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Tolerancijos pamokos ir proga patirti 
kasdienius neįgaliųjų rūpesčius

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Problemos tapo 
akivaizdžios

Praktika įvairiuose pana-
šaus tipo renginiuose kviesti da-
lyvauti valdininkus ir pasiūlyti 
jiems bent trumpam pajusti pro-
blemas, su kuriomis kiekviena-
me žingsnyje susiduria neįgalus 
žmogus, – ne naujovė. Tai tokių 

Siekdamas keisti visuo-
menės požiūrį į nega-
lią, mažinti socialinę spe-
cialiųjų poreikių turinčių 
žmonių atskirtį Lietuvos 
neįgaliųjų forumas (LNF) 
sostinėje, Vinco Kudir-
kos aikštėje, organizavo 
„Tolerancijos maratoną“. 
Renginio dalyviai, tarp ku-
rių buvo ir Vilniaus mies-
to savivaldybės, Aplinkos 
ministerijos, Socialinės ap-
saugos ir darbo ministe-
rijos atstovų, Seimo na-
rių, ir svečiai galėjo iš labai 
arti pažvelgti į sunkumus, 
su kuriais kasdien susidu-
ria neįgalieji, ir pabandyti 
juos įveikti.

eksperimentų dalyviams sukelia 
tam tikrą šoką, mat judant neįga-
liojo vežimėliu ar einant užrišto-
mis akimis įprastas kelias pasi-
rodo gerokai mažiau pažįstamas 
ir patogus.

Šį išbandymą pasiryžę įveik-

ti ir nuo savivaldybės iki miesto 
centre esančios Vinco Kudirkos 
aikštės neįgaliojo rateliais kelia-
vę bendrovės „Vilniaus viešasis 
transportas“ direktorius Gedi-
minas Nakutis, Susisiekimo mi-
nisterijos atstovas Gražvydas Ja-

kubauskas, Eismo organizavimo 
bei Miesto transporto skyrių vei-
klą savivaldybėje kuruojantis Al-
girdas Šešelgis ir kiti dalyviai tei-
gė pamatę daug problemų. Kai 
kuriems eksperimento dalyviams 
naujovė buvo jau kelerius metus 

neveikiantys liftai, įrengti pože-
minėje perėjoje prie savivaldy-
bės, kitiems iki šiol nepastebė-
ti šaligatvių borteliai pasirodė 
daug aukštesni, nei būtų pato-
gūs įveikti rateliais. „Toleranci-
jos maratono“ dalyviams pavy-
ko išbandyti ne visus žemagrin-
džių autobusų pranašumus, mat 
jų vairuotojai apie juos ne viską 
žinojo. Eksperimento dalyviai 
taip pat pamatė, kad daug ne-
drausmingų vairuotojų automo-
bilius palieka prie šaligatvių nuo-
lydžių, užstato pravažiavimus. 
Rateliais judėjusius savivaldy-
bės, ministerijų atstovus ir kitus 
dalyvius lydėjo 2 neįgalieji, pa-
siruošę jiems patarti ir pasidaly-
ti patirtimi įveikiant sunkumus.

Neįgaliųjų socialinės aprėpties 
politika – visuomenės svarstymui

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) sureng-
toje konferencijoje, į kurią buvo pakviesti šalies savivaldy-
bių, neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų (NVO), socia-
linės integracijos srityje dirbančių įstaigų atstovai, aptartos 
neįgaliųjų socialinės aprėpties politikos aktualijos, pristaty-
ti neįgaliųjų socialinei integracijai svarbių teisės aktų pro-
jektai. Atvirai diskusijai susirinkusiuosius kvietęs socialinės 
apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas teigė, 
kad ministerija nuolat skatina domėtis naujais įstatymų 
projektais bei galimybėmis, kaip prireikus būtų galima pa-
sinaudoti valstybės parama. Pasak ministro, labai svarbu, 
kad ne tik būtų priimti neįgaliųjų gyvenimo kokybei page-
rinti reikalingi įstatymai (juos rengiant labai svarbi ir pačių 
neįgaliųjų, visuomenės nuomonė), bet ir kad jie būtų įgy-
vendinami taip, kaip buvo sumanyta. 

Paramos socialiniam 
būstui įsigyti turėtų 

sulaukti daugiau žmonių 
Lietuvoje socialinio būsto 

šiuo metu laukia daugiau kaip 30 
tūkst. asmenų arba šeimų. Kas-
met į šią eilę įtraukiama apie 1,6 
tūkst. žmonių. Socialiniais būs-
tais per metus aprūpinama apie 
900 jų laukiančiųjų, taigi porei-
kio patenkinimas – vos 3 proc. 
Kad būsto sulauktų visi eilėje 
laukiantieji, prireiktų 30 metų ir 
3 mlrd. litų.

Tokia padėtis SADM neten-
kina. Pasak D.Jankausko, minis-
terija siekia padėti ne tik tiems 3 
proc., bet kuo didesniam žmonių 
skaičiui. Socialinio būsto įsigiji-
mo ar išsinuomojimo bei valsty-
bės paramos politikos koordina-
vimą nuo šių metų pradžios iš 
kitų ministerijų perėmusi SADM 
parengė valstybės paramos būs-
tui įsigyti ar išsinuomoti įstaty-
mo projekto koncepcijos nuosta-
tas. Jas konferencijos dalyviams 
pristatė SADM Paramos būstui 
skyriaus vedėjas Aloyzas Sta-
pulionis.

Ieškant būdų, kaip išplėsti 

valstybės paramą, išanalizuota 
būsto nuomos situacija savival-
dybėse. Pasak A.Stapulionio, net 
82 proc. nuomininkų, kuriems 
būstai iki 2002 m. gruodžio 31 d. 
išnuomoti pagal aprūpinimo gy-
venamosiomis patalpomis įstaty-
mą, netaikomos socialinio būsto 
nuomai nustatytos sąlygos (jų 
turtas ir pajamos neatitinka so-
cialinio būsto nuomotojams Vy-
riausybės patvirtintų reikalavi-
mų). SADM nuomone, šiuos būs-
tus nuomininkai turėtų privati-
zuoti, o gautos pajamos būtų pa-
naudotos socialinio būsto plėtrai. 
Preliminariais skaičiavimais, už 
juos būtų galima gauti apie 800 
mln. litų. Jeigu būtų apsispręsta 
minėtus butus privatizuoti per 
20 metų, socialinio būsto fondo 
plėtrai kasmet būtų galima skir-
ti apie 40 mln. litų ir patenkinti 
apie 1/3 eilėje laukiančių šeimų 
bei asmenų poreikius. 

Siekiant valstybės paramą pa-
daryti prieinamesnę, ketinama 
imtis dviejų naujų paramos for-
mų – įvesti būsto nuomos (rin-
kos sąlygomis) mokesčio dalies 
kompensaciją ir būsto išperka-

mosios nuomos mokesčio da-
lies kompensaciją. 

Ketinama keisti ir pajamų 
bei turto nustatymo sąlygas. Pa-
gal šiuo metu galiojančią tvarką, 
socialinio būsto nuomotojo tur-
tas ir gaunamos pajamos už Vy-
riausybės nustatytuosius negali 
būti didesni daugiau kaip 5 proc. 
Pasak A.Stapulionio, ši nuostata 
per griežta, todėl įstatymo pro-
jekte numatyta socialinio būs-
to nuomotojams palankesnė są-
lyga – bus atsižvelgiama į jų 3 
metų pajamas ir turtą. Tik tuo-
met, jeigu socialinio būsto nuo-
motojo per šį laikotarpį uždirb-
tos pajamos arba sukauptas tur-
tas daugiau kaip 10 proc. viršys 
Vyriausybės nustatytus dydžius, 
tokie socialinio būsto nuomoto-
jai bus laikomi galinčiais sava-
rankiškai apsirūpinti būstu. Beje, 
pajamas ir turtą teks deklaruoti 
ne kas 3-eji metai, kaip yra da-
bar, o kasmet. 

Įstatymo projektas bus pa-
teiktas svarstyti visuomenei, o 
iki gruodžio 1 d. – ir Vyriausybei. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas ir Socialinės 
aprėpties departamento direktorė Violeta Toleikienė prieš prasidedant kon-
ferencijai.                                                                                              Egidijaus Skipario nuotr.

„Tolerancijos maratono“ svečiams šventės organizatoriai paruošė daug įvairių užduočių, skatinančių bendravimą 
su neįgaliaisiais ir įsijautimą į jų problemas.                                                                                                                   Egidijaus Skipario nuotr.
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Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Politikams tenka daug kalbėti, todėl jiems svarbu 
turėti gerą balsą. Klysta manantieji, kad rinkėjus gali-
ma nupirkti protu, svarbiau turėti ne išmintingą galvą, 
o galingus plaučius, malonų balsą.

Žemas, gilus tembras malonesnis, juo kalbantis 
žmogus atrodo stiprios valios, savarankiškas, išsilavi-
nęs. Jei žmogus labai „mokytas“, vartoja daug tarptau-
tinių žodžių ir profesinių terminų, – tai jau blogai. Poli-
tikui reikia kalbėti paprastais žodžiais, jausmingai, su 
daug veiksmažodžių. Jei politikas kalbės žiūrėdamas į 
popierius – bus blogai. Be to, jo kalba turi būti trumpa. 
Jei ilgai kalbama švediško stalo laukiantiesiems – kal-
bėtojas bus iškeiktas, be to, kuo daugiau jis kalbės, tuo 
mažiau žmonės prisimins. Tad vietoje ilgos kalbos po-
litikui verta sukurti ir publikai mestelėti gerą mantrą, 
kurioje būtų sukaupta daug energijos ir kuri būtų pa-
jėgi išprovokuoti realius veiksmus.

Magiškos jėgos turinčių mantrų piliečiai ypač daug 
prisiklauso per maištus, revoliucijas arba valdžios or-
ganų rinkimus. Rusijoje revoliucijos metu tarp šūkių 
„Žemę – tiems, kas ją dirba“, „Fabrikus – darbinin-
kams“, „Pasauliui – taiką“ sklandė ir originalus šūkis: 
„Šalin raštinguosius.“ Be mantrų neišsiverčia ir šiuolai-
kiniai mūsų politikai. Girdime: „Nusipelnėme gyventi 
geriau“, „Metas pokyčiams“, „Mes už dirbančius“ ir t.t.

Dabar visos partijos mums žada kurti naujas darbo 
vietas. Apie tai daug kalbama, bet mažai daroma. Daž-
nai naujų darbo vietų kūrimas reiškia būtinybę darb-
daviams dalytis pelnu su samdiniais. O čia geranoriš-
kumo labai trūksta. Pateiksiu pavyzdį. Nepaisant pa-
saulinio klimato atšilimo, mūsų žiemos būna ir šaltos, 
ir snieguotos. Miestuose ant šaligatvių pusnys dažnai 
paliekamos laukti pavasario saulės. Pro pelningai dir-
bančių įmonių tvoras ir vitrinas miestiečiai brenda į 
gilų sniegą, slidinėja, patiria traumas. Įmonių vadovai 
pasiima didžiulius atlyginimus, o pasamdyti žmogų 
sniegui nukasti, šaligatviui nušluoti nenori, taupo. O 
juk čia ir būtų galima sukurti nors ir kuklią darbo vietą.

Ne ką geriau ir kalbant apie įdarbinimą į jau su-
kurtas darbo vietas. Keistas ir netoliaregiškas Pramo-
nės konfederacijos vadovų požiūris į universitetų ab-
solventus. Jie juos traktuoja lygiai taip pat, kaip ir ma-
šinas, stakles, įrengimus. Aukštųjų mokyklų absolven-
tams tarsi sakoma: „Tave įdarbinam – duok pelną. Ir tuoj 
pat. Neduodi – tu mums nereikalingas.“

Kad nedarbas skaudi socialinė rykštė – niekas nesi-
ginčija, tai aštri daugelio šalių problema. Tačiau neteko 
girdėti, kad kuris nors mūsų politikas įtikinamai paaiš-
kintų, kaip jis tas darbo vietas kurs. Vienas pretenden-
tų, jei laimės rinkimus, žada per dvejus metus visiškai 
likviduoti nedarbą. Bet čia pat jis ragina didinti gamy-
bos konkurencingumą, o tai reikalauja labiau mecha-
nizuoti ir automatizuoti gamybos procesus. Dėl to ma-
žės žmonių darbo jėgos poreikis ir... nyks darbo vietos. 
Tai didelis prieštaravimas, bet kaip jį galima įveikti, iš 
politiko kalbų nesužinome. Tiesa, gamybos konkuren-
cingumą galima didinti mažinant ir taip vieną iš ma-
žiausių Europos Sąjungoje darbuotojų darbo užmokes-
tį. Apie idėjos pragaištingumą nėra reikalo ir kalbėti.

Prieš rinkimus piliečiai iš politikų lūpų išgirsta vi-
sokių gerų naujienų. Vieni pasiruošę ryžtingai mažin-
ti Seimo narių skaičių, kiti žada didinti minimalias al-
gas, treti svarsto, kaip sostinės gyventojams užtikrinti 
nemokamą naudojimąsi viešuoju transportu. Tokiais ir 
panašiais pažadais drabstytis pas mus labai paprasta, 
nes tiek pretenduojantieji į valdžią, tiek valdžioje esan-
tieji už savo darbą nėra asmeniškai atsakingi. Pažadu-
kai Seime visada galės pareikšti: norėjau, galėjau, bet 
koalicijos partneriai trukdė...

Jei tautos išrinktieji būtų atsakingi už savo darbą, jo 
rezultatus, tikriausiai nebūtų ir to pašėlusio veržimo-
si į Seimą. O dabar po rinkimų ne vienas jų džiaugsis 
ir vėl „išdūręs“ rinkėjus, o politologai pasakys: „Lietu-
viai dar kartą užlipo ant grėblio.“

Kretinga:

Rugsėjį  Ukmergėje 
vyko respublikinė neįga-
liųjų paroda „Rudens sau-
lutė“. Jau 14-us metus skai-
čiuojančiame renginyje 
eksponuota daugiau nei 2 
tūkst. darbų, priklausančių 
300 autorių iš 32 įvairių neį-
galiųjų draugijų, asociacijų, 
socialinių centrų, socialinių 
globos namų. Savo rank-
darbius parodoje pristatė 
kūrėjai iš Anykščių, Šiau-
lių, Jonavos, Kauno, Kė-
dainių, Kupiškio, Vilniaus, 
Molėtų, Pakruojo, Panevė-
žio, Pasvalio, Šakių, Šir-
vintų, Švenčionių, Utenos, 
Elektrėnų, Rokiškio mies-
tų ir rajonų.

Parodoje buvo galima 
pasigrožėti ir 6 Pasvalio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
narių – Nijolės Lapinskie-
nės, Laimos Trinkūnienės, 
Lenos Brasienės, Marytės 
Trybienės, Aldonos Prako-
pavičienės ir Mildos Dre-
vinkienės – rankdarbiais. 
Milda jau daugelį metų ne-

Pristatė darbus tradicinėje 
rankdarbių parodoje

vaikšto, bet aktyviai daly-
vauja rankdarbių būrelio 
„Žibutė“ rengiamose dar-
bų parodose. 

Beveik dvi savaites 
Ukmergės kultūros centro 
dailės galerijoje veikusio-
je neįgaliųjų dailiųjų ama-
tų mugėje buvo galima ir 
įsigyti įvairiausių medžio, 
metalo, keramikos, lino, 
odos, žolynų darbelių, ne-
įgaliųjų tapytų paveikslų, 
austų, megztų, nertų rank-
darbių, papuošalų ir kitų 
neįgaliųjų rankomis sukur-
tų dirbinėlių.

Parodos uždaryme da-
lyvavusi rankdarbių bū-
relio „Žibutė“ vadovė 
N.Lapinskienė kartu su 
kitomis pasvalietėmis ne 
tik pasisėmė naujų min-
čių, apžiūrėjusios kitų neį-
galių kūrėjų darbelius, bet 

ir buvo apdovanotos pa- 
rodos medaliais, padėko-
mis. Už įdomesnius rank-
darbius buvo įteiktos pi-
niginės premijos, tarp jų 

Pasvalys:

ir L.Trinkūnienės darbas – 
adatinis tango parodos 
„Rudens saulutė“ garbei. 

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr.

Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos rankdarbių būrelio „Žibu-
tė“ vadovė Nijolė Lapinskienė ir darbštuolė Milda Drevinkienė. 

 Kretingos rajono neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kas  Jonas Tiškus „Bičiulys-
tei“ atsiųstame laiške pasida-
lijo įspūdžiais iš įdomios ir tu-
riningos šventės. 

Kretingos rajono neį-
galiųjų draugija kaimo tu-
rizmo sodyboje „Vienkie-
mis“ surengė šventę „Ru-
dens spalvos“. Į ją kretin-
giškiai pasikvietė kolegas 
iš Klaipėdos miesto neįga-
liųjų draugijos. 

Susirinkusiuosius džiu-
gino bendra koncertinė 
programa, kurią pristatė 
abiejų draugijų meno mė-
gėjų kolektyvai. Skambė-
jo romantiškos Kretingos 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos Kartenos filialo moterų 
ansamblio „Šviesulys“, va-
dovaujamo Danutės Tamo-
šauskienės, atliekamos dai-
nos, Klaipėdos miesto neį-
galiųjų draugijos vokalinio 
ansamblio solistų Algirdo 
Petraičio ir Sigitos Lomsar-
gienės (ji ir ansamblio „Pa-
gairė“ vadovė) švelnūs me-
lodingi romansai, klaipė-
diškės menininkės Adelės 
Medutienės skaitomos eilės 
ir humoreskos, mūsų pačių 
draugijos skaitovių Bronės 
Pocienės ir Linos Mikuckie-
nės rudeniui skirti posmai.

Šventės dalyviams 
buvo pristatyta klubo „Trys 
mūzos“, vienijančio neįga-
lius Kretingos ir Klaipė-
dos meno kūrėjus (litera-
tus, menininkus ir šokio 
bei muzikos mėgėjus), vei-
kla. 2010-ųjų pabaigoje klu-
bo literatai išleido poezijos 
almanachą „Šviesos blyks-
niai“, šiemet rengiasi išleis-
ti antrąjį tokį leidinį. 

Kretingoje, Klaipėdoje, 
Palangoje surengtos „Tri-
jų mūzų“ klubo meninin-
kų darbų parodos. Dar ir 
dabar Kretingos rajono sa-

Mezgasi kaimyninių draugijų 
draugystės ryšiai

vivaldybėje eksponuojami 
Marytės Jurkienės siuvinė-
ti paveikslai. Vėliau jos dar-
bai keliaus į Kretingos mu-
ziejų, Jokūbavo biblioteką.

Neseniai Palangos po-
ilsio namuose „Baltija“ 
buvo eksponuota profesio- 
nalios dailininkės Genu-
tės Čejauskaitės paveikslų 
paroda, kurią organizavo 
buvęs jos mokinys Vytau-
tas Lukšas. 

Artimiausiu metu Kre-
tingoje ketinama pristaty-
ti Klaipėdos miesto neįga-
liųjų draugijos pirmininko 
Jono Tarasevičiaus paveiks-
lų parodą, supažindinti 

kretingiškius su Anapilin 
jau iškeliavusios neįgalios 
kūrėjos Aldonos Valterie-
nės poezija, jos siuvinėtų 
paveikslų kolekcija.

Ne vieną mūsų bendrą 
renginį Kartenoje, Palan-
goje, Klaipėdoje savo iš-
raiškingais šokiais yra pa-
įvairinusios  „Trijų mūzų“ 
klubo šokėjos – Klaipėdos 
miesto neįgaliųjų draugi-
jos šokių grupė „Domino“.

Tačiau šventės daly-
viams rūpėjo ne vien links-
moji jos dalis. Į renginį at-
vyko ir svečių iš kitų uosta-
miesčio organizacijų: Klai-
pėdos neįgaliųjų verslo plė-

tros centro konsultantės 
Neringa Venckienė ir Asta 
Jakovlevienė, VšĮ „Likimo 
laiptai“, užsiimančios neį-
galiesiems skirtos įrangos 
remontu bei besirūpinan-
čios neįgaliųjų socialine ge-
rove, vadovas Adolfas Ruš-
kys. Su jais mezgėsi įdomūs 
pokalbiai, sužinota nema-
žai naudingos informacijos. 

„Rudens spalvų“ šven-
tėje dalyvavę Kretingos ra-
jono savivaldybės viceme-
ras Vytautas Ročys ir ta-
rybos narys Antanas Puo-
dys labai palankiai įvertino 
mūsų pastangas užmegz-
ti glaudžius bendradarbia-
vimo ryšius su kaimynais 
ir pažadėjo visada padė-
ti. Visi pritarė, kad rengi-
niai, kuriuose gretimų ra-
jonų neįgalieji gali susitik-
ti su savo likimo draugais, 
pasidalyti įspūdžiais ir pa-
tirtimi, tikrai yra reikalin-
gi. Tikimės, kad toks ben-
dravimas ateityje taps gra-
žia tradicija.

Šventė neprailgo. Sve-
tingus ir jaukius namus pa-
likome pakiliai nusiteikę, 
tikėdamiesi čia dar ne kar-
tą sugrįžti. 

Susirinkusiuosius džiugino Kretingos rajono neįgaliųjų draugi-
jos Kartenos filialo moterų ansamblio „Šviesulys“.

Į šventę „Rudens spalvos“ susirinko Kretingos ir Klaipėdos neįgalieji.
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Kažkas yra sakęs, jog ru-
duo – pilkas ir purvinas, o ru-
dens lietūs gadina nuotaiką. 
Kad tai netiesa, gali patvirtinti 
visi susirinkusieji į Alytaus „Ar-
trito“ klubo organizuotą tradi-
cinę rudens šventę „Rudens la-
šelis tavo delnuose“. Mūsų klu-
bo neįgalieji derlių savo soduo-
se, prie namų esančiuose skly-

Rudens šventė 
praskaidrino nuotaiką

puose jau nuėmė, todėl dabar 
pats geriausias laikas pasigrožė-
ti tuo, ką dovanoja gamta, ir pa-
matyti, ką gali padaryti išradin-
go, kūrybingo žmogaus rankos.

Į šventę, be klubo narių, at-
vyko ir svečių – Alytaus mies-
to bendruomenės centro direk-
torė Loreta Trainevičienė, Aly-
taus „Bočių“ atstovės.

Ši šventė yra pirmoji, vykusi 
naujose patalpose Alytaus mies-
to bendruomenės centre, kurias 
klubui suteikė Alytaus miesto 
savivaldybė.

„Net ir pats tamsiausias ru-
dens vakaras gali būti jaukus 
ir šiltas, kai būryje bendramin-
čių gali ramiai pasikalbėti, pa-
sidžiaugti veiklomis ir užsiė-
mimais, apžiūrėti rudens gėry-
bių parodėlę, pasilinksminti ir 
pašokti“, – kalbėjo šventės ve-
dėja Inga Rakauskienė. Šventę 
pradėjo klubo pirmininkė Janė 

Rinkevičienė. Ji pasveikino klu-
bo narius, prašė saugoti naują-
sias patalpas ir džiaugtis jomis, 
mylėti kaip savo namus, tuo-
met jos turės ypatingą dvasią ir 
jaukumą.

Vėliau šventės dalyvius savo 
dainomis linksmino klubo na-
rės dainininkės Ona Jomantie-
nė, Genė Bartnykienė ir Bronė 
Dzenkauskienė. Dar ilgai netilo 
dainos, mezgėsi bičiulių pokal-
biai, o mes, neįgalieji, džiaugė-
mės būdami kartu.

Romutė UDRAKIENĖ

Ar patirtis paskatins 
veikti?

A.Šešelgio teigimu, įgyta 
patirtis įveikiant neįgaliesiems 
įprastas kliūtis paskatino po ren-
ginio imtis iniciatyvos pamoky-
ti vairuotojus, kaip padėti rate-
liais judantiems, su mažais vai-
kais vežimėliuose keliaujantiems 
ir kitiems viešojo transporto ke-
leiviams. Mat kartais žmonės pa-
galbos nesulaukia ne iš nenoro 
padėti, bet iš nežinojimo, kaip 
tai padaryti. Planuojama, kad 
vairuotojų mokymai vyks viso-
je Lietuvoje.

Su neįgaliųjų problemomis 
susidūręs rateliais bandęs įveikti 
trasą socialinės apsaugos ir dar-
bo ministro patarėjas Patrikas 
Skrudupis kalbėjo apie būtiny-
bę tokius renginius organizuoti 
regionuose. Tai būtina tam, kad 
atokiau nuo sostinės gyvenan-
tieji taip pat galėtų iš arčiau pa-
žvelgti į negalią, geriau suprasti 
neįgaliųjų problemas. Jis taip pat 
svarstė galimybę Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijai im-
tis daugiau projektų, susijusių 
konkrečiai su neįgaliųjų integra-
cija. Šiuo metu daug projektų įgy-
vendinama mažinant įvairių kitų 
socialinių grupių diskriminaci-
ją, bet konkrečiai neįgaliesiems, 
P.Skrudupio nuomone, galbūt 
skiriama per mažai dėmesio.

Ne problemoms spręsti, 
bet dėmesiui atkreipti, 

pažinti negalią
LNF prezidentė Rasa Kava-

liauskaitė pasakojo daug poky-
čių kalbant apie aplinkos priei-
namumą neįgaliesiems po „To-
lerancijos maratono“ nesitikin-
ti, mat tokie renginiai skirti ne 
konkrečioms problemoms spręs-
ti, bet visuomenės dėmesiui at-
kreipti. Jos nuomone, labai svar-
bu ir vertinga tai, kad į šį rengi-
nį susirinko daug jaunimo – tai 
karta, užaugusi be stereotipų ir 
galinti formuoti ar keisti savo 
požiūrį, tolerantiškai priimti vi-
sus visuomenės narius. Rengi-
nio metu įsikūrusiame palapinių 
miestelyje norintieji galėjo iš ar-
čiau pažinti įvairias negalias: vie-
noje jų užsukusiems buvo siūlo-
ma vienam prieš kitą atsisėdus 
be garso persakyti lape užrašy-
tus žodžius, kitur jie galėjo dau-
giau sužinoti apie įvairias žmo-
gaus emocines būsenas, dar ki-
toje bandė geriau pažinti save ir 
savo požiūrį į negalią žaisdami.

Proga pažinti įvairias 
negalias

Apie proto negalią pasako-
jusi Lietuvos sutrikusio intelek-
to žmonių globos bendrijos „Vil-
tis“ programų vadybininkė Jūra-
tė Biekšienė atėjusiesiems paruo-
šė užduotį – daug lapų su ant jų 
įvairių spalvų rašalu užrašytais 
spalvų pavadinimais. Įdomu tai, 
kad daugelyje jų užrašytas spal-
vos pavadinimas (pavyzdžiui, 
„raudona“) nesutapo su spalva, 
kuria tas žodis parašytas (pavyz-
džiui, geltona). Dalyvių buvo 
prašoma pasakyti spalvą, kuria 
užrašytas žodis. Pabandę tai da-
ryti greitai, J.Biekšienės teigimu, 
jie išgyveno jausmus, panašius į 
tuos, kurie lydi proto negalią tu-
rintį žmogų. Atėjusiesiems taip 
pat buvo aiškinama, jog proto 
negalia netapatintina su psichi-
ne ir kad yra nepagydoma, bet 
sergančiųjų būklė labai priklau-
so nuo ugdymo, pastangų tą ne-
galią sumažinti.

Šalimais buvo įsikūrę rengi-
nio svečius pasiruošę supažin-
dinti su psichine negalia žmo-
nės. Jie užsukusiems paruošė 
medžiagos apie žinomus politi-
kus, sportininkus, pramogų pa-
saulio atstovus, kenčiančius nuo 
įvairių psichinių ligų ir sutriki-
mų. Taip siekta parodyti, kad 

Tolerancijos pamokos ir proga patirti 
kasdienius neįgaliųjų rūpesčius

psichinė negalia yra šalia mūsų 
ir kad priimti ją turėtume natū-
raliai, be išankstinių, dažnai klai-
dingų, nuostatų ar baimės.

Kitoje palapinėje atėjusiųjų 
laukė galimybė užrištomis aki-
mis įveikti kliūčių ruožą ir pasi-
mokyti rašyti Brailio raštu. No-
rėjusiems pabandyti važiuo-
ti neįgaliojo vežimėliu taip pat 
buvo paruošta kelio atkarpa su 
kliūtimis.

Žaisdami pažino save
„Tolerancijos maratonui“ pa-

siruošė ir Lietuvos žmonių su 
negalia sąjungos atstovė Gaila 

Muceniekas. Renginio svečiams 
ji siūlė pažinti įvairias negalias, 
suprasti savo santykį su jomis ir 
požiūrį į jas. Tam G.Muceniekas 
parengė žaidimą. Jo dalyvių 
buvo prašoma iš sąrašo pasirink-
ti 5 žmones, kuriuos jie pasiim-
tų kartu į valtį, kuri nuplukdytų 
juos į salą ir taip padėtų išveng-
ti artėjančios nelaimės. Dalyviai 
galėjo rinktis, ką išgelbės: muzi-
kantą, barmeną, baldžių, buvu-
sį premjerą, nėščią čigonę, artri-
tu sergančią močiutę, psichiatri-
jos klinikoje prieš pusę metų be-
sigydžiusią moterį, neįgalųjį ra-
teliuose, avariją dėl vairavimo 
išgėrus padariusį krepšininką 
ir t.t. Savo apsisprendimą jie tu-
rėjo motyvuoti ir paaiškinti, ko-
dėl vieni žmonės jiems pasirodė 
„vertesni“ būti išgelbėti už ki-
tus. Pasak G.Muceniekas, žaidi-
mo forma leidžia be įtampos įsi-
gilinti į savo jausmus, pamaty-
ti, dėl ko klystame, ir pasimoky-
ti. Šiame žaidime dalyvavę Vil-
niaus Žemynos gimnazijos dvy-
liktokai savo pasirinkimu nenu-
stebino – faktiškai be diskusijų 
kartu plaukti buvo priimti muzi-
kantas, baldžius, barmenas. Net 
krepšininką, kuris, įtariama, pa-
darė avariją girtas, jie buvo pa-
siryžę pasiimti kartu, priešingai 
nei psichiatrijos ligoninėje besi-
gydžiusią ir pasveikusią moterį, 
artritu sergančią močiutę... Nors, 
pasak dvyliktokų klasės auklėto-
jos Vilniaus Žemynos gimnazijos 
socialinės pedagogės Olgos Ilji-
nos, apie negalią ir jos formas su 
mokiniais dažnai kalbama, arti-
mo santykio ir gilesnio suprati-
mo apie ją jiems vis dar trūksta. 
O tokie renginiai – puiki proga 
dar kartelį susimąstyti ir paska-
tinimas atsikratyti nežinia iš kur 
atsklidusių nuogirdų ar baimių. 
Apsilankę renginyje šie jaunuo-
liai bus jau kitokie – turės dau-
giau žinojimo, bet ne stereotipų, 
labiau supras, nesivadovaudami 
kitų primesta nuomone.

„Tolerancijos maratone“ 
žmonės galėjo pamatyti, jog to-
lerancija, integracija, net aplinkos 
prieinamumas – tai ne tik ar, tiks-
liau, ne tiek su pinigais ir finan-
sinėmis galimybėmis susiję daly-
kai. Juk tam, kad būtume gerano-
riški ir paslaugūs, savo automo-
biliais neužstatytume išvažiavi-
mų ar priėjimų prie šaligatvių, be 
išankstinių nuostatų ir nuogirdų 
priimtume žmones tokius, kokie 
jie yra, pinigų nereikia.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Atradau  
meno pasaulį 

ir poeziją
Gyventi kaime nelengva, 

juolab neįgaliajam. Mat visi dar-
bai yra fiziškai sunkūs ir besi-
kartojantys, priklausantys nuo 
metų laiko. Poilsiui lieka tik 
trumpos valandėlės. Taip ir gy-
venau – vieną darbą keitė kitas, 
o pailsėti nebuvo kada.

Stabtelėjau ir iš nuolat be-
sisukančio darbų rato iškritau 
tik susirgusi. Nustatė, jog tu-
riu bėdų dėl stuburo ir sąnarių, 
sergu inkstų akmenlige, taip pat 
kenčiu nuo širdies nepakanka-
mumo. Toliau dirbti fizinės jė-
gos reikalaujančių kaimo darbų 
tiesiog nebegalėjau.

Teko atsisakyti laikytų gy-
vulių, sumažinti lauko darbų. 
Taip staiga atsirado daug lais-
vo laiko ir galimybė atgauti jė-
gas, pataisyti pašlijusią sveika-
tą. Įstojau į Jurbarko rajono ne-
įgaliųjų draugiją, tapau jos tary-
bos nare ir aktyviai įsitraukiau į 
visuomeninę veiklą.

Bendravau su likimo bi-
čiuliais, kartu važiuodavome į 
įvairias ekskursijas, aplankėme 
daug gražių vietų. Įstojau į Jur-
barko rajono neįgaliųjų draugi-
jos literatų klubą „Versmė“. Pa-
rašiau daug eilėraščių įvairia 
tematika, dalis jų skirti kelio-
nių įspūdžiams perteikti. Įsijun-
giau ir į darbštuolių kolektyvą – 
tapau rankdarbių būrelio nare. 
Išmokau daryti gražias seges, 
verti karoliukus, megzti, kito-
kių rankdarbių. Labai mėgstu 
megzti riešines, raštuotas pirš-
tines, karpau iš popieriaus, pie-
šiu. Puošiuosi pati, taip pat pa-
mokau Skirsnemunės seniūni-
joje rankdarbių būrelį lankan-
čias darbštuoles, pasidaliju įgy-
ta patirtimi.

Likimo siųstos ligos ir nega-
lia gerokai pakeitė mano gyve-
nimą, privertė išmokti gyventi 
kitaip, bet kartu padėjo atrasti 
naujų pomėgių. Tik rimtai su-
sirgusi atradau meno pasaulį 
ir poeziją.

Julė GALBUOGIENĖ

KONKURSUI
Kaip negalia 

pakeitė mano 
gyvenimą

Mieli skaitytojai,
kviečiame jus dalyvauti mūsų 
konkurse „Kaip negalia pakei-
tė mano gyvenimą“ ir pasida-
lyti savo patirtimi su kitais. Jei 
esate neįgalus, slaugote neįgalų 
artimąjį, dirbate socialinį dar-
bą ar tiesiog dažnai susiduria-
te su neįgaliaisiais – pasidaly-
kite savo mintimis ir įžvalgo-
mis apie šviesiąsias negalios 
puses. Juk, nepaisant to, jog ne-
galia ateina netikėtai ir sukre-
čia, ji neretai paskatina ieškoti 
ir atrasti, nusivilti ir vėl tikėti, 
įgyti patirties ir stiprybės. Li-
kimo jums siųstas išbandymas 
gali tapti gera pamoka ir tikra, 
nuoširdžia pagalba kitiems bė-
dos ištiktiesiems, kuri paskatins 
nesuklupti, nepasimesti, nepra-
rasti vilties.

Judėti rateliais bandė ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas 
Patrikas Skrudupis.

Draugėn susibūrusiems neįgaliesiems temų diskusijoms nestinga.

Atėjusieji turėjo progą iš arti pama-
tyti problemas, kurias kasdien ten-
ka įveikti neįgaliesiems.
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Daktaras
Aiskauda

Nervinis išsekimas – skubančių ir labai 
užsiėmusių žmonių liga

Nervinis išsekimas – vie-
na labiausiai paplitusių 

ligų, kurios „slepiasi“ po dauge-
lio kitų susirgimų požymiais. At-
siranda nuovargis (kartu – mie-
guistumas dieną, miego sutriki-
mai naktį), nemalonūs pojūčiai 
širdies srityje, sutrinka širdies 
ritmas, šokinėja arterinis krau-
jospūdis, atšąla ar nutirpsta kuri 
nors kūno dalis, vargina galvos 
skausmai, labai sumažėja darbin-
gumas. Neretai dėl nervinio išse-
kimo keičiasi kūno masė, skau-
da rankas, apatinę nugaros dalį, 
pilvą, silpsta rega, prastėja at-
mintis, džiūsta burna, atsiranda 
ūžesys ausyse, vargina vėmimo 
priepuoliai, gali kilti judėjimo su-
trikimų, kankina kaltės jausmas, 
susergama depresija.

Pastaba. Pasitaiko net tokių 
atvejų, kai sergantieji nerviniu iš-
sekimu tampa pernelyg kalbūs, 
aktyvūs, linksmi, iš karto imasi 
kelių darbų, dėl to pridaro klai-
dų, kurių niekaip nenori pripa-
žinti, bando kitus apkaltinti pa-
vyduliavimu, kerštavimu ir ki-
tais negerais dalykais.

Pirmieji signalai
Ypač svarbu atkreipti rimtą 

dėmesį į pačius pirmuosius ner-
vinio išsekimo signalus. Deja, 
daugeliui žmonių jie nieko ne-
reiškia – tai nerimas, susitaikė-
liškumas, neryžtingumas, abejo-
jimas, perdėtas atsargumas.

Mokslininkai tvirtina, jog 
nervinis išsekimas – skubančių, 
labai užsiėmusių žmonių liga. 
Jis būdingas ne tik suaugusiems 
žmonėms, dirbantiems įtemp-
tą protinį darbą, bet ir didžiųjų 
miestų moksleiviams (pastarie-

siems šis išsekimas dažniausiai 
sukelia gastritą, skrandžio opa-
ligę, bronchinę astmą, pablogi-
na regėjimą). Ir vieni, ir kiti sten-
giasi kuo daugiau aprėpti, visur 
suspėti, konkuruoti, todėl jiems 
nebelieka laiko pailsėti. Tiesa, 
poilsis nustatytas net įstatymų – 
tai kasmetinės atostogos. Ame-
rikiečių mokslininkai tvirtina, 
jog šiuolaikiniam žmogui reikė-
tų atostogauti ne kartą, o du kar-
tus per metus. Deja, bet net kas-
metinės atostogos negali dera-
mai sugrąžinti psichinių ir fizi-
nių jėgų tiems, kurie ištisus me-
tus nesilaikė darbo (mokslo) ir 
poilsio režimo, sveikos mitybos 
reikalavimų, turėjo žalingų įpro-
čių, buvo nepakankamai judrūs.

Pastaba. Kai nervinis išse-
kimas kyla dėl nedarbo, sun-
kių ligų, traumų, įvairių netek-

čių, sunkių prisiminimų ir kai 
net per ilgesnį laiką nepadeda 
nei pakankamas poilsis, nei kiti 
dalykai, reikėtų pasikonsultuoti 
su psichologu ar psichikos ligų 
gydytoju.

Mineralai ir vitaminai
Kai su maistu žmogus ne-

gauna pakankamai cinko, ge-
ležies, kalio, kobalto, magnio, 
mangano ir B grupės vitaminų, 
taip pat organizme atsiradus ka-
dmio ir švino pertekliui, vien dėl 
to galima susirgti nerviniu išse-
kimu. Maiste trūkstant geležies, 
cinko, magnio, vario ir vitaminų 
A, B6, C, E, nusilpsta imuninė 
sistema (jai taip pat kenkia ala-
vo, kadmio ir švino perteklius). 
Nuotaikos svyravimai pasireiš-
kia esant cinko, kalio, kobalto, 
ličio, magnio ir mangano sty-

Sveikatos apsaugos aktualijos

Ligoniai 
nebevargs dėl 
reabilitacinio 

gydymo 
kompensavimo 

pažymų
Nuo spalio 1 d. ligoniams, 

kuriems skirtas reabilitacinis gy-
dymas (neįgaliesiems – pakarto-
tinė ar palaikomoji reabilitacija) 
stacionariose asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose ar sanatori-
jose, nebereikia patiems rūpintis 
teritorinių ligonių kasų pažymo-
mis apie draustumą ir teisę į ne-
mokamą reabilitacinį gydymą. 
Tai numatyta sveikatos apsau-
gos ministro Raimondo Šukio 
pasirašytame įsakyme, kuriuo 
pakeista medicininės reabilita-
cijos ir sanatorinio gydymo or-
ganizavimo tvarka.

Pagal iki šiol galiojusią tvar-
ką pacientas, kuriam gydytojas 
skyrė medicininę reabilitaciją 
ar sanatorinį gydymą, privalėjo 
pats nuvykti į teritorinę ligonių 
kasą (TLK) ir gauti pažymą, pa-
tvirtinančią, kad jo gydymas bus 
kompensuotas Privalomojo svei-
katos draudimo fondo biudžeto 
lėšomis. Tik turėdamas tokią pa-

Nobelio medicinos 
premija – už 

imuninės sistemos 
tyrimus

2012 m. Nobelio medici-
nos premija skirta britui Džo-
nui B.Gerdonui ir japonui Šiniai 
Jamanakai už atradimą, kad su-
brendusios ląstelės gali būti per-
programuotos į daugiafunkci-
nes ląsteles. Išaiškėjo, kad jeigu 
ląstelei suteiksime ypatingas są-
lygas, tai ji gali pavirsti pradine 
ląstele, tokia, iš kokios išsivysto 
kiekvienas žmogus. Dabar žino-
ma, kad subrendusios ląstelės 
nebūtinai yra skirtos tik tam tik- 
rai specialiai funkcijai. Šis atradi-
mas atvėrė daugiau galimybių 
ligų tyrimams ir diagnozės bei 
gydymo metodų nustatymui.

Dž.B.Gerdonas 1962 m. at-
rado, kad ląstelių specializacija 
yra grįžtamasis procesas. Jis ne-
subrendusių ląstelių branduo-
lius varlės kiaušinėlio ląstelėje 
pakeitė į subrendusias ląsteles.

Praėjus daugiau kaip 40 m., 
2006-aisiais, Š.Jamanaka nusta-
tė, kaip subrendusios pelės ląs-
telė, pakeitus tik kelis genus, 
gali būti perprogramuota į ne-
subrendusią kamieninę ląstelę, 
kuri gali išsivystyti į visus kūno 
ląstelių tipus.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

giui bei alavo ir vario pertekliui.

Kvėpavimo pratimas
Atsiradus nuolatiniam nuo-

vargiui, įkyrioms mintims, nervi-
niam dirglumui, emocinei įtam-
pai, prastai nuotaikai, sumažė-
jus darbingumui (ypač po stre-
sų) naudinga atlikti kvėpavimo 
pratimus (jie atliekami sėdint 
arba atsigulus). Pratimai nesu-
dėtingi, neužima daug laiko, ta-
čiau yra gana efektyvūs (kai kas 
tokius pratimus atlieka profilak-
tiškai kiekvieną rytą).

1. Pirštu užspaudžiama deši-
nioji šnervė, įkvepiama per 3–4 
sekundes, 8 sekundes sulaiko-
mas kvėpavimas. Paskui užspau-
džiama kairioji šnervė ir iškve-
piama per dešiniąją šnervę per 
3–4 sekundes.

Šio pratimo efektyvumas 

kiek sustiprės, jei įkvėpdami iš-
tarsime „įkvepiu“, iškvėpdami – 
„iškvepiu“. Atliekant šį pratimą 
maždaug po 5–7 minučių kvėpa-
vimas sulėtės (šiuo pratimu bū-
tent to ir siekiama), t.y. padidės 
pauzė tarp įkvėpimo ir iškvėpi-
mo. Pratimo trukmė – 10–15 mi-
nučių arba tiek laiko, kol visiš-
kai nusiraminama (pavyzdžiui, 
ko nors išsigandus, po nemalo-
naus pokalbio). Jeigu negalite at-
sitraukti nuo darbo ar kitokių rei-
kalų, šį pratimą galima atlikti ne-
nutraukiant įprastos veiklos (kai 
kurie žmonės tai išmoksta dary-
ti net, pavyzdžiui, kalbėdamie-
si telefonu).

2. Šis pratimas dar efektyves-
nis už pirmąjį, nes kartu su kvė-
pavimo pratimu dar „įjungiama“ 
vaizduotė. Patogiai atsisėdame, 
užsimerkiame, atsipalaiduojame, 
kvėpuojame giliai ir ritmiškai. Įsi-
vaizduojame, jog prieš mus išties-
tos rankos atstumu yra stalelis, 
o ant jo septynios uždegtos žva-
kės, kurias reikės vieną po kitos 
užpūsti. Darome taip: lėtai ir gi-
liai įkvepiame ir kuo stipriau pu-
čiame įsivaizduojamos pirmosios 
žvakės link (šiuo metu būtina įsi-
vaizduoti, kaip plaikstosi žvakės 
liepsna ir netrukus gęsta...). Vė-
liau lėtai ir giliai įkvepiame, už-
pučiame kitą įsivaizduojamą žva-
kę... (ta pačia tvarka užpučiame 
visas septynias žvakes).

Pastaba. Čia nurodyti prati-
mai yra ne pagrindinė, o tik pa-
pildoma nervinio išsekimo gy-
dymo priemonė, kuri negali pa-
keisti gydytojo paskirtų vaistų ir 
kitų priemonių.

Romualdas OGINSKAS

žymą pacientas galėjo vykti į sa-
natoriją ir toliau gydytis.

Pasak sveikatos apsaugos vi-
ceministrės Noros Ribokienės, 
tokia tvarka buvo labai nepa-
togi ligoniams ir todėl keistina.

„Tvarka, kai ligonis po ope-
racijos ar sunkiai sergantis žmo-
gus, ką tik išrašytas iš ligoninės, 
dar turi rūpintis pažyma, buvo 
labai varginanti ir nepatogi pa-
cientui arba jo artimiesiems. Mes 
siekiame mažinti „popierizmą“ 
sveikatos apsaugos sistemoje, 
varginantį tiek medikus, tiek 
pacientus“, – sako N.Ribokienė.

Nuo spalio 1 d., įsigalio-
jus naujai tvarkai, prašymą dėl 
paciento reabilitacinio gydy-
mo kompensavimo elektroni-
niu būdu TLK pateikia jį siun-
čianti gydymo įstaiga. Gydymo 
įstaigai gavus iš TLK atsaky-
mą, kad reabilitacinis gydymas 
kompensuojamas, ligonis, turė-
damas gydytojo parengtą išrašą 
apie ligos eigą ir asmens tapaty-
bę patvirtinantį dokumentą, ga-
lės vykti į sanatoriją ar kitą as-
mens sveikatos priežiūros įstai-
gą ir toliau gydytis.

Valstybinės ligonių kasos 
duomenimis, praėjusiais me-
tais reabilitacinio gydymo pa-
slaugos buvo suteiktos daugiau 
kaip 90 tūkst. pacientų.

Kompensuojami 
vaistai ypač 

sunkiems 
ligoniams

Sveikatos apsaugos minis-
tro įsakymu Ligų ir kompen-
suojamųjų vaistinių prepara-
tų joms gydyti sąrašas (A sąra-
šas) papildytas naujais vaisti-
niais preparatais, skirtais ypač 
sunkioms ligoms gydyti – žmo-
gaus imunodeficito viruso su-
keltai ligai, progresavusiam ir 
(arba) metastazavusiam inkstų 
vėžiui, lėtinei mieloleukemijai, 
ūminei limfoleukemijai ir adju-
vantiniams virškinamojo trak-
to stromos piktybiniams navi-
kams, akromegalijai ir funkci-
niams skrandžio, žarnyno, ka-
sos endokrininiams bei neuro-
endokrininiams navikams gy-
dyti. Visi šie vaistai nuo šiol bus 
kompensuojami 100 proc.

Sveikatos apsaugos ministe-
rijai (SAM) sėkmingai vykdant 
kompensuojamųjų vaistų kainų 
mažinimo politiką, dar labiau 
sumažėjo į Kompensuojamų-
jų vaistinių preparatų kainyną 
įrašomų vaistinių preparatų kai-
nos. Krintant kainoms, atsirado 
galimybė kompensuoti daugiau 

naujų, inovatyvių vaistinių pre-
paratų, būtinų ambulatoriniam 
pacientų gydymui.

2010 m. pacientams buvo iš-
rašyta per 11 milijonų kompen-
suojamųjų vaistų receptų – 2,3 
proc. daugiau nei 2009-aisiais. 
Nors receptų daugėjo, ir gyven-
tojai, ir valstybė kompensuoja-
miesiems vaistams išleido ma-
žiau pinigų. Apskaičiuota, kad 
vidutinė vieno recepto kaina su-
mažėjo 8,3 proc.

SAM duomenimis, 2010 m. 
sumažėjus priemokoms už kom-
pensuojamuosius vaistus, gy-
ventojai, juos įsigydami, sutau-
pė daugiau kaip 48 mln. Lt, o 
Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondas, kurio lėšomis kom-
pensuojami vaistai, išleido 43 
mln. litų mažiau negu pernai. 
2011 m. pacientai dėl sumažė-
jusių priemokų už kompensuo-
jamuosius vaistus išleido 13,5 
mln. litų mažiau nei 2010-aisiais. 
Numatoma, kad 2012 m. dėl su-
mažėjusių kainų ir deklaruotų 
nuolaidų pacientų priemokos 
dar sumažės apie 7 mln. litų per 
metus. Šios sutaupytos lėšos lei-
džia pradėti kompensuoti nau-
jus, inovatyvius vaistus sunkio-
mis ligomis sergantiems pacien- 
tams.

„Bičiulystės“ ir SAM inf.
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Vilniaus viešasis transpor-
tas – vienas moderniausių Lie-
tuvoje. Tuo mėgsta pasigirti ir 
sostinės vadovai. Tačiau į au-
tobusą ar troleibusą norintiems 
patekti neįgaliesiems, taip pat 
mamoms su vaikais neretai to 
padaryti nepavyksta. Kalta ne 
technika – žemagrindės viešo-
jo transporto priemonės neįga-
liesiems iš tiesų pritaikytos, kai 
kuriuose autobusuose ir trolei-
busuose yra net speciali išva-
žiuojanti platforma. Tačiau vai-
ruotojai neretai apie tai nežino 
ar tiesiog pamiršta.

Vilniaus miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Jadvyga 
Rostovskaja sakė, kad vairuoto-
jų požiūrio į neįgaliuosius pro-
blema – įsisenėjusi. „Nė karto 
nemačiau, kad vairuotojas pa-
dėtų neįgaliajam įlipti, jie net 
neprivažiuoja iki bortelio. Pa-
vyzdžiui, važiuojant iš Nau-
josios Vilnios, vienas vyras vi-
suomet įlipa su ramentais, ki-
tas kartais su vežimėliu, ir nė 
vienas vairuotojas į tai nekrei-
pia jokio dėmesio. Jau buvo sa-
kyta ir susitikime su autobu-
sų ir troleibusų parkų, kai šie 
dar buvo atskiri, vadovais. Vis-
kas, atrodo, labai gerai, gera-

noriškai, bet iš tiesų priklauso 
nuo žmonių – pačių vairuoto-
jų. Daugelis neprivažiuoja ar-
čiau. Prie mūsų draugijos, sto-
telėje J.Basanavičiaus gatvėje, nė 
vienas neprivažiuoja arčiau“, – 
pasakojo J.Rostovskaja.

Pasak jos, problemų iškyla 
ir regėjimo negalią turintiems 
žmonėms. Prietaisai, kurie pra-
neša, kuri transporto priemonė 
atvyksta, dažnai teikia klaidin-
gą informaciją. „Troleibuso nu-
meris gali būti pakeistas, o in-
formacija tame prietaise – ne, ir 
žmonės nuvažiuoja visai į kitą 
pusę, nei jiems reikia“, – sakė 
J.Rostovskaja.

Bendrovės „Vilniaus viešasis 
transportas“ direktorius Ginta-
ras Nakutis teigė, jog vairuotojų 
darbo nuostatuose yra „griežtai 
įrašyta“, kad jie turi privažiuo-
ti kuo arčiau šaligatvio. Pasak 
direktoriaus, į pranešimus apie 
netinkamą konkretaus vairuoto-
jo darbą visada reaguojama, su 
vairuotojais kalbamasi, atvejai 
išsiaiškinami. Kartais darbuo-
tojams skiriamos drausminės 
nuobaudos. Kartais vairuoto-
jai negali arčiau privažiuoti dėl 
stotelės trumpumo, transpor-
to priemonių gausos stotelėje.

(atkelta  iš 1 psl.)

Kelionės sėkmė priklauso 
nuo vairuotojo

„Vilniaus dienos“ tinklalapyje paskelbtame Rūtos Grigo-
lytės straipsnyje „Naudotis viešuoju transportu neįgalie-
siems – misija neįmanoma“ rašoma apie problemas, su ku-
riomis susiduria neįgalieji, norintys pasinaudoti Vilniaus 
viešuoju transportu.

Prašo sūnaus širdelės plakti
„Kauno dienos“ tinklalapyje paskelbtame Dianos Krapavic-
kaitės straipsnyje „Mama kas vakarą prašo vaiko širdelės 
plakti“ rašoma apie Astą Grabažienę, jos ir bendraminčių 
įsteigtą paramos fondą, skirtą padėti šeimoms, auginan-
čioms vaikus su širdies ydomis.

Vaikų kardiologės žodžiai 
A.Grabažienei, kad jos vaikas 
gims neįgalus, su labai sunkia 
širdies yda, nesuderinama su 
gyvybe, dar šiandien skamba jai 
ausyse. Tai moteris sužinojo li-
kus 10-čiai dienų iki gimdymo.

Gimstančio sūnaus laukė 
greitosios pagalbos automobi-
lis, pasiruošęs jį tuoj pat vežti į 
Santariškių širdies chirurgijos 
centrą, kur, prireikus, jis būtų 
operuojamas. Laimei, diagno-
zė buvo švelnesnė nei pirminė. 
Diagnozuota kompleksinė, su-
dėtinga yda. Berniuką operavo 
ketvirtą parą po gimimo. Savo 
vaiką A.Grabažienė prie širdies 
buvo priglaudusi gal kelias mi-
nutes – vieną kartą reanimacijo-
je jai leido jį pamaitinti.

Operacija buvo sklandi ir 
jau 10-ą parą mama su Viliumi 
buvo namuose. Vėliau opera-
cijų laukė dar ne viena. Per še-
šerius Viliaus gyvenimo metus 
jų buvo keturios. A.Grabažienė 
pasakoja išmokusi gyventi ki-
taip – su baime ir nekurdama 
didelių ateities planų. Kiekvie-

ną vakarą migdydama savo 
sūnų moteris kalbasi su jo šir-
dele ir prašo, kad tik ji nepa-
vargtų plakti.

Ėmusi ieškoti informacijos, 
kaip galėtų padėti neįgaliam 
sūneliui, moteris pasakoja su-
pratusi, kad tokios lietuvių kal-
ba labai nedaug, o ir esamą su-
vokti sunku. Taip gimė labdaros 
ir paramos fondas „Mažoji šir-
delė“, skirtas padėti šeimoms, 
auginančioms vaikus su širdies 
ydomis. Organizacijos inicia-
toriai tarėsi su gydytojais, kad 
jie suprantamai parašytų apie 
ydas. Sukūrė internetinį pusla-
pį tėvams, kuriame visa būtina 
informacija, tėvų forumas.

A.Grabažienė neslepia, kad 
jaučiasi labai reikalinga, mat 
fondas organizuoja labdaros 
vakarus, vaikų su širdies ydo-
mis stovyklą, nupirko aparatų 
kraujo krešumui matuoti, gri-
kių lukštų pagalvių Reanimaci-
jos skyriui ir padarė daug gerų 
dalykų, kurių galėjo ir nebūti, 
jei nelaimės suvienyti žmonės 
pamirštų vieni apie kitus.

Apie neįgaliųjų gyvenimą – 
internete

www.biciulyste.lt

Socialinės reabilitacijos 
paslaugų finansavimas – 

be trukdžių
Neįgaliųjų reikalų departa-

mento (NRD) direktorė Genovai-
tė Paliušienė susirinkusiems ša-
lies savivaldybių socialinės pa-
ramos specialistams, neįgaliųjų 
NVO atstovams pateikė apžval-
gą, kaip sekasi įgyvendinti so-
cialinės reabilitacijos neįgalie-
siems paslaugų bendruomenėje 
projektus. Nuo šių metų projek-
tus vertina ir finansavimą skirs-
to pačios savivaldybės. 

Šiemet socialinės reabilita-
cijos projektams finansuoti pa-
skirstyta 15,94 mln. litų (vals-
tybės ir savivaldybių biudžeto 
lėšų), tai yra 1,12 mln. litų dau-
giau nei pernai. 2011 m. finan-
suota 240, o šiemet – 408 projek-
tai, dauguma jų skirta neįgaliųjų 
socialiniams ir savarankiško gy-
venimo įgūdžiams ugdyti, palai-
kyti ar atkurti.

G.Paliušienė pristatė ir kaip 
socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems projektus pa-
laikė bei rėmė savivaldybės. Fi-

Neįgaliųjų socialinės aprėpties 
politika – visuomenės svarstymui

galima perskirstyti kitiems pa-
reiškėjams, kuriems buvo skirtas 
finansavimas, tačiau jų veiklai 
lėšų trūko. Kitų metų projektų 
finansavimo tvarkos apraše pa-
tikslinta ir kaip turi būti naudo-
jamos projektams administruo-
ti skirtos lėšos.

Pasak G.Paliušienės, ateity-
je gali būti svarstoma galimybė 
projektų atranką vykdyti 3 me-
tams. NVO asociacijų veiklos 
projektams tokia tvarka bus tai-
koma jau nuo kitų metų. Šiai 
praktikai pasitvirtinus, ji galėtų 
būti perkelta ir projektams ben-
druomenėse. 

Beje, 2013 m. socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektams fi-
nansuoti numatytas panašus 
biudžetas kaip ir šiais metais.

NRD direktorė pristatė ir 
Nacionalinės neįgaliųjų sociali-
nės integracijos 2013–2019 metų 
programos projektą, institucijas, 
kurios bus atsakingos už jos įgy-
vendinimą. Šią programą ren-
gė 32 darbo grupės. Į ją perkel-
tos Neįgaliųjų teisių konvenci-
jos nuostatos. Programoje nu-
matyti 9 tikslai neįgaliųjų spe- 

pažinti neįgalieji gali dirbti pa-
gal negalios pobūdį pritaikytoje 
aplinkoje, vis dėlto kontroliuo-
jančios institucijos šią situaciją 
vertina skirtingai. Reikia pripa-
žinti, kad yra neįgaliųjų, kurie 
dėl savo negalios niekada nega-
lėjo ir negalės dirbti – jų atžvil-
giu atsisakyti termino „nedar-
bingas“ būtų neteisinga. Beje, 
šis terminas susijęs ir su neįga-
liųjų išmokomis, todėl reikia ap-
svarstyti visus variantus, kad at-
sisakius termino „nedarbingas“ 
neįgaliųjų padėtis nepablogėtų. 

E.Čaplikienė patikino, kad 
netrukus neįgaliųjų NVO bus 
pakviestos diskusijai – reikia iš-
klausyti visų nuomones bei ar-
gumentus ir priimti optimalų 
sprendimą.

Permainos laukia ir 
socialinių globos įstaigų 

Neįgaliųjų ir likusių be tėvų 
globos vaikų socialinės globos 
namų deinstitucionalizavimo 
strategijos projektą konferenci-
joje pristačiusi SADM Sociali-
nės aprėpties departamento di-
rektorė Violeta Toleikienė pažy-
mėjo, kad ministerija yra prita-
rusi sprendimui pereiti nuo pas-
laugų institucijose prie paslaugų 
bendruomenėje teikimo, tačiau 
tam reikia atsakingai pasirengti. 

Lietuvoje yra 5 neįgalių vaikų 
socialinės globos įstaigos (SGĮ), 
jose 745 gyventojai, ir 36 suau-
gusių SGĮ, kuriose globojamas 6 
061 asmuo. Pasak V.Toleikienės, 
60-yje savivaldybių tėra tik 169 
dienos centrai, 10 savarankiško 
gyvenimo namų. Statistinę pa-
dėtį kiek pataiso 104 šalyje esan-
tys Psichikos sveikatos centrai. 
Esant tokiai situacijai, sunku kal-
bėti apie paslaugų įvairovę.

V.Toleikienės teigimu, socia-
linės globos įstaigų deinstitucio-
nalizacija – būtinas dalykas. Si-
tuacija, kai vienuose globos na-
muose gali būti apgyvendinti 
235 vaikai ar 478 suaugę asme-
nys, – nėra geras dalykas. Sta-
cionariose socialinės globos įs-
taigose gyvenantieji yra atskirti 
nuo bendruomenės, jose vyrau-
ja „institucinė“ kultūra, žmogus 
nuasmenintas, nelieka privatu-
mo, individualumo ir pan. Pra-
nešėja mano, kad socialinės glo-
bos įstaigose turėtų būti apgy-
vendinami slaugomi neįgalie-
ji, kitiems suteikiamos galimy-
bės įsikurti grupinio ar savaran-
kiško gyvenimo namuose, dau-
giau paslaugų iš bendruome-
nės sulaukti savo gyvenamojo-
je aplinkoje galintiems pasilikti 
asmenims. 

Socialinės aprėpties depar-
tamento direktorė pabrėžė, kad 
kuriami ir svarstomi įvairūs 
deinstitucionalizacijos mode-
liai. Labai svarbi ir šioje srityje 
dirbančių žmonių nuomonė. Iki 
kitų metų gegužės 1 d. turi būti 
parengta deinstitucionalizacijos 
strategija, taigi laukia diskusijos, 
į kurias V.Toleikienė kvietė akty-
viai įsitraukti ir visus konferen-
cijos dalyvius. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Į konferenciją atvyko daugelio šalies savivaldybių atstovai.

nansavimo tvarkos aprašas nu-
rodo, kad kiekviena savivaldy-
bė iš savo biudžeto turėtų skir-
ti 10 proc. lėšų. 44 savivaldybės 
šio dydžio laikėsi, 16 skyrė dau-
giau kaip 10 proc. 46 savivaldy-
bės socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektams šiais metais sky-
rė daugiau lėšų, 43 – mažiau, 1 – 
tiek pat, kaip ir pernai. Labiau-
siai nukentėjo Vilniaus mies-
tas, kitur finansavimo skirtu-
mas nėra esminis. Kauno miestui 
nauja finansavimo tvarka šiuo 
požiūriu buvo palankiausia. 24-
iose savivaldybėse šiemet finan-
suotų projektų skaičius padidė-
jo, 21-oje – sumažėjo, 15-oje išli-
ko toks pat kaip ir pernai. 

Įgyvendinant projektus pa-
aiškėjo, ką reikėtų pakeisti, pa-
tobulinti. Nors iš pradžių savi-
valdybės buvo ryžtingiau nusi-
teikusios ir pageidavo paslau-
gas labiau pritaikyti jų konkre-
tiems poreikiams, esminių siū-
lymų departamentui nepatei-
kė. Tačiau NRD pakeitimų ki-
tiems metams vis dėlto numatė. 
Pirmiausia – nereikės į biudžetą 
grąžinti vienos ar kitos organiza-
cijos nepanaudotų lėšų. Jas bus 

cialiesiems poreikiams tenkin-
ti ir socialinei integracijai į visas 
gyvenimo sritis: socialinės ap-
saugos, sveikatos priežiūros, fi-
zinės ir informacinės aplinkos, 
švietimo, užimtumo, reabilitaci-
jos, dalyvavimo visuomenės gy-
venime, kultūroje, sporto ir poil-
sio veiklose.

Įstatymo keitimo 
priežastis – termino 

„nedarbingas“ vartojimas
Rengiamas Neįgaliųjų socia-

linės integracijos įstatymo patai-
sas konferencijos dalyviams pri-
stačiusi SADM Lygių galimybių 
skyriaus vedėja Eglė Čaplikie-
nė pabrėžė, kad šio teisės akto 
pakeitimus inicijavo neįgalių-
jų NVO. Jos ne kartą akcentavo 
sąvokos „nedarbingas“ diskri-
minacinį pobūdį, prašė jo atsi-
sakyti, argumentuodamos, kad 
šis terminas trukdo įsidarbin-
ti. Tačiau, pasak E.Čaplikienės, 
skirtingoms negalioms atstovau-
jančių NVO požiūriai išsiskyrė 
ir joms nepasisekė susitarti, kuo 
šią sąvoką būtų galima pakeisti. 

Nors sprendžiant šią proble-
mą tam tikri „saugikliai“ jau yra 
priimti ir „nedarbingais“ pri-
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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

Įkvepiančios žmonių ir jų pomėgių istorijos
Meningitą sukėlė 

vaistai
Jungtinių Amerikos Valstijų 

medikai pranešė apie reto grybe-
linio meningito protrūkį, kurį sie-
ja su vienos farmacinės kompani-
jos nekokybiškos produkcijos nau-
dojimu. Jau paskelbta, kad šešiose 
valstijose susirgo daugiau nei tris-
dešimt žmonių. Penki iš jų mirė. JAV 
ligų kontrolės ir profilaktikos centro 
specialistai aptiko infekciją vienoje 
iš užantspauduotų ampulių su ste-
roidais. Tada ampulę pagaminusi 
kompanija atšaukė visą savo pro-
dukciją, kuri tiekiama į 23 valstijas, ir 
nutraukė operacijas. Medikai kol kas 
negali tiksliai pasakyti, kiek žmonių 
užkrėsta, nes grybeliniam meningi-
tui būdingas gana ilgas inkubacinis 
laikotarpis. Meningitas – tai galvos ir 
nugaros smegenų dangalų uždegi-
mas, kurį sukelia įvairios bakterijos, 
virusai, grybeliai. Jam būdingi to-
kie simptomai: karščiavimas, gal-
vos skausmas, pykinimas, judėjimo 
funkcijų ir kalbos sutrikimas.

Kantrus šunelis
Mašinos partrenktas šuo dar 

17 km važiavo įstrigęs po automo-
bilio priekinėmis grotelėmis, tačiau 
rimtai nenukentėjo. Priešais auto-
mobilį išbėgusią baltą kalytę, kaip 
manoma, pudelio mišrūnę, par-
trenkė „Toyotos“ vairuotojas. Jis au-
tomobilį stabdė, tačiau šuns nepa-
stebėjo ir važiavo toliau. Apie jo ma-
šinos priekyje įstrigusį šunį jam pra-
nešė kitas vairuotojas. Tuomet vai-
ruotojas nuvažiavo į policiją, kur šuo 
buvo ištrauktas iš po grotelių ir nu-
gabentas į artimiausią gyvūnų gy-
dyklą. Paaiškėjo, kad kalytė rimčiau 
nenukentėjo, nors patyrė smege-
nų sukrėtimą, jai greičiausiai trūko 
šlapimo pūslė. „Keista, bet šuo lai-
kosi puikiai“, – stebėjosi vairuotojas.

Policininkai turės 
lieknėti

Dešimt tūkstančių Pakistano 
policijos pareigūnų bent valan-
dą per dieną skiria kilogramams 
mesti, mat nesulieknėję pareigū-
nai gali būti perkelti į žemesnes pa- 
reigas. „Matėme, kad mūsų parei-
gūnai šiek tiek išplatėjo per lieme-
nį, tad ėmėmės priemonių“, – sakė 
vienas Pakistano policijos vadovų 
Sheikhas Iftikharas. Policijos vado-
vai siekia, kad 175 tūkst. Pakistano 
pareigūnų juosmens apimtis ne-
būtų didesnė kaip 101 cm. Priežas-
tys, lėmusios tokį Pakistano polici-
jos vadovų sprendimą, rimtos: ne-
retai šalies tvarkdariams tenka ko-
voti su radikaliais ekstremistais, ku-
rie iš atokių provincijų po trupu-
tį keliasi į miestus. Kad sulieknėtų, 
Pakistano policininkai ne tik skiria 
gerą valandą savo darbo dienos fi-
ziniams pratimams, bet net ir sam-
dosi kūno rengybos (lengvojo kul-
tūrizmo) instruktorius.

Rekordinis salotų 
kiekis

Rumunijos Pantelimono mies-
te netoli Bukarešto pagamintas di-
džiausias pasaulyje salotų kiekis. Re-
kordui pasiekti tūkstančiui rumunų 
savanorių prireikė 19 050 kg daržo-
vių, 18 metrų ilgio ir 3 metrų pločio 
„dubens“ ir maždaug 8 valandų lai-
ko. Savanoriai supjaustė kilogramus 
pomidorų, salotų lapų, agurkų, pa-
prikų, morkų, svogūnų ir alyvuogių. 
Tada visa tai buvo užpilta 800 l aly-
vuogių aliejaus ir apibarstyta dide-
liu kiekiu druskos. 

Kryžiažodis „Stabarai“
Vertikaliai: 1. Lyrikos kūrėjas 

2. Veido išraiška 4. Žemdirbystės viene-
tas, dirbamos žemės plotas su jo pri-
klausiniais 5. Proto aštrumas, miklu-
mas, humoras 6. Girdimas garso atsi-
kartojimas 7. Avių tvartas 8. Lietuviškas 
šaldytuvas 10. Naminė degtinė 11. Pa-
liekamas po mirties turtas 13. Didelis 
irklakojų būrio pietų kraštų vandens 
paukštis 16. Nedidelė odos atauga 
17. „... alkano neatjaučia“ (flk.) 20. Gar-
binama dievybės statula ar kitoks jos 
atvaizdas 23. Svorio vienetas 24. Upių 
susiliejimo vieta 25. Paukštis 27. Pieno 
produktas 28. Sūnaus žmona 31. Plū-
gu versti vagas 32. Ugnikalnis Italijoje.

Kryžiažodžio „Karpatai“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Maironis 2. Aidas 

3. Pipiras 4. Šventas 5. Arija 6. Vitražas 
9. Moneta 10. Kontrabanda 11. Alek-
sandras 16. Antai 18. Taika 21. Pakar-
tas 22. Aurora 23. Algirdas 25. Skystas 
26. Barniai 29. Aulas 30. Širma.

Horizontaliai: 7. Ragaišis 8. Svars-
tis 10. Kalifornija 12. Kopos 13. Altas 
14. Arena 15. Filtras 17. Stiklas 19. Sar-
tai 20. Grimai 24. Vakaris 26. Bandelė 
27. Korta 28. Banda 30. Šalis 31. Auk-
sarankis 32. Karpatai 33. Marmuras.

Žaidžia futbolą be vienos 
kojos

Neseniai įvairias žiniasklai-
dos priemones apskriejo žinia 
apie neįtikėtiną Niko Kalabrijos, 
Masačusetso (JAV valstijos) vi-
durinės mokyklos mokinio, įvar-
tį futbolo varžybose su kitos vi-
durinės mokyklos komanda. Ne-
įtikėtina yra tai, kad jį vaikinas 
įmušė kairiąja koja, vienintele, 
kurią turi. Be vienos kojos gimęs 
Nikas, ko gero, šimtus kartų gir-
dėjo įvairių žmonių užuojautos 
kupinas kalbas, jautė slegiančius 
žvilgsnius ir tiesiog skaitė min-
tis, kad ko jau ko, bet futbolo jis 
tikrai negalės žaisti. Bet, nepai-
sydamas savo negalios ir aki-
vaizdžių fizinių trūkumų, žvel-
giant į jį kaip į futbolo žaidėją, 
vaikinas neatsisakė savo pomė-
gio ir žaidžia futbolą pasirams-
čiuodamas lazdomis. O paskuti-
nėse varžybose net pajėgė įmuš-
ti įvartį kairiąja koja taikliai nu-
kreipęs keltą kamuolį iš aikštės 
kampo (kampinį). Internete iš-

Skaitydami apie jaunus, stiprius ir sveikata nesiskundžian-
čius žmones, jų sėkmę, nejučia puse lūpų nusišypsome ir 
pagalvojame: bepigu jiems, gyvenimo negandų nevargi-
namiems, džiaugtis sėkme. Labai skeptiškų žmonių tokie 
pasakojimai neįkvepia. Tačiau ką pagalvotumėte išgirdę 
apie neįgaliuosius, pasiekusius ne kiekvienam sveikajam 
„įkandamų“ rezultatų? O jei dar sužinotumėte, kad jų 
amžius jau senokai perkopė žmonių vadinamo „garbin-
go amžiaus“ ribą? Galbūt tokios istorijos įkvėptų ir paska-
tintų matyti ir svajoti peržengiant įsivaizduojamas savo 
galimybes.

platintą įvarčio vaizdo įrašą jau 
peržiūrėjo per 480 tūkst. varto-
tojų, o Nikas tapo tikra įžymybe.

Šimtamečio rekordas
Netrukus savo 101-ąjį gim-

tadienį švęsiantis prancūzas Ro-
beris Marshanas nėra neįgalus, 
bet jo neseniai pasiektas rezul-
tatas vertas dėmesio. Visą gyve-
nimą sportavęs, jaunystėje bok-
są kultivavęs vyras teigia dvi-
račiu nuvažiavęs šimtus tūks-
tančių kilometrų ir tebevažinėja 
juo dabar, nepaisant išties gar-
baus amžiaus.

Prancūzijos dviračių federa-
cijos atstovai kartu su dviratinin-
ku užfiksavo jo asmeninį ir pa-
saulio rekordą, mat tokio rezul-
tato nėra pavykę pasiekti nė vie-
nam kitam ilgamečiui – per be-
veik 4 val. jis nuvažiavo 300 dvi-

račių treko ratų ir įveikė 100 km 
atstumą. Distanciją užbaigęs Ro-
beris juokavo, kad jei būtų gro-
jusi kitokia muzika, pavyzdžiui, 
kariška, jis būtų nuvažiavęs dar 
daugiau.

Rateliais judantis 
nardytojas

Kito įspūdingo rekordo sa-
vininkas Džonas Parmaiteris 
iš Didžiosios Britanijos nese-
niai kartu su bičiuliais pažy-
mėjo tūkstantąjį savo nardymą. 
Nuostabu tai, kad Džonui jau 
78-eri (nardyti jis pradėjo prieš 
25-erius metus), o savo pomėgį 
atrado būdamas neįgalus, ir ap-
gailestauja tik dėl to, kad nepra-
dėjo nardyti anksčiau.

Būdamas 17-os metų Džo-
nas persirgo poliomielitu, dėl 
kurio visam gyvenimui liko iš 
dalies paralyžiuotas. Pastaruo-
sius 5-erius metus jis juda tik 
rateliais. 

Prisimindamas savo nardy-
mo pradžią vyriškis priduria, 
jog tais laikais ir nardymo są-
lygos buvo visai kitos – jam yra 
tekę kviestis traktorių ir jo kau-
še važiuoti paplūdimiu iki reika-

lingos vandens įlankos ar jachtų 
prieplaukos, mat nebuvo kitų 
galimybių nusigauti nepritaiky-
ta pakrante. Laimei, šalia buvo 
supratingi kolegos, instruktoriai, 
kurie padėjo ir kartu su Džonu 
stengėsi dėl jo aistros nardyti.

Kiekvieną savo nardymą 
Dž.Parmaiteris aprašė ir taip už-
pildė 11 nardymų registracijos 
žurnalų. Jis taip pat gali išvardyti 
visų 29 instruktorių, kurie kartu 
su juo leidosi į vandens gelmes, 
vardus ir pavardes.

Tūkstantąjį kartą Džonas 
nardė Egipte, „Ras-Mahome-
to“ nacionaliniame parke kartu 
su instruktore Eimi Okstobi, su 
kuria iki šiol nardė jau 247 kar-
tus. Įdomu tai, jog vyrui patinka 
ne tik nardyti, bet jis mėgaujasi 
ir fotografuodamas mažiausius 
vandens gyvius, kurių dažniau-
siai nepastebi kiti nardytojai.

Pasak Džono, jo pasiektas re-
kordas – dar ne kelio pabaiga. 
„Tik du žmonės gali mane su-
laikyti nuo nardymo – gydyto-
jas ir aš pats, o neatsisakyti savo 
pomėgio žadu dar labai ilgai“, – 
kalba vyras.

Pagal užsienio šaltinius parengė

Viktorija NORKAITĖ

Horizontaliai: 1. Moters var-
das 3. Svorio matas (16,38 kg) 8. Kau-
no priemiestis 9. Dramos veikalo da-
lis 12. Paskirta bausmė pinigais 14. Ti-
tulas musulmonų vyriausiojo valdovo 
jungiančio savo asmenyje pasaulieti-
nę ir dvasinę valdžią 15. Siaura suneš-
ta smėlio juosta, vienu galu susijungusi 
su krantu 18. JAV prezidentas ... Klinto-
nas 19. „Žiemą brolis, o vasarą ...“ (flk.) 
21. Mėnuo 22. Asilo ir kumelės mišrūnas 
26. Pusbrangis akmuo 29. Kubos sostinė 
30. Drabužis 33. Stiebai be lapų 34. La-
bai kietas, skilus akmuo 35. Norėjimas 
valgyti 36. „Svieto lygintojas“ ... Blinda.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS
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Miniatiūros

o

„Bičiulystės“ bičiulių  
posmai

Gudobelių karoliai.                                                                                     

Bobų vasara
„Skraido lengvo pūko gė-

lės – paskutinis džiaugsmas va-
sarėlės.“ Kai ateina bobų vasara, 
tuoj iš atminties išplaukia tos se-
nos geros dainos žodžiai...

Ir toji vasara jau ne tokia ryš-
ki, kažkuo panaši į brandos su-
laukusią moterį, vis dar tebeža-
vinčią jau kiek blankesniu spal-
vų atspindžiu. Su grybų tilteliais, 
šermukšnių karoliais, samanų ki-
limais. Bobų vasaros spinduliai 
jau vėsiau švysteli iš dangaus, bet 
kokia jauki ta šiluma, rodos, pa-
naši į švelnų atsisveikinimo mos-
tą krentančiu gelsvu klevo lapu 
ar besidraikančia sidabro vora-
tinklio gija. Be žodžių, prieš spei-
guotą žiemą.

Gamtos reiškiniai kartais 
būna iškalbingesni už pačius gra-
žiausius atsisveikinimo žodžius. 
Tik juos reikia ne vien išgirsti, 
bet ir pajusti, išgyventi mintimis.

Baravykai
Tyliai eik, žmogau, samano-

tu miško taku, kad nesudrums-
tum gamtoje tvyrančios ramy-
bės, neišbudintum ąžuolų dre-
vėse snaudžiančių voveriukų. 
Tave pakerės rudomis aksomi-
nėmis kepuraitėmis pasipuošę 
grybų karaliai baravykai. Atsar-
giai tupdyk juos į savo, grybau-
tojo, krepšį. Kai parsineši namo, 
nuo tų grybų kepuraičių pakvips 
mišku visas kambarys. Tai gam-
tos dovanos tau.

Jurginas
Dar pirmų lengvų rudeniškų 

šalnų nepabūgęs jurginas, pri-
menantis nuotaką, apsigaubusią 
baltu šydu, iš tolo džiugina akį 
savo žiedų grožiu. Nesinori jų 
skinti, merkti vazon, nes tada jau 
greit baigsis gėlių žydėjimo lai-
kas ir nulinkusias žiedų galveles 
skaudu bus išmesti. Tad geriau 
džiaugtis ta žiedų grožio burtų 
magija žiūrint į kieme nuo vėjo 
savo žieduota balta galvele lin-
guojantį jurginą ir mintimis dė-
koti gamtai už tokį grožį.

Riešutai
Lazdyno šakos aplipusios 

riešutais. Ar gali pro juos praeiti, 
žmogau? Taip ir norisi kaip vai-
kystėje prisiskinti pilnas riešku-
tes, kad turėtum ką paskanauti 
ilgais rudens, o vėliau ir žiemos 
vakarais. Tik nelaužyk lazdyno 
šakelių, elkis atsargiai, juk ir jam 
skauda, ir jis ne bejausmis. Pa-
likim tų gamtos dovanų vove-
rėms ir paukščiams, kad leng- 
viau ištvertų rudens darganas ir 
žiemos speigus.

Miglų skaros
Lyja bobų vasaros lietus. Ir 

žemę apgaubia pilkomis miglų 
skaromis. Man tokiu metų laiku 
gamta tampa panaši į paslaptin-
gą pasaką. Skubančių žmonių 
siluetai primena pasakų veikė-
jus. Bet lietus nustoja lyti ir išsi-
neša su savimi pilkąsias miglų 
skaras. Šešėlių teatras baigiasi. 
Ir vėl blyškiai dangaus skliau-
te blyksteli saulutės spindulys.

Aviečių arbata
Žiūrėdama į krentančių lapų 

šokį pro savo kambario langą, 
geriu aviečių uogiene pagardin-
tą arbatą. Ji gydo ne vien nuo 
kosulio, bet ir nuo vasaros spal-
vų ilgesio. Juk joje – visi vasaros 
kvapų aromatai. Tada tas vasaros 
laukimas ne taip smarkiai pra-
ilgsta, juk jos dalelė slypi puode-
lyje arbatos su aviečių uogiene.

Gilės
Barsto senasis ąžuolas giles 

ir bumbsi jos atsitrenkdamos 
gatvės grindinin lyg sunkūs ru-
dens lietaus lašai. Prisirinkim gi-
lių – to keisto rudens lietaus do-
vanų. Maži iš jų sukurti žmogiu-
kai ar gilių kava sukurs šventiš-
ką rudens nuotaiką. Už ją padė-
kokime senoliui ąžuolui, dos-
niai pasidalijusiam savo turtais.

Vėjo smuikai
Atvėsus rudens orams, bel-

džiant į langą lietaus lašams, vė-
jas groja savo smuikais įvairias 

melodijas. Tik paklausyk, žmo-
gau, stovėdamas ant savo namų 
slenksčio, ir išgirsi lietaus čiur-
lenimą, vienišo paukščio liūdną 
giesmę, tylų jūros ošimą.

Daug liūdnokų, bet tokių gra-
žių, ilgesingų melodijų ilgais va-
karais pagroja vėjas savo smui-
kais gamtai, medžiui ir žmo-
gui, kantriam ir ištikimam klau-
sytojui.

Rudeninis laiškas
Pabeldžia langan lietaus lašas 

vienas, kitas, trečias ir rieda sro-
velėmis langų stiklais. Tos tekan-
čios srovelės lyg paslaptingas lie-
taus laiškas, rašytas žmogui auk-
saspalvio rudens. Linijos, purs-
lai, taškeliai – įdomu, ką tuo pa-
slaptingu lietaus raštu nori pra-
nešti žmogui ruduo. Tikriausiai 
nori palinkėti ištvermės ir kan-
trybės atsilaikant prieš rudens 
darganas ir pirmąsias šalnas.

Džiūsta rudens lietaus lašai. 
Ar perskaitei, žmogau, jo rašytą 
laišką? Tad kantrybės tau ir lie-
tus bei darganos bus nebaisios, 
kai žinosi, kokia tvirtybe nori 
apdovanoti tave ruduo, rašyda-
mas skaidrių lietaus karolių laiš-
kus ant langų stiklų.

Šermukšnio  
karoliai

Vėl šermukšnis raudonais 
uogų karoliais džiugina širdį. 
Mirga jie saulės spinduliams 
sušvitus visomis vaivorykštės 
spalvomis. Net ir lietingomis, 
niūromis dienomis raudoni šer-
mukšnio karoliai pagyvina pil-
ką rudenišką panoramą. Kartais 
taip norisi raudonas šermukš-
nio uogas susiverti ant siūlo ir 
pasipuošti lyg gamtos padova-
nota dovana.

Siūbuoja šermukšnio šakos 
ir žybsi raudonos uogos. Lyg 
rodydamas žmogui, kad gam-
ta ir rudens darganai apgau-
bus žemę dar vis suranda gra-
žių gyvų spalvų.

Aušra VERBLIUDAVIČIŪTĖ
Šeduva

    Aldonos Milieškienės nuotr.

Kai pašaukia ruduo...
Numargo pamiškėm rugsėjis.
Suvystė žemę vorų tinkluose
Ir paėmė, kas tyro gimė mumyse...
Lyg maršką išvelėtą vėjuos,
Saulės spindulys šykštus
Ant žemės rankų nejučia iškėlė.

Žinau, kad širdį tuoj palies šalna,
(O ji – lyg medis vis daugiau rievėja).
Suriš skaudėjimas ir tuštuma...
Ir tavo angelas nenubaidys likimo fėjų,
Kur adata aštri ir bokštų vienuma,
Neleis užmigt ilgam, kaip ji linkėjo.

Rašau... Ant klevo lapo vis...
Kur gimė toks spalvingas
Po pirmos nakties,
Pakąstas laikinumo vėjų,
Lyg aimana ligonio,
Lyg sužeisto žvėries
Atlėgsta, prisiglaudus stebuklingai,
Prie to, kas taip giliai perštėjo.

Rudeniškai...
Kai skalija šuva
Ir rudens vėjas
Žemę apkabina,
Ateina tyliai vakaro
Tikėjimo malda.
Ryškus dangus,
Nupraustas nuskriausto
Lietaus, kuris
Lyg vienišas žmogus – 
Klajūnas, prisiglausti
Ieško vietos...
Ir vis tirštesnis
Vakaras sugrįžta,
Kad pamatytume save 
Patikliom akim. 

Jūratė KESILYTĖ
Zarasai

Vėjas
Pušų viršūnės linko nuo vėjo,
Kaip mano galvelė ant tavo peties.
Joms vėjas taip tyliai ir meiliai šnabždėjo
Apie viltis ir svajas ateities.

Jis glostė jų liaunus kamienus,
Kaip tavosios rankos kad glosto mane,
Žadėjo gražiausius kerus mėnesienos,
Viliojo ir gundė sapnų rūkuose.

O pušys, tos puikiosios pušys,
Taip švelniai jį glaudė savaisiais spygliais,
Nulenkusios galvas jos leido jam slysti
Vingiuotais šakų ir kamienų takais...

Bet vasaros pasaka greitai prabėgo,
Švelnusis vėjelis tapo nuožmus,
Nepaisydamas keliamo skausmo, iš lėto
Jis laužė šakas ir draskė spyglius...

O pušys vis laukė ir kantriai kentėjo,
Tikėjos, kad vasara vėlei sugrįš
Ir jų mylimasis, apglėbęs kamienus,
Taip švelniai vėl glostys, naktim užmigdys...

Saulutė jau skaisčiai nušvito,
Pradėjo tirpdyti žiemos rūbelius,
O miškas, kaip keista, atrodo
Toks tuščias, pamirštas ir be galo niūrus...

Pušų viršūnės linksta nuo vėjo,
Bet pušys, deja, jau nebe tos...
Anos su šaknim skausmingai išrautos
Ilgai dar ant žemės nuo širdgėlos vaitos...

Ramunė BUTKEVIČIENĖ
Kazlų Rūda 

Kur jaunystės  
šuliniai gilūs
Kada klevai liepsnoti baigs,
Išblės kaštonų gaisras...
Ko tu su nerimu žvalgais?
Bijai, kad nepareisim

Daugiau į šiuos jaukius namus,
Visi keliai kur veda?
Čia buvo vakaras ramus,
Nušvietęs tavo veidą

Keista, nepaprasta šviesa – 
Saulėlydžiai už girių.
Atrodė, kad gamta visa
Tau savo himną skiria.

Apglėbti degančius klevus
Ir ąžuolus galėjai.
Buvai sava gi tarp savų
Sugrįžtančių alėjoj.

Nūnai aš vienas ja einu.
Po kojom lapai, gilės.
Čia iš jaunystės šulinių
Semiu beaistrę tylą.

Mane kankina troškulys.
Dabar žinau jo vertę.
Tu atsiliepki, jei gali –
Gal paskutinį kartą.

Prie laužo spalio 
popietę
Kaštonai šaudo kepami.
Žali dar avietojai.
Aš vėl kalbu su tavimi
Žadėdamas rytojų.

Padangėje keisti garsai – 
Žąsų ir gervių voros
Užtrimituoja pratisai.
Klevai kaip šviesoforai –

Tarytum klausia, kur leki – 
Šis grožis trumpalaikis. 
Ir stabteli mintis laki – 
Stebuklas ją sulaiko.

Laukinės antys iš laukų
Į upę nusileido.
Prie jos ir aš pasilieku,
Regiu, kaip tavo veidu

Nubėga šypsena trapi,
Kurios nepakartosi.
Tuoj vėjas mišką apkarpys
It sodininkas sodą.

Žmonės kaip 
sraigės
Kiek daug aplink žmonių!
Tačiau kiekvienas jų
tarytum sraigė
turi savo kiautą.
Tikriausiai todėl
aš buvau ir esu
toks vienišas.
Sraigės nors po lietaus
išlenda į viešumą,
o žmonės – 
ne visada, 
kai kurie –
niekada. 

Vytautas VITKŪNAS
Vilnius–Burbiškis 
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