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„Vilties paukštė“ išskleidė sparnus 
skrydžiui po Lietuvą

Koncertą pradėjo Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Girnos“. 

(nukelta į 8 psl.)
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Svečiai į namus – 
džiaugsmas į namus
Kazlų Rūdos savivaldybės 

kultūros centras svečius pasitiko 
trankiais Jankų kapelos sutiktu-
vių maršais – visi čionai atvykę 
pasijuto labai laukiami. Šį įspū-
dį dar labiau sustiprino „Vilties 
paukštės“ pradžios koncerto or-
ganizavimo atsakomybę prisiė-
musios Kazlų Rūdos savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkės Romutės Sarapinavičienės 
ištarti žodžiai: „Svečiai į namus – 
džiaugsmas į namus.“ Šventinio 
renginio dalyviai netruko įsiti-
kinti, kad tai buvo pasakyta iš 
širdies – įdėta daug pastangų ir 
darbo, kad visiems atvykusiems 
čia būtų jauku, įdomu ir gera. Ne-
įgaliųjų draugijos narės svečiams 
buvo skaniausių pyragų prikepu-
sios, netgi šiupininės privirusios, 
pačių gražiausių rankdarbių pa-
rodą surengusios. Tokioje šiltoje 
ir jaukioje aplinkoje buvo miela 
pabūti, pabendrauti, vieni kitus 
širdžiai mieliausiomis dainomis 
pradžiuginti, „Vilties paukštę“ į 
skrydį po Lietuvą palydėti. 

Kazlų Rūdoje toks koncertas 
surengtas pirmą kartą. Jo vedėja 
Odeta Pučinskienė linkėjo, kad 
„Vilties paukštė“ čia susisuktų liz-
delį ir, apskridusi Lietuvą, sugrįž-
tų atgalios bei dar ne kartą drau-
gėn suvadintų muzikai ir dainai 
neabejingus žmones. 

O kad čia gera ir jauku, pui-
kiai visus susirinkusiuosius įti-

Tradicinė Lietuvos neįga-
liųjų draugijos (LND) ren-
giama meno mėgėjų ko-
lektyvų šventė-koncertas 
„Vilties paukštė“ ir šiemet 
apskries visą Lietuvą. Pir-
majam skrydžiui sparnus 
ji išskleidė Kazlų Rūdo-
je, pasirodyti pakviesda-
ma 9 dainos mėgėjų ko-
lektyvus iš Marijampolės 
apskrities bei Druskinin-
kų ir Garliavos neįgaliųjų 
draugijų. 

kino Kazlų Rūdos pradinės mo-
kyklos priešmokyklinio ugdymo 
grupės mažieji. Lininiais drabu-
žėliais vilkintys būsimieji moki-
nukai šventės dalyvius pasveiki-
no eilėraščių posmais, dainelėmis 
ir šokiais. Savo programėlėje dai-
nų namus suradę ir į juos visus 
svečius pakvietę, prisiminimui 
jiems dar įteikė ir pačių išlanksty-
tus baltus vilties paukščius. 

Konkurso organizatorius ir 
dalyvius pasveikino ir garbūs 
svečiai: Seimo nariai Juozas Ole-
kas, Algirdas Butkevičius bei 
Kazlų Rūdos savivaldybės me-
ras Vytautas Kanevičius. Visi jie 

džiaugėsi neįgaliųjų kūrybingu-
mu, linkėjo niekada nepritrūkti 
entuziazmo skleisti gerą nuotai-
ką ir teigiamas emocijas.

Lyrinių dainų pynė
Dauguma į „Vilties paukštę“ 

atvykusių meno kolektyvų šven-
tės dalyvius stengėsi sužavėti me-
lodingomis lyrinėmis dainomis. 
Jų besiklausantieji dainininkams 
pritarė linguodami, niūniuoda-
mi, plodami. Žiūrovų reakcija, 
jų neabejingumas – tai įvertinimo 
ženklas, kurio siekia visi į sceną 
pakilti pasiryžę atlikėjai. 

Gražiai koncertą pradėjo jau 
9-erius metus dainuojantis Ma-
rijampolės savivaldybės I gru-
pės neįgaliųjų draugijos ansam-
blis „Girnos“. Gintaro Difarto va-
dovaujamo ansamblio programo-
je „Ruduo“ skambėjo ilgesio mo-
tyvai – balto lino gyvenimo prisi-
minimai, tremtinių troškimas vėl 
sugrįžti gimtinėn bei patikinimai, 
jog dainininkų širdyje – tikrai dar 
ne ruduo. Draugijos pirminin-
kė Irma Kavaliauskienė prasita-
rė, kad, stengdamosi prie reper-
tuaro priderinti sceninį įvaizdį, 

Vilties paukščiai – iš Kazlų Rūdos pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdy-
mo grupės auklėtinių rankų. 

Šventės dalyvius džiugino Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugijos Jankų kapelos 
muzika. 

Skirta daugiau lėšų, 
nei įsisavinta

Susitikimai su savivaldybių, 
neįgaliųjų organizacijų, pirmi-
nės sveikatos priežiūros įstaigų 
atstovais skirtinguose miestuo-
se ir rajonuose nebūna vienodi. 
Vienur trūksta pačių neįgaliųjų 
iniciatyvos, kitur – savivaldybės 
geranoriškumo, dar kitur, norint 
pakeisti padėtį, trūksta lėšų. Ne-
vienodas ir savivaldybių požiū-
ris į neįgaliųjų problemas – vie-
nos jų yra įsteigusios Neįgalių-
jų reikalų tarybas, kitos visus 
rūpesčius palieka spręsti neįga-
liesiems atstovaujančioms or-
ganizacijoms. Yra ir tokių, ku-
rios neigia, jog rūpesčių apskri-
tai kyla. Susitikimas Kauno ra-
jono socialinių paslaugų centre, 
kur, be LND ir neįgaliųjų NVO 
atstovų, dalyvavo centro direk-
torė Lina Marozaitė, Kauno rajo-
no savivaldybės Socialinės para-
mos skyriaus vyriausioji specia-
listė Raimonda Gudaitienė, savi-
valdybės gydytojas Romualdas 
Žekas, savivaldybės mero pata-
rėja Loreta Navakauskienė ir kiti 
nustebino geranoriškumu kal-
bant apie rūpesčius, su kuriais 
susiduria neįgalieji.

Kauno rajonas – didelis, jam 
priklauso net 25 seniūnijos, čia 
įsikūrusios 2 neįgaliųjų drau-
gijos – Kauno rajono ir Garlia-
vos, kitos neįgaliųjų NVO. Šie-

Neįgaliųjų ir 
savivaldybių 

dialogas

Neskirsto 
rūpesčių, o  
sprendžia 
juos kartu
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) iniciatyva, sie-
kiant iš arčiau susipažinti 
su situacija, sužinoti pro-
blemas, su kuriomis su-
siduria neįgalieji, ap-
lankytas jau šeštadalis 
savivaldybių. Šįkart neįga-
liųjų nevyriausybinių or-
ganizacijų (NVO), LND ir 
savivaldybės atstovų dis-
kusija vyko Kauno rajone.

met Kauno rajono savivaldybė 
fi nansavo 10 projektų ir iš skir-
tų bemaž 360 tūkst. litų Sociali-
nės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje pro-
jektams finansuoti nepanau-
dojo 123 tūkst. litų. Dalis pini-
gų nebuvo įsisavinta todėl, kad 
projektus pateikusios neįgalių-
jų NVO įtraukė į juos nefi nan-
suotinas veiklas, pavyzdžiui, 
informavimo, konsultavimo ar 
transporto paslaugas. Tikima-
si, kad šiemet lėšas pavyks iš-
saugoti, mat pagal pakeistą pro-
jektų fi nansavimo tvarkos apra-
šą nepanaudotos vienos organi-
zacijos lėšos metų pabaigoje bus 
perskirstomos kitoms organiza-
cijoms, kurioms dėl įvairių prie-
žasčių buvo sumažintas fi nan-
savimas, jų nereikės, kaip anks-
čiau, grąžinti Neįgaliųjų reikalų 
departamentui.

Pasak R.Gudaitienės, šių 
metų savivaldybės indėlis į neį-
galiųjų NVO projektų fi nansavi-
mą – didžiausias, apie 26 tūkst. 
litų. Tiesa, savivaldybė nebe-
skelbia atskiro konkurso neįga-
liųjų organizacijų projektams fi -
nansuoti.

Centro veikla 
planuojama iš anksto
Neįgaliųjų NVO reikalin-

gumu Kauno rajone neabejo-
jama, mat, nors čia yra moder-
nus ir daug veiklų bei paslau-
gų neįgaliesiems siūlantis cen-
tras, apie 4 tūkst. neįgaliųjų tu-
rinčiam rajonui vien jo nepa-
kaktų. Pasak Kauno rajono so-
cialinių paslaugų centro direk-
torės L.Marozaitės, centro veik-
la yra koordinuota ir čia skirtin-
gu laiku apsilanko visų 25 rajo-
no seniūnijų neįgalieji, jo veik-
loje taip pat dalyvauja senyvo 
amžiaus žmonės, socialinės ri-
zikos šeimos, vaikai ir jaunimas. 



Apie tai, 
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiUkmergė:

Gyvenimas ir juokina, 
ir auklėja

Čekų rašytojas Karelas Čapekas rašė: „Anekdotas – 
tai į sekundes supresuota komedija.“ Anekdotai – uni-
kalūs tautosakos kūriniai, teikiantys dvigubą džiaugs-
mą: džiaugiasi ir tas, kuris pasakoja, ir tas, kuris klauso-
si. Kartais atrodo, kad pasakotojas patiria net daugiau 
džiaugsmo nei klausytojas.

Anekdotai it karoliukai veriami į vėrinius. Tarpuka-
rio Lietuvoje labai populiarūs buvo pasakojimai apie žy-
dus, kuriuos labai mėgo pasakoti jie patys. Šių trumpų 
pasakojimų herojai buvo gudrūs, kartais sukti, rytietiš-
kai išmintingi. Tarybiniais laikais pasipylė anekdotai apie 
naivius čiukčius, netikėtos ir juokingos istorijos apie Ča-
pajevą ir Petką. Labai populiarūs anekdotai apie blondi-
nes, uošves, naujuosius rusus ir t.t.

Anekdotus gimdo ar iš atminties prižadina gyveni-
mas. Kartais anekdotinės mūsų gyvenimo situacijos su-
gula į išmintingas, gal net kiek ironiškas patarles. Kiek- 
vienu laikotarpiu visuomenėje yra reiškinių, kurių kitaip 
nei juokingais ar absurdiškais nepavadinsi. Jie – tarsi ne-
išsenkantys minėtų gyvenimiškų anekdotų ar ironiškų 
juokingų patarlių lobynai. Ne išimtis ir mūsų nūdiena.

Štai prieš kurį laiką gaunu UAB „Vilniaus energija“ 
sąskaitą. Dar vasara, kūrenti nereikia, šiltas tik gyvatukas 
vonioje, o už šilumą priskaičiuota arti šimto litų. Voke 
su sąskaita siunčiamas priedas, aiškinantis, kad bioku-
ras yra daugiau nei dukart pigesnis už įvežamas gamti-
nes dujas ir jo Lietuvoje yra daugiau, nei reikia. Pateik-
tas ir grafikas: deginant dujas šilumos kainos „gyvatu-
kas“ raitosi daug aukščiau negu kad naudojant biokurą. 
Jei mane, eilinį vartotoją, pakviestų į mišką rinkti šakų 
biokurui – suprasčiau. Bet ko energetikai siekia klien-
tams pateikdami tokią jau ir taip visiems žinomą infor-
maciją? Į kitus vokus, tartum teisindamiesi ar atsipraši-
nėdami už dideles sąskaitas, siuntėjai gyventojams įde-
da „aiškinamuosius raštus“, kuriuose klientai raginami 
domėtis finansinių įmonių maržomis, gilintis į finansi-
nes subtilybes. Daugelis žmonių supranta, kad tai nevy-
kusi nuoširdaus dialogo su jais imitacija.

Rytuose sakoma, kad savo beždžionės nereikia mes-
ti ant kito pečių. Tačiau mėgstančiųjų rūpesčius perkelti 
kitiems yra nemažai. Valdininkai, užuot atlikę darbus, 
stengiasi juos ir visą atsakomybę suversti kitiems, kurie 
dažniausiai neturi jokių galimybių tų klausimų išspręsti. 
Nepatogaus klausimo sprendimą viršininkas skuba pa-
vesti savo pavaduotojui. Nenorint prisiimti atsakomy-
bės galima sudaryti komisiją, organizuoti plačią diskusi-
ją arba surengti nieko nelemiantį, bet daug politinio šur-
mulio keliantį referendumą. Žodžiu, problemos spren-
dimo numarinimo būdų yra daug ir įvairių.

Dažnai žmonės patys sau sunkina gyvenimą nepra-
šyti spręsdami svetimas problemas. Sakoma: čigonas 
dėl kompanijos pasikorė. Išmintingas žmogus nepasi-
duoda visuotiniam ažiotažui, jis tvirtai žino, į ką nerei-
kia kreipti dėmesio. Įsitikinimo, kad jis daro tai, ką rei-
kia, kad eina teisingu keliu, mūsų žmogui dar trūksta. 
Kuo galima paaiškinti tai, kad į 141 mūsų Seimo nario 
vietą pretendavo du tūkstančiai piliečių? Kaip čia nepa-
tikėsi JAV politiko Henrio Kisindžerio žodžiais, kad val-
džia yra pats stipriausias afrodiziakas.

Kas žmogui nesuprantama, tas jam ir nepriklauso. 
Kai žmogus neprašytas ima rūpintis svetimais reika-
lais, dažnai apleidžia savuosius. Rytiečių išmintis moko: 
„Viešpatie, duok man jėgų, kad susitaikyčiau su tuo, ko 
negaliu pakeisti, duok man vyriškumo kovai su tuo, ką 
aš privalau pakeisti, ir duok man išminties, kad sugebė-
čiau atskirti vieną nuo kito.“

Niekada nevėlu savęs paklausti: rimtą darbą dirbu 
ar laiką gaištu užsiimdamas niekais. Seneka rašė, kad di-
džiausia žmogaus gyvenimo dalis praeina darant klai-
das, didelė dalis – nieko neveikiant, o visas gyvenimas – 
veikiant ne tai, ką reikia. Daug nesusipratimų išveng-
tume išmokę gyvenimo pamokas, kurių dalis sudėta į 
anekdotus ir patarles.

Pasvalys: Įkvepianti ir turininga išvyka

Šilutė:

Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos sveikatin-
gumo būrelis „Puriena“ 
mūsų tautos dainiaus Mai-
ronio 150-ųjų gimimo me-
tinių minėjimui paruošė iš-
tisą programą, kuria džiu-
gino neįgaliuosius įvairių 
renginių metu. Dar vie-
nas prisilietimas prie kū-
rėjo palikimo, jo ištakų įvy-
ko organizavus ekskursiją 
į Kauną.

Aplankėme Maironio 
lietuvių literatūros mu-
ziejų, įsteigtą 1936 metais. 
„Purienos“ narės skaitė 
Maironio poeziją, muzie-
jaus darbuotojus maloniai 
nustebino Birutės Simo-
naitienės sukurta literatū-
rinė kompozicija. Mairo-
nio sode, prie sesers Mar-
celės pastatyto paminklo 
poetui tyliai prisėdome pa-
gerbdami dainiaus atmini-
mą. Vėliau pro Kauno bal-

Neaplenkė „Mais-
to banko“ akcija ir Šilu-
tės. Tokia dosni iniciaty-
va ypač svarbi mažas pa-
jamas gaunantiems, neįga-
liems žmonėms. Taip sie-
kiama paremti, palaiky-
ti nepasiturinčias šeimas, 
bent šiek tiek palengvinti 
jų kasdienybę.

Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos savanoriai jau 
ne pirmus metus dalyvau-
ja šioje garbingoje misijo-
je. Šiemet į akciją stengtasi 
įtraukti kuo daugiau jau-
nimo. Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Laima Dulkytė 

tąją gulbę Rotušę patrau-
kėme prie Kauno katedros 
ir Maironio amžinojo poil-
sio vietos.

Pagerbę poetą dar ap-
silankėme buvusioje pre-
zidentūroje – gidė išsa-
miai papasakojo jos isto-
riją, supažindino su dabar 
veikiančiomis parodomis.

Rudens diena nėra ilga, 
todėl skubėjome prie Žalia-
kalnio funikulieriaus pasi-
kelti į dar vieną Kaune lan-
komą objektą – Kauno pa-
minklinę Kristaus Prisikė-
limo bažnyčią su 70 metrų 
didžiuoju bokštu. Liftu pa-
sikėlę į virš bažnyčios esan-
čią apžvalgos aikštelę, gė-
rėjomės Kauno panorama.

Nors pamatėme daug, 
bet kelionė nenuvargino ir 
tik dar kartą priminė Mai-
ronio žodžius: „Ji vis dar 
tokia pat brangi, graži.“

Vilius GRABSKIS
Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos sveikatingumo būrelio 
„Puriena“ nariai prie paminklo Maironiui.                 Autoriaus nuotr.

Prisidėjo prie kilnios akcijos
užmezgė ryšį su Šilutės že-
mės ūkio mokyklos moks-
leivėmis, supažindino jas 
su akcijos tikslais ir mergi-
nos noriai sutiko prisidėti. 
Dosniems aukotojams sa-
vanorės padarė kelis šim-
tus atvirukų, juose įrašė 
gražius padėkos žodžius.

Iš viso „Maisto banko“ 
akcijoje dalyvavo 27 sava-
noriai. Per dvi dienas su-
laukėme bemaž 300 auko-
tojų. Daugiausia suauko-
ta makaronų, kruopų – iš 
viso surinkta net 604 pa-
vadinimų prekių.

Aldona PETKIENĖ

Šilutės neįgaliųjų draugijos nariai ir savanoriai džiaugiasi 
prisidėję prie kilnios akcijos ir padėję pagalbos reikalingiems 
žmonėms.

 „Bičiulystei“ parašiu-
si Ukmergės rajono neįgalių-
jų draugijos socialinė darbuo-
toja Sonata Dagytė pasidali-
jo įspūdžiais iš švedų viešna-
gės jų organizacijoje. 

Švedija – šaltas šiaurės 
kraštas, tačiau apie ten gy-
venančius žmones to nepa-
sakytum. Jų krūtinėse pla-
ka karštos, gerumo sklidi-
nos širdys. Tuo įsitikinome 
sutikę humanitarinės pa-
galbos organizacijos „Pa-
dėk kitiems, padės tau“ na-
rius, su gausia labdara at-
vykusius iš Švedijos Kara-
lystės Skaros miesto. 

Ukmergės rajono neį-
galiųjų draugija šiuos sve-
čius sutinka jau septintus 
metus iš eilės. Kai pirmą 
kartą atvykę pabendravo 
su Draugijos nariais, suži-
nojo apie bėdas ir rūpes-
čius, išvydo skurdžią buitį 
ir abejingą mūsų valstybės 
požiūrį į neįgaliųjų proble-
mas, švedai suprato, kad 
parama šiems žmonėms 
yra be galo reikalinga. To-
dėl ir šiemet atgabeno ne-
mažai drabužių ir avaly-
nės, techninės pagalbos 
priemonių: 5 poras ramen-
tų, 2 vaikštynes, 2 funkci-

Šiaurietiškų širdžių dosnumas
nes lovas, 2 tualeto kėdes. 

Atsivežė ir naujų savo 
organizacijos narių, kad 
supažindintų juos su mūsų 
Draugijos veikla, jos na-
riais, jų džiaugsmais ir rū-
pesčiais, o svarbiausia – 
kad užsimezgusi drau-
gystė niekada nenutrūk-
tų. Svečiai ypač domėjo-
si Draugijoje veikiančiais 
būreliais, grožėjosi neįga-
liųjų rankomis sukurtais 
dirbiniais (siūtomis skrais-
tėmis, servetėlėmis, floris-
tiniais darbeliais, megzto-
mis kojinėmis, pirštinėmis 
bei skaromis, iš medžio iš-
drožtais šaukštais ir pjaus-
tymo lentelėmis bei kitais 
akiai mielais darbeliais) 
ir nuoširdžiai džiaugėsi, 
kad žmonės turi užsiėmi-
mą, naudingai leidžia lai-
ką, kuria grožį...

Atsisveikindami su tris 
paras mūsų krašte viešė-
jusiais Švedijos gerada-
riais visi braukėme ašaras. 
Buvo gaila skirtis su huma-
nitarinės pagalbos organi-
zacijos „Padėk kitiems, pa-
dės tau“ vadovu Mikaeliu 

Andersonu, švelniai mūsų 
visų vadinamu „geruoju 
lėtuoju meškinu“, ir jį atly-
dėjusiaisiais. Tikimės, kad 
jie iš Ukmergės išsiveš pa-
čius geriausius įspūdžius. 
Su lauknešėliu (iš didžiau-
sią įspūdį svečiams pali-
kusių neįgaliųjų darbų ir 
labai jiems patinkančios 
Ukmergės duonos) ranko-
se dėkojome už jų širdžių 
gerumą, dosnumą, neabe-
jingumą kito skausmui, už 
reikalingiausią pagalbą. 
Atsisveikinome iki pava-
sario, iki naujo susitikimo.

Esame labai dėkingi 
Ukmergės priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos dar-
buotojams, saugojusiems 
svečių iš šiaurės labdaros 
pilną krovininį automobi-
lį, UAB „Ukmergės vande-
nys“ direktoriui Rimui Ar-
linskui, visada nemokamai 
suteikiančiam šios įmo-
nės salę labdarai sukrauti 
ir saugoti. Nuoširdų ačiū 
tariame ir meistrams, pa-
sirūpinusiems švedų au-
tomobilio remontu (pa-
dėjusiems įsigyti ir įmon-
tuoti naują, vietoje Stok-
holme pamesto, duslintu-
vą). Tik padėdami vieni ki-
tiems galime džiaugtis gy-
venimu.

Ukmergiškius aplankė labdariai iš Švedijos.
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Klausėte – 
atsakome

„Bičiulystės“ skaitytoja iš Vil-
niaus teiraujasi, kur derėtų 
kreiptis, norint būti pripažin-
tam artimo neįgaliojo slau-
gytoju. Ji taip pat prašo pa-
aiškinti, kokios socialinės 
garantijos numatytos visiškos 
negalios artimąjį slaugan-
čiam žmogui: ar jis gali gauti 
kokias nors išmokas, kas už jį 
turi mokėti privalomąjį svei-
katos draudimą (PSD), ar šis 
(artimojo slaugymo) laikas 
įskaičiuojamas į darbo stažą?

Globa ir rūpyba – 
skirtingi dalykai

Pirmiausia atkreipiame dė-
mesį, kad globa pripažįstama 
tik neveiksniems žmonėms. Ci-
vilinis kodeksas numato, kad 
žmogų neveiksniu pripažįsta tik 
teismas, o neveiksnumui nusta-
tyti reikalingi du kriterijai: me-
dicininis (psichikos liga ar pro-
to negalia) ir juridinis – nega-
lėjimas suprasti savo veiksmų 
reikšmės ir jų valdyti. Nega-
lima neveiksnumo pripažinti 
esant tik vienam kriterijui, nes 
būtina nustatyti, kad asmuo bū-
tent dėl psichikos ligos ar pro-
to negalios negali suprasti savo 
veiksmų reikšmės ir jų valdyti.

Jei žmogus dėl patirtų trau-
mų ar ligos tampa neįgalus, ta-
čiau neserga psichikos liga ar 
silpnaprotyste, dėl ko negalėtų 
suprasti savo veiksmų reikšmės 
ar jų valdyti, jis negali būti pri-
pažintas neveiksniu ir globa jam 
negali būti nustatoma.

Civiliniame kodekse nuro-
doma, kad veiksnaus fizinio 
asmens, kuris dėl savo sveika-
tos būklės negali savarankiškai 
įgyvendinti savo teisių ar atlikti 
pareigų, prašymu jam gali būti 
nustatyta rūpyba.

Kreipimosi tvarka
Kreiptis į teismą dėl rūpybos 

nustatymo veiksniam asmeniui, 
kuris dėl sveikatos būklės negali 
savarankiškai įgyvendinti savo 
teisių ar vykdyti savo pareigų, 
gali pats asmuo, globos (rūpy-
bos) institucija ar prokuroras. 
Pareiškimas dėl rūpybos nu-
statymo ir rūpintojo paskyrimo 
paduodamas apylinkės teismui 
pagal asmens, kuriam reikalin-
ga rūpyba, gyvenamąją vietą, 
o jeigu tokios nėra, – pagal as-
mens buvimo vietą. Pareiški-
me, be kita ko, turi būti nuro-
dyti rūpybos nustatymo ir rū-
pintojo paskyrimo reikalingu-
mo motyvai. Taip pat žinotina, 
kad teismas, prieš paskirdamas 
veiksniam asmeniui, kuris dėl 
sveikatos būklės negali savaran-
kiškai įgyvendinti savo teisių ar 
vykdyti savo pareigų, rūpintoją, 
turi įvertinti duomenis apie re-
komenduojamo rūpintojo teis-
tumą ir administracinius teisės 
pažeidimus.

Slaugančiajam  
jokios išmokos 
nenumatytos

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos duomenimis, visos 
išmokos yra skiriamos pačiam 
neįgaliajam. Jei teismas nustato 

Artimojo slauga – 
neatlyginama paslauga
žmogaus neveiksnumą ir skiria 
jam globėją, šis turi teisę dispo-
nuoti ir globojamojo išmokomis, 
kurias, žinoma, turi naudoti ne-
įgaliojo reikmėms.

Neįgaliam asmeniui, kuriam 
nustatytas specialusis nuolati-
nės slaugos poreikis (iki 2005-
07-01 – „visiška negalia“) ir ku-
ris slaugomas namuose, savival-
dybės yra skiriama ir mokama 
2,5 bazinių pensijų dydžio (900 
Lt) slaugos išlaidų tikslinė kom-
pensacija (iki 2013-01-01 ji mo-
kama 15 proc. sumažinta – 765 
Lt). Jeigu toks asmuo pripažin-
tas neveiksniu ir jam paskirtas 
globėjas, neįgaliajam priklau-
santi tikslinė kompensacija iš-
mokama globėjui. Pačiam glo-
bėjui jokios išmokos už globą ar 
rūpybą neskiriamos.

Vilniaus teritorinės darbo 
biržos atstovų duomenimis, ne-
įgaliojo globėjas ar rūpintojas 
gali registruotis teritorinėje dar-
bo biržoje. Tiesa, jokios išmokos 
jam nebus mokamos.

Socialinis slaugančiojo 
draudimas

Remiantis „Sodros“ patei-
kiamais duomenimis, slaugan-
tis neįgalųjį žmogus drau-
džiamas valstybiniu socia-
liniu pensijų draudimu pa-
grindinei ir papildomai pen-
sijos dalims bei nedarbo so-
cialiniu draudimu. Slaugan-
čiojo prašymas dėl draudimo 
valstybės lėšomis pateikiamas 
bet kuriam „Sodros“ teritori-
niam skyriui asmeniškai atvy-
kus arba paštu, jei parašų tik- 
rumas yra patvirtintas notarine 
tvarka. Siunčiant prašymą paš-
tu, kartu pateikiama asmens ta-
patybės dokumento kopija, pa-
tvirtinta notarine tvarka.

Neįgaliojo globėjas ar rūpin-
tojas draudžiamas valstybės lė-
šomis pagal jo pateiktą prašymą 
nuo teisės į šį draudimą atsira-
dimo dienos. Kartu su prašymu 
reikia pateikti:

– savo ir slaugomo neįgalaus 
asmens tapatybę patvirtinančius 
dokumentus; 

– slaugomo asmens Specia-
liojo nuolatinės slaugos porei-
kio nustatymo pažymą, jei šis 
poreikis nustatytas po 2005 m. 
liepos 1 d.;

– slaugomo asmens visiškos 
negalios invalidumą patvirtinan-
tį dokumentą, jei visiška negalia 
nustatyta iki 2005 m. liepos 1 d.;

– savivaldybės administraci-
jos direktoriaus įsakymą dėl vai-
ko laikinosios globos (rūpybos) 
nustatymo arba teismo nutartį 
dėl vaiko nuolatinės globos nu-
statymo, arba teismo sprendimą 
(nutartį) dėl globos (rūpybos) 
nustatymo pilnamečiam asme-
niui (pateikia globėjas ar rūpin-
tojas);

– slaugomo neįgalaus asmens 
gimimo liudijimą (pateikia vie-
nas iš tėvų (įtėvių)).

Draudimo valstybės 
lėšomis sąlygos

Asmuo, slaugantis neįgalųjį, 
draudžiamas valstybės lėšomis 
tik tuo atveju, jeigu jis tuo laiko-

tarpiu neturi draudžiamųjų pa-
jamų. Ši nuostata taikoma ir sa-
varankiškai dirbantiems žmo-
nėms, kurie verčiasi individua-
lia veikla turėdami verslo liudi-
jimą ir slaugo neįgalųjį. Jų drau-
dimas valstybės lėšomis valsty-
binei socialinio draudimo pen-
sijos pagrindinei ir papildo-
mai dalims gauti vykdomas tik 
pasibaigus gautų pajamų (pel-
no) deklaravimo terminui ir nu-
stačius, kad šie asmenys neturi 
draudžiamųjų pajamų, o drau-
dimas valstybės lėšomis nedar-
bo socialiniu draudimu vykdo-
mas tik tuo atveju, jeigu šis as-
muo pagal įstatymus nėra pri-
valomai draudžiamas nedarbo 
socialiniu draudimu dėl kitų 
aplinkybių.

Žinotina. Kai slaugantis ne-
įgalųjį žmogus pradedamas 
drausti pensijų draudimu vals-
tybės lėšomis, jam į stažą pen-
sijai skirti yra įskaitomas ir neį-
galaus asmens slaugymo laikas.

Dėl sveikatos  
draudimo valstybės 

lėšomis
Privalomuoju sveikatos 

draudimu valstybės lėšomis 
yra draudžiami: vienas iš tėvų 
(įtėvių), globėjas ar rūpintojas, 
slaugantis namuose asmenį, pri-
pažintą nedarbingu (iki 2005 m. 
liepos 1 d. – I grupės invalidu) 
iki 24 metų, arba asmenį, pripa-
žintą nedarbingu (iki 2005 m. 
liepos 1 d. – I grupės invalidu) 
iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių 
iki 24 metų, arba asmenį, ku-
riam nustatytas specialusis nuo-
latinės slaugos poreikis (iki 2005 
m. liepos 1 d. – visiška negalia).

Jeigu tokie asmenys gau-
na pašalpas ar pensijas, jie nėra 
draudžiami valstybės lėšomis, 
o duomenis apie juos Ligonių 
kasa gauna automatiškai iš „So-
dros“ duomenų bazės. Jeigu as-
menys negauna išmokų iš „So-
dros“, tuomet jų draustumo sta-
tusą pateikus tą patvirtinančius 
dokumentus įveda teritorinė li-
gonių kasa pagal gyvenamą-
ją vietą.

Būtini pateikti dokumentai:
1. asmens tapatybę patvirti-

nantis dokumentas;
2. teismo nutartys, rajono 

(miesto) savivaldybės valdybos 
sprendimai arba mero potvar-
kiai, patvirtinantys rūpybą ar 
globą, arba Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybos 
(NDNT) pažyma, patvirtinan-
ti slaugą;

3. atsižvelgiant į slaugomo-
jo amžių ir būklę: asmens neįga-
lumo lygio (vaiko invalido) pa-
žymėjimas arba NDNT spren-
dimas pripažinti asmenį iki 24 
metų nedarbingu (iki 2005 m. 
liepos 1 d. – I grupės invalidu), 
arba NDNT sprendimas pripa-
žinti asmenį iki 26 metų nedar-
bingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – 
I grupės invalidu) dėl ligų, atsi-
radusių iki 24 metų, arba NDNT 
sprendimas arba pažymėjimas 
apie specialiojo nuolatinės slau-
gos poreikio būtinybę (iki 2005 
m. liepos 1 d. – pažyma apie as-
mens visišką negalią).

Asociacijos „Gyvastis“ ini- 
ciatyva vilniečiai ir sostinės sve-
čiai pirmą kartą turėjo galimy-
bę dalyvauti organų donorystei 
skirtame koncerte „Padovanok 
gyvenimą“. Renginio metu už 
organų donorystę pasisakė ži-
nomi žmonės: šokėjas Šarūnas 
Kirdeikis, žurnalistas Saugir-
das Vaitulionis, dizaineriai Ro-
bertas Kalinkinas, Rūta Rimše-
lienė ir visi atlikėjai. O jų, kon-
certuojančių labdaringais tiks-
lais, „Lofte“ buvo visas būrys: 
gongų meistras Vyrenijus, To-
mas Dobrovolskis, Jurgis Brūz-
ga, Milda Arčikauskaitė ir Au-
rimas Driukas, Saulius Šemio-
tas, grupės „Proper Heat“, „Vu-
levu“, „Skyders“, „Timohi“, DJ 
Andy Nic&Saxtone. 

Sekdami žinomų žmonių 
pavyzdžiu ir koncerto vedėjo 
Juozo Liesio paraginti į rengi-
nį atvykę vilniečiai pildė anke-
tas donoro kortelei gauti. Dau-
geliui apsispręsti padėjo paro-
dytas filmas „Už gyvenimą“ 
(rež. Sigita Gilienė). Renginio 
metu užpildyta 30 anketų do-
noro kortelei gauti. 

„Čia daug geros muzikos ir 
geros valios“, – apie „Lofte“ vy-
raujančią atmosferą sakė išskir-
tinę programą renginiui paruo-
šusios grupės „Proper Heat“ 
vokalistas Karolis Ramoška. 
Žurnalistas S.Vaitulionis, ro-
dydamas anketą donoro korte-
lei gauti, sakė: „Jūsų mažas pa-
rašas gali padovanoti didelį gy-
venimą.“ 

Vakarą gongų dūžiais pra-
dėjusio instrumentų meis-
tro Vyrenijaus žodžiai, pasak 
J.Liesio, širdį virpino ne mažiau 
nei jo atlikta muzika. „Įsivaiz-
duokite, kad jūsų gyvenimas 
baigiasi ir jūs ateinate pas Die-
vą, – siūlė Vyrenijus. – Ir Die-
vas jūsų klausia, ką gero pada-
rėte savo gyvenime. Jūs atsa-
kote: pastačiau namą, baigiau 
mokslus. Tačiau Dievui įdomu, 
ką gero padarėte kitiems, o ne 
sau. Ir tada jūs atsakote: „Vieš-
patie, aš nieko tokio ypatingo 
nenuveikiau gyvendamas, bet 
aš padariau kai ką ateidamas 
pas Tave – dovanojau gyveni-
mą kitiems...“

Choreografas Š.Kirdeikis 
sakė, kad visada nejauku kal-
bėti apie mirtį, tačiau nereikia 
jos bijoti, nes tai natūralus pro-
cesas. Š.Kirdeikio nuomone, ati-
duoti savo kūną yra didžiausia 
dovana – negi gaila po mirties. 
Choreografas mano, kad žmo-
nės, jam mirus gavę jo organus, 
jį prisimins ilgiau, negu jo kūną. 
Perkusininkas T.Dobrovolskis 
priminė: „Daug kas sako, kad 
norėtų užpildyti sutikimą do-
noro kortelei, bet teisinasi, kad 
nėra laiko, atidėlioja rytojui. Bet 
nelaimė nelaukia. Apsispręski-

te, tai labai geras jausmas.“
Grupės „Skyders“ vokalis-

tui T.Šileikai taip pat netrūko 
išmintingų žodžių. „Laimė – 
ne tik duoti, bet ir dalytis. Ti-
kiu, kad po šio renginio atsiras 
daugiau žmonių, kurie galvos 
ne tik apie save ar savo artimą, 
bet ir apie kitus. Dalykimės ge-
rumu“, – kvietė Tomas.

Dainininkas J.Brūzga stebė-
josi, kad gali būti žmonių, kurie 
į kapus norėtų nusinešti savo 
organus ar turtus. R.Kalinkinas 
ragino apie organų donorystę 
pasikalbėti šeimose. „Jei jums 
prireiktų organo transplantaci-
jos, jūs tikriausiai to norėtumė-
te. Kai gyvenimas baigtas, jūs 
nepasiimsite organų į kapus, jie 
jums nereikalingi“, – sakė jau-
nas dizaineris. 

Renginyje dalyvavęs Vil-
niaus universiteto Santariškių 
klinikų Nefrologijos centro di-
rektorius, docentas Marius Mi-
glinas matė ne vieną pacientą, 
kurį į visavertį gyvenimą sugrą-
žino inkstų persodinimo opera-
cijos. Todėl jam buvo ypač leng- 
va kviesti žmones pritarti orga-
nų donorystei. 

Koncerte buvo ir keliasde-
šimt asociacijos „Gyvastis“ na-
rių, gyvenančių po vieno ar kito 
organo transplantacijos. Pa-
dėkoti donorų šeimoms ir pa-
kviesti pritarti organų dono-
rystei į sceną kopė 25-erių Min-
daugas, 22-ejų Indrė ir Simonas, 
gyvenantys su persodintu inks-
tu, 40-metis Gintaras, kurį į gy-
venimą grąžino kepenų trans-
plantacija, 44-erių Rimvydas, 
gyvenantis su persodinta šir-
dimi. Savo mamai, padovano-
jusiai jai inkstą, dėkojo Irma, 
auginanti 14-metį sūnų, o Vili-
ja, kurios 17-metį sūnų į gyve-
nimą sugrąžino tėčio inkstas, 
sakė, kad jei tėvai negali būti 
savo vaikams inkstų donorais, 
tenka pasikliauti tik visuome-
nės geranoriškumu. 

„Tie žmonės, kurie laukia 
transplantacijos, yra visiškai 
priklausomi nuo visuomenės 
požiūrio į organų donorystę“, – 
sakė Lietuvos asociacijos „Gy-
vastis“ prezidentė Ugnė Šakū-
nienė, pati 28-erius metus gy-
venanti su persodintu inkstu.

Smagų vakarą rimta tema 
baigė šokių muzika.

Viešos akcijos visame pa-
saulyje padeda plačiau skleisti 
informaciją apie organų dono-
rystę, parodyti, kad žmonės po 
inkstų, širdies, kepenų ar plau-
čių persodinimo operacijos gali 
gyventi, dirbti, mokytis, auginti 
vaikus, keliauti. Ypač didelį su-
sidomėjimą tokiomis akcijomis 
skatina jose dalyvaujantys žino-
mi visuomenėje žmonės.

„Bičiulystės“ ir  
„Gyvasties“ inf.

Donorystė – gyvybės kelias

„Jūsų mažas parašas 
gali padovanoti didelį 

gyvenimą“
Vėlų šeštadienio vakarą sostinės menų fabrike „Loftas“ 
vyko labdaringas švietėjiškas koncertas „Padovanok gy-
venimą“.
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Daktaras
Aiskauda

Augaliniai antibiotikai sunkių bakterinių 
infekcijų neišgydys

Kas yra antibiotikai? Graikiškai anti – dėmuo, reiškiantis priešiškumą ar priešingumą kam 
nors + biōtikos – gyvybinis. Biologijoje antibiotikais vadinami grybų, laibagrybių Actino-
mycetes (saviti mikroorganizmai, turintys bakterijų ir grybų požymių), bakterijų medžia-
gų apykaitos produktai arba gyvūninės ar augalinės kilmės medžiagos, slopinančios kitų 
aplinkinių mikrobų augimą ir dauginimąsi arba juos naikinančios; farmacijoje – iš mikro-
organizmų medžiagų apykaitos produktų pagaminti vaistai infekcinėms ligoms gydyti. 

Virusai antibiotikų 
„nebijo“

Nors pagrindinė antibioti-
kų paskirtis – kovoti su bakteri-
jomis, o ne su virusais, kai kurie 
žmonės antibiotikais nesėkmin-
gai bando gydytis pakilus kūno 
temperatūrai, suskaudus gerklę, 
atsiradus slogai, kosuliui ir t. t., 
o ypač sirgdami gripu, nors vi-
rusai antibiotikų visiškai „nebi-
jo“. Ir dar. Vartodami antibioti-
kus tuomet, kai jų nereikia, arba 
vartodami, kai reikia (paskyrus 
gydytojui), tačiau mažesnėmis 
dozėmis, arba rečiau, arba nu-
traukdami gydymo kursą (daž-
niausiai taip daroma, kai pagerė-
ja savijauta), padedame bakteri-
joms tapti atsparioms jas žudan-
tiems vaistams. Antibiotikai su-
naikina daugumą bakterijų, ta-
čiau tos, kurios išlieka, būna ne 
tik gyvybingos, bet ir atsparios 
vartotiems antibiotikams. 

Tokia nemokšiška savigy-
da būdinga ne tik nemažai da-
liai Lietuvos gyventojų, bet ir 47 
proc. europiečių. Europos Sąjun-
gos šalyse nuo infekcinių ligų, 
kurias sukelia antibiotikams at-
sparios bakterijos, kasmet mirš-
ta per 25 tūkst. žmonių. 

Beje, infekcines ligas suke-
liančių mikroorganizmų atspa-
rumas didėja kur kas greičiau, 
negu vaistų rinkoje atsiranda 
nauji antibiotikai.

Gamtiniai antibiotikai
Kartkartėmis kai kuriose ži-

niasklaidos priemonėse pasi-

rodo pamąstymų apie vadina-
muosius gamtinius antibioti-
kus (dažniausiai tai siejama su 
kai kuriuose augaluose esan-
čiais eteriniais aliejais), kurie 
neva gali visiškai pakeisti vais-
tų pramonės gaminamus an-
tibiotikus. Ar tai tiesa? Žino-
ma, šio liaudies medicinos tei-
ginio šimtaprocentiniu mitu tik-
rai nepavadinsi, tačiau be užuo-
lankų dera pasakyti: lengvesnes 
infekcines ligas gali įveikti ne tik 
kai kurie augalai, turintys anti-
biotikams būdingų savybių, bet 
ir mūsų pačių imuninė sistema, 
o gydydami sunkesnes infekci-
nes ligas (pavyzdžiui, plaučių ar 
inkstų uždegimą ir kt.) be tikrų 
antibiotikų neapsieisime. 

Augalų, turinčių antibioti-
kams būdingų savybių, yra ne-
mažai, tačiau šiame rašinyje ap-
siribosime keletu gamtos dova-
nų, kurias visi gerai pažįstame, 
vartojame ir kurių mūsų krašte 
nestokojama.

Česnakas ir svogūnas
 Šios daržovės tinka peršali-

mo ligų, gripo, kai kurių grybe-
linių ligų profi laktikai ir gydy-
mui (ne kaip pagrindinė, o kaip 
papildoma priemonė). 

Pastabos:

1. Patartina per dieną arba 
suvalgyti su kokiu nors maistu 
(svarbu neskubėti, gerai sukram-
tyti, kuo ilgiau palaikyti burno-
je) ne daugiau kaip skiltelę čes-
nako arba tik sukramtyti, palai-
kyti burnoje, kol bus įmanoma iš-
kęsti deginimą, o paskui išspjau-
ti. Beje, taip pat gali būti daroma 
ir su svogūnu.

2. Dažniau vartojami česna-
kai ar didesnis jų kiekis gali pa-
bloginti ligos eigą sergant hemo-
rojumi (ypač paūmėjimo stadijo-
je), nefritu (inkstų uždegimu) ir 
nefroze (inkstų kanalėlių dege-
neracine liga). Taip pat didesnis 
česnako kiekis (pavyzdžiui, 2–3 
skiltelės) kai kuriems žmonėms 
gali susargdinti kepenis.

3. Nėštumo, žindymo laiko-
tarpiu, sergant cukralige, orga-
nizmui netekus skysčių, kasdien 
vartojamo česnako kiekis turi 
būti labai ribojamas arba net nu-
traukiamas vartojimas (kiekvie-
nu konkrečiu atveju aptariama 
su gydytoju).

4. Sergant epilepsija (nuoma-
riu), ūmiomis skrandžio ir žarny-
no ligomis, kepenų ir inkstų ne-
bakterinės kilmės uždegimais, 
esant šiai daržovei padidėjusiam 
individualiam jautrumui, česna-

kas nevartotinas.
5. Svogūnai nevartotini ser-

gant ūmiomis skrandžio ir žar-
nyno ligomis, negaluojant inks-
tams ir kepenims.

Krienas 
Jo „nemėgsta“ kvėpavimo 

takų ligos (pavyzdžiui, bronchi-
tas, sinusitas), šlapimo organų ir 
į gripą panašios infekcinės ligos.

Pastabos:
1. Nuo didesnių šios daržo-

vės dozių gali padidėti arterinis 
kraujospūdis.

2. Sergant gastritu (esant 
padidėjusiam skrandžio sul-
čių rūgštingumui), skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opalige, 
įvairios kilmės kolitu (storosios 
žarnos uždegimu), negaluojant 
inkstams ir kepenims, krienai 
nevartotini.

3. Nėščiosios ir žindyvės dėl 
krienų vartojimo turėtų pasitar-
ti su gydytoju.

Ridikas
 Pasižymi stipriomis antibak-

terinėmis savybėmis, normali-
zuoja virškinimą, gerina ape-
titą, padeda organizmui šalin-
ti toksinus.

Pastabos: 
1. Nevartotinas sergant kai 

kurių rūšių gastritu (aptariama 

su gydytoju), skrandžio ir dvy-
likapirštės žarnos opalige, esant 
kurių nors virškinimo organų 
uždegimui, negaluojant širdies 
ir kraujagyslių sistemai, sergant 
sunkiomis inkstų ligomis.

2. Vartojant šią daržovę di-
desniais kiekiais būna skaus-
mų širdies plote, sutrinka šir-
dies ritmas.

Juodieji serbentai
 Juose gausu medžiagų, nai-

kinančių mikrobus. Šios uogos 
ypač tinka viršutinių kvėpavi-
mo takų ligų profi laktikai ir gy-
dymui.

Pastaba. Šios uogos nevarto-
tinos sergant skrandžio ir dvyli-
kapirštės žarnos opalige, gastri-
tu, padidėjus skrandžio sulčių 
rūgštingumui.

Spanguolės
Spanguolių sultys naikina 

įvairias bakterijas ir kai kuriuos 
kitus mikroorganizmus. Liau-
dies medicinoje gana sėkmingai 
spanguolėmis gydomas stiprus 
kosulys, atsiradęs peršalus, taip 
pat angina ir reumatas.

Pastabos: 
1. Spanguolės ir jų produk-

tai nevartotini sergant skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opalige.

2. Sergant pielonefritu (inksto 
ir jo geldelės uždegimu) iš span-
guolių pagaminti įvairūs gėri-
mai ne tik patys naikina bakte-
rijas, bet ir labai sustiprina kitų 
antibakterinių preparatų (skir-
tų gydyti pielonefritą) gydomą-
jį poveikį. 

Romualdas OGINSKAS

Traumos tyko 
kiekviename žingsnyje

Nors daugelis mūsų į slidi-
ninkus ar lenktynininkus žiūri-
me tyliai galvodami, kad šie nu-
trūktgalviai traumų gali gau-
ti bene kiekviename žingsnyje, 
neklysta ir pastarieji, taip ma-
nydami apie mus. Juk iš tikrų-
jų traumos mūsų gali tykoti be-
lipančių iš lovos, kopiančių laip-
tais, tiesiog išėjusių pasivaikščio-
ti ir pan. Neseniai mano bičiulės 
dėl būtent iš lovos belipant pa-
tirtos traumos su mumis nebeli-
ko per savaitę! Užteko naktį su-
klupti savame bute: išretėję kau-
lai, šlaunikaulio lūžis, operacija, 
venų trombozė...

Specialistai teigia, jog kaulai 
ima retėti net vos 30-ies metų su-
laukusiesiems. Žinoma, to proce-
so tempas nevienodas. Neišven-
giamas yra tik osteoporozės pa-
veldėjimas, todėl kiekvienas, ne-
norintis būti šios ligos pasodintas 
į neįgaliojo ratelius, turi žinoti, 
ar jo tėvų, senelių nekankino os-
teoporozė. Sužinojus, kad gimi-
naičiai sirgo šia liga, būtina im-
tis atsargumo priemonių: paisy-
ti specialistų rekomendacijų dėl 
mitybos, žalingų įpročių ir gyve-
nimo būdo.

Liūdnos pasekmės
Specialistai sako, jog šiandien 

pas mus osteoporoze serga kas 
antra moteris, kas penktas vyras. 

Klastingoji osteoporozė

Tai liūdna statistika. Moterų skai-
čius didesnis dėl to, kad jų orga-
nizmą veikia menopauzė. Nusta-
tyta, kad osteoporozę ypač ska-
tina rūkymas, alkoholio vartoji-
mas, be saiko geriama kava, ne-
judrumas, reumatologinis artri-
tas. Žinotina, jog vyresnio am-
žiaus žmonėms būtina judėti ne 
mažiau 4 val. per dieną, nes kau-
lų audinys retėja ir dėl to, kad ne-
gauna reikiamos apkrovos.

Su amžiumi silpnėja ir žmo-
gaus regėjimas, klausa, grabu-
mas. Dėl to traumos priežasti-
mis net namuose tampa užkliu-
vimai, pavyzdžiui, už kokio lai-
do ar užsilenkusio kilimo krašto, 
negebėjimas susilaikyti griūvant 
ir pan. Traumas patyrusiųjų sta-
tistika baugina. Ja remiantis, net 
40 proc. patyrusiųjų šlaunikaulių 
lūžius lieka neįgalūs – nevaikšto, 
likusiems 60 proc. būtina kitų pa-
galba. Net trečdalis traumas pa-
tyrusių žmonių miršta per viene-
rius metus po traumos. Tai daž-
niausiai nulemia pasireiškian-

čios komplikacijos: plaučių už-
degimas nuo ilgo gulėjimo, venų 
trombozės.

Atsargumo priemonės
Ruduo, žiema – pavojingi lai-

kotarpiai, mat dažni lietūs, plik-
ledžiai. Todėl būtina pasirūpinti 
neslidžia avalyne, vengti vaikš-
čioti šlapiais lapais apkritusiais 
šaligatviais, o esant plikledžiui, 
geriau iš viso atsisakyti vaikščio-
jimo lauke.

Vengiant buityje pasitaikan-
čių traumų ir nenorint susižalo-
ti belipant iš lovos, patartina prie 
jos įtaisyti lemputę, voniose, ku-
riose paslydus įvyksta daug rim-
tų nelaimių, rekomenduojama 
įrengti įvairius laikiklius.

Vis dėlto neišvengus trau-
mos, patyrus lūžį, būtina pasi-
tikrinti, ar jūsų neužklupo klas-
tingoji osteoporozė. Mat laiku ją 
pastebėjus ir ėmusis visų būtinų 
priemonių, jos pasekmės nebū-
na tokios skaudžios.

Vetusta PRIŠMANTIENĖ

Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikose atliktas dalies 
kepenų pašalinimas 40 metų pa-
cientui, kurio kepenis ir pagrindi-
nę kraujagyslę – apatinę tuščiąją 
veną  – buvo peraugęs navikinis 
audinys. Operacija atlikta sustab-
džius paciento kraujotaką.

Tai pirmas atvejis Lietuvoje, 
kai tokiu sudėtingu būdu pavy-
ko išgelbėti jauno žmogaus gyvy-
bę. Operacija truko beveik 8 va-
landas. Pasak medikų, pacientas 
šiuo metu sveiksta Pilvo chirurgi-
jos centre. Jis jaučiasi gerai.

Dar prieš keletą metų kepenų 
navikai, peraugantys vieną iš dvie-
jų pagrindinių kūno kraujagyslių, 
nebuvo šalinami.

Minėtas pacientas kreipėsi į 
Santariškių klinikų medikus dėl 
atsitiktinai aptikto kepenų navi-

ko. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad 
darinys yra peraugęs kepenų ve-
nas ir vieną svarbiausių žmogaus 
organizmo kraujagyslių. Teko sku-
biai surinkti įvairių sričių – pilvo, 
kraujagyslių bei širdies – chirur-
gų brigadą ir pacientą operuoti 
visiems kartu.

Santariškių klinikose jau dau-
gelį metų sėkmingai atliekamos 
retos ir sudėtingos operacijos, ša-
linant įvairius išplitusius navikus, 
kurie būna peraugę stambiąsias 
kraujagysles, laikinai sustabdant 
tik tam tikros vietos kraujotaką. Šis 
atvejis tarsi vainikavo Santariškių 
klinikų medikų kelerių metų dau-
giaprofi linio chirurginio onkolo-
ginių ligų gydymo patirtį. Tokį da-
rinį saugiai pašalinti buvo galima 
tik prijungus dirbtinę kraujotaką.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Santariškių klinikose atlikta 
reta operacija

Kinijos farmacijos bendrovė 
„Xiamen Innovax Biotech“ pirmo-
ji pasaulyje pristatė rinkai vakciną 
nuo hepatito E. Leidimas ją gaminti 
ir pardavinėti po dvejus metus tru-
kusių klinikinių tyrimų, kuriuose da-
lyvavo 113 tūkst. savanorių, buvo iš-
duotas 2011 m. gruodį. Vakciną su-
kūrė Siameno universiteto specia-
listai kartu su „Xiamen Innovax Bi-
otech“ darbuotojais. 

Pasak vakciną pristačiusios 
bendrovės vadovo Gao Jongdžon-
go, ši, bendradarbiaudama su vy-
riausybe, ketina skiepyti Kinijos gy-

ventojus, turinčius didesnę riziką 
užsikrėsti hepatitu E. Be to, vakci-
na gali būti pasiūlyta ir kitoms pa-
saulio šalims.

Hepatito E virusas plinta per 
užterštą vandenį ir maistą. Pasau-
lio sveikatos organizacijos duome-
nimis, kasmet hepatitu E suserga 
apie 20 mln. žmonių. Kinijoje hepa-
titas E yra viena labiausiai paplitu-
sių virusinio hepatito formų. Šia liga 
dažnai sergama ir kai kuriose Pietų 
ir Pietryčių Azijos, Afrikos ir Centri-
nės Amerikos šalyse.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Vakcina prieš hepatitą E jau 
parduodama Kinijoje

T.Milevičiaus nuotr.
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Klaipėdoje vykusio mokomojo seminaro dalyviai. 

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Varžybos vyko Kaune, „Sa-
bonio krepšinio centre“, ir su-
traukė kelias dešimtis žiūrovų. 
Jose varžėsi 14 dalyvių. Šių var-
žybų idėjos autorė ir pagrindinė 
organizatorė – LSU ketvirtakur-
sė Giedrė Šileikaitė. Pasak jos, to-
kio neįprasto turnyro idėja kilo 
pernai, kai vienai iš paskaitų rei-
kėjo sugalvoti naują sporto pro-
duktą, kurio nėra rinkoje. Gied- 
rės pasiūlyta idėja buvo dziudo 
varžybos užrištomis akimis, ta-
čiau studentė net nepagalvojo, 
kad savo mintį reikės įgyven-
dinti. Sužinojusi apie tai mergi-
na prisipažįsta pasimetusi, bet 
kai atsiliepė vienintelis Lietu-
voje Vilniaus aklųjų dziudo klu-
bo treneris ir entuziastingai pri-
ėmė pasiūlymą, G.Šileikaitė pa-
tikėjo, kad šis projektas gali pa-
vykti. Tiesa, tam prireikė ben-
dramokslių pagalbos, rėmėjų 
paramos, pačių sportininkų su-
sidomėjimo.

Organizatoriai iš Lietuvos 

golbolo rinktinės pasiskolino 
akių raiščius, kad vienodomis 
sąlygomis tarpusavyje varžytis 
galėtų ir sveiki, ir regėjimo sutri-
kimų turintys sportininkai. Pa-
sak sveikų dziudo sportininkų, 
kovoti užrištomis akimis buvo 
neįprasta, tačiau įdomu. Į varžy-
bas penkis suaugusius sportinin-
kus ir du vaikus atvežęs vilnie-
tis aklųjų ir silpnaregių dziudo 
treneris Darius Jukonis neslėpė, 
kad jo auklėtiniai turėjo kovoti iš 
visų jėgų. Nors dziudo kovotojai 
pasiruošę neblogai, grumtis su 
sveikais sportininkais, kurie turi 
daugiau galimybių tiek kasdien 
sportuoti, tiek prieš kovą matyti 
priešininką, nėra lengva.

Po kelias valandas trukusių 
kovų paaiškėjo turnyro nuga-
lėtojai įvairiose svorio kategori-
jose: 66 kg – Mykolas Lukoševi-
čius, 73 kg – Mantas Jakubavi-
čius (LSU pirmakursis), 81 kg – 
Martynas Lukoševičius, +90 kg – 
Saulius Narūnas (silpnaregis).

Unikalios dziudo varžybos
Lietuvos sporto universiteto (LSU) tinklalapyje paskelbtoje 
informacijoje rašoma apie Kaune surengtas neįgalių (aklų 
ir silpnaregių) ir sveikų dziudo sportininkų varžybas. To-
kios varžybos Lietuvoje surengtos pirmą kartą.

Muzika – būdas atsipalaiduoti 
ir atsikratyti ligų

„Vakarų ekspreso“ tinklalapyje paskelbtame straipsnyje 
„Muzikos terapija daro stebuklus“ rašoma apie Klaipėdos 
muzikos studiją „GROCK“, padedančią neįgaliesiems ir ki-
tiems žmonėms atskleisti talentus, išreikšti save.

Klaipėdietis muzikos pe-
dagogas Linas Švirinas prisi-
mena, kaip jo muzikos studi-
jos „GROCK“ Klaipėdoje duris 
pravėrė mama su savo mažame-
čiu sūnumi, judančiu neįgalio-
jo vežimėliu. Kokiu instrumen-
tu galėtų groti berniukas, tuo-
met nenumanė nei pati mama, 
nei pedagogas. Pabendravus su 
vaiku tinkamiausi pasirodė pu-
čiamieji instrumentai.

Pasak L.Švirino, iš pradžių 
buvęs susikaustęs, berniukas 
pamažu ėmė drąsėti ir tvirtėti. 
Negalėdamas laisvai judėti dėl 
fizinės būklės, jis galėjo jaus-
mus išreikšti muzikuodamas, 
ėmė stiprėti emociškai. „Tai, kas 
įvyko padedant muzikai, ga-
lima vadinti stebuklu, – šian-
dien neįgalus berniukas, pade-
damas mamos, į muzikos užsi-
ėmimus ateina savo kojomis, o 
prieš pusę metų mes pradėjome 
groti klavišiniais! Muzika sutei-
kė jam tikslą, o įdėtos pastangos 
atnešė vaisių. Tai pavyzdys, kad 
muzika tikrai turi galių“, – pa-
sakoja L.Švirinas.

Kad muzika gali gydyti, ži-
noma nuo senų laikų. Tačiau 
muzikos pedagogas, jau ne pir-
mus metus Klaipėdos miesto vi-
suomenės sveikatos biuro ini- 
ciatyva vedantis muzikos tera-
pijos užsiėmimus, pabrėžia, kad 
iš tikrųjų gydo ne muzika. Ji tik 
priemonė – gydomės mes patys. 
„Neretai daugumą ligų, negala-
vimų sukuriame patys. Pyktis, 
stresas, nemokėjimas atsipalai-
duoti – priežastys, kodėl mus 
užklumpa ligos. Šiame varto-
tojiškame pasaulyje mes ieško-

me greitų būdų spręsti proble-
mas, – pavyzdžiui, griebiamės 
vaistų. Tačiau išties ligas gali-
me įveikti ir paprasčiau – tie-
siog skirdami daugiau laiko 
sau, pasinerdami į muziką“, – 
mano Klaipėdos miesto visuo-
menės sveikatos biuro vadovė 
Ineta Pačiauskaitė.

Puikus būdas atsipalaiduo-
ti po sunkios darbo dienos, su-
mažinti stresą ir užkirsti kelią 
ligoms – grojimas perkusiniais 
(mušamaisiais) instrumentais. 
Mušamųjų instrumentų sklei-
džiami garsai, ritmas žmogui 
psichologiškai ir emociškai ar-
timi. Būgnai skleidžia stiprias 
bangas, kurios veikia ne tik 
mūsų emocijas, bet ir kūną. Be 
to, šis muzikavimo būdas nėra 
sudėtingas – mušti būgnelius 
gali išmokti bet kuris. Tai savo-
tiška „išsikrovimo“ forma ir ga-
limybė susikoncentruoti.

„Neretai mūsų galva prime-
na moterišką rankinę – joje vis-
ko tiek daug, kad net sunku su-
sivokti, ko iš tiesų reikia, o ko 
ne. Muzikos terapijos užsiėmi-
mų metu mušdami būgnelius 
mes bandome nusikratyti die-
nos darbų naštos. Grojame, kas 
kaip mokame, vienas kito ne-
vertiname, nerašome balų, tie-
siog bandome pajusti muzikos 
teikiamą malonumą taip ne tik 
atsipalaiduodami, bet ir gauda-
mi ypač daug informacijos apie 
save. Kad būtume sveiki ir ga-
lėtume džiaugtis gyvenimu be 
ligų, pirmiausia turime išlais-
vinti save. Muzikuodami mes 
būtent tai ir darome“, – apie te-
rapiją pasakojo L.Švirinas.

(atkelta  iš 1 psl.)

Įsibėgėjus rudeniui pradė-
tas Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių ugdymo centro, partnerių ir 
olandų projektas. Pagrindinis jo 
tikslas – vaikų ir jaunuolių iki 21-
erių metų, nuo gimimo turinčių 
regos sutrikimų, kokybiškas ug-
dymas namuose ir bendrojo la-
vinimo įstaigose. Įgyvendinant 
šį projektą Lietuvoje ir Olandijo-
je bus organizuojami mokomie-
ji seminarai specialistams, dir-
bantiems su aklaisiais ir silpna-
regiais (tiflopedagogams). Pir-
mas toks mokomasis seminaras 
vyko Klaipėdoje.

Lektorės iš Olandijos pradėjo 

Naudingi mokymai 
tiflopedagogams

diskusiją, skatindamos Lietuvoje 
dirbančius tiflopedagogus prisi-
statyti ir pasidalyti darbo skirtin-
guose centruose įvairiuose Lie-
tuvos miestuose patirtimi. Lek-
torės trumpai papasakojo apie 
savo atstovaujamo centro dar-
bo specifiką. Taip sužinojome, 
kad Klaipėdoje susirinkę 25 tif-
lopedagogai ir kiti su silpnare-
giais dirbantys specialistai, at-
vykę iš skirtingų ugdymo įstai-
gų, dirba tokiais pat metodais ir 
būdais, siekdami to paties tikslo 
– kuo geriau padėti integruotai 
besimokančiam silpnaregiui ar 
aklam mokinukui ir jį mokan-

tiems mokytojams bei jo tėvams. 
Skirtumas tik toks, kad Olandi-
joje labai gerai sutvarkyta infor-
mavimo sistema ir ten dirban-
tys specialistai operatyviai gau-
na informaciją apie visus aklus 
ir silpnaregius vaikus ir suau-
gusiuosius.

Visą savaitę vyko pirmie-
ji projekto mokymai, susiję su 
akluosius ir silpnaregius vizi-
tuojančio mokytojo darbu. Vi-
zituojantis mokytojas Lietuvoje 
nėra nauja ir nematyta, nes jau 
keletą metų tiflopedagogai dir-
ba šį svarbų ir labai reikalingą, 
bet mažai žinomą darbą. Didie-
ji aklųjų ir silpnaregių ugdymo 
centrai konsultuoja, teikia infor-
maciją visoms bendrojo lavinimo 
mokykloms, kuriose integruotai 
mokosi regos sutrikimą turintys 
mokiniai. Deja, tiflopedagogai 
kartais susiduria su finansavimo 
ir informacijos trūkumu.

Seminaro dalyviai gavo 
daug teorinių ir praktinių ži-
nių, kurias panaudos savo dar-
be. Skaitytos paskaitos apie akių 
ligas, bendravimo problemas ir 
jų sprendimo būdus kartu su sil-
pnaregio vaiko tėvais. Lietuvos 
specialistams taip pat pristaty-
tos mokomosios priemonės, žai-
dimai, pasitelkiami akliems ir 
silpnaregiams vaikams ugdyti 
Olandijoje.

Vesta GALČIENĖ
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro 

tiflopedagogė

Planuojant centro užimtumą su-
daromi grafikai, ir, pavyzdžiui, 
vieną mėnesį sportuoja ar su ki-
neziterapeutu dirba vienos se-
niūnijos neįgalieji, kitą – jau ki-
tos. Neįgaliųjų atvežimu ir par-
vežimu rūpinasi pats centras. 
Jis taip pat organizuoja neįga-
liųjų vežimą į hemodializę, gy-
dymo ir reabilitacijos įstaigas. 
L.Marozaitė    pasakojo, jog kiek- 
vienoje seniūnijoje yra keli spe-
cialistai, dirbantys su neįga-
liaisiais, rizikos šeimomis. Be-
veik visų seniūnijų neįgalie-
siems prieinamos lankomosios 
priežiūros darbuotojo paslau-
gos (jos neteikiamos tik 5 seniū-
nijose, kur nėra tokių paslaugų 
poreikio).

Savivaldybės paramos  
ir dėmesio netrūksta
Netrūksta veiklos ir neįgalių-

jų draugijoms (viena jų įsikūrusi 
Garliavoje, kita – Karmėlavoje). 
Pasak Garliavos neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkės Aldonos Gri-
kietienės, sugedus organizaci-
jos turėtam transportui sudary-
ta automobilio panaudos sutar-
tis su socialine darbuotoja. Taip 

paimami ir atvežami neįgalių-
jų drabužiai skalbti, norintie-
ji atvežami išsimaudyti ir pan. 
Kauno rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Lidija Morkū-
nienė pasakojo, jog organizaci-
ja savo transporto neturi, todėl 
rašė vietos veiklos grupės pro-
jektą, skirtą sportinei veiklai. Jį 
laimėjusi draugija gauna trans-
porto paslaugas neįgaliesiems 
vykstant į sporto užsiėmimus.

Nors savivaldybė nebeskel-
bia papildomo konkurso neį-
galiųjų NVO, paramos stoka ir 
pagalba pirmininkės nesiskun-
džia. Pasak L.Morkūnienės, sa-
vivaldybė vis dar išlaiko organi-
zacijos turimas patalpas, taip pat 
skyrė jų darbuotojui etatą dienos 
centre. A.Grikietienė džiaugėsi 
savivaldybės supratingumu ir 
parama taisant netikslumus dėl 
pateiktos projekto paraiškos – į 
jį per klaidą neįtrauktos lėšos, 
reikalingos patalpoms išlaiky-
ti. Susidariusį trūkumą padės 
padengti savivaldybė, dalį lėšų 
skirs rėmėjai.

Problemas sprendžia  
ne vien papildomos lėšos

Pasak Kauno rajono savival-
dybės gydytojo Romualdo Žeko, 

apie 15 tūkst. rajono gyventojų 
yra vyresni kaip 65-erių metų, 
tad vis aktualesni ne vien neį-
galiesiems tampa aplinkos pri-
taikymas, transporto eismo or-
ganizavimas, fizinis aktyvumas. 
Šių problemų neišspręs socia-
linių paslaugų centrų statybos, 
taip pat ir mobilios specialistų 
komandos. Jo įsitikinimu, rajo-
ne esančių ambulatorijų ne tik 
negalima panaikinti, bet ir būti-
na suteikti ten dirbantiems speci-
alistams naujus įpareigojimus – 
jie neturėtų laukti, kol kas nors 
užsuks į ambulatoriją, bet tą lai-
ką galėtų išnaudoti lankydami 
ligonius namuose ir pan. Gydy-
tojas sutiko, kad dalį kylančių 
problemų padėtų išspręsti pa-
pildomos lėšos, tačiau esant to-
kiai ekonominei situacijai jų tikė-
tis nederėtų, todėl būtina skatin-
ti savanorystę. 

Rajone taip pat stengiamasi 
užtikrinti mokyklų, bendruome-
nės centrų turimų patalpų (spor-
to salių) prieinamumą visuome-
nei. Taip, tarkim, po reabilitaci-
jos grįžęs žmogus neturi laukti 
eilės, kol jo seniūnijos neįgalieji 
bus vežami į centrą, bet gali būti 
aktyvus tuoj pat. 

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Neskirsto rūpesčių, o sprendžia 
juos kartu

Skaudžią netekties ir liū-
desio valandą dėl mylimos 
sesers mirties nuoširdžiai 
užjaučiame Visagino neįga-
liųjų draugijos pirmininkę 
Stefaniją Varkavičienę.

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
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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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Neįgalieji pasaulyje

Myli net aukštyn kojomis 
apsivertusį gyvenimą

Vieniems mums nuo vaikystės žadama sėkminga ateitis, kitų galimybė-
mis dažnas abejoja. Taip ir užaugame: vieni labai, kartais net perdėtai, 
savimi pasitikintys ir sėkmės šypsenų lydimi, kiti nei patys labai savimi ti-
kėdami, nei kitiems to pasitikėjimo įkvėpdami. Tačiau kartais viskas ap-
siverčia aukštyn kojomis. 27-erių Mišelė Solt iš Kanados – nekilnojamojo 
turto agentė, motociklininkė ir gerai žinoma fi tneso konkursų dalyvė. Iki 
tol buvęs sėkmingas jos gyvenimas prieš kelerius metus gerokai pasikei-
tė – patyrusi motociklo avariją po jos mergina atsibudo jau kitokia.

Anek do tai

BILDUKAS

Šiuos anekdotus ELTA 
parengė pagal užsienio spaudą.

Kryžiažodis „Driežas“
Vertikaliai: 1. Taurusis blizgus, labai 

sunkus, kietas, tąsus metalas 2. Pirma-
sis sekmadienis po Velykų ...lykis 3. ... Če-
chovas 4. Jungtiniai Arabų ... 5. Kai kada 
6. Greit, netrukus 7. Paros dalis 10. Lietu-
vių dramaturgas, pjesės „Žaldokynė“ au-
torius 11. JAV kosmonautas 14. ... Gry-
bauskaitė 16. Socialdemokratas Algir-
das ... 19. Negausi tiurkų etninė grupė, 
gyvenanti Lietuvoje 21. Roplys 22. Nu-
verstas Irako diktatorius ... Huseinas 
23. Įdėjo per daug druskos 24. Įtaisas re-
gėjimui pagerinti 28. Veikiantis ugnikal-
nis Europoje 29. ... Valinskienė.

Horizontaliai: 3. „Tu ... į pasimaty-
mą“ 8. Hilari ... 9. Klėtyje užtvaras grū-
dams pilti 10. Liaudies valdžia, viena iš 
valstybės formų 12. Gaivusis gėrimas, 
gaminamas iš duonos, vaisių 13. Upė, 
tekanti per Paryžių 14. „Graži tu savo 
... mėlyne“ (Maironis) 15. Sporto varžy-
bų pradžios momentas 17. Kokios nors 
paskirties laivų visuma 18. Lietuvos ku-
nigaikštis, vadovavęs žemaičių kariuo-
menei Saulės mūšyje (1236 m.) 20. Kie-
no nors buvimo vieta, jos nurodymas 
23. Skalelės, skiedros, tošelės ugniai už-
kurti 25. Trumpas sijonas 26. Aš ariu, 
tu ... 27. Senoji miesto dalis 30. Septy-
nių savaičių laikas nuo Užgavėnių iki 
Velykų 31. Juodas kaip... 32. Iš nuosta-
bos nutįso...

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Antilopė“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Panemunė 2. Arena 

3. Ikaras 5. Tinkas 6. Altas 7. Antilo-
pė 8. Žmuidzinavičius 13. Pirkime 14. 
Muilinė 15. Girdėti 16. Gaisras 20. An-
talija 21. Šaltinis 24. Gorila 25. Mulatė 
26. Aktai 28. Vienu.

Horizontaliai: 1. Papartis 4. Ato-
mazga 9. Kaimenė 10. Elena 11. Ka-
pai 12. Talinas 17. Naivus 18. Kitaip 
19. Kaliningradas 22. Naminė 23. At-
šaka 27.  Gorčius 29. Laika 30. Linai 
31. Bitumas 32. Artistas 33. Mėgautis.

Pasaulyje

Džiaugėsi gyvenimu
Įgimtas nuotykių ir naujų 

įspūdžių troškimas padėjo Mi-
šelei gyventi aktyviai, daug ke-
liauti. Ji mėgsta slidinėti su snieg-
lente, yra gera bėgikė, fitneso 
modelis. Ji taip pat myli gyvū-
nus – turi 2 šunis, kuriems sten-
giasi skirti kuo daugiau laiko ir 
kurie jai padeda per giliai nepa-
nirti į darbus, neprarasti gyveni-
mo džiaugsmo.

Sveikata ir gera fi zinė būklė 
Mišelei visada buvo svarbūs. 
2011-ųjų sausį ji ėmė treniruo-
tis su asmeniniu treneriu, ruoš-
damasi pirmosioms fi tneso var-
žyboms. Prabėgus vos keliems 
mėnesiams jau tvirtai žingsnia-
vo scenoje ir varžybose užėmė 
4-ąją vietą.

Gyvybę išgelbėjo, bet 
kojos neteko

Iki tol ypač sėkmingai klos-
tęsis Mišelės gyvenimas pasikei-
tė prabėgus vos mėnesiui po ap-
dovanojimo – ji pateko į kraupią 
motociklo avariją. Dėl daugybės 
patirtų sužeidimų, lūžių mergi-
na neteko daug kraujo, tad jos 
būklė buvo labai rimta. Medikų 
komanda dėl Mišelės gyvybės 
kovojo pusantros paros – šį laiką 
mergina praleido grumdamasi 

su mirtimi. Operuodami gydyto-
jai nustatė, jog daugiausia krau-
jo mergina praranda dėl dešinė-
je kojoje esančios pažeistos arteri-
jos, bandė kraujavimą sustabdy-
ti ir koją išsaugoti, deja, pastan-
gos buvo bevaisės. Prisiminda-
ma išgyvenimus Mišelė pasako-
ja tuomet gerai supratusi krau-
jo donorystės vertę, mat, pasak 
jos, jei nebūtų tų gerų žmonių, 
suvokiančių, kaip svarbu tapti 
kraujo donorais, jos gyvybės ne-
pajėgtų išgelbėti net geriausi pa-
saulio medikai.

Naujas gyvenimas
Pasak Mišelės, naujasis jos 

gyvenimas prasidėjo 2011 m. bir-
želio 29 d., jį mergina pasitiko 
su dešine kiek žemiau kelio am-
putuota koja. Per 3 dienas Miše-
lė patyrė 4 rimtas operacijas, jos 
nugaroje atsirado 6 varžtai, ke-
lios metalinės plokštės klubuose 
ir blauzdikaulyje. Merginos gy-
vybė ištisas 7 dienas buvo palai-
koma aparatų, o ji nuolat jautė-
si tarsi springtų. Prisimindama 
tą sunkų laiką Mišelė pasakoja, 
jog didžiausia laimė po patirtų 
išbandymų buvo galimybė pa-
čiai įkvėpti oro. Dar kelių dienų 
prireikė, kol ji pati galėjo valgyti.

Pasak gydytojų, merginai iš-

gyventi šį sunkų laikotarpį la-
biausiai padėjo stipri jos širdis, 
atlaikiusi sudėtingas operacijas 
ir kraujo netektį. Mišelei teko iš 
naujo mokytis ir priprasti anks-
čiau be vargo atliekamus darbus 
padaryti kitaip, kad tai būtų pa-
togu. Susikoncentravusi į pro-
gresą ir nusimačiusi mažas už-
duotis, žingsnelius, po truputį 
priartinsiančius ją prie pasvei-
kimo, mergina džiaugėsi gerais 
rezultatais.

Mišelė pasakoja, jog pirkda-
ma motociklą labiausiai bijojo 
patekusi į avariją susižaloti taip, 
kad liktų paralyžiuota ir nebe-
galėtų vaikščioti. Laimei, taip 
nenutiko.

Kalbėdama apie gyvenimo jai 
siųstą išbandymą mergina pasa-

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Prie parlamentaro kojų 
parkrinta moteris. Šis pade-
da jai atsikelti. Moteris: 

– Labai ačiū. Kaip galėčiau 
jums atsilyginti?

– Per rinkimus balsuoki-
te už mane. 

– Atleiskite, aš nukritau 
ant užpakalio, o ne ant gal-
vos...

***
– Tėti, koks buvo Adomo 

uošvės vardas?
– Sūnau, Adomas neturėjo 

uošvės. Jis juk gyveno rojuje...
***

Sutuoktiniai žiūri per tele-
viziją laidą apie gyvūnus. Ji: 
– Brangusis, ar nemanai, kad 
graužikai yra kvaili ir nepa-
sotinami?

Jis:
– Taip, mano pelyte.

***
– Ponas padavėjau, mano 

salotose ropinėja kažkoks ne-
matytas gyvis. 

– Man tai jis pažįstamas. 
Jų pilna mūsų virtuvė.

koja niekada nebijojusi iššūkių 
ir nepalūžusi net tada, kai nete-
ko dalies kojos. Pasak jos, vos tai 
sužinojusi ji įsivaizdavo save da-
lyvaujančią fi tneso varžybose ir 
jas laiminčią. Staigus gyvenimo 
šuolis ne tik neatėmė iš jos noro 
gyventi, bet ir paskatino su dar 
didesniu užsidegimu siekti savo 
tikslų. Ji neabejoja, kad pamažu 
eidama tikslo link po kurio laiko 
grįš į iki nelaimės įprastą aktyvų 
gyvenimą. Jau dabar vilties ne-
prarandanti mergina bando sli-
dinėti, palaiko gerą fi zinę formą 
taip ir aplinkiniams įkvėpdama 
tikėjimo, jog, užsivėrus vienoms 
durims, lieka bent plyšys arba 
prasiveria kitos.

Pagal www.michellesalt.com parengė

Viktorija NORKAITĖ

Mergaitę palaikė 
skunku

Pensilvanijos valstijos Naujojo 
Sviklio miestelio gyventojas šūviu 
iš medžioklinio šautuvo sužeidė 
devynerių metų mergaitę su mas-
karado drabužiais, per klaidą palai-
kęs ją skunku. Incidentas įvyko, kai 
mergaitė su juodos ir baltos spal-
vų maskarado kostiumu ėjo į va-
karėlį Helovino proga. Pasak Nau-
jojo Sviklio policijos viršininko, vie-
nas miesto gyventojas palaikė vaiką 
skunku ir šovė į jį. Mergaitė buvo su-
žeista į petį, ji nugabenta į ligoninę. 
Apie jos sveikatos būklę nepraneša-
ma. Pareigūnai nustatė, kad šaulys 
buvo visiškai blaivus. Svarstoma, ar 
kelti jam baudžiamąją bylą.

Lapkritį įvyksta 
daugiausia nelaimių

Kylio (Vokietija) krizių tyrimo 
instituto vadovas Frankas Rozelybas 
teigia, kad didžiausia tikimybė įvykti 
didelėms nelaimėms, kaip antai lėk-
tuvų katastrofos ar bendrovių žlugi-
mas, ir mažiau pastebimoms asme-
ninėms krizėms – lapkritį. Tam įta-
ką daro tamsa ir drėgnas oras. Tam-
siaisiais metų mėnesiais nusižudo 
kur kas daugiau žmonių nei vasa-
rą, nes, gaudamos mažiau šviesos, 
žmogaus smegenys gamina dau-
giau hormono melatonino, dėl ku-
rio žmonės jaučiasi mieguisti. Pasak 
F.Rozelybo, tai reiškia, kad žmonėms 
darosi sunkiau susikaupti, ir jie tam-
pa jautresni. Mokslininkas sakė, kad 
vasarą, kai žmogui būna sunki die-
na, jį pralinksmina geriau nusiteikę 
aplinkiniai, tačiau „žiemą tokios pa-
ramos nesulaukiame, nes mums vi-
siems būna prasta diena“.  Eksper-
tas teigiamai vertino tai, kad visuo-
menė vis geriau suvokia šią proble-
mą: daug kur įrengiamos specialios 
dienos šviesos lempos, ir tai, pasak 
jo, teigiamai veikia žmogaus emo-
cinę būseną.

Krikščionių 
šventenybei gresia 

uždarymas
Kilus ginčui dėl neapmokėtų 

sąskaitų už vandenį, gali būti už-
daryta garsioji Dievo kapo bažny-
čia Jeruzalėje. Tai sukėlė ginčą tarp 
Jeruzalės miesto ir graikų stačiati-
kių bažnyčios. Ginčas kilo, kai Izra-
elio vandens tiekimo bendrovė pa-
reikalavo apmokėti skolą, siekian-
čią maždaug 9 mln. šekelių (dau-
giau kaip 6 mln. Lt). Bendrovei pa-
vyko pasiekti, kad būtų užblokuotos 
bažnyčios sąskaitos. Bažnyčia teigia, 
kad jau daug dešimtmečių yra at-
leista nuo mokesčių. Tik 2004-aisiais 
vandens tiekimo bendrovė pradėjo 
siųsti sąskaitas. Nacionalinės krikš-
čionių koalicijos Palestinoje vado-
vas Dimitris Dilianis sakė, kad dėl 
šio ginčo išsiųsti protesto laiškai 
Vatikanui ir graikų stačiatikių atsto-
vybėms visame pasaulyje. Jis kalti-
na Izraelį, kad šis sąmoningai mė-
gina perimti Dievo kapo bažnyčios 
kontrolę. Graikų stačiatikių patriar-
chato atstovas įspėjo dėl tarptauti-
nio konfl ikto, jei Izraelis mėgins pa-
keisti arabiškosios rytų Jeruzalės da-
lies status quo. Jis pagrasino bažny-
čią uždaryti. 

Dievo kapo bažnyčia Jeruzalės 
senamiestyje laikoma švenčiausia 
krikščionybės vieta. Krikščionys tiki, 
kad ji stovi toje vietoje, kur buvo 
nukryžiuotas ir paskui prisikėlė Jė-
zus Kristus.

2012 m. lapkričio 8–14 d., Nr. 44 (1113), „Bičiulystė“7 psl.



Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

•

„Bičiulystės“ 
bičiulių 
posmai

moterys pačios nusimezgė kai 
kurias aprangos detales. 

Dzūkiškos ugnelės į koncertą 
įnešė vieno jauniausių meno ko-
lektyvų – vos dvejus metus gy-
vuojančio Druskininkų neįga-
liųjų draugijos ansamblio „Rasa“ 
programa „Dainuok, širdie“. 
Ypač publiką išjudino Algimanto 
Padegimo vadovaujamų ansam-
blio vyrų trio atliekama linksma 
daina „Rikdig-do“. Vienas gau-
siausių – Garliavos neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Šarma“ – 
savo dainomis žadino meilę arti-
mui, ragino džiaugtis gyvenimu. 

Šventės šeimininkė – Kazlų 
Rūdos savivaldybės neįgaliųjų 
draugija – į konkurso sceną paly-
dėjo net du kolektyvus: Lilovatės 
Cibulskienės vadovaujamas an-
samblis „Sidabrinė gija“ liko iš-
tikimas lyrinėms intonacijoms, 
o Birutės Endriušienės „diriguo-
jama“ Jankų kapela išlaikė links-
mo, šmaikštaus, nuotaiką kelian-
čio kolektyvo įvaizdį. 

Repertuaro 
išskirtinumas – ansamblių 
vadovų sukurta muzika

Sudėlioti patrauklų, neįga-
liųjų ansambliui tinkantį reper-
tuarą – nelengva užduotis. Ne-
pakanka, kad viena ar kita daina 
patiktų ansamblio vadovui – rei-
kia surasti tokias, kurios atitiktų 
dainuojančių neįgaliųjų galimy-
bes, tiktų konkrečiam kolektyvui, 
įtaigiai skambėtų. Norėdami, kad 
jų vadovaujamas kolektyvas išsi-
skirtų iš kitų, vis dažniau vado-
vai patys ryžtasi kurti muziką. 

Ketverius metus Šakių rajo-
no neįgaliųjų draugijos ansam-
bliui „Siesartis“ vadovaujanti 
Asta Grigaitienė – visų 3 „Vilties 
paukštės“ koncerte skambėjusių 
dainų muzikos autorė. Viena pa-
sirodyme atlikta daina – visiškai 
autentiška, mat ir jos žodžių au-
torė – eiles rašanti šakietė Danu-
tė Batisienė. Ansamblio vadovė 
pasakoja, kad kiekvienais me-
tais ansamblis stengiasi sukur-
ti kažką naujo, paįvairinti savo 
repertuarą. Ansamblio vizitine 
kortele tapo daina „Suvalkija“ – 
ji tarsi himnas, kurį šakiečiai at-
lieka kiekviename didesniame 
pasirodyme. 

„Siesartyje“ atgaivą širdžiai 
randa 12 dainuojančių žmonių. 
2 kartus per savaitę, o prieš rim-
tus pasirodymus ir dar dažniau 
į repeticijas besirenkantys neįga-
lieji nemažai koncertuoja – da-
lyvauja rajono šventėse, išvyks-
ta į gretimus rajonus, sėkmingai 

pasirodo LND organizuojamoje 
respublikinėje meno mėgėjų ko-
lektyvų apžiūroje. 

Zita Jokubynienė „Siesartyje“ 
dainuoja nuo pat pradžių. Mu-
zikai neabejinga, jau 30 metų su 
daina nesiskirianti, dar ir folklo-
ro ansamblyje „Šakija“ dainuo-
janti moteris prisimena „Siesartį“ 
prasidėjus nuo 6 dainos mėgėjų – 
4 moterų ir 2 vyrų. Tada ansam-
bliui vadovavo Algis Serbenta. Jį 
pakeitęs Remigijus Poderis buvo 
labai principingas ir atsakingai 
dirbęs vadovas. Su Virginija Snu-
daitiene šakiečiai buvo pamė-
gę liaudies dainas. Dabar visus 
dainininkus žavi A.Grigaitienės 
profesionalumas bei kūrybišku-
mas. 10 metų „Siesartyje“ dai-
nuojanti Z.Jokubynienė tikina, 
kad kiekvienas ansamblio vado-
vas turėjo ir savo stilių, ir sau ar-
timą repertuarą, prie kurių dai-
nininkai nesunkiai prisitaikyda-
vo. Moteris šypsosi: į repeticijas 
ji eina tarsi į darbą, kuriame ne-
gali būti jokių pravaikštų – toks 
širdžiai mielas šis užsiėmimas. 

Visoms koncerte skambėju-
sioms dainoms muziką sukūrė ir 
7-erius metus Vilkaviškio rajono 
neįgaliųjų draugijos vokaliniam  
ansambliui „Likimas“ vadovau-
janti Violeta Adomavičienė. 10-
ies dainingų žmonių kolektyvas 
visą laiką išsiskiria savo origina-
liu repertuaru. Jau dvi kompakti-
nes plokšteles išleidęs ansamblis 
žiūrovus žavi savo elegancija, 
nepriekaištingu sceniniu įvaiz-
džiu, darniu ir melodingu kūri-
nių atlikimu. „Likimas“ sėkmin-
gai pasirodo respublikinėse, ra-
joninėse meno kolektyvų šven-
tėse, pelno žiūrovų palankumą 
ir įvertinimą.

12 metų dainuojančiam Kal-
varijos savivaldybės neįgalių-
jų draugijos ansambliui „Viltis“ 
trečius metus vadovauja Laima 
Šipšinskienė. Pagal vadovės su-
kurtus žodžius ir muziką atlik-
ta daina „Kur tu esi?“ kalvarijiš-
kiai pasidalijo ir su „Vilties paukš-
tės“ dalyviais bei žiūrovais. Pa-
sak L.Šipšinskienės, ansamblio 
repertuarą „Vilties“ dainininkai 
sudaro visi drauge: „Prisirenkam 
daug visokių dainų, o paskui ta-

„Bičiulystė“ pradeda 2013 m. I pusmečio prenumeratą ir ti-
kisi, jog užsimezgę šilti ryšiai tarp redakcijos ir skaitytojų ne-
nutrūks. Domėkitės, sužinokite, bendraukite – prenumeruo-
kite ir skaitykite „Bičiulystę“.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos narius, norinčius lengvatinėmis są-
lygomis užsiprenumeruoti „Bičiulystę“, kviečiame kreiptis į savo 
miestų bei rajonų neįgaliųjų draugijas. 10 Lt per pusmetį kainuo-
jančią prenumeratą draugijos priima iki gruodžio 1 dienos. Indi-
vidualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose savait-
raštį galėsite užsiprenumeruoti iki gruodžio 15 d. 

Mieli skaitytojai!

Prenumeratos kaina: 

6 mėn. – 57 Lt; 3 mėn. – 28,50 Lt; 1 mėn. – 9,50 Lt.

„Vilties paukštė“ išskleidė sparnus 
skrydžiui po Lietuvą

(atkelta  iš 1 psl.) riamės, kurios iš jų labiausiai pa-
tinka, bandom, kurias geriau se-
kasi išdainuoti.“ Dažniausiai lie-
tuvių liaudies dainas besirenkan-
tis kolektyvas ir šįkart pusę savo 
pasirodymo paskyrė būtent joms.

Svarbiausia misija – tautos 
paveldo perdavimas 
Marijampolės savivaldybės 

neįgaliųjų draugijos folkloro an-
samblio „Gija“ pasirodymas vi-
siškai išsiskyrė iš kitų. Gausiau-
sio, amžiumi brandžiausio ko-
lektyvo, kuriam jau daugiau kaip 
dešimtmetį vadovauja etnokul-
tūros entuziastė Danė Jančienė, 
parengta programa „Line, line-
li...“ – tarsi sugrįžimas prie tau-
tos ištakų ir didžiulis noras dai-
nomis, šokiais, pasakojimais 
sudominti šių dienų jaunimą, 
perduoti jiems tautos paveldą. 
D.Jančienė džiaugiasi, kad an-
samblio dalyviams, kaip ir jai pa-
čiai, labai artimos ir širdžiai mie-
los jaunystę primenančios dai-
nos, jie labai nuoširdžiai ir natū-
raliai jas atlieka. „Gija“ yra sukū-
rusi ir duonai skirtą programą, 
žiūrovams rengia jaunas merge-
lių dienas, jų gyvenimo prasmę 
pristatantį pasirodymą. Folklo-
ro ansamblis yra surinkęs, įdai-
navęs ir išleidęs senovinių dainų 
kompaktinę plokštelę. 

Į repeticijas dainininkai ren-
kasi iš kaimų, palikę savo ūkius, 
kasdienius rūpesčius, negalias. 
Kai kurių dainų net žodžių mo-
kytis nereikia – jie tarsi patys iš 
atminties klodų iškyla. 85-erių 
Joana Kulšienė – viena iš „Gi-
jos“ senbuvių, kuriems miela 
prisiminti jaunas dienas. Pasak 
jos, labai gražiai dainavo tėvai, 
o ir močiutei daina visus darbus 
nudirbti padėdavusi. Tad meilė 
dainai Joanai genais atkeliavo, o 
melodijos tarsi pačios iš širdies 
gelmių liejasi. 

Į sceną „Gijos“ nariai išeina 
vilkį tautiniais drabužiais, ku-
riais patys pasirūpina. Vieni juos 
iš kraitinių skrynių iškėlė, kiti iš 
giminių paveldėjo ar specialiai 
pasisiūdino. Pasak D.Jančienės, 
naikinant Marijampolės rajoną 
buvo uždaryta nemažai kultū-
ros namų, iš kurių pasisekė gau-
ti ir išsaugoti jų turėtus tautinius 
drabužius. Taip tautiniam pa-
veldui neabejingai „Gijai“ tarsi 
buvo pavesta dar ir ši jo saugo-
tojos misija.

Marijampoliečių pasirody-
mas niekam neprailgo. „Vilties 
paukštės“ dalyviai susidomė-
ję drauge su „Gija“ lydėjo linelį 
nuo jo sėjos iki audimo staklių, 
o ši kelionė žadino didžiavimą-
si savo tautos savitumu, turtin-
gais jos papročiais. Gera, kad to-
kios šventės mums leidžia prisi-
liesti prie tautos vertybių, tapti jų 
puoselėtojais.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

* * *
Supos valty
vilties spindulėlis
žvelgė į giedrą žydrynę
baisiai jam tinka-patinka
dangaus ir vandens mėlynė
norėtų suptis ilgai dar
nerūpestingai
bet
mama Viltis
kitur išsikėlė
o su ja
ir mažytis
vilties spindulėlis
 - - - - - - - - - - - -
vaizdo pabaiga.

* * *
Lapkritį susitiksime
būtinai
norėsiu pažiūrėti
ar jau palietė tave
Dievo pirštas
nekerštinga aš
bet
pamiršt
visa naikinančios
nematomos jėgos
po kurios
manyje liko
tik išdeginta dykuma
neįstengiu
nebūgštauk
tau nesirodysiu
nes nežinau visai
kurį lapkritį
susitiksim.
 - - - - - - - - - - - - -
net juokinga
šiek tiek.

* * *
Lemiamą sekundę
nusišypsok
ir nebeverk
pasižvalgyk
nakty po dangų
ten mirkčioja
žvaigždžių šimtai
jų kompanijoj
ko gero
gera
tegul
praėjusias dienas
juodas vanduo
užlieja
ir akiniuotas varnas
sudega ugny
lede tegul sustingsta
šviesk mažiems
šviesa
tai išsigelbėjimas
iš pragaro tamsos
ir neberūkyk
būsi akylu ereliu
kurio
niekad neįveiks
blaškūnės vėtros.
 - - - - - - - - - - - -
viso gero
atgal aš nebegrįšiu...

Zinaida DILYTĖ-
JURĖNIENĖ

Panevėžio r., Pakaušių k.

Etnografi nę programą „Line, lineli...“ pristatė Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos folkloro ansamblis „Gija“.

Muziką Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos ansambliui „Viltis“ ku-
ria jo vadovė Laima Šipšinskienė.
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