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Šiemetinė „Vilties paukštė“ sparnus išskleidė labai plačiai. 
Pasigėrėti neįgalių žmonių gebėjimu draugėn suėjus sma-
gią dainą užtraukti, vieni kitų talentais pasidžiaugti, aplink 
save gerą nuotaiką paskleisti ji jau buvo nusileidusi Kazlų 
Rūdoje, Joniškyje, Visagine. Gražią šventę ji padovanojo ir 
Kupiškin susirinkusiems neįgaliųjų meno mėgėjų kolekty-
vams, visiems dainos ir muzikos gerbėjams. Maloniai pa-
bendravę jie išlydėjo „Vilties paukštę“ į tolesnį kelią – juk 
jos nekantriai laukiama Tauragėje, Gargžduose, Varėno-
je ir Ukmergėje.

Būsto pritaikymas – būtinybė neįgaliajam

Bendrystė
Jeigu tektų įvardyti ryškiau-

sią neįgaliųjų bendruomenės 
ypatumą, ko gero, tai būtų glau-
džios bendrystės išgyvenimas. 
Ypač tai juntama neįgaliųjų šven-
tėse, kur meno mėgėjų kolekty-
vai ryžtasi klausytojų ir žiūrovų 
auditorijai patikėti savo kūrybos 
vaisius. Tada nebelieka ribų tarp 
dainuojančiųjų ir klausančiųjų, 
perteikiančiųjų ir suvokiančių-
jų, tarp scenoje ir salėje esančių-
jų išgyvenimų. Visi džiaugiasi ir 
jaudinasi vienodai, visi dainuoja 
išvien, taip pat nuoširdžiai ploja 
ne tik saviesiems, pritaria neragi-
nami ir nesiverždami lyderiauti.

Gal taip buvo tik Kupišky-
je ir gal todėl, kad šįkart „Vilties 
paukštė“ skrieja per Lietuvą be 
konkurso, be žūtbūtinių varžy-
tuvių dvasios?..

Kupiškin išgyventi daina-
vimo džiugesio suvažiavo arti-
miausi kaimynai iš Panevėžio, 
Rokiškio, Pasvalio ir tolimesni – 
iš Šeduvos. Prie 4 svečių kolekty-
vų prisidėjo ir šeimininkai. Kelias 
valandas į svajingų, romantiškų, 
liūdnų ir valiūkiškai linksmų dai-
nų emocijas buvo panirę visi, ku-

rie atsišaukė į Kupiškio rajono 
neįgaliųjų draugijos kvietimą at-
eiti į miesto Kultūros centrą ir pa-
sibūti draugiškame būryje.

Tarp artimiausių kaimynų, 
vokalinių ansamblių dalyvių 
buvo ir tolimesnių garbingų vieš-
nių – Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) projekto vykdyto-
jos Saulė Vėjelienė ir Raimonda 
Lebelionytė Alseikienė. Jos šven-
tėje dalyvavusiems kolektyvams 
dovanų atvežė padėkos raštus ir 
nuoširdžių sveikinimų žodžius. 
Valdžios atstovų ir politikų ne-
buvo – nieko nuostabaus, Seimo 
rinkimai jau praėjo, politiniai in-
teresai išgaravo...

Susirinkusieji tokio dėmesio 
iš pašalės ir nepasigedo, kūrybin-
gi, dainingi ansambliečiai patys 
geba sumaniai ir taikliai perteik-
ti pilietines aktualijas – štai Pa-
nevėžio miesto neįgaliųjų drau-
gijos mišraus vokalinio ansam-
blio „Jovaras“ dalyvė paskaitė ei-
liuotą humoreską – rekomenda-
ciją, kuo užsiimti, sulaukus bran-
daus amžiaus.

Šmaikščių akimirkų buvo ir 
daugiau, jos padėjo sugrįžti iš 

„Vilties paukštė“ 
sukvietė kaimynus į 

dainingą būrį

Pirmasis koncertavo Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos vokalinis ansam-
blis „Žalsvasis šaltinis“.  Valiaus Domanto nuotr.

Darbai dar nebaigti 
ir vienintelį būstą 

pritaikančiose 
savivaldybėse

9-iose iš 36 savivaldybių, ku-
rių Būsto pritaikymo komisijose 
dalyvauja LND atstovai, numa-
tyta pritaikyti tik po vieną būs-
tą. Tokia nedidelė darbų apim-
tis, atrodo, neturėtų kelti dides-
nių rūpesčių ir neįgalieji jau tu-
rėtų džiaugtis jiems pritaikytais 
būstais. Deja, iš tikrųjų padėtis 
yra kitokia. 

Tik šiomis dienomis pradė-
ti vienintelio būsto Kazlų Rūdo-
je pritaikymo darbai. Savivaldy-
bės Socialinės paramos ir svei-
katos priežiūros skyriaus vedėja 
Judita Simonavičienė sako, kad 
darbų pradžia užsitęsė belau-
kiant Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento sprendimo dėl papildo-
mų lėšų. Būsto pritaikymo komi-
sija, apžiūrėjusi 2 prašymus patei-
kusių žmonių namus, nutarė pir-
miausia būstą pritaikyti visiškos 
negalios mergaitei. Numatytiems 
darbams atlikti (voniai pritaiky-

ti, santechnikai, vamzdynams pa-
keisti ir kt.) reikėtų mažiausiai 
12 tūkst. litų, o viską normaliai 
sutvarkyti – 16 tūkst. litų. Pasak 
J.Simonavičienės, kol kas Neįga-
liųjų reikalų departamentas Kaz-
lų Rūdos savivaldybei yra skyręs 
tik 7 tūkst. litų. Žinoma, dar 20 
proc. šios sumos iš savo biudže-
to yra numačiusi savivaldybė. Ta-
čiau su tokiomis lėšomis ne kažin 
ką tenuveiksi. 

Vis dėlto, pasak J.Simona-
vičienės, nutarta pradėti darbus 
nelaukiant papildomo finansa-
vimo. Iš pradžių bus atlikti dar-
bai, kuriuos bus galima apmokė-
ti iš jau turimų pinigų. Blogiau-
siu atveju nebaigti numatyti dar-
bai bus perkelti į kitus metus. Vie-
šųjų pirkimų konkursą laimėjusi 
UAB „Laibaris“ tokių darbų ima-
si ne pirmą kartą, turi praktikos. 
O ir savivaldybė neįgaliųjų nusis-
kundimų dėl jų darbo negauna. 

Kalvarijos savivaldybėje šie-
met taip pat bus pritaikytas vie-
nas būstas. Prieš 5-erius metus 
insultą patyręs Jonas Ožekauskas 

gyvena nuosavame name Jungė-
nų kaime. Neįgaliojo žmona pa-
sakojo, kad iki šiol jų namuose 
nebuvo nei dušo, nei šilto van-
dens, nei tualeto. Prižiūrint pa-
ralyžiuotą vyrą šie dalykai tapo 
būtini. Visa tai statybininkai jau 
beveik baigė įrengti, beliko viena 
kita apdailos smulkmena. 

Daugiausia rūpesčių kelia 
nuovažos įrengimas. Labai sun-
ku nevaikštantį vyrą su neįgalio-
jo vežimėliu išvežti į lauką. Įėji-
mas į pastatą yra daugiau nei 1 
metro aukštyje, tad pagal techni-
nius reikalavimus nuovaža turi 
būti per 12 metrų ilgio. Pasak Pe-
trutės Ožekauskienės, jei ne lie-
tingas ruduo, statybininkai jau 
būtų baigę darbus, bet per lie-
tų nesaugu imtis metalinės nuo-
važos suvirinimo darbų. Jeigu 
bent savaitei nusistovėtų sauses-
ni orai, darbai būtų baigti. 

Darbai įpusėjo daugiau 
būstų pritaikančiose 

savivaldybėse
Kauno rajono savivaldy-

bė šiemet įsipareigojo pritaiky-
ti 6 neįgaliųjų (metų pradžioje 
eilėje laukė 14 asmenų) būstus. 
Šeštus metus būsto pritaikymo 
darbus organizuojančio Kauno 

Pritaikytais būstais 
džiaugiasi dar nedaugelis

Miestų ir rajonų savivaldybių Būsto pritaikymo neįgalie-
siems komisijoms dabar – darbų įkarštis. Metams artėjant 
į pabaigą reikia baigti būsto pritaikymo neįgaliesiems dar-
bus, patikrinti, ar jie atlikti kokybiškai, pasirašyti darbų pri-
ėmimo aktus. Juose turi būti ir neįgaliųjų atstovo parašas. 
Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND) asocijuotųjų narių atsto-
vus šiemet yra delegavusi į 36 savivaldybių Būsto pritaiky-
mo neįgaliesiems komisijas. Šiose savivaldybėse planuoja-
ma pritaikyti 156 būstus. Daugiausia, net 18 būstų, žadama 
pritaikyti Kaune, 16 – Vilniuje, 14 – Alytuje, 12 – Anykščiuo-
se. „Bičiulystė“ pasidomėjo, kaip kai kuriose savivaldybėse 
sekasi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. 

Kauno r. Raudondvario seniūnijoje 49 m. sunkią negalią 
turinčiai moteriai būsto viduje pritaikytas ir sumontuo-
tas laiptinis keltuvas-kėdutė.

Garliavos seniūnijoje visišką negalią turinčiam vaikui 
nupirktas mobilus keltuvas, kuris palengvino jo slaugą. 

Kauno r. Socialinių paslaugų centro nuotr.



Apie tai, 
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiPanevėžio r.:

Užrašai iš zoologijos 
sodo

Jeigu tautos ir individai per amžius nebūtų ben-
dravę, mokęsi vieni iš kitų, sunku įsivaizduoti, kokio-
je glūdumoje šiandien būtų atsidūrusi žmonija. Civili-
zacijos pažanga neįmanoma be atradimų ir išradimų, 
be elementarių praktikoje patikrintų dalykų. Ir sklin-
da girdas iš valstybės į valstybę, iš bendruomenės į 
bendruomenę apie žmonių išmonę. Kelis šimtmečius 
prieš mūsų erą gyvenęs graikų filosofas Sokratas rašė: 
„Aš peržiūrinėju senovės išminčių lobius, ir jeigu šių 
vyrų palikime atsiras kas gera, perimsime ir laikysi-
me tai didele nauda.“

Tų lobių gausu kiekvienoje šalyje, taip pat ir Lietu-
voje. Mes „dykai“ naudojamės Vakarų šalių demokra-
tijos pamokomis, „nusirašėme“ kai kurias teisės aktų 
nuostatas, jau nekalbant apie nuolat vartomą pažan-
gesnių kaimynų parašytą rinkos ekonomikos pradžia-
mokslį. Žinoma, ne bet kurį patyrimą verta be išlygų 
perimti ir savintis. Pasitaiko, kaip tam grybautojui, į 
pintinę įsimesti ir netikusį kremblį.

Visi yra matę, kaip per tiltą jaunasis neša jaunąją. 
Tradicija mūsų krašte ne sena, bet dažna. Tačiau tiltai 
ėmė tarnauti ir kitiems meilės ženklams – prie turė-
klų bei atramų pradėta kabinti spynas, o raktą išmesti 
į upę. Atseit, tai amžinos šeimyninės ištikimybės įro-
dymas. Paprotys atsirado Romoje, kai ant labai seno 
akmeninio Milvijaus tilto per Tibrą kasdien dešimtys 
jaunavedžių atvykdavo – net iš kitų šalių – su spyno-
mis ir grandinėmis užrakinti galimas santuokos negan-
das. Per šešerius metus spynų spynelių atsirado tūks-
tančiai. Net vienas šviestuvas, neišlaikęs svorio, nukri-
to. Miesto municipalitetas stojo į kovą: girdi, spynelės 
yra vandalizmas. Toks pat, kaip ir sienų tepliojimas.

Anksčiau mažai ką žinojome apie Heloviną – mi-
rusiaisiais negąsdinome, pagerbdavome jų atminimą. 
Prieš 10–15 metų itališka pica buvo retas įrašas lietu-
viškame valgiaraštyje, dabar picerijų ant kiekvieno 
kampo, iš tų kampų išstūmus mūsų tautinių patie-
kalų virtuves.

Beždžioniavimas tapo nesuvaldoma lietuvio aistra. 
Įsijunkite televizorių, ir kas vakarą pamatysite kokią 
nors pokalbių laidą, žaidimą, iki skausmo pažįstamą 
iš kitų šalių televizijų. Tik pas mus dėl lėšų ir talentin-
gų vedėjų stokos viskas daroma primityviau, norint 
įtikti publikai, suprantama, ne pačiai intelektualiau-
siai. Ir niekam nė galvoje, išskyrus žiūrovą, kad sko-
lintai ar nupirktai laidos idėjai tinka vienas principas: 
daryk kaip aš, daryk geriau nei aš.

Mėgdžiojimo elementai persikelia į mūsų papras-
tą gyvenimą. Antai abiturientų išleistuvės. Kai kam 
atrodo, kad jos turi būti ypač puošnios, skambios, su 
gausiomis vaišėmis. Vienoje Vilniaus rajono gimnazi-
joje šiemet iš dvyliktoko (o jų – 40) paprašyta 250 litų, 
iš tėvų dar po 100. Ir ką gi – į iškilmingą vakarą atė-
jo tik truputį daugiau kaip pusė abiturientų, tėvų dar 
mažiau. Povo plunksną ant kepurės ne visi galėjo už-
sidėti. Kai kuriose mokyklose turtingesni išleistuvi-
ninkai nusprendė „sumesti“ po kelias dešimtines var-
guoliams. Laimei, žmogiškoji garbė ir ambicija buvo 
aukščiau už išmaldą.

Metalinis dviratis išrastas maždaug prieš pusan-
tro šimto metų. Tačiau jo veikimo ypatybė nepakito iki 
šių dienų; dviratis, kaip ir kiti mechanizmai, mūsų na-
mai, net gyvenimo būdas tik tolydžio buvo tobulinami.

Nebus per drąsiai pasakyta, kad mūsų tautinė sa-
vimonė dažnokai atšimpa. Pasak psichologų, savi-
monė – savęs kaip asmenybės, savo poelgių, veiks-
mų, norų, interesų suvokimas ir vertinimas. Ir sava-
rankiškumas. Beždžioniavimas, t.y. sekimas kitais be 
kūrybinio polėkio, būdingas silpnoms asmenybėms. 
Jos neturi savigarbos, tik laikiną džiaugsmą.

Ir tegu džiaugiasi. Greit atskiriame tikrąjį produk-
tą nuo surogato, kaip primato elgesį nuo žmogaus.

Rokiškis:

Šilutės r.:
 „Bičiulystei“ atsiųs-

tame laiškelyje Violeta As-
trauskienė papasakojo apie 
Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos Švėkšnos padalinio 
organizuotą rudens šventę.

Šventė Švėkšnos mies-
telio centrinę aikštę papuo-
šė dviem „nuaustais“ rude-
ninių gėlių kilimais, o or-
ganizacijos seniūnijos salę, 
kurioje vyko renginys, pri-
pildė neįgaliųjų užaugintų 

Nepasiduoda rudens 
melancholijai

sodo ir daržo gėrybių.
Susirinkusieji ne tik 

grožėjosi gėlėmis, apžiū-
rėjo derlių, bet ir mėgavo-
si jiems paruošta progra-
ma. Šventę vedė, kiekvie-
nam nuoširdų linkėjimą ir 
mielą žodį rado, rudeninę 
puokštę dovanojo Neįga-
liųjų draugijos Švėkšnos 
padalinio pirmininkė In-

grita Riterienė. Draugijos 
narės skaitė poeziją ir pro-
zą apie rudenį, daug juoko 
visiems sukėlė suvaidintas 
mini spektaklis. Dainomis 
ir skambia muzika links-
mino tėvo ir sūnų Nogai-
čių trio iš Vilkų Kampo 
kaimo (Šilutės r.). Autori-
tetinga komisija atsakin-
gai rinko įdomiausias dar-

žoves ir vaisius užauginu-
sius, geriausius patieka-
lus paruošusius, gražiau-
sias puokštes sukūrusius 
neįgaliuosius.

Bepinant bendrą šven-
tės pynę iš dainų ir posmų, 
kalbų ir linkėjimų, rudens 
žiedų ir širdies šilumos, 
laikas prabėgo nepapras-
tai greitai.

Panevėžio rajono neį-
galiųjų draugija 5 seniū-
nijose turi įkūrusi cen-
triukus, kuriuose neįgalie-
siems teikiamos skalbimo, 
o dviejuose – dar ir masa-
žo paslaugos. Jau 10-metį 
gyvuojantys centriukai iš 
karto buvo aprūpinti auto-
matinėmis skalbyklėmis – 
kai kuriuose jų buvo pa-
statyta po 2–3. 

Draugijos pirmininkė 
Aurelija Petronienė sako, 
kad skalbimo paslaugos 
rajone labai paklausios. 
Ypač kaimo vietovėse, kur 
žmonės neturi vandentie-
kio. Per praėjusius metus 
rajone tokių paslaugų su-
teikta apie 3 tūkst.

Tačiau 10-metį nuolat 
naudojama technika pra-
dėjo gesti, kai kurių skal-
byklių net neįmanoma su-
remontuoti. Reikėjo ieš-
koti būdų atnaujinti neį-
galiesiems reikalingoms 
paslaugoms teikti būtiną 
įrangą. 

A.Petronienė pasakoja 
skalbyklių remontą įtrau-
kusi į savivaldybei pateik-
tą šių metų socialinės rea-
bilitacijos paslaugų neįga-
liesiems paraišką. Organi-

Naujos skalbimo mašinos –  
ne tik iš programinių, bet ir  

iš užsidirbtų lėšų
zacijos vadovė džiaugiasi, 
kad savivaldybė įvertino 
Neįgaliųjų draugijos vei-
klos prasmingumą, nau-
dą rajono gyventojams ir 
skyrė kur kas didesnį fi-
nansavimą nei ankstes-
niais metais – 80 tūkst. litų 
(2010-aisiais draugija buvo 
gavusi 46 tūkst. litų). Ge-
rokai didesnės lėšos leido 
draugijai išspręsti ilgai ati-
dėliotus reikalus. Tarp jų – 
atnaujinti būtiną techninę 
įrangą. Tiesa, ją įsigyti no-
rinti organizacija iš valsty-
bės bei savivaldybės biu-
džetų skirto programinio 
finansavimo gali apmokėti 
tik 50 proc. perkamos įran-
gos kainos, antra tiek turi 
pridėti savo lėšų. 

Šis reikalavimas A.Pet- 
ronienės neišgąsdino. Pa-
nevėžio rajono neįgaliųjų 
draugijos taryba yra pri-
ėmusi sprendimą, kuriuo 
nustatė dalinį skalbimo 
paslaugų apmokestinimą. 

Nesvarbu, kuriame seniū-
nijos centriuke būtų skal-
biami neįgaliųjų drabu-
žiai, už į vieną skalbyklę 
telpančius 5 kg skalbinių 
visiems vienodai reikia 
mokėti 3 litus. Už paslau-
gas gautus pinigus drau-
gija naudoja labai taupiai, 
todėl jų užteko prisidėti 
perkant 4 naujas skalbimo 
mašinas „Beko“. Iš progra-
minių lėšų tam panaudo-
ta 1,5 tūkst. litų, o iš savų – 
1,7 tūkst. litų. 

Pasak A.Petronienės, 
draugija ilgokai žvalgėsi, 
kur šios įrangos būtų ga-
lima įsigyti pigiau, tarėsi 
dėl nuolaidų. „Neieškojo-
me labai modernių, daug 
elektronikos turinčių skal-
byklių – mums buvo svar-
biau, kad būtų patvarios ir 
kad jas būtų lengva valdy-
ti šias paslaugas teikian-
čioms neįgalioms dar-
buotojoms“, – sako pir-
mininkė.

Naujų automatinių 
skalbyklių sulauks Nau-
jamiestyje, Krekenavoje, 
Vadokliuose ir Raguvo-
je įsikūrę draugijos cen-
triukai. Beje, prieš mėne-
sį į Naujamiestį jau buvo 
nuvežta viena nauja skal-
bimo mašina, kuri taip 
pat buvo įsigyta iš už tei-
kiamas paslaugas surink-
tų pinigų.

Neįgaliųjų draugija 
nusipirko ir naują kom-
piuterį – tam panaudota 
po 1 tūkst. litų iš progra-
minių ir savo lėšų. 

Ir į 2013 metams savi-
valdybei pateiktą sociali-
nės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems paraišką 
A.Petronienė įtraukė tech-
ninės įrangos atnaujinimą 
bei remontą. Organizaci-
jos vadovė tikisi, kad ben-
dromis pastangomis cen-
triukus iš esmės pavyks 
aprūpinti nauja technika. 

Aldona DELTUVAITĖ

Lapkričio pradžioje Ro-
kiškio rajone, Pandėlio se-
niūnijos Raikėnų kaimo 
žvyro karjere vyko neį-
prastas renginys – rajono 
neįgaliųjų draugijos nariai 
ir Skemų socialinės globos 
namų gyventojai čia rinko 
šaltalankių uogas, rūpino-
si vitaminingomis atsargo-
mis žiemai. 

Rokiškio rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Janina Šliomina pasa-
kojo, kad neįgalieji su Ske-
mų socialinės globos namų 
gyventojais bendrai veiklai 
susiburia ne pirmą kar-
tą. Spalį visi drauge rinko 
grybus. Bendros išvykos į 
gamtą visiems labai nau-
dingos. 

„Nepastebėjome, kaip 
praėjo laikas. Labai šiltai 
bendravome. Jaunesni Ske-
mų socialinės globos namų 
gyventojai noriai padėjo 
neįgaliesiems skinti uogas. 
Kai kurie iš jų tai darė pir-
mą kartą“, – sakė Socialinės 
globos namų socialinė dar-
buotoja Gita Jankauskaitė. 

Šaltalankių uogos – į žiemos 
podėlius

Šaltalankių uogas sky-
nė 30 neįgaliųjų, susidarė 
per 20 kilogramų vitami-
ningų, sveikatai naudingų 
uogų. Skynėjams talkino 
ir Pandėlio bendruomenės 
nariai bei seniūnas Romu-
aldas Varanius.

Šaltalankių uogų rinkė-

jų iš žvyro karjero neišbai-
dė net prasidėjęs lietus. Jie 
visą popietę praleido prie 
laužo, kepė kiaušinienę, 
bulves, vaišinosi pernai ne-
įgaliųjų surinktų šaltalan-
kių uogiene, sultimis.

Pasak J.Šliominos, šiuo 
metu šaltalankiai labai 

maistingi ir skanūs. „Pasi-
dalijome uogienių, sulčių, 
šaltalankių aliejaus gamy-
bos receptais. Artėjant žie-
mai podėlius papildysime 
šviežiomis vitaminų atsar-
gomis“, – džiaugėsi Neįga-
liųjų draugijos pirmininkė. 

Rita ŽILINSKAITĖ

Susirinko visas būrys šaltalankių skynėjų. 
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Savo veiklą centras pradė-
jo 1997 metais. Švenčiant gražią 
sukaktį, centro įkūrimo projek-
to iniciatoriai monsinjoras Vy-
tautas Rūkas, Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Regina Bo-
logovienė, pirmoji centro direk-
torė Kristina Survilienė, dabarti-
nė direktorė Jelena Ignatovič pri-
siminė jo kūrimosi istoriją, padė-
kojo partneriams iš Reinės, Bern-
burgo ir Bornos miestų, „Cari-
to“ draugijai, finansiškai padė-
jusiems įgyvendinti projektą, o 
Trakų rajono savivaldybei – už 
ilgametį įstaigos išlaikymą. 

Pasak R.Bologovienės, labai 
aiškūs šio centro veiklos priori-
tetai – kokybiškų socialinių pas-
laugų teikimas, teigiamo visuo-
menės požiūrio į pagyvenusio 
amžiaus žmones ir neįgaliuo-
sius formavimas. Centras glau-
džiai bendradarbiauja su nevy-
riausybinėmis organizacijomis. 
Šiemet pasirašyta bendradarbia-
vimo sutartis su Lietuvos pensi-
ninkų sąjungos „Bočiai“ Trakų 
bendrija, su Trakų rajono neį-
galiųjų draugija įgyvendinama 
„IKI programa“, o su Sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendri-
ja „Trakų viltis“ rengiami bendri 
socialinės reabilitacijos neįgalie-
siems paslaugų projektai.

Ilgus metus buvo leidžiamas 
informacinis leidinukas „Rūpes-
tėlis“. Centre galima paskaity-
ti rajono spaudą, „Bičiulystę“, 
„Mūsų žodį“. Pernai suburtas 
centro lankytojų dainų ansam-
blis, vadovaujamas Vytauto Ur-
belionio, jau koncertavo Rūdiš-
kėse, Juodšiliuose (Vilniaus r.). 
Sunku suskaičiuoti, kiek ir kam 

per tuos metus padėta, suteik-
ta socialinių paslaugų, išdalyta 
maisto produktų, pabūta ne tik 
rajono istorinėse vietose, bet ir 
šalyje, kiek surinkta vaistažolių, 
kartu sudainuota dainų... 

15-ųjų metinių sukakties 
proga centro darbuotojus svei-
kino Trakų rajono savivaldybės, 
Seimo atstovai, partneriai iš Vo-
kietijos, kolegos iš kitų socialinių 
paslaugų ir sveikatos priežiūros 
įstaigų, bičiuliai nevyriausybi-
ninkai. Beveik visiems centro 
darbuotojams už ilgametį ir ne-
priekaištingą darbą centro įkū-
rimo 15-ųjų metinių proga įteik-
tos padėkos.

Šventinį renginį paįvairi-
no Trakų meno mokyklos jau-
nieji atlikėjai ir renginio vedėja 
V.Šamatovičienė, savo kūrybos 
eiles skaitė literatų brolijos „Au-
kuras“ nariai. Šventę vainikavo 
daina „Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos“, kurią dainavo visi ren-
ginio dalyviai. 

Įprasminant įvairiapusės 
veiklos metus, centro darbuo-
tojų kūrybinėmis jėgomis ir įs-
taigos lėšomis išleistas leidinys 
„Trakų globos ir socialinių pas-
laugų centro 15 metų veikla – 
geras pagrindas ateičiai“. „Ti-
kime, kad centro darbai, dar-
buotojų profesionalumas, ryž-
tas ir kantrybė, o svarbiausia – 
neabejingumas kitų skausmui 
ir negandoms padės mums vi-
siems siekti norimo tikslo – pa-
dėti kitiems“, – įžanginiame žo-
dyje rašo savivaldybės tarybos 
narė R.Bologovienė.

Vytautas ŽEMAITIS
Autoriaus nuotr.

Namai, kuriuose visada 
sulauksi pagalbos

Kuklų rudos spalvos namelį, esantį Trakuose, šiandien 
žino ne tik garbaus amžiaus trakiečiai ar neįgalieji, bet 
ir viso Trakų rajono gyventojai, kuriems reikia pagal-
bos namuose, techninės pagalbos priemonių, drabužių, 
maisto produktų... Tai Trakų globos ir socialinių paslaugų 
centras. 

Trakų globos ir socialinių paslaugų centro senjorų ansamblis. 

Trakų globos ir socialinių paslaugų centro darbuotojai su savo pagalbi-
ninkais.

nutolusios jaunystės, vasaros, 
prarastos tėviškės ir senų drau-
gų ilgesio į dabartį. Kai Rokiškio 
rajono neįgaliųjų draugijos miš-
raus vokalinio ansamblio „Žie-
dūna“ narės su valiūkiškomis 
šypsenomis, žaismingais „bum-
buluotais“ sijonėliais pasileido 
šokti „Močiučių“ šokį, visa salė 
pametė santūrumą ir plojimais 
bei šūksniais ragino pakartoti... 
To paties žiūrovai prašė ir sva-
jingą dainą „Mano kelias“ pa-
dainavusių renginio šeiminin-
kių, Kupiškio rajono neįgaliųjų 
draugijos vokalinio ansamblio 
dueto – mamos Giedrės Pranc-
kienės ir dukros Virginijos Ma-
linauskienės. 

Linksmų emocijų pažėrė ren-
ginio vedėjos Janinos Varnienės 
perskaitytas nuotaikingas eilė-
raštis „Nosis“. Skaitovė tikino 
neatsimenanti autoriaus, išmo-
kusi eilėraštį jaunystėje, bene 
prieš 40 metų. O jis vis taip pat 
smagiai skamba, nesensta, nesi-
traukia iš atminties. O žiūrovai 
vis taip pat juokiasi iš jauno ber-
nelio, kuris mergelę rinkosi pa-
gal nosį, kvailumo. 

Giminystė
„Giminių“ dainą, sukurtą 

Tomo Leiburo ir Jono Strielkū-
no, visi dainavo atsistoję – ir pa-
nevėžiečių ansamblio „Jovaras“ 
dalyviai scenoje, ir esantieji salė-
je. Visus suvienijo vienas kvėpa-
vimas. Taip ir šventėje dalyvavę 
ansambliai atrodė – tarsi iš vie-
nos plačios giminės suėjimo. Vie-
niems užvedus melodiją, kaip 
mat įsitraukdavo kiti, tarsi tik 
išvakarėse būtų kartu repetavę 
ir viską drauge išmokę.

Pirmieji scenon kopė Pas-
valio rajono neįgaliųjų draugi-
jos vokalinio ansamblio „Žals-
vasis šaltinis“ dalyviai. 8-erius 
metus gyvuojančiam ansam-
bliui vadovauja Jonas Vaitiekū-
nas. Jis ir daugelio dainų auto-
rius. Beje, kolektyvas pavadin-
tas grynai pasvalietiškai, yra ra-
jone toks įspūdingas ežerėlis su 
giliomis olomis, speleologų iš-
tyrinėtomis. Derlingomis žemė-
mis, darbščiais žmonėmis ir alu-
mi garsėjančio krašto atstovai 
dainavo apie gimtinę, draugys-
tę ir rudenį.

Panevėžio miesto neįgaliųjų 
draugijos vokalinis ansamblis 
„Jovaras“, vadovaujamas Vid- 
manto Kokalo, – dar vyresnis, 
susibūręs prieš 10 metų. Panevė-

„Vilties paukštė“ sukvietė 
kaimynus į dainingą būrį

(atkelta  iš 1 psl.)

Panevėžio „Jovaras“ visus subūrė užtraukti „Giminių“ dainą. 

Scenos pasirodymų negana, sma-
gu dar pagroti ir padainuoti...

Emocijas įkaitino Rokiškio „Močiučių“ šokis. Gražiai dainavo Rokiškio „Žie-
dūnos“ ansamblis. 

„Verdenė“ iš Šeduvos padainavo ir čekų liaudies dainą.

žiečiai Kupiškin atvežė progra-
mą „Dainuoju Lietuvai“.

Šeduvos neįgaliųjų draugi-
jos ansambliui „Verdenė“ jau 
12 metų, jam vadovauja Vladas 
Bonderevas. Šeduviškiai bičiu-
liams parengė sezoninį koncer-
tą, pavadintą „Dar ne ruduo“, į 
repertuarą jie įtraukė ne tik lie-
tuvių, bet ir čekų liaudies dai-
nų. Visi šie kolektyvai jau ne-
kart yra tapę neįgaliųjų draugi-
jos apžiūrų prizininkais ir lau-
reatais, puikiai žinomi ir daug 
koncertuojantys savame krašte, 
pas kaimynus. 

Rokiškio rajono neįgaliųjų 
draugijos „Žiedūnos“ ansam-
blis kiek jaunesnis už savo vy-
resnius bičiulius, suburtas prieš 
4-erius metus, jo meno vadovė 
Birutė Puriuškienė. Šiame ko-
lektyve dainuoja net trys seserys. 
Savo programą rokiškėnai pava-
dino itin taikliai – „Draugystė“. 
Klausytojai labai šiltai sutiko ro-
kiškėnų atliktą svajingą roman-
są „Vakaro saulė“, visa salė iš šir-
dies traukė šią melodiją...

Šeimininkai kupiškėnai, ži-

noma, pasirodė paskutiniai. 
Draugijos vokalinis ansamblis 
„Prie Kupos“, vadovaujamas 
Gendrutės Kliaugienės, salės 
buvo sutiktas ypač šiltai. Kaip 
ir netrukus visą salę trankiomis 
melodijomis užliejusi neseniai 
suburta Kupiškio rajono neįga-
liųjų draugijos kaimo kapela, pa-
griežusi polką „Lipk ant sienų“.

Šventė, kaip ir dera, baigėsi 
su dovanomis, padėkomis, sal-
džiais siurprizais. Kupiškio rajo-
no neįgaliųjų draugijos nariai bi-
čiuliams įteikė savo pačių iš vy-
telių nupintus krepšelius ir va-
zas, pridėtas saldumynų, LND 
atstovės kolektyvus apdovano-
jo padėkos raštais. Apdovano-
ti buvo visi, nes visi nugalėjo. Ir 
visi buvo pakviesti užlipti ant 
laimėtojų pakylos... Pasibuvo ir 
prie užkandžių stalų, padaina-
vo, pašoko griežiant kaimo ka-
pelai. Bet ne per ilgai, ne iki so-
ties, kad išsivežtų namo tokių 
švenčių pasiilgimą ir išsaugotų 
iki kito karto.

Valius DOMANTAS 
Autoriaus nuotr.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

„Vyturių“ ir kitų „paukščių“ 
gyvenimo ritmas

Tikriausiai atspėjote, kad 
tie kiti „paukščiai“ – „pe-
lėdos“ ir „balandžiai“ 
(pastarieji užima tarpinę 
padėtį tarp „vyturių“ ir 
„pelėdų“; apie juos pra-
dėta kiek daugiau kalbė-
ti ir rašyti tik pastarąjį de-
šimtmetį). „Balandžiai“ 
(jie dar vadinami aritmi-
kais arba tiesiog norma-
liais) keliasi vėliau negu 
„vyturiai“, visą dieną ak-
tyviai darbuojasi, eina 
miegoti apie 23 val. 

Cinikai neigia prigimtinį 
žmogaus gerumą

Žodis „cinikas“ kilo iš grai-
kiško žodžio „kiniko“ pavadini-
mo, kuris reiškė priklausymą fi-
losofų kinikų judėjimui. Šie lai-
kėsi keistų mokymų tiesų ir ti-
kėjo, jog tiesą apie pasaulį gali-
ma suprasti gyvenant tarsi šuniui 
(kyon – gr. šuo). Įdomu, kad ki-
nikai šios šunų pravardės nieka-
da nesikratė, priešingai – su pa-
sididžiavimu demonstravo savo 
nihilizmą ir neigė tokių verty-
bių kaip šeima, meilė, tikėjimas 
buvimą.

Ciniką atpažinti galima iš jo 
asmenybės ir nuostatos neigti 
žmonių prigimtinį gerumą, vi-
sus matyti ir vaizduoti valdomus 
asmeninių poreikių, silpnybių 
ir tuštybės. Žmogus, anot cini-
kų, yra nemąstanti ir nesvajojan-

Cinikai gyvena 
pasaulyje be vertybių

Jis nuolat bamba apie 
niekam tikusią valdžią, 
tačiau niekada taip ir ne-
balsavo rinkimuose. Ji 
skundžiasi prasta mate-
rialine padėtimi, tačiau 
niekada nebandė susi-
rasti darbą. Jie pyksta, 
kad vaikai jų neklauso, 
tačiau nepamena, kada 
būtų klausęsi jų. Tai – ci-
nikai. Su savo silpnybe 
neigti gyvenimo džiaugs-
mą ir pasmerkti tokiai da-
liai juos supančiuosius.

ti būtybė, į pasaulį ateinanti tik 
valgyti, miegoti, daugintis, ka-
riauti ir pan. Cinikai tiki, jog visi 
žmonės gyvendami siekia tik vie-
no – patenkinti savo poreikius, o 
tai padaryti gali per norą apgauti, 
įskaudinti, nuvilti, pavergti. To-
kie jausmai kaip altruizmas, mei-
lė ir pasiaukojimas jiems atrodo 
išgalvoti ir apsimestiniai.

Cinizmas – pašaipus 
negatyvizmas

Cinikai paprastai turi atsaky-
mus į visus klausimus ir tikrai 
žino visa ko vertę. Deja, jiems 
sunku ką nors iš tiesų vertinti, 
nes, jų manymu, vertybės neeg-
zistuoja...

Ciniko požiūris į būtį parem-
tas pašaipiu negatyvumu. Blo-
giausia, kad tarp jo tikslų ir sie-
kių – noras priversti ir aplinki-
nius viską pridengti tamsia mi-
gla. Nors cinikai teigia, kad jie tik 
siekia išlaisvinti pasaulį nuo ro-
žinio atspalvio, daugelis psicho-
logų su tuo nesutinka.

Cinizmas nelygus 
pesimizmui

Įdomu, kad cinikus papras-
tai domina tik tos naujienos, kur 
atskleidžiama nemaloni realybė. 
Jie mielai pasidalys žinia, kaip 
jų pažįstamą apgavo pardavė-
jas ir koks šis nedoras bei never-
tas savo vardo, noriai papasakos, 
kaip nuvylė draugas, pamiršęs 
gimtadienį, ir t.t. Kai kuriuos da-

lykus verčiau laikyti savyje, mat 
pykčio ir nusivylimo išliejimas 
retai atneša naudos kitiems. Dėl 
neigiamo pasaulio vaizdo cinikai 
dažnai painiojami su pesimistais, 
tačiau juos derėtų skirti. Cinikai 
taip pat kaip ir pesimistai akcen-
tuoja neigiamus dalykus, tačiau 
tai daro jų „nepagražindami“, tie-
siog konstatuodami faktus. Cini-
kus valdo iliuzija, kad jie žino ti-
krąją tiesą, o visi kiti aplinkui yra 
naivūs ir tos realybės nesupran-
ta. Pesimistai nesistengia paveikti 
kitų žmonių, nesiekia „apkrėsti“ 
jų neigiamomis emocijomis, jiems 
tai pavyksta tarsi netyčia.

Cinizmas neatsiranda  
iš niekur

Galima išvardyti net kele-
tą cinizmo atsiradimo priežas-
čių. Vertinant globaliai, mano-
ma, jog asmenybės cinizmą ska-
tina tam tikros kultūrinės nuos-
tatos. Lietuvoje cinizmas kaip 
reiškinys greičiausiai susiforma-
vo atgavus nepriklausomybę. Šis 
įvykis buvo toks netikėtas ir su-
krečiantis, kad nuo to laiko tapo 
įprasta kiekvieną žingsnį ženg-
ti atsargiai, jį palydint savo pa-
čių ironizavimu, tarsi bijant pri-
pažinti naują, nesaugią tikro-
vę ir apsidraudžiant netikėjimu 
gražia ateitimi. Psichologai sako, 
jog neigiamas pasaulio vaizdavi-
mas labiausiai susijęs su baimės 
jausmu. Dažnas neigiamai gyve-
nimo atžvilgiu nusiteikęs žmo-

gus mano, kad tai jam padės ap-
sisaugoti nuo galimų nesėkmių ir 
nusivylimų. Taip yra todėl, kad, 
negatyviai nusiteikus, bet kokios 
pastangos ką nors pakeisti būtų 
bevertės, tad, iš baimės nusivilti, 
pastangos nededamos ir niekas 
nekeičiama. Belieka tik sutirštin-
ti juodą spalvą aplinkui, sukur-
ti įspūdį, jog viskas yra taip blo-
gai, kad nieko keisti neverta, ir 
tuomet jokių pastangų dėti ne-
bereikės. Baimė yra be galo stip- 
ri emocija ir ją išrauti iš širdies 
gelmių sunku, tačiau pasiduoti, 
net ir cinikams, nereikėtų.

Namų darbai sielai:
Kaip išsigydyti cinizmą?
Galime neabejoti neigiamu 

cinizmo poveikiu mūsų ir aplin-
kinių emocinei būsenai, tačiau 
moksliniai tyrimai įrodo ir jo žalą 
mūsų sveikatai. Pastebėta, jog ci-
nikų kraujospūdis ramybės bū-
senos aukštesnis, nei šios savy-
bės neturinčių žmonių, tad, no-
rint gerai jaustis tiek dvasiškai, 
tiek fiziškai, naudinga atkreipti 
dėmesį į šiuos patarimus, padė-
siančius keisti savo požiūrį:

1) Venkite negatyvumo ir jį 
skleidžiančių žmonių. Juk žino-
te, kad bloga nuotaika užkrečia-
ma. Stenkitės, kad jus suptų gy-
venimo džiaugsmu trykštančios 
asmenybės ir malonią nuotaiką 
kuriančios erdvės.

2) Atsikratykite nuostatos, jog 
visi nusiteikę prieš jus. Įsivaizda-
vimas, kad visi susimokė prieš 
jus, dažniausiai rodo per didelį 
savęs sureikšminimą.

3) Atraskite cinizmo priežas-
tis. Jei patyrėte daug nusivyli-
mų, nesėkmių, nereikia stebėtis, 

kad būtent to tikitės ir kasdie-
nybėje. Susiekite savo jausmus 
su konkrečiomis aplinkybėmis, 
taip neigiamas nuostatas pakeis-
ti bus lengviau.

4) Prisiimkite atsakomybę. Iš-
tikus nesėkmei imamos kaltinti 
įvairausios aplinkybės. Liaukitės 
galvoti apie tai, kas išprovokavo 
nesėkmę, ir imkitės ją taisyti. Jei 
esate nepatenkinti dabartine si-
tuacija, surašykite jos pakeitimo 
planą ir pradėkite jį vykdyti. As-
meniškai prisiimkite atsakomybę 
už savo gyvenimą.

5) Matykite teigiamus paty-
rimus. Nepaskęskite nesėkmė-
se. Nutikus maloniam dalykui 
tikėkite, jog taip klostysis ir to-
liau. Juk teigiami dalykai gali 
pasikartoti taip pat dažnai, kaip 
ir neigiami.

Kaip bendrauti su cinikais?
Nepriimkite cinikų susierzi-

nimo ir pykčio asmeniškai. Jūs 
negalite būti atsakingas už kito 
žmogaus išgyvenamas emoci-
jas, ypač jei tai yra įprotis mąstyti 
vienu standartiniu būdu. Būkite 
kantrus, nepasiduokite pesimiz-
mui, būkite drąsus ir bendrauki-
te nuoširdžiai prieštaraudami jų 
pasaulio suvokimui. Laikui bė-
gant pasieksite laukiamą rezul-
tatą – priversite ciniką būti ma-
žiau priešišką arba išmoksite jį 
priimti tokį, koks jis yra.

Sakoma, jog cinizmas yra 
nuoširdumas, tik su minuso žen-
klu. Tad pabaigai norisi palinkėti, 
kad visiems mums užtektų jėgų 
ir kantrybės šį nuoširdumą pri-
imti, juk nuo minuso iki pliuso 
tik mažas vertikalus brūkšnelis...

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Įdomumo dėlei priminsi-
me, jog tose Afrikos vietose, kur 
nėra elektros, visi žmonės – „vy-
turiai“, ten nėra ir negali būti jo-
kių „pelėdų“. Beje, taip buvo visą 
laiką visuose žemynuose, viso-
se tautose, kol atsirado elektra ir 
„privertė“ žmones „pratęsti“ die-
ną ir kuo nors užsiimti.

„Vyturių“ sindromas
Šių „paukščių“ sindromas 

pasireiškia tuo, jog tokie žmo-
nės anksti nubunda ir – svarbiau-
sia – ankstyvą rytą jaučiasi pail-
sėję ir energingi. Tačiau vakare 
juos apima didelis nuovargis – 
tenka anksti eiti miegoti.

Su metais vadinamasis bio-
loginis laikrodis išsiderina, už-
tat pagyvenę žmonės, priklau-

są „vyturiams“, kaip ir anks-
čiau anksti gulasi, bet vidurnak-
tį (ar kiek vėliau) pabunda, var-
tosi, žiovauja ir nebegali užmig-
ti. Ar tai galima pavadinti nemi-
ga? Ne, miego trukmė yra dau-
giau ar mažiau normali, tik pats 
miegas šiek tiek „pasistūmėjęs“ 
saulėtekio link. 

Jeigu toks „pasistūmėjimas“ 
pradeda nervinti ar kitaip ga-
dinti sveikatą, reikėtų įprasti eiti 
miegoti vėliau. Patartina daryti 
taip: tris pirmuosius vakarus ei-
nama miegoti 15–20 min. vėliau 
negu ligi tol, kitas tris dienas va-
karojama nebe 15 ar 20, o 30–40 
min., ir t. t. Palaipsniui organiz-
mas pripras prie naujo poilsio 
režimo ir „vidinis laikrodis“ pa-
žadins nebe vidurnaktį, o keletą 
valandų vėliau.

„Pelėdų“ sindromas
Tuo metu, kai dauguma žmo-

nių išjungia televizorius ir klojasi 
lovą, „pelėdos“ suranda kuo už-
siimti, darbuojasi iki vidurnakčio 
ir net po jo... Jeigu „pelėdoms“ 
tenka ryte keltis 7 ar 8 val., atsi-
randa neįveikiamas mieguistu-
mas, nuovargis, nenoras ne tik 
dirbti, bet ir galvoti (išskyrus 
mintis apie miegą).

Ilgai vakarojančių žmonių 
grupei priklauso ne tik tie, ku-
rie yra pačios gamtos užprogra-
muoti tokiam būdravimo ir mie-

go režimui, bet ir tie, kuriems yra 
priimtinas toks gyvenimo bū-
das. Dažniausiai pastarasis da-
lykas būdingas jaunimui, vieni-
šiems žmonėms, kūrybiniams 
darbuotojams (pastarieji tvirtina, 
jog naktį mažiau įvairių dirgik- 
lių, lengviau susikoncentruoti, 
didesnė kūrybinė energija). Beje, 
nereti atvejai, kai „vyturiai“ tam-
pa „pelėdomis“ vien todėl, kad 
jaunystėje savo organizmą pri-
pratino prie nakties režimo. Apie 
tokius žmones sakoma, jog tai 
ne „pelėdos“, o nedisciplinuoti,  
silpnavaliai „vyturiai“, galintys 
pakenkti ne tik savo pačių, bet ir 
vaikų sveikatai. Mat vaikai grei-
tai perima tėvų gyvenimo stilių 
ir tampa „pelėdomis“. 

Liaudies medicinos 
patarimai

„Balandžiai“. Be abejo, prie 
šiuolaikinių gyvenimo sąlygų la-
biau prisitaikę yra „balandžiai“ – 
jų bioritmai labai artimi visuoti-
nai priimtam darbo ir poilsio re-
žimui. Taip pat šios grupės žmo-
nės be didesnės žalos sveikatai 
gali lengvai prisitaikyti prie ki-
tokio tvarkaraščio.

„Vyturiai“. Paprastai šios 
grupės žmonės pasižymi gera 
sveikata, tačiau jų bioritmai „ne-
mėgsta“ permainų. Jei tik rytinis 
režimas pakeičiamas vakariniu, 
tuoj pat suprastėja „vyturių“ sa-

vijauta. Ir dar. „Vyturiai“ turi po-
linkį sirgti depresija, neretai juos 
vargina nerimas. Antai vidurdie-
nį ir artėjant darbo pabaigai „vy-
turiai“ tampa mieguisti. Vieni 
„vyturiai“ nuo šios nemalonios 
būsenos dieną gelbėjasi kava, kiti 
stipria arbata. Tiems, kurie mėgs-
ta arbatą, patartina neužmiršti į 
ją įdėti 2–3 griežinėlius citrinos. 

Pastabos: 
1. „Vyturiams“ nepatartina 

anksti ryte gerti kavos, nes jos to-
nizuojantis poveikis būna trum-
pas, greitai atsiranda nuovargis, 
silpsta darbingumas. Išvada: pa-
tartina vartoti žaliąją arbatą. Pus-
ryčiams tiks varškė arba plakta 
kiaušinienė, pieniška košė, su-
muštinis su sūriu (kaloringą bal-
tyminį maistą būtina papildyti 
salotomis).

2. Pirmasis „vyturių“ inte-
lektualinio aktyvumo pikas pra-
sideda 8–9 ir baigiasi 12–13 val., 
antrasis (trunka vos 120 min.) – 
nuo 16 iki 18 val. Fizinis pajėgu-
mas būna nuo 7 iki 12 ir nuo 16 
iki 19 val.

„Pelėdos“. Tokių žmonių op-
timalus kėlimosi laikas tarp 10 ir 
11 val. Atsikėlus patartina išger-
ti stiklinę žaliosios arbatos (būti-
na įmaišyti šaukštelį medaus ir 
išspausti 0,5 citrinos sultis). Kai 
kada tik ką pabudusioms „pelė-
doms“ patariama išgerti stiklinę 
mineralinio vandens (ką gerti ir 

ką valgyti per pusryčius kiek- 
vienu konkrečiu atveju geriau-
sia aptarti su gydytoju), kad „at-
sibustų“ skrandis (mat „pelėdų“ 
skrandis būna mieguistas apie 
dvi valandas). Taip pat galima iš-
gerti stiklinę obuolių arba greipf-
rutų sulčių. Geriausia „pelėdų“ 
vakarienė – lengvai įsisavinami 
baltymai (žuvis, sūris, riešutai). 
Jeigu naktį vis tiek atsiranda no-
ras ką nors užkąsti, tiks bananai, 
neriebus jogurtas.

Laikoma, jog šios grupės 
žmonių organizmas greičiau su-
sidėvi (antai „pelėdos“ dažniau 
serga širdies ir kraujagyslių li-
gomis negu, pavyzdžiui, „vy-
turiai“).

Įdomu, kad „pelėdoms“, įko-
pus į savo amžiaus penktąją de-
šimtį, būna lengviau negu „vy-
turiams“ prisitaikyti prie darbo 
ir poilsio režimo permainų. Taip 
pat „pelėdoms“ būdingas op-
timizmas bei atsparumas stre-
sams.

Daugumos „pelėdų“ pirma-
sis intelektualinio aktyvumo me-
tas – nuo 13 iki 14 val., antrasis – 
nuo 18 iki 20 val., trečiasis – nuo 
23 iki 1 val. Fizinis „pelėdų“ ak-
tyvumas pradeda didėti nuo 14 
val., didžiausias būna 19 val. ir 
sumažėja 21 val.

Pastaba. Užmigti bus leng- 
viau, jei gulsitės visada tuo pačiu 
laiku ir likus maždaug 40 min. iki 
miego baigsite žiūrėti televizo-
rių, nutrauksite ginčus šeimoje, 
pokalbius telefonu, darbą kom-
piuteriu ir t. t.

Romualdas OGINSKAS
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Turi priekaištų vieni kitiems
„Vakarų ekspreso“ tinklalapyje paskelbtame Jolantos Be-
niušytės straipsnyje „Klaipėdos neįgalieji pasigenda valdžios 
dėmesio“ rašoma apie sunkumus, su kuriais susiduria neįga-
lieji, taip pat apie prastą dialogą tarp vietos valdžios ir neįga-
liesiems atstovaujančių organizacijų.

Klaipėdos universitete vyko 
konferencija „Žmogus tarp žmo-
nių“, kurią surengė miesto neį-
galiųjų organizacijos ir įstaigos, 
teikiančios paslaugas neįgaliems 
žmonėms. 

Apie tai, kad mieste trūks-
ta įvairių institucijų bendradar-
biavimo ir kad negalios ištiktas 
žmogus su savo problemomis 
kartais lieka vienas, kalbėjo Lie-
tuvos sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijos „Klaipėdos 
viltis“ vadovė Janina Tulabienė, 
taip pat silpnaregių, kurčiųjų ir 
kitų organizacijų atstovai.

Anot konferencijos dalyvių, 
viena didžiausių problemų yra 
tai, jog neįgaliesiems vis dar ne-
prieinamas pajūris bei kitos vie-
šosios erdvės, nepritaikyta aukš-
tųjų mokyklų aplinka (įvažiavi-
mai, liftai, automobilių aikštelės 
ir kt.), nėra nė vienos neįgalie-
siems skirtos sporto salės, kul-
tūros bei socialinių paslaugų įs-
taigų pastatai arba nepritaikyti, 
arba tik iš dalies pritaikyti neį-
galiųjų poreikiams.

Konferencijos dalyviai aptarė 
ir dar neišspręstas transporto bei 

rajono Socialinių paslaugų centro 
direktorė Lina Marozaitė sakė, 
kad būstai bus pritaikyti 3 jau-
nuoliams nuo 13 iki 24 m. am-
žiaus, kuriems nustatytas specia-
lusis nuolatinės slaugos poreikis 
bei labai ryškūs judėjimo ir apsi-
tarnavimo funkcijų sutrikimai; 2 
darbingo amžiaus neįgaliesiems: 
49 m. moteriai, kuriai  nustatytas 
20 proc. darbingumo lygis (ce-
rebrinis paralyžius), specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis bei 
labai ryškūs judėjimo ir apsitar-
navimo funkcijų sutrikimai ir 
47 m. vyrui, kuriam nustatytas 
20 proc. darbingumo lygis  (stu-
buro sužalojimas) bei ryškūs ju-
dėjimo ir apsitarnavimo funkcijų 
sutrikimai; 79  m. neįgaliai mote-
riai, kuriai nustatyti specialieji vi-
dutiniai poreikiai (lėtinis artritas) 
ir vidutiniai judėjimo ir apsitar-
navimo funkcijų sutrikimai. Ne-
įgaliųjų reikalų departamentas 
Kauno rajono savivaldybei sky-
rė 96 812 litų, savivaldybė iš savo 
biudžeto prisidėjo 24 191 litu. 
Šios lėšos naudojamos projekta-
vimo darbams atlikti,  ankstes-
niais metais įrengtų keltuvų (lif-
tų) eksploatacijai, būstų pritaiky-
mo darbams einamaisiais metais 
atlikti, keltuvams (liftams) įsigy-
ti ir montuoti.

L.Marozaitė patikino, kad iki 
lapkričio 3 būstai Raudondvario 
ir Garliavos seniūnijose jau visiš-
kai pritaikyti. Be įprastų sanita-
rinio mazgo pertvarkymo, durų 
paplatinimo, ranktūrių montavi-
mo darbų, šiemet vienos neįga-
liosios bute pirmą kartą sumon-
tuotas prie pastato viduje esan-
čių laiptų tvirtinamas keltuvas-
kėdutė. Jis palengvins neįgalio-
sios priežiūrą, suteiks galimybę 
ją perkelti iš vieno aukšto į kitą. 

Būsto pritaikymo darbus at-
lieka viešųjų pirkimų konkursą 
laimėjusi UAB „Paradis“, turinti 
5-erių metų patirtį projektuojant 
ir gaminant įvairaus tipo neįga-
liųjų keltuvus. Atskiras konkur-
sas skelbtas mobiliam keltuvui 
įsigyti. Jį laimėjo AB „Puntukas“. 
Garliavoje gyvenančiam visišką 
negalią turinčiam vaikui nupirk-
tas keltuvas gerokai palengvins 
jo slaugą – bus lengviau jį perkel-
ti iš lovos, vežimėlio ir pan. 

Dar trijų neįgaliųjų namuo-
se tebetęsiami būsto pritaiky-
mo darbai: Garliavoje neįgalia-
jam pritaikoma vonia ir tuale-
tas, Karmėlavos ir Domeikavos 
seniūnijose – judėjimo negalią 
turintiems asmenims pritaiko-
mi įėjimai į būstą, įrengiami lau-
ko keltuvai. 

Būsto pritaikymo komisijos 
darbe aktyviai dalyvaujančios 
Kauno rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkės Lidijos Morkū-
nienės nuomone, reikėtų papil-
dyti būsto pritaikymo tvarkos 
aprašą. Pasak jos, jeigu neįgalia-
jam nėra nustatyta ryškių judė-
jimo ir savęs apsitarnavimo su-
trikimų, jam neleidžiama atlikti 
kai kurių būsto pritaikymo dar-
bų, – pavyzdžiui, negalima pa-
platinti durų į balkoną. Jai prita-
ria ir L.Marozaitė. „Įgyvendin-

Per dvi savaites savo žinias 
apie toleranciją virtualiame žai-
dime pasitikrino daugiau kaip 
1 tūkst. žaidėjų, kurių daugu-
mą sudaro jaunimas. Kiekvienas 
žaidėjas turi atsakyti į 20 klausi-
mų apie žmogaus teises ir visuo-
menės grupes, patiriančias dis-
kriminaciją dėl amžiaus, nega-
lios, rasės, religijos ar įsitikini-
mų, lyties bei seksualinės orien-

Toleranciją ugdantis žaidimas
Lietuvos neįgaliųjų forumo interneto tinklalapyje paskelb-
toje informacijoje pasakojama apie besibaigiantį virtualų 
edukacinį žaidimą „PAŽINK“, skirtą ugdyti toleranciją.

tacijos. Kas savaitę renkami grei-
čiausiai teisingai į klausimus at-
sakę žaidėjai.

Pirmąją žaidimo savaitę ne-
pralenkiamas buvo ir per 18 se-
kundžių teisingai į visus klausi-
mus atsakė Juozas Masiulis. Vil-
niaus Gedimino technikos uni-
versiteto bioinžinerijos studen-
tui žaidime padėjo greita orien-
tacija ir žinios, sukauptos žai-

džiant „Protmūšį“. Antrąją žai-
dimo savaitę greičiausia buvo 
Renata Kochančikaitė. Ji į klausi-
mus atsakė per 23 sekundes. Stu-
dijuodama skandinavistiką ji ne-
mažai sužinojo apie diskrimina-
ciją ir lygybės principus. Juozas 
ir Renata atsisakė savaitės prizų 
ir nusprendė tęsti kovą toliau.

Visi žaidėjai lyg susitarę tvirti-
no, kad žaidimas „PAŽINK“ yra 
ypač naudingas – ne tik padeda 
geriau pažinti aplink esančiuo-
sius, bet ir skatina toleranciją skir-
tingoms visuomenės grupėms.

Lietuvos žmonių su nega-
lia sąjungos (LŽNS) iniciatyva 
vykdomas projektas „Be slenks-
čių“ ir dėmesį atkreipti skirtos 
akcijos Šiauliuose vyko jau an-
trąkart. Į miestą lydimi smui-
ko ir varpelių muzikos išriedėjo 
angelų sparnais pasipuošę rate-
liais judantys neįgalieji. Nors ir 
buvo kviečiami, Šiaulių miesto 
savivaldybės atstovai kartu ap-
žiūrėti miesto nepanoro.

Pirmiausia Šiauliuose apsi-
lankę „angelai“ patikrino prie 
savivaldybės esančios audinių 
parduotuvės pritaikymą neį-
galiesiems – nors įvažiavimas į 
ją padarytas, į išorę atsidaran-
čios durys reikalauja nemažai 
rateliais judančiojo pastangų 
norint patekti į vidų. Nepriei-

„Angelai“ domėjosi Šiaulių pritaikymu
„Šiaulių krašto“ tinklalapyje paskelbtame Živilės Kavaliaus-
kaitės straipsnyje „Neįgalieji bandė patekti į vidų“ rašoma 
apie Šiaulių gatvėmis riedėjusius neįgaliuosius su angelų 
sparnais, bandžiusius patekti į įvairias įstaigas ir įmones. 

nama liko „Titnago“ spaustu-
vė – čia neįgaliuosius pasitiko 
laiptai, pasukę į Šiaulių bulva-
rą „angelai“ džiaugėsi keliomis 
pritaikytomis kavinėmis, vais-
tine. Viena nepritaikyta neįga-
liesiems kavinė išsiskyrė per-
sonalo geranoriškumu – pada-
vėjai stengėsi padėti neįgaliems 
svečiams, tačiau įvažiavimas 
buvo per siauras, o viduje ke-
lią užstojo laiptai.

Pasak Nijolės Zenkevičiū-
tės, LŽNS filialo „Vilniaus ne-
įgaliųjų centro“ vadovės, šie-
met didžiausias dėmesys orga-
nizuojant įvairias akcijas skiria-
mas įvertinti ir patikrinti, kaip 
visuomeniniai ir valstybiniai 
Vilniaus ir Šiaulių pastatai pa-
siekiami rateliais judantiems 

žmonėms. Pasak projekto „Be 
slenksčių“ vykdytojo Šiaulių 
rajone Jono Dumšos, neįgalie-
siems geriausiai pritaikyta re-
konstruota Šiaulių bulvaro da-
lis. Didžiausia problema, pasak 
jo, – patekti į sveikatos priežiū-
ros, švietimo įstaigas. Kliūčių 
kyla ir važiuojant visuomeni-
niu transportu – dėl to labiau 
kaltos ne transporto priemonės 
ir jų pritaikymas, bet vairuoto-
jo požiūris.

Pasak Lietuvos žmonių su 
negalia aplinkos pritaikymo 
asociacijos VšĮ „Aplinka vi-
siems“ įgalioto specialisto Šiau-
lių apskrityje Marcijono Urmo-
no, nemažai problemų norint 
užtikrinti patogesnę aplinką 
neįgaliesiems kyla dėl teisinės 
bazės netobulumo: nėra teisi-
nių svertų pareikalauti, kad įė-
jimai žmonėms vežimėliuose 
būtų pritaikyti nerekonstruo-
jamuose, paskirties nekeičian-
čiuose   pastatuose.

dami šią programą pastebėjo-
me, kad neįgalieji, kurie juda su 
vaikštynėmis ar ramentais ir ku-
riems nustatyti vidutiniai judė-
jimo ir apsitarnavimo funkcijų 
sutrikimai, susiduria su sunku-
mais patekti iš vienos patalpos 
į kitą dėl siaurų durų ir slenks-
čių. Taip pat jiems sunku įlipti ir 
naudotis vonia. Tvarkos apraše 
asmenims, kuriems nustatyti vi-
dutiniai judėjimo ir apsitarnavi-
mo funkcijų sutrikimai, nėra nu-
matytas durų platinimas, slenks-
čių žeminimas, dušo įrengimas 
vietoj vonios, elektros, telefono 
jungiklių bei šakutės lizdų nu-
leidimas iki pasiekiamo lygio. 
Kauno rajono socialinių paslau-
gų centras glaudžiai bendradar-
biauja su Neįgaliųjų reikalų de-
partamentu, teikia savo pastebė-
jimus ir siūlymus dėl Būsto pri-
taikymo neįgaliesiems tvarkos 
aprašo pakeitimo ir papildymo.  
Tikimės, kad ateityje į juos bus 
atsižvelgta.“ 

Prienų rajone būsto pritai-
kymo šiemet sulauks 4 neįgalie-
ji. Savivaldybės Socialinės para-
mos skyriaus vyriausioji specia- 
listė Laima Jančiauskienė pati-
kino, kad 2 būstai jau pritaiky-
ti, o iki gruodžio bus baigti ir 
kiti. Pagrindiniai darbai: sanita-
rinių mazgų pritaikymas, turė-
klų montavimas, durų paplati-
nimas. Dviem neįgaliesiems bus 
įrengti keltuvai. 

Kėdainiuose jau pritaikyti 
visi numatyti būstai 

Kėdainių rajono savivaldy-
bė – viena tų retųjų, kurios nu-
matytų būstų pritaikymo darbus 
jau baigusios senokai. Šių metų 
pradžioje būsto pritaikymo lau-
kė 5 asmenys. Iš 7 narių suside-
dančiai Būsto pritaikymo komi-
sijai įvertinus būsto pritaikymo 
poreikį, buvo nuspręsta šiemet 
pritaikyti 3 neįgaliųjų būstus. Pa-
sak Socialinės paramos skyriaus 
vedėjos Jūratės Blinstrubaitės, 
tai žmonės, turintys labai ryškių 
judėjimo ir savęs apsitarnavimo 
sutrikimų. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas Kėdainių rajono savi-
valdybei būstui pritaikyti sky-
rė 8 931 litą. Nesilaikydama mi-
nimalaus prisidėjimo reikalavi-
mo, savivaldybė iš savo biudžeto 
skyrė vos ne dukart tiek – net 15 
tūkst. litų. Už šiuos pinigus vie-
nam neįgaliajam buvo nupirktas 
ir sumontuotas mobilus keltu-
vas, kitiems įrengtos dušo patal-
pos. Pritaikyti būstus Kėdainiuo-
se nesutrukdė nė tai, kad viešųjų 
pirkimų konkursą laimėjusi sta-
tybos bendrovė tokių darbų ėmė-
si pirmą kartą. 

Ne paslaptis, kad būsto pritai-
kymo neįgaliesiems darbai dau-
gelyje savivaldybių paprastai su-
aktyvėja tik vėlų rudenį, nemažai 
jų užtrunka iki pat gruodžio pa-
baigos, kai lauke atliekamų dar-
bų kokybė kelia pagrįstų abejo-
nių. Tačiau Kėdainių rajono sa-
vivaldybės pavyzdys įtikinamai 
rodo, kad, atsakingai planuojant 
būsimus darbus, šio kritiško ter-
mino tikrai įmanoma išvengti. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Pritaikytais būstais 
džiaugiasi dar nedaugelis

(atkelta  iš 1 psl.)

pavėžėjimo paslaugų problemas 
ir net paradoksus. Visų pirma, 
nėra informacijos apie neįgalių-
jų galimybes pasinaudoti miesto 
transportu. Socialinės paramos 
centro teikiamos transporto pa-
slaugos yra mokamos, nuolaidos 
joms netaikomos. Be to, šios pa-
slaugos teikiamos tik asmenims 
ir kažkodėl neteikiamos organi-
zacijoms, kurios vykdo įvairius 
projektus ir ne tik norėtų, bet ir 
galėtų už jas susimokėti.

Konferencijoje konstatuota, 
kad trūksta principingo atsto-
vavimo neįgalių žmonių intere-
sams savivaldybėje, vis dar nėra 
įsteigtos neįgaliųjų reikalų tary-
bos, įvairūs sprendimai esą pri-
imami nesitariant su neįgaliųjų 
organizacijomis.

Viena svarbiausių proble-
mų, anot konferencijos daly-
vių, yra tai, jog Klaipėdos mies-
te (beje, ir visoje Lietuvoje) ne-
veikia sistema, užtikrinanti kli-
entų perimamumą iš vienos įs-
taigos į kitą, taip pat institucijos 
nesikeičia informacija apie tuos 
neįgalius žmones, kuriems rei-
kia pagalbos.

Daina Vitkauskienė, Klaipė-
dos ir Telšių regionų aklųjų cen-
tro direktorė, apgailestavo, kad 
neseniai apakęs žmogus negauna 
būtinos informacijos, kur turėtų 
kreiptis ir ieškoti pagalbos, neį-
traukiamas į socialinę reabilitaci-
ją. Nustačius neįgalumą žmogus 
tarsi užsidaro tarp 4 sienų, neži-
no, jog yra laukiamas draugijose 
ir kitose organizacijose, kad ten 
gali tikėtis paramos ir paguodos.

Pasak savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriaus vedėjos 
Audronės Liesytės, svarbiausia, 
kad neįgaliųjų organizacijų atsto-
vai aiškiai išdėstytų savo pozici-
ją. „Yra parengtas socialinių pas-
laugų planas – atsiliepimų girdi-
me nedaug. Gauti sąrašą objek-
tų, ką būtiniausia padaryti mies-
te dėl neįgaliųjų poreikių paten-
kinimo, būtų tikras lobis“, – sakė 
A.Liesytė.

Anot jos, kitais metais nesi-
tikima gauti daugiau lėšų negu 
šiemet – projektams vykdyti skir-
ta 0,5 mln. litų. Pasak A.Liesytės, 
šiuo metu prioritetas teikiamas 
paslaugų, kurios būtinos sun-
kios negalios žmonėms, plėtrai. 
„Nors projektų biudžetas nesi-
keičia, galima visiems pagalvo-
ti, kaip tas lėšas panaudoti raci-
onaliau arba ką būtų galima pa-
daryti ir be finansavimo“, – sakė 
A.Liesytė.
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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

Su naujuoju protezu – į Čikagos 
dangoraižio viršūnę

Žinia apie 31-erių metų amerikietį, programinės įrangos inžinierių Zaką Vouterį apskrie-
jo visą pasaulį – jis tapo pirmuoju žmogumi, laiptais užkopusiu į vieną aukščiausių pasau-
lio dangoraižių – Čikagoje esantį Uilis Tauerį – ir tai padariusiu su bionine koja vietoje savo 
amputuotosios. Paprastesnio kelio – pakilti į paskutinį aukštą liftu – jis nesirinko, mat ban-
dė naująjį protezą, ateityje galintį gerokai pakeisti žmonių su amputuotomis galūnėmis 
gyvenimus.

Anek do tai

BILDUKAS

Šiuos anekdotus ELTA 
parengė pagal užsienio spaudą.

Kryžiažodis „Rytas“
Vertikaliai: 1. Storas vilnonis aude-

klas žieminiams paltams 2. Vaisius su sė-
klomis ar kauliuku 3. Upė, įtekanti į kitą 
upę 4. Medgalys, lazda 5. Staiga 6. Pus-
brangis akmuo 7. Plonalakštis meta-
las 9. Žagrė 12. Tvora iš augančių krū-
mų 13.  Lietuvos miestas 16. Karaliaus 
Mindaugo žmona 17. Dienos pradžia 
20. Kaušas viralui semti 22. Azijos vals-
tybė 23. Legendinis lietuvių krepšinin-
kas, kurio vadovaujama Lietuvos rinkti-
nė 1939 metais tapo Europos čempione 
24. Iš naftos gaunamas skystis 25. Mu-
zikos instrumentas 27. Dainininkė Ali-
na ... 30. Pašvaistė, šviesa 32. Pietų Ame-
rikos valstybė.

Horizontaliai: 1. Miestelis Alytaus ra-
jone 4. Šiltųjų kraštų spalvingas, judrus 
paukštis, laikomas ir narveliuose 7. Ats-
kira sniego žvaigždutė 8. Kubos sostinė 
10. Asmens dokumentas 11. Greitojo re-
agavimo būrys 14. „... geležį, kol ji karš-
ta“ 15. Vieta, raistas, kur daug gyvačių 
18. Žemės dirbėjas 19. Didžiulis žemės 
plotas, supamas vandenynų 20. Gili upės 
ar ežero vieta, duburys 21. Keptos kruopų 
ar bulvių dešros 26. Sąstatas iš geležinke-
lio vagonų ir lokomotyvo 28. Trijų muzi-
kantų ansamblis 29. Plūgu ar arklu vers-
ti vagas 31. Ekskursijų vadovas 33. Vei-
klos trukmė 34. Italijos „meilės miestas“ 
35. Anoje pusėje 36. Kitas Užnemunės 
(Suvalkija) pavadinimas.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Driežas“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Platina 2. Atve 3. An-

tonas 4. Emyratai 5. Kartais 6. Tuoj 
7. Valanda 10. Dauguvietis 11. Astro-
nautas 14. Dalia 16. Sysas 16. Karai-
mai 23. Persūdė 24. Akiniai 28. Etna 
29. Inga.

Horizontaliai: 3. Ateik 8. Klinton 
9.  Aruodas 10. Demokratija 12. Gira 
13. Sena 14. Dangaus 15. Startas 17. Lai-
vynas 18. Vykintas 20. Adresas 23. Pa-
kuras 25. Mini 26. Ari 27. Senamiestis 
30. Gavėnia 31. Degutas 32. Seilė.

Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Vyras nori Ciuricho ban-
ke atsidaryti sąskaitą. Kasi-
ninkas klausia:

– Kiek pinigų padėsite?
Vyras sušnabžda: 
– Tris tūkstančius eurų. 
Banko tarnautoja: 
– Galite kalbėti garsiau. 

Šveicarijoje skurdas nėra 
gėda.

***
Vienas verslininkas ki-

tam: 
– Kaip tau pavyksta pa-

siekti, kad visi darbuoto-
jai punktualiai pasirodytų 
darbe?

– Paprastas triukas: 30 
darbuotojų, bet tik 20 vietų 
automobiliams.

***
Klientas klausia automo-

bilių prekeivio:
– Ar jūs suteikiate garanti-

ją ir naudotam automobiliui?
Šis atsako: 
– Žinoma. Mes garantuo-

jame, kad automobilis yra 
naudotas.

Pašalino 21 
kilogramo auglį
Vokietijos medikams pavyko sėk-

mingai atlikti operaciją, per kurią 
71 m. pacientui Altenburge (Tiurin-
gijos federalinė žemė) buvo pašalin-
tas 21 kg svorio auglys. Medikų pa-
galbos paprašė vyras, kuris skundėsi 
sunkumu pilvo ertmėje ir nepaliau-
jamu pilvo didėjimu. Specialistai ap-
tiko auglį, ir pacientas buvo paguldy-
tas operacijai. Ji truko kelias valandas. 
Chirurgų darbą labiausiai sunkino tai, 
kad auglys buvo prigludęs prie cen-
trinių žarnyno kraujagyslių. Jo skers-
muo siekė 37 cm. Po sėkmingos ope-
racijos pacientui paskirtas reabilitaci-
jos kursas.

Rinkimus laimėjo... 
„mirusios sielos“
Lapkričio pradžioje Jungtinėse 

Amerikos Valstijose vyko ne tik prezi-
dento, bet ir gubernatorių, Kongreso 
ir vietos valdžios institucijų narių rin-
kimai. Kaip pranešė Amerikos žinias-
klaida, Floridos ir Alabamos valstijose 
pergalę iškovojo... jau mirę žmonės.

96 m. demokratas Erlas Vudas, 
12-ąjį kartą balotiravęsis į mokesčių 
inspektoriaus postą viename iš Flori-
dos valstijos Orlando miesto rajonų, 
mirė šių metų spalio 15 d., likus trims 
savaitėms iki rinkimų. Bet tai jam ne-
sutrukdė surinkti 56 proc. balsų ir 
aplenkti savo varžovą respublikoną.

Alabamoje dėl vienos iš apygar-
dų administracijos vadovo posto 
„varžėsi“ spalio 12 d. miręs respubli-
konas Čarlzas Bislis. Jo pavardė taip 
pat liko biuleteniuose, ir jis gavo 52 
proc. rinkėjų balsų.

Butelis su laišku 
keliavo 8 metus
Devynerių metų Oisinas Milis 

Airijos pietrytinėje pakrantėje rado 
prieš 8 metus Kanadoje į jūrą išmes-
tą butelį su laišku. Padedamas ži-
niasklaidos, jis surado laiško siuntė-
jas. Berniukas pasakojo radęs bute-
lį žaisdamas paplūdimyje. Jis nesu-
prato nė vieno laiško žodžio, nes šis 
buvo parašytas prancūziškai. Tačiau 
datą berniukas atpažino – 2004 m. 
birželio 4-oji. Laiškas žaliame dviejų 
litrų plastiko butelyje buvo puikiai iš-
silaikęs. Oisinas su mama laišką išsi-
vertė internete. Tačiau siuntėjos ne-
buvo parašiusios savo pavardės, taip 
pat neveikė jų nurodytas elektroninio 
pašto adresas. Laiško autores galiau-
siai pavyko rasti surengus nedide-
lę kampaniją per televiziją ir sociali-
nius tinklus. Šarlen Dalpė ir Klaudija 
Garneo iš Monrealio (Kanada) išme-
tė butelį į jūrą atostogaudamos Kve-
beko provincijoje. Tada joms buvo 12 
metų. Dabar dvidešimtmetės mergi-
nos teigė esančios sužavėtos, kad jų 
laiškas keliavo taip ilgai ir perplau-
kė Atlantą.

Išaustas ilgiausias 
pasaulyje kilimas
Kinijos šiaurėje esančiame Sin-

dziango uigūrų autonominiame ra-
jone išaustas ilgiausias pasaulyje 
rankų darbo kilimas. 1 160 m ilgio ir 
0,6 m pločio meno kūrinį du mėne-
sius audė 700 uigūrių. Vyriausiai au-
dėjai jau sukako 70 metų, o jauniau-
siai – 25. Kilimas nuaustas pagal se-
novinę technologiją, kuriai būdingi 
įvairūs rišimo būdai. Tokie kilimų au-
dimo šedevrai su daugybe įmantrių 
raštų nuo seno puošė uigūrų būs-
tus. Kilimas jau įtrauktas į Gineso re-
kordų knygą kaip ilgiausias pasauly-
je. Jam išausti prireikė 1,7 t vienuoli-
kos spalvų siūlų.

Viešas bioninės kojos 
išbandymas

Apie bionines arba mintimis 
valdomas rankas sužinojome 
prieš kelerius metus, jas visame 
pasaulyje jau turi 2 žmonės. To-
kią ranką galbūt pasiseks turė-
ti ir lietuviui Martynui Giruliui 
iš Pagėgių, neseniai grįžusiam iš 
Austrijos, kur jam atlikta paruo-
šiamoji operacija būsimam ran-
kos protezavimui. Žiniasklaido-
je pasirodo naujienų apie planuo-
jamas kurti bionines akis, tad ži-
nios apie galimybę ligų ar nelai-
mių pakirstiems ir dėl to galū-
nių netekusiems žmonėms turė-
ti jas valdomas mintimis jau ne 
naujiena. Galbūt ateityje ši gali-
mybė bus prieinama kiekvienam 
jos reikalingam.

Z.Vouterio kopimas laiptais 
į dangoraižį – tai pirmasis vie-
šas mokslininkų komandos su-
kurtos bioninės kojos pristaty-
mas ir testavimas. Bioninę koją 
bandžiusiam Zakui užkopti į 103 
Uilis Tauerio dangoraižio aukš-
tą prireikė maždaug valandos, 

įprastai žmonės tai daro 30–45 
minutes, o greičiausias rekordi-
ninko pakilimas truko kiek dau-
giau nei 13 minučių. Dangorai-
žis Uilis Taueris pastatytas 1974 
m. Jo aukštis – 443,2 metro ir kol 
kas dangoraižis patenka į aukš-
čiausių pasaulyje 5-etuką. Norint 
užkopti į paskutinį aukštą laip-
tais, reikia įveikti net 2 109 pa-
kopas. Norintiesiems tarp aukš-
tų keliauti greičiau, dangoraižy-
je įrengti net 104 liftai.

Sudėtingas mechanizmas
Testuotą bioninę koją sukūrė 

Čikagos reabilitacijos instituto 
mokslininkai, vadovaujami Le-
vio Hargovo. Protezas sukurtas 
taip, kad jame esantis mikrokom-
piuteris gauna ir apdoroja infor-
maciją, ateinančią iš 11 elektro-
dų, pritvirtintų Zakui prie klubo. 

lės prisiuvo nervinius audinius. 
Taip jie išsaugojo galimybę siųsti 
impulsus apatinei (amputuotai) 
kojos daliai, tikėdamiesi, jog atei-
tyje Zakui to gali prireikti. Tik šis 
apdairus medikų žingsnis užtik-
rino, jog Zakas galės sklandžiai 
valdyti tiek viršutinę, tiek apati-
nę (bioninį protezą) dešinės ko-
jos dalį. Pats būdamas inžinie-
rius Zakas juokauja, kad jam la-
bai smalsu žinoti, kaip veikia jo 
naujoji koja, tad jis ją ne tik išban-
do, bet ir tyrinėja.

Daug laiko skirta 
saugumui

Aiškindami, kodėl bioninis 
kojos protezas kuriamas tik da-
bar (juk tokiomis rankomis žmo-
nės jau naudojasi), mokslininkai 
teigė, kad kuriant šį protezą labai 
daug dėmesio skirta saugumui, 
todėl ir testavimas gerokai už-
truko ir dar nesibaigė. Prieš vie-
šą bioninės kojos protezo testavi-
mą Zakas kartu su mokslininkais 
daug laiko praleido vaikščioda-
mas po kabinetą, varinėdamas 
futbolo kamuolį, kopdamas ir 
leisdamasis laiptais. Pasak Čika-
gos reabilitacijos instituto moks-
lininkų, jei imtų neteisingai veik-
ti arba nereaguotų į siunčiamus 
impulsus bioninės rankos prote-
zas – žmogus išmestų stiklinę ar 
kitą daiktą, bet jei staiga nustotų 

funkcionuoti toks pat mintimis 
valdomas kojos protezas – žmo-
gus galėtų parkristi, todėl svar-
biausia yra saugumas.

Bus tobulinamas toliau
Atlikus viešą bioninės kojos 

protezo testavimą Zakui teko 
kuriam laikui su juo išsiskirti ir 
grįžti prie įprasto. Mintimis val-
domas protezas bus tobulinamas 
toliau. Mokslininkų teigimu, tai 
gali užtrukti dar kelerius metus, 
tad bent kol kas nebus pradėta 
tokių protezų gamyba. Zakas ti-
kisi, jog ateityje šis protezas pa-
dės jam gyventi įprastą gyveni-
mą patogiau, negu tai jam pa-
vyksta dabar. Jis taip pat neabe-
joja, kad šis prietaisas padės ki-
tiems panašaus likimo žmonėms.

Pagal www.news.com.au parengė

Viktorija NORKAITĖ

Verta paminėti, kad didelį ir la-
bai reikalingą darbą po vyro pa-
tirtos motociklo avarijos atliko 
jam koją amputavę medikai – jie 
persodino ir prie kelio sausgys-
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

„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.

•

„Bičiulystės“ bičiulių 
posmai

* * *
Niekas nenorėjo 
Tokio šalto vėjo,
Kuris neša lietų
Debesų sparnais.
Niekas nenorėjo,
Bet ruduo atėjo,
Kas be jo galėtų
Vasarą pakeist?
Po Visų Šventųjų,
Po naktų ilgųjų,
Nori ar nenori,
Tuoj ateis žiema.
Po gatves, po aikštes,
Po kiemus ji vaikščios,
Žvaigždėmis Kalėdas
Žemėn kviesdama!

* * *
Atversiu rudeniui duris
Ir pažiūrėsiu, ką darys:
Pabers lietaus, lapus išmėtys
Ar pilką liūdesį varys?

Nereikia rudeniui manęs:
Jis šlapią skrybėlę numes
Ir, sūkurį skvernais sukėlęs,
Pažais su vėju slėpynes.

O gal pavargęs pats užklys,
Kol šiltas mano kambarys,
Norėčiau jį prisijaukinti –
Paliksiu praviras duris.

* * *
Negera man, negera,
Kada toks vėjas siaučia,
Kada palangę bara
Lietaus lašai pikti,
Kada lapus nudrasko – 
Juk medžiai irgi jaučia – 
Kaip jiems nuogiems stovėti,
Kol vėl užaugs kiti?

* * *
Kur skrendi, juodas varne,
Paklydėli broli mano?
Kur nuneš tavo kūną
Reti ir pavargę sparnai?
Kas per darganą tokią
Tau ramybės neduoda?
Kur užuovėją rasi?
Kažin, ar žinai?

* * *
Susikaupę, rimti
Laukia medžiai žiemos.
Leidžias paukščiai 
Balti
Iš dangaus pilkumos.
Ant šakų, ant stogų

Tupia paukščiai
Lengvai,
Lediniu baltumu
Žėri paukščių nagai.
Ledo pirštai 
Suspaus
Ligi medžio širdies –
Žalias kraujas
Nesiaus,
Į šakas netekės.
Vai, išeitum toli
Ir negrįžtum išties,
Nes pakeist negali
Žalio medžio lemties...

* * *
Ant grindinio sušalusio
Balta nukrito plunksna – 
Ir akmeniui šilčiau.
Į grindinį išbalusį
Tik tavo žingsniai dunksi – 
Ir žemėje balčiau.

Nebūk rūstus ir piktas,
Ledinis šiaurės vėjau,
Plunksnelės pagailėk.
Ar ne geriau palikti?
Lai šildo akmenėlį – 
Ne tavo ji vis tiek.

* * *
Nelieka pėdų vandeny,
Kur aš einu, kur tu eini.
Į kitą krantą – netoli,
Brasta srauni, bet negili.

Ne upė – laikas skiria mus,
Savaip sudėstęs likimus.
Į kitą krantą – netoli,
Bet ir pasiekti negali.

Gal kai užšals – tada ledu,
Nors gali būti ir slidu.
Į kitą krantą – netoli,
Bet ką žinai slidžiam kely...

Neliko pėdų vandeny,
Kur aš ėjau, kur tu eini.
Į kitą krantą – netoli,
Bet aš tyliu ir tu tyli.

* * *
Palinguok
Baltu gluosniu prie kelio,
Pamojuok,
Kol tave dar matau.
Neišduok,
Kokią liūdesio dalį
Prisiglaudus
Atidaviau tau.

Su Vitalija Plutulevičiūte su-
sipažinome vienoje piligriminė-
je kelionėje į Marijampolę, Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio atlai-
dus. Ši tyli, kukli mergina spindu-
liavo kažkokia paslaptimi. Tada 
aš dar nežinojau, kad ji turi svei-
katos problemų. Kai pamačiau 
jos darbelius Lietuvos specialio-
sios kūrybos draugijos „Guboja“ 
Druskininkų skyriaus ugdytinių 
parodoje, supratau, kad jai duo-
ta didelė Dievo dovana. Ji geba 
kurti grožį ir dovanoti jį kitiems.

Būdama vos 13-os metų 
V.Plutulevičiūtė susirgo epilep-
sija. Nors priepuoliai retėja, ga-
lutinai merginos nepalieka. Ją 
visur lydi ir nuolat padeda mo-
tina Danutė. Ji dukteriai parūpi-
na ir darbeliams atlikti reikalin-
gų priemonių: spalvotų pieštukų, 
popieriaus, siūlų. Kaip galėdama 
jai padeda ir draugijos „Guboja“ 
Druskininkų skyriaus socialinė 
darbuotoja Diana Lukošiūnai-
tė. Ji ne tik pagelbėja epilepsijos 
priepuoliui ištikus, bet ir skatina 
kurti, moko siuvinėti, karpyti. 
Mokytojos pastangos nenueina 
perniek – Vitalijos darbai tampa 
kruopštesni, sulaukia įvertinimo. 
Gerų rezultatų padeda pasiekti ir 
begalinė merginos kantrybė, už-
sispyrimas ir noras tobulėti.

Atėjusi į ką tik Druskininkuo-
se įsikūrusią „Gubojos“ draugi-
ją Vitalija lipdė iš molio, pynė iš 
vytelių. Prieš 8-erius metus išmo-
ko siuvinėti kryželiu ir tai labai 
pamėgo. Jos darbai buvo ekspo-
nuojami draugijos rudens paro-
doje „Mano miestas ir aš jame“. 
Tai lipdiniai iš molio, piešiniai, 
įvairia siuvinėjimo technika at-
likti paveikslai, karpiniai iš po-
pieriaus. Merginos darbeliuose 
vyrauja gamtos motyvai, ypač 
daug paukščių, medžių, gėlių. Jai 
patinka piešti drambliukus, pa-

Kuria grožį ir sulaukia įvertinimo

Vitalija Plutulevičiūtė (viduryje) su jai nuolat padedančiomis mokytoja Diana 
Lukošiūnaite (kairėje) ir mama Danute (dešinėje). Alvyros Grėbliūnienės  nuotr.

pūgėles – jos svajonių šalies Af-
rikos gyvūnus. Vitalijos paveiks-
luose pavaizduoti gyvūnai, gė-
lės atrodo taip tikroviškai, tarsi 
gyvi. Džiugu, jog šie darbai ne-
lieka neįvertinti ir patinka ne tik 
mums, druskininkiečiams, bet ir 
garbiems svečiams.

Neseniai Lietuvoje viešėjo 
karališkoji pora – Monako prin-
cas, didysis kunigaikštis Albertas 
su žmona. Princas globoja ir re-
mia neįgaliuosius, be to, jam pa-
tinka siuvinėti paveikslai. Minis-
tro pirmininko kanceliarijai buvo 
pasiūlyti keli kandidatai, kurių 

paveikslai galėtų būti įteikti do-
vanų besisvečiavusiam Lietuvo-
je Monako princui. Tinkamiau-
siu išrinktas Vitalijos siuvinėtas. 
Jis buvo įteiktas Monako princui 
kaip ypatinga Ministro pirminin-
ko Andriaus Kubiliaus dovana. 
Paveikslo autorei skirta Ministro 
pirmininko kanceliarijos padėka.

Vaikystėje Vitalija vis saky-
davo mamai, jog nori važiuoti 
į Afriką. O Afriką nuo Monako, 
kur iškeliavo Vitalijos siuvinė-
tas paveikslas, skiria tik Vidur-
žemio jūra.

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Savo daugiabučio dešinėje 
laiptinės pusėje raviu gėlių dar-
želį. Kairėje pusėje darbuojasi 
kaimynas Tadas. Pas mus tokia 
tvarka: gyveni pirmame aukšte – 
sodink, laistyk, ravėk gėles, puo-
selėk lopinėlį žemės po langais.

Tadas gyvena vienas. Jis – 
uždaro būdo pensininkas. Virš 
jo kybo net keturios našlės, bet 
jam nė motais.

Man tenka darbuotis susirie-
tus, nes tupiu po erškėtrože, kuri 
vis graso ir kimba į plaukus, dra-
bužius, veidą. Dieglys smeigia į 
tarpumentę, o nugara pareika-
lauja poilsio. Atsargiai išlendu 
iš nedraugiškos man gėlės glė-
bio ir mankštinuosi ant šaligat-
vio. Staiga atsidaro keturi lan-
geliai ir pasigirsta komentarai:

– Tadai, tu blogai ravi, pali-
kai garšvą ir varputį.

– O čia pienė baigia nužydėti.

Rožės ir erškėtrožės
Humoreska

– Iš dešinės, prie bijūno, mė-
tosi nuorūka, pakelk.

Senutė Marytė blogai mato, 
todėl žiūri pro žiūronus ir švep-
si tik jai suprantama kalba. Jai 
labai patinka Tadas ir ji visiems 
aiškina, kad vyrai – lyg dideli 
vaikai ir jiems reikalingos vy-
resnės žmonos. Pamačiusi mane 
net pažaliuoja:

– Ko ten kraipaisi lyg kume-
lė? – sušvapsi.

Paraudęs Tadas meta kaup-
tuvėlį ir užsirūko cigaretę.

– Ko nevedi, šitiek vienišų 
širdžių padeda ravėti? – provo-
kuoju kaimyną.

Šis šypteli, bet nieko nepa-
sako.

– Na, – neatlyžtu, – farmaci-
ninkė gal ir pasikėlusi, Marytė – 
atšalusi, bet tos dvi lyg rožės...

Tadas paima kauptuvėlį, pa-
nardina jį į žemę ir dirba toliau. 

Jo darželio gėlės atstovauja vy-
riškam stiliui: paparčiai, bijūnai, 
krokai, net tujos. 

Pailsėjęs kvartetas prabyla 
vėl: ten akmenukas, čia spygliu-
kas, tą serentį reikia išrauti, o kas 
tą akmenį atvilko, čia ne alpina-
riumas, ir t. t. Neišlaikęs spau-
dimo Tadas pakelia galvą, pasi-
suka į langus. Kvartetas nutyla, 
šypsosi ir laukia...

– Jūsų rūtų aš tikrai neravė-
siu, – drebia jis.

Apstulbusios moterys trum-
pai nutyla, tačiau dabar Tado 
adresu pasipila sinonimai: stuob-
rys, pincetas, senas kelmas. O 
Marytė net pažaliavusi spiegia 
falcetu: lbitmonas, o gal britvo-
nas. Nesuprasi. Langai su dide-
liu trenksmu užsidaro. Tadas 
meta kauptuvėlį, išsitraukia mė-
tinį saldainį ir, vyniodamas po-
pierėlį, sako man:

– Štai tau ir rožės. Erškėtro-
žės jos. O tu – ko nevedi, ko ne-
vedi.

Gražina ČEKAVIČIENĖ

Danutė BATISIENĖ
Šakiai
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