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Į pirmąjį Lietuvos neįga-
liųjų draugijos (LND) val-
dybos posėdį susirinkę jos 
nariai aptarė šiems me-
tams numatytą asociaci-
jos veiklos programą, dis-
kutavo dėl asocijuotųjų 
narių pareigų, numatė 
metinio tarybos posėdžio 
ir ataskaitinės rinkiminės 
konferencijos datas.

(nukelta į 3 psl.)

Dėmesio ir pažadų kurtieji 
sulaukė tik pasiryžę piketuoti

Vasario 7 dieną prie Seimo įvyko Lietuvos kurčiųjų draugi-
jos (LKD) narių piketas. Leidimas piketui surengti buvo iš-
duotas 300 žmonių, jų iš įvairių Lietuvos miestų (Panevėžio, 
Mažeikių, Kauno) susirinko apie 150–200. Taip klausos ne-
galią turintieji viešai reikalavo atkreipti dėmesį į jų prašy-
mą ir pagaliau užtikrinti teisę į informacijos prieinamumą.

Prašymas buvo 
ignoruojamas

Praeivių dėmesį tądien trau-
kė Nepriklausomybės aikštės pa-
kraštyje, sniege aplink suoliuką 
trypčiojančių gestais bendrau-
jančių žmonių minia. Taip atrodė 
per piketą pasisakiusiųjų „klau-
sę“ kurtieji. Užsilipti ant suoliu-
ko, atstojusio tribūną, kalbėjusie-
siems teko todėl, kad piketuotojai 
matytų kalbantįjį ir gestų kalbos 
vertėją, kitų būdų piketui skirto-

je atokiausioje Nepriklausomy-
bės aikštės dalyje nebuvo. „Iš-
girsti negalim, bet gyventi no-
rim visavertį gyvenimą“, „Jūs 
žodžius girdit, mes žodžius ma-
tom“ – šiais ir panašiais užrašais 
piketuotojai norėjo atkreipti dė-
mesį į būtinybę gauti informaci-
ją jiems prieinamu būdu.

Pasak LKD pirmininkės Ro-
mos Klečkovskajos, šiuo piketu 
kurtieji tikisi „pažadinti“ tautos 
išrinktųjų sąžinę. Ji pabrėžė, kad 

pernai rudenį LKD raštu kreipė-
si į kiekvieną Seimo narį atski-
rai (išsiųsti elektroniniai laiškai), 
prašydama nacionalinei televi-
zijai 2012 metais skirti 300 tūkst. 
litų titravimo paslaugoms teikti 
ir taip užtikrinti kurtiesiems in-
formacijos prieinamumą. Mat šio 
prašymo nevykdant pažeidžia-
mas Jungtinių Tautų neįgalių-
jų teisių konvencijos 21 straips-
nis, kuris deklaruoja neįgaliųjų, 
įskaitant ir kurčiuosius, saviraiš-
kos laisvę ir laisvę reikšti savo 
nuomonę bei galimybę gauti in-
formaciją. Šis prašymas nebuvo 
išgirstas, todėl dabar kurtieji už 
savo teises kovojo viešai.

Sulaukė Seimo narių 
palaikymo

Kad piketuoti susirinkusių-
jų išsakomas nepasitenkinimas 
ir reikalavimai yra pagrįsti, pri-
tarė ir su jais susitikę Seimo na-
riai Algirdas Sysas, Petras Gra-
žulis ir Gintaras Songaila. Raš-
tišką palaikymą kurtiesiems per-
davė ir Dangutė Mikutienė. Pa-
sak A.Syso, neleistiną, gėdingą 
požiūrį į aktualias klausos ne-
galią turinčiųjų problemas pa-
rodo ne tik jų siųstų laiškų igno-
ravimas, neatsižvelgimas į pro-
blemas, bet ir vieta, kur leista 
surengti piketą. Jo įsitikinimu, 
valstybė skiria daug lėšų glo-
balioms problemoms spręsti, 
o mažesnės, bet labai svarbios, 
pamirštamos. Šiai minčiai prita-
rė ir P.Gražulis bei G.Songaila. 

Neįgaliųjų draugijos 
veiklai lėšų numatyta 

mažiau
LND pirmininkas Zigman-

tas Jančauskis valdybos nariams 
pristatė asociacijos veiklos pro-
gramą ir jai remti numatytą fi -
nansavimą. Palyginti su anks-
tesniais metais, šiemet jis gerokai 
mažesnis. Tai lėmė keletas aplin-
kybių: asociacijos veikloje neliko 
kai kurių projektų (programų ko-
ordinavimo), o dalį jų, anksčiau 
priklausiusių socialinės reabili-
tacijos paslaugų bendruomenėje 
projektams, perkėlus į asociacijos 
veiklą, bendras fi nansavimas ne-
padidėjo. Tarp tokių – dar pernai 
Šventojoje organizuotos neįgalių-
jų savarankiško gyvenimo įgū-
džių ugdymo stovyklos. 

Valdybos narių nuomone, 
pastarosios veiklos atsisakyti ne-
reikėtų, todėl siūlyta ieškoti vidi-
nių rezervų ir peržiūrėti į šią sto-
vyklą vykstančių neįgaliųjų indė-
lio dydį. Nutarta, kad neįgalumą 
ar specialiuosius poreikius turin-
tis asmuo už parą turės mokėti 
20 Lt. Toks įkainis numatytas ir 
I grupę turintį arba 75–100 proc. 
darbingumo netekusį neįgalų-
jį bei neįgalų vaiką (iki 18 metų) 

Asociacijos 
veiklai 
prireiks 
daugiau 
išmonės 
ir vidinių 
išteklių

lydinčiam asmeniui. Iš neįga-
lių vaikų iki 5 metų mokestis 
nebus imamas, o vyresniam už 
parą reikės mokėti 15 Lt. Ne-
įgaliųjų draugijos galės siųsti 
po 45 žmones. Į šį skaičių įei-
na ir neįgalūs vaikai bei neįga-
liuosius lydintys asmenys. Sto-
vyklos prasidės nuo gegužės 26 
dienos. Jų trukmė – po 5 dienas. 

Į savo veiklos projektą LND 
yra įtraukusi ir tradicinius ren-
ginius: meno kolektyvų apžiū-
ras, dailininkų, literatų, foto-
grafų plenerus. Valdybos na-
rių nuomone, jų atsisakyti taip 
pat negalima. Tačiau neįgalių-
jų draugijos turėtų labiau pasi-
stengti, ieškodamos meno ko-
lektyvų pasirodymams tinka-
mų patalpų, už kurias nereikė-
tų mokėti nuomos mokesčio. O 
štai tokių stovyklų, kurias or-
ganizuoja ir kitos nevyriausybi-
nės organizacijos (jaunimo, vai-
kų), todėl tenka konkuruoti dėl 
jų dalyvių, gali tekti atsisakyti. 

LND yra numačiusi glau-
džiau bendradarbiauti su savi-
valdybėmis. Žadama ne tik už-
siimti stebėsena, padėti savival-
dybėms spręsti problemas, ky-
lančias dėl socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektų įgyvendi-
nimo, bet ir rengti neįgaliesiems 

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos valdybos 

posėdyje

Lietuvos kurčiųjų draugijos pirmininkė Roma Klečkovskaja ragino kurčiuo-
sius kovoti dėl savo teisių.

Savo nepasitenkinimą dėl varžomos informavimo laisvės kurtieji išreiškė piketuodami.                     Egidijaus Skipario nuotr.



Antonas Čechovas novelėje „Rotšildo smuikas“ pa-
sakoja apie karstadirbio Jakovo Ivanovo gyvenimą. Jis 
niekuomet nebūdavo gerai nusiteikęs, nes skaičiuodavo 
ne pajamas, pelną, ką paprastai daro žmonės, o nuosto-
lius. Juos jis kasdien rūpestingai susirašydavo į knygu-
tę, vesdavo jų metinį balansą. Pavyzdžiui, savaitgaliais 
nuodėmė dirbti, pirmadienis – sunkioji diena, taip per 
metus jam susidarydavo apie 200 dienų, kada norom ne-
norom reikėdavo sėdėti nieko neveikiant. O juk koks tai 
nuostolis! Suvedus metinį nuostolių balansą, išėjo dau-
giau kaip tūkstantis rublių. Labai susisielojęs Jakovas 
galvojo: „... jeigu šitas žuvęs tūkstantis rublių būtų bu-
vęs padėtas į banką, tai per metus būtų užaugę mažiau-
siai keturiasdešimt rublių procentų.“ Ar daug skiriamės 
nuo Jakovo, ar tarp mūsų nėra tik vardyti ir skaičiuoti 
nuostolius linkusiųjų?

Šiuolaikiniam žmogui vis prasčiau sekasi rasti lai-
ko poilsiui. Nemažai yra žmonių, kurie apie laisvalai-
kį galvoja kaip apie prarastą laiką, patirtus nuostolius. 
Dažnai savaitgalį į širdį atslenka beprasmybė, kankina 
depresija. Žmonės tiesiog atpranta nuo ramybės. Grai-
kų filosofas Diogenas ir kiti mąstytojai stengėsi gyventi 
atsiskyrėlių gyvenimą. Nutolus nuo gyvenimo sumaiš-
ties lengviau sutelkti dėmesį į save, taip gimsta naujų 
idėjų. Turime suvokti, kad laisvalaikis, atostogos – ne 
nuostoliai, o būtinybė gyvenimui pervertinti ir produk-
tyviai veiklai tęsti.

Bėgame, skubame, kad nereikėtų mąstyti, kad nepa-
stebėtume savo gyvenimo beprasmybės. Vokiečių filoso-
fas Artūras Šopenhaueris teigia: „Retai galvojame apie 
tai, ką turime, o vis apie tai, ko mums trūksta.“ O kiek 
daug mums trūksta to, ką turi kiti! Ir vis dėlto nesinori 
pritarti nuolat kartojamai nuomonei, tai saviplakai, kad 
lietuviai išimtinai pavydūs, visada džiaugiasi, kai kai-
myno tvartas dega. Pavydas yra sudedamoji žmogaus 
prigimties dalis, ir jis nėra svetimas visoms tautoms.

Lietuvoje, kaip ir Jakovo gyvenime, kur tik pažvelg-
si – patiriami nuostoliai. Pavyzdžiui, būsto renovacijai 
gyventojai ir valstybė išleidžia milijonus litų. Tačiau sto-
rinant namų sienas „antklodėmis“ šilumos sutaupoma 
mažai ir tokios investicijos nėra efektyvios. Vietoje nau-
dos tenka skaičiuoti nuostolius, bet ir tai padaryti sun-
ku, nes statybininkų darbo rezultatai, kaip ir šilumos 
varža po renovacijos – netikrinami. Sumokėjai pinigus 
ir džiaukis, tikėk, kad viskas bus gerai.

Nuostolių daro ir ugnis. Štai Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamento nesusikalbėjimas su sa-
vivaldybėmis jau daro nuostolių. Taupant lėšas praretin-
tas ugniagesių komandų tinklas. Gaisrininkams, į nelai-
mės vietą vykstant iš toli, dažnai belieka tik pasišildyti 
rankas prie karštų žarijų.

Aerozoliniais dažais subjauroti miestų statiniai, 
namų fasadai. Vieno policininko paklausiau, kodėl jie 
leidžia daryti šimtatūkstantinius nuostolius, kodėl ne-
siima veiksmų. Atsakymas apstulbino: „O kaip juos su-
gausi, juk jie darbuojasi naktį...“

Patiriame ne tik piniginių, bet ir svarbesnių – laiko 
nuostolių. Pritrūkus pinigų galima jų pasiskolinti, o lai-
ko – niekaip. Čia kieta lygybė: turtingam ir vargšui atma-
tuotos 24 valandos per parą.

A.Čechovo novelės pabaigoje Jakovas išeina pasi-
vaikščioti. Jis stebisi, kaip galėjo taip atsitikti, kad  pas-
taruosius keturiasdešimt ar penkiasdešimt metų jis nė 
karto nebuvo prie upės, o jeigu ir buvo, tai neatkreipė 
į ją dėmesio. „Paupyje, kur cypaudami skraidė tilvikai, 
plerpsėjo antys, Jakovas susimąstė: „... kodėl žmogus 
negali taip gyventi, kad nebūtų šitiek nuostolių ir pra-
žiopsojimų? Kodėl žmonės visada daro ne tą, ko reikia? 
Juk iš to kokie nuostoliai! Kokie baisūs nuostoliai! Jeigu 
nebūtų neapykantos ir pagiežos, žmonės vienas iš kito 
turėtų didžiausios naudos.“ Tikriausiai apie tai vertėtų 
pamąstyti ir mums.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kur pažvelgsi – vieni 
nuostoliai...

Ignalina:

Apie tai, 
kas 

jaudina
Darbą įvertino perrinkdami 

pirmininką

Pristatė nuveiktus darbus
Gausiai susirinkę neįgalieji ne-

paliko abejonių – draugijos reika-
lais Ignalinoje domimasi ir aktyviai 
dalyvaujama sprendžiant organiza-
cijos klausimus. Konferenciją pra-
dėjo draugijos pirmininkė Regina 
Slabadienė, susirinkusiesiems pri-
statydama veiklos ataskaitą. Ji pri-
siminė nelengvą darbo draugijo-
je pradžią, kai nebuvo tam tinka-
mų patalpų ir teko glaustis viena-
me kambarėlyje. O dabar nuo or-
ganizacijos įsikėlimo į naujas patal-
pas praėjo jau 10 metų, bet ir šios 
tapo nebetinkamos – šaltos, drėg- 
nos, tad ateinančią vasarą planuoja-
mas dar vienas kraustymasis.

Jau 15 metų draugijos veikloje ak-
tyviai dalyvaujanti ir bemaž 4-erius 
jai pirmininkaujanti R.Slabadienė 
džiaugėsi, kad organizacijai priklau-
so net 437 nariai. 2011 metais vienai 
neįgaliajai – Aldonai Skrebutienei – 
pritaikytas būstas. 45 neįgalieji pra-
ėjusią vasarą ilsėjosi prie jūros Šven-
tojoje. Draugijoje veikia ypač popu-
liarus keramikos būrelis, kuriam va-
dovauja Rimtautas Vaickus. Organi-
zacijos narės taip pat siuva, mezga. 
Didelio aktyvių draugijos narių su-
sidomėjimo sulaukia Arnoldo Pata-
pavičiaus vadovaujamas sporto bū-
relis. Entuziastingas vadovas organi-
zuoja varžybas, su sportininkais da-
lyvauja kituose miestuose rengiamo-
se žaidynėse ir pelno prizines vietas. 
Draugija džiaugiasi ir meno kolek-
tyvo „Putinas“ bei humoro grupės 
„Varžtelis“ veikla.

Draugijos nariams teikiamos bio-
socialinių funkcijų atkūrimo paslau-

gos – masažuotoja Justė Ruseckaitė 
jas teikia tiek organizacijoje, tiek ne-
įgaliųjų namuose. Draugijoje dirba ir 
kirpėja Stanislava Paukštienė, ji sun-
kesnės negalios žmones kerpa namie, 
kitus – draugijoje. Neįgaliesiems tei-
kiamos skalbimo paslaugos. Prirei-
kus jie nuvežami į gydymo įstaigas – 
šias paslaugas apmoka savivaldybė.

Veikla įvertinta teigiamai
Finansinę ataskaitą susirinkusie-

siems pateikė revizijos komisijos pir-
mininkas Antanas Karmonas. Pasak 
jo, komisija draugijos veiklą įvertino 
teigiamai ir turėjo tik nereikšmingų 
pastabų dėl protokolų tvarkymo ir 
telefono bei interneto išlaidų suma-
žinimo. Tačiau pastarajam siūlymui 
prieštaravo susirinkę draugijos na-
riai – pasak jų, telefono išlaidų su-
mažinti nepavyks, mat pirmininkė 
prieš kiekvieną renginį ar susirinki-
mą paskambina aktyviems draugi-
jos nariams, juos informuoja, jie vė-
liau šią informaciją perduoda kitiems 
neįgaliesiems.

Draugijos nariams pageidaujant 
ir tarybai pritariant pateikti įstatų pa-
pildymo siūlymai, jie aptarti su tei-
sininke A.Armonaite. Pageidauta fi-
nansinių reikalų viešumo, galimy-
bės tarybai prireikus sustabdyti pir-
mininko įgaliojimus ir paskirti lai-
kinai jo pareigas eiti kurį nors tary-
bos narį. Tiesa, teisininkė pažymė-
jo, kad ne visi finansiniai dokumen-
tai, o tiksliau – tik maža jų dalis, gali 
būti prieinami visiems draugijos na-
riams. Mat tokia informacija, kaip, 
pavyzdžiui, darbo užmokestis, yra 
konfidenciali ir negali būti viešina-
ma, kopijuojama, platinama. Tokios 
yra ir darbo sutartys. Visiems priei-
namos gali būti ataskaitos, įstatai – 
A.Armonaitė siūlė padaryti atskirą 
segtuvą, kur draugijoje būtų laiko-
mi šie dokumentai.

 Nauja programa nesužavėjo
Nors draugijos nariai siūlė net 5 

pretendentus į organizacijos pirmi-
ninkus, kandidatavo tik 2 iš jų – pir-
mininkė R.Slabadienė ir humoro gru-
pės „Varžtelis“ vadovas Albinas Jaki-
mavičius. Pastarasis pristatė ir savo 
darbų programą, jei būtų išrinktas 

organizacijos pirmininku. Jo many-
mu, draugijai reikėtų stiprinti pada-
linius seniūnijose, didinti neįgalių 
narių skaičių, suburti naujų savivei-
klos kolektyvų. A.Jakimavičius su-
sirinkusiuosius tikino turįs idėjų ir 
minčių, kaip draugijos veiklą pada-
ryti prasmingą ir naudingą. Tačiau 
slaptu balsavimu pirmininką pano-
rę rinkti Ignalinos rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai balsų dauguma nu-
sprendė, kad šias pareigas ir toliau 
turėtų eiti R.Slabadienė.

Draugija atvira visiems
Diskusijų ir susidomėjimo sulau-

kė klausimas, ar neįgaliųjų draugi-
jos nariais gali būti neįgalumo netu-
rintieji. Nuomonių buvo įvairių, tad 
savo poziciją pristatė LND pirminin-
kas Z.Jančauskis. Pasak jo, draugija 
turi būti atvira visiems ir jos įstatai 
neturi drausti prie veiklos prisidėti 
neįgalumo neturintiems žmonėms, 
pavyzdžiui, pensininkams. Organi-
zacija išlaikoma ne vien biudžeto lė-
šomis, tad argumentas, jog tikslinės 
lėšos skirtos tik neįgaliesiems, o pri- 
imant sveikuosius jos naudojamos ne 
pagal paskirtį, nėra visai įtikinamas. 
Be to, Z.Jančauskio nuomone, pri- 
imant į savo gretas negalios neturin-
čiuosius organizacijoje vyksta tam tik- 
ra integracija.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Autorės nuotr.

Vasario 9 dieną Ignalinos ra-
jono neįgaliųjų draugijoje 
vyko ataskaitinė rinkiminė 
konferencija. Be 61 delega-
to, turėjusio balsavimo tei-
sę, kitų draugijos narių bei 
kandidatų į pirmininko vie-
tą, konferencijoje dalyvavo 
ir Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) pirmininkas Zig- 
mantas Jančauskis su teisi-
ninke Asta Armonaite.

Už Reginą Slabadienę balsavo 38 deleguoti draugijos nariai ir ji perrinkta antrai kadencijai.

Ignalinos r. neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Regina Slabadienė pristato veik- 
los ataskaitą.
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(atkelta  iš 1 psl.)

Dėmesio ir pažadų kurtieji 
sulaukė tik pasiryžę piketuoti

Gyvename pasaulyje, kur, ko 
gero, pastoviausias dalykas – 
nuolatinės permainos. Vienas jų 
pasitinkame džiugiai, kitas – liū-
dėdami, dar kitoms esame abe-
jingi, mat jos tiesiogiai mūsų ne-
paliečia. O kas, jei permainas 
lydi didžiuliai sukrėtimai, kurie 
anaiptol nebūna džiugūs?

Kiek atsipeikėję, šiek tiek bijo-
dami tai pripažinti, pastebime, 
jog į pasaulį imame žiūrėti visai 
kitaip. Imame jį matyti. Trum-
pesniam ar ilgesniam laikui iškri-
tę iš beprotiškai besisukančio gy-
venimo rato pastebime metų lai-
kų kaitą, gamtos grožį, išmoksta-
me džiaugtis artimųjų parama, 
imame vertinti dalykus, apie ku-
riuos nesusimąstydavome. Taip 
iš pradžių atrodžiusi karti mums 
paties likimo siųsta piliulė pasi-
rodo esanti tikrų tikriausias vais-
tas. Juk tokia būna ir prie mūsų 
durų slenksčio netikėtai atsiradu-
si negalia...

Iš pradžių ji persekioja, nes 
nuo jos bėgame, neigiame, ne-
pripažįstame. Vėliau tampa gy-

venimo palydove, dar vėliau – 
mokytoja, drauge... Kai esame 
tam pasiruošę, ji mus supažindi-
na su panašaus likimo bičiuliais, 
išmoko suprasti, užjausti juos ir 
parodo, koks vis dėlto gražus yra 
gyvenimas.

Taigi, mieli bičiuliai, kiekvie-
nas jūsų turite tikrą, asmenišką 
pažinties ir susidraugavimo su 
negalia istoriją. Galbūt ši drau-
gystė leido jums išmokti naujų 
dalykų, parodė neregėtų vaizdų, 
atskleidė nepažintų jausmų? Pa-
sidalykite savo patirtimi su ki-
tais „Bičiulystės“ skaitytojais, lai 
mums visiems plačiau atsiveria 
akys, jautriau plaka širdys. Skel-
biame naująjį rašinių konkursą 
„Kaip negalia pakeitė mano 
gyvenimą“. 
Rašinius konkursui siųskite 
adresu: 
„Bičiulystė“, 
Saltoniškių g. 29/3, 
401 kabinetas
LT-08105 Vilnius 
arba el. paštu: 
redakcija@biciulyste.lt

Naujas konkursas!

Pastarojo nuomone, kurčiųjų 
prašoma suma ne tokia didelė, 
kad nebūtų galima jos rasti net ir 
patvirtinus biudžetą. G.Songaila 
ragino nenuleisti rankų ir toliau 
kovoti dėl savo teisių, jei reikės 
– organizuoti panašų pakarto-
tinį piketą ir prie Vyriausybės.

Geros žinios likus kelioms 
valandoms iki piketo
Dar prieš prasidedant pike-

tui, vasario 7-osios rytą pasiro-
dė Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos (SADM) prane-
šimas apie tai, kad artimiausiu 
laiku visuomeninis transliuoto-
jas Lietuvos nacionalinis radi-
jas ir televizija (LRT) pasiūlys 
daugiau laidų su vertimu į ges-
tų kalbą, kaip antai „Popietė su 
Čekuoliu“, „Gustavo enciklope-
dija“, „Pulsas“, „Bėdų turgus“ ir 
„Tūkstantmečio vaikai“. Minis-
terijos pranešime taip pat nuro-
doma, jog 2011 metų pabaigoje 

Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas prie SADM įsigijo titravimo 
įrangos už beveik 300 tūkst. litų. 
Panaudos sutartimi ji jau per-
duota LRT. Kurtiesiems priei-
namas laidas žadama transliuo-
ti artimiausiu metu.

Taip pat planuojama, jog 
LRT nuo kovo 1 d. sudarys su-
tartį su Vilniaus apskrities gestų 
kalbos vertėjų centru, kuris už-
tikrins, kad šio centro gestų kal-
bos vertėjai kurtiesiems verstų 
pavakario žinias. Televizija ges-
tų kalbos vertimui skirtas lėšas 
(apie 30 tūkst. litų) perkels titra-
vimo paslaugoms.

Pranešime pabrėžiama, jog 
2012 metais 5 gestų kalbos ver-
tėjų centrams SADM skyrė apie 
3,3 mln. litų, didindama finan-
savimą papildomai 14-ai gestų 
kalbos vertėjų etatų įsteigti, kad 
kurtiesiems būtų teikiama dau-
giau gestų kalbos vertėjų pas-
laugų. Planuojama, jog 2012 me-
tais paslaugas gestų kalbos ver-

tėjų centruose teiks 96 vertėjai.
Nepaisant visų ministerijos 

išvardytų planų, piketas nebuvo 
atšauktas ir įvyko. Pasak LKD 
pirmininkės R.Klečkovskajos, 
kritikavusios ministerijos pra-
nešimą, jame kalbama apie pla-
nus, bet ne apie garantijas, jog jie 
bus įgyvendinti. Ji pabrėžė, kad 
opi problema dabar yra ne ges-
tų kalbos vertėjų trūkumas, bet 
informacijos neprieinamumas 
kurtiesiems. Pirmininkė taip pat 
pažymėjo, jog kurtiesiems įdo-
mios ne vien visuomeninio, bet 
ir komercinių transliuotojų lai-
dos. Ji prašė kurčiųjų bendruo-
menės kelis mėnesius kantriai 
palaukti teigiamų pokyčių, o vė-
liau, jei jų nebus, ragino neatlik-
ti savo pilietinės pareigos ir ne-
balsuoti artėjančiuose Seimo rin-
kimuose, mat tai yra beprasmiš-
ka, jei tautos išrinktieji kurčiuo-
sius prisimena tik per rinkimus.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Nuo projekto įgyvendini-
mo pradžios – 2010 metų liepos 
iki 2012 metų sausio 1 dienos –
profesinės reabilitacijos progra-
mą sėkmingai baigė, įgijo naujų 
įgūdžių arba atkūrė turėtus 469 
projekto dalyviai. Pasak Lietuvos 
darbo biržos pranešimo, po pro-
fesinės reabilitacijos programos 
baigimo į darbo rinką grįžo 213 
neįgaliųjų. Daugiau nei 50 proc. 
įsidarbinusiųjų sudarė netermi-
nuotas darbo sutartis ir taip pa-
didino tikimybę darbo vietą iš-
laikyti ilgesnį laiką. Pradėję dirb-
ti ir gauti pajamas, užimti nega-

Neįgaliesiems – palankesnis kelias  
į darbo rinką

Lietuvos darbo birža savo veikloje įgyvendino jau šešis Eu-
ropos Sąjungos (ES) finansuojamus projektus, kurie teikė 
pagalbą socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms. Šiuo 
metu vienas iš Europos socialinio fondo lėšomis finansuo-
jamų projektų – „Parama neįgaliesiems“ – skirtas skatinti 
neįgaliųjų užimtumą. 

lią turintys žmonės tapo akty-
vesni, integravosi į visuomenės 
gyvenimą, pagerėjo ne tik jų pa-
čių, bet ir jų šeimos narių gyve-
nimo kokybė. 

Profesinėje reabilitacijoje da-
lyvauja įvairią negalią – jutimo, fi-
zinę, sutrikusio intelekto, psichi-
kos – turintys žmonės. Čia jie įgy-
ja naujų profesinių žinių, įgūdžių 
ir gebėjimų, o tai skatina juos to-
liau domėtis pasirinkta profesi-
ja ir norą sugrįžti į darbo rinką.

„Dalyvaujant šioje progra-
moje didėja draugų ir pažįstamų 
būrys, neįgalieji tampa aktyves-

ni ir bendruomeninėje veikloje, 
taip plečiasi jų socialiniai ryšiai, 
integruojamasi į visuomenės gy-
venimą ir mažinama socialinė at-
skirtis“, – įsitikinusi projekto va-
dovė Agnė Pipirienė. Jos teigimu, 
baigusiems profesinės reabilita-
cijos programą atsiranda dau-
giau vilčių ir galimybių susiras-
ti naują darbą.

Tikimasi, kad per visą įgy-
vendinamo projekto „Parama 
neįgaliesiems“ laikotarpį pro-
fesinės reabilitacijos programo-
je dalyvaus 1,1 tūkst. neįgaliųjų, 
kurie atkurs darbo įgūdžius, pro-
fesinius gebėjimus arba įgis nau-
ją profesiją ir padidės jų galimy-
bės įsidarbinti.

ES finansuojamas projek-
tas „Parama neįgaliesiems“ bus 
vykdomas iki 2013 metų kovo 
1 dienos.

„Bičiulystės“ inf.

Kaip negalia pakeitė mano 
gyvenimą

Donorystė – gyvybės kelias

Svarbu, kad artimieji 
žinotų jūsų nuomonę

Gavusi „Bičiulystę“ perskai-
tau kiekvieną eilutę. Kai perme-
čiau akimis rašinį apie Mindau-
gą, kuriam buvo atlikta akių ra-
genų persodinimo operacija, 
blaškiausi po namus gerą valan-
dą. Ir džiaugiausi dėl jo, ir šir-
dį plėšė abejonės, kurios drasko 
mane jau beveik metai.

Mirus vyro mamai, mes abu 
rūpinomės jo broliais. Nors jau 
senokai peržengę Kristaus am-
žių, jie nemokėjo patys tvarky-
tis. Pinigai jiems „plėšydavo“ 
kišenes. Gavę atlyginimą, tie-
siog iššvaistydavo viską per ke-
lias dienas, o paskui badauda-
vo. Paremti juos finansiškai ne-
turėjome galimybių – abu esame 
neįgalūs, vaistai suryja didesnę 
dalį pašalpų, o juk ir pavalgyti 
reikia, ir mokesčius susimokėti. 
Tad visi susėdę pasikalbėjome ir 
nusprendėme, kad jų pinigėlius 
tvarkysime mes – nupirksime 
jiems maisto, drabužių, sumokė-
sime mokesčius. Taip buvo kele-
rius metus. Pernai pasigirdęs te-
lefono skambutis viską apvertė 
aukštyn kojom.

Vienam iš brolių plyšo aneu-
rizma. Nors ir buvo skubiai nu-
gabentas į ligoninę, po poros va-
landų jį ištiko koma. Kauno kli-
nikose buvo konstatuota smege-
nų mirtis, tad gyvybę palaikė tik 
aparatai ir tebuvo valandų klau-
simas, kada juos atjungs.

Prieš išvežant į Kauną, atsi-
sveikinome su vyro broliu, lyg 
nujausdami, kad daugiau nebe-
pamatysime gyvo. Sukrėtimas 
buvo didžiulis, nes brolis visą 
laiką dirbo ir atrodė sveikutėlis. 
Verkėme abu su vyru apsikabi-
nę, kol suskambėjęs telefonas 
pastatė mus prieš, ko gero, di-
džiausią gyvenimo dilemą.

Paskambinusi malonaus bal-

so moteris pasakė, kad yra iš Or-
ganų transplantacijos skyriaus. 
Gal žodžiai buvo kitokie, da-
bar jų nebepamenu, bet esmę 
supratau. Kadangi brolis buvo 
fiziškai sveikas, ji paprašė mus 
leisti panaudoti jo organus, kad 
padėtų kitiems, gal net išgelbė-
tų gyvybę.

Brolis buvo vedęs, bet su 
žmona senokai išsiskyręs ir ry-
šių nebepalaikė. Spręsti turėjo-
me mes. Tai buvo be galo sunku, 
tad negalėjome atsakyti iš kar-
to. Visą valandą kalbėjomės ir 
meldėmės Dievui, kad apšvies-
tų mus, kaip pasielgti. Vis dėlto 
ryžomės sutikti, tik iškėlėme vie-
nintelę sąlygą – kad nežinosime, 
kas iš brolio kūno paimta ir kam 
panaudota. Be to, prašėme, kad 
tai liktų paslaptyje ir nesužino-
tų kiti giminaičiai. Dalis jų būtų 
tiesiog palaikę mus kvailiais, kad 
nepareikalavome pinigų už or-
ganus, ko tikrai niekada negalė-
tume padaryti.

Ir prie brolio karsto, ir dabar 
kiekvieną vakarą meldžiu jo at-
leidimo, jei suklydau, jei gal ne 
taip pasielgiau. Juk viskas buvo 
daroma jo neatsiklausus. Kada 
gi galėjau paklausti?

Pasakoju šią istoriją ne tam, 
kad mus kažkas pagirtų ar pa-
smerktų. Tai mūsų našta ir mes 
ją nešame oriai. Tik noriu papra-
šyti „Bičiulystės“ skaitytojų, kad 
nevengtų apie donorystę pasi-
kalbėti su savo artimaisiais ir su-
žinotų jų valią. Juk niekas nesa-
me apsaugotas nuo to, kad gali 
prireikti kokio nors organo per-
sodinimui. O kai žinosite, ką pa-
sirinko jūsų artimieji, bus daug 
lengviau apsispręsti. Ir nereikės 
kankintis kaip mums, svarstant, 
ar gerai pasielgėme.

Audronė MALUNAUSKIENĖ

Į piketą susirinko kurtieji iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir kitų miestų.

2012 m. vasario 16–22 d., Nr. 7 (1076), „Bičiulystė“3 psl.



Skanioji kakava didina darbingumą,  
gerina atmintį, lėtina senėjimą

Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Sudėtingas sapno 
mechanizmas

Prieš tūkstančius metų buvo 
tikima, kad sapnuoti gali tik ap-
dovanotieji – žyniai, pranašai, 
valdovai, tačiau ilgainiui išsiaiš-
kinta, jog sapnuojame visi, tik ne 
visi sapnus prisimename. Moks-
lininkai teigia, kad miegą galima 
skirstyti į tam tikras fazes, popu-
liariai vadinamas greitu miegu 
ir lėtu miegu. Šios fazės cikliškai 
kartojasi po kelis kartus kasnakt. 
Lėto miego metu smegenys be-
veik nedirba, medžiagų apykaita 
vyksta minimaliai, kvėpavimas 
būna sulėtėjęs ir gilus. Lėto mie-
go metu beveik nesapnuojame. 
O po greitu miegu miegančio-
jo nuleistais vokais galime ma-
tyti, kaip ima judėti jo akių vyz-
džiai, kvėpavimas tampa daž-
nesnis, trūkčiojantis. Šioje mie-
go fazėje sapnuojami ryškiausi 
sapnai, iš jų staiga pabudus, jie 
atsimenami geriausiai. Kiekvie-

Kakava – iš kakavmedžio 
pupelių išspaudų pagaminti ka-
kavos milteliai. Jie – pagrindinė 
šokolado sudedamoji dalis, iš 
pupelių spaudžiamas kakavos 
aliejus. Kakavmedis – nedide-
lis visžalis kakavmedžių šeimos 
medis, žydintis ir vaisius vedan-
tis ištisus metus. Jis savaime auga 
Pietų ir Centrinėje Amerikoje, 
auginamas Šiaurės ir Pietų pus-
rutulio atogrąžų juostose. Vienas 
dažniausiai auginamų kakavme-
džių – Theobroma cacao (jo vaisius 
sveria 300–500 g). Pastarojo ka-
kavmedžio lapai stambūs, ova-
lūs, smailėjantys viršūnėje. Žie-
dai (kreminiai arba geltoni, žals-
vai rožiniai, raudoni) smulkūs, 
susitelkę puokštėmis ant kamie-
no ir senesnių šakų. Vaisiai (oran-
žiniai arba raudoni) panašūs į 
briaunotą agurką; jų minkštime 
25–60 stambių, šiek tiek suspaus-
tų sėklų, t.y. kakavos pupelių (jos 
būna rausvos arba rusvos).

Cheminė sudėtis ir 
gydomosios savybės
Kakavos milteliuose yra bal-

tymų, krakmolo, cukraus, vi-
taminų (A, B1, B2, B3, C, E, PP), 
mineralų (kalcio, kalio, gele-

žies, fosforo, ftoro, magnio, cin-
ko, chloro, sieros, vario, manga-
no, molibdeno). Juose yra ir apie 
10–15 proc. polinesočiųjų rieba-
lų, kurie nedidina cholesterolio 
koncentracijos kraujyje, jei ruo-
šiant kakavos gėrimą naudoja-
mas tik vanduo arba nuriebin-
tas pienas. Tie žmonės, kuriems 
nerekomenduojama gerti kavos 
(dėl joje esančio kofeino), gali 
vartoti kakavą, kurioje jo labai 
mažai, bet yra teofilino (stimu-
liuoja centrinę nervų sistemą, 
praplečia kraujagysles), teobro-
mino (padeda susikoncentruo-
ti, gerina atmintį, apskritai di-
dina darbingumą). Pažymėtina, 
kad abi šios medžiagos organiz-
mą veikia kur kas švelniau negu 
kofeinas. Taip pat kakavos sudė-
tyje yra fenilefilamino, triptofano 
(šios medžiagos gerina nuotaiką 
ir pasižymi švelniu antidepresi-
niu poveikiu), melanino (jis sau-
go odą nuo žalingo ultravioleti-
nių ir infraraudonųjų spindulių 
poveikio; jo taip pat turi kava, 
juodoji arbata, juodslyvės, mė-
lynės, tamsių rūšių vynuogės) 
ir kai kurių kitų medžiagų, ge-
rinančių širdies ir kraujagyslių 
sistemos darbą, didinančių odos 

elastingumą bei lėtinančių senė-
jimo procesus. Kai kurių moksli-
ninkų nuomone, kakavoje esan-
tys gamtiniai polifenoliai tinka 
vėžinių ligų profilaktikai.

Pastabos. Aktyviai protiš-
kai ir fiziškai dirbant, kakava – 
rimta pagalbininkė. Pageidauti-
na gėrimą saldinti ne cukrumi, o 
medumi ir užkąsti kokiais nors 
džiovintais vaisiais. Turintiems 
polinkį tukti, nereikėtų kakavos 
gerti kartu su pienu ar grietinė-
le, nes šis gėrimas taps dar kalo-
ringesnis. Jei labai norisi pieno – 
derėtų rinktis sojų pieną. Geriau-

sia kakavą (ne daugiau kaip du 
puodukus) išgerti per pusryčius 
arba priešpiečius ir visai neger-
ti prieš miegą (mat puoduke ka-
kavos būna apie 5 miligramus 
kofeino).

Apribojimai
1. Linkę sirgti podagra, inks-

tų, šlapimo takų ar šlapimo pūs-
lės akmenlige žmonės prieš var-
todami kakavą turėtų pasitarti 
su gydytoju. Mat kakavoje esan-
tys purinai (tam tikri organiniai 
junginiai, turintys azoto) skatina 
organizmą kaupti šlapimo rūgš-

ties druskas, kurios nusėda są-
nariuose, taip pat gali susargdin-
ti akmenlige.

2. Sergant vidurių užkietė-
jimu geriau visai atsisakyti šio 
gėrimo, nes kakavoje esančios 
rauginės medžiagos ligą tik ap-
sunkina.

3. Žmonės, kuriems diagno-
zuota aterosklerozė ar cukrali-
gė, prieš vartodami kakavą tu-
rėtų pasitarti su gydytoju.

4. Kakavos neturėtų varto-
ti vaikai iki trejų metų, nes kai 
kurios šio produkto medžiagos 
gali stipriai sudirginti nervų sis-
temą. Beje, vaikams, vyresniems 
kaip trejų metų, ir paaugliams 
patartina kakavą gerti su pienu 
ar grietinėle.

5. Rizikinga pirkti sveriamą 
kakavą, ypač kai nežinoma nei 
kilmės šalis, nei eksportuotojas. 
Mat tokia produkcija dažniausiai 
atkeliauja iš neturtingų Afrikos 
ar Lotynų Amerikos šalių, kurio-
se nesilaikoma higienos normų. 
Tarp įvairių priemaišų (smėlio, 
akmens dulkių, maišų pluošto 
ir kt.) kakavos milteliuose nere-
tai randama galinčio sukelti aler-
giją chitino.

Romualdas OGINSKAS

Sapnuose – išgyvenimų tęsinys

Kai kurių iš mūsų rytus 
nuolat sugadina įkyrus 
žadintuvo garsas. Ro-
dos, jei ne jis, miegotume 
amžinybę. Ir pramiega-
me! Beveik trečdalį savo 
gyvenimo praleidžiame 
miego karalystėje, tai-
gi norisi, kad šis trečda-
lis būtų išties to vertas: 
lepintų maloniais vaizdi-
niais, įsimintinais, įkve-
piančiais sapnais ir pan. 
Deja, kartais per miegus 
mus lanko ir kitokie vaiz-
diniai – sukrečiantys, gąs-
dinantys ir bauginantys. 
Kodėl?

ną naktį mes pereiname per vi-
dutiniškai šešis tokius miego cik- 
lus, taigi maždaug tiek sapnų ir 
susapnuojame.

Sapnų aiškinimo  
paslaptys

Turbūt visiems yra tekę bent 
kartą gyvenime vartyti sapni-
ninką siekiant išsiaiškinti, ką sa-
pnas reiškia. Išpopuliarėjus para- 
psichologijai tapo įprasta many-
ti, jog sapnai yra pranašiški. Vis 
dėlto psichologai išlieka skeptiš-
ki šiuo klausimu. Pasak jų, sap- 
nas labiau atspindi tai, kas įvy-
ko neseniai, nei siunčia įspėjimus 
apie ateitį. Kai kurios mokslinin-
kų teorijos aiškina, kad mūsų 
smegenys sukuria sapno siuže-
tą iš to, kas joms pasiekiama – 
dienos įspūdžių likučių, žadin-
tuvo skambučio, vėjo gūsio pro 
langą, žinoma, dar pridedamas 
emocinis atspalvis ir štai gauna-
mas ryškiausias sapnas. Kitos te-
orijos tvirtina, kad į sapnus mes 
perkeliame tai, ką esame aplei-
dę, ką vengiame išgyventi die-
nos metu. Pavyzdžiui, sapnuoja-
me žmones, su kuriais skaudžiai 
nutraukėme santykius, darbus, 
kurie mums buvo sunkiai įvyk-
domi, ir pan.

Z.Froido sapnų  
aiškinimo teorija

Viena populiariausių psicho-
logų teorijų išlieka Zigmundo 
Froido sukurta sapnų aiškinimo 
teorija. Jis tikino, jog sapnas ne-
kenksmingai leidžia išgyventi re-
alybėje nepriimtinus jausmus, jis 
yra paslėpta nuslopintų norų iš-
pildymo forma. Kai pabudę savo 
sapnus sąmoningai atsimename, 
galime juos papasakoti, jie įgy-
ja aiškų turinį, o sapno prasmė 
lieka paslėpta, latentinė. Aiškųjį  

sapno turinį gali sudaryti dienos 
įvykių fragmentai, pavyzdžiui, 
jei tądien ėjome pas gydytoją, jo 
kabineto vaizdiniai gali mus lan-
kyti ir sapne. Taip pat sapne ga-
lime regėti ir nuslopintus troš-
kimus, pavyzdžiui, jei dėl ligos 
negalime vaikščioti, sapne leng- 
vai ir paprastai pasijusime šo-
kantys, bėgiojantys, šokinėjan-
tys. Sapne taip pat gali dalyvau-
ti realūs veiksniai, pavyzdžiui, 
tikrovėje skambantis žadintu-
vas sapne randa savo vietą kaip 
gongas, automobilio signaliza-
cija, telefono skambutis ar dar 
koks nors kitas garsas. Jei miego 
metu fiziškai jaučiame alkį, troš-
kulį ar šaltį, sapne greičiausiai 
taip pat išgyvensime šiuos pojū-
čius – sapnuosime badą, sausrą 
ar ledynus.

Remiantis Z.Froido teori-
ja, sapne taip pat patiriami rea-
lūs užgniaužti jausmai, dienos 
metu nuslopintos emocijos, pa-
vyzdžiui, baimė susitikti su ko-
kiu nors žmogumi sapne gali pa-
sireikšti kaip jo persekiojimas, 
nerimas dėl artėjančio egzami-
no sapne gali atrodyti kaip dės-
tytojo pykčio priepuolis ir pan. 
Z.Froidas teigė, kad sapnuojant 
veikia įvairūs gynybiniai mecha-
nizmai. Pavyzdžiui, perkėlimas: 
jei sapnuojama karaliaus figūra, 
tai gali reikšti, jog sapnuojamas 
tėvo valdingumas. Norint su-
prasti sapno prasmę, reikia tie-
siog imtis jį analizuoti ir interpre-
tuoti. Iš pradžių sapną pataria-
ma suskaidyti į smulkesnes da-
lis ar kelis epizodus, tuomet pa-
teikti asociacijas, ką atskiros sap- 
no dalys galėtų reikšti, vėliau 
stengtis daugiau dėmesio skirti 
detalėms ir bandyti suvokti sim-
bolinę jų reikšmę. Svarbu nesiek-

ti sapno reikšmės suvokti tiesio-
giai, verta ieškoti prasmės giliau, 
apimant visumą.

Varginantys košmarai
Ne veltui linkime saldžių sap- 

nų, tik jie mums padeda išties 
pailsėti, pabusti geros nuotaikos, 
pasiruošus dienos iššūkiams. 
Deja, miego karalystėje pasitai-
ko ir košmarų, kurie ne tik su-
jaukia mūsų miegą, bet ir turi įta-
kos mūsų gyvenimo kokybei jau 
pabudus iš sapno. Mokslininkai 
pastebi, kad naktinius košmarus 
išprovokuoja įvairūs dalykai. 
Nakties vaizdiniams įtakos gali 
turėti net tai, ką valgome. Psicho-
patologai, remdamiesi savo tyri-
mų rezultatais, pataria prieš nak-
tį vengti aštraus ir sunkiai virški-
namo maisto, mat dėl jo pakin-
ta metabolizmo procesai, skran-
dis ir visas organizmas apkrau-
namas papildomu darbu, dėl to 
miegame prasčiau.

Naktiniai košmarai gali būti 
ir kai kurių ligų simptomas, ypač 
tų, kurias lydi karščiavimas. Sir-
guliuojant, pasitarus su gydyto-
ju, patartina stengtis kuo grei-
čiau numušti kūno temperatū-
rą, tik tada bus galima išvengti 
kankinančių sapnų. Sunkesnių, 
lėtinių sveikatos problemų turin-
tys žmonės yra priversti nuolat 
vartoti įvairius medikamentus. 
Pastebima, kad kai kurie vaistai, 
ypač antidepresantai, dėl suma-
žėjusio dopamino kiekio smege-
nyse taip pat gali išprovokuo-
ti naktinius košmarus. Nemalo-
nius sapnus naktį gali sukelti ir 
matyti siaubo filmai, net fantas-
tinių knygų ar detektyvų skai-
tymas bei sukrečiančių televizi-
jos laidų žiūrėjimas. Taigi vertė-
tų įvertinti savo nervų sistemos 

jautrumą ir pasirengimą susi-
durti su savo baimėmis.

Šalia visų fizinių blogų sap- 
nų priežasčių svarbiausios išlie-
ka nuslopintos psichologinės. 
Po jaudinančių ir traumuojan-
čių įvykių, pavyzdžiui, netek-
čių, skyrybų, nelaimių ir pan., 
galvoje ir širdyje kiekvienas iš-
gyvename stresą ir nerimą. Ne-
rimas dėl savo ar kitų saugumo, 
pasak psichologų, yra dažniau-
sia kankinančiuose košmaruo-
se vyraujanti emocija. Dėl arti-
mųjų gerovės, pavyzdžiui, siek-
dami apsaugoti vaikus ar kitus 
šeimos narius, realybėje imame 
savo nerimą, baimes ignoruoti, 
o stresą neigti, taigi šie ima verž-
tis iš pasąmonės būtent blogų 
sapnų ir košmarų pavidalu. Be 
galo svarbu išsiaiškinti, kas die-
nos metu mus taip gąsdina, ką 
mes norime ištrinti, ignoruoti. 
Tik tuomet galėsime to atsikra-
tyti ir pailsėti miegodami.

Namų darbai sielai: kaip 
atsikratyti košmarų?
Jei kartą šią savaitę susapna-

vote blogą sapną, panikuoti ne-
verta. Apmąstykite pastaruosius 
savo gyvenimo įvykius, ar neiš-
gyvenote streso, susirūpinimo, 
jaudulio. Perbėkite mintimis per 
visus neseniai matytus baisius 
filmus, išgirstas sukrečiančias 
istorijas ir skaitytas knygas. Pa-
klauskite savęs, ar naktipiečiams 
nevalgėte riebaus ir aštraus mais-
to. Tarp šių priežasčių greičiau-
siai rasite tikrąją. Ją supratus ir 
įsisąmoninus, blogi sapnai turė-
tų atsitraukti nieko gąsdinančio 
nežadėdami ateityje.

Saldžių jums sapnų!
Lina SMAILYTĖ

Psichologė
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Užsispyrimo reikalaujanti 
sporto šaka

Tinklalapyje www.sportas.info paskelbtame Auksės Paltarokai-
tės straipsnyje „Negalia – ne kliūtis žaisti tenisą“ rašoma apie 
neįgalius Lietuvos tenisininkus.

Dabar Lietuvos neįgaliųjų 
teniso klube (LNTK) yra septy-
ni žaidėjai. Pasak klubo prezi-
dento Aleksandro Pacevičiaus, 
iš pradžių sportininkus reikėjo 
pritraukti, sudominti, o dabar 
jie labai pamėgo šį sportą. SEB 
arenos aikštelėje jie treniruoja-
si tris kartus per savaitę po pu-
santros valandos. Taip pat daly-
vauja turnyruose namie ir sve-
tur – pernai Lietuvoje vyko net 
du tarptautiniai turnyrai, teni-
sininkai vyko į varžybas Sankt 
Peterburge.

Dabar klubo nariai rengia-
si vasario pabaigoje Turkijos 
mieste Antalijoje vyksiančiam 
pasaulio taurės varžybų atran-
kos turnyrui „2012 BNP Pari-
bas World Team Cup – Europe“. 

Praėjusių metų pabaigo-
je Lietuvoje lankėsi svečiai iš 
Olandijos – žinomas neįgaliųjų 
teniso treneris Marcas Kalkma-
nas ir 18-metis judėjimo nega-
lią turintis tenisininkas Floria-
nas de Boeris (54-oji neįgaliųjų 
teniso jaunių raketė pasaulyje). Į 
M.Kalkmano organizuotas pra-
tybas atvyko neįgalieji su trene-
riais iš Estijos ir Latvijos. Speci-
alistas neįgaliems Lietuvos te-
nisininkams sudarytas sąlygas 
įvertino teigiamai.

Per parodomąją treniruo-
tę F.de Boeras žaidė su Lietu-
vos vyrų rinktinės nariu, Vil-
niaus teniso akademijos auklė-
tiniu Luku Mugevičiumi. Pasta-

rasis svarstė, kad neįgalių žmo-
nių žaidžiamas tenisas iš esmės 
nesiskiria nuo to, kurį žaidžia 
negalios neturintieji. Išskyrus 
tai, kad neįgaliesiems leidžia-
mi du kamuoliuko atšokimai 
nuo žemės.

Olandų viešnagė Lietuvo-
je – Tarptautinės teniso federa-
cijos programos „Silver Fund“ 
dalis, atvykti jie turėtų ir šiemet. 
Būtent per šią programą Lietu-
vos teniso sąjunga gavo 8 neį-
galiems jaunuoliams pritaiky-
tus vežimėlius, skirtus žaisti te-
nisą, kurių vieno kaina – dau-
giau kaip 10 tūkst. litų. Šie veži-
mėliai ypatingi tuo, jog turi pa-
pildomą ratuką gale, kad spor-
tininkas neapsiverstų. Taip pat 
kitoks ratų pasvirimo kampas, 
leidžiantis tenisininkams lais-
vai judėti po aikštelę. Tikimasi, 
kad ši dovana padės pritraukti 
daugiau neįgalių vaikų, nes kol 
kas ši sporto šaka populiaresnė 
tarp vyresnių žaidėjų.

„Vaikai, negalintys žais-
ti teniso įprastai, gali pasiek-
ti puikių rezultatų žaisdami jį 
su šiais specialiais vežimėliais. 
Reikia tik daug noro, užsispy-
rimo ir treniruočių“, – teigė pa-
tyręs specialistas M.Kalkmanas.

Vilniaus teniso akademija 
labai laukia vaikų, kurie negali 
vaikščioti arba vaikšto sunkiai, 
bet yra ambicingi ir nori spor-
tuoti, kreiptis į akademiją ir iš-
mokti žaisti tenisą.

Kaip paaiškino A.Visman- 
tienė, Akmenės rajono savival-
dybė – viena iš 5, pi ni gi nės pa-
ra mos tei ki mą vykdanti kaip sa-
va ran kiš ką funk ci ją. Tai reiš kia, 
kad so cia li nes pa šal pas ir kom-
pen sa ci jas už būs tų šil dy mą su-
ti ko mo kė ti iš sa vo biu dže to lė-
šų su są ly ga, kad Vy riau sy bė 
pa di dins ra jo no biu dže tą to kia 
su ma, ko kia 2011 me tais bu vo 
skir ta pi ni gi nei pa ra mai so cia-
liai rem ti niems žmo nėms. Ta pa-
ti su ma bus kas met tre jus me tus 
– kiek nu ma ty ta tęs ti žvalgomą-
jį pro jek tą.

Es mi nis tiks las – kuo efek-
ty viau pa nau do ti vals ty bės lė-
šas, kad so cia li nė pa ra ma tek tų 
tiems, kam la biau siai jos rei kia. 
Jei sa vi val dy bė pri trūks gau-
tų lė šų pi ni gi nei pa ra mai, tu rės 
pa pil do mai su ras ti pi ni gų sa-
vo biu dže te ir pa skir ti so cia liai 
rem ti niems žmo nėms. Jei ne-
rei kės tiek pi ni gų, kiek gau ta, 
jie liks ra jo no biu dže te, o kaip 
juos panaudoti, spręs sa vi val-
dy bės ta ry ba.

Pasak vedėjos, tokiam žings-
niui ryžtasi norint griežčiau 
kontroliuoti pašalpų gavėjus ir 

Mažės nepagrįstai gaunančiųjų 
socialines išmokas 

„Šiaulių krašto“ tinklalapyje paskelbtame Vytauto Ruškio inter-
viu su Akmenės rajono savivaldybės Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Aleksandra Vismantiene rašoma apie socialinės 
paramos pokyčius.

atskleisti galimus sukčiavimo 
atvejus. Tokį sprendimą paska-
tino ir vis didėjantys socialiai 
remtinų Akmenės rajono gyven-
tojų skaičiai. Jos pateiktais duo-
menimis, 2008-ai siais so cia li nės 
pa šal pos kas mė ne sį bu vo iš mo-
ka mos vi du ti niš kai 1,5 tūks t. ga-
vė jų, o po dve jų me tų jų pa dau-
gė jo dvi gu bai.

Šių me tų pra džia bau gi na 
dėl pasikeitusios re gist ra vi mo si 
tvar kos Dar bo bir žo je. Iki šiol jo-
je 6 mė ne sius re gist ruo tas žmo-
gus įgy da vo tei sę gau ti so cia li-
nę pa šal pą. Per tiek lai ko pa si-
keis da vo be dar bių si tua ci ja, ir 
dau ge liui ne pri reik da vo tos pa-
šal pos. Da bar Dar bo bir žo je už-
re gist ruo tas be dar bis jau tą pa-
čią die ną sa vi val dy bės So cia li-
nės pa ra mos sky riu je ga li pra-
šy ti pa šal pos. Ir to kių ga li atsi-
rasti dau giau, ne gu bus nu sta-
ty ta ap ga vys čių, tad sutaupyti 
lėšų, kurias bus galima panau-
doti kitoms reikmėms, savival-
dybei bus nelengva.

Sa vi val dy bės ta ry bos na riai, 
priim da mi spren di mą da ly vau-
ti šiame bandomajame pro jek te, 
ti kė jo si, kad pi ni gų ne prit rūks. 

Šį Nekilnojamojo turto mo-
kesčio įstatymo papildymo pro-
jektą, siekiant apsaugoti socialiai 
jautrią visuomenės grupę, Sei-
mo posėdžių sekretoriate įregist- 
ravo Seimo narys Evaldas Jur-
kevičius. Jo duomenimis, tokia 
praktika yra įprasta Europos Są-
jungos valstybėse, nes papildo-
mai apmokestinti socialiai jaut- 
rių remtinų neįgalių gyventojų 
turtą neteisinga.

Ar neįgaliuosius atleis nuo 
nekilnojamojo turto mokesčio?

Žmones, kurių šeimose 
mokestinio laikotarpio 
pradžioje nėra darbin-
gų šeimos narių, ir tuos, 
kuriems nustatytas 0–40 
proc. darbingumas, siū-
loma atleisti nuo nekilno-
jamojo turto mokesčio.

„Sveikas fizinis asmuo, įsigi-
jęs prabangų turtą, negalėjo nu-
matyti, kad taps neįgalus, praras 
dalį pajamų ir bus priverstas gy-
venti iš neįgaliojo pašalpos. Juo 
labiau kad būdamas sveikas fizi-
nis asmuo negalėjo numatyti Ne-
kilnojamojo turto mokesčių įve-
dimo, kurie gali viršyti jo gau-
namos neįgaliojo pašalpos dydį. 
Neįgaliam asmeniui paprastai 
nuolat reikalingi vaistai, gydy-
mo ir reabilitacijos procedūros, 
kurios ne visada yra kompen-
suojamos, taip pat reikalinga kitų 
žmonių priežiūra ir globa. Reali-
zuoti (parduoti) turtą, kuris buvo 
įsigytas nekilnojamojo turto rin-
kos pakilimo metu, reikštų pa-
pildomus nuostolius, o neįga-
liajam įsigyti naują turtą yra dar 

sunkiau, to neįmanoma padaryti 
per trumpą laikotarpį“, – svarsto 
Seimo narys E.Jurkevičius.

Pasak jo, Nekilnojamojo tur-
to mokesčio įstatyme nenuma-
tyta jokių išimčių neįgaliesiems, 
nepaisant to, kad dėl prarasto 
daugiau nei pusės darbingumo 
jie dažnai neturi galimybės gau-
ti papildomų pajamų, nors anks-
čiau buvo darbingi ir sugebėjo 
sukaupti turto.

Pagal Žemės mokesčio įsta-
tymą, siekiant apsaugoti socia-
liai jautriausią visuomenės dalį, 
nuo žemės mokesčio atleidžiami 
nepilnamečiai, senatvės pensijos 
amžiaus sulaukusieji ir neįgalie-
ji, kuriems nustatytas 0–40 proc. 
darbingumas.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

bei savivaldybėms naudingus 
susitikimus su techninės pagal-
bos, ortopedinių priemonių ga-
mintojais ir tiekėjais. LND pir-
mininkas vylėsi, kad šiai veik- 
lai lėšų bus skirta. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijai yra 
pateiktas Neįgaliųjų reikalų ta-
rybos prašymas skėtinėms aso-
ciacijoms skirti papildomą fi-
nansavimą. Tačiau kol atsaky-
mo nėra, galutinių sprendimų 
priimti negalima.

Siuvimo įmonei „Alinva“ 
ieškoma naujų patalpų

Z.Jančauskis neseniai lankė-
si Alytuje veikiančioje draugi-
jos įmonėje UAB „Alinva“. Siu-
vimu užsiimanti bendrovė įsi-
kūrusi labai prastose patalpose 
– gyvenamojo namo pusrūsyje. 
Ten drėgna, šalta, nei patalpos, 
nei patekimas į jas nepritaikyti 
judėjimo negalią turinčiam žmo-
gui. LND pirmininkas buvo su-
sitikęs su Alytaus miesto savi-
valdybės atstovais, tarėsi dėl ga-
limybės UAB „Alinva“ perkelti 
į kitas patalpas. Dvejas galimas 
patalpas net apžiūrėjo. Deja, vie-
nos siuvimo įmonei netiko (jos 
yra gyvenamajame name), o an-
trąsias, anksčiau buvusiame vai-

kų centre, reikėtų patiems su-
remontuoti, įsirengti. Savival-
dybė jas suteiktų pagal panau-
dos sutartį. 

Valdybos nariai svarstė gali-
mybę išplėsti įmonės veiklą, joje 
įdarbinti daugiau neįgaliųjų, ta-
čiau prieš tai kreiptis į Darbo bir-
žą, kad ši subsidijuotų neįgalių-
jų darbo vietų įrengimą. 

Asocijuotosios narės 
turi vykdyti valdybos 

įpareigojimus
Lietuvos neįgaliųjų draugi-

ja – skėtinė asociacija, vienijan-
ti šalies miestuose bei rajonuo-
se veikiančias neįgaliųjų drau-
gijas. Praėjusiais metais LND ta-
rybos posėdyje priimtas spren-
dimas mokėti asociacijos nario 
mokestį. Jis susietas su draugi-
jų narių skaičiumi. Visos draugi-
jos jau turėjo pristatyti savo na-
rių sąrašus, deja, dar nemažai 
jų to nepadarė. Valdybos nariai 
pritarė, kad asocijuotosios narės 
turi vykdyti LND įpareigojimus. 

Griežtesnės LND valdybos 
pozicijos LND teisininkė Asta 
Armonaitė prašė ir pristatyda-
ma dar vieną atvejį – konflikti-
nę situaciją Telšių rajono neįga-
liųjų draugijoje. Praėjusių metų 
spalį tarybos sprendimu iš drau-
gijos buvo pašalinti 5 jos nariai. 

Vienas kandidatas į draugijos 
narius kreipėsi į Lygių galimy-
bių kontrolieriaus tarnybą dėl 
diskriminacijos, mat Neįgalių-
jų draugija savo įstatuose buvo 
numačiusi nuostatą, kad orga-
nizacijos nariais negali būti psi-
chinę negalią turintys asmenys. 

Valdyba nusprendė įparei-
goti Telšių rajono neįgaliųjų 
draugijos tarybą sušaukti ne-
eilinį visuotinį narių susirinki-
mą, pakeisti įstatus ir patikrin-
ti, ar draugijos nariai ir po teis-
mo sprendimo vis dar pasitiki 
organizacijos pirmininku ir pa-
laiko jo vykdomą politiką. Ats-
kirame rašte LND valdyba išsa-
kė oficialią nuomonę, kad ne-
palaiko pirmininko Antano Gri-
galio pozicijos šalinti draugijos 
narius, neieškoti kompromisi-
nių sprendimų ir siūlo visuoti-
niam narių susirinkimui jo ne-
rinkti Neįgaliųjų draugijos pir-
mininku. Jeigu iki balandžio 16 
dienos permainų Telšiuose neį-
vyks, bus stabdoma šios drau-
gijos narystė LND asociacijoje. 

Posėdyje valdybos nariai nu-
sprendė, kad asociacijos narės į 
metinį tarybos posėdį bus su-
kviestos gegužės pabaigoje, o 
LND ataskaitinė rinkiminė kon-
ferencija vyks spalio mėnesį. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Asociacijos veiklai prireiks 
daugiau išmonės ir vidinių išteklių

(atkelta  iš 1 psl.)

Mums, įvairių negalių turin-
tiems ar dėl amžiaus savarankiš-
kumą praradusiems žmonėms, 
labai svarbus yra pagalbos į na-
mus paslaugas teikiantis sociali-
nis darbuotojas.

Jau 7-erius metus Radvilišky-
je šį darbą atlieka Rima Rainienė. 
Visko būta per tuos metus. „Dar-
bo pradžioje, – pasakoja Rima, 
– tekdavo vos ne kasdien ašarą 
nubraukti.“ Ne visi jos lankomi 
žmonės ją suprasdavo, bet Rima 
nenuleido rankų. Ieškojo kelių ir 
takelių į jų širdis ir protus. Sten-
gėsi juos geriau pažinti, supras-
ti ir, jos žodžiais, „prisijaukinti“. 
Daug padėjo tuometinė Sociali-

Svarbus žmogus
nių paslaugų tarnybos vadovė 
Nijolė Jaromskienė.

Dabar Rima džiaugiasi Rad- 
viliškio parapijos bendruome-
nės socialinių paslaugų cent- 
ro direktorės Ritos Pranės Vi-
limaitės dėmesingumu sociali-
niams darbuotojams. Šiuo metu 
R.Rainienė lanko 10 žmonių. Ži-
nia, visi jie, kaip ir jų poreikiai, 
skirtingi. Tenka visus juos su-
prasti, padėti.

Atsakingas ir nuoširdus Ri-
mos darbas įvertintas padėkos 
raštais. „Darbo pradžioje norėjo-
si bėgti kuo toliau, o dabar neįsi-
vaizduoju, kokį kitą darbą galė-
čiau dirbti“, – prisipažįsta ji. Man 

regis, Rimai sėkmingai dirbti pa-
deda pareigingumas, atsakomy-
bė, mokėjimas išklausyti žmogų 
ir jį išgirsti.

Tėvas Stanislovas savo dva-
siniame testamente rašė: „Da-
link širdies gerumą, išmintį, to-
leranciją, supratimą, atjautą, su-
teik vilties ir tikėjimo tiems, ku-
riems jų labiausiai reikia.“ Ar ne 
toks turėtų būti ir socialinių dar-
buotojų credo?

Būtent tokia „veiklos progra-
ma“ kiekvienam iš mūsų padė-
tų gyvenimą nuspalvinti švieses-
nėmis spalvomis, darytų jį pras-
mingesnį.

Janina OŽALINSKAITĖ
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PasaulyjeNeįgalieji pasaulyje

Dideli išbandymai tenka stiprios 
dvasios žmonėms

Andrejus Alfiorovas, studentas iš Ma-
riupolio (Ukraina, Donecko sritis) po 
nelaimės neteko abiejų kojų. Jo mergi-
na, 19-metė Ana Nalesnaja, nepabūgo 
šio gyvenimo išbandymo ir nepaliko jo 
bėdoje. Jie tiki, kad, įveikę šią nelaimę, 
galės susitvarkyti su bet kokiomis ne-
gandomis.

Daltonikams skirti 
šviesoforai

Japonijos keliuose bandomi 
nauji šviesoforai, kurių signalus 
gali matyti ir sveiki, ir spalvų 
neskiriantys vairuotojai. Nau-
ją šviesoforą sukūrė vieno Ja-
ponijos pietuose esančio mies-
to, Fukuokos, universiteto pro-
fesorius Taras Ocijajus. Pirma-
sis toks šviesoforas jau pastaty-
tas Fukuokos mieste. Iki vasario 
pabaigos Tokijuje prasidės mė-
nesį truksiantis antro tokio pat 
šviesoforo bandymas. Raudo-
name šio šviesoforo signale iš 
ryškesnių mėlynų diodų išdė-
liotas „X“ ženklas. Vairuotojai, 
kurių regėjimas geras, vos įžiūri 
šį ženklą, o daltonizmo sutriki-
mą turintieji aiškiai mato mėly-
ną „X“ ženklą fone, kuris jiems 
atrodo geltonas. Naujieji švieso-
forai 2011 m. gavo apdovanoji-
mą už dizainą viešųjų patogu-
mų ir gamybos srityje.

Sutuoktiniai,  
kartu išgyvenę 

65 metus, mirė tą 
pačią dieną

Sutuoktiniai iš Pensilvani-
jos valstijos (JAV), kartu išgyve-
nę 65 metus, mirė tą pačią die-
ną 88 min. intervalu. 87 metų 
Mardžorė Lendis užgeso pir-
madienį ligoninėje po ilgos li-
gos. Paskutinėmis moters gyve-
nimo minutėmis šalia buvo jos 
vyras, 89 metų Džeimsas Len-
dis. Atsisveikindamas jis žmo-
nai tarė: „Viskas gerai. Aš tave 
myliu. Mes nugyvenome daug 
puikių metų. Netrukus vėl su-
sitiksime.“ Po pusantros valan-
dos senoliui pasidarė bloga, ir 
jis mirė nuo širdies priepuolio. 
Pasak jo vaikaitės, seneliai nega-
lėjo gyventi vienas be kito. Bu-
vęs JAV karinių oro pajėgų la-
kūnas Dž.Lendis ir jo išrinkto-
ji susituokė 1946 metais, susi-
pažinę šokiuose, ir nuo to lai-
ko nebesiskyrė.

Beždžionės plauna 
grindis ir išneša 

šiukšles
Kelios Udmurtijos zoologi-

jos sode gyvenančios beždžio-
nės, matydamos, kaip darbuo-
tojai tvarko jų voljerus, išmo-
ko plauti langus, grindis, iš-
nešti šiukšles. „Pirmas paėmė 
į rankas skudurą ir pamėgino 
išplauti grindis šimpanzių pa-
tinas Jaška. Vėliau jis pradėjo 
švarinti voljero sienas ir langus. 
Pastaruosius Jaška valė ypač rū-
pestingai: ne tik plovė pamirkęs  
skudurą vandenyje, bet ir kelis 
kartus paspjaudė ant stiklo, o 
paskui nušluostė. Jašos pavyz-
džiu pasekė ir jo draugė – šim-
panzė Džesika. Ji šlavė grindis 
ir krovė šiukšles į paketus“, – 
pasakoja zoologijos sodo dar-
buotojai. Tiesa, Jaškos ir Džesi-

kos kaimynai kol kas tokio su-
manumo nepademonstravo. 
Skudurai, šepečiai, kempinės, 
kibirai ir šluotos jiems tik žais-
lai, kuriais galima mėtytis. 

Neįgalaus 
sportininko 
žygdarbis

Kitaip ir nepavadinsi kana-
diečio Džošo Diuko pasiekimo. 
Jis pirmasis pasaulyje iš neįga-
lių kalnų slidininkų atliko sal-
to atgal. 2004 m. Džošas susi-
žeidė ir buvo paralyžiuotas že-
miau juosmens. Tačiau vaikinas 
nepaliko sporto: po septyne-
rių metų reabilitacijos ir įtemp-
tų treniruočių ne tik vėl grįžo į 
slidinėjimo trasą, bet ir atliko šį 
sudėtingą triuką. Jam meistriš-
kumo gali pavydėti net ir pro-
fesionalūs atletai.

Basomis kojomis 
per sniegą

Vokietis fizioterapeutas Ka-
jus Martinas pasiekė Gineso re-
kordą, 5 km atstumą basomis 
per dirbtinį sniegą įveikęs per 
23 min. ir 42 sek. Per lenktynes 
uždarame slidinėjimo centre 
Meklenburge jis įveikė 6 kon-
kurentus. Po bėgimo K.Martino 
kojos sruvo krauju. Kitam bėgi-
kui nustatytas kojų nušalimas, 
jam prireikė medikų pagalbos. 
Neįprastų lenktynių finišo li-
niją kirto 3 bėgikai iš 6. Kiti 3 
buvo priversti pasitraukti dėl 
kojų skausmų. Bėgimo per snie-
gą basomis 5 km rekordo buvo 
siekiama pirmą kartą. Vieninte-
lė sąlyga – įveikti distanciją per 
mažiau nei pusvalandį.

Ateityje Amerikos 
ir Azijos žemynai 

susijungs
Pasak Jeilio universiteto 

mokslininkų, po 50–200 milijo-
nų metų Amerikos ir Eurazijos 
žemynai susijungs Šiaurės aši-
galyje. Žemės sausumos masy-
vai nuolat juda, nes Žemės tek-
toninės plokštės slenka plane-
tos paviršiumi. Geologai mano, 
kad dėl to periodiškai susidaro 
superkontinentai. Taip pat ma-
noma, kad išnyks Karibų jūra 
ir susijungs Šiaurės bei Pietų 
Amerika, išnyks Arkties jūra ir 
jos vietoje susijungs Amerikos 
žemynai ir Azija. Prie žemyno 
prisijungs ir Afrika bei Austra-
lija, tik Antarktida išliks atski-
ras žemynas.

Anek do tai

Bildukas

Šiuos anekdotus ELTA parengė pagal užsienio 
spaudą.

***
Žmona ruošiasi kepti kiau-

šinienę. Grįžta į namus vyras ir 
pradeda: 

– Daugiau aliejaus! Aliejaus, 
sakau, pridegs! Apversk, ap-
versk, sakau! Ar išprotėjai? Die-
ve! Druskos, druskos...

Žmona susinervinusi jį nu-
traukia:

– Negi manai, kad aš nemo-
ku kepti kiaušinienės?

Vyras:
– Aš tik noriu, kad tu supras-

tum, kaip man reikia vairuoti, 
kai tu sėdi šalia.

***
Didžiausias žmogaus prie-

šas greičiausiai yra alkoholis. Ta-
čiau Biblijoje juk parašyta: „My-
lėk savo priešus!“

***
 Šeimos galva kandidatei į 

aukles: 

– Jūs norite įsidarbinti vaikų 
aukle? Kokią kvalifikaciją gali-
te įrodyti?

– Aš anksčiau pati buvau 
vaikas.

***
– Iš karto po vestuvių mano 

žmona pradėjo svaidyti į mane 
visokiausius daiktus, – pasako-
ja sutuoktinis teismui. 

– Kiek laiko jūs vedę?
– Penkiolika metų. 
– Tačiau jūs skundžiatės tik 

dabar?
– Tik praėjusią savaitę ji pir-

mą kartą pataikė.
***

Du dantų krapštukai vaikš-
čioja po mišką. Staiga keliuku 
prabėga ežys. Vienas krapštu-
kas kitam: 

– Ar tu žinojai, kai čia kur-
suoja autobusas?

Įsilaužėlio žmona savo vyrui: 
– Kur buvai vakar naktį? Ry-

tiniame laikraštyje nepranešta nė 
apie vieną įsilaužimą.

***
– Ką? Jūs per tris dienas ap-

žiūrėjote visą Romą? Kaip su-
spėjote?

– Mes pasidalijome pareigo-
mis. Mano žmona lankėsi mu-
ziejuose, dukra – parduotuvė-
se, o aš – baruose.

***
Gydytojas:
– Jums reikia atostogų. 
Pacientas: 
– Negaliu, ką tik įsigijau va-

sarnamį.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Netipiška pora
Virėjo profesiją Andrejus pa-

sirinko būdamas 6-erių, kai išvi-
rė pirmąją sriubą. Šios specialy-
bės jis mokėsi Mariupolio eko-
nomikos ir prekybos techniku-
me, kuriame ir susipažino su 
Ana, besimokiusia finansų. Arti-
miau jie ėmė bendrauti tik 3-iai-
siais mokslų metais, ruošdamie-
si bendram koncertui.

Ana domėjosi fotografija, An-
drejus kūrė eiles, muziką. Kurį 
laiką jam labai patiko ekstrema-
lusis parkūras – tam tikra sporti-
nio tipo veikla, kurios tikslas – 
kuo greičiau įveikti kliūtis. Šią 
veiklą mėgstantys jaunuoliai šo-
kinėja per įvairius gatvėse esan-
čius objektus, vaikšto turėklais 
ir pan. Jis šokinėjo stogais, darė 
salto ir nuolat stengdavosi pasi-
rinkti kuo aukštesnę kliūtį, dėl to 
draugų buvo pramintas Arkan-
gelu. Susipažinęs su Ana, Andre-
jus šio pomėgio atsisakė, subren-
do ir neberizikavo savo sveikata.

Nelaimė tykojo vos už 
kelių žingsnių

Andrejus, nenorėdamas būti 
našta tėvams, baigęs mokslus įsi-
darbino kavinėje, esančioje prie 
pat paplūdimio, kur jaunuoliai 
susitikdavo po darbų.

Praėjusių metų birželio 23-
ioji niekuo nesiskyrė nuo įpras-
tų darbo dienų. Vaikinas, pabai-
gęs savo pamainą, kaip visada 
skubėjo susitikti su Ana. Kavinę 
nuo paplūdimio skyrė traukinio 
bėgiai. Juos peržengę žmonės at-
sidurdavo poilsio zonoje. Jokių 
apsauginių tvorelių toje vietoje 
nėra, bėgius nuo poilsiaujančių-
jų akių uždengia tik pakelėje au-
gantys medžiai.

Vaikinas iki šiol negali paaiš-

kinti, kai nepastebėjo artėjančio 
traukinio. Jis pasakoja apie kaž-
ką mąstęs. Prisimena tik smūgį 
ir didžiulį skausmą. Pamatę ne-
laimę, prie jo pribėgo praeiviai, 
stengėsi padėti, iškvietė greitąją. 
Andrejus prisimena, kaip, veža-
mas į ligoninę, laikė tai, kas liko 
nuo jo nukirstų kojų. Jis tikina 
tuomet negalvojęs, kad nebega-
lės vaikščioti. Jaunuolis tik bijojo 
netekti Anos ir vis rinko jos tele-
fono numerį, bet telefonas, kaip 
tyčia, buvo išjungtas...

jaus, mergina sulaukė šeimos 
pritarimo – iš ligoninės išleis-
tą vaikiną ji parsivežė pas sene-
lius, kur gyveno po tėvų skyry-
bų. Močiutės žodžiais, tokie ne-
lengvi išbandymai tenka tik labai 
stiprios dvasios žmonėms, kokia 
yra Ana. Mergina tikina nesu-
prantanti tų, kurie klausia, kaip 
ji ryžosi tokiam žingsniui. Ana 
mano, kad daug sunkiau būtų 
gyventi žinant, jog paliko žmogų 
vien dėl to, kad jį ištiko nelaimė.

Jaunuolius palaikė ir ekstre-
malųjį parkūrą kultivuojantys 
Andrejaus draugai – surengė 
mieste akciją, kurios metu rin-
ko lėšas jam gydyti. Padėjo ir 
neabejingi nepažįstami žmonės.

Tuoktis – savo kojomis
Ana rodo maždaug prieš 

pusmetį iki nelaimės padarytą 
tatuiruotę ant rankos, kur pa-
rašyta: „Niekada nepasiduok, 
tikėk svajone.“ Mergina pasa-
koja, kad po draugo nelaimės 
tapo visai kitu žmogumi. Pra-
eityje svarbūs dalykai – disko-
tekos, draugės, muzika – nuė-
jo į antrą planą. Dabar jai svar-
biausia – padėti Andrejui pa-
kilti iš neįgaliojo vežimėlio. Bū-
tent tada, kai Andrejus turės ko-
kybiškus kojų protezus, jie nu-
sprendė susituokti ir surengti 
šventę prie jūros.

Dabar abu jaunuoliai tęsia 
neakivaizdines studijas, Ana 
dirba stiliste konsultante drabu-
žių parduotuvėje, Andrejus rū-
pinasi namais ir, žinoma, mais-
tu. Ateityje vaikinas planuoja 
žaisti krepšinį, mat įsitikinęs, 
kad būtent ši sporto šaka jam, 
judančiam rateliais, tinkama.

Pagal http://sobesednik.ru  parengė

  Viktorija NORKAITĖ

Sužinojusi apie nelaimę, 
mergina atskubėjo į ligoni-
nę. Žinoma, į reanimaciją, kur 
buvo paguldytas Andrejus, jos 
neįleido. Ji pasakoja tik prašiu-
si slaugutės Andrejui perduoti, 
kad yra prie palatos durų, neiš-
sigando ir jo nepaliko. Laukda-
ma, kol bus įleista, mergina pa-
sakojo skambinusi draugams 
pranešti apie nelaimę ir mintyse 
sudariusi žmonių, kuriuos leis 
pas Andrejų, sąrašus. Pasak jos, 
verkšlenančių ir silpnų žmonių 
ji negalėjo leisti į palatą, mat An-
drejus laikėsi iš paskutiniųjų ir 
tai galėjo jį dar labiau palaužti.

Ateities planai
Pasiryžusi nepalikti Andre-

PERKA
Pirksiu Opel Astra markės (ne senesnį nei 2002 metų, 3 durų) 

benzininį automobilį su gamykline rankinio valdymo įranga.
Siūlyti Angelei mob. tel. 8 684 379 71.
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Novelė

„Bičiulystės“ bičiulių posmai
o

***
Pasivyki mane
Pasivyki
Nors aš
Niekur nebėgu
Pasakyki man
Pasakyki 
Gražų žodį
Prieš miegą
Apkabinki mane
Apkabinki
Gal ištirps
Širdyje
Sniegas
Sugrąžinki man
Sugrąžinki
Tas vaikystės
Pasakas mielas
Nuraminki mane
Nuraminki
Kol akis
Užrakins miegas...

***
Tavo rankos
Ne mane glamonėja
Tavo žodžiai
Ne man paskirti
Pranašavo
Pakels snaiges
Nuo žemės vėjas
Ir nuneš toli
Kartu
Su tos laimės mažos
Lašeliais
Kurios
Vakar linkėjai man
Ką
Iš savo tuščio delno
Galėčiau pasiūlyti
Tavo delnan
Gražių svajonių

Kaziūnė laiko stipriai užri-
šusi savąjį ligų maišelį. Neduok 
Dieve, susirgti. Kas ja rūpinsis? 
Kas lankys tame atokiame kam-
pe? Vorą metų nugyveno nesir-
gusi, sunkus darbas palenkė že-
mės link, bet grynas oras, ežeras 
ir miškas neleido išlįsti ligai. Tik 
jie pamiršo Kaziūnės metus. Ta 
sunki žuvagaudė, rūpesčiai dėl 
druskos Kaziūnę tiek nuplūkia, 
jog kelias dienas jaučiasi keis-
tai pavargusi. Gelia visą kūną, 
o vakare, užmerkus akis, plau-
kia žuvų galvos, didumo kaip 
kuparas. Tai užsnūsdama, tai 
atsibusdama, senoji neramiai 
tįso lovoje. Trečią naktį maiše-
lis praplyšta ir į Kaziūnės vidų 
įlenda liga. Ji tol dirba savo ne-
gražų darbą, kol moteris dejuo-
dama pabunda ir apimta skaus-
mo blaškosi lovoje. Aštrūs die-
gliai varsto pašones, juosmenį, 
slenka žemyn. Pakilęs karštis 
purto Kaziūnę lyg sausą lapą. 
Iš sučiauptų lūpų išsprūsta ai-
manos, gryčia pilnėja skausmo, 
bejėgiškumo ir nevilties. 

Gamtos reikalas priverčia 
Kaziūnę pritūpti ant kibiro. 
Tirštas, negražus šlapimas pa-
protina moterį, kad sunegalavo 
inkstai. Sunkiai, ramstydamasi 
į sienas, suolą, Kaziūnė pasie-
kia viryklę, kaičia vandenį, ieš-
ko vaistažolių. Dejuodama vi-
durin sodina geldą, pila garuo-
jantį vandenį, atsargiai tupia-
si. Žolės lyg maurai pinasi tarp 
kinkų, bet ji kantri. Lyg atlėgs-
ta. Išlipusi iš geldos ruošiasi žo-
lių arbatos. Naujas skausmas 
taip smeigia per kirkšnį į šoną, 
jog Kaziūnė susmunka prie sta-
lo. Dūriai kartojasi ir ji prade-
da šaukti: „Neplauksiu žvejoti, 
nelėksiu dažnai miestan, sėdė-
siu namie ir melsiuos“, – žada 
kažkam Kaziūnė, kad apgau-
tų skausmą. Bet jis nepaleidžia. 
Prisimena turinti tablečių. Sura-
dusi praryja kelias. Paskui dar. 
Gal nenusitručins nuo tos krei-
dos? Prigula, bet gulėti negera, 
prakaitas pila lyg kolchozo run-
kelius ravėtų. Keliasi ir vaikšto. 

Diegliai pasilpsta. Staiga galvo-
je nušvinta mintis. Greit, net per 
greit, taip jau įpratusi, susiranda 
seniūno duotą telefoną, spau-
do mygtukus. Šiam atsiliepus, 
išberia: „Atsiprašau, čia Kaziū-
nė. Apsirgau, bijau, kad neišsi-
kapstysiu.“

Sulaukusi pažado, kad pa-
dės, ima ruoštis. Iš komodos iš-
siima naujus baltinius ir chala-
tą, šlepetes. Kruopščiai susiskai-
čiuoja pinigus – ką žinai, kiek 
reikės duoti. Ir nustėrsta. O jei-
gu reikės gultis po peiliu? Pa-
pjaus. Ji jau sena boba, kas su 
tokia terliosis? Bet tuoj save su-
ramina. Dar nemirs, ženklai kal-
ba – dar ne. Ak, būtų pamiršusi 
šukas, muilą ir kvepalus. O pa-
sas? Kur, Kaze, tavo pasas? A, 
čia jis guli. O gal maisto įsidėti? 
Bet vien nuo minties apie mais-
tą ją nupurto. 

Nelauktai pasigirsta greitu-
kės sirena ir po kelių minučių 
įgriūna visa valdžia: seniūnas, 
įgaliotinis, gydytojas, socialinė 
darbuotoja. Jie glosto ir rami-
na Kaziūnę. Ši neišlaiko ir duo-
da valią ašaroms. Jie supranta 
ir leidžia palengvinti dūšią. Se-
niūnas, įgaliotinis, socialinė dar-
buotoja kampe tariasi, kas pri-
žiūrės namus, o gydytojas ima 
atsargiai klausinėti apie ligą. Jis 
pagiria Kaziūnę, kad puikiai pa-
žįsta ligas, ir nuramina, kad li-
goninėje neteks užsibūti. Aišku, 
tas peršalimas žvejojant, laks-
tymas ne į naudą, bet jeigu visi 
elgtųsi protingai, gydytojai ne-
turėtų darbo. Įgaliotinis pažada 
gyventi Kaziūnės troboje, kol ji 
sugrįš. Seniūnas paima jos pa-
siruoštą maišelį ir visi pasijun-
ta, lyg išlydėtų motiną. Sociali-
nės darbuotojos akyse Kaziūnė 
pamato ašaras ir pati vėl susi-
graudina: „Gera ji moteris, kad 
man tokią dukterį“, – pagalvoja. 

Sunkiai atsidususi, Kaziūnė 
per sunkumą nusišypso ir žen-
gia per slenkstį. Po kelių minu-
čių greitoji nuskuba miesto link.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Renės Bisikirskienės nuotr.Baltosios pušys. 

Atrištas maišelis

Išėjus Poetui
Skiriu Just. Marcinkevičiui atminti

Ta šypsena, tas žvilgsnis
veriant vartelius.
Tas šiltas žvilgsnis...
Uždaryti vartai...
O viskas mena Jį,
kaip žmogų, brolį, draugą.
Mums dar toli lig Jo
kaip lig aukščiausio kalno,
bet esam artimi
tarsi ant delno
artojo pasemti grūdai,
nes jau prinokom
suprast, ištarti žodį Lietuva,
kaip mokė Mažvydas,
kaip tarė motina,
kaip skelbė Jis – Poetas. 
Mes tapsim geresni
supratę, kad gyvenimas
dar nesibaigia sulig vartais:
yra dvasia, kuri
gyvena amžinai,
kuri dar uždega krūtinę
dieviška liepsna.
Mes tapsim geresni,
mes būsim tauresni,
nes esam iš tautos, 
turėjusios ir turinčios poetų. 

Danutė KULIAVIENĖ
Jonava

Almo Matulaičio nuotr.Žiemos išdaigos. 

Spindesį
Meilės ilgesį
- - - - - - - - - -
Per vėlu
Realybė
Akiratį visą
Užstoja man...

***
Ech
Dalia dalužė
Vėjas per nakt ūžė
Viesulais kvatojo
Snaigėm
Tyliai plojo
Mėnesėlis švietė
Vėjo puoton kvietė
Ech
Dalia dalužė
Septyntaškė mano
Lyg karvytė DIEVO
Lyg boružė
Ech !

Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ
Pakaušiai, Panevėžio r.

Netylėti
Kalbėti eilėmis nėra taip lengva.
Kalbėti eilėmis po tavo langu.

Kalbėti eilėmis poetui skirta.
Kalbėti eilėmis, kai skauda širdį.

Kalbėti eilėmis, kai žemė žydi,
Kalbėti eilėmis, kai viskas žydra.

Kalbėti eilėmis, kai saulė tolsta.
Kalbėti eilėmis, kol tai pabosta.

Kalbėti eilėmis nors visą dieną.
Kalbėti eilėmis tik tau, tik vienai.

Pakylėta būtis
Visada šalia tas,
Kas yra, ko negali nebūti.
Tu į saulę keli rankas
Pakylėdama ir mano būtį.

Skruzdėlytė taku
Velka pušies parudusį spyglį.
Atidžiai ją stebiu, seku – 
Ji tokia maža, o aš toks didelis.

Po slyvaitėm rasa – 
Rodos, žiba pasaulis visas.
Viršum girios keista šviesa,
Kuri mariose tviska.

Vytautas VITKŪNAS
Vilnius 

Jausmai
Ir nepradingsta niekur, rodos, –
Jausmai gyvena su mumis.
Vis kvepia, kvepia baltas sodas
Ir tavo svajos – gėlėmis.

Vis puošia vakaras rytojų
Tava mintim, tava dvasia.
Tik aidas nuoskaudas kartoja,
Jausmų paklydęs kalnuose.

Tik vėjas žarsto kelio smiltį,
Kol tu gyvenimą tapai.
Nudunda vasaros per tiltus,
Ir šąla sąžinės kapai. 

Ir skleidžias dienos kaip lelijos,
Jas skalbia rūpesčiai švariai.
Ir jų pabalusiom žarijom
Rusena tolių žiburiai. 

Jonas KUGINYS
Biržai
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