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Socialinės 
reabilitacijos 

paslaugų 
neįgaliesiems 

bendruomenėje 
projektų 

įgyvendinimas 

(nukelta į 3 psl.)

Savivaldybėms įvertinus 
pateiktus socialinės rea-
bilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruome-
nėje projektus, daugelis 
neįgaliųjų draugijų sulau-
kė didesnio nei anksčiau 
fi nansavimo. Kai kurioms 
jų skiriamos lėšos padi-
dėjo dvigubai, kitoms  – ir 
daugiau kartų, lyginant su 
pernykštėmis.

(nukelta į 5 psl.)

Techninės pagalbos prie-
monėms (vežimėliams, 
vaikštynėms, reguliuoja-
moms lovoms ir kt.) re-
montuoti šiemet skirta 
344,86 tūkst. litų. Už šiuos 
pinigus planuojama su-
remontuoti apie 3 tūkst. 
priemonių. Sutvarkytos, 
atnaujintos jos ilgiau tar-
nauja neįgaliesiems, o su-
taupytus pinigus galima 
panaudoti įvairesnėms, 
modernesnėms techni-
nės pagalbos priemo-
nėms įsigyti.

Gavus didesnį fi nansavimą kineziterapijos kursai Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugijoje vyks ilgiau.

Neįgaliųjų 
draugijų 

veikla 
reikalinga

Neįgaliųjų techniką 
remontuojančios įmonės – 
socialiai atsakingo verslo 

atstovės
Techninės pagalbos neįgalie-

siems centras (Centras) kasmet 
skelbia supaprastintą atvirą vie-
šųjų pirkimų konkursą neįgalių-
jų techninės pagalbos priemonių 
remonto ir individualaus pritai-
kymo paslaugoms pirkti. Centro 
Metodinio skyriaus vyriausiosios 
specialistės Vilijos Juškienės tei-
gimu, tokia veikla užsiimančių 
įmonių nėra daug. Ir, beje, kas-
met iš rinkos dar po vieną kitą 
pasitraukia. Štai 2010 metais ne-
įgaliųjų techninės pagalbos prie-
mones remontuojančių įmonių 
(kartu su užsiimančiomis elek-
tra valdomų priemonių remon-
tu) buvo 10, 2011 – 8, o šiemet – 7. 

Nors Centro reikalavimai 
nėra neįveikiami (paslaugas teik-
ti gali reikiamą techninę bazę, 
specialistų, transportą, kuriuo 
galėtų nuvykti į neįgaliojo na-
mus, pakaitinių vežimėlių tu-
rinčios įmonės), vis dėlto pel-
ninga šios verslo šakos nepava-
dinsi. Remonto įmonių darbuo-
tojai dažnai užsimena apie nedi-
delius tiek paslaugų, tiek deta-
lių įkainius, iš dalies lemiančius 
ir jų darbo atlygį. Šia veikla užsi-
imančias įmones galima priskir-
ti socialiai atsakingo verslo įmo-
nių grupei – daugumoje jų dirba 
neįgalieji, patys gerai suprantan-
tys tokios veiklos būtinybę, arba 
šios technikos gamintojai. 

Centras jau pasirašė techni-
nės pagalbos priemonių, išsky-
rus elektra valdomų, remonto su-
tartis su 3 įmonėmis: VšĮ „Siga-
na“ – aptarnausiančia neįgaliuo-
sius Kauno, Alytaus, Marijampo-
lės bei Tauragės apskrityse, VšĮ 
„Retenė“ – savo paslaugas teik-
siančia Panevėžio ir Šiaulių aps-
krityse bei VšĮ „Likimo laiptai“, 

Tinkamai prižiūrimos 
techninės pagalbos priemonės 

tarnauja ilgiau

dirbsiančia Klaipėdos apskrity-
je. Šiuo metu tebevyksta tech-
ninės pagalbos priemonių re-
monto paslaugų pirkimo proce-
dūros Vilniaus, Utenos ir Telšių 
apskrityse. Tikimasi, kad, netru-
kus pasirašius sutartis, Vilniaus 
ir Utenos apskritis aptarnaus AB 
„Puntukas“, o Telšių – UAB „Ne-
galia“. Smulkaus remonto pas-
laugas teikia ir Centro skyrių 
specialistai. 

Elektrinių vežimėlių bei kitų 
elektra valdomų (lovų, keltuvų 
ir pan.) remontu užsiima 2 įmo-
nės: UAB „Kontestas“, aptarnau-
janti Vilniaus, Panevėžio, Ma-
rijampolės, Alytaus bei Utenos 
apskritis, ir A.Gruzdžio įmonė, 
remontuojanti Kauno, Klaipė-
dos, Šiaulių, Tauragės bei Telšių 
apskrityse gyvenančių neįgalių-
jų priemones. Šių priemonių re-
montui skirta 105,57 tūkst. litų. 
Beje, nuo šiemet 10 proc. elektri-
nio vežimėlio remonto bei bateri-
jų keitimo išlaidų neįgalieji turės 
pervesti ne Centrui, o šiuos dar-
bus atliekančiai įmonei.

Grąžinama technika – 
papildomas darbas 

įmonėms
Kelerius pastaruosius me-

tus daug dėmesio skiriama as-
menims nebereikalingų naudo-
tų techninės pagalbos priemonių 
grąžinimui. Sutvarkytos, sure-
montuotos jos vėl atiduodamos 
neįgaliesiems – taip žmonėms 
nereikia ilgai laukti, kol gaus 
reikiamą priemonę, o Centras 
už sutaupytas lėšas gali nupirk-
ti daugiau įvairesnių, modernes-
nių priemonių. V.Juškienės teigi-
mu, pernai buvo grąžinta 18 260 
judėjimui palengvinti skirtų 
techninės pagalbos priemonių, 
iš kurių 13 584 atnaujintos ir vėl 
išduotos naudotis neįgaliesiems. 

Nereikalingas priemones neį-
galieji, jų artimieji paprastai grą-
žina Centro skyriams arba vietos 
savivaldybių socialinės paramos 
skyriams, jų socialinių paslaugų 
centrams. Centro skyrių specia-
listai defektuoja gautas priemo-
nes, nusprendžia, kurias iš jų 
verta tvarkyti, atnaujinti, o kurias 
jau reikia nurašyti. Remontuoti-
nas perduoda tokiu darbu užsi-
imančioms įmonėms. Šios su-
tvarkytas priemones grąžina 
Centro skyriams, kurie jas vėl 
paskirsto neįgaliesiems. Kartais 
grąžintą, taip pat iš neįgaliųjų 

VšĮ „Sigana“ meistrui Kęstučiui Lavickui darbo niekada netrūksta.        
Egidijaus Skipario nuotr.

Orientavosi į teikiamas 
paslaugas

Atrodytų, jog padidėjus gau-
namoms lėšoms turėtų plėstis ir 
paslaugų ratas, didėti jų įvairo-
vė, tačiau realybėje situacija kito-
kia. Pasak Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkės Laimos 
Dulkytės, gautas daugiau kaip 
dvigubai didesnis fi nansavimas 
(99 tūkst. Lt) leis užtikrinti, jog 
organizacijos teikiamas paslau-
gas galės gauti daugiau neįgalių-
jų. Ši draugija vienija per 500 na-
rių, jiems teikiamos asmens hi-
gienos, biosocialinių funkcijų at-
kūrimo, darbo terapijos, pagal-

bos į namus, transporto paslau-
gos – visos reikalingiausios. At-
sižvelgiant į šį platų spektrą, 
pirmininkės nuomone, protin-
giau užtikrinti jų prieinamumą 
žmonėms, o ne ieškoti naujovių. 
Draugija teikiamų paslaugų ne-
nutraukia ir dabar, kol fi nansa-
vimas dar nėra gautas. Kol kas 
organizacija veiklą vykdo iš su-
taupytų lėšų.

Pasak Varėnos rajono neįga-
liųjų draugijos primininko Al-
gio Ulbino, jo vadovaujama or-
ganizacija gautą didesnį fi nansa-
vimą (35 tūkst. Lt, 2011 m. – 16 
tūkst. Lt) panaudos tam, kad pa-
slaugos būtų teikiamos ne kelis 
mėnesius, bet viso projekto vyk-
dymo laikotarpiu. Anksčiau, dėl 
lėšų stygiaus, pavyzdžiui, kir-
pimo paslaugos neįgaliesiems 
buvo teikiamos 4 mėnesius, o 
dabar jomis draugijos nariai ga-
lės naudotis 11 mėnesių.

Didesnio finansavimo su-
laukė ir Šiaulių rajono neįgalių-
jų draugija – jai skirti 36 tūkst. 
Lt. Pirmininkės Elenos Kačins-
kienės teigimu, padidėjęs fi-
nansavimas leis įsigyti geresnių 
priemonių darbo terapijos už-
siėmimams, mat trūkstant lėšų 
rinktasi iš pigiausiųjų, taip pat 



Ką tik atšventėme Vasario 16-ąją, nuūžė Užgavėnės. 
Tik ar dažnas galėjome visomis švenčių linksmybėmis 
pasidžiaugti? „Viskas svetima, tik laikas mūsų“, – rašė 
Seneka. Dažnam neįgaliajam tas laikas jau praėjęs. Liga 
pririšo, prirakino, uždarė vienišumo narve. Be grotų ant 
lango, bet narve. Mes, dūstantys, nepaeinantys, sėdintys 
vežimėliuose, tik mintyse būname su švenčiančiaisiais. 
O juk kažkada skubėjome į darbą ta pačia gatve, triū-
sėme prie bendro stalo, daug tų darbų darbelių yra nu-
dirbusios mūsų rankos. Deja, jokiame šventiniame pra-
nešime neminimas šiųdienos neįgaliųjų indėlis į vals-
tybės atkūrimą. Dažniau kalbama apie tai, kaip pensi-
jos ir išmokos alina šalies biudžetą. Ir neįgaliųjų drau-
gijos, paslaugų centrai, atsakingi Vyriausybės atstovai 
nepasirūpina, kad neįgalieji dalyvautų šventiniuose mi-
nėjimuose, koncertuose, pamatytų spektaklį. Kad ir už 
pinigus, gal tik mažesne kaina. O gal su rengėjų pado-
vanotais bilietais... 

Oriai gyventi – tai, mano manymu, gyventi pakel-
ta galva. Pačiam prasimaitinti, netiesiant išmaldai ran-
kos. Visą gyvenimą dirbai, rūpinaisi kitais, turėjai pasi-
rūpinti ir savimi – užsidirbti pensiją, kad nereikėtų pra-
šinėti kitų pagalbos. Taip ir regiu, kaip daugelis priešta-
raujate – kokia pensija? 700–800 litų per mėnesį? O kur 
mokesčiai už komunalinius patarnavimus, vaistus, gy-
dymą, pagalbą buityje? Geriau vasarą – nereikia mo-
kėti už šildymą. Žiemą pensijukė ištirpsta kaip sniegas 
saulutei pašildžius. 

Dar oriai gyventi – tai ir normaliai pavalgyti. Nesi-
maitinti maisto atliekomis iš konteinerio, nelaukti sriu-
bos lėkštės labdaros valgykloje. Parašiau ir susigėdau – 
juk tai utopija. Paliegę senoliai neprasimaitina, badmi-
riauja. Ta labdaringos organizacijos padovanota sriuba 
– vienintelė išeitis nebegalinčiam savimi pasirūpinti. 

Viena kalbėti apie orumą dar paeinančiam, visai 
kas kita – kai net savo baltiniais, lovos skalbiniais pa-
sirūpinti nepajėgi, kai maistą į namus atneša geraširdė 
kaimynė ar „Carito“ darbuotoja. Tiesa, yra slaugos tar-
nybos, paslaugų centrai, neįgaliųjų draugijos. Tik kar-
tais tu neatitinki jų reikalaujamų standartų: pats nueini 
į tualetą, pats prausiesi, šukuojiesi, pats pavalgai ir t.t. 
Esi neįgalusis – nusižemink, lankstykis, prašyk. Ar tai 
oru? Sunku prašyti, geriau pačiam ką nors gera atlik-
ti. Baisu, kad negautum lyg šlapiu skuduru per veidą. 
Pirmiausia – jei turi, prikiš vaikus. Paskui – Bartelio in-
deksą, tuos nelemtus 10 balų, viršijusių ribą, kad gau-
tum bent 153 litų išmoką. Oriai turi nuryti tokią „rami-
namųjų“ dozę, kad ir pas gydytojus net taksi važiuoti 
neprisiverti. Juk jokios Bartelio lentelės neatspindi, ar 
gali nusipirkti parduotuvėje maisto, nueiti į rūsį bul-
vių, išsiskalbti patalynę, įsigyti vaistų. 

Turi būti orus, nes būti oriam, vadinasi, neverkšlen-
ti, nesiskųsti, nekritikuoti tų, kurie galbūt turėtų bent 
retkarčiais prisiminti, kad kažkur narvelyje tūno vieni-
šas žmogus, su kuriuo reikėtų pabendrauti, pasiteirauti 
apie sveikatą, apie pavėžėjimą į renginį ar pan. 

O kartais atsitinka taip, kaip neseniai papasakota 
vienoje televizijos laidoje apie senolę, turėjusią beveik 
40 tūkst. litų sąskaitoje, namus ir 10 ha geros žemės. Tik 
buvusią vienišą. Tiesa, ją lankė, patvarkydavo name-
lius, atnešdavo karšto maisto. Tačiau atsirado „gerada-
rė“, kuri visą globą per  3 savaites patvarkė taip, kad se-
nolės testamentas buvo perrašytas jos naudai, o neįga-
lioji numirė. Šiandien ši istorija atsidūrė prokuratūroje. 

Nejučia pradedi galvoti: ar ne mūsų visuomenė kal-
ta, negalėdama (nenorėdama, nepajėgdama) pasirū-
pinti silpniausiais savo nariais. Apie kokią orią senat- 
vę tada gali galvoti. 

„Žmogus už borto!“ – pavojaus signalas. Šiandien 
šis signalas būtinas kalbant apie neįgaliuosius, silpnąją 
mūsų visuomenės grandį. Ar jis bus išgirstas, priklau-
so nuo visų dar esančių sveikų, pagalinčių, dirbančių 
ir uždirbančių. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Ori senatvė – vis dar 
utopija

Pasvalys:

Apie tai, 
kas 

jaudina

Atitrūkti nuo negalios padeda 
knyga

Panevėžys:

Atlėgus šiemetiniams 
vasario šalčiams, pas išra-
dingąsias Pasvalio rajono 
neįgaliųjų draugijos rank-
darbių būrelio „Žibutės“ 
nares apsilankė svečiai iš 
kaimyninio Biržų rajono. 
Ši viešnagė – atsakomo-
ji, mat praėjusių metų pa-
baigoje pasvalietės lankė-
si Biržuose.

Biržų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Li-
dijos Dainiuvienės teigi-
mu, išsiruošusios kelionėn 
rankdarbių būrelio narės 
norėjo ne tik pamatyti bi-
čiulių darbelius, bet ir ap-
silankyti naujai rekons-
truotoje Pasvalio sporto 
arenoje, pabūti Pasvalio 
rajono Paslaugų ir užim-
tumo centre pagyvenu-
siems ir neįgaliesiems.

Pažintį su Pasvaliu ir 
pradėjome nuo sporto 
arenos. Sporto mokyklos 
direktorė Eugenija Butri-
mienė aprodė rekonstruo-
tą daugiafunkcį komplek-
są – Pasvalio sporto moky-
klą su 1000 žiūrovų talpi-
nančia sale, bėgimo takais, 
šuoliaduobe, atskira bok-
so sale ir baseinu.

Lankydamiesi Pasva-
lio rajono Paslaugų ir už-
imtumo centre pagyvenu-
siems ir neįgaliesiems iš 
Biržų atvykę svečiai pir-

Panevėžio miesto neį-
galiųjų draugijoje jau ket- 
verius metus veikia organi-
zacijos narių įkurta biblio-
tekėlė. Dabar joje yra 300 
knygų, kurias padovanojo 
patys neįgalieji, mat jas jau 
buvo perskaitę, dalį kny-
gų dovanojo ir kai kurios 
miesto bibliotekos.

Organizacijos narė Liu-
cija Anilionienė džiau-
giasi galimybe prisilies-
ti prie šio kultūros lobio. 
Ji sako su knygomis nesi-
skirianti nuo vaikystės – 
tai neatsiejama jos gyve-
nimo dalis. Knygos mote-
riai leidžia pakeliauti po 
savo gimtąjį kraštą, visą 
pasaulį. Kartu su jų veikė-
jais L.Anilionienė išgyvena 
džiaugsmus ir vargus, ati-
trūksta nuo negalios.

Rankdarbių būrelių 
auksarankių susitikimas

miausia apžiūrėjo mūsų 
draugijos narės Sigutės 
Letkauskaitės čia ekspo-
nuojamą nuotraukų par-
odą „Žmonės“. Pasiklau-
sę centro vokalinio ansam-
blio repetuojamų dainų, 
centro direktorės Rasos 
Beinorienės lydimi svečiai 
apžiūrėjo patalpas, paben-
dravo su lankytojais, pa-
buvo naujai įrengiamose 

keramikos dirbtuvėse.
Pasvalio rajono neįga-

liųjų draugijos salėje sve-
čių iš Biržų laukė rank-
darbių būrelio vadovė Ni-
jolė Lapinskienė su išra-
dingomis ir darbščiomis 
neįgaliosiomis. Neįgalių-
jų draugijos pirmininkas 
Juozas Matulis papasako-
jo svečiams apie draugijos 
veiklos planus.

L.Anilionienė – viena 
aktyviausių šios draugi-
jos bibliotekėlės skaityto-
jų, čia jau beveik nėra kny-
gos, kurios ji nebūtų per-
skaičiusi. Labiausiai mo-
teris domisi grožine litera-
tūra. O draugijos narei Ge-
novaitei Skrupskienei ypač 
prie širdies poezija. Ir ne-
atsitiktinai: juk ji pati ku-
ria eiles, yra išleidusi poe-
zijos knygelę.

Knyga ištikimu bičiu-
liu, padedančiu pamirš-
ti ligas ir kasdienius rū-
pesčius, tapo ir Danguo-
lei Andriušaitienei, Aldo-
nai Dumbrytei, Algiman-
tui Trumpiškiui ir kitiems.

Bibliotekėlę tvarko, ne-
įgaliesiems padeda kny-

Viešnagė tęsėsi ben-
draujant grupelėmis, mat 
visų interesai skirtingi – 
vieniems įdomu karoliu-
kų vėrimas, kitiems – rie-
šinių mezgimas ir pan. 
Pasidalijusios patarimais 
gražių rankdarbių autorės 
išsiskyrė tikėdamosi, kad 
ši draugystė tęsis ateityje. 

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr.

Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijoje lankėsi svečiai iš Biržų rajono. 

Aktyvios Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos bibliotekėlės 
skaitytojos Liucija Anilionienė ir Genovaitė Skrupskienė. 

gas pasirinkti, jas išduoda 
į namus skaityti Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Sta-
nislava Arbutavičienė, jai 

talkina draugijos tarybos 
narė Algė Adakauskienė.

Antanas ORINTAS
Autoriaus nuotr.

„Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje Marijampo-
lės savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos narė Lina Cvirkie-
nė papasakojo apie organi-
zuotą popietę, skirtą valsty-
binei šventei paminėti.

Popietėje, skirtoje Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 
dienai paminėti, dalyva-
vo ne tik draugijos nariai, 
bet ir keletas svečių. Svei-
kinimo žodį tarė Marijam-
polės savivaldybės neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 

Minėjo Valstybės atkūrimo 
dieną

Marijampolė:

Dalia Grebliauskienė, Ma-
rijampolės savivaldybės 
Socialinių reikalų depar-
tamento direktorė Daiva 
Pankauskienė ir Seimo na-
rys Albinas Mitrulevičius.

Gražias eiles Lietu-
vai skyrė renginio vedė-
ja Lina Cvirkienė, skam-
bėjo Neįgaliųjų draugi-
jos ansamblio „Gija“, va-
dovaujamo Danės Jančie-

nės, atliekamos dainos. 
Nors ansamblio nariai yra 
garbaus amžiaus, jie susi-
rinkusiesiems ne tik dai-
navo, bet ir pašoko šokį 
su austais lininiais rankš-
luosčiais. Ansamblio narė 
Genė Kreipavičienė papa-
sakojo, koks brangus lie-
tuviams linas. Jis tarsi Lie-
tuvos šilkas.

Popietės pabaigoje 

skambėjo daina „Pasodi-
nom ąžuolą“, kurią kar-
tu padainavo visi susirin-
kusieji, rankose laikydami 
trispalves.

Šventinį  koncertą, 
sveikindami su valsty-
bine švente, „Gijos“ an-
samblio dainininkai pa-
dovanojo ir Narto kaimo 
(Marijampolės sav.) gy-
ventojams.

2 psl.2012 m. vasario 23–29 d., Nr. 8 (1077), „Bičiulystė“



Gimiau niekuo neišsiski-
riančioje šeimoje, gyvenau gana 
jaukų, patogų gyvenimą. Atro-
dė, pasaulį sudaro dvi dalys: lai-
mingi, sveiki žmonės ir trage-
diją patyrę neįgalieji. Nors ne-
galiu pasakyti, kad gyvenimas 
man neparodė savo skaudžio-
sios pusės – teko slaugyti ser-
gantį senelį, kurio gyvybė už-
geso greitai, bet skausmingai – 
tačiau negalią turintys žmonės 
ir jų artimieji man buvo tolimi, 
atrodė nelaimingi, negalintys 
džiaugtis gyvenimu.

Dėl savo optimizmo, o gal 
naivumo net neįsivaizdavau, 
kad gyvenimas gali pakelti to 
mano išskirto, kitokio pasaulio 
uždangą, parodyti jį iš arčiau. 
Vieną dieną žmogus, prie ku-
rio buvau labai prisirišusi ir be 
kurio neįsivaizdavau savo gy-
venimo – mano mama – pate-
ko į avariją. Po jos mamai visą 
dieną buvo atliekama operaci-
ja. Negalėjau net įsivaizduoti, 
kokios bus jos pasekmės. O jos 
buvo išties skaudžios – mamai 
buvo amputuota koja. Tai suži-
nojusi turėjau du kelius: arba 
pasiduoti begaliniam apmau-
dui, nuolat save kankinti neigia-
momis mintimis, gailėtis savęs 
ir galvoti apie mamos bei savo 
sudužusias svajones ir būsimus 
padarinius, arba tiesiog imti ir 
susitaikyti su tuo, kas nutiko. 
Priimti šį gyvenimo pokytį be-
prasmiškai savęs nesigailint, 
nesikankinant ir nesigraužiant 
prisiminus, kaip viskas buvo 
iki šiol, ir nesibaiminant dėl to, 
kas bus ateityje.

Pirmą naktį po mamos ava-
rijos atsibudau negalėdama pa-
tikėti tuo, kas įvyko, mane už-
valdė apmaudas, kentėjau. Lai-

KONKURSUI Kaip negalia pakeitė mano gyvenimą

mei, tuo metu šalia buvo žmo-
gus, kuris sugebėjo įtikinti, kad, 
neturėdama išeities ir negalėda-
ma nieko pakeisti, galiu tik su-
sitaikyti. Gal kažkam tai atrodo 
savaime suprantami, banalūs 
žodžiai, bet tuo metu, kaip nie-
kada iki avarijos, iš tikrųjų su-
vokiau žodžio susitaikyti pras-
mę. Supratau, kad tik nuo ma-
nęs priklauso, ką pasirinksiu.

Praėjus po viso to keleriems 
metams suprantu gydytojo, ku-
ris pranešė mamos diagnozę, 
žodžius. Jis pasakė, kad tik da-
bar mums, artimiesiems, viskas 
atrodo labai blogai, nors iš tikrų-
jų taip nėra.

Kitokio gyvenimo pradžia 
buvo sunki ne tik mamai – am-
putuota koja, 7 kitos kojos lū-
žiai, žlugęs verslas ir sudužu-
sios svajonės, – bet ir mums. 
Jai teko praleisti ligoninėje be-
veik puse metų. Lankydavau 
ją  kasdien po darbo ir nuolat 
savaitgaliais. Atlaikyti šį išban-
dymą padėjo nuoširdus artimų-
jų, draugų, medicinos persona-
lo rūpestis mamos sveikata. Net 
gulėdama ligoninėje mama dir-
bo, nepalūžo. Dar didesni išban-
dymai laukė sugrįžus po gydy-
mo ir reabilitacijos namo – teko 
susitaikyti su tuo, kad savaime 
suprantami dalykai, kuriuos 
mama nesunkiai atlikdavo iki 
avarijos, dabar kelia rūpesčių ir 
reikės juos išmokti daryti nau-
jai. O kur dar susitikimai su pa-
žįstamais, jų kupinos užuojau-
tos akys, kurių žvilgsnį atlaiky-
ti buvo bene sunkiausia. Bet pri-

gimtiniai, o gal gyvenimo išug-
dyti mamos charakterio bruo-
žai neleido jai nuleisti rankų, 
užsisklęsti savyje, sustoti. Juk ji 
kovotoja, nenustygstanti vieto-
je organizatorė, nepalaužiama 
optimistė... Tokia ir liko, kad ir 
kaip sunku būtų, kad ir kokie 
prisiminimai užplūstų.

Mama tapo mano įkvėpė-
ja. Gyvenimo kely užklumpan-
tys sunkumai nebeatrodo tokie 
sunkūs, kai matau, ką kiekvie-
ną dieną sugeba įveikti ji. Žinau, 
jog mano vaikai turės puikų pa-
vyzdį, kaip jų neįgali senelė su-
gebėjo daug nuveikti. Tai, kas 
skatina mus judėti pirmyn, yra 
mūsų galvose, bet ne mūsų kojo-
se, rankose, fiziniame pajėgume. 
Būtina išmokti gyventi su ne-
galia, leisti sau kartais būti silp- 
nam, bet niekada nepasiduoti 
neigiamoms emocijoms.

Dabar suprantu, kad ši skau-
di patirtis mane išmokė plačiau 
žiūrėti į gyvenimą, nesibaimin-
ti man nežinomų dalykų. Ne-
sakau, kad artimą žmogų už-
klupęs neįgalumas laikui bė-
gant užmirštamas. Ne, jis lieka 
su mumis, gal net visam gyve-
nimui, tačiau tik nuo mūsų pri-
klauso, ar mes jį dar labiau ap-
sunkinsime, ar panaudosime 
savo asmenybei ugdyti, sugebė-
sime iš jo pasimokyti naujų da-
lykų ir net semsimės jėgų.

Šiandien aš dalinu pasau-
lį taip pat į dvi dalis, bet jau ne 
į laimingą ir nelaimingą, kaip 
prieš įvyki, o į platų ir siaurą. 
Siaurame gyvena bijantieji nega-
lios kaip maro. Plačiame, kuria-
me gyvenu aš, negalia yra mo-
kytoja, čia laimingas ne tas, ku-
riam viskas gerai, bet tas, ku-
riam viskas gerai nepaisant jo-
kių aplinkybių.

Marta Laura PUPLAUSKIENĖ

Ne viskas taip blogai,  
kaip iš pradžių atrodo

Manau, geriausiai papasakoti apie susidūrimą su neįga-
lumu gali jo ištiktas žmogus, bet dažniausiai negalia pa-
liečia ne tik jo paties, bet ir jo artimųjų gyvenimą. Todėl ir 
aš, kaip neįgaliu tapusio žmogaus artimoji, norėčiau ap-
rašyti savo gyvenimo patyrimus.

planuojama įsigyti sceninių dra-
bužių aktyviems neįgaliųjų an-
sambliams. Gautos papildomos 
lėšos labai reikalingos veikliai, 
net 8 padalinius seniūnijose tu-
rinčiai organizacijai.

Situacija savivaldybėse 
skirtinga

Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugijos gautas finansavimas – 
labiausiai padidėjęs (2011 m. – 10 
tūkst. Lt, šiemet – 49,5 tūkst. Lt), 
bet taip yra ne vien dėl numaty-
tų naujų veiklų. Pasak jau metus 
organizacijai pirmininkaujan-
čios Rolandos Petronienės, nu-
spręsta susivienyti su 50 neįga-
lių narių turinčia Šiaulių Parkin-
sono draugija. Pirmininkė tiki, 
jog toks dviejų mažesnių orga-
nizacijų susijungimas į didesnę 
leis efektyviau panaudoti lėšas, 
mat paslaugos nebus dubliuoja-
mos ir jomis naudosis daugiau 
žmonių. Nuo kovo 1 d. draugi-
joje turėtų pradėti veikti 2 darbo 
terapijos būreliai, neseniai įkur-
tas ansamblis „Verbena“, orga-
nizuojami slaugos ir kinezitera-
pijos kursai.

Pasak Šiaulių rajono savival-
dybės Socialinės paramos sky-
riaus vyriausiosios specialistės 
Virginijos Kutkevičiūtės, savival-
dybei didelius projektus pateiku-
sios organizacijos negavo visos 
prašytos sumos. Ją dėl projek-
tams finansuoti skirtų lėšų trū-
kumo teko mažinti. Tačiau, pa-
sak specialistės, labiau pasisekė 
smulkioms socialinės reabilitaci-
jos paslaugas neįgaliesiems pa-
norusioms teikti organizacijoms. 
Mat jų projektų sąmatos nebuvo 
didelės ir jų mažinti nereikėjo. 
Tiesa, specialistės teigimu, lygi-
nant su pernykščiu, šiųmetis fi-
nansavimas visoms organizaci-
joms buvo didesnis.

Projektų sąmatas teko 
tikslinti

Nors daugelis neįgaliųjų 
draugijų gavo didesnį nei per-
nai projektų finansavimą, savi-
valdybės lėšų nepagrįstai nedali-

jo. Pasak Danutės Mazaliauskie-
nės, Varėnos rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėjos, savivaldybei vertinti pro-
jektus pateikusios organizacijos 
turėjo tikslinti darbo užmokesčio 
skaičiavimus. Numatytų priedų 
prie atlyginimų teko atsisakyti 
Lazdijų rajono neįgaliųjų drau-
gijos darbuotojams – tai nurody-
ta savivaldybės atsiųstame rašte.

Palankus draugijoms 
savivaldybių požiūris
Varėnos rajono savivaldybė 

– viena iš tų, kuri skiria finan-
savimą neįgaliesiems paslaugas 
teikiančioms organizacijoms ne 
vien socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektams įgyvendinti. Pa-
sak D.Mazaliauskienės, ne visos 
paslaugos gali būti finansuoja-
mos pagal minėtus projektus, 
jie neįtraukia, pavyzdžiui, vasa-
ros stovyklų, išvykų ir pan. To-
dėl nevyriausybinėms organi-
zacijoms palikta galimybė teik-
ti projektus Varėnos rajono savi-
valdybės bendruomenės sveika-
tos tarybai ir tikėtis bent nedide-
lio minėtų veiklų finansavimo.

Pasak Loretos Valienės, Šilu-
tės rajono savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriaus vyriausio-
sios specialistės, vertinant pro-
jektus ir sprendžiant dėl jų fi-
nansavimo, ypač kruopščiai ti-
krinti pateikti paslaugų gavėjų 
sąrašai. Mat savivaldybės tiks-
las – ne gauti kuo ilgesnius są-
rašus, bet užtikrinti, kad paslau-
gas gaus daugiau neįgaliųjų ir jos 
taps prieinamesnės. Savivaldy-
bė nevyriausybinėms organiza-
cijoms pasiūlė teikti dienos soci-
alinės globos arba pagalbos į na-
mus paslaugas, mat savivaldybės 
įstaigos negali visiškai patenkinti 
poreikio. Į šį pasiūlymą reagavo 
Šilutės rajono neįgaliųjų draugija 
ir įtraukė veiklą į projektą. Pasak 
L.Valienės, tai nėra paslaugų du-
bliavimas, taip užtikrinama, jog 
paslaugos bus prieinamos dides-
niam gavėjų skaičiui, mat aptar-
naujami skirtingi neįgalieji.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Neįgaliųjų draugijų 
veikla reikalinga
(atkelta  iš 1 psl.)

Mieli skaitytojai,
kviečiame ir Jus pasidalinti savo istorijomis, išgyvenimais,  
patirtimis, kaip negalia pakeitė Jūsų gyvenimą.

Šakių rajono Kudirkos Nau-
miesčio parapijos socialinės pa-
galbos centras sulaukė gražios 
šventės bei daugybės svečių – 
čia gyvenančiai Adelei Vosyliū-
tei sukako 100 metų. Centro ve-
dėja Janė Okunienė sako, kad šių 
namų istorijoje – tai jau antras 
kartas, kai jų gyventojas švenčia 
tokį garbų jubiliejų. Šiuo metu čia 
gyvena dar trys ilgaamžės mote-
rys, kurioms per 90 metų. Pasak 
vedėjos, A.Vosyliūtės, visų švel-
niai vadinamos Adeliuke, gyve-
nimas – pavyzdys visiems šių 
namų gyventojams. Garbaus am-
žiaus sulaukusi močiutė – dar 
guvi, paeinanti (tiesa, vaikšty-
nės kartais prireikia), labai tvar-
kinga bei gebanti pasirūpinti sa-
vimi. Iki šiol ji – ir Šakių rajono 
neįgaliųjų draugijos narė. Mo-
čiutė džiaugėsi, kad jos nepamir-

100-metė senolė – pavyzdys visiems globos namų gyventojams
šo ir šios gražios sukakties pro-
ga pasveikinti atvyko Neįgalių-
jų draugijos pirmininkas Sau-
lius Rakauskas. Pasak jo, draugi-
jos taryba stengiasi pagerbti, pa-
sveikinti visus jubiliejinių gimta-
dienių sulaukusius savo narius. 
Organizacijoje nemažai garbaus 
amžiaus žmonių, tačiau tokio ju-
biliejaus sulaukia retas. 

Globos namuose Adeliukė 
gyvena kartu su gerokai jaunes-
ne – dar 80-ies neturinčia Juzefa 
Laurinovičiene. Močiutės pui-
kiai sutaria, prireikus pagelbsti 
viena kitai. O svarbiausia – gali 
pasikalbėti, nugyventus metus 
prisiminti. Atmintimi Adeliukė 
nesiskundžia – gali papasako-
ti daugybę vaikystės nuotykių, 
datomis išvardinti svarbesnius 
savo nelengvo gyvenimo įvy-
kius. Mena net kaip tėtį į tarny-

bą I pasauliniame kare paėmė. Ir 
buhaltere, pardavėja, pirties ka-
sininke dirbusi prisimena. Tačiau 
ne vien praeitimi močiutė gyvena 
– domisi ir šių dienų naujienomis, 
žino, kokiomis dienomis rajoninį 
laikraštį atneša. 

J.Okunienė pasakojo, kad 
A.Vosyliūtė jau kuris laikas ne-
beturi jokių artimųjų. Kartais net 
padejuojanti, kad Dievulis ją už-
miršo. Močiutė visą gyvenimą 
pragyveno viena, šeimos neturė-
jo. Tačiau buvo nusipirkusi pusę 
trobelės, kur leido savo dienas. 20 
metų šiuose nameliuose ją globo-
jo, rūpinosi Galina Smulkevičiūtė. 

Prieš 5-erius metus nutaru-
si apsigyventi globos namuose 
Adeliukė visam laikui su savai-
siais namais neatsisveikino. Va-
saromis, globėjos padedama, mė-
nesiui, kartais ir kiek ilgesniam 

laikui ji grįžta į savo namučius. 
Mėgsta močiutė sodelyje sėdė-
dama darželiu, jame žydinčio-

mis gėlėmis pasigrožėti, paukš-
telių čiulbesio pasiklausyti. 

Skirmantė SKARULyTĖ

Garbingo jubiliejaus sulaukusią Adelę Vosyliūtę sveikina Šakių rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkas Saulius Rakauskas. 
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Po subtiliu vanilės skoniu slypi  
gydomosios savybės

Daktaras
Aiskauda
Vanilė – orchidinių šeimos 

daugiametis vijoklinis auga-
las, užaugantis iki 25 m aukščio 
(esant palankioms sąlygoms, per 
mėnesį užauga iki 1 m). Jos tėvy-
nė – Meksikos, Antilų salų ir Pa-
namos atogrąžų miškai. Žinoma 
apie 100 vanilės rūšių, specialiai 
auginamos tik kelios.

Vanilė – daugiausia darbo rei-
kalaujanti kultūra pasaulyje, mat 
surinkti vaisiai, vadinami lazde-
lėmis, yra beveik beskoniai ir be-
kvapiai. Tiek skonis, tiek kvapas 
atsiranda tik po sudėtingų vani-
lės apdorojimo procedūrų. Vani-
lės sudėtyje yra cukraus, rieba-
lų, azotinių ir beazočių medžia-
gų, svarbiausia iš jų – vanilinas. 
Jo neretai dedama į įvairius sau-
sainius, saldainius, varškės, vai-
sių patiekalus, valgomuosius le-
dus, įvairius naminius gaminius.

Vanilės pakaitalai ir 
produktai

1. Vieno iš jų pavadinimas 
skamba labai patraukliai – vani-
linas, tačiau jame nėra to, kas va-

dinama vanilės aromatu, mat ti-
kros vanilės unikalų aromatą ir 
skonį sudaro per 250 organinių 
medžiagų. Šis vanilės pakaita-
las naudojamas kompotams, uo-
gienėms ir įvairiems konditeri-
niams kepiniams.

Pažymėtina, jog netgi tos pa-
čios rūšies vanilės augalo vaisiai, 
išauginti skirtinguose tos pačios 
šalies regionuose, dėl dirvože-
mio, klimato, auginimo ir žalia-
vos perdirbimo ypatumų gali 
gerokai skirtis chemine sudėti-
mi, kvapu, skoniu ir kt.

2. Kitas ne mažiau patrau-
klus vanilės produktas – vani-
lės ekstraktas, laikomas vėsioje 
ir tamsioje patalpoje išsaugantis 
savo maistines ir gydomąsias sa-
vybes ilgą laiką. Jo gamyba trun-
ka apie dvejus metus.

3. Daugeliui mūsų geriau-
siai pažįstami vanilės milteliai. 
Jie gaminami iš sacharozės (fer-
mentas, skaidantis angliavande-
nį sacharozę į gliukozę ir frukto-
zę), susidarančios gaminant va-

nilės ekstraktą. Šie milteliai ypač 
tinka gėrimams (suteikia švelnų 
salstelėjimą) ir šviežiems kondi-
terijos gaminiams (pavyzdžiui, 
vanilės milteliais pabarstomi dar 
šilti miltiniai kepiniai).

4. Eterinis vanilės aliejus. Jis 
maloniai kvepia, padeda atsipa-
laiduoti po sunkios darbo die-
nos ar patirto streso. Šiuo alie-
jumi patartina aromatizuoti gy-
venamąsias patalpas: ant įkai-
tintos lėkštelės užlašinama kele-
tas lašų šio aliejaus. Pavyzdžiui, 
15 kv. m patalpai užteks 3 lašų 
eterinio vanilės aliejaus. Beje, šį 
aliejų taip pat naudinga naudo-
ti bendrą nervinę įtampą atpa-
laiduojančioms vonioms: į vo-
nią įlašinami 3–5 lašai vanilės 
eterinio aliejaus. Vonių trukmė 
– 10–15 min., procedūros atlie-
kamos kas antrą dieną. Jei gydy-
tojas nenurodo kitaip, gydymo 
kursas – 10 procedūrų.

Vanilė liaudies medicinoje
Senovėje vanilę (dažniau-

siai – vanilės miltelius) naudo-
davo skausmui malšinti, nuo 
vidurių pūtimo, skrandžio sul-
čių rūgštingumui mažinti. Ji taip 
pat naudinga sergant reumatu, 
psichinėmis ligomis, esant ner-
vų sutrikimui, kaip priešnuodis 
nuodingiems įgėlimams.

Šiandien liaudies medicina 
vanile gydo klimakterinius su-
trikimus, gerklės skausmą, ne-
migą, neurozes, gerina virški-
nimo procesus, padeda normali-
zuoti cukraus kiekį kraujyje, sta-
bilizuoja skrandžio sulčių rūgš-
tingumą. Ji sušvelnina prieš-
menstruacinį sindromą, gydo 
kosulį, kai kurias skrandžio li-

Patarimai prieš ir po 
maudynių

Kad, užuot pagerinę sveika-
tą, jai nepakenktumėte, įsidėmė-
kite keletą patarimų. Nesimė-
gaukite voniomis per dažnai – 
ne daugiau nei 2–3 kartus per 
savaitę. Rekomenduojama mau-
dynių trukmė – 10–15 minučių 
ar dar mažiau. Būdami vonioje 
ilgiau nei 20 minučių, galite pa-
kenkti savo sveikatai. Gali paū-
mėti lėtinės ligos, nusilpti orga-
nizmas. Tai ypač aktualu vyres-
nio amžiaus žmonėms. Sveika-
tai kenkia ir per karštas ar labai 
šaltas vanduo. Vandens tempe-
ratūra turi būti 35–37 laipsniai. 
Karštos vonios ypač nerekomen-
duojamos turintiems per aukštą 
ar per žemą kraujo spaudimą, 
sergantiems ateroskleroze, dia-
betu. Nuo karšto vandens gali 
išsiplėsti venos, trūkti krauja-
gyslės. Nuo per karšto vandens 
greičiau sensta oda. Specialis-
tai teigia, kad vonios vanduo 
neturėtų apsemti širdies ir ka-
klo srities.

Iki maudynių vonioje ge-
riausia porą valandų nevalgyti, 
kad nepradėtų pykinti. Reko-
menduojama prieš vonią nusi-
prausti po dušu: oda geriau pa-
sisavins medžiagas, kurių dėsi-
te į vandenį. Po maudynių taip 
pat reikėtų nusiprausti po dušu, 
kad oda nesusierzintų nuo vo-
nios priedų likučių. Nusiprau-
sus po kiek vėsesniu dušu, pa-
gerėja kraujo apytaka, susitrau-
kia odos poros.

Vonių įvairovė
Pagal poveikį vonios yra žva-

linančios, grąžinančios energiją, 
stangrinančios odą, skirtos spe-
cialiai probleminei odai ir t.t. La-
bai naudingos yra atpalaiduojan-
čios vonios. Paruoštos su įvairiais 
priedais jos atpalaiduoja raume-
nis, slopina nervinę įtampą, pa-
deda užmigti ir gerina miego 
kokybę. Šioms vonioms paruoš-
ti naudojami specialūs mišiniai, 
priedai, kuriuos namuose nesun-
ku pakeisti druskomis ir vertin-
gų savybių turinčiais augalais. 
Atpalaiduojančios jūros druskos 
vonios praverstų ir sergant ner-
vų ligomis. Ypač efektyvu įber-
ti į vonią jūros druskos ir įpilti 
kokių nors žolelių, pavyzdžiui, 
mėtų, nuoviro.

Druskų vonios
Kūnui ypač naudingos yra 

jūros druskos. Jas sudaro dau-
gybė mikroelementų (kalio, kal-
cio, magnio, geležies, jodo ir t.t.), 
naudingų žmogaus odai ir visam 
organizmui. Druskos turi rami-
nantį ir kosmetinį poveikį, nau-
dojamos gydomosioms procedū-
roms. Gydomųjų savybių turi ir 
paprasta valgomoji druska, ta-
čiau ji būna išvalyta, todėl povei-
kis nėra toks efektyvus. Papras-
tai jūros druska naudojama ser-
gant sąnarių, atramos ir judėjimo 
aparato, peršalimo, odos (pavyz-
džiui, egzema, seborėja) ligomis. 
Vonia su jūros druska puikiai at-
palaiduoja, mažina stresą, šalina 
nuovargį ir nemigą, padeda iš or-

ganizmo šalinti toksinus. Dirbti-
nės jūros druskos galima pasida-
ryti namuose: valgomąją druską 
sumaišyti su keliais lašais jodo 
ir žiupsneliu geriamosios sodos.

Į vonią reikėtų berti ne dau-
giau kaip 250–350 g druskos. Kol 
ji ištirps, pilamas karštas vanduo, 
paskui – šaltas, kol vandens tem-
peratūra bus tinkama maudytis. 
Kad pasiektumėte maksimalų 
druskų poveikį, gulėdami vonio-
je pamasažuokite visą kūną šepe-
čiu ar kempine – taip oda grei-
čiau pasisavins druskos minera-
lus. Vis dėlto per dažnai mėgau-
tis druskų voniomis nereikėtų, 
nes druskos sausina odą.

Augalų galia jūsų  
vonioje

Labai naudingos yra vaista-
žolių, įvairių žolių mišinių vo-
nios. Jos stiprina organizmą, 
imunitetą, padeda atsipalaiduo-
ti, gydo, šalina įtampą. Jų povei-
kis priklauso nuo augalų savy-
bių, pavyzdžiui, mėtos gaivina, 
tonizuoja, ramunėlės – šalina dir-
glumą. Žiupsnelis druskos susti-
prina nuoviro poveikį.

Augalus galima rinktis ir pa-
gal savo odos tipą: jautriai ir nor-
maliai odai labiausiai tinka le-
vandos, ramunėlės, sausai – ša-
lavijai, rožės, riebiai – citrinos, 
medetkos. Iš tinkamų vaistažo-
lių reikia išvirti nuovirą, nukoš-
ti jį ir supilti į vonią. Mėgstantys 
tokias vonias šiltuoju metų laiku 
gali pasirūpinti žolėmis, iš anks-
to jas kaupti žiemai. Neturint jo-
kių žolelių, tinka į vonią įpilti 

žaliosios arbatos nuoviro: žalio-
ji arbata padeda atkurti išseku-
sią nervų sistemą, stangrina odą.

Receptai:
• 10 saujų džiovintų apynių už-

pilkite šaltu vandeniu ir virki-
te 10 min. ant silpnos ugnies. 
Nukoškite ir supilkite į pilną 
vonią vandens. Apyniai pade-
da užmigti.

• 300 g ramunėlių užpilkite 5 l 
verdančio vandens, 2 val. pa-
laikykite, paskui perkoškite ir 
supilkite į vonią. Ramunėlės 
ramina, malšina skausmą.

• Išvirkite pusę litro stiprios lie-
pų žiedų arbatos, nukoškite ir 
supilkite į vonią. Liepų žiedai 
padės atsikratyti nemigos.

• Į drobinį maišelį suberkite tris 
saujas džiovintų levandų, pa-
kabinkite jį po čiaupu ir leiski-
te ant jo vandens srovę. Levan-
dų vonia atpalaiduoja raume-
nis, teigiamai veikia nervų sis-
temą.

• 5 l vandens užplikykite 100 g 
čiobrelių, 15 min. pavirkite ant 
silpnos ugnies, palikite 2 val. 
Paskui nukoškite ir supilki-
te į vonią. Čiobrelių vonia ne 
tik ramina, atpalaiduoja, bet ir  
slopina skausmą, uždegimus, 
taikoma sąnarių, raumenų ir 
periferinių nervų kamienų li-
goms gydyti.

• 1–1,5 kg maltų kaštono vaisių 
užpilkite 5 l šalto vandens, pa-
virkite 30 min., perkoškite ir 
supilkite į vonią. Kaštono vai-
sių vonia atpalaiduoja, gydo 
neuralgiją, taip pat reumatą, 
periferinės kraujotakos sutriki-
mus, didina kapiliarų atsparu-
mą, neleidžia susidaryti trom-
bams.

• Kad maudynės padėtų atsipa-
laiduoti ir kūnui, ir mintims, 
užsidekite žvakių, įsijunkite 
ramios muzikos, jeigu mėgs-
tate, pasiimkite ką nors trum-
pai paskaityti.

Parengė 

Guoda RUDNICKAITĖ

Atpalaiduojančių vonių galia
Poilsis vonioje ne tik malonus, bet ir naudingas savijautai, odai ir sveikatai apskritai. Šilta 
vonia atpalaiduoja, mažina stresą ir nervinę įtampą. Nuo seno žinomos gydomosios vo-
nios, kuriomis kaip pagalbine priemone siekiama įveikti įvairias ligas. Atpalaiduojančią, or-
ganizmą stiprinančią ar kitaip jį teigiamai veikiančią vonią galima pasiruošti ir namuose. 
Vonios poveikis priklausys nuo to, kuo ją praturtinsite. Nors parduotuvėse gausu specialių 
mišinių, ekstraktų, aromatinių aliejų, vietoje jų galima naudoti vaistažoles, arbatas, sodą, 
pieną ir kitus produktus, kurių dažniausiai yra kiekvienuose namuose.

gas, širdies nepakankamumą, 
karštinę, isteriją, padidėjusį ner-
vinį dirglumą, reumatines ligas, 
vidurių pūtimą, mažakraujys-
tę, raumenų suglebimą, celiuli-
tą, neutralizuoja alkoholio po-
veikį. Ypač svarbu, kad vanilės 
aromatas mažina potraukį sal-
dumynams (tai vienas svarbiau-
sių veiksnių, padedančių suliek- 
nėti), gerina nuotaiką, psichinį 
bei fizinį darbingumą, sukelia 
sotumo jausmą ir neleidžia per-
sivalgyti.

Pastaba. Eterinis vanilės 
aliejus netinka nėščiosioms ir 
mažiems vaikams.

Romualdas OGINSKAS

„Protingoji“ 
tabletė

JAV mokslininkų sukurta siste-
ma, padedanti kontroliuoti, kaip 
pacientai vartoja gydytojų pa-
skirtus vaistus, atkeliavo į Euro-
pą. „Protingoji“ tabletė turi ma-
žytę mikroschemą, kuri, patekusi 
į skrandį, patvirtins, jog pacientas 
iš tikrųjų ją prarijo.

Pasaulio sveikatos organizaci-
jos duomenimis, apie 50 proc. ligo-
nių, kuriems paskirtas ilgalaikis re-
guliarus vaistų vartojimas (diabe-
tikai, kenčiantieji nuo arterinės hi-
pertenzijos ir kitų širdies kraujagys-
lių ligų) labai dažnai pamiršta eilinį 
kartą išgerti vaistus.

Dar blogesni vaistų vartojimo 
rezultatai tų žmonių, kuriems būti-
na gerti kelių rūšių vaistus – jie ne-
retai supainioja tabletes.

Prieš kelerius metus galimą 
šios problemos sprendimą pasiū-
lė Amerikos bendrovės „Proteus 
Biomedical“ darbuotojai. Būtent 
jie sukūrė minėtą vaistų vartoji-
mo kontrolės sistemą ir  pavadi-
no ją „Helius“.

Šios naujoviškos sistemos esmę 
sudaro tai, jog pacientas kiekvieną 
kartą gerdamas vaistus  su jais pra-
ryja ir „techninę“ tabletę, kurią su-
daro neutralus apvalkalas, išsiskai-
dantis skrandyje, ir mikroschema.

Ištirpus šiai tabletei mikros-
chema siunčia signalą, pagauna-
mą specialios juostelės – pleistro, 
priklijuoto pacientui ant nugaros. 
Ši juostelė siunčia signalą į mobi-
lųjį telefoną ar namų kompiuterį.

Taigi ligonis bet kuriuo metu 
gali patikrinti, ar laiku išgėrė vais-
tus, be to, kompiuteryje ar mobi-
liajame telefone įdiegta speciali 
programa primena jam, kad neiš-
gėrė vaistų ir kad tuoj juos vėl rei-
kės gerti.

Europoje ši sistema pirmiau-
sia bus išbandoma Didžiojoje Bri-
tanijoje. Tiesa, ji kiekvienam paci-
entui atsieis apie 50 svarų (200 Lt) 
per mėnesį.
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Sprendžiamas mokyklos 
likimas

„Telšių žinių“ tinklalapyje paskelbtame Aurelijos Servienės 
straipsnyje „Mokyklos bendruomenė nepritaria Telšių kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos likvidavimui“  ra-
šoma apie minimos mokyklos likimą.

Telšių kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinėje mokyklo-
je mokosi 12 vaikų iš Telšių, Ma-
žeikių, Plungės rajonų. Kadan-
gi mokyklos išlaikymas yra per 
brangus, Telšių rajono savival-
dybė nutarė ją uždaryti, o kur-
čius vaikus integruoti į bendro-
jo lavinimo mokyklas arba reko-
menduoti jiems lankyti Šiauliuo-
se esančią mokyklą kurtiesiems.

Šie siūlymai nepriimtini mo-
kyklos bendruomenei ir ją lan-
kančių vaikų tėvams. Pasak mo-
kyklos pedagogų, vaikų perkėli-
mas į kitas mokyklas – bendro-
jo lavinimo ar kurčiųjų – jiems 
būtų ne į gera, mat pripratusius 
kartu mokytis juos tektų išskir-
ti. Be to, išskaidyti po bendrojo 
lavinimo mokyklas, vaikai tu-
rės bendravimo problemų – juk 
ne visi moka gestų kalbą. Tėvai 
abejoja, ar kitose mokyklose pa-
kaks pedagogų, galinčių dirbti 
su neįgaliais jų vaikais, ir ar jie 
nebus palikti likimo valiai.

Į planuojamą Telšių kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos uždarymą reagavo ir 
Mažeikių rajono kurčiųjų drau-
gija. Jos narių teigimu, šiai mo-
kyklai savo vaikus patikėję tėvai 
gali būti ramūs, kad jų atžalomis 
bus pasirūpinta, čia sukurta jau-
ki, šeimyniška aplinka.

Telšių rajono savivaldybės 
Švietimo, kultūros, sporto ir jau-
nimo reikalų skyriaus vedėja 
Danutė Mažeikienė susitiko su 
kurčių mokinių tėvais ir aptarė 
planuojamą uždarymą. Tėvai iš-
sakė savo argumentus, dėl kurių 
mokyklos uždarymas yra labai 
nepageidaujamas – kitas moky-
klas vaikams bus sunku pasiek-
ti viešuoju transportu, jų niekas 
nepasitiks ir pan. Ypač planuo-
jamu mokyklos uždarymu pik-

tinosi devintokų tėvai, mat jų 
atžaloms belikę tik vieneri me-
tai pagrindinio ugdymo progra-
mai pabaigti. Jų įsitikinimu, pla-
nuojami pokyčiai gali neigiamai 
atsiliepti mokslo rezultatams.

Telšių kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinės mokyklos 
direktorės Dalios Jonauskienės 
teigimu, vaikus perkėlus į ben-
drojo lavinimo mokyklas, reikė-
tų įsteigti papildomų etatų: sur-
dopedagogo, gestų kalbos vertė-
jo, o tai išlaidų tikrai nesumažin-
tų. Be to, bendrojo lavinimo mo-
kyklose vaikai lietuvių kalbos 
mokosi kaip gimtosios, o kurtie-
siems gimtoji – gestų kalba. Di-
rektorės nuomone, logiškiausia 
būtų Telšių kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų mokyklą prijungti prie 
kitos ugdymo įstaigos.

Švietimo, kultūros, sporto ir 
jaunimo reikalų skyriaus vedė-
jos D.Mažeikienės teigimu, da-
bar įsibėgėjo Mokyklų tinklo 
pertvarkos plano svarstymai ir 
kurčiųjų mokykla – ne vienin-
telė, kurios likimas sprendžia-
mas. Bendruomenė, informuo-
ta apie planus uždaryti moky-
klą, reagavo neigiamai, tad sa-
vivaldybė kreipėsi į Švietimo ir 
mokslo ministeriją ir gavo mi-
nistro Gintaro Steponavičiaus 
pasirašytą raštą. Jame nurodo-
ma, kad nepritarimas moky-
klos likvidavimui nepagrįstas, 
mat šioje ugdymo įstaigoje mo-
kosi tik 12 mokinių, o gaunamo 
mokinių krepšelio užtenka vos 
pusmečiui. Ministras taip pat 
nurodė, jog kurtieji negali būti 
integruojami į intelekto sutriki-
mų turinčių mokinių bendruo-
menę, nors to ir pageidauja mo-
kyklos taryba, o Telšių kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų mokykla turi 
būti likviduota.

Tinkamai prižiūrimos  
techninės pagalbos priemonės 

tarnauja ilgiau

Pirmai grupei prilygstantį 
neįgalumą turinti 80-metė nesė-
di sudėjusi rankų: į parduotuves, 
turgų važiuoja skuteriu, mezga. 
Pavasarį ji ketina auginti agurkų 
ir pomidorų daigus ir parduoti 
juos turgavietėje.

Jaunystėje supratusi, jog iš 
įgytos pedagogės specialybės 
nepavyks išmaitinti trijų vaikų, 
prie savo namo turėjusi 15 arų 
žemės moteris ėmė auginti gėles 
bei daržoves, o vėliau – ir jų dai-
gus. Turgavietėje ji buvo žinoma 
kaip sąžininga, kokybiškus dai-
gus pardavinėjanti, pirkėjams 
negailinti naudingų patarimų.

Sušlubavus I.M.Arlauskienės 
sveikatai, jai buvo skirta pirma 
neįgalumo grupė. Tačiau mo-

teris, remdamasi lazdomis ar į 
vaikštynę, vis tiek dirbo mėgs-
tamą darbą, kol skausmas nebe-
leido jai nueiti toliau nuo namų.

Prieš trejus metus Irenai Ma-
rijonai skirta techninė pagalbos 
priemonė – skuteris, kuris lei-
džia gyventi visavertį gyveni-
mą. Juo kasdien nuvažiuoja apie 
10 km. Moteris nenuobodžiauja 
– žiemą skaito knygas, mezga, o 
dailias raštuotas kojines vėliau 
parduoda turguje. Senolė jau 
susitarė su turgavietės adminis-
tracija ir pavasarį ketina parda-
vinėti daigus. I.M.Arlauskienė 
norėtų išleisti patarimų knygą 
daržininkams, kurioje pasidaly-
tų savo žiniomis su žmonėmis, 
mylinčiais žemę.

Negalia netrukdo užsiimti 
mėgstama veikla

„Valstiečių laikraščio“ tinklalapyje paskelbtame Jolitos Žuraus-
kienės straipsnyje „Energinga senolė pasiryžusi padėti ir ki-
tiems“ rašoma apie vilnietę Ireną Marijoną Arlauskienę, kuriai 
garbus amžius ir neįgalumas – ne priežastis atsisakyti mėgsta-
mos veiklos.

surinktą remontuotiną techniką 
atgabena ir pačios savivaldybės, 
prieš tai ją defektavusios ir nu-
mačiusios, kokio remonto reikia. 

Įmonės neretai skundžia-
si susiduriančios su problema, 
kai neįgalieji prašo sutvarkyti 
itin didelio remonto reikalingas 
priemones. Pasitaiko, kad, no-
rint pašalinti visus gedimus, ne-
pakanka Centro nustatytos pini-
gų sumos. V.Juškienė sako, kad 
tokių atvejų pasitaiko ne taip 
dažnai ir visada, numačiusi, ko-
kio remonto reikia ir kiek jis atsi-
eitų, įmonė gali kreiptis į Centro 
skyrių, kad išimties tvarka būtų 
leista iš karto atlikti visus būti-
nus darbus. Specialistės teigimu, 
Centro pozicija – reali pagalba 
neįgaliam žmogui, todėl daroma 
viskas, kad po mėnesio kito jam 
vėl nereikėtų ieškoti meistrų. 
Beje, atsižvelgus į remonto pas-
laugų teikėjų ir Ekspertų komi-
sijos pasiūlymus, nuo šių metų 
iki 170 (buvo 150) litų padidinta 
aktyvaus tipo vežimėlių su Cen-

tru derinama apytikslė remonto 
paslaugų kaina.

Būtiniausi darbai 
atliekami visus metus
Sutartyse su įmonėmis nėra 

nurodyta, kiek kartų per me-
tus neįgalusis gali kreiptis pa-
galbos į remonto įmonę. Tačiau 
V.Juškienė pabrėžia, kad atlik-
tiems darbams įmonė turi su-
teikti metų laiko garantiją. Jeigu 
sugenda kita vežimėlio, vaikšty-
nės, reguliuojamos lovos ar ki-
tos priemonės dalis, žmogus gali 
kreiptis ir vėl. 

Nors sutartyse su įmonėmis 
numatomi remontuotinos tech-
nikos kiekiai ir šiems darbams 
skirtos lėšos, kartais metų pabai-
goje pinigų pritrūksta. Neatidė-
liotiniems, būtiniems atvejams 
Centras paprastai skiria papildo-
mų lėšų. Pasak V.Juškienės, kar-
tais tam perskirstomos už regu-
liuojamas lovas, elektrinius veži-
mėlius surinktos lėšos (jas gau-
nantys neįgalieji sumoka 10 proc. 
jų kainos). 

Neįgaliųjų technikos remon-

tas – nenutrūkstamas procesas. 
Jeigu vežimėlis ar vaikštynė su-
lūžta sausį, kol dar nebūna pasi-
rašytos naujos sutartys, neįgalu-
sis vis tiek gali kreiptis į meistrus 
– būtini remonto darbai atlieka-
mi praėjusių metų įkainiais.

Daugeliu atvejų įmonių meis-
trai patys važiuoja į neįgaliojo na-
mus, apžiūri remontuotiną  prie-
monę, esant galimybėms, vietoje 
ją ir sutvarko. Jeigu gedimas rim-
tesnis, jam pašalinti reikia spe-
cialios įrangos, palikę pakaitinį 
vežimėlį, vaikštynę ar kitą prie-
monę, sugedusiąją vežasi į savo 
dirbtuves. V.Juškienė priminė, 
kad neįgaliųjų naudojama tech-
ninės pagalbos priemonė turi 
būti suremontuota ar individua-
liai pritaikyta ne vėliau kaip per 
10 dienų nuo jos paėmimo, tačiau 
neretai šį darbą įmonės atlieka 
greičia. „Stengiamės, kad žmo-
gus neliktų be jo negalią kom-
pensuoti padedančios techninės 
pagalbos priemonės, o tinkamai 
suremontuota ji kuo ilgiau tar-
nautų“, – sako Centro specialistė. 

Aldona DELTUVAITĖ

(atkelta  iš 1 psl.)

išmokėjo 7 tūkst. litų.
Daugiausia buvo nupirk-

ta pragulų padedančių išvengti 
čiužinių – 141. Juos įsigyjantie-
siems išmokama 150 litų kom-
pensacija, tad Centras išmokėjo 
21,15 tūkst. litų.

Neįgaliųjų pritarimo sulau-
kė ir pernai įsigaliojusi tvarka, 
kai buvo galima tiesiai iš įmo-
nės įsigyti aktyvaus tipo, tetrap-
legikams bei palydovo valdomus 
neįgaliesiems iki 18 metų skirtus 
vežimėlius. Iš viso buvo įsigytos 
152 tokios priemonės: 117 akty-
vaus tipo vežimėlių, 20 tetraple-
gikams skirtų vežimėlių ir 15 vai-
kams skirtų vežimėlių. Už juos 
įmonėms Centras sumokėjo per 
722 tūkst. litų.

Priemones neįgaliesiems 
padės parinkti nauja 

įranga 
Individualiai parinkti geriau-

siai neįgaliajam tinkančią prie-
monę – atsakingas darbas. Siek-
damas sukurti sąlygas, kad jis 
būtų atliekamas kuo profesio-
naliau, praėjusių metų pabaigo-
je Centras įsigijo kompiuterinius 
pragulų rizikos įvertinimo prie-
taisus, kurie bus naudojami as-
menų, turinčių judėjimo negalią, 
kūno spaudimui matuoti, jiems 
individualiai parenkant pasės-
tus, čiužinius bei pritaikant neį- 
galiųjų vežimėlius. 

Centro Vilniaus, Kauno, Klai-
pėdos, Šiaulių ir Panevėžio teri-
torinių skyrių darbuotojai buvo 
pakviesti į mokymus, kuriuose 
UAB „Teida“ darbuotojai prista-
tė XSENSOR X3 įrangą ir prak-
tiškai apmokė naudotis šiais 
prietaisais. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Judėjimo negaliai kompensuoti – naujos 
priemonės ir palankesnė tvarka

Asortimente – naujos 
judėjimą palengvinančios 

priemonės 
Centro darbuotojai siūlė at-

naujinti priemonių asortimentą 
ir pristatė naujus judėjimo tech-
ninės pagalbos priemonių mo-
delius, kurie, Ekspertų komisijai 
pritarus, bus perkami 2012 me-
tais. Tai mobili stovėjimo atra-
ma, darbo kėdutė su pulteliu val-
doma pastatymo funkcija, nau-
jo modelio palydovo valdomas 
vežimėlis asmenims iki 18 metų, 
lazdelė su apšvietimu, vaikščio-
jimo rėmas su dviem ratukais ir 
dviem pėdelėm, lengvas suglau-
džiamas palydovo valdomas ve-
žimėlis, skirtas neįgaliajam per-
vežti, naktipuodžio-dušo kėdutė 
su ratukais, naujo modelio persė-
dimo lenta su dviem išpjovom 
stabilumui pagerinti. 

Centro Metodinio skyriaus 
vedėja Dovilė Sabaliauskaitė pri-
minė, kad nuo šių metų pradeda-
mi įgyvendinti Neįgaliųjų aprū-
pinimo techninės pagalbos prie-
monėmis ir šių priemonių įsigiji-
mo aprašo pakeitimai. Juose nu-
matyta naujovių įvairių negalių, 
tarp jų – ir judėjimo problemų tu-
rintiems asmenims. Iki šiol kom-
pensaciją už vežimėlį asmeniui 
iki 18 metų pakartotinai buvo ga-
lima gauti tik kartą per 4 metus. 
Atsižvelgus į tai, kad pasikeitus 

sveikatos būklei ar fiziniams duo-
menims augančiam vaikui gali 
tekti keisti vežimėlį dažniau, nu-
matyta galimybė gauti naują tin-
kamą aktyvaus tipo vežimėlį, te-
traplegikui skirtą vežimėlį ar pa-
lydovo valdomą rankinį neįgalio-
jo vežimėlį, grąžinus senojo kom-
pensaciją (jei nuo kompensacijos 
gavimo nepraėjo 3 metai). 

Neįgalieji noriai patys 
renkasi reikalingas 

priemones
Praėjusiais metais judėjimo 

techninės pagalbos priemonių 
poreikis patenkintas 88,8 proc. 
D.Sabaliauskaitė atkreipė dė-
mesį į pažangią tendenciją – vis 
daugiau neįgaliųjų patys daly-
vauja renkantis jiems reikalin-
gas priemones, jas įsigyja. Neį-
galieji noriai naudojasi nebe pir-
mus metus galiojančia tvarka, 
leidžiančia pačiam išsirinkti tin-
kamiausią aktyvaus tipo vežimė-
lį ir gauti 5 tūkst. litų kompen-
saciją, o skirtumą, jeigu vežimė-
lis kainuoja brangiau, susimoka 
patys. Taip pernai buvo įsigyti 8 
aktyvaus tipo vežimėliai, o Cen-
tras neįgaliesiems išmokėjo 39,9 
tūkst. Lt kompensacijų. Nors 
pernai kompensacija už neįga-
liųjų įsigyjamus skuterius suma-
žėjo nuo 3 iki 1 tūkst. litų, 7 as-
menys pasinaudojo šia valstybės 
teikiama parama – jiems Centras 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui naujoms prie-
monėms pirkti šiemet skirta 7,038 mln. litų. Į posėdį susi-
rinkę Ekspertų komisijos nariai patvirtino Centro pasiūly-
tus lėšų planus techninės pagalbos priemonėms įsigyti, 
joms remontuoti bei individualiai pritaikyti. Pritarta ir pla-
nams, kai judėjimo, regos ir klausos technines pagalbos 
priemones įsigyja patys neįgalieji, o jiems išmokamos iš-
laidų kompensacijos.
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PasaulyjeNeįgalieji pasaulyje

Stiprus yra tas, kuris  
padeda kitiems

Megė Džonson, 30-metė 
rateliais judanti ameri-
kietė, žinoma kaip pui-
ki oratorė, motyvuojan-
ti ir įkvepianti žmones. 
Jos šūkis: „Jei gyvenime 
tampa sunku stovėti, ju-
dėkite rateliais.“

Du mėnesius 
išgyveno 

automobilyje
Šiaurės Švedijoje sniegaei-

giais besivažinėjantys žmonės 
miške maždaug už kilometro 
nuo pagrindinio kelio pastebė-
jo apsnigtą automobilį. Iš pra-
džių jie pagalvojo, kad tai se-
nas sudaužytas automobilis, ta-
čiau, atkasę langą, viduje pama-
tė žmogų. 45 m. vyras užsiklo-
jęs miegmaišiu sėdėjo ant gali-
nės sėdynės. Jis sakė, kad auto-
mobilyje įstrigo maždaug prieš 
2 mėnesius, išgyveno tik gerda-
mas ištirpinto sniego vandenį. 
Oro temperatūra šiame regione 
pastaruoju metu nukritusi iki 
–30 oC. Vyriškis gydomas ligo-
ninėje. Pasak gydytojų, atsižvel-
giant į aplinkybes, jis laikosi ge-
rai. Paprastai žmogus be mais-
to gali išgyventi apie 4 savaites. 
Vienas gydytojų sakė, kad, gal-
būt vyras taip ilgai išgyveno be 
maisto, nes jo organizmas dėl 
šalčio perėjo į būseną, panašią į 
žiemos miegą.

Už daugpatystę 
kirčiai botagu

Apeliacinis teismas Saudo 
Arabijoje skyrė 120 kirčių bota-
gu vyrui, turinčiam ne 4, kaip 
leidžia islamas, bet 6 žmonas. 
Be to, jis 6 savaitėms sės už gro-
tų. Įdomiausia yra tai, kad baus-
mė skirta religijos policijos, ku-
rios pareiga, be kita ko, yra ko-
voti su pasileidimu, pareigūnui. 
Islamas leidžia vyrui vienu metu 
turėti 4 žmonas, jei su visomis jo-
mis elgiamasi vienodai. Tačiau 
daugiau kaip 4 sutuoktinės jau 
yra nusikaltimas. Daugelyje mu-
sulmoniškų šalių daugpatystė 
yra draudžiama, tačiau konser-
vatyvioje Saudo Arabijoje – ne.

Skorpionai gali 
matyti kūnu 

JAV mokslininkai atskleidė 
dar vieną fenomenalų skorpi-
onų sugebėjimą – šie nariuota-
kojai gali matyti ne tik akimis, 
bet ir visu kūnu. Specialistai iš 
Oklahomos valstijos universite-
to nustatė, kad skorpiono šarvo 
ląstelės „apdovanotos“ regėjimu 
ultravioletinių spindulių diapa-
zonu. Atlikdami tyrimus, moks-
lininkai uždengdavo skorpio-
nams akis, ir šie kuriam laikui 
netekdavo galimybės matyti ap-
linkinį pasaulį. Tada jie stengda-
vosi nejudėti. Tačiau kai skorpi-
onai būdavo apšviečiami ne tik 
įprastine šviesa, bet ir ultravio-
letiniais spinduliais, jie puikiai 
orientuodavosi aplinkoje, tarsi 
vėl būtų atgavę regėjimą. Pasak 
mokslininkų, skorpionų sugebė-
jimas matyti kūnu atsirado evo-
liucijos metu, nes jie būna akty-
vūs naktį mėnesienoje, o mėnu-
lio šviesoje yra daug ultraviole-
tinių spindulių.

Už atėjimą į 
mokyklą – atlygis

Tai, kas, atrodytų, yra moki-
nių svajonė, vienoje JAV moky-
kloje tapo realybe: mokykla Oha-
jo valstijoje moka pinigus moki-
niams, kad jie dalyvautų pamo-
kose. Taip mokykla socialiai silp- 

name Sinsinačio miesto kvarta-
le nori sumažinti pamokų ne-
lankančių mokinių skaičių, sakė 
mokymo įstaigos direktorius Ke-
nas Forjeras. „Turime daug gau-
nančių blogus pažymius moki-
nių. Jų šansai baigti mokyklą yra 
maži“, – kalbėjo direktorius. To-
dėl tikimasi, kad iniciatyva pa-
keis mokinių požiūrį į mokslus. 
14-mečiai mokiniai kartą per sa-
vaitę gauna po 10 dolerių, jei ne-
praleidžia nė vienos pamokos, 
nevėluoja ir netrukdo kitiems 
dirbti. 16-mečiai jaunuoliai gau-
na po 25 dolerius. Dar penki do-
leriai pervedami į taupomąją sąs-
kaitą. Jau pirmąją dieną projek-
tas davė rezultatų – mokyklo-
je pasirodė 5 proc. daugiau mo-
kinių. „Jei šis procentas didės, 
mes būsime pasielgę teisingai“, – 
džiaugėsi mokyklos direktorius. 
Šiam projektui vienas privatus 
fondas skyrė 40 tūkst. dolerių.

Kaimas atiduotas 
tigrams

Indijos Radžastano valstijo-
je daugiau nei 82 šeimos – 350 
žmonių, – gyvenusių Umri kai-
me, esančiame Sariskos tigrų re-
zervate, buvo perkelti į kitą gy-
venamąją vietą. Prieš trejus me-
tus tigrų šiame rezervate nebe-
buvo, tačiau pastaraisiais metais 
šioje teritorijoje buvo pastebėti 
5 gyvūnai. Paskutiniais dešim-
tmečiais tigrų skaičius Indijoje 
gerokai sumažėjo: 2011-aisiais 
laisvėje gyveno apie 1 700, o 
prieš dešimtmetį jų skaičius  sie-
kė net 100 tūkst.

Du kunigai 
pasisamdė žudikus

Kolumbijoje du katalikų ku-
nigai pasisamdė žudikus, kad 
šie juos nužudytų, kai vienam 
iš dvasininkų buvo diagnozuo-
tas AIDS. Žudikai, kurių buvo 
keturi, užsakymą įvykdė. Du iš 
jų suimti. Pasak pareigūnų, ku-
nigai sumokėjo savo žudikams 
15 mln. pesų (apie 11,2 tūkst. Lt). 
Abiejų nušautų dvasininkų kū-
nai buvo rasti automobilyje Bo-
gotoje. Prokuratūra nustatė, kad 
iš pradžių kunigai ketino nu-
sižudyti, šokdami nuo stataus 
skardžio, bet neįstengė to pa-
daryti. Tada jie nusprendė pasi-
samdyti žudikus.

Nagrinėjama 
raganavimo byla
Vokietijoje pratęstas prieš 

400 m. ant laužo už raganavimą 
sudegintos moters bylos nagri-
nėjimas. Mirties bausmė Kata-
rinai Henot buvo įvykdyta Kel-
no mieste 1672 m. Ji buvo pripa-
žinta kalta dėl juodosios magi-
jos praktikavimo. Prieš sudegi-
nant ant laužo moteris buvo su-
laikyta ir kankinama. Dabar gru-
pė miesto tarybos, kurios pirm-
takai pripažino K.Henot kalta, 
specialistų iš naujo peržiūrės jos 
bylą. Įtariama, kad moteris, kuri 
buvo miesto pašto skyriaus va-
dovė, tapo savo varžovų ir pavy-
džių žmonių surengto politinio 
žaidimo auka. Pasak evangelikų 
pastoriaus ir tikybos mokytojo 
Hartmuto Hegelerio, K.Henot 
gali būti išteisinta.

Kryžiažodis „Žirafa“
Vertikaliai: 1. Savavališkas elgesys 

2.  „Kvailas kaip bato ...“ 3. Donelaičio poema 
4. Kalmano operetė 5. Miestelis Šakių rajone 
7. „Yra ..., kur upės teka“ (Vaičaitis) 8. Nedidelis 
pavasario ar rudens pašalimas tik naktį 13. JAV 
valstija 14. Sudėtingo siužeto pasakojamasis 
kūrinys 18. Volfgangas ... Mocartas 20. Indas, 
kurio sienelės apsaugo jo turinį nuo įšilimo 
arba atšalimo 21. Metalas 22. Nedidelis resto-
ranas, užkandinė 25. Skiriasi kaip ... nuo nakties 
26. Čekijos sostinė 27. „... apie Juzą“ (Baltušis).

Horizontaliai: 6. Knygos „Laikrodžiai 
nesustoja“ autorius, ilgametis Lietuvos inva-
lidų draugijos pirmininkas 9. Nepasitenkini-
mo jausmas, pyktis 10. Dienos pabaiga 11. Žy-
maus žmogaus palyda 12. Afrikos žolėdis ilgu 
kaklu 14. Moters vardas 15. Miestelis Kėdainių 
rajone 16. „Išmetė kaip ... iš barščių“ 17. Dvide-
šimt keturios valandos 19. Oficialus vienos vy-
riausybės kreipimasis raštu į kitą 23. Valstiečio 
trobos patalpa įvairiems produktams ir daik-
tams pasidėti 24. Arklio spalva 25. Specialiai 
įrengtas pastatas lokomotyvams ir vagonams 
stovėti, remontuoti 28. Klovos opera 29. Viršu-
tinis puošnus kunigo apdaras, dėvimas per mi-
šias 30. Egipto faraonas.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio 
„Zebras“ atsakymai

Vertikaliai: 1. Klaipėda 2. Kiras 3. Pasaga 4. Zebras 5. Rytas 6. Pakartas 9. Stok 13. Šakalas 
14. Tibetas 19. Baltušis 20. Kalmaras 23. Kmynas 24. Vici 25. Vartai 26. Tartu 28. Tymai.

Horizontaliai: 7. Algirdas 8. Berlynas 10. Pikas 11. Batai 12. Ignotas 15. Adomas 16. Bintas 
17. Sena 18. Reta 21. Varpas 22. Laukai 27. Smuikas 29. Tumas 30. Vynas 31. Gintaras 32. Sandalai. „Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Nenustygstanti vietoje  
Mis rateliai

Prieš 8-erius metus, būda-
ma vos 22-ejų, Megė patyrė rim-
tą traumą – kaklo lūžį. Tai nuti-
ko merginai nukritus nuo šlaito. 
Praleidusi ligoninėje 4 mėnesius 
ji grįžo paralyžiuotomis 
kojomis, iš dalies para-
lyžiuota nugara, pilvu ir 
rankomis. Nors medikų 
verdiktas buvo aiškus – 
tolesnis gyvenimas bus 
rateliuose, tai nereiškė, 
jog mergina sėdės vieno-
je vietoje. Būdama para-
lyžiuota ji dalyvavo na-
cionaliniame konkurse 
„Mis Amerikos rateliai“, 
organizuotame Niujor-
ke, ir laimėjo nominaci-
ją „Dvasios stiprybė“. Šio kon-
kurso tradiciją mergina perkėlė 
į Jutos valstiją, kur dabar kasmet 
renkama „Mis rateliai“. Kiek- 
vieną savaitę moteris savano-
riauja ligoninėje, kurioje gydė-
si po traumos, taip pat yra kelių 
knygų autorė. Jos motyvuojantis 
kompaktinis diskas „Kai gyveni-
mas tampa žiaurus“ parduoda-
mas knygynuose, o knygą „Lin-
kėjimai iš Megės tarpukalnės“ 
skaito tūkstančiai žmonių visa-
me pasaulyje.

Gyventi ne vien dėl savęs
Nepraradusi optimizmo ir 

norėdama įkvėpti kitus, mergi-

na sukūrė savo interneto svetai-
nę, kurioje palieka lankytojams 
motyvuojančius laiškus, jos lai-
dų galima klausytis per radiją, 
bendrauti su ja internetu. Savo 
svetainės lankytojams mergina 
yra paruošusi filmuotos medžia-
gos iš įvairių gyvenimo situaci-
jų. Galima pamatyti, kaip ji ap-
siperka parduotuvėje, vairuo-
ja automobilį, kepa obuolių py-
ragą ir niekad nepamiršta šyp-
sotis. Savo pasisakymais Megė 
moko žmones daugelio dalykų. 
Bet svarbiausia, ką ji pabrėžia – 
žvelgiant į save, savo poreikius, 
pamatyti kitą, šalia esantįjį. Ji įsi-

tikinusi, jog gyvename ne vien 
tam, kad tobulėtume, siektume 
tikslų, bet ir tam, kad padėtume 
pagalbos reikalingiems. Tokių 
žmonių nuolat yra šalia, terei-
kia juos pastebėti.

Nenuleisti rankų padėjo 
draugai

Kalbėdama apie draugus, 
Megė prisimena šiuolaikinio 
amerikiečių rašytojo Roberto 
Brolto žodžius: „Esu dėkingas 
draugui, randančiam man laiko 
savo kalendoriuje, ir labai verti-
nu tą, kuris laiko man skiria net 
nežvilgtelėjęs į kalendorių.“ Bū-
tent tokie, atsidavę ir Megę su-

prantantys draugai padėjo jai 
nepalūžti.

Savo tinklalapyje mergina 
pasakoja, jog po patirtos trau-
mos ji ne tik buvo paralyžiuota, 
nevaldė kojų ir rankų, bet ir ne-
galėjo reguliuoti savo kūno tem-
peratūros. Sušalusi mergina ilgai 
negalėdavo sušilti, o sušilusi at-
sivėsinti. Taigi bet kokie dides-
ni temperatūros pokyčiai tampa 
tikru išbandymu, norint prie jų 
prisitaikyti. Megė pamena vieną 
vasaros dieną niekaip negalėjusi 
sušilti, tad šalia gyvenanti drau-
gė pasiūlė jai pasišildyti vonio-
je. Kadangi Megė nevaldo savo 

kūno, kaimynė kartu 
su ja buvo karštoje vo-
nioje ir prilaikė. Šis šil-
dymasis, kaip proble-
mų turinčiai Megei jau 
įprasta, truko kelias va-
landas, po kurių šal-
čio nejautusi kaimynė 
atrodė kaip virtas vė-
žys. Laimei, tai pamatė 
merginų aplankyti atė-
jusi draugė, kuri liepė 
kaimynei lipti iš karš-
tos vonios ir tuoj pat ją 

pavadavo. Nepersirengusi, tam 
nepasiruošusi, nes pagalbos pa-
ralyžiuotai Megei reikėjo dabar. 
Pasak merginos, draugė jai padė-
ti į vonią šoko sukeldama šiltas 
draugiškumo, nesavanaudišku-
mo, rūpestingumo bangas.

Megė tikina, jog kaskart, kai 
ji pasijusdavo vieniša, prislėgta, 
kai ją apimdavo depresija – ša-
lia atsirasdavo panašus į aprašy-
tąsias drauges žmogus, neleidęs 
pasiduoti. Tas žmogus ateidavo 
tiesiog jos aplankyti, o pama-
tęs, kad Megę ištiko bėda, pul-
davo padėti.

Pagal www.megjohnson.com parengė

Viktorija NORKAITĖ
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Prie kūrybos 
šaltinio

Pasakų vygėj mane augino.
Jos mane virkdė, supo, ramino.
Jos motinėlės duotas man kraitis –
Pirmoji meilė mažos mergaitės...

Užaugau pasakų vygėje. 
Motulė, nors ir beraštė, mokė-
jo daug pamokančių ir gyveni-
mo patirtimi alsuojančių pasa-
kų. Sekė jas mane maitindama, 
migdydama ir laukdama parei-
nančio į trobą gyvulius apliuo-
busio tėvo. Pasakų buvo visokių: 
liūdnų, žaismingų ir vaikiškai 
baugių. Liūdniausios man buvo 
„Raudonkepuraitė“ ir „Eglė žal-
čių karalienė“. Tačiau liūdnas 
mintis išsklaidydavo mama, aiš-
kindama, kas toje pasakoje gero 
ir kas blogo. 

Metams bėgant, jau moky-
kloje, pati sugebėjau analizuoti 
pasakų personažų charakterius 
ir skirstyti juos į geruosius ir blo-
guosius. Supratau, kad sunkiau-
sias darbas gyvenime yra susi-
rasti ištikimą draugą. Gal todėl 
senovėje žmonės buvo laimin-
gesni, geresnio būdo, kad užau-
go pasakų terpėje. Juk kiekviena 
jų turi teigiamą ir neigiamą pa-
vyzdį – veikėją, kurio poelgiai 
turi įtakos klausytojui.

Baigusi sekti pasaką, mama 
visada pridurdavo: „Nebūk to-
kia pasalūnė kaip lapė arba bai-
lė kaip kiškis, patikli kaip Rau-
donkepuraitė.“ Ir, išvardyda-
ma visus veikėjus, užbaigdavo: 
„Draugą turi pažinti geriau negu 
pats save. Tai neginčijama sene-
lių išmintis.“

Gyvenime teko patirti vi-
sokių nusivylimų draugais, jų 
duotais pažadais. Dažnai pasi-
jusdavau išduota ir pažeminta, 
o pasakų man niekas nebesek-
davo nuo tada, kai motulė išsi-
nešė jas Amžinybėn.

Tačiau, bėgant metams, vėl 
ėmiau žiūrėti į gyvenimą per 
pasakų prizmę. Supratau savo 
klaidas, kurias padariau pamir-
šusi pasakas. Laimei, šalia buvo 
vaikaitis „kodėlčiukas“, tad vėl 
grįžau prie pasakų, kurios dabar 
lydi mane per vienatvės, skaus-
mo ir neteisybės kupiną pasau-
lį, nušviesdamos mano kasdie-
nybę.

Jau nebe laikas ieškoti nau-
jų draugų ir kurti naujas pasa-
kas. Ilsiuosi senatvės glėbyje ir 
laukiu, kuri iš vaikystėje girdė-
tų aplankys mane pirmoji.

O štai ir ji – vaikystėje mamos 
sekta: „Jei tu gyvas, atplauk bal-
ta pieno puta, jei negyvas – at-
plauk juoda kraujo puta...“ Čiu-
pau rašiklį ir ėmiau kurti „Pasa-
ką apie pasaką“...

Pasaka apie pasaką
Ak Drebule, Drebule, sese,
Kas tau nukirpo lino kasa.
Mamos bernelio – tavo tėvelio –
Plakas prie kojų kraujo puta.

Kodėl pabūgai mamos brolelių,
Žodį lemtingą kam pasakei.
Tavo broleliams lūpos sustingo – 
Tą juodą darbą tu padarei.

Ąžuolas, Uosis, liaunas Berželis
Nesudrebėjo prieš smurtą tą.
Ištartas žodis nebesugrįžo – 
Nebeatplauks jau pieno puta...

Tavo motulė – žalia Eglelė – 
Amžiams prakeikė savo dukrelę...
Tavo lapeliai lyg užkerėti,
Vėjui papūtus, ima drebėti.

Prie jūros rauda Eglė basa,
Tikis – atplauks dar pieno puta.
Amžiai pro šalį bėga risčia – 
Žalčio dejonės girdis nakčia.

Regina KAJUTIENĖ
Plungė

Almo Matulaičio nuotr.Žiema Užutrakio dvare. 

Pasaka mažiesiems 
Rasa, nukritusi rytmetį ant 

žemės, išgaravo. Netrukus toje 
vietoje išaugo galingas, stiprus 
medis. Šalia jo – dar vienas ir 
dar. Visa giria išaugo, nes rasa 
vis krito ir krito rytmečiais ir 
vis laistė žemelę. Šlamėjo, lin-
gavo giria, paukštukai šakose 
skardeno. Tik tie juodvarniai 
šaukė rėkė ant visų, patylėt nė 
minutės negalėjo.

Nusibodo rasai triukšmas 
ir ji nustojo medžių šaknis lais-
tyti. Išdžiūvo giria, su ja nutilo 
ir nuolat giedantys paukščiai. 
O rasa, pamačiusi, kas atsiti-
ko, ėmė raudoti, kad pagailė-
jo žemei vandens lašo. Raselė 

verkė, tiek daug ašarėlių išliejo, 
kad net šaltinėlis atsivėrė. Visad 
linksmas, vis skubantis, vis besi-
juokiantis iš akmenėlių giliausia-
me jo dugne. Rasa žaidė, žaižara-
vo saulės spinduliuos.

Kartą atėjo žmogus ir sujaukė 
šaltinio dugną – kažkodėl surin-
ko akmenėlius ir paliko tik dum-
blą. Šaltinėlis nuliūdo. Iš kažkur 
atsirado kurkianti varlė. Matyt, ji 
gyveno tarp žalių lapų mažo šal-
tinėlio pakrašty. 

Nusiminė rasa, išvydusi var-
lę. Ji labai mylėjo šaltinį, bet da-
bar nežinojo, ką daryti. Ilgai suko 
galvą ir sugalvojo. Ėmė ryte ir 
nukrito varlei ant nugaros. Pali-

ko jai niekada neišnykstančią, 
šiurpią, drėgną dėmę. Manė, 
kad žalioji pasitrauks nuo šal-
tinio krantų. 

Kur tau, mažam lašeliui, 
didelę varlę nugalėti?! Varlė 
džiaugėsi, šokinėjo, karalia-
vo, o rasa tarsi žūte pražuvo. 
Nebelaistė medžių, nedrauga-
vo su šaltinėliu, susimaišė su 
varlės kurkulais, pažaliavo ir 
nutilo. Tik kartais sapnuoda-
vo žalią girią su juodvarniais, 
šaltinėlį su baltais akmenėliais, 
bet pakeisti jau nieko negalėjo. 
Pažaliavo šaltinėlis, o kartu su 
juo ir rasos lašelis... O varlė il-
gai gyveno ir karaliavo.

Leokadija MOCKIENĖ
Kėdainiai

Ryto rasa Užaugusi pasakų 
kraitėje

Senų senovėje Lietuvoje gy-
veno toks amatininkas Anupras. 
Keistas buvo jo amatas – siūti 
blusoms šliures. Siūdavo iš plo-
nos beržo tošies. Kadangi blu-
sų visur buvo devynios galybės, 
tai darbo jam netrūko. Tik spėk 
suktis! Kartą pas Anuprą atšoka-
vo viena drūta blusa. Treptelėjo 
koja ir pareiškė:

– Anuprai! Anuprai! Nusi-
bodo man medinės šliurės! No-
riu auksinių!

Ką darys Anupras. Siuva blu-
sai auksines šliures. Toks jau jo 
amatas – apauti blusas. Tris die-
nas plušo, kol pasiuvo. Blusa 
apsiavė šliures, pasistaipė, nori 
šokuoti savo keliais, bet negali. 
Auksinės šliurės sunkios, kojų 
nepakelia! Tačiau nenusiauna 
naujojo apavo. Stovi ir galvoja, 
ką daryti. Ir sugalvojo štai ką. 
Susišaukė visas savo gentaines 
ir paskelbė:

Vieni šviesiausių žmogui – 
vaikystės prisiminimai. Jie lei-
džia bent trumpam sugrįžti į ne-
rūpestingus, kupinus juoko ir 
nuotykių metus, kai nuoširdžiai 
tikėjome stebuklais ir mums sek-
tomis pasakomis. Jos, tarsi išti-
kimos vyresnės draugės, lydėjo 
mus, kol paaugome. Iš pradžių 
susidomėję klausydavomės se-
kamų pasakų, vos patys pramo-
kę skaityti ėmėmės „rimtesnės“ 
literatūros ir pamiršome tikėti 
stebuklais. Ir visai be reikalo...

Juk pasaka – pamokantis ir, 
dažniausiai, nesudėtingas stebu-
klinis kūrinys – skirta nebūtinai 
vaikams. Skaitytojus ir klausy-
tojus pasaka patraukia savo pa-
prastumu ir didele įvairove, mat 
galima rinktis stebuklinę, gyvu-
lių, mitinę... Ir nė vienoje jų ne-
trūks nuotykių. Tai kiekvienos 

tautos liaudies kūrybos loby-
nas, kuriuo mūsų protėviai da-
lijasi su mumis. Šis lobynas ne-
retai adaptuojamas vaikams – 
pasakomis siekiama juos auklė-
ti, pavyzdžiais perteikti, kokias 
pasekmes gali sukelti vienas ar 
kitas jų poelgis. Štai, sakysime, 
lietuvių literatūros klasiko Jono 
Basanavičiaus surinktos pasa-
kos – anaiptol ne vaikams skir-
tos, bet vėliau jiems adaptuotos 
arba, kitaip tariant, perrašytos 
paprastesne kalba, atsisakant kai 
kurių detalių.

Su pasakomis išsiskyrę daž-
niausiai prie jų vis dėlto grįžta-
me – augindami vaikus, vėliau 
– ir vaikaičius. Semiamės iš pa-
sakų gebėjimo paprastai kalbė-
ti apie labai svarbius ir neretai 
sudėtingus dalykus. Kartais jos 
mus įkvepia kurti – kai mažieji 

prašo pasekti dar vieną pasaką, 
o jų atsargos jau būna pasibaigu-
sios. Tuomet kartu su savo vai-
kais ir vaikaičiais leidžiamės ste-
buklingais pasakos takais ir grįž-
tame į realybę bent trumpam pa-
tys pabuvę vaikais.

Neretai pasaka tampa tam 
tikra mūsų saviraiškos forma. 
Deja, dažniausiai ją užmirštame 
tuoj pat pasekę mažiesiems, o 
jos grožį įvertina vos vienas ki-
tas klausytojas. Džiugu, kad tarp 
mūsų skaitytojų yra pasakos kū-
rybą pasirinkusiųjų. Kaip ma-
tysite, jų parašytos pasakos at-
liepia vaikystėje girdėtų istori-
jų siužetus, virsta stebukliniais 
eilėraščiais. Kartu su mūsų au-
toriais leiskimės į trumpą kelio-
nę po pasakų šalį ir vėl tikėkime 
stebuklais.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

– Jūsų šliurės medinės, o mano 
auksinės. Todėl nuo šios dienos aš 
būsiu jūsų karalienė. O jūs visos 
man tarnausit!

Nulenkė galvas prieš ją pulkai 
nusigandusių blusų, apsiavusių 
medinėmis šliurėmis, ir ėmė tar-
nauti savo karalienei. Vienos ieško 
ir neša jai saldžiausio maisto, kitos 
nuolat purena patalą, kad nebūtų 
kieta gulėti, dar kitos šokčioja ant 
užpakalinių kojyčių linksminda-
mos išdidžiąją valdovę. 

Tačiau blusai karalienei vis ne-
gerai, vis kuo nors pavaldinės ne-
įtinka. Kartą pasirodė jau, kad gi-
minaičių avimos šliurės šokinė-
jant per daug kaukši. Vėl susišau-
kė blusas ir paskelbė:

– Aš noriu, kad nuo šios dienos 
visos vaikščiotumėt basos! Dau-
giau nepakęsiu to jūsų medinių 
šliurių keliamo triukšmo!

Nusiavė vargšės bluselės Anu-
pro siūtas šliures ir, sudėjusios 

prieš valdovę, pasileido po pa-
saulį šokinėti basos. 

O amatininkui Anuprui ne-
gerai. Darbo nėra, nes nė vie-
na blusa naujų šliurių neužsisa-
ko. Supyko Anupras ant blusos 
karalienės ir, sulaukęs dievaičio 
Perkūno dienos – ketvirtadienio, 
eina ją apskųsti gamtos valdovui. 
Atėjo ir sako:

– Ar leisi, Perkūne, kad dėl 
vienos blusos užgaidų visos ki-
tos basos vaikščiotų?

– Nereikia vykdyti valios ti-
rono, nors jis ir auksinėmis šliu-
rėmis būtų apsiavęs, – pasigirdo 
Perkūno balsas. 

Paskui jis numetė Anuprui 
ylą bei platuką ir liepė šliures siū-
ti žmonėms, o ne tiems niekin-
giems padarams. Anupras taip 
ir padarė, todėl buvo pramintas 
šliuriumi. Jo didžiausias noras 
dabar buvo, kad nė vienam žmo-
gui nepritrūktų šliurių ir kad nė 
vienas neužsigeistų kaip ta blu-
sa auksinių.

Pirmoji vaikystės 
draugė

Anupro noras

Nijolė POCIENĖ
Vilkaviškis
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