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ir šiuo metu nedirbančius  asmenis registruotis į profesinės 
reabilitacijos programą. 

Galite pasirinkti apskaitininko, manikiūrininko, pedikiūri-
ninko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, pynėjo iš vytelių, 
slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafi kos, maketavimo 
ir projektavimo, pagalbinio virtuvės darbuotojo, picų ruo-
šimo bei kitas paklausias specialybes. 

Bus mokama pašalpa, teikiamas maitinimas. Atvykusius iš 
kito miesto – apgyvendinsime. 
Jums reiktų kreiptis į NDNT dėl profesinės reabilitacijos po-
reikio. 
Platesnė informacija www.vzdrmc.lt, tel. (8 5) 276 09 47 arba 
tel. 8 620 490 90
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras

kviečia negalią turinčius

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) patalpose su-
sirinkę Vilniaus apskrities 
neįgaliųjų draugijų va-
dovai diskutavo apie atei-
ties planus ir perspekty-
vas, aptarė planuojamus 
socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje  fi nansa-
vimo tvarkos pokyčius. 

(nukelta į 5 psl.)

Vilniaus apskrities neįgaliųjų draugijų vadovai dalijosi patirtimi. 
Egidijaus Skipario nuotr. 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos iniciatyva nepriklausomi auditoriai 
kasmet patikrina apie 10 proc. neįgaliesiems pritaikytų būs-
tų. Sudarydamos sutartis su auditoriais, neįgaliųjų asocia-
cijos, kurių deleguoti atstovai dalyvauja Būsto pritaikymo 
komisijose, pateikia savivaldybių, kuriose turi būti atlikta 
patikra, sąrašą. Lietuvos neįgaliųjų draugija UAB „Valskai-
ta“ direktorės Valerijos Šimkienės šįkart paprašė įvertinti 
4 savivaldybėse – Vilniaus mieste, Kėdainių, Prienų ir Šakių 
rajonuose – 2012 metais atliktus 15-os neįgaliųjų būstų pri-
taikymus. Ketvirtą kartą patikrą atlikusi auditorė teigia, kad 
būstų pritaikymo kokybė gerėja, tačiau tam skiriamos vals-
tybės lėšos vis dar naudojamos ne itin atsakingai. 

Šakių rajono savivaldybėje keltuvas neįgaliajam įrengtas jau po atliktos 
būstų pritaikymo patikros. 

Darbų kainą padidino, bet 
jų atlikti nesiskubino 
Savivaldybių administracijos 

dažnai skundžiasi, kad nedide-
lės apimties ir vertės būsto pri-
taikymo darbai labai apsunkina 
juos atlikti galinčios statybos ben-
drovės paieškas. Neretai į viešųjų 
pirkimų komisijos išsiųstus kvie-
timus atsiliepia vienintelis rango-
vas, su kuriuo savivaldybės esą 
ir būna priverstos sudaryti dar-
bų atlikimo sutartį.

Būtent taip būsto pritaikymo 
darbų rangovo – Kaune įsikūru-
sios UAB „Almor“ (direktorius 
Algimantas Morkūnas) – pasirin-
kimą argumentavo Šakių rajono 
savivaldybės administracija. Ta-
čiau šios bendrovės pasirinkimas 
dėmesį atkreipia ir dėl kitos prie-

neįgaliųjų būstai pritaikomi 
kokybiškiau, bet vis dar pernelyg 

brangiai

žasties – UAB „Almor“ pateiktos 
sąmatos net 90, 57, 40, 10 proc. 
didesnės už savivaldybės spe-
cialistų parengtas preliminarius 
skaičiavimus. Abejoti savivaldy-
bės specialistų kompetencija tarsi 
nėra pagrindo, juk jiems tokių są-
matų rengimas – ne naujiena, vis 
dėlto pusantro ar vos ne du kar-
tus pabrangę būsto pritaikymo 
darbai verčia rimtai susimąstyti 
apie statybos rangovų apetitus. 

Nepaisant taip padidėjusios 
būstų pritaikymo kainos, gruo-
džio 2-ąją patikrą atlikusi audi-
torė konstatavo, kad nė viename 
iš 4 Šakių rajone planuotų pritai-
kyti butų darbai nebuvo baigti, 
nors sutartyse numatytas termi-
nas – spalio 30-oji – jau buvo pra-
ėjęs. Savivaldybė netgi 12 tūkst. 

litų avansą UAB „Hidrotiltai“ (di-
rektorius Rolandas Stogevičius) 
už viename iš būstų numatytą 
įrengti keltuvą buvo sumokėjusi. 
Po 3 savaičių elektroniniu paštu 
auditorė gavo esą pagaliau įreng-
to keltuvo nuotrauką. Tačiau, pa-
sak V.Šimkienės, vien iš nuotrau-
kos sunku spręsti, ar tikrai keltu-
vas įrengtas ten, kur ir turėjo būti, 
ar tai padaryta kokybiškai. 

Girdėdama pasiteisinimus, 
kad aplinkiniuose rajonuose ne-
atsiranda nė vienos neįgaliesiems 
būstus galinčios pritaikyti staty-
bos bendrovės, V.Šimkienė ne-
slepia abejojanti jų pagrįstumu. 
„Kodėl statybininkams iš Kauno 
į Šakius vykti apsimoka, o, pa-
vyzdžiui, patiems šakiškiams ar 
jurbarkiškiams – neapsimoka? – 
svarsto auditorė. – Nedideliems 
darbams atlikti galima pasitelkti 
(pakviesti dalyvauti viešųjų pir-
kimų konkurse) ir pagal verslo 
liudijimus dirbančius vietinius 
statybininkus, kurių, ko gero, yra 
kiekvienoje savivaldybėje. Taip 
dar ir valstybės skiriamas lėšas 
sutaupytume.“

neįgaliųjų atstovė 
pasirašė ant nepritaikytų 

būstų priėmimo aktų
3-uose iš 4 Prienų rajono savi-

valdybėje neįgaliesiems pritaiky-
tų būstų pernai turėjo būti įrengti 
keltuvai. Gruodžio 6 d. patikrą at-
likusi auditorė nustebo, kad būs-
to pritaikymo darbus atliekan-
ti UAB „Mačiūnai“ (direktorius 
Gintarėlis Blekaitis) nė vieno jų 
taip ir nebuvo sumontavusi. Ta-
čiau spalį, lapkritį pasirašytuose 
atliktų darbų priėmimo komisijos 
aktuose konstatuota, kad 2 neįga-
liųjų būstuose jau atlikti visi pri-
taikymo darbai, įskaitant ir kel-
tuvo sumontavimą. Labiausiai 
suglumino tai, kad tarp pasira-
šiusių komisijos narių – ir Prie-
nų rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkės Izabelės Juodsnu-
kienės parašas. 

savivaldybių 
finansavimas nemažėja

Jau antrus metus neįgaliųjų 
draugijų veiklos fi nansuojamos 
per savivaldybes. Nors buvo 
baiminamasi šių pokyčių, ta-
čiau dabar dauguma organiza-
cijų esama situacija patenkintos, 
tik vienur kitur kyla kokių nors 
problemų. Tačiau padiskutuo-
ti Vilniaus apskrities neįgalių-
jų organizacijų vadovams tikrai 
buvo apie ką: visiems praverčia 
kitų patirtis, juo labiau kad da-
bar draugijos lėšų nebesiskirsto 
tarpusavyje, o turi konkuruoti 
su savivaldybėje veikiančiomis 
organizacijomis. Kad savival-
dybė būtent neįgaliųjų draugi-
jai skirtų didesnį fi nansavimą, 
ji turi įrodyti savo reikalingu-
mą konkrečiomis, neįgaliesiems 
naudingomis veiklomis ir tinka-
mai parašytais projektais. 

Įvairesnėms 
veikloms – 

didesnis 
fi nansavimas 

Palyginus 2011 ir 2013 m. Vil-
niaus apskrities neįgaliųjų drau-
gijų fi nansavimą, dauguma iš jų, 
perdavus projektų koordinavi-
mą savivaldybėms, gauna dau-
giau lėšų. 5 Vilniaus apskrities 
draugijoms finansavimas pa-
didėjo, 2 – sumažėjo, dar 2 – iš-
liko toks pat. Daugiausia lėšų 
skirta Vilniaus miesto neįgalių-
jų draugijai – šiais metais jiems 
numatyta 100 tūkst. Lt, 27 tūkst. 
Lt daugiau nei 2011 m. Taip pat 
80 tūkst. Lt (15 tūkst. Lt daugiau 
nei 2011 m.) teko Ukmergės rajo-
no neįgaliųjų draugijai. Mažiau-
siai gavo Grigiškių neįgaliųjų 
draugija – 13 tūkst. Lt. 

Draugijų veikla labai 
skirtinga

Daugeliu atvejų konkrečios 
draugijos fi nansavimas priklau-
so nuo jos įgyvendinamų veiklų, 
tačiau taip pat ir nuo savivaldy-
bės – kiek joje yra paraiškų teikė-
jų, kiek gyvena neįgaliųjų, kaip 
aktyviai jie dalyvauja organi-
zacijų veikloje. Visos draugijos 
yra skirtingos – vienos rūpina-
si tik sociokultūriniu gyvenimu, 
bendravimu, konsultavimu, ki-



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Gražaičių kaimas Žagarės seniūnijoje Joniškio rajone. 
Atokus ir, kaip sakoma, Dievo užmirštas kraštas. Seniau 
būta per 100 gyventojų. Dabar likę gal 15, mokyklinukų 
irgi vos du. Beveik visi gražaitiškiai pensininkai. Čia nie-
kada nebuvo mokyklos, kultūros namų, vadinosi kolūkio 
pagalbine gyvenviete. Tai liudija ūkio darbininkams su-
mūrytas šešiabutis. Jis kol kas tebestovi, bet visiškai tuš-
čias. Vienintelis kaimo džiaugsmas – elektra, kartą per sa-
vaitę apsilankanti autoparduotuvė ir paštininkė su pen-
sijų krepšiu. Dažniau užklysta lapės, stirnos prabėga.

Tokių kaimų, kur laikas tarsi sustojęs, yra šimtai. Iš 
daugybės kitų tik pavadinimas likęs. Pavyzdžiui, Ute-
nos krašte 310 kaimų ir vienkiemių galima išbraukti iš 
sąrašų – ten gyventojų jau nėra beveik dešimtmetis. Ne-
gyvos pirkios su užkaltais langais baigia susmegti, pikt-
žolėmis užželti.

Statistikos departamento duomenimis, 1990 m. Lietu-
voje buvo per 21 tūkst. kaimo gyvenviečių, kuriose gyve-
no 1,17 mln. žmonių (31,5 proc. visų gyventojų). Tačiau 
atėjo 1991-ieji. Tuometė šalies valdžia per pusmetį sunai-
kino 1 200 kolūkių ir tarybinių ūkių. Užuot didesnėje da-
lyje jų steigus pajininkų bendroves, buvo sudarytos sąly-
gos grobstyti žemdirbių sukauptą turtą. Ko negalėjo pa-
nešti – agregatų, transporterių, nerūdijančio plieno talpų 
pienui laikyti – pjaustė ir gabeno per jūrą į lydymo gamy-
klas. „Dingdavo“ žemės ūkio technika, ištuštėjo kiaulių, 
galvijų fermos. Imta parceliuoti žemę. Po tokio ideologi-
nio šoko be darbo liko šimtai tūkstančių žmonių. Žodžiu, 
kaimai ir gyvenvietės ėmė nykti ne tik dėl natūralios ur-
banizacijos, bet ir dėl kvailų sprendimų.

Praėjus 15 metų – naujas akibrokštas. Europos Są-
junga pradėjo skatinti kaimiečius neūkininkauti, už šią 
„malonę“, tiksliau, už konkurentų eliminavimą, mokė-
dami pinigus. Jaunimo likučiai, tapę bedarbiais, plūste-
lėjo į užsienį, o apyseniai tėvai „užsirašė“ į pusdykūnius.

Kaimui atgaivinti trūksta dalykiško valstybės požiū-
rio. Tarsi jai nerūpėtų, kodėl plyti nedirbamos, apleistos 
žemės plotai, seniai betvarkyti kaimo keliai, kodėl tols-
ta buities ir kultūros paslaugos, medicininis aptarnavi-
mas, mokyklos. Kas norės gyventi sukiužusiame ir pur-
viname sodžiuje?

Baltarusiai pasiskolino kelis milijardus dolerių kai-
mui gyvinti. Išdygo gyvenamieji namai, nutiestos ga-
tvės, pasirūpinta kitais žmonių gyvenimo patogumais. 
Važiuojant Vokietijos, Švedijos kaimo keliais teko maty-
ti daug gražių gyvenviečių. Ten urbanizacija nekvepėjo.

Per 6-7 metus Lietuva pasinaudojo Europos Sąjun-
gos parama už 3 mlrd. sutvarkyti dalį periferijos gyven-
viečių taip, kad žmonės, ypač jaunimas, turėtų kur gra-
žiai praleisti laisvalaikį, nereikėtų dėl menkniekių bels-
tis į didesnius miestus, kad senoliai, neįgalieji galėtų ant 
suoliuko pasėdėti, giraite, ežerėliu ar upe pasigrožėti.

Bet atsirado skeptikų, net aukšto rango vyrų, kurie 
piktinosi, kam, girdi, reikėjo išmesti tiek piningų? Kas gy-
venvietes vėliau tvarkys, juk į kaimą niekas nebesugrįš?

Sugrįš, ponai! Jei nebus pučiama migla į akis, o gims 
supratimas, kad Lietuva – ne bekraštė tundra, o nedide-
lė, žalia, vandeninga ir graži šalis. Graži ir su miestais, 
ir su kaimais. O jei kokios sodybos šeimininkas amži-
nai užvers duris, atsiras miestietis, norintis kaimo tyru-
mo ir ramybės. Ir bendravimo su sėsliaisiais gyventojais. 
„Lietuva be kaimo – žmogus be gimtinės“, – tokia min-
tis daugeliui įstringa.

Šalyje yra 546 seniūnijos. Bet jos lyg kariai be gin-
klų. Seniūnai ne renkami, o skiriami savivaldybių, tiks-
liau merų, nuo kurių malonės priklauso mažojo admi-
nistracinio vieneto galia. Vis dažniau kalbama, kad se-
niūnijoms turėtų būti suteikta teisė ir finansinės galimy-
bės pačioms spręsti žemesnio lygmens vietos bendruo-
menių problemas.

Dar geriau, kad gyvenvietėje atsirastų tandemas, t .y. 
darnus dvejetas, darniai veikiantys žmonės. Kaip Griš-
kabūdyje (Šakių r.), kur ranka rankon dirba žemės ūkio 
bendrovė (jų Lietuvoje belikę 167) ir seniūnija. Darbo 
čia turi daugelis miestelio gyventojų, todėl jų nemažėja.

Be kaimo kaip be 
gimtinės

Šilutės r.:

Akmenė:

 Šiaulių rajono neįga-
liųjų draugijos Meškuičių 
padalinio nariai pasidalino 
įspūdžiais iš Baisogaloje vy-
kusio romansų atlikėjų festi-
valio–konkurso. 

Radviliškio rajone, Bai-
sogaloje, vyko aštunta-
sis apskrities romansų at-
likėjų festivalis–konkur-
sas ,,Nebegrįšiu laukų ta-
keliu“. Jame Šiaulių rajo-

Šiaulių r.:

Meškuičių neįgalieji romansų atlikėjų festivalyje–konkurse 
pelnė Ypatingiausio kolektyvo titulą. 

Nors ir įsikūrusi toli 
nuo sostinės, Akmenės ra-
jono neįgaliųjų draugija pa-
vasarinei Kaziuko mugės 
tradicijai taip pat nelieka 
abejinga. Jau kelerius me-
tus šios organizacijos nariai 
kovo pradžioje į Akmenės 
kultūros namus sunešdavo 
gražiausius savo rankdar-
bius, jais pasigrožėti mies-
telio gyventojus sukviesda-
vo, patikusių gaminių įsi-
gyti paragindavo. 

Šiemet ši tradicija įga-
vo naujų atspalvių. Neį-
galiųjų draugijos pirmi-
ninkė Zofija Švažienė pa-
sakoja, kad nuspręsta dau-
giau smagių švenčių reng-
ti draugijos padaliniuose, 
kad žmonėms nereikėtų 
toli važiuoti, kad daugiau 
jų galėtų įsitraukti į veik- 
lą. Tad ir Kaziukas šiemet 
šurmuliavo nebe vienoje, 
o dviejose vietose – Akme-
nės ir Naujosios Akmenės 
padaliniuose. Savose pa-
talpose surengtose mu-
gėse akį džiugino ne tik 
darbščiųjų rankų būrelio 

Kaziuko mugė 
populiari ne tik 

sostinėje

narių mezginiai, nėriniai, 
iš popieriaus lankstyti dir-
biniai, papuošalai, kiti ga-
miniai, bet ir kvepėjo kava, 
arbata, neįgaliųjų keptais 
pyragais. Akmenės pada-
linio vadovė Vida Veigno-

rienė net gardžios šiupini-
nės privirė. 

Z.Švažienė džiaugė-
si, kad akmeniškiai ir sve-
čių sulaukė – juos aplankė 
Alkiškių neįgaliųjų klubo 
„Žėrutis“ nariai. Jų atsi-

vežti dirbiniai gražiai pa-
įvairino rankdarbių paro-
dėlę. Susitarta bendradar-
biauti ir ateityje.

Naujosios Akmenės 
neįgaliųjų surengtos Ka-
ziuko mugės nuotaiką dar 
labiau pagyvino čia susi-
kūrusios kaimo kapelos 
muzika. Klavdijos Puši-
novos vadovaujamo pa-
dalinio moterys stebino 
itin kruopščiais rankdar-
biais: šaliais, vaikiškomis 
kojinaitėmis, batukais, iš 
skiautinių siūtais žaislais, o 
ypač – karoliukais išpuoš-
tais suvenyriniais velyki-
niais kiaušiniais.

Akmenės rajono neį-
galiųjų draugijoje viena 
linksma šventė keičia kitą. 
Ką tik Papilės padalinio 
neįgalieji atšventė Užgavė-
nes, Akmenėje ir Naujojo-
je Akmenėje surengta Ka-
ziuko mugė, kovo 8-ąją pa-
minėjo Kruopių padalinys. 
Nuobodžiauti neįgalieji čia 
tikrai nėra linkę. 

Aldona DELTUVAITĖ

Kaziuko mugė – jau tradiciniu tampantis akmeniškių renginys. 

Originaliais kūriniais 
ir nepaprastais rekordais 
pagarsėję švėkšniškiai šie-
met nustebino dar viena 
staigmena. Aktyviausi Ši-
lutės r. neįgaliųjų draugi-
jos Švėkšnos padalinio na-
riai, vadovaujami nenuils-
tamos idėjų generatorės – 
pirmininkės Ingritos Ri-
terienės, sukūrė 7 metų 
aukščio verbą.

„Šiandien, per Kazi-
mierines, jau nupynėme 
4 metrus. Šešias valandas 
plušame, o darbas tik įpu-
sėjo. Prireiks dar vienos 
dienos sumanymui už-
baigti. Sunkiausia buvo 
pati verbos pynimo pra-
džia. Jeigu viskas pavyk-
tų, jau pagamintą daugia-
metrinę verbą dovanosime 
Švėkšnos šv. apaštalo Jo-
kūbo bažnyčiai“, – šelmiš-
kai šypsojosi I. Riterienė, 
pasakodama apie dar vie-
ną savo sumanymą.

Negali nesistebėti šios 
moters išmone, gebėji-

Švėkšniškiai sukūrė 
rekordinę verbą

mu draugėn suburti di-
delį būrį žmonių, mokėji-
mu kiekvienam įkvėpti ti-
kėjimą tuo, ką daro (daž-
nai ir savo negalias trum-
pam užmiršti), o paskui 
visiems kartu pasidžiaug-
ti darbo rezultatu ir nau-
jas kūrybines mintis kartu 
įgyvendinti.  

Prie I.Riterienės suma-

nyto kūrinio plušėjo dvy-
lika draugijos narių – tal-
kininkių. Pagelbėjo ir jos 
sutuoktinis Arvydas – be 
vyriškų rankų ir patarimų  
tikrai neįmanoma išsivers-
ti. Verba buvo gaminama 
iš įvairių sudžiovintų ža-
lumynų: gėlių, lapų, šie-
no ir kadagio šakelių. Kar-
tu paskaičiavome, kad ją 

sudarė 40 pakopėlių, kie-
kvienoje po 5–6 puokšte-
les. Darbštuolės iš peties 
padirbėjo – joms teko su-
kurti apie 240 puokštelių.

Po dienos tapo aišku, 
kad sumanymas pavyko. 
Milžiniška verba nupinta, 
rūpestingai išmatuota. Nei 
daug, nei mažai – viso labo 
7 metai ir 20 centimetrų.

Gigantiška verba į baž-
nyčią nugabenta dalimis, 
o vėliau ten bus sujungta 
ir pastatyta, kad Verbų se-
kmadienį apsilankiusieji 
bažnyčioje apžiūrėtų ir ja 
pasidžiaugtų. 

Nedovanotina būtų 
praleisti tokią progą, ne-
užsukti į Šv. apaštalo Jo-
kūbo bažnyčią Švėkšno-
je ir savo akimis pamatyti 
rekordiškai didelę ir uni-
kalią verbą! 

Kas žino, gal ir šį kar-
tą švėkšniškiai į Lietu-
vos rekordų knygą įra-
šys dar vieną rekordą. Pa-
lauksime. 

Violeta AsTrAUsKIEnĖ
Autorės nuotr.

7 metrų verbą neįgalieji nunešė į bažnyčią.   

Meškuičių 
neįgalieji – 
romansų 
konkurse

nui atstovavo Meškuičių 
kultūros centro neįgaliųjų 
vokalinis ansamblis ,,Vil-
tis“, vadovaujamas meno 
vadovės Rasos Zelbienės. 
Kolektyvas šiame festiva-
lyje dalyvavo pirmą kar-
tą. Jo dalyvės pasipuošė 
retro stiliaus rūbais, skry-
bėlaitėmis ir sudainavo du 
pamario krašto romansus. 
Komisija ansambliui sky-
rė Ypatingiausio kolekty-
vo apdovanojimą. Iš viso 
festivalyje dalyvavo 22 ro-
mansus atliekantys kolek-
tyvai iš visos apskrities. 

Renginio metu visi 
dalyviai mezgė didžiulę 
skrybėlę (festivalio simbo-
lį), kurią mezgant prisidė-
jo ir meškuitietės. 
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Bėga knygnešių takais
Minint lietuviškos spaudos 

atgimimą, 2004 m. Sudarge pra-
sidėjo naujas tradicinis edukaci-
nis renginys „Bėgimas knygne-
šių takais“. Kasmet rengiamuo-
se bėgimuose jau dalyvavo dau-
giau nei pusė tūkstančio bėgi-
kų ir per šimtą žygeivių. Džiu-
gu, jog vienas iš aktyviausių šio 
tradicinio renginio, skirto pami-
nėti lietuviškos spaudos atgimi-
mą, knygnešių, rizikavusių savo 
ir savo artimųjų likimais, šviesų 
atminimą, dalyvių – ilgametis 
maratono bėgikas, Šakių rajono 
neįgaliųjų draugijos Kudirkos 
Naumiesčio skyriaus narys Ge-
diminas Dovydaitis. Apie jį savo 
rašinyje „Bėgikas knygnešių ta-
kais“, kuris išspausdintas rajono 
viešosios bibliotekos kraštotyri-
niame, informaciniame leidinyje 
„Šakių 2013 metų kalendorius“ 
papasakojo minėtos bibliote-
kos Kudirkos Naumiesčio filia- 
lo bibliotekininkė Gailutė Meš-
kevičienė.

Tikriausiai visi, kam teko va-
žiuoti pro Kudirkos Naumies-
tį, ne kartą pastebėjo bėgantį 
žmogų. Bet kuriuo metų laiku, 
bet kokiu oru, tai viena, tai kita 
kryptimi. Pamojuoja pravažiuo-
jantiems pažįstamiems – o jų 
daugybė – ir toliau bėga.

Tai naumiestietis G.Dovy-
daitis taip bėgioja jau beveik 
pusę amžiaus – nuo 1965 metų. 
Per tą laiką nubėgta nei daug, 
nei mažai – daugiau nei 101 
tūkstantis kilometrų. Tai 2 su 
puse karto aplink Žemės rutulį. 

Pradėjęs sportuoti Kudirkos 
Naumiesčio vidurinėje moky-
kloje, vėliau mokydamasis Vil-
kaviškio profesinėje mokyklo-
je, iš visų sporto šakų Gedimi-
nas pasirinko bėgimą. Pradėjo 
nuo trumpesnių rungčių, vėliau 
priartėjo prie paties ilgiausio bė-
gimo – maratono (42 km 195 m).

Atkakliai, užsispyręs, kiek 
tik gali dalyvaudamas įvairiose 
varžybose, maratonuose, kas-
dien nubėgdamas 10-20 kilome-
trų, Gediminas gal jau ir nesiti-
ki pasiekti pasaulio rekordų, ta-
čiau savo laimėtų prizų kolekci-
ja labai didžiuojasi.

Vinco Kudirkos muziejuje 
surengtame Gedimino pasieki-
mų pristatyme galėjome apžiū-
rėti apie 40 įvairių taurių, per 
100 medalių, pagyrimo raštų. O 
kur dar dovanos, gautos įvairio-
se varžybose. 

Ne vienus metus G.Dovy-
daitis dalyvauja ilgo nuotolio bė-
gime „Knygnešių takais“. Tai 38 
kilometrų bėgimas nuo Kudir-
kos Naumiesčio V.Kudirkos mu-
ziejaus (startas) iki kapinių Su-

darge, kur ilsisi žinomi šio kraš-
to knygnešiai. Gediminas daly-
vavo visuose šiuose bėgimuose, 
o 2012 metais individualioje įs-
kaitoje laimėjo pirmą vietą. Beje, 
už Kudirkos Naumiesčio vardo 
garsinimą Gediminas 2006 me-
tais gavo „Varpo“ nominacijos 
apdovanojimą.

Bėga sportininkas ne vien 
dėl apdovanojimų. Gediminas 
dažnai supeikia sportuoti tin-
ginčius jaunuolius ir pasiguo-
džia: „Sako – kvailas, kad bėgi, 
kai niekas pinigų nemoka.“ Bet-
gi šis pomėgis, kaip ir bet ku-
ris kitas, paįvairina kasdienybę. 
Be to, stiprina sveikatą, apsau-
go nuo žalingų įpročių: pypku-
tę įsikandęs maratono nenubėg-
si. Pagaliau suteikia gyvenimui 
tikslą, įprasmina jį. Deja, Kudir-
kos Naumiestyje pasekėjų Gedi-
minas neturi. 

„Aš bėgau ir bėgsiu, nesusto-
siu“, – sakė Gediminas. Ir šešias-
dešimtmetį atšventęs jis nurimti 
nežada. Tik dabar varžybose jau 
priklausys kitai amžiaus grupei, 
kur dalyvių bus mažiau, todėl ir 
šansų laimėti daugiau.

G.Dovydaitis – ilgametis Ša-
kių rajono neįgaliųjų draugi-
jos Kudirkos Naumiesčio sky-
riaus narys, aktyviai dalyvauja 
jo veikloje. Nuo pat Neįgaliųjų 
dienos centro įkūrimo 2003 me-
tais jis yra nuolatinis jo lanky-
tojas: čia, jaukioje sporto salė-
je, treniruojasi, ruošiasi varžy-
boms, mankštinasi. 

Antanas OrInTAs
Šakių rajono viešosios bibliotekos Kudirkos 

Naumiesčio filialo nuotr.

Prancūzų rašytojas ir filoso-
fas Alberas Kamiu sakė, kad pats 
didžiausias klausimas – kaip gy-
venti žmogui tarp žmonių. Vie-
nas žmogus yra silpnas kaip ap-
leistas Robinzonas. Tik bendrau-
damas su kitais jis praleidžia apie 
61 proc. laiko. Deja, ne visada 
bendraujame taip gerai, kaip ga-
lėtume: suklumpame išreikšda-
mi save ir netiksliai suprasdami 
kitus. Žmogui reikia net tik tam 
tikro kontaktų kiekio, ne mažiau 
svarbu ir jų kokybė.

Bendravimo džiaugsmas

Gediminas Dovydaitis. 

Skirtingi mes žmonės. Daug 
kas kitame žmoguje gali nepa-
tikti, daug kam galime nepatikti 
mes. Bendravimas neįmanomas 
be tolerancijos. Privalome moky-
tis susikalbėti, išgirsti, išklausy-
ti, išsiaiškinti. Gal tada sumažė-
tų manančių, kad jie vieninteliai 
turi tiesos monopolį.

Kasdienėse grumtynėse už 
prasmingai praleistą dieną sun-

ku pervertinti kaimynų, draugų 
svarbą. Tik kokybiškai bendrau-
dami su jais galime palengvin-
ti kasdienybę. Tik žmogus žmo-
gui gali pagelbėti, padėti nešti 
sunkią likimo naštą. Tam ir esa-
me žmonės, kad padėtume vie-
ni kitiems gyventi, kad suteiktu-
me viltį, pasitikėjimą. 

Džiuzepė Garibaldis teigė, 
kad žmogaus vertė priklauso 

nuo to, ką jis gali duoti savo arti-
mui. Ne veltui sakoma: „Kiek ati-
duodi, tiek tavęs ir lieka.“

Gaila, kad šiais visuotinio su-
materialėjimo laikais toji, pasak 
Antuano de Sent–Egziupery, vie-
nintelė tikra vertybė, žmonių tar-
pusavio ryšiai, mažiau vertina-
ma. Kaskart vis labiau išryškė-
ja abejingumas, susvetimėjimas. 
Vis mažiau belieka žmonių, jau-

čiančių kito skausmą, vis labiau 
matyti empatijos stoka. Užtat 
vis daugiau klausiančių: „O kas 
man iš to?“

Išmokome kovoti už save, 
pastumdami ar paneigdami kitą. 
Pirmiausia išgirstame kalbant 
garsiai, o ne teisingai.

Nuo kūdikio pirmo klyks-
mo iki paskutinio atodūsio – tik 
akimirka. Išnaudokime ją mūsų 
santykių tobulinimui, bendravi-
mo džiaugsmo kūrimui.

Janina OžALInsKAITĖ

Gal būtų galima suprasti, jei-
gu komisijos nariai būtų nepa-
stebėję nepritvirtinto ranktūrio 
ar kitos smulkmenos, tačiau ne-
matyti, kad nėra pagrindinio da-
lyko – keltuvo – tiesiog neįma-
noma. Paprašyta pakomentuo-
ti šią situaciją, Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė I.Juodsnukienė 
nieko konkretaus pasakyti ne-
galėjo. „Pagavau žioplį“, – taip 
gana kuriozišką padėtį įvertino 
neįgaliųjų interesams atstovauti 
turinti nevyriausybinės organi-
zacijos vadovė, už šį darbą, beje, 
dar gaunanti ir papildomą atlygį. 

Auditorės pateiktose išvado-
se užfiksuota ir daugiau Prie-
nuose pastebėtų pažeidimų: vie-
name iš pritaikytų būstų nesu-
montuotos batų valymo grote-
lės, kitame – nupirktos ir įstaty-
tos reikšmingai rinkos kainą vir-
šijančios durys, dar kitur vietoj 
cinkuotų sumontuoti dažyti tu-
rėklai ir pan.

Už būsto pritaikymą 
neįgalieji prisimoka ir 

patys
Nors būstai neįgaliesiems 

pritaikomi nemokamai, audito-
rė V.Šimkienė neslepia susidū-
rusi su keletu atvejų, kai patys 
neįgalieji ar jų šeimos nariai pri-
mokėjo už tam tikrus būsto pri-
taikymo darbus. Būsto šeiminin-
kams nedraudžiama finansiš-
kai prisidėti, kad būtų nupirk-
ta geresnė vonia, praustuvas ar 
gražesnės sienų plytelės, tačiau 
visi šie pirkiniai turi būti doku-
mentuoti ir, žinoma, neįtrauk-
ti į statybininkų pirktų prekių 
sąmatas.

V.Šimkienė prisiminė situ-
aciją, kaip Vilniuje patikrinimo 
metu rangovo UAB „Tavastis“ 
(direktorius Tadeušas Davliaše-
vič) atstovas grąžino statybinin-
kų iš neįgaliosios neteisėtai pa-
imtus 300 litų. „Komisijai apžiū-
rint būstą, domėjomės, ar neįga-
li moteris patenkinta, kaip atlikti 
pritaikymo darbai. Tada ji ir išsa-
kė pretenzijas, kad dirbdami sta-
tybininkai apgadino vonią ir ko-
ridorių skiriančią sieną, todėl rei-
kėjo ją papildomai tvarkyti. Ta-
čiau statybininkai tai daryti at-
sisakė. Už esą papildomą darbą 
jie pareikalavo 300 litų. Kadan-
gi darbai buvo pradėti, neįgalio-
ji, neturėdama kito pasirinkimo, 
sumokėjo tuos pinigus“, – pasa-
kojo auditorė, pridurdama, jog 
toks sandėris buvo neteisėtas. 

Kitame rajone moteris teigė 
primokėjusi, kad būtų nupirktos 
geresnės kokybės plytelės, tačiau 
jokio dokumento negavo. Nepai-
sant to, statybininkų dokumen-
tuose, pasak V.Šimkienės, už-
fiksuotos būtent tos brangesnės 
plytelės. Taigi nors žmogus dalį 
plytelių kainos ir kompensavo, 
tačiau skirtumas „nusėdo“ sta-
tybininkų kišenėje. 

Valstybės lėšų taupyti 
nesistengiama 

Valstybinio užsakymo (o to-
kiu pagrįstai galima vadinti būs-
to pritaikymą neįgaliesiems) be-
siimanti statybos bendrovė gali 
būti tikra, kad už atliktus darbus 
su ja bus atsiskaityta laiku. Deja, 
atliktos patikros leidžia daryti iš-
vadą, kad statybininkai tokiu pat 
sąžiningumu atsakyti nelinkę. Jų 
pateikiamoms sąmatoms netu-
ri įtakos pastaraisiais metais su-
mažėję statybinių prekių, darbų 
įkainiai. V.Šimkienė atkreipia dė-
mesį, kad jei anksčiau sąmatose 
statybų bendrovės išskaidydavo 
prekių, darbų kainas, socialinio 
draudimo įmokas, pelno maržą 
bei pridėtines išlaidas, tai dabar 
dažniausiai stengiamasi viską 
sutalpinti sąvokoje „darbų kai-
na“. Joje telpa ir gerokai brangiau 
už rinkos kainą perkama įranga, 
statybinės medžiagos bei jų su-
naudojami kiekiai (audito metu 
paaiškėjo, kad grotelėms kojoms 
nusivalyti prireikė net pusės to-
nos metalo), sunkiai patikrina-
mi paslėpti darbai, logiškai ne-
pagrįsti išvežami statybos atlie-
kų kiekiai ir pan.

Abejoti verčia ir statybos ben-
drovių pridėtinės išlaidos, kar-
tais siekiančios net iki 45 proc. 
visų sąmatoje numatytų darbų 
vertės. Kuo didesnė bendrovė – 
tuo daugiau lėšų reikia jos admi-
nistracinėms išlaidoms padeng-
ti. 5–8 proc. siekianti pelno mar-
ža taip pat padidina bendrąsias 
būsto pritaikymo išlaidas. 

Lašas po lašo ir akmenį 
pratašo

Vilniuje neįgaliesiems pritai-
kyti būstai audituojami kasmet. 
Ne tik todėl, kad sostinėje tokių 
darbų apimtys – vienos didžiau-
sių (pernai pritaikyta 16 būstų, 
patikrinti 5 labai ryškios nega-
lios asmenims pritaikyti būstai). 
Daugiau dėmesio čia atlieka-
miems darbams skiriama ir dėl 
to, kad Vilniaus miesto savival-
dybės administracijos pavedimu 
būsto pritaikymo darbus organi-

zuojanti UAB „Vilniaus vystymo 
kompanija“ (direktorius Rena-
tas Dūdonis) nepateikdavo rei-
kiamų dokumentų, tad patikra 
daugiausiai remdavosi tik vizua- 
liu įvertinimu bei pačių neįgalių-
jų atsiliepimais. LND pirminin-
kas Zigmantas Jančauskis būda-
vo priverstas kreiptis į sostinės 
savivaldybės administraciją, rei-
kalauti dokumentų. 

Tikrinant pernai pritai-
kytus būstus, situacija, pasak 
V.Šimkienės, pasikeitė. Šįkart 
UAB „Vilniaus vystymo kompa-
nija“ geranoriškai pateikė ir vie-
šųjų pirkimų, ir atsiskaitymo do-
kumentus. Tiesa, informaciją dėl 
atsiskaitymo su rangovu UAB 
„Tavastis“ „Vilniaus vystymo 
kompanija“ laišku atsiuntė tik 
sausio 14 d. Auditorės nuomone, 
„Vilniaus vystymo kompanija“ 
susitaikė su mintimi, kad LND 
reikalavimai teisėti ir vis tiek rei-
kės atlikti viską, kas priklauso.

Sostinėje patikrinta tik treč-
dalis visų pritaikytų būstų. Pa-
sak V.Šimkienės, vizualiai dar-
bai atlikti gerai, tačiau įkainoti jie 
brangiau nei tuo metu buvusios 
vidutinės rinkos kainos. 

nepriklausomas auditas 
reikalingas

Ketvirtus metus skirtingo-
se savivaldybėse neįgaliesiems 
pritaikytus būstus tikrinusi UAB 
„Valskaita“ direktorė V.Šimkienė 
teigia mananti, jog nepriklauso-
mas auditas – reikalingas ir nau-
dingas, savivaldybių administra-
cijas drausminantis dalykas. Ži-
nia apie vienoje ar kitoje savival-
dybėje atliktą patikrinimą ir kitus 
paskatina atsakingiau pažvelgti 
į šią veiklą. Juk kitąmet ir jie gali 
patekti į tikrinamųjų sąrašą. 

Be to, savivaldybėse vis la-
biau įsivyrauja samprata, jog 
vis tiek teks padaryti viską, 
kad neįgalusis būtų patenkin-
tas, nereikštų pretenzijų, netek-
tų perdaryti atliktų darbų. Pa-
sak V.Šimkienės, tokios sampra-
tos pavyzdžiu galėtų tapti Kėdai-
nių rajono savivaldybė – čia jau-
čiamas nuoširdus rūpestis neįga-
liaisiais, viską stengiamasi pada-
ryti taip, kad kuo geriau būtų pa-
tenkinti jų poreikiai. Būsto pritai-
kymo darbai čia atliekami nelau-
kiant metų pabaigos, o pritrūku-
si lėšų įrengti viską, kad neįga-
lusis jaustųsi išties patogiai, sa-
vivaldybė gerokai viršija iš savo 
biudžeto skiriamą numatytą pi-
nigų sumą.

Aldona MILIEŠKIEnĖ

neįgaliųjų būstai pritaikomi 
kokybiškiau, bet vis dar pernelyg 

brangiai
(atkelta  iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Blogėjančios atminties 
priežasčių gali būti vie-
na ar keletas (kai kurios 
infekcinės, nervų, psi-
chikos ligos, galvos trau-
ma, apsinuodijimas, šilu-
mos ar elektros smūgis ir 
kt.). Vienais atvejais, pa-
vyzdžiui, išgydžius ligą ar 
traumą, atmintis page-
rėja, kitais – didesnių ar 
mažesnių atminties sutri-
kimų išlieka. Tačiau daž-
niausiai atmintis pablo-
gėja dėl galvos smegenų 
arterijų sklerozės (daž-
niausiai po 40-ies metų; 
vyrams 3–4 kartus daž-
niau). 

Prisirašiusiems prie šeimos 
gydytojo gyventojams turi būti 
teikiamos ne tik pirminės ambu-
latorinės asmens sveikatos prie-
žiūros, pirminės ambulatorinės 
psichikos sveikatos priežiūros, 
bet ir pirminės ambulatorinės 
odontologinės asmens sveika-
tos priežiūros paslaugos, už ku-
rias gydymo įstaigoms Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudžeto lėšomis sumo-
ka teritorinės ligonių kasos pagal 
prisirašiusiųjų skaičių. 

Gydymo įstaigos, neturinčios 
pirminės odontologinės asmens 
sveikatos priežiūros specialistų, 
pasirašo sutartis dėl šių specia-
listų paslaugų teikimo savo ap-

Noriu jums papasakoti, 
kaip dirba mūsų medikai. Ti-
kiu, kad ne man vienai teko 
susidurti su jų abejingumu, o 
ypač jeigu žmogus neįgalus 
arba pensinio amžiaus. 

Tris dienas neradusi, kaip 
numalšinti galvos skausmus, 
ketvirtos naktį nutariau va-
žiuoti į priėmimo skyrių li-
goninėje.

Mane priėmė jauna dakta-
rytė, kiek teko sužinoti, atlie-
kanti praktiką ligoninėje. Po 
širdies kardiogramos ir krau-
jospūdžio tyrimų ji pasikvietė 
prie stalo, kur sėdėjo koją už-
sidėjusi ant kojos. Aišku, ar-
tyn nepriėjo, bet iš tolo pradė-
jo nustatinėti man diagnozę.

– Jums aukštas kraujos-
pūdis, todėl ir skauda galvą. 

Aš jai paaiškinau, kad 
ir mažam esant skauda taip 
pat. Tada ji minutę pagalvo-
jo ir vėl sako:

– Jums virusas, kostit, slo-
guojat, skauda gerklę.

Man tai paneigus, ji vėl 
minutę pažiūrėjo kažkur į lu-
bas ir sako:

– Jau žinau, jums migre-
na. Išrašysiu raminamųjų, iš-
simiegosit gerai. Jeigu tie ne-
padėtų, čia bus nuskausmi-
namieji, su kofeinu. Jie pakels 
kraujospūdį, bet nieko.

Man pasakius, kad jokie 
nuskausminamieji nepade-
da, nesileido į kalbas. Pastatė 
lašinę, sumažino kraujospū-
dį, įteikė receptus ir pakvietė 
kitą pacientą.

Tas kitas – garbaus am-
žiaus senukas. Pasižiūri jo 
rentgeno nuotraukas, nors 
manau, ten nieko nesupran-
ta ir sako:

– Nuotrauka neaprašyta, 
nes nėra gydytojo. Aš manau, 
jums plaučių uždegimas. Iš-
rašau antibiotikų ir važiuokit 
namo. Jeigu netinka, kreipki-
tės į gydytoją, kuris aprašys 
rentgeno nuotrauką, jis ge-
riau žinos. Pasiskundus tam 
irgi galvos skausmais, sako, 
kad kada nors praeis.

Ateina prie stalo ketvirtas, 
penktas ir t.t. Man šis gydy-
mas primena žaidimą su pen-
kiamete anūke, kuri ieško pa-
slėpto žaislo ir sako:

– Močiute, jis po pagalve.
Neradusi sako:
– Po lova gal. 
Ten neradusi šaukia, kad 

jau žino kur – tikriausiai žais-
lų dėžėje. 

Žmonių sveikata tikrai ne 
vaikiški žaidimai. Bet juos žai-
džia naujai iškepti „daktariu-
kai“. „Mums iš jų jokios nau-
dos, gal pasveiks ligonis, o 
gal numirs, anokia čia bėda – 
vienu mažiau. Nes jų ir taip 
daug, kaip tarakonų, vieną 
kartą tokius žodžius girdėjau 
irgi priėmime. 

Aldona KrICKIEnĖ
Alytaus r, neįgaliųjų draugijos narė

Iš „Bičiulystės“ 
pašto dėžutės

Kaip mane 
gydė jauna 
„daktarytė“

Ne tik gera atmintis, bet ir 
apskritai sveikata labai priklau-
so nuo subalansuotos mitybos. 
Kažkokia speciali dieta nereika-
linga. Smegenų ląstelės turi gau-
ti: pagrindinių nesočiųjų riebalų 
rūgščių, „lėtųjų“ gliucidų, prote-
inų, vitaminų ir mineralų.

nesočiosios riebalų 
rūgštys

Dėl nesočiųjų riebalų rūgš-
čių trūkumo gali pablogėti krau-
jo cirkuliacija, medžiagų apykai-
ta, sutirštėti kraujas ir atsiras-
ti krešulių. Jau vien dėl pasta-
rosios priežasties būtina vartoti 
minėtų rūgščių, nes jos efekty-
viai skystina kraują. Todėl teks 
vartoti alyvuogių, žemės riešu-
tų, rapsų bei saulėgrąžų aliejus 
ir dar gerti žuvų taukų (dabar 
galima įsigyti žuvų taukų aro-
matizuotų bei kapsulėse). Beje, 
pusamžiams ir vyresniems žmo-
nėms reiktų valgyti mažiau mė-
sos, o daugiau riebios žuvies (sil-
kės, skumbrės, tuno).

Gliucidai
Valgant pakankamai bulvių, 

kruopų ir juodos duonos, or-
ganizmas yra aprūpinamas va-
dinamaisiais „lėtaisiais“ gliuci-
dais (gliucidai – neuronų ener-
gijos šaltinis), kurie yra lengvai 
įsisavinami. Valgant saldumy-
nus, organizmas gauna „blogų-
jų“ gliucidų (jie vadinami „grei-
taisiais“), kurių perteklius ne tik 
blogina atmintį, bet taip pat ken-
kia dantims, siaurina kraujagys-

Blogėja atmintis?
Teks pakoreguoti mitybą

Ar PsD apdraustiems asmenims reikia 
mokėti už dantų gydymą?

tarnaujamiems gyventojams su 
kitomis gydymo įstaigomis. Pir-
minės odontologinės priežiūros 
paslaugų išlaidos kompensuoja-
mos iš lėšų, skiriamų šias paslau-
gas teikiančiai gydymo įstaigai 
už kiekvieną prirašytą gyventoją. 

Apdraustieji PSD skundžia-
si, kad už pirminės ambulatori-
nės odontologinės asmens svei-
katos priežiūros paslaugas gydy-
mo įstaigose reikalaujama mokė-
ti, nesuteikiama informacija, ko-
kią dalį pirminės ambulatorinės 
odontologinės priežiūros išlaidų 
apmoka ligonių kasos. Pirminės 
odontologinės priežiūros paslau-
gų, kurių išlaidos kompensuoja-

mos PSDF biudžeto lėšomis, są-
rašas yra nustatytas sveikatos ap-
saugos ministro įsakymu. Į šį są-
rašą patenka būtinoji medicinos 
pagalba, vaikų dantų ėduonies 
profi laktika, dantų ėduonies gy-
dymas, dantų akmenų virš dan-
tenų ir po jomis nuėmimas, dan-
tų ir dantų šaknų traukimas ir 
kt. Beje, svarbu žinoti ir apie dar 
vieną nuostatą: asmenys, besi-
gydantys dantis, turi sumokėti 
už plombines medžiagas, kitas 
odontologines medžiagas ir vien-
kartines priemones, atsižvelgiant 
į šių medžiagų kiekį ir tuo metu 
galiojančias kainas. Išimtis tai-
koma vaikams, taip pat ir vyres-

niems, besimokantiems dieninė-
se bendrojo lavinimo mokyklose, 
profesinių mokyklų dieniniuo-
se skyriuose, bet ne ilgiau nei 
jiems sukanka 24 metai, bei socia-
liai remtiniems asmenims (būti-
na pateikti gyvenamosios vietos 
savivaldybės socialinės paramos 
skyriaus pažymą). Taigi pacien-
tas sumoka ne už gydytojo dar-
bą (už jį moka ligonių kasos), o 
už dantims gydyti sunaudotas 
medžiagas. 
Išsamiau šiais ir kitais jums svar-
biais privalomojo sveikatos 
draudimo klausimais – vienu 
telefono numeriu 8 700 88 888 
arba www.vlk.lt.

les, kaupia riebalus, gali sutrik-
dyti kasos darbą ir susargdinti 
cukriniu diabetu.

Proteinai
Dažnai valgant daržoves, 

grūdų patiekalus, ryžius, lęšius 
ir žuvį, organizmas gauna pa-
kankamai proteinų (t.y. baltymų, 
kurių molekulės susideda iš ami-
norūgščių).

Vitaminai 
Atminčiai stiprinti reikalingi 

vitaminai Bc (folio rūgštis), B1, 
B3, B4, PP. 

Folio rūgštis padeda išlaikyti 
su amžiumi silpnėjančius proti-
nius gebėjimus. Organizmui sto-
kojant šio vitamino susilpnėja at-
mintis, greičiau atsiranda depre-
sija ir pan. Pastarieji dalykai ypač 
pasitaiko pagyvenusiems žmo-
nėms, kurių kraujyje yra mažai 
minėto vitamino. Netgi sveiki ir 
jaunesni žmonės, kurių kraujyje 
stokojama vitamino Bc, prade-
da skųstis pablogėjusia atminti-
mi ir sumažėjusia galimybe abs-
trakčiai mąstyti. 

Folio rūgšties šaltiniai: kiau-
šiniai, alaus mielės, kepenys, 
inkstai, pienas, petražolės, špina-
tai, salotos ir kt. žalialapės daržo-
vės. Folio rūgšties paros norma – 
300 mikrogramų (nėščiosioms – 
400, žindyvėms – 480). Per daug 
vartojant folio rūgšties atsiranda 
nemiga, apskritai pablogėja sa-
vijauta. Jos trūkstant, anksčiau 
negu atminties susilpnėjimas ir 
panašūs dalykai, prasideda bur-
nos, stemplės, skrandžio ir žar-
nų gleivinės uždegimai, vidu-
riuojama. 

Vitamino B1 pakankamai 
turi: alaus ir kepimo mielės, pu-
pelės, žalieji žirneliai, bulvės, gri-
kiai, kiaulės kepenys, karvės šir-
dis, kumpis, juoda rupi duona, 
sojos miltai; kiek mažiau – kiau-
šiniai, apelsinai, persikai, veršie-
na, ryžiai. Vitamino B1 paros nor-
ma – 1,3–2,2 mg.

Vitamino B3 esama: rupioje 
juodoje duonoje, bulvėse, grū-
dų košėse, kviečių daiguose, pu-
pelėse, saulėgrąžose, žirniuose, 
kukurūzuose, kepenyse, kiauši-
nio trynyje, sėlenose. Vitamino 
B3 paros norma – 10 mg. 

Vitaminas B4 (cholinas) – va-

dinamas „pusiau (beveik) vi-
taminu“. Kai kurių žinduolių 
(šunų, kačių, žiurkių, jūros kiau-
lyčių) organizme jis veikia kaip 
tikras vitaminas, o žmogaus or-
ganizme atlieka kitas funkcijas. 
Tyrimais nustatyta, jog jis be ke-
lių kitų funkcijų dar dalyvau-
ja galvos smegenų procesuose, 
susijusiuose su mokymusi ir įsi-
minimu (pastarieji dalykai, kaip 
žinome, didėjant žmogaus am-
žiui blogėja). Sveikas, normaliai 
funkcionuojantis žmogaus or-
ganizmas gali pasigaminti cho-
lino netgi tuo atveju, kai mais-
to racione jo nėra. Tačiau taip 
būna ne visada. Jeigu organiz-
mas pasidaro priešiškas rieba-
lams (suvalgius riebalų pučia 
vidurius, viduriuojama), atsi-
randa skrandžio opa, padidė-
ja arterinis kraujospūdis, pas-
tebimi širdies ritmo pokyčiai, 
kepenų ir inkstų funkcijų ne-
pakankamumas, reikia many-
ti, jog organizmui tikrai trūksta 
cholino. Tačiau patys ankstyvie-
ji cholino trūkumo signalai gali 
būti šie: užmaršumas, išsiblaš-
kymas, prislėgta nuotaika, bai-
mė, nervinis dirglumas, nemiga, 
galvos skausmas, ūžesys ausyse, 
širdies ritmo sutrikimas, kraujo-
takos sutrikimai, vidurių užkie-
tėjimas. Vartojant cholino turin-
čius preparatus didesnėmis do-
zėmis, neretai sulaukiama va-
dinamųjų šalutinių reiškinių: iš 
burnos sklinda žuvies kvapas, 
padidėja seilių išsiskyrimas, py-
kina, gausiai prakaituojama, su-
trinka žarnyno veikla ir kt.

Cholino šaltiniai: kiauši-
niai, kepenys, sojos pupos, avižų 
kruopos, žiediniai ir baltagūžiai 
kopūstai, žemės riešutai. Choli-
no paros norma – 1–4 g, esant 
stipriam stresui – iki 6 g (visais 
atvejais gydymo cholinu trukmę 
ir dozę nustato gydytojas). 

Vitaminas PP randamas: 
alaus mielėse, jautienoje, avie-
noje, kepenyse, inkstuose, žie-
diniuose ir briuseliniuose ko-
pūstuose, bulvėse, burokėliuo-
se, pupelėse, migdoluose, sojos 
pupose, saulėgrąžose ir kt. Vi-
tamino PP paros norma – 15–25 
mg (jei gydytojas nenurodo ki-
taip). Reikia saugotis didelių šio 
vitamino dozių (gali pažeisti ke-

penis, sukelti skrandžio opaligę 
ir kt. ligas). 

Mineralai
Gera atmintis neįmanoma, 

jei organizme atsirado minera-
lų – geležies ir magnio stygius.

Geležies pakankamai turi: 
kepenys, blužnis, kaulų čiulpai, 
kiaušinio trynys, avižos, rupi 
juoda duona, ankštiniai augalai, 
grybai, kriaušės, persikai, obuo-
liai, slyvos, visos tamsialapės 
daržovės. Mažai šios medžiagos 
yra piene, įvairiuose riebaluo-
se, nuo sėlenų atskirtuose mil-
tuose ir kt. Geležį įsisavinti pa-
deda vitaminas C ir gyvuliniai 
riebalai. Nemažai geležies pra-
randama arba neįsisavinama ne 
tik dėl netinkamos mitybos, bet 
ir dėl gausaus prakaitavimo, vi-
duriavimo, kraujo netekties, ser-
gant kai kuriomis ligomis, varto-
jant kai kuriuos vaistus. Per parą 
vyrams ir vyresnėms nei 50 m. 
amžiaus moterims geležies nor-
ma – 10 mg, 19–49 m. moterims – 
15 mg., nėščiosioms – 25 mg, žin-
dyvėms – 20 mg.

Daugiausiai magnio turi: 
rupi juoda duona, migdolai, že-
mės riešutai, neluptos bulvės, 
pienas, įvairios nesmulkintų grū-
dų košės, sojos pupos ir jų miltų 
gaminiai, kviečių sėlenos, mie-
lės. Kietas vanduo taip pat turi 
daugiau magnio ir kalcio druskų. 
Magnio paros norma – 350 mg. 
Jeigu žmogus gauna per daug 
magnio, tai esant sveikiems inks-
tams, jo perteklius pašalinamas. 
Į organizmą patekus 3–5 g ma-
gnio, gali prasidėti viduriavimas.

Miego svarba
Atmintį gerina ne vien tik su-

balansuota mityba, sveika psi-
chologinė aplinka, bet ir ramus, 
pakankamos trukmės miegas 
(miegama ne tiek, kiek nurodo-
ma enciklopedijose, o kiek rei-
kia atskiro žmogaus organizmui, 
kad jis jaustųsi pailsėjęs). Svarbu 
įprasti eiti miegoti jeigu ne prieš 
dvi, tai nors prieš valandą iki vi-
durnakčio. Tai gerina atmintį ir 
apskritai padeda geriau pailsė-
ti. Manoma, jog valanda miego 
prieš vidurnaktį atstoja dvi va-
landas miego po vidurnakčio.

romualdas OGInsKAs
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Kupiškio socialinės globos 
namai dažnai pristatomi kaip 
šiuolaikiškų namų neįgalie-
siems pavyzdys. Renovacijai ir 
statyboms jau rengiasi Šv. Kazi-
miero vaikų globos bei senelių 
namai Subačiuje. Tačiau Socia-
linės apsaugos ir darbo minis-
terija patvirtino Neįgalių vai-
kų, likusių be tėvų globos vai-
kų, suaugusių neįgalių asmenų 
socialinės globos namų deinsti-
tucionalizacijos strategines gai-
res. Siūloma didžiąją dalį tokių 
įstaigų pertvarkyti iš naujo, o 
jų gyventojus integruoti į vi-
suomenę. Teigiama, kad šitaip 
valstybės lėšos bus naudojamos 
efektyviau, o tarp žmonių ma-
žės socialinė atskirtis.

Kupiškio socialinės globos 
namų direktorius Dainius Bar-
dauskas sakė: „Manau, kad 
sukūrus tokį paslaugų tinklą, 
koks numatomas deinstitucio-
nalizacijos gairėse, jo išlaiky-
mo kaštai būtų ženkliai dides-
ni nei yra dabar. Reikia nepa-
miršti, kad naujus objektus rei-
kės prižiūrėti, išlaikyti, sociali-
nio darbuotojo teikiamų pas-
laugų lėšos taip pat didės“, – 
sakė D. Bardauskas. 

Kalbant apie žmonių, turin-
čių protinę ar psichinę negalią, 
integraciją į visuomenę, pasak 
kalbinto direktoriaus, reikia su-
vokti, kad tai labai ilgas, sudė-
tingas ir jokiu būdu ne baigti-
nis procesas. Integracijos proce-
sai, anot jo, vyksta ir šiuo metu, 
veikiant stacionarios instituci-
nės globos sistemai, ir dažnai 
gana sėkmingai. 

„Turiu pasakyti, kad žmo-
nių su negalia integracijos į vi-
suomenę kiekybę ar kokybę jau 
šiandien lemia šie veiksniai: as-
mens, turinčio protinę ar psichi-
nę negalią, savarankiškumas ir 
galimybės, Savivaldybės terito-
rijoje pažangus socialinių pas-
laugų tinklas, kvalifikuotų spe-
cialistų, įskaitant savanorystę 
teikiant socialines paslaugas, 
skaičius, visuomenės pasiruo-
šimas priimti tokius žmones ly-
giaverčiais bendruomenės na-
riais“, – kalbėjo D. Bardauskas. 

Pasak Kupiškio socialinės 
globos namų vadovo, šiandien 
galima drąsiai teigti, kad nei 
visuomenė, nei savivaldos ins-
titucijos, bent šiame rajone, to-
kioms permainoms dar nėra pa-
siruošusios.

Ingridos Nagrockienės „Kupiškėnų mintyse“ išspausdintame 
straipsnyje svarstoma apie pagal Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos patvirtintas Neįgalių vaikų, likusių be tėvų glo-
bos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų 
deinstitucionalizacijos strategines gaires laukiančią globos įstai-
gų pertvarką. 

(atkelta  iš 1 psl.)

„Užauginau penkis vaikus: 
du savo, tris - svetimus. O da-
bar, kai nebegaliu savimi pa-
sirūpinti, esu niekam nereika-
linga. Esu beveik akla, patyrusi 
galvos traumą, sergu cukralige 
ir daugybe kitų ligų. Beveik ne-
vaikštau, tai pasakykit, ką man 
daryti? Parvarykit mano dukras 
namo, tegul jos manimi rūpina-
si. Turiu teismo nutartį, kurioje 
parašyta, kad tą daryti jos pri-
valo“, – skundžiasi Aldona Žy-
mantienė, gyvenanti Medingė-
nuose, Rietavo savivaldybėje.

Pas ją kelis kartus per savai-
tę užsuka lankomos priežiūros 
darbuotoja, kuri nueina į par-
duotuvę, aptvarko namus, pri-
neša malkų. Daugiau seniū-
nija nelabai kuo ir gali padėti, 
nes A.Žymantienė nėra vieni-
ša – turi vaikų, kitų artimų gi-
minaičių.

Seniūnė Salomėja Čiesnienė, 
išgirdusi, kad dabar pati opiau-
sia Aldonos Žymantienės prob- 
lema – kaip patekti pas Klaipė-
dos okulistus, pasirūpino, jog 
Paslaugų centro darbuotoja mo-
teriškę nuvežtų į Klaipėdą. Tai-
gi vieną akmenį nuo dejuojan-
čios ir verkiančios moters šir-
dies nuridenti pavyko. Ji už tai 
gyrė seniūnę ir socialinę dar-
buotoją Rimą Kalnikaitę, kuri 

A.Žymantienę lankė slaugos li-
goninėje, vežė jai lauktuvių. Ta-
čiau tuoj pat po komplimentų 
seniūnei ir socialinei darbuoto-
jai moteris pareiškė, kad šios pri-
valo parvaryti jos dukras namo. 
Ir niekam nepavyko moters įti-
kinti: jeigu to nepadarė teismas, 
seniūnija, žurnalistai, ir visi kiti 
yra bejėgiai tą padaryti.

Apie savo dukras A.Žyman-
tienė papasakojo tiek daug siau-
bingų dalykų, jog buvo sunku 
suvokti, kodėl ji nori, kad šios  
grįžtų namo sugrįžtų ir ją prižiū-
rėtų. Jeigu nors pusė to, ką kal-
bėjo moteris, yra tiesa, išvydusi 
dukras prie savo namo slenks-
čio, ji turėtų duris devyniomis 
spynomis užrakinti, langus len-
tomis užkalti ir kuo garsiau klyk-
ti, kad subėgę žmonės ją nuo to-
kios globos išgelbėtų. Ne ką ge-
riau medingėniškė ir apie sese-
rį Angeliną kalbėjo, kuri pas ją 
vienu metu net gyveno. Seseriš-
ki santykiai baigėsi... teismuose. 

Medingėniškės giminaičiai 
sakė, kad dukros pas motiną tik- 
rai negrįšiančios, nes esą pati jas 
išvariusi. „Kaip pasiklojo, taip 
ir turi miegoti, kaip išsiauklė-
jo, taip ir turi. Visada buvo tik 
jos teisybė, tai dabar tegul su ta 
savo teisybe ir gyvena“, – sakė 
viena giminaitė.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Laikraštyje „Žemaitis“ išspausdintas Romos Mėčienės straips-
nis apie neįgalią moterį, kuri nori prievarta į namus susigrąžin-
ti dukteris, kurios ją turėtų slaugyti. 

Proto neįgaliuosius ir beglobius 
į visuomenės glėbį? 

Kaip pasikloji, taip ir tenka 
miegoti

tos imasi pačių sudėtingiausių 
darbų – teikia pagalbą namuo-
se, vežioja neįgaliuosius į gydy-
mo įstaigas ir pan. Štai Ukmer-
gės rajono neįgaliųjų draugija 
yra savivaldybės partnerė tei-
kiant socialines paslaugas, turi 
jos raštą, patvirtinantį, kad tei-
kiamos paslaugos yra kokybiš-
kos. Nors veikia savivaldybės 
nestacionarių socialinių paslau-
gų centras, jo teikiamų paslaugų 
neužtenka, tad dalį jų ant savo 
pečių prisiima neįgaliųjų orga-
nizacijos. Viena iš reikalingiau-
sių – pagalba neįgaliųjų namuo-
se. Pasak draugijos pirminin-
kės Zitos Kviklienės, organi-
zacijai nėra lengva prisiimti to-
kius rimtus įsipareigojimus, ta-
čiau žmonės, kurie yra pripratę 
prie draugijos įdarbintų pagalbi-
ninkų, patenkinti. Pasak jų, ne-
įgalieji dirba neformaliau, atlie-
ka ir papildomų darbų, be to, tai 
nauda ir paslaugų teikėjui, kuris 
prie neįgalumo pensijos gali pri-
sidurti darbo užmokesčio. Šioje 
draugijoje teikiamos ir biosocia- 
linių funkcijų atstatymo (masa-
žo) paslaugos, čia galima išsi-
skalbti, nusimaudyti, pataisy-
ti darbužius (dirba siuvėja), ap-
sikirpti. Neįgalieji gali lankyti 
floristikos, odos gaminių, įvai-
rių rankdarbių, meninių gebėji-
mų būrelius. 

Švenčionių rajono neįgalių-
jų draugija šiemet gavo 31 tūkst. 
Lt finansavimą, 14 tūkst. Lt dau-
giau nei pernai, tačiau jų vei-
klos yra kur kas paprastesnės: 
amatų būrelis, meninių gebėji-
mų lavinimas (veikia 2 ansam-
bliai – Švenčionyse ir Pabradė-
je) ir sporto būrelis. 

sunku išlaikyti didelius 
centrus

Sunkiausia draugijoms, ku-
rios įsteigė didelius paslaugų 
centrus. Dabar juos išlaikyti su-
dėtinga – ypač brangiai atsiei-
na komunaliniai patarnavimai. 
Šią problemą patiria Širvintų ra-
jono neįgaliųjų draugija. Savi-
valdybė jos patalpoms išlaikyti 
ir transporto paslaugoms teik-
ti skiria vos 16 tūkst. Lt per me-
tus, o iš šių pinigų reikia mokė-
ti vairuotojui atlyginimą, atsi-
skaityti už patalpų šildymą. Vie-

nas iš sprendimo būdų – priim-
ti į centrą kitas neįgaliųjų ar ki-
tokias NVO, kad šios prisidėtų 
prie patalpų išlaikymo. Tačiau 
Neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė Melanija Jachimavičienė pa-
stebi, kad tokiu atveju reikėtų at-
sisakyti kai kurių veiklų. 

Paprasčiau išsilaikyti tiems 
centrams, kuriuose neįgaliųjų 
organizacijos susibūrusios po 
vienu stogu (pvz., Elektrėnų sa-
vivaldybėje) arba savivaldybės 
išlaikomose patalpose – pvz., 
Švenčionių rajono neįgaliųjų 
draugija įsikūrusi 2-ose vieto-
se. Pabradėje ją priėmė aptuš-
tėję vaikų globos namai, kurie 
skyrė ne tik kabinetą, bet leidžia 
naudotis ir sporto sale. Už tai 
draugijos pirmininkas Tadeušas 
Šimkovič, pasaulio orientavimo-
si sporto čempionas, pasidalija 
su vaikais sportinėmis žiniomis. 

Daugelis draugijų prisiduria 
lėšų dalyvaudamos kituose sa-
vivaldybės skelbiamuose kon-
kursuose: pvz., Vilniaus miesto 
neįgaliųjų draugija teiks paraiš-
kas kultūros, sveikatos, vaikų 
programoms, Vievio neįgaliųjų 
draugija gauna lėšų iš kultūros 
programos, Elektrėnai – iš svei-
katos fondo ir t.t. Ukmergės ra-
jono neįgaliųjų draugijai pade-
da ir pagal viešųjų darbų pro-
gramą įdarbinti žmonės.

LND pirmininko Zigmanto 
Jančauskio nuomone, reikėtų 
stengtis teikti tokias paslaugas, 
kurių savivaldybėje nėra, ieško-
ti naujų veiklos formų. 

norėtų lankstesnio veiklų 
finansavimo

Dalindamiesi įspūdžiais ne-
įgaliųjų draugijų vadovai paste-
bėjo, kad ne visos savivaldybės 
vienodai vertina socialinės re-
abilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje tvarkos 
aprašą ir vienur tas pačias veik- 
las finansuoja, kitur – ne. Vil-
niaus miesto neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Jadvyga Rostovs-
kaja sakė, kad šiemet draugijai 
yra numatytas finansavimas in-
formavimo ir konsultavimo pas-
laugoms teikti. Šių pareigų im-
sis organizacijos vadovė. Kitos 
draugijos, nors ir teikia tokias 
paslaugas, už tai lėšų negauna. 
J.Rostovskaja teigia savivaldybei 
sugebėjusi įrodyti, kad informa-
vimas ir konsultavimas yra rei-

kalinga veikla, todėl turėtų būti 
finansuotina. Dauguma kitų neį-
galiųjų draugijų vadovų yra įdar-
binti asmeniniais asistentais, o tai 
ne visai atitinka jų atliekamo dar-
bo pobūdį. 

Z.Kviklienė pastebėjo, kad 
be finansavimo labai sunku su-
organizuoti didelius renginius, 
konkursus. Jos teigimu, norėtų-
si kai kuriuos renginius organi-
zuoti kartu su kitomis draugijo-
mis, būti partneriais, tačiau toks 
finansavimas skiriamas tik skė-
tinėms organizacijoms. 

Išankstiniai sąrašai – 
nelogiškas reikalavimas

Z.Jančauskis atkreipė dėme-
sį, kad ne visada patogu prašy-
ti žmogaus pasirašyti už suteik-
tą paslaugą. Jei jis gavo daik-
tą, konkrečią paslaugą – taip, 
bet per viešus renginius, LND 
pirmininko nuomone, nereikė-
tų rinkti dalyvavusiųjų parašų. 

Draugijų vadovai teigė, kad 
dar nelogiškesnis reikalavimas – 
pateikti išankstinius kiekvienos 
veiklos dalyvių sąrašus. Ne vi-
sada įmanoma numatyti, kokie 
žmonės ir kiek jų kreipsis dėl 
vienokių ar kitokių paslaugų, o 
pasikeitus paslaugų gavėjui, są-
rašus reikia tikslinti. 

Taip pat daug diskusijų su-
kėlė reikalavimas, kad paslau-
gų teikėjai negali būti paslaugų 
gavėjai – kodėl negalią turintis 
draugijos vadovas negali pasi-
naudoti sveikatinimo paslaugo-
mis arba neįgalus finansininkas 
dainuoti ansamblyje? 

Vilniaus apskrities neįgalių-
jų draugijų vadovai turėjo pas-
tabų esamai finansavimo tvar-
kai, bet iš esmės nesiskundė. 
Z.Kviklienės teigimu, kai pro-
gramos finansuojamos per sa-
vivaldybę, yra geriau – šneka-
si su savivaldybės specialistais, 
pasitaria, kokių veiklų labiau 
reikėtų, gali lengviau įrodyti 
paslaugų poreikį. Jai pritarė ir 
J.Rostovskaja. Šalčininkų rajo-
no neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkės Janinos Liachovič nuo-
mone, geriau buvo, kai drau-
gijos buvo finansuojamos buvo 
per Neįgaliųjų reikalų departa-
mentą, kai LND programų ko-
ordinatorės padėdavo pareng-
ti projektus. 

Aurelija BABInsKIEnĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija atsakė į neįgaliųjų draugijų vadovų klausimus. 

Įvairesnėms veikloms – didesnis 
finansavimas 
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Neįgalieji pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Kryžiažodis „Varnas“
Vertikaliai: 1. Pirmykštės religijos kul-

to tarnai, kurie neva galėję nuspėti ateitį: 
burtininkai. 2. Rusiškai „žaidimas“. 3. Sve-
tainė. 4. Jūrų plėšikas. 5. Plėšrus kailinis 
vandens žvėrelis. 6. Vienuolių ilgas apda-
ras. 7. Bičių korių medžiaga. 9. Grupė tau-
tų, gyvenančių vakarų Azijoje bei Šiaurės 
Afrikoje ir kalbančių viena semitų kalba. 
12. Kupranugarių vilkstinė. 13. Pažymė-
jimas apie vidurinės mokyklos baigimą – 
brandos ... 16. Vandens paukštis. 17. Meno 
rūšis. 20. Miestelis Kauno rajone prie Ne-
vėžio. 22. ... Valinskas. 23. Atogrąžų smau-
glys. 24. Italų kompozitorius. 25. Neser-
ganti. 27. Skėtinių šeimos vaistinis laukų 
augalas. 30. Golsvorčio romanas „Forsai-
tų ...“ 32. Ukrainos parlamentas. 

Horizontaliai: 1. Atmosferos elek-
tros kibirkštinis išlydis. 4. Paukštis gražio-
mis plunksnomis. 7. Meilės deivė. 8. Bal-
ta minkšta klintis. 10. Rašytojas, susijęs 
su Nida ... Manas. 11. Žodis, sakomas ka-
tei. 14. Supinti plaukai. 15. Karaliaus duk-
tė. 18. Teritorija už Uralo. 19. Arkties tau-
telė. 20. Obama ... 21. 60 minučių. 26. Vyro 
balsas. 28. Vieno ... vaikai. 29. Maldos pa-
baiga. 31. Mažas arkliukas. 33. Saldainis. 
34. ...varnui akies nekerta. 35. Vienas iš 
trijų muškietininkų. 36. Keliauk ... keliais. 

Sudarė  Henrikas PUsKUnIGIs

Kryžiažodžio „rūta“ atsakymai:
Horizontaliai: 1. Valtis 4. LKL 6. Paroda 10. Lyras 12. Linkuva 

13. Tolis 12. Sorbona 16. Amazonė 19. Sakai 21. Bosas 23. Kar-
diograma 24. Kūdra 25. Sodra 27. Sintautai 28. Rūtą 29. Aida 
30. Dainininkas 32 Vesti 33. Agata 35. Pabaisa 38. Salynas 
41. Arnas 42. Vakarai 43. Stula 44. Šilkas 45. SOS 46. Adomas.

Vertikaliai: 2. Akras 3. Salto 4. Lanka 5. Liuda 6. Praha 7. Dil-
dė 8. Klonis 9. Ąsotis 11. Sireika 13. Trombas 15. Naudininkas 
17. Mauritanija 18. Nuokainis 20. Kadetas 22. Sodeika 24. KLR 
26. Ala 30. Dilbis 31. Sapnas 32. Vienas 34. Asilas 35. Penki 36. Ie-
vos 37. Alkis 38. Saras 39. Laika 40. Sauna. 

netektis paskatino padėti kitiems
Sakoma, kad išbandymai, kurie mūsų nesužlugdo, su-
teikia stiprybės. Šį posakį patvirtina amerikiečių Karen 
ir Adamo Ouvenų šeima, savo sūnaus netektį suvokusi 
kaip Dievo siųstą išbandymą tam, kad jie taptų dar geres-
niais tėvais ir padėtų globos namuose paliktiems vaikams. 
Skaudus praradimas Ouvenus paskatino įsivaikinti du vai-
kus ir suteikti jiems šeimą.

suvokė išbandymo 
prasmę

Apie tai, kad sūnus Gevinas 
serga reta ir nepagydoma geneti-
ne liga, Ouvenai sužinojo nuo jo 
gimimo praėjus vos keliems mė-
nesiams. Slaugydami sūnų Ka-
ren ir Adamas daug laiko pralei-
do ligoninėse. Liga įveikė Gevi-
ną sulaukusį vos 4-erių. Tuomet 
religingi tėvai suvokė, kad toks 
buvo Aukščiausiojo sprendimas. 
Jie nutarė neprarasti įgytų žinių 
bei įgūdžių slaugant neįgalų 
sūnų ir padėti kitiems vaikams. 
Tiesa, šeimoje Gevinas buvo ne 
vienintelis vaikas, Karen ir Ada-
mas dar augino vyresniąją du-
krą Medison – sveiką ir linksmą 
mergaitę. Sutuoktiniai nuspren-
dė, kad jų meilės užteks dar ke-
liems tėvų netekusiems vaikams.

netektį pavertė atradimu
Pradėję įvaikinimo procedū-

ras jie nustebino daugelį aplin-
kinių, mat norėjo įsivaikinti neį-
galius, specialiųjų poreikių turin-
čius vaikus. Maždaug po metų 
nuo sūnaus Gevino mirties Ou-
venų šeimoje apsigyveno įvai-
kinta mergaitė Andžela – dešim-
tmetė, serganti cerebriniu paraly-
žiumi ir negalinti kalbėti, vaikš-
čioti. Pasak sutuoktinių, įsivai-
kinti mergaitę jie nutarė vos ją 
pamatę globos namuose. Tąkart 
jie išsivežė mergaitę pasivaikš-
čioti ir prisimena nuolat jaudinę-

si, ar ji gerai jaučiasi ir ar jai nie-
ko netrūksta. 

Pirmieji mėnesiai, kol Andže-
la apsiprato naujuose namuose, 
nebuvo lengvi. Karen prisime-
na, kad mergaitę nuolat kankino 
traukuliai – atrodė, tarsi tai būtų 
vienas nesibaigiantis priepuolis. 
Būdavo sunku sulaukti jos reak-
cijos, gauti atsakymą, ji tiesiog 
nežiūrėdavo į juos, neužmegzda-
vo kontakto. Laimei, dabar mer-
gaitė atrodo tarsi visai kitas vai-
kas – ji šypsosi, bando bendrau-
ti, žengti pirmuosius žingsnius.

Dar vienas po sūnaus mirties 
Ouvenų šeimoje atsiradęs vai-
kas – mažasis Džeidenas. Jam 
nustatytas sukrėsto vaiko sin-
dromas (trauma, patiriama dėl 
netinkamo elgesio su vaiku) ir į 
naujuosius namus jis atvyko dar 
neatsigavęs po patirtų daugybi-
nių kaulų lūžių. Dabar jis taip pat 
nepanašus į nuo savo biologinių 

tėvų nukentėjusį mažylį – ber-
niukas šypsosi, yra aktyvus, nori 
bendrauti. Pasak Adamo, svar-
biausia ir sudėtingiausia buvo 
įtikinti mažąjį Džeideną, kad šei-
ma jį myli besąlygiškai, mat glo-
bos namuose juo buvo rūpina-
masi pamainomis, laikantis tvar-
karaščio ir tikrojo artimo ryšio su 
žmonėmis jis nejautė.

sunkumuose slypi viltis
Karen ir Adamas pasako-

ja kasdien besidžiaugiantys dėl 
to, kad būtent juos Dievas pasi-
rinko tokiems išbandymams. Jie 
priėmė tai kaip galimybę augin-
ti net keturis nuostabius vaikus. 
Pasak jų, kiekviena, net tamsiau-
sia ir skaudžiausia situacija turi 
savo šviesiąją pusę, tad kiekvie-
no mūsų užduotis atrasti išgyve-
nimuose viltį.

Pagal www.dailymail.co.uk parengė

Viktorija nOrKAITĖ

Pasaulyje

Iš kairės: Džeidenas, Medison ir Andžela Ouvenai.

Vėžio diagnostika 
pagal burnos kvapą

Izraelio ir Kinijos mokslininkai at-
liko nedidelį 130 pacientų tyrimą ir 
nustatė, kad pagal burnos kvapą ga-
lima 90 proc. tikslumu aptikti vėžį ir jį 
atskirti nuo kitų skrandžio negalavi-
mų. Šis atradimas gali visiškai pakeis-
ti ir smarkiai pagreitinti skrandžio vė-
žio diagnostiką. Dabar skrandžio vė-
žys diagnozuojamas atliekant skran-
džio sienelės biopsiją. Tai daroma per 
burną į skrandį įkišant zondą ir spe-
cialią vaizdo kamerą. Nustatyta, kad 
vėžys gali skleisti tik jam būdingą la-
kių organinių junginių kvapą. Šiuos 
junginius galima aptikti naudojant 
specialų medicinos technikos rinki-
nį, bet manoma, kad organinius jun-
ginius galėtų užuosti ir išdresuoti šu-
nys. Iš 130 tyrime dalyvavusių pacien-
tų 37 diagnozuotas skrandžio vėžys, 
32 – skrandžio opos, o 61 pacientui – 
kiti skrandžio sutrikimai. Burnos kva-
po testas ne tik tiksliai atskyrė šias li-
gas, bet 90 proc. atvejų atskyrė anks-
tyvos ir vėlyvos stadijos vėžį. Moks-
lininkų komanda pradėjo išsames-
nį tyrimą, kad patvirtintų rezultatus. 

Eismą reguliuos tik 
aukšti ir liekni

Vietnamo sostinės Hanojaus ga-
tvėse neliks mažų ir storų eismą re-
guliuojančių policininkų. Pareigūnai 
„storais pilvais arba per mažo ūgio“ 
dirbs administracinį darbą, kad netu-
rėtų kontakto su plačiąja visuomene. 
Tikslūs duomenys dėl didžiausio leis-
tino svorio ar mažiausio ūgio kol kas 
nepateikiami. Šiuo sprendimu Vie-
tnamo transporto policija nori patai-
syti prastą savo įvaizdį. Ji laikoma itin 
korumpuota. 2011-aisiais žinybos už-
draudė kelių policininkams tarnybos 
metu būti su akiniais nuo saulės. Be 
to, jie raginami netykoti vairuotojų 
pasislėpus už medžių. Nuo šių metų 
pradžios eismą ypač užsikimšusio-
se sankryžose vis dažniau reguliuo-
ja moterys.

Garaže – vertinga 
paveikslų kolekcija

Du amerikiečiai 2007 m. nusipir-
ko griūvantį kotedžą Belporte, ketin-
dami jį renovuoti. Tačiau garaže ne-
tikėtai rado paveikslų kolekciją, kuri 
vertinama 30 mln. JAV dolerių (be-
veik 80 mln. Lt). Paveikslų autorius – 
armėnų kilmės abstrakcionistas Artu-
ras Pinajanas, miręs 1999 m. Dailinin-
kas visą gyvenimą juto pinigų stygių. 
Jis gyveno kartu seserimi, kuri jį išlai-
kė, o paveikslai niekam nebuvo rodo-
mi, todėl ir mažai žinomi. Rasta apie 3 
tūkst. A.Pinajano kūrinių. Kai kurių kai-
na siekia iki 87 tūkst. JAV dolerių (dau-
giau nei 230 tūkst. Lt). Naujieji namo 
savininkai už teises į rastus paveikslus 
sumokėjo vos 2,5 tūkst. JAV dolerių. 

Draus kramtyti gumą
Didžiojoje Britanijoje įsikūręs Mil-

ton Keinsas gali tapti pirmu ir kol kas 
vieninteliu miestu šioje šalyje, kur 
gyventojams bus neleista kramtyti 
kramtomosios gumos. Draudžiantį 
įstatymą nuspręsta pasiūlyti miesto 
tarybai siekiant užkirsti kelią gumos 
mėtymui ant gatvių. Atlikus tyrimą, 

Nuoširdžiai užjaučiame Jurbarko rajono neįgaliųjų draugi-
jos tarybos narę, neįgaliųjų literatų klubo „Versmė“ vadovę 
Onutę Čirvinskienę mylimai mamai mirus.

Jurbarko neįgaliųjų literatų klubo „Versmė“ nariai

ant vienos kvadratinės pėdos grindi-
nio vidutiniškai buvo aptikta 20 vie-
netų besimėtančios išspjautos gu-
mos. Vieno gabalėlio sukramtytos 
gumos pašalinimas nuo šaligatvio 
mokesčių mokėtojams atsieina po 
10 pensų (beveik 40 ct). Be to, kram-
tomosios gumos gramdymas nuo 
šaligatvių yra išties šlykštus darbas. 

Kramtomosios gumos draudi-
mas pasaulyje, pasirodo, jau nebėra 
naujiena. Singapūre toks įstatymas 
priimtas jau prieš 20 metų.

Iš medžio ekologę 
išvijo gaisras

31-erių australė Tasmanijos sa-
loje Miranda Gibson daugiau kaip 
metus gyveno medyje, protestuo-
dama prieš miškų kirtimą. Mokytoja 
ir ekologinio judėjimo aktyvistė ap-
sigyveno eukalipte 2011 m. gruodį. 
Savo akcija ji nori apsaugoti nuo iš-
kirtimo slėnius, kuriuose auga euka-
liptų miškai, ir pasiekti, kad jie būtų 
įtraukti į UNESCO pasaulinio paveldo 
sąrašą. Eukaliptai, kurie labiausiai pa-
plitę Australijoje ir kaimyninėse salo-
se, yra vieni iš aukščiausių medžių. Jie 
kertami statybinėms medžiagoms ir 
popieriui gaminti. Nusileisti ant že-
mės moterį privertė gaisro pavojus, 
apie kurį ją įspėjo vietos policininkai. 
Ugnis jau buvo arti tos vietos, kur Mi-
randa buvo įsirengusi namelį euka-
lipte – 60 m aukštyje. Jau nusileidusi 
ant žemės ekologė žurnalistams pa-
reiškė, kad stebės situaciją, ir kai pa-
vojus išnyks, ji tęs savo akciją. Iš viso 
australė medyje praleido 457 dienas, 
pagerindama kito australų ekologo 
rekordą, kuris 1995 m. medyje išbu-
vo 208 dienas. 

Esi patrauklus – 
mokėk

Pastaraisiais metais Japonijoje 
fiksuojamas gimstamumo mažėji-
mas ir visuomenės senėjimas. Tai, 
be abejo, neigiamai atsiliepia šalies 
finansinei situacijai. Reaguodamas į 
susidariusią problemą ekonomikos 
ekspertas Morinaga Takuro siūlo ori-
ginalų sprendimą. Jo nuomone, rei-
kėtų padvigubinti mokesčius patrau-
kliems vyrams. Esą šios idėjos įgyven-
dinimas būtų ne tik puiki išeitis eko-
nominiu požiūriu, bet taip pat galė-
tų paskatinti ne tokius patrauklius 
fiziškai vyrus susirasti antrąją pusę 
ir sukurti šeimą. M.Takuro skaičiuo-
ja, kad padidinus mokesčius patrau-
kliems vyrams ir sumažinus 10–20 
proc. juos „ne tokiems patraukliems“, 
teigiami pokyčiai šalies ekonomiko-
je būtų jaučiami vos po vienų metų. 
Kaip M.Takuro siūlo skirti, kurie vyrai 
yra patrauklūs, o kurie – ne? Jo nuo-
mone, vyrus suskirstyti į patrauklius 
ir ne galėtų atsitiktinai atrinktų mo-
terų grupė.
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Šių laikų pasaka

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Ką liudija meilės tiltelis. Onos Striškienės  nuotr.Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ 

Miniatiūros

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

•

Prie kūrybos 
šaltinio

Trys mylimos

Išverčiau kišenes – tuščios. 
Dar ir kiauros. Joks pini-

gėlis jose neužsibus. Pasisko-
linti? Neturiu iš ko. Tėveliai pa-
tys vos alsuoja, slegiami šildy-
mo sąskaitų. 

Stop. Neturiu savų – ieško-
sim svetimų. Atsiverčiau pažin-
čių skyrelį. Perskaičiau septy-
niasdešimt penkis skelbimus, o 
ties devyniasdešimtu ir suklu-
pau. Sudomino vardas – Luna. 
Mėnulis? Prisiminiau, kad ar ne 
indėnų tikėjime mėnulis mote-
riškos giminės. Pažvelgiau pro 
langą: man į veidą smogė pilna-
tis, kambarys prisipildė sidabri-
nio švytėjimo...

Surinkau paslaptingosios Lu-
nos telefono numerį. Gera kopi-
ja mažai atsilieka nuo originalo. 
Lunos atveju slėpiau nusivylimą, 
veidas atitiko dangaus kūno pil-
naties formą, tačiau fi gūra pana-
šėjo į delčią.

– Dievinu sidabrą, – Luna de-
monstravo savo argentinio nar-
velio švytėjimą. Pasijutau tar-
si už ribos.

– Gal tu alchemikė? – pa-
klausiau. – Prisipažinsiu, bijau 
raganų.

– Raganoms nereikia pažin-
čių skelbimų, – nusijuokė Luna 
ir pakvietė panagrinėti paslap-

tingąją delčią.
Kišenės pasunkėjo, o jeigu 

suplyšdavo – tai nuo sidabrinių 
svorio. Praturtėjau, netgi pado-
vanojau tėveliams čekį. „Dabar 
tų loterijų... – paaiškinau. – Ir vis 
laimi jauni, nes nebijo rizikuoti.“ 

Į mėnulį negalėjau žiūrėti, jis 
atvirai šaipėsi iš manęs. Viskas 
baigėsi vieną balandžio dieną. 
Į akis krito laikraščių antraštės, 
skelbiančios sidabro kainų nuo-
puolį. Apstulbau. Luna mano 
akyse nukrito žemiau 50 procen-
tų. Pasikeičiau telefono numerį. 
Sudie, Luna.

Išverčiau kišenes. Tuščios. Si-
dabro kainos vėl pakilo. Gal pa-
skambinti Lunai? Pamiršau jos 
telefono numerį. Griebiau pa-
žinčių skelbimus. Štai įdomus – 
Solė. Le solei. Saulė. Pala, pala, 
kurioje religijoje saulė atstovau-
ja vyriškajam pradui? Nesvarbu, 
gal nebus labai įnoringa? 

Paskambinau. Nuojauta ma-
nęs neapgavo. Solės narvelis švy-
tėjo aukso spalva. O pati dama? 
Ant jos tilpo tiek tauraus metalo, 
kad nejučia pagalvodavau apie 
auksinę kalėdinę eglutę. Gaila, 
kad tebuvo mažai žalių spyglių. 

Kišenės vėl pasunkėjo, bet 
neplyšdavo. Tapau Solės įkaitu, 
jaučiausi tarsi papūga auksinia-

me narvelyje. Dvilypis jausmas. 
Kartą pažvelgęs į veidrodį nuste-
bau: trūko tik auksinės viršūnė-
lės, ir tų žalių spygliukų stipriai 
sumažėjo... Tas laikas toks slidus.

Auksiniame pajūryje stebė-
jau, kaip leidžiasi saulė. Staiga 
pamačiau iš jūros tiesiai į mane 
einančią merginą. Jos kūnas švy-
tėjo šilta gintaro spalva, o ilgus 
plaukus bučiavo vėjas. Šypsoda-
masis ištiesiau ranką susipažinti. 
Tačiau gražuolė tarsi perskrodė 
mane kiaurai ir tolo. Šokau vy-
tis, mandagiai paliečiau petį, bet 
ji nesustojo ir žingsniavo tolyn.

– Kas tu? – sušukau. 
Ji neatsakė. Tada sugriebiau 

už rankos ir atsiklaupiau prieš ją. 
Ji pažvelgė į mane ir tarė:

– Aš – tavo jaunystė. 
– ? ? ? – iš nuostabos išsi-

žiojau.
– Tu kažkur skubi? – pajutau, 

kad žilsta smilkiniai, o kraujagys-
lėse daugėja cholesterolio.

– Palieku tave, nes esu tau ne-
reikalinga.

– Nepalik manęs, – malda-
vau. – Noriu būti amžinai jau-
nas...

Bet ji papurtė žavią galvu-
tę, nusišypsojo ir nuėjo pas kitą.

Gražina ČEKAVIČIEnĖ
Jonava

Asmens kodas
Pilietis gavo naują pasą,
Jame svarbus kiekvienas žodis.
Įrašė ilgą asmens kodą,
Neprivalu bet kam jį rodyt.

O kaip, sakykite, nerodyt,
Kai visi nuolat reikalauja.
Anketų aibę prigalvojo,
Su jom ir kodas iškeliauja.

Pavardė, vardas negalioja
Be paslaptingo šito kodo.
Gal žmogumi būti nustojom,
Kai asmenį tik skaičiai rodo.

Sukčiai darbuojas išsijuosę,
Moka prilįsti net prie kodo.
Gražiai prikalbina žmogelį,
Ištraukia pasą ir parodo.

Kodėl, kam reikia ar nereikia,
Lenda į kodą pažiūrėti?
Laimė, kol kas dar jo neprašo
Parodyt miesto tualete.

Laukia dūšelė prie dangaus vartų,
Petras leidimo įeit neduoda –
Už tai, kad giminės į grabą,
Pamiršo įdėti asmens kodą. 

Kiaulių gripas
Anuomet siautė kiauliškas gripas,
Prie manęs irgi buvo prilipęs.
Giltinė stovi, dantim kalena:
– Aš tavo dūšios atėjau, seni.
– Ne čia pataikei, – sakau, – bjaurybe,
Prie kiaulių augęs, duok man ramybę.
Man kiaulių kvapas yra malonus,
Nešk savo gripą pas miesto ponus.
Traukis geruoju, į kaulus gausi,
Arba supykęs – išprievartausiu.
Giltinė mato, kad nebe juokas,
„O gal ir gali tasai seniokas?
Kol nepasiuto, reik iš čia dingti,
Dar nekaltybę gali atimti.“
Skubiai per kiemą nukepėstavo,
Ant pečių nešės ir dalgį savo.
Aš tą bedantę tada apmoviau,
Užtai ir sveikas ant kojų stoviu.

Kas tada buvo, Dievulis žino,
Košmaro sapnas ar karščio pynė?

Popierizmas
Be saiko priviso
Kontorų – įstaigėlių,
Tenai trina kelnes 
Daug valdininkėlių.

Kai staiga iškyla
Koks viršininkėlis,
Po sparnu priglaudžia
Savo giminėlę. 

Nekompetentingas,
Neturi idėjų, 
Įsteigia etatą
Sau ir patarėjui.

Pas mus popierizmas
Taip įsigalėjo
Nuo aukštųjų postų
Lig raštininkėlių.

Viens kitą dubliuoja,
Jiems tatai nerūpi!
Bet visi vaizduoja 
Baisiai nusiplūkę.

Biurokratai stumdo 
Nuo savęs pas kitą.
Kol pažymų šūsnis
Būna prirašyta.

Jeigu ceche meistras
Įkala tik vinį,
Turi surašyti
Dar „ataskaitinį“.

Daktarams ligonių 
Nėr kada klausyti –
Gaišta brangų laiką
Popieriams rašyti.

Ogi tokių dyvų 
Niekada nebuvo –
Popierizmo srautas
Žemdirbius užgriuvo.

Nėra kada dirbti –
Arti, laukus sėti,
Prie „ataskaitinių“
Reik ilgai sėdėti.

Jei valstietis ėmės
Gyvulius auginti,
Tai nuo kontrolierių
Negal atsiginti.

Apie ūkio darbus
Nors ir neišmano, 
Važiuoja mokinti
Gaspadorių seną.

Pas mus biurokratai
Plinta tartum gripas,
Jų kišenėn byra
Tūkstantėliai litais.

Reik vyt šėko pjauti,
Dar kailį nudirti,
Kad nebetrukdytų
Žmogui rimtai dirbti.

Tatuiruočių 
manija
Tai pašėlo jaunimėlis,
Kūno grožį sau gadina.
Odą bado adatėlėm –
Tatuiruotėmis vadina.

Tartum šišas koks pagavo,
Įsiaudrino jaunimas.
Pripeckioti odą savo 
Ėmėsi net ir merginos.

Ant krūtų – maži drugeliai.
Ant sėdynės gi – drakonas,
Magiški ženklai, kubeliai
Puošia nugarą ir šonus.

Bambą apjuosė gyvatė,
Ogi dar žemiau truputį –
Pažiūrėkit, kas nematė,
Tenai šypsosi saulutė.

Tatuiruotligei išplitus, 
Rimtą žmogų baimė ima.
Neberasim švarios vietos
Tatuiruočių raizgalynėj.

Kai subręs, įgaus ir protą,
Gaila bus kas padaryta.
Nudirtų net savo odą,
Kad atgautų švarią kitą.

Juoksis didelis ir mažas,
Kai po dešimčių metelių
Pasipuoš Palangos pliažas
Tatuiruotomis senelėm...

Mykolas KrUČAs
Jonava

Kovo vėjas
Pavasaris ir kovo išdykęs vė-

jas brazdinasi į duris, šiurena lan-
gus, kedena plaukus ar įsisukęs į 
medžių šakas užgroja graudžią, 
ilgesingą melodiją. Jis kartais pa-
našus į piktą, bambantį senuką, 
kartais – į padykusį vaiką ar į ro-
mantikos kupiną įsimylėjusį jau-
nuolį, kuris skina gėlių žiedus 
savo mylimajai. Vėjas, atspin-
dintis žmogaus nuotaikas, – ir 

džiuginantis, ir liūdinantis, kaip 
ir kiekvienam iš mūsų skirtas gy-
venimo kelias. 

Laukimas
Dar ir gamta, ir žmogus gy-

vena džiugiu laukimu. Juk gera 
laukti žinant, kad tuoj žemė išsi-
ners iš likusių sniego likučių ir 
lyg jaunamartė ims puoštis, da-
bintis pirmųjų gėlių, obels žie-
dų vainikais, įžiebs ant kašto-
no šakų kvepiančias baltų žie-
dų žvakeles, jos spindės ir ro-
dys kelią žengiant į pavasarinę 

žiedų ir paukščių giesmių ku-
piną žemę.

Upelis
Pavasarį iš ledų grandinių 

išsivadavęs upelis gurga, alma, 
čiurlena, tekėdamas pro pievas, 
laukus, gaivia srove palaistyda-
mas gėles, smaragdinį pievų ki-
limą, nuplaudamas pilkus pa-
kelių akmenis ir pagirdydamas 
po dienos darbų prisėdusį pail-
sėti žmogų.

Aušra VErBLIUDAVIČIŪTĖ
Šeduva
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