
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
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Draugijų patirtis 
regionuose

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Kelionė viešuoju transportu 
rateliais judantiems – iššūkis

Vis daugiau miestų įsigy-
ja neįgaliesiems pritaiky-
tų autobusų ir troleibusų, 
tačiau važinėti visuome-
niniu transportu ryžtasi 
retas rateliais judantysis. 
Kodėl? Priežastis papras-
ta – vykdami miesto auto-
busais ir troleibusais ne-
įgalieji patiria daugybę 
sunkumų. Dauguma jų – 
dėl vairuotojo negerano-
riškumo. 

Kelionės visuomeniniu transportu Raigedui Radišauskui nebūna lengvos. 

Neįgaliųjų teisių 
konvencija tebekelia 

rūpestį 
Jungtinių tautų Neįgaliųjų 

teisių konvenciją Lietuva rati-
fi kavo jau prieš porą metų, pa-
rengta ir pirmoji ataskaita, ta-
čiau, pasak R.Kavaliauskaitės, 
realiai mažai pajudėta į priekį. 

Svarbiausioms neįgaliųjų 
problemoms – Vyriausybės 

vadovo dėmesys
Lietuvos neįgaliųjų fo-
rumo (LNF) atstovai tę-
sia susitikimų ciklą su val-
džios atstovais. Praėjusią 
savaitę jie diskutavo su 
Vyriausybės vadovu Al-
girdu Butkevičiumi ir jo 
patarėju Antanu Vinku-
mi. Pristatydama susitiki-
mo tikslą, LNF prezidentė 
Rasa Kavaliauskaitė ak-
centavo, kad pastaruo-
ju metu neįgalieji susidu-
ria su gausybe problemų. 
Vis didėjančią socialinę 
atskirtį patiriantys neįga-
lieji nesijaučia esą lygia-
vertė visuomenės dalis, į 
kurios poreikius būtų at-
sižvelgiama. 

Premjeras Algirdas Butkevičius ir jo patarėjas Antanas Vinkus išklausė neį-
galiųjų problemas. 

Susitikime su Vyriausybės vadovu Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovai apta-
rė didžiausius neįgaliųjų gyvenimo skaudulius. 

(nukelta į 5 psl.) Aldonos Milieškienės nuotr. 

Skirtingi reikalavimai
Susitinkant su įvairiose sa-

vivaldybėse veikiančiomis neį-
galiųjų draugijomis aiškėja, jog 
2012-aisiais pasikeitęs fi nansa-
vimo modelis, kai organizacijų 
projektus vertina ir lėšas jiems 
įgyvendinti skiria nebe Neįga-
liųjų reikalų departamentas, o 
savivaldybės, skirtingoms drau-
gijoms turėjo nevienodų pase-
kmių. Didžioji dalis jų džiaugia-
si gaunamu didesniu fi nansavi-
mu, kitos gi ieško priežasčių, ko-
dėl joms skiriamos lėšos mažėja, 
ir pasigenda argumentų.

Panašu, kad kiekviena savi-
valdybė turi savo požiūrį į veiklų 
pagrįstumą ir savaip interpretuo-
ja bendrą projektų fi nansavimo 
tvarkos aprašą. Vienur leidžiama 
į projekto paraišką įtraukti infor-
mavimo-konsultavimo paslaugą 
ir ji laikoma reikalinga, kitur apie 
tai net užsiminti neleidžiama ar 
net kyla diskusijų dėl asmens 
asistento paslaugos pagrįstumo. 
Toks skirtingas aprašo interpre-
tavimas negerina bendradarbia-
vimo, mat organizacijos privers-
tos dirbti ne prie paslaugų įvai-
rovės užtikrinimo, bet ieško for-
muluočių, kaip pavadinti vieną 
ar kitą teikiamą paslaugą, kad tai 
savivaldybei neužkliūtų.

Paslaugų gavėjų skaičius 
nerodo jų aktyvumo
Daug diskusijų sukėlė orga-

nizacijai skiriamo fi nansavimo 
apskaičiavimas pagal neįgalių-
jų, gaunančių paslaugas, skai-
čių. Pasak Utenos rajono neįga-
liųjų draugijos buhalterės Jani-
nos Geduikienės, taip organiza-
cija, turinti aktyvių ir visur norin-

Skirtingos 
veiklų 

pagrįstumo 
interpretacijos

Antrasis Lietuvos neįga-
liųjų draugijos inicijuotas 
susitikimas su apskričių 
neįgaliųjų draugijų va-
dovais įvyko Utenoje. Čia 
padiskutuoti, aptarti ky-
lančias problemas ir ga-
limus jų sprendimo bū-
dus susirinko neįgaliųjų 
draugijų pirmininkės iš 
Utenos, Ignalinos, Visa-
gino, Zarasų ir Anykščių. 
Pasak dalyvių, tokie su-
sitikimai – ne tik proga 
pabendrauti, bet ir gali-
mybė vieniems iš kitų pa-
simokyti, pasisemti idėjų, 
pasidalyti patirtimi.

čių dalyvauti žmonių, tarsi lieka 
nuskriausta, mat žmogus, gau-
nantis, tarkim, 5 skirtingas pas-
laugas, yra skaičiuojamas kaip 
vienas paslaugos gavėjas. Anot 
diskusijos dalyvių, skiriant or-
ganizacijai fi nansavimą, būtina 
kreipti dėmesį į 3 dėmenis: orga-
nizacijos narių skaičių, paslaugų 
gavėjų skaičių ir paslaugų kiekį.

Plečiasi pareiškėjų ratas
Diskutuota ir dėl pamažu į 

paslaugų neįgaliesiems teikė-
jų ratą įsiliejančių naujų organi-
zacijų. Jų atsirado Utenos ir Za-
rasų rajonuose, Visagine. Susiti-
kimo dalyvių nuomone, paraiš-
kų teikėjais negali būti labdaros-
paramos fondai, įvairios religi-
nės bendruomenės ir pan. Mat jų 
paskirtis – kitokia, o pagalba ne-
įgaliesiems tėra tik viena iš veik-
los sričių. Anot susirinkusiųjų, 
užsienio šalių patirtis rodo, kad 
labdaros-paramos fondai ne tik 
nepretenduoja į nevyriausybi-
nėms organizacijoms skiriamas 
lėšas, bet ir patys remia jas.

Vertinga proga pasidalyti 
patirtimi

Organizuotas susitikimas 
buvo ypač naudingas pernai iš-
rinktai Visagino neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkei Stefanijai Var-
kavičienei. Daug metų savival-
dybėje dirbusi ir nevyriausybi-
nių organizacijų projektus kura-
vusi moteris spinduliuoja noru 
telkti neįgaliuosius. Didžiau-
sias pasiekimas per tą trum-
pą pirmininkavimo laiką, anot 
S.Varkavičienės, – į draugijos 
patalpas vis dažniau ir gausiau 

Egidijaus Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Yra dalykų, apie kuriuos nesinori nei kalbėti, nei ra-
šyti. Esu tolerantiška ir manau, kad niekas negali draus-
ti žmogui gyventi taip, kaip jis nori, jeigu tai nekenkia 
kitiems žmonėms ir nepažeidžia visuomenės moralės 
sanklodos. Tik nesuprantu, kodėl apie tai, kaip ir su kuo 
gyveni, reikia garsiai trimituoti visam pasauliui, marši-
ruojant su vaivorykštinėm vėliavom centrinėmis Euro-
pos sostinių gatvėmis. Ir dar reikalauti savo gyvenseną 
paskelbti norma, o tam tikslui revizuoti Konstituciją. 

Kalbu apie 38-ąjį Konstitucijos straipsnį, apibrė-
žiantį šeimos ir santuokos sampratą, dėl kurios yra 
įsižiebusios diskusijos tarp tradicinės šeimos gynėjų 
ir „modernios europinės“ politikos atstovų. Šioje sri-
tyje Lietuvos laukia vis didesni iššūkiai. Įsilieję į Eu-
ropos tautų bendriją, neišvengiamai susidursime su jų 
papročiais ir laisvėmis. Kai kurioms tendencijoms jau 
purenama dirva. Tai, kas 1989-aisiais prasidėjo Danijo-
je, įgauna pagreitį ir pas mus. Vyksta partnerystės tarp 
tos pačios lyties asmenų įteisinimo propaganda. Aki-
vaizdu, kad toliau arba lygiagrečiai sektų lyties keiti-
mo, dirbtinio apvaisinimo (visais įmanomais būdais) 
teisės aktų rengimas. Aišku, visuomenė toms naujoms 
tendencijoms dar nepasiruošusi. Todėl vyksta paren-
giamieji darbai: menkinamas santuokos, vyro ir mo-
ters sukurtos šeimos įvaizdis, gludinami lyčių skirtu-
mai. Kartais tai daroma atvirai, kartais – subtiliai, už-
maskuotai, pasitelkiant retoriką apie „gilesnę integra-
ciją“, „bendras vertybes“. 

Procesas tik įsibėgėja. Buvo bandymų ikimokykli-
nėse įstaigose platinti vaikiškas knygeles apie lyčių ly-
gybę (kaip jis buvo ji, o ji buvo jis). Šio projekto kūrėjai 
turėjo tikslą diegti vaikams norą išbandyti kitos lyties 
vaidmenį, kad vėliau jie galėtų apsispręsti, kuo norės 
būti – vyru ar moterim. Subtilus ruošimas homosek-
sualumui. Gerai, kad tėvai laiku apsižiūrėjo, o ir vai-
ko teisių sergėtojai sukruto. Projekto vykdytojai atsi-
traukė. Tik ar ilgam ir kur? 

2011-ųjų pabaigoje Konstitucinis teismas savo 
sprendimu pakoregavo šeimos sampratą, po to įsi-
plieskė teisininkų, politikų ir visuomenės atstovų dis-
kusija. Netrukus Seime susibūrė parlamentinė grupė 
„Už tradicinę šeimą“, vienijusi 98 narius. O vienos li-
beralių pažiūrų Seimo narės iniciatyva buvo užregis-
truotas Partnerystės įstatymo projektas, kuris įteisin-
tų tos pačios lyties asmenų santykius. Ši politikė, da-
lyvaudama televizijos laidų surengtose diskusijose, 
pasisako už „modernią“ šeimą. Kas tai, leiskite pa-
klausti? Žinom, kas yra modernu architektūroje, kito-
se meno šakose. Bet kai kalbama apie šeimą, tai, regis, 
erdvės visokiems modernams čia ne tiek ir daug. Čia 
viskas taip, kaip motinėlė gamta sudėliojo. Nuo am-
žių amžinųjų sukasi tas ratas: gyvybės pradėjimas, iš-
nešiojimas ir išugdymas. O ją pradėti, kaip žinia, nei 
du vyrai, nei dvi moterys, pasivadinę „modernia“ šei-
ma, negalės. Bent iki to laiko, kol medicina neišspręs 
lyties keitimo ar dirbtinio apvaisinimo problemų. Kol 
kas, kaip girdėti iš diskusijų dalyvių, tokios šeimos ti-
kisi įvaikinti pamestinukus. Susirinks lyg kokius daik-
tus ir ugdys pagal savo supratimą ir naujoviškos šei-
mos modelį. Iškreiptą, drįstu sakyti. O kaip su vaiko 
prigimtiniu poreikiu turėti mamą ir tėtį? Ar tie viena-
lyčiai žmonės jį patenkins? 

Aliarmo varpais reikia skambinti, jeigu rūpi tautos 
ir valstybės išlikimas, tegul ir labai tolimoj ateity. Pa-
darius perversmą šeimoje, jis neišvengiamai ves prie 
valstybės pamatų griovimo. Ateities griovimo. Ačiū 
Dievui, kad Seimo valdyba atmetė tą liberaliųjų poli-
tikų prašymą ruošti partnerystės įteisinimo įstatymus. 

„Kaip radom, taip ir paliksim“, – sakydavo mūsų 
seneliai. Gal palikę viską taip, kaip yra, ir sulauksime 
Europos liberaliai nusiteikusios bendruomenės pa-
smerkimo, bet išsaugosime savo tautą, valstybę. Savo 
vėliavą, trispalvę, nepakeistą į vaivorykštinę.

Kaip radom, taip ir 
paliksim

Skuodas:

Šiaulių r.:

Skuodo meno mokyk- 
los salėje įvyko Neįga-
liųjų draugijos ataskaiti-
nis susirinkimas, kuriame 
apžvelgta praėjusių metų 
veikla, darbai, aptartos 
problemos. 

Ataskaitą už praėjusius 
metus pateikė Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ra-
minta Zabitienė. 2012-ųjų 
pradžioje draugijoje buvo 
300 narių. Socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje pro-
jekto veikloje dalyvavo 154 
asmenys. Pasak pirminin-
kės, pagrindinis draugijos 
tikslas – atstovauti fizinės 
negalios asmenų, jų arti-
mųjų teisėms visose gyve-
nimo srityse, padėti integ- 
ruotis į visuomenę.

Amatų mokymo būre-
lyje susirinkusios moterys 
mezgė, kūrė rankdarbius 
iš popieriaus. Savo paga-
mintus darbelius prista-
tė įvairiuose renginiuose 
Skuode, sostinėje vykusio-
je šventėje „Tau, Vilniau“.

Draugijos pirmininkė 
pasidžiaugė, kad dvejus 
metus veikia moterų an-
samblis „Krantų gėlė“ (va-
dovė Audronė Meškaus-
kienė), rengiamos tradi-
cinės poezijos šventės. Su 
ansambliu vykta į meno 
kolektyvų apžiūrą Taura-
gėje, koncertuota Skuode, 
Palangos „Baltijos“ sana-
torijoje. Kasmet neįgalūs 
vaikai poilsiauja stovykloje 
Monciškėse, 25-iems suau-
gusiems draugijos nariams 
suteikiamos sąlygos pail-
sėti Šventosios mokymų ir 
reabilitacijos centre. Pernai 

Susirinkime – apie nuveiktus 
darbus, problemas

neįgaliems vaikams rėmė-
jų lėšomis surengta išvy-
ka į Kauną. 

Draugijos nariai ypač 
mėgsta keliauti – į ekskur-
sijas važiuojama ir už savo 
lėšas, ir ieškoma rėmė-
jų. Pernai neįgalieji vyko į 
Anykščių kraštą, į Vinetu 
kaimą, rudenį keliavo Pa-
nemune. Skuodiškiai kas-
met apsilanko Šiluvos, o 
pernai pabuvojo ir Žemai-
čių Kalvarijos atlaiduose.

Neįgaliųjų draugi-
ja prisidėjo prie akcijos 
„Megzti drabužėliai Af-
ganistano vaikams“ – nu-
megztos 38 kojinių poros. 
Pernai 3 neįgaliesiems pri-
taikyti būstai.

„Draugijos narius sten-
gėmės įtraukti į visuome-
ninę veiklą“, – teigė pirmi-
ninkė. R.Zabitienė, kvies-
dama susirinkusiuosius 
siūlyti naujų veiklų.

Revizijos komisijos 
ataskaitą pateikusi E.Rubi-

nienė supažindino, kur iš-
leistos draugijos lėšos. 

Moterų ansamblio va-
dovė, rajono savivaldybės 
tarybos Sveikatos ir socia-
linių reikalų komiteto pir-
mininkė A.Meškauskienė 
kvietė draugijos narius 
kreiptis į ją, kilus vienokių 
ar kitokių problemų.

Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Valeri-
ja Stanienė pasidžiaugė 
draugijos darbais, turi-
ninga veikla. Ji informa-
vo, kad vežimas į dializės 
procedūras perduotas So-
cialinių paslaugų šeimai 
centrui (anksčiau į diali-
zės procedūras ligoninė-
je veždavo savivaldybės 
transportas.) Kai kurie ne-
įgalieji pageidavo, kad jie 
būtų nuvežti į Kauno or-
topedijos kliniką, Santa-
riškes, Klaipėdą, domėjosi, 
ar tokios paslaugos bus tei-
kiamos. Pasak V.Stanienės, 
transporto paslaugų teiki-

mo tvarką svarstys rajo-
no taryba. Beje, transporto 
paslaugoms šiemet skirta 
tik 15 tūkst. Lt, tad jos bus 
iš dalies mokamos.

Neįgalieji  skundė-
si, kad draugija įsikūrusi 
ankštose patalpose Skuo-
do pirminės sveikatos prie-
žiūros centre. Kadangi po-
liklinikoje nėra lifto, sun-
kiai vaikštančiam ar ve-
žimėliu judančiam neįga-
liam sunku patekti į trečią 
aukštą, kuriame yra Neįga-
liųjų draugija. 

Kaip teigė R.Zabitienė, 
draugijai skirtos patal-
pos Skuodo ligoninėje, bet 
joms suremontuoti reikia 
lėšų. Tuomet visiems būtų 
patogiau, būtų galima teik-
ti daugiau paslaugų. 

Pasibaigus susirinki-
mui, nuotaikingą koncer-
tą dovanojo Skuodo meno 
mokyklos mokiniai ir mo-
kytojai.

Rūta RONKAUSKIENĖ

 „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiške Šiaulių rajono neį-
galiųjų draugijos nariai pa-
sidalijo įspūdžiais iš Kužiuo-
se vykusios ataskaitinės kon-
ferencijos.

Delegatai ir svečiai iš 
visų rajono kampelių su-
sirinko tikėdamiesi ne tik 
išklausyti ataskaitos apie 
nuveiktus darbus, bet ir 
išsirinkti Neįgaliųjų drau-
gijos vadovą naujai 4 metų 
kadencijai.

Susirinkimą pradėjo 
Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ele-
na Kačinskienė. Ji uždegė 
žvakutes ir paprašė tylos 
minute pagerbti per praė-
jusius metus Anapilin iške-
liavusius draugijos narius. 

Ataskaitą pateikusi 
E.Kačinskienė pažymėjo, 
kad Šiaulių rajone veikia 
9 Neįgaliųjų draugijos pa-
daliniai, kuriuose neįga-
lieji gali dalyvauti sporto, 
dramos, šokių, sveikatin-
gumo, literatų būreliuose, 
ansambliuose ir kapelose. 
Atskirai paminėtas Meš-
kuičių moterų ansamblis 
„Viltis“ (vadovė Rasa Zel-
bienė), kuris dažnai daly-
vauja įvairiuose koncer-

Pasitikėjimo mandatas –  
dar ketveriems metams

tuose ir konkursuose už 
Šiaulių rajono ribų. Pirmi-
ninkė pasidžiaugė akty-
viais ansambliais „Ringu-
va“ (vadovė Irena Lipins-
kienė), „Atgaiva“ iš Kur-
šėnų (vadovė Birutė Laz-

už jo ribų. Aktyvūs ir Ne-
įgaliųjų draugijos amatų, 
sporto būreliai.

2012 m. Šiaulių rajono 
neįgaliųjų draugija paren-
gė sveikatingumo projek-
tą „Padidinto kraujospū-
džio ligos valdymas, kont- 
rolė. Miokardo infarkto, 
insulto prevencija.“ Įgy-
vendinant šiame projekte 
iškeltus uždavinius, daly-
vauta 4-iuose seminaruo-
se Šiaulių valstybinės ko-
legijos Sveikatos fakulte-
te, matuojamas ir stebimas 
Neįgaliųjų draugijos narių 
kraujospūdis.

Apie draugijos finansų 
valdymą, pajamas ir išlai-
das ataskaitą pateikė revi-
zijos komisijos pirmininkė 
Regina Milčienė.

Neįgaliųjų draugijos 
metinę veiklą konferenci-
jos dalyviai įvertino labai 
gerai. Daug gražių žodžių 
ir palinkėjimų išsakė susi-
rinkime dalyvavę svečiai: 
Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ele-
na Kančiauskaitė, Kužių 
seniūnė Jolanda Rudavi-
čienė, Šiaulių miesto ne-

įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Rolanda Petronienė.

Po visų pranešimų ir 
pasisakymų buvo išrink-
ta balsų skaičiavimo ko-
misija ir pradėti naujos ka-
dencijos Šiaulių rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninko, tarybos ir revizijos 
komisijos rinkimai. Drau-
gijos pirmininko parei-
gas pasiūlyta ir toliau eiti 
E.Kačinskienei. Kitų kan-
didatų nebuvo, todėl jai ir 
patikėta Neįgaliųjų drau-
gijai vadovauti dar vieną 
kadenciją. Revizijos komi-
sijos pirmininke, surinku-
si balsų daugumą, patvir-
tinta R.Milčienė.

Atsakius į visus klau-
simus ir išklausius svečių 
pasisakymų bei palinkėji-
mų, draugijos pirmininkė 
E.Kačinskienė padėkojo 
visiems už pasitikėjimą, o 
aktyviausiems organizaci-
jos nariams įteikė padėkas, 
kuklius suvenyrus. Konfe-
rencijos dalyviams prista-
tyta trumpa meninė pro-
grama, kurią atliko Kur-
šėnų padalinio neįgaliųjų 
dramos būrelis.

Konferencijos dalyviai Neį-
galiųjų draugijos pirmininke 
dar vienai kadencijai išrinko 
Eleną Kačinskienę. 

dauskytė), Kužių padali-
nio neįgaliųjų šokių kolek-
tyvu „Patrepsėlis“, Kuršė-
nuose veikiančiu literatų 
būreliu. Rajono neįgalių-
jų draugijos meno kolek-
tyvai dalyvavo įvairiuo-
se renginiuose ir rajone, ir 

Į ataskaitinį susirinkimą gausiai rinkosi neįgalieji.
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Kelionė viešuoju transportu 
rateliais judantiems – iššūkis

Uždarė troleibuso duris 
Vilnietis Raigedas Radišaus-

kas juda elektriniu vežimėliu. 
Jam neretai tenka pasinaudoti 
ir visuomeniniu transportu, nes 
pats automobilio kol kas nevai-
ruoja. Deja, Raigedo teigimu, 
lengviau nuvažiuoti iš Vilniaus 
į Šiaulius nei iš vieno Vilniaus 
taško į kitą. 

Vaikino kantrybės taurę per-
pildė įvykis, kai patekti į trolei-
busą pavyko tik ilgai įrodinėjus 
savo tiesą.

Kaip paprastai savaitgaliais, 
vaikinas susiruošė visuomeniniu 
transportu vykti į geležinkelio 
stotį. Neįgaliesiems tai nėra pa-
prasta kelionė, nes tenka derin-
tis prie žemagrindžių transpor-
to priemonių, o judantiesiems 
elektriniais vežimėliais tinka tik 
tie troleibusai ir autobusai, kurie 
turi nuleidžiamus lieptelius. At-
vykęs į V.Kudirkos stotelę, Rai-
gedas sulaukė pritaikyto trolei-
buso. „Bandžiau į jį patekti – pri-
važiavau prie priekinių durų ir 
paprašiau vairuoto išleisti spe-
cialiai tam pritaikytą lieptelį, – 
pasakoja Raigedas. – Neišgir-
dau vairuotojo atsakymo, jis pa-
mojo ranka link vidurinių trolei-
buso durų (turinčių lieptelį), to-
dėl nuvažiavau prie jų. Vos man 
privažiavus, vairuotojas užda-
rė duris.“

Padėjo kiti keleiviai
Mes, vaikštantieji, stebimės 

vairuotojų nepastabumu, kai 
skubame prie troleibuso, o jie 
prieš pat nosį uždaro duris ir 
nuvažiuoja. Bet tokius poelgius 
dar galima pateisinti – gal iš tie-
sų nepastebėjo. Bet kaip paaiš-
kinti, kad vairuotojas sąmonin-
gai uždaro duris?

Raigedas šito irgi nesupra-
to, tad grįžo prie priekinių durų. 
Tada vairuotojas pasakė, kad 
lieptelis sugedęs ir liepė lauk-
ti kitos transporto priemonės. 
R.Radišauskas skubėjo į trauki-
nį, be to, perspektyva sėdint ve-
žimėlyje šaltu metų laiku neaiš-
ku kiek (kartais tai trunka net ir 
valandą) laukti kito pritaikyto 
transporto neviliojo. Vaikinas 
sako jau ne kartą girdėjęs pasi-
teisinimą, kad lieptelis sugedęs, 
ir bandė paaiškinti vairuotojui, 
jog šis beveik neturi gendan-
čių dalių, kad jį galima atvers-
ti rankomis. Vairuotojas nekrei-
pė dėmesio ir nė nebandė ieško-
ti būdų padėti. 

Matydami keleivio ir vairuo-
tojo ginčą, stotelėje stovėję vyrai 
neiškentė, priėjo, liepė vairuoto-
jui atidaryti troleibuso duris ir 
patys į jį įkėlė ratelius. Tada vai-
ruotojas tarsi susigėdo ir ėmėsi 
jiems padėti. 

„Važiuodamas troleibusu ap-
žiūrėjau lieptelį – nesimatė jokių 
gedimo žymių (rankenėlė, su ku-
ria galima atkelti lieptelį nenau-
dojant specialaus kablio, buvo 
nenulūžusi)“, – sako Raigedas. 
Tiesa, vaikinas pabrėžia, kad at-
vykus į Vilniaus geležinkelio sto-
tį ir iškėlus jį iš troleibuso, vai-
ruotojas atsiprašė. 

konstruojant šaligatvius pagal-
voti apie tokius keleivius. 

Be to, Raigedo teigimu, da-
bartiniuose eismo tvarkaraš-
čiuose pažymėtos žemagrin-
dės transporto priemonės nesu-
tampa su realiai važinėjančio-
mis. Taip pat jis mano, kad eis-
mo tvarkaraščiuose būtina ats-
kirai pažymėti transporto prie-
mones, kurios turi lieptelį – nau-
dojantis dabartiniais tvarkaraš-
čiais neįgaliesiems neįmanoma 
suplanuoti kelionės, nes tinka-
mos transporto priemonės gali 
tekti laukti labai ilgai. 

Jis siūlo tobulinti vairuoto-
jų apmokymą (parengimą dar-
bui), kad kiekvienas vairuotojas 
mokėtų naudotis specialiu įren-
giniu, leidžiančiu neįgaliesiems 
asmenims patekti į transporto 
priemonę, kad mokėtų tinkamai 
privažiuoti prie stotelės. 

Raigedas sako besistengian-
tis išvengti kelionės visuomeni-
niu transportu. Netgi būstą išsi-
nuomojo netoli darbo. Tiesa, no-
rėtų išsinuomoti geresnį butą, 
bet šios minties atsisako dėl gre-
siančio važinėjimo troleibusais ir 
autobusais. Vaikinas svajoja atei-
ty iš viso išvengti viešojo trans-
porto – jau turi vairuotojo pažy-
mėjimą. 

Baudžia nedrausmingus 
vairuotojus

UAB „Vilniaus viešasis trans-
portas“ generalinis direktorius 
Gintaras Nakutis, komentuoda-
mas šią situaciją, sakė, jog tiek 
troleibusų, tiek autobusų vairuo-
tojų pareiginiuose nuostatuo-
se yra įrašyta, kad jei transpor-
to priemonėje yra sumontuota 
speciali įlipimo ir išlipimo aikš-
telė, vairuotojas privalo ją šiems 
tikslams panaudoti ir padėti neį-
galiems keleiviams įlipti ir išlip-
ti. Su pareiginiais nuostatais su-
pažindinami visi vairuotojai, be 
to, nuolat kontroliuojama, kaip 
jų laikomasi. G.Nakučio teigimu, 
šiuo metu troleibusų ir autobusų 
vairuotojai yra apmokomi, kaip 
panaudoti transporto priemonė-
se įrengtas neįgalių keleivių įli-
pimo ir išlipimo aikšteles.

„Mūsų įmonei, kaip socia-
liai atsakingai, svarbus kiekvie-
nas keleivis ir jo išsakyta nuomo-
nė dėl teikiamų paslaugų koky-
bės, todėl išsamiai tiriame visus 
skundus dėl galimai netinka-
mo vairuotojo elgesio. Priklau-
somai nuo padaryto nusižengi-
mo sunkumo vairuotojas įspėja-
mas arba jam skiriama drausmi-
nė nuobauda“, – sakė UAB „Vil-
niaus viešasis transportas“ di-
rektorius. – Taip pat galime pasi-
džiaugti, kad sulaukiame nema-
žai pagyrimų dėl vairuotojų ati-
dumo, pagalbos ar supratingu-
mo to reikalaujančiai atvejais.“

G.Nakutis priminė, jog šiuo 
metu ES ir savivaldybės lėšomis 
įsigyta 18 žemagrindžių trans-
porto priemonių, rudenį sostinė 
sulauks dar 19 naujų autobusų. 
Ateityje taip pat planuojama įsi-
gyti tik žemagrindes transporto 
priemones.

Aurelija BABINSKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Nevežti neįgaliųjų – 
daugybė priežasčių 

R.Radišauskas dėl šio įvykio 
kreipėsi į Vilniaus miesto savi-
valdybę ir SĮ ,,Susisiekimo pa-
slaugos“, norėdamas atkreipti 
dėmesį į netinkamą neįgaliųjų 
aptarnavimą viešajame miesto 
transporte. Aprašytas atvejis – 
tik vienas pavyzdys. Panašių at-
sitikimų pasitaiko neretai. Po mi-
nėto įvyko praėjus vos kelioms 
dienoms kito troleibuso vairuo-
tojas pasielgė labai panašiai – 
uždarė duris ir nuvažiavo, nors 
Raigedas įsitikinęs, kad matė jį. 

Kitas paaiškinimas, kodėl 
nenorima vežti neįgaliųjų – esą 
vienoje ar kitoje stotelėje neįma-
noma privažiuoti arti šaligatvio. 
Raigedas sako, kad tai irgi netie-
sa, nes toje pačioje stotelėje kitas 
vairuotojas puikiausiai sustoja. 
Be to, įmanoma įvažiuoti į trans-
porto priemonę ir ne nuo šaliga-
tvio, o nuo žemės. 

Vasario 1 d. du nauji, 2013 
m. pagaminti autobusai, išvažia-
vo į Druskininkų miesto gatves. 
Pernai rugpjūčio mėnesį kelei-
vių vežimo bendrovė „Kautra“, 
laimėjusi savivaldybės skelbtą 
konkursą dėl dviejų maršrutų 
aptarnavimo, įsipareigojo nu-
pirkti du M2 klasės 23 vietų au-
tobusus, pagamintus ne anks-
čiau kaip 2010 metais ir pritai-
kytus vežti neįgaliuosius. Nau-
jieji autobusai yra patogesni ke-
leiviams, taip pat ir žmonėms su 
negalia, juose lengvai telpa ir tė-
veliai, vežantys savo atžalas ve-
žimėliuose. 

Per 3 darbo metus Druski-
ninkų viešojo transporto siste-
ma pasikeitė kardinaliai: miesto 

ir priemiestinius maršrutus ap-
tarnauja vienodo dizaino, mo-
dernūs ir tvarkingi autobusai, 
įdiegtas e-bilietas, kurį galima 
papildyti visuose autobusuose, 
UAB „Kautra“ infotaške bei in-
ternetu www.autobusubilietai.
lt, sukurta moderni keleivių in-
formavimo sistema. Pernai prie-
miestiniuose maršrutuose taip 
pat pradėti naudoti terminuo-
ti e-bilietai, tai labai aktualu ke-
leiviams, gyvenantiems Leipa-
lingyje, Stračiūnuose, Ricieliuo-
se, kadangi jų kaina yra beveik 
42 proc. mažesnė, negu kasdien 
naudojantis tik vienkartiniais 
bilietais.

„Bičiulystės“ inf. 
„Kautros“ archyvo nuotr.

(atkelta  iš 1 psl.)

Druskininkų gatvėse – 
nauji autobusai, pritaikyti 

neįgaliesiems

Seimo Lietuvos socialde-
mokratų partijos frakcijos na-
riai Edvardas Žakaris, Valeri-
jus Simulikas ir Edmundas Jo-
nyla įregistravo Transporto len-
gvatų įstatymo 7 straipsnio pa-
keitimo įstatymo projektą, ku-
riuo siūlo, skiriant kompensaci-
ją lengviesiems automobiliams 
įsigyti, panaikinti sunkią nega-
lią turinčių asmenų diskrimi-
naciją dėl amžiaus, padėti šei-
moms, prižiūrinčioms šiuos as-
menis, spręsti įvairias socialines 
problemas. Šį projektą pareng-
ti paskatino Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendri-
jos nariai. 

„Šeimos, auginančios neįga-
lų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, ku-
riam nustatytas specialusis nuo-
latinės slaugos poreikis (iki 2005 
m. liepos 1d. visiška negalia) turi 
teisę į kompensaciją lengvajam 
automobiliui įsigyti, tačiau to-
kios pat negalios vyresniam nei 
18 metų asmeniui analogiška 
kompensacija neskiriama. Są-
lygos gauti kompensaciją tokią 

pat negalią turintiems asmenims 
turi būti vienodos“, – teigia pro-
jekto autoriai.

Šiuo metu neįgalieji, turin-
tys sutrikusią judėjimo funkciją, 
turi teisę vieną kartą per 6 me-
tus gauti iki 32 MGL dydžio len-
gvųjų automobilių įsigijimo ir 
jų techninio pritaikymo išlaidų 
kompensaciją, jeigu šie asmenys 
gali patys vairuoti šiuos leng- 
vuosius automobilius. Šeimos, 
auginančios neįgalų vaiką (įvai-
kį) iki 18 metų, kuriam nustaty-
tas specialusis nuolatinės slau-
gos poreikis, arba neįgalų vaiką 
(įvaikį), kuriam iki 2005 m. lie-
pos 1 d. buvo pripažinta visiš-
ka negalia, vieną kartą per 6 me-
tus taip pat turi teisę gauti iki 32 
MGL dydžio lengvųjų automo-
bilių įsigijimo ir jų techninio pri-
taikymo išlaidų kompensaciją. 

Priėmus siūlomas įstatymo 
pataisas, automobilių įsigijimo 
kompensacijoms iš biudžeto 
kasmet reikėtų skirti apie 400 
tūkst. Lt.

„Bičiulystės“ inf. 

Siūlomi teisės aktų pakeitimai 

Sunkios negalios 
asmenų diskriminacija 
dėl amžiaus turi būti 

panaikinta

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

Žemagrindžiai autobusai ir trolei-
busai ne visada atvažiuoja tvarka-
raštyje nurodytu laiku.

Dar vienas argumentas – ve-
žimėlis per sunkus, neatlaikys 
lieptelis. R.Radišausko žiniomis, 
jis gali atlaikyti iki 350 kg. 

„Legendinė“, gana dažnai 
girdima pastaba neįgaliesiems – 
dabar daug žmonių, palauk kito 
troleibuso. „Ar neturėtų būti 
atvirkščiai? – svarsto Raigedas. – 
Pirma neįgalųjį reikia įleisti, juk 
vaikštantieji gali bet kuria trans-
porto priemone nuvažiuoti, o 
pritaikyto transporto gali tekti 
laukti ilgai.“ 

Na, o štai ir „geriausias“ ar-
gumentas nepadėti į autobusą 
patekti žmogui rateliuose: „Šis 
autobusas grafike nepažymėtas 
kaip žemagrindis.“ 

Norėtų išvengti kelionės 
visuomeniniu transportu

Raigedo teigimu, yra nema-
žai vairuotojų, kurie labai ma-
loniai stengiasi padėti neįgalie-
siems ir tada jokių problemų 
nekyla. Tačiau keliavimą visuo-
meniniu transportu apsunkina 
ir nepritaikytos stotelės. Pavyz-
džiui, 53 autobuso sustojimo vie-
ta prie geležinkelio stoties įreng-
ta šaligatvio „salelėje“. Kaip ant 
jos užvažiuoti rateliais? Raige-
das pasakoja, kad kai kurie vai-
ruotojai sustoja ten, kur neįgalia-
jam patogiau, palaukia, padeda, 
bet ar ne paprasčiau būtų jau re-
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Psichologo
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Osteoporozė – „tylioji“ sisteminė kaulų liga

Kaltės jausmas dėl 
negalios

Nė vienas nesame apsaugo-
tas nuo negalios, tačiau niekas 
nesitikime, kad ji mus užklups. 
O užklumpa netikėtai. Tuomet 
dažnai žmogus pradeda ana-
lizuoti, ar tik ne jis pats kaltas 
dėl ištikusios nelaimės. Gali kil-
ti klausimų: „Ar negalėjau kaž-

Savigrauža gyvenimo nepalengvina 

Kaltės jausmas aplanko 
visus, tik vienus dažniau, 
kitus – rečiau. Vieni kaltę 
jaučia kažką negerai pa-
darę, suklydę, o kiti jau-
čiasi kalti tada, kai netu-
rėtų. Kaltės jausmas gali 
būti kaip stimulas pasitai-
syti ir daugiau nekarto-
ti savo klaidos. Visai kas 
kita, kai kaltės negalima 
ištaisyti ar ji yra „nepel-
nyta“. Tuomet gyveni-
mas gerokai apsunksta, 
o kartais net pasidaro 
nepakeliamas.

kaip išvengti avarijos?“, „Ar ne-
galėjau numatyt, kad staklės su-
ges ir mane sužeis?“, „Ar pats ne-
išprovokavau negalią sukėlusios 
ligos?“ ir pan. 

Esu įsitikinusi, kad nė vie-
nas sąmoningai neišprovokavo 
nelaimingo atsitikimo ir jei tik 
būtų galėjęs, būtų jo išvengęs. 
Visada norisi rasti kaltą, nes la-
bai sunku pripažinti, kad ne vis-
ką galima kontroliuoti. Vis dėlto 
turime prisipažinti, kad savo gy-
venime galime daug ką nulemti, 
bet – ne viską, kad ne viskas nuo 
mūsų priklauso.

„Tapau našta 
artimiesiems“

Neįgalius žmones dažnai 
apninka ir kitoks kaltės jaus-
mas. Psichologai dažnai išgirs-
ta juos sakant: „Tapau našta ar-
timiesiems.“ Visą gyvenimą bu-
vusiam savarankiškam ir nepri-
klausomam prašyti pagalbos gali 
būti sunku ir nedrąsu. Kita ver-
tus, nieko panašaus anksčiau ne-
patyrę artimieji ne visada žino, 

kaip pagelbėti neįgaliam šei-
mos nariui jo neužgaunant, ne-
įžeidžiant.

Nuo to, kaip priimame pagal-
bą, priklauso, kaip jausis ją tei-
kiantis žmogus. Įsivaizduokime 
situaciją – vyras įkelia neįgalią 
žmoną į vonią. Ši atsidėkodama 
sako: „Aš vertinu tavo pagalbą 
šiuose kasdieniuose, bet man la-
bai svarbiuose, veiksmuose. Ačiū 
tau.“ Atrodo, paprasta padėka, 
tačiau daug reiškianti neįgalio-
jo artimiesiems. Juk kiekvienas 
norime jaustis svarbus ir matyti, 
kad mūsų nuoširdi pagalba yra 
vertinama. Pateiktame pavyzdy-
je vyras tikriausiai jausis laimin-
gas, galėdamas pasirūpinti savo 
žmona, o ji nesijaus našta.

Artimųjų savigrauža
Su kaltės jausmu dažnai susi-

duria ir neįgalaus žmogaus arti-
mieji. Jie jaučiasi kalti, kad nega-
li artimajam sugrąžinti ankstes-
nio gyvenimo, padėti įgyvendin-
ti puoselėtų svajonių. Savigrau-
ža apninka ir suvokiant, kad ne-

įgaliam šeimos nariui negali pa-
dėti visada, kai jam to reikia. Pa-
vyzdžiui, žmona išeina į darbą, 
o neįgalų vyrą namuose palieka 
vieną. Moteris gali jaustis kal-
ta, kad darbe linksmai bendrau-
ja su savo bendradarbėmis, jau-
čiasi komfortabiliai, o namuose 
paliktas vyras negali savimi pa-
sirūpinti, jis gali jaustis vienišas.

Dėl kaltės kylanti  
perdėta globa 

Kaltės jausmas yra labai ne-
malonus. Paprastai stengiama-
si jo atsikratyti. Kartais artimieji, 
norėdami to išvengti, persisten-
gia ir pradeda pernelyg stipriai 
globoti neįgalųjį. Toks perdėtas 
rūpinimasis gali pradėti erzin-
ti. Negana to, neįgalusis gali pa-
sijusti silpnu, nieko nesugeban-
čiu. Pavyzdžiui, žmona stengia-
si viską padaryti už savo neįgalų 
vyrą, nes nori, kad šiam nereikė-
tų patirti didelių sunkumų atlie-
kant kasdienius darbus, kuriuos 
jai daug lengviau padaryti. Su-
prantama, ji nori, kad vyras ge-

rai jaustųsi. Bet argi jis nesijaus-
tų gerai, pats išmokęs atlikti kai 
kuriuos darbus? 

Žinojimas, kad esi pajėgus 
veikti, gali suteikti didesnio pa-
sitikėjimo savimi, supratimo, 
kad esi stiprus. Be to, gerai įgu-
dus atlikti darbą, jis tampa nebe 
toks sudėtingas. Žmogaus galė-
jimas veikti leidžia jam supras-
ti, kad tapus neįgaliu gyvenimas 
nesibaigia. Be abejo, negalia ap-
riboja kai kuriuos veiksmus, bet 
daugelį dalykų neįgalus žmogus 
gali daryti lygiai taip pat, o nere-
tai ir geriau, kaip ir kiekvienas ki-
tas. Įsivaizduokime siuvėją mote-
rį, kuri po nelaimingo atsitikimo 
nebegali vaikščioti. Jos gebėjimas 
siūti niekur nedingo ir ji tai atlie-
ka geriau nei dauguma kitų žmo-
nių. Tas pat galioja ir su kitais ge-
bėjimais bei talentais. Be to, gali-
ma savyje ieškoti naujų, neatras-
tų galimybių. Dažnai užsiėmę 
kasdieniais darbais net nepaste-
bime, kiek resursų turime savyje.

Birutė MIKNyTĖ
Psichologė

Osteoporozė – kaulo išre-
tėjimas (išakijimas), kurį 

sukelia kaulinės medžiagos su-
mažėjimas arba kalcio stoka. Prie 
šio apibrėžimo reiktų pridurti, 
jog su metais kauluose mažėja 
vandens, todėl kaulinė medžia-
ga ne tik retėja, bet dar ir sausė-
ja (ši priežastis irgi didina kaulų 
trapumą). Sergant osteoporoze, 
gerokai padidėja kaulų trapumas 
ir kaulų lūžių rizika. Ypač pa-
vojingi šlaunikaulio kaklelio lū-
žiai: tenka ilgai gulėti, dar grei-
čiau vystosi osteoporozė, gali-
mos įvairios komplikacijos (dėl 
sunkių komplikacijų vienas iš 
penkių ligonių miršta).

Gydytojai šią ligą gydo įvai-
riais vaistais, mineralų ir vita-
minų preparatais, esant reika-
lui – dar ir hormonais, parenka 
reikiamą dietą. Liaudies medici-
na jai būdingomis priemonėmis 
osteoporozės negydo, tačiau turi 
sukaupusi vertingą patirtį, susi-
jusią su profilaktika.

Dažniau serga moterys
Jau senokai osteoporozė po-

puliariuose medicinos leidiniuo-
se vadinama pagyvenusių mote-
rų liga. Mat šio pobūdžio kaulų 
lūžius patiria 1 iš 3 moterų, per-
kopusių 50-ies metų slenkstį ir 
tik 1 iš 8 vyrų, priklausantis tai 
pačiai amžiaus grupei. Beje, Pie-
tų šalių žmonės osteoporoze ser-
ga daug rečiau (veikiant saulei 
odoje daugiau gaminasi vitami-
no D) negu, pavyzdžiui, Vidurio 
bei Šiaurės Europos gyventojai.

Pastaba. Senstančių žmo-
nių odos ląstelėse būna palygin-
ti daug cholesterolio, todėl vei-
kiant saulei, odoje nepasigamina 
pakankamas kiekis vitamino D. 

Kaulai lūžta dėl menkų 
traumų

Dažniausiai lūžta (netgi dėl 
menkų traumų): stuburo slanks-

teliai (skausmas būna ūmus, kar-
tais nepakeliamai stiprus), šon-
kauliai, šlaunikaulis, dilbis (ran-
kos dalis nuo riešo ligi alkūnės), 
dubuo, žastikaulis (kaulas, jun-
giantis alkūnės sąnarį su peties 
sąnariu). 

Pastaba. Moterys dažniau 
nei vyrai šia liga suserga dėl to, 
kad prieš klimakterinį laikotar-
pį ir po jo moterų organizmas 
gamina mažiau lytinio hormo-
no estrogeno (šis hormonas stab-
do kaulų masės irimą, gerina kal-
cio įsisavinimą žarnyne, skatina  
skydliaukės hormono kalcito-
nino, kuris riboja kalcio netek-
tį kauluose, išsiskyrimą) ir kad 
moterų kaulų masė yra propor-
cingai mažesnė. 

Ligos požymiai:
• kojų prakaitavimas; 
• kojų mėšlungis naktį; 
• raumenų silpnumas;
• apetito sumažėjimas;
• stuburo iškrypimas, kupros 
formavimasis, ūgio sumažėji-
mas (dažniausiai šitaip atsitin-
ka lūžus ar esant kitaip pakenk-
tiems keliems slanksteliams);
• krūtinės apatinės dalies, juos-
mens skausmas;
• kaulų tankio retėjimas (nusta-
toma specialiais tyrimais);
• kaulų lūžiai.

Tyrimas rentgenu 
osteoporozei netinka 
Osteoporozė neatsitiktinai 

vadinama „tyliąja liga“, nes vys-
tosi lėtai ir neturi labai ryškių sig- 
nalų, kurie skatintų ligonę sune-
rimti. Apie tai, jog sergama oste-
oporoze, dažniausiai sužinoma 
kaulams lūžus. Beje, apie osteo-
porozės pavojų neįspėja net at-
liktas tyrimas rentgenu (jis fik-
suoja tik kaulų lūžius). Žinoma, 
apie pagreitėjusį kaulų irimą ga-
lima spręsti atlikus kai kuriuos 
kraujo tyrimus, o visą osteopo-
rozės „paveikslą“ gali parody-
ti tik kompiuterinė tomografi-

ja ir absorciometrija (osteoden-
sitometrija).

Rizikos veiksniai:
• vyresnis amžius (daugiau 
kaip 50 metų), menopauzė, iki 
45 metų pašalintos kiaušidės;
• moteriška lytis;
• paveldimumas;
• smulkus kūno sudėjimas, ma-
žas svoris;
• nejudrumas (ypač kenkia nuo-
latinis gulėjimas dėl traumos, li-
gos; sportas stiprina ne tik rau-
menis, bet ir kaulus);
• nepakankamas mineralų – kal-
cio, fosforo, cinko, magnio, se-
leno, vitaminų C (šis vitaminas 
skatina kauluose kauptis kalcį) ir 
D, skaidulinių medžiagų bei bal-
tymų kiekis maiste (dėmesio! kai 
maiste baltymų per daug, gero-
kai padidėja kalcio poreikis!); 
• įvairūs sveikatos sutrikimai 
(hipertireozė, hiperparatireozė, 
Kušingo liga, osteomielitas, kau-
lo navikas, nudegimas, nušali-
mas, lėtinė obstrukcinė plaučių 
liga, kai kurios chirurginės ope-
racijos ir kt.);
• kai kurie vaistai nuo epilepsi-
jos, aliuminio turintys prepara-
tai, skirti rūgštingumui mažin-
ti, gliukokortikoidai, skydliau-
kės hormonai, heparinas;
• alkoholinių gėrimų vartoji-
mas, rūkymas, piktnaudžiavi-
mas valgomąja druska (dideli 
jos kiekiai neleidžia organizmui 
įsisavinti kalcio) ir kofeino tu-
rinčiais gėrimais (daugiau kaip 
3 puodeliai kavos, arbatos, ko-
los per dieną);
• ilgalaikis rentgeno spindulių 
poveikis.

Profilaktika
Dauguma žmonių žino, jog 

kaulus, dantis ir nagus stiprina 
kalcis ir kad šio mineralo esama 
piene. Tačiau ne kiekvieno suau-
gusio žmogaus organizmas su-
geba su pienu „susidoroti“. Prie-
žastis? Organizme trūksta fer-

mento laktazės (išgėrus pieno, 
sudirginamas skrandis, žarny-
nas, viduriuojama ir t. t.). Ką da-
ryti? Vietoj saldaus pieno reikė-
tų vartoti pieno produktus – ke-
fyrą, pasukas, jogurtą, ypač varš-
kę (kasdien reiktų suvalgyti 100 
g varškės sūro).

Kalcio esama ir rupaus ma-
limo ruginiuose miltuose, įvai-
riose kruopose, kopūstuose, ža-
lialapėse daržovėse, petražolėse, 
pupose, riešutuose, figose, apel-
sinuose, žirniuose, kiaušinio try-
nyje, sardinių ir lašišų minkštuo-
siuose kauluose, žemuogėse, mė-
soje (mažai).

Per didelis kalcio kiekis 
silpnina kaulus

Suaugusiam žmogui osteo-
porozės profilaktikai per dieną 
reikia apie 800 mg kalcio (250 g 
nenugriebto pieno turi 295 mg 
kalcio, 290 g neskaldytų grūdų 
duona – 240 mg, apelsinas – tik 
50 mg).

Nepasitarus su gydytoju kal-
cio tablečių vartoti nereikėtų, nes 
atsiradus kalcio pertekliui, orga-
nizmas pašalina daugiau fosfo-
ro ir tuo būdu susilpnina kau-
lus. Beje, esant kalcio pertekliui, 
taip pat pablogėja geležies ir kitų 
mineralų įsisavinimas, suserga-
ma inkstų akmenlige, užkietė-
ja viduriai. 

Vitaminas D padeda 
įsisavinti kalcį

Skrandžio ir žarnyno trakte 
vitaminas D (šaltiniai: riebi žuvis, 
pienas, sviestas, grietinė, kiau-
šiniai) padeda efektyviau įsisa-
vinti kalcį, dažnai net ir tada, kai 
šio vitamino nepakanka maiste. 
Beje, nuo vitamino D stygiaus 
gali išgelbėti saulės spinduliai. 
Reikia kasdien bent 20 min. pa-
būti saulėje, kad odoje pasiga-
mintų daugiau vitamino D.

Trūkstant fosforo, 
netenkama daug kalcio

Atsiradus fosforo trūkumui 

(šis reiškinys pasitaiko retai), su 
šlapimu pašalinama daug kalcio. 
Jei fosforo nepakanka maiste, or-
ganizmas jo randa... kauluose.

Fosforo šaltiniai (geriau įsi-
savinama kartu su kalciu): avi-
žinės kruopos, varškė, kiaušinio 
trynys, jautiena, duona, kiaulių 
kepenys, pupos, pupelės, džio-
vinti grybai, fermentiniai sūriai, 
žalieji žirneliai.

Kalcio „padėjėjai“: 
magnis, cinkas ir selenas

Magnis yra būtinas kaulų ir 
dantų sandarai, medžiagų apy-
kaitai, raumenims. Be to, jis ma-
žina riziką susirgti aterosklero-
ze bei padeda prisitaikyti prie 
šalto oro.

Magnio šaltiniai: duona, kra-
pai, kruopos, džiovinti grybai, 
krabai, krevetės, jūros kopūstai, 
moliūgai, sėlenos, petražolės, pu-
pelės, žirniai, geriamasis vanduo.

Cinkas stiprina skeletą, ma-
žina riziką sirgti cukralige ir vė-
žiu, normalizuoja širdies veik- 
lą, lėtina organizmo senėjimą, 
didina darbingumą. Šis mine-
ralas yra būtinas brendimui, 
plaukų ir nagų augimui, regėji-
mui, skoniui ir uoslei, virškini-
mui, normaliam imuninės sis-
temos funkcionavimui, gerina 
odos apykaitos procesus, pade-
da gyti žaizdoms. 

Cinko šaltiniai: austrės, kre-
vetės, omarai, kiaušiniai, jautie-
na, kalakutiena, kruopos, mėsa, 
sūris, pupos, riešutai.

Selenas. Ši medžiaga stiprina 
kaulų ir imuninę sistemas, ma-
žina riziką sirgti širdies, krauja-
gyslių, kasos ligomis, vėžiu, ge-
rina odos apykaitos procesus, 
stiprina prostatos funkciją, lėti-
na organizmo senėjimą.

Seleno šaltiniai: grūdų ir jū-
ros produktai, inkstai, kepe-
nys, kiaušiniai, vištiena, riešu-
tai, mėsa; daržovėse ir vaisiuo-
se seleno mažai.

Romualdas OGINSKAS
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„Man 25-eri. Esu gimęs ir 
užaugęs Leipalingyje. Baigiau 
Druskininkų „Ryto“ gimna-
ziją. Prieš trejus metus pate-
kau į autoavariją, po traumos 
nevaldžiau nei kojų, nei ran-
kų. Nuo to laiko mano darbas 
ir hobis – ieškoti, kaip gerinti 
sveikatą, gyvenimą ir tomis ži-
niomis dalytis su kitais“, – pa-
sakojo vaikinas.

Rokas kviečia Druskinin-
kų neįgaliuosiuos ir sveikuo-
sius burtis į klubą, kad vėliau 
būtų galima registruoti visuo-
meninę organizaciją. Klubo 
veiklos esmė – sugriauti ne-
matomą sieną tarp neįgaliųjų 
ir sveikųjų. Į jį kviečiami bur-
tis įvairaus amžiaus, gyvenimo 
patirties ir požiūrių žmonės – 
sveiki ir neįgalieji.

Visuomeninio klubo idė-
ją dar pernai surengtoje kalė-
dinėje vakaronėje su Druski-
ninkų neįgaliaisiais priminė 
ir savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas, patikinda-
mas, kad susivienijus papras-
čiau išsakyti lūkesčius, o tada 
lengviau ir kelią jų išsipildy-
mui rasti.

Rokas, kaip ir dauguma 
šiuolaikinio jaunimo, ben-
drauja Skype ryšiu, yra subū-
ręs grupę, kurios nariai dalija-
si patirtimi, žiniomis, idėjomis. 
„Grupėje yra ir sveikų, ir neį-
galių žmonių. Tokią grupę su-
kūriau todėl, kad visuomenė-
je neįgaliuosius ir sveikuosius 
vis tik dar skiria siena… Taip 
neturėtų būti: žmonės ir jų li-
kimai, žinoma, skirtingi, tačiau 
papildykime vieni kitus. To-
dėl ir reikia bendradarbiauti ir 
bendrauti“, – įsitikinęs Rokas.

Jis sieks virtualaus ben-
dravimo iniciatyvą praplėsti 
į gyvą dalijimąsi patirtimi, ži-
niomis, laisvalaikiu. „Juk kar-
tu galima daugiau nuveik-
ti. Pavyzdžiui, rengti semina-
rus, organizuoti kursus įvai-
riausiomis temomis – kaip ne-
įgaliajam užsidirbti, kaip būti 
laimingam, kaip išsaugoti gy-
venimo džiaugsmą... Gyveni-
mas padiktuos ne vieną temą, 
tik labai svarbu, kad neįgalie-
ji pirmiausia patys įvardintų, 
gerai žinotų, ko iš savo gyve-
nimo nori. Tai skatintų ir vals-
tybines institucijas būti suin-
teresuotas, kad neįgalieji įsi-
lietų į visuomenę, o nesėdėtų 
užsidarę.“ 

Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Tinklalapyje „Mūsų Drus-
kininkai“ paskelbtas pa-
sakojimas apie druskinin-
kietį Roką Jarašių, kuris, 
po sunkios traumos likęs 
neįgalus, kviečia burtis. 

Traumą 
patyręs 

jaunuolis 
kviečia 
burtis 

Teisininkės Dovilės Juodkaitės 
teigimu, Konvencija – vienas pa-
grindinių ne tik neįgaliųjų, bet ir 
apskritai žmogaus teisių doku-
mentų, todėl ji turi būti vertina-
ma labai atsakingai. 

Jau dvejus metus netyla dis-
kusijos dėl Vyriausybės nutari-
mu reglamentuoto jos įgyven-
dinimo mechanizmo, tačiau neį-
galiesiems taip ir nepasiseka įro-
dyti, kad Konvencijos įgyvendi-
nimo koordinavimas turėtų pa-
kilti į aukštesnį lygį. D.Juodkaitė 
dar kartą pakartojo LNF poziciją, 
kad viena Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija nepajėgi koor-
dinuoti Konvencijos įgyvendini-
mo (ji negali nurodinėti kitoms į 
jos įgyvendinimą turinčioms įsi-
traukti ministerijoms, reikalauti 
atsiskaityti ir pan.). 

Premjero A.Butkevičiaus dė-
mesį neįgalieji atkreipė ir į Vy-
riausybės nutarimu Konvenci-
jos stebėsenos funkciją turinčią 
vykdyti Neįgaliųjų reikalų tary-
bą. Jau kuris laikas jos statusas 
kelia aštrias diskusijas. Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos (LND) pir-
mininko Zigmanto Jančauskio 
teigimu, Neįgaliųjų reikalų tary-
ba neatlieka savo funkcijų, ji yra 
nušalinta nuo Nacionalinės žmo-
nių su negalia socialinės integra-
cijos programos lėšų skirstymo. 

Šiandieninis tarybos statusas 
(jos sprendimai socialinės apsau-
gos ir darbo ministrui tėra reko-
mendacinio pobūdžio, į kuriuos 
jis gali ir nereaguoti), ją daro ne-
veiksnia, neturinčia įtakos svar-
biems sprendimams. Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos „Viltis“ pirminin-
kės Danos Migaliovos nuomo-
ne, jeigu Neįgaliųjų reikalų ta-
ryba taptų institucija prie Seimo 
(yra įteisintas toks Nacionalinės 
sveikatos tarybos statusas), jos 
veikla būtų gerokai svaresnė ir 
reikšmingesnė.

Nesutampa lėšų poreikis ir 
faktinis finansavimas 
Diskusijoje su Premjeru 

R.Kavaliauskaitė pabrėžė, kad 
Lietuva – viena iš nedaugelio ša-
lių, kuriose finansinės krizės lai-
kotarpiu neįgalieji nukentėjo la-
biausiai. Socialinė atskirtis, skur-
das ir šiandien paliečia daugelį 
negalią turinčių šalies gyventojų. 

Krizės metu nukentėjo ne tik neį-
galiųjų gaunamos pensijos, jiems 
mokamos tikslinės slaugos, prie-
žiūros (pagalbos) kompensacijos, 
bet gerokai sumenko ir neįgalių-
jų socialinės integracijos progra-
mos (tiek paslaugų bendruome-
nėje, tiek asociacijų veiklos fi-
nansavimo). Nuo 2008 metų jos 
sumažėjo 10 mln. litų. Bendrijos 
„Viltis“ pirmininkė D.Migaliova 
pastebėjo, kad funkcijų daugėja, 
o finansuojama iš tų pačių lėšų. 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
to direktorė Genovaitė Paliušie-
nė patvirtino, kad neįgaliųjų skė-
tinėms organizacijoms delegavus 
stebėsenos funkciją, lėšų tam ne-
buvo skirta. 

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjungos pirmininko Sigito 
Armono nuomone, neįgalieji ne-
jaučia ekonomikos atsigavimo, 
o žmonėms turėjusios tarnauti 
organizacijų rengiamos progra-
mos pasidarė labai biurokrati-
nės. D.Migaliovos išsakytai min-
čiai, kad labiau stengiamasi gerai 
sutvarkyti popierius, o ne realiai 
padėti žmogui, pritarė ir kiti su-
sitikimo dalyviai. 

LNF prezidentė R.Kavaliaus- 
kaitė ragino kuo skubiau peržiū-
rėti ir pagal galimybes atstatyti 
bent dalį netektų socialinės inte-
gracijos programos lėšų (kalba-
ma apie 1 mln. litų), nes be pa-
pildomo finansavimo neįmano-
ma įgyvendinti Konvencijos rei-
kalavimų.

Biudžeto lėšų stygiui 
neturėtų būti naudojami 

neįgaliųjų pinigai 
Z.Jančauskis teigė esąs įsiti-

kinęs, kad jau artimiausiu metu 
reikėtų grąžinti ir ankstesnio dy-
džio tikslinių kompensacijų mo-
kėjimą. Tvirtinant 2013 m. biu-
džetą sumažintas slaugos bei 
priežiūros (pagalbos) tikslinių 
kompensacijų mokėjimas buvo 
pratęstas jau nebe pirmą kartą, 
todėl Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos pirmininko nuomone, nie-
kas negali užtikrinti, kad tvirti-
nant kitų metų biudžetą ir vėl 
neatsiras sričių, kurioms reikės 
didesnio finansavimo, ir šios ei-
lutės nebus pakoreguotos neįga-
liųjų sąskaita. 

Z.Jančauskis Premjero dė-
mesį atkreipė ir dar į vieną svar-
bų dalyką – biudžetinių įstaigų 
darbuotojų darbo užmokestį re-

guliuojantį Vyriausybės nuta-
rimą Nr. 511. Padidinus mini-
malią mėnesio algą, beveik neli-
ko skirtumo tarp nekvalifikuo-
tų ir aukštąjį išsilavinimą tu-
rinčių socialinėje srityje dirban-
čių žmonių darbo užmokesčio. 
Skėtinėms organizacijoms sun-
ku rasti pakankamą kvalifikaci-
ją turinčių darbuotojų, sutinkan-
čių dirbti už minimaliai algai ar-
timą atlyginimą. 

Reaguodamas į šias pastabas 
A.Butkevičius patikino susirin-
kusiuosius, jog ši problema Vy-
riausybei žinoma ir ieškoma jos 
sprendimo galimybių. 

Ar būsto pritaikymas taps 
prioritetine sritimi?

Z.Jančauskio nuomone, ne-
leistinai į nuošalę stumiama ir 
Būstų pritaikymo neįgaliesiems 
programa. Jau kelerius metus 
finansavimas jai ne tik nedidėja 
(nors rengiant 2013 m. biudžetą 
buvo žadėta šiai programai skir-
ti 4 mln. litų, tačiau to nepada-
ryta), bet dargi mažinamas. Šie-
met dalis šios programos pinigų 
perduota socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektams sostinė-
je įgyvendinti. Labiausiai LND 
pirmininkui apmaudu, kad to-
kie perskirstymai atliekami ne-
sitariant, nederinant su neįga-
liųjų asociacijų atstovais. 

Lietuvos žmonių su nega-
lia aplinkos pritaikymo asocia- 
cijos vadovės Nijolės Milkevi-
čienės teigimu, didžiule pro-
blema tapo prieš 60 metų staty-
ti stambiaplokščiai namai. Juose 
atliekamas tik einamasis remon-
tas. Nevykęs pastatų suplanavi-
mas – siauri koridoriai, daug rū-
pesčių keliantis 7 laiptelių barje-
ras iki pirmojo aukšto ir kiti ne-
patogumai – beveik nepataisomi 
dalykai. Juose gyvenančius neį-
galiuosius galima tik iškeldinti iš 
šių namų. Kitus pastatus reikėtų 
įtraukti į gyvenamųjų pastatų re-
novavimo programą. 

Aplinkos ministerija yra nu-
mačiusi renovuoti daugiau kaip 
40 tūkst. gyvenamųjų pastatų, 
tačiau neįgalieji ir vėl liks už bor-
to. Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministrė Angelė Bajorienė 
akcentavo, kad didžiausią su-
sirūpinimą kelia tai, jog pastatų 
modernizavimo programoje JES-
SICA nenumatytas jų pritaiky-

Svarbiausioms neįgaliųjų problemoms – 
Vyriausybės vadovo dėmesys

mo neįgaliesiems finansavimas. 
Patikinęs, kad privalome lai-

kytis ES teisės aktų, antraip tektų 
ne tik grąžinti ne pagal programą 
panaudotas lėšas, bet ir mokė-
ti dideles baudas, A.Butkevičius 
paragino neįgaliuosius bei šią 
sritį kuruojantį Neįgaliųjų rei-
kalų departamentą ieškoti kitų 
programų, kurių lėšas būtų ga-
lima panaudoti būstų pritaiky-
mo darbams. 

G.Paliušienė susirinkusiuo-
sius patikino, kad Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas jau yra su-
planavęs nuo 2014 m. šiai pro-
gramai naudoti ES struktūrinių 
fondų lėšas. O kol tai bus gali-
ma padaryti, tikslinant Būsto 
pritaikymo neįgaliesiems tvar-
kos aprašą, į jo projektą įtraukta 
nuostata, kad jeigu būsto, kuria-
me gyvena neįgalusis, pritaiky-
ti neįmanoma, jam būtų sudary-
ta galimybė persikelti į jau pri-
taikytą būstą.

Vieni kitiems svarbūs ir 
reikalingi

Apibendrindamas susitiki-
me išgirstas neįgaliųjų mintis, 
A.Butkevičius pabrėžė, kad Vy-
riausybės atstovai ir neįgalieji – 
vieni kitiems svarbūs ir reikalin-
gi, o toks jų dialogas – tikrai ne 
paskutinis. Pasak Premjero, atei-
tyje, iš anksto suderinus aptarti 
norimas problemas, bus galima 
pasikviesti ir už jų sprendimą 
atsakingų ministerijų atstovus, 
diskutuojant ieškoti palankiau-
sių sprendimo būdų. 

Norą tartis, bendradarbiau-
ti akcentavo ir LNF prezidentė 
R.Kavaliauskaitė. „Neįgalieji vi-
sada siekia dialogo, – sakė ji. – 
Mes norime, kad be neįgaliųjų 
nebūtų aptarinėjami jokie juos 
liečiantys reikalai ar priimami 
kokie nors sprendimai. Pirmiau-
sia norime savo rate išdiskutuo-
ti visas su mumis susijusias nau-
joves, o tada pateikti pasiūlymus 
valdžios atstovams.“

Šio tikslo neįgalieji siekia la-
bai kryptingai. LNF, neįgaliųjų 
asociacijų atstovai šį požiūrį iš-
dėstė ir susitikimuose su Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo komi-
teto pirmininke Kristina Miški-
niene, ir su socialinės apsaugos 
ir darbo ministre Algimanta Pa-
bedinskiene, kitais valdžios at-
stovais. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Skirtingos veiklų pagrįstumo interpretacijos

susirenkantys neįgalūs jaunuo-
liai. Deja, kol kas organizacija 
negali jiems pasiūlyti naujoviš-
kų ir būtent į jų amžiaus grupę 
orientuotų veiklų, iš organizaci-
jai šiemet skirtų lėšų – 31 tūkst. 
litų sunku ir buvusias veiklas iš-
laikyti, o apie naujas kol kas te-
lieka tik pasvajoti. Tačiau jaunuo-
liai laukiami užimtumo būrelyje, 
kviečiami ateiti, bendrauti, da-
lytis mintimis. Pirmininkė tikisi, 
kad ateityje pavyks gauti finan-
savimą įvairesnėms ir įdomes-
nėms veikloms ir jauni neįgalie-

ji neliks pamiršti.
Veiklios organizacijos pa-

vyzdžiu jau senokai yra tapu-
si Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugija. Bendradarbiaujanti su 
savivaldybe organizacija sulau-
kia valdžios palaikymo, stengia-
si pasikviesti savanorių, neįga-
liesiems pasiūlyti vis įdomesnių 
veiklų, paslaugų. Pasak draugi-
jos pirmininkės Aldonos Šerėnie-
nės, darbšti organizacija pati gali 
prisidurti prie gaunamo finansa-
vimo. Visos anykštėnams teikia-
mos paslaugos yra įkainotos, tau-
piai naudojami ir iš nario mokes-
čio surenkami pinigai. 

Susitikusios ir padiskutavu-
sios draugijų pirmininkės sutarė, 
jog ir ateityje nereikėtų praleis-

Visagino neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stefanija Varkavičienė (kairėje) 
sėmėsi patirties iš kolegių. 

ti progos dalytis įgyta patirtimi.
Olga MACIULEVIČIŪTĖ

Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)
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PIRMADIENĮ– PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 LAbAs RyTAs, LIETu-
vA: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – ži-
nios; 6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 
8.35 – orai, sportas.
12.15 – 15.00 LAbA DIENA, LIE-
TuvA: 12.20, 14.40 – žinios; 
12.25, 14.50 – sportas, orai; 
13.00, 14.00 – LRT radijo žinios.

Redakcija primena,  
kad verta sekti Tv stočių 

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

baltijos Tv

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Neįgaliųjų sportas

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Kryžiažodis „Ūkas“
Vertikaliai: 1. Auginimo vieta. 

2.  Akmens kalnas. 3 Audeklo gabalas 
kojoms apvynioti aunantis. 5. Meška. 
6. Moters vardas. 7. Europos valstybė. 
8. Medis. 9. Svirnas. 13. Žmogus, my-
lintis savo tėvynę. 14. Tvora iš augan-
čių krūmų. 18. Katalikų dvasininkų ilga 
plati apeiginė juosta, kabinama ant ka-
klo. 19. Jėga, sveikata, galybė. 24. Įnagis 
gyvuliams varyti. 25. Įstaiga, atliekanti 
įvairias operacijas su pinigais. 26. ... Ča-
plinas. 27. Lietuvos miestas. 31. Skysčių 
tūrio saikas, ypač paplitęs alui ir vynui 
matuoti (Didžiojoje Britanijoje – 0,568 
litro, JAV – 0,473 litro). 32. Epidemija.  
33. Triumfo ... 35. „Tuomet graži graži bu-
vai, ... tyliųjų ežerų“ (S.Nėris).

Horizontaliai: 1.Klėtyje užtvaras grū-
dams pilti. 4. Kvėpuoti. 10. Ąžuolo vaisius. 
11. Indijos miestas, kuriame stovi vienas 
pasaulio stebuklų – Tadž Machalo mau-
zoliejus. 12. Lietuvos miestas. 15. Sušal-
dytas saldus pieno, grietinės gaminys. 
16. „..., kepurė dega!“ 17. Rytojaus die-
ną. 20. Apvali minkšta kepurė. 21. Metų 
laikas. 22. Mokestis natūra. 23. Atitiko ... 
kotą. 28. Įžymus estų dainininkas Geor-
gas ... 29. Mažas restoranas. 30. Sala Vi-
duržemio jūroje. 34. JAV prezidentas, ku-
rio vardu pavadintas lengvasis automo-
bilis. 36. Lietuvių poetas Liudas ... 37. Rū-
kas. 38. Varžybų pradžia. 39. Arkties tauta. 

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Varnas“ atsakymai:
Vertikaliai: 1. Žyniai 2. Igra 3. Salo-

nas 4. Piratas 5. Ūdra 6. Abitas 7. Vaš-
kas 9. Arabai 12. Karavanas 13. Ates-
tatas 16. Kiras 17. Kinas 20. Babtai 22. 
Arūnas 23. Pitonas 24. Rosinis 25. Sveika 
27. Kmynas 30. Saga 32. Rada. 

Horizontaliai: 1. Žaibas 4. Papūga 
7. Venera 8. Kreida. 10. Tomas 11. Škac 
14. Kasa 15. Karalaitė 18. Sibiras 19. Es-
kimai 20. Barakas 21. Valanda 26. Barito-
nas 28. Tėvo 29. Amen 31. Ponis 33. Irisas 
34. Varnas 35. Aramis 36. Savais. 

Neįgalieji tenisininkai sėkmingai 
konkuravo pasaulio atrankos 

turnyre

Įvairenybės
Pagimdė moteris, 
kuriai persodinti 5 

organai
Kataro pilietė Fatima al Ansari, 

kuriai persodinti 5 organai, pagim-
dė sveiką mergaitę, tik prireikė ce-
zario pjūvio. Nėštumo laikotarpiu 
buvo nedidelių komplikacijų, bet 
gydytojai įsitikinę, jog Fatima, ku-
riai dabar 26 m., galės dar ne kartą 
gimdyti. Laikydama ant rankų mie-
gančią mažylę, ji pareiškė, kad la-
bai džiaugiasi, tapusi motina. Kūdi-
kis išvydo dienos šviesą Jungtinė-
se Amerikos Valstijose. Kaip prane-
ša klinikos Floridos valstijos Maja-
mio mieste gydytojai, tai – pirmas 
toks atvejis pasaulyje. Pasak medi-
kų, jiems žinomi faktai, kad Europo-
je vaikų yra pagimdžiusios mote-
rys, kurioms buvo persodinti 2 or-
ganai. Fatimai, kuriai 2007 m. buvo 
diagnozuotas krešulys žarnyno ar-
terijoje, persodintos donorų kepe-
nys, kasa, skrandis, plonoji ir storo-
ji žarnos.

Mažiausia pasaulyje 
knyga

Japonijos spaustuvė „Toppan 
Printing“ išleido mažiausią pasauly-
je knygą. Jos matmenys – 0,75 mm 
x 0,75 mm, ji turi 22 puslapius. Kny-
ga vadinasi „Keturių metų laikų gė-
lės“. Tai yra žinynas apie Japonijos 
gėles ir augalus. Ji buvo parengta 
per aštuonis mėnesius. Miniatiūri-
nis almanachas dabar eksponuoja-
mas Vaizduojamojo meno muzie-
juje Tokijuje.

Ankstesnis šios neįprastos 
meno šakos rekordas priklausė ru-
sui Anatolijui Konenkai iš Omsko. 
Jo 1996 m. išleistas Antono Čecho-
vo apsakymas „Chameleonas“ tilpo 
0,9 mm x 0,9 mm dydžio knygos 
29-iuose puslapiuose.

Beždžionės 
susidomėjo joga
Rusijos miesto Iževsko zoologi-

jos sode gyvenančios beždžionės 
turi naują pomėgį – primatai susi-
domėjo joga. Pasak zoologijos sodo 
atstovės Julijos Sakerinos, darbuo-
tojai pradėjo užsiiminėti joga pavil-
jone „Beždžionių šalis“ jo gyvento-
jų akivaizdoje ir savo pavyzdžiu iš-
mokė juos kartoti kai kurias pozas. 
„Beždžionės mato neįprastas žmo-
nių pozas ir juos mėgdžioja“, – pa-
sakoja J.Sakerina.  „Žinoma, beždžio-
nėms nepaaiškinsi, kas yra medita-
cija ir nirvana, jos vaiposi, žiūrėda-
mos į žmones. Joms atrodo, jog jei 
žmogus stovi ant galvos, vadinasi, 
jam taip patogu, ir galima taip pat 
pamėginti.“ 

Rastas „Titaniko“ 
smuikas

Anglijoje rastas smuikas, kuriuo 
iki garsiojo „Titaniko“ nuskendimo 
griežė laivo orkestro vadovas. Po 7 
metus trukusios ekspertizės dabar 
patvirtintas instrumento autentiš-
kumas. Smuikas priklausė Volesui 
Hartliui, 8 narių laivo orkestro vado-
vui.  „Titaniko“ orkestras grojo kol lai-
vas nuskendo 1912 m. balandį. Visi 
8 muzikantai per katastrofą žuvo. 
V.Hartlio palaikai kartu su smuiko 
dėklu iš odos, kuriame buvo instru-
mentas, ištraukti praėjus dešimčiai 
dienų po nelaimės. Smuikas buvo 
perduotas V.Hartlio sužadėtinei, kuri 
buvo padovanojusi jam instrumen-

tą sužadėtuvių proga. Po šios mir-
ties 1939-aisiais smuikas buvo pa-
aukotas Gelbėjimo armijai (religinei 
labdaros organizacijai), o galiausiai 
atiteko vienai šeimai, kuri radinį ke-
lis dešimtmečius laikė savo palė-
pėje. Prieš 7 metus šeima kreipė-
si į aukcionų namus, buvo pradė-
tas instrumento autentiškumo ty-
rimas. Kad šis tikras, įrodo dar ir tai, 
kad ant jo yra maža sidabrinė plokš-
telė, kurioje užrašyta: „Volesui, suža-
dėtuvių proga.“ Instrumentas, ant 
kurio matyti tik du įtrūkimai, bus 
eksponuojamas parodoje Belfas-
te, kur buvo pastatytas „Titanikas“. 
Jis vertinamas mažiausiai 100 tūkst. 
eurų. Tačiau smuiko šiuo metu ne-
ketinama parduoti. Džiaugsmo au-
siai instrumentas, deja, jau nebe-
teiks. Dar 1940-aisiais vienas Gel-
bėjimo armijos muzikos mokyto-
jas nustatė, kad juo praktiškai ne-
įmanoma groti.

Vežimėlis 
„karalienei“

Skandalingoji pop muzikos at-
likėja Lady Gaga (tikr. Stefani Dža-
ne Anželina Germanota) buvo pri-
versta atšaukti savo koncertinį turą 
JAV, nes jai buvo diagnozuotas sino-
vitas – sąnarių uždegimas – ir atlik-
ta dešinio klubo operacija. Prieš tai 
kojos skausmas buvo toks stiprus, 
kad ji negalėjo vaikščioti. Gydytojai 
griežtai įsakė ilsėtis, kol viskas sugis. 
Dabar Lady Gaga jau sveiksta ir pri-
sigalvoja įvairių „pramogų“: iš Japo-
nijos atsisiuntė 27 spalvotuosius kar-
pius, miegamajame prie lovos pasi-
statė didžiulį akvariumą ir dabar mė-
gaujasi jų draugija, važinėjasi pato-
giame ir specialiai jai pritaikytame 
neįgaliojo vežimėlyje, kuris yra pa-
dengtas 24 karatų aukso sluoksniu, 
o kitos juodos dalys – odinės. Šį ypa-
tingą vežimėlį pagamino praban-
gus prekės ženklas „Mordekai“.  „Bu-
vau sujaudintas prašymo sukurti šį 
daiktą, kėdę, kuri tinka tik karalie-
nei“, – teigia vežimėlio kūrėjas Ke-
nas Borochovas.

Užsispyrusi mokinė
106-erių metų amerikietei Re-

bai Viljams iš Kolumbo, Ohajo vals-
tijos, pagaliau įteiktas mokyklos bai-
gimo diplomas. Šios dienos mote-
riai teko laukti net 88-erius metus. 
1925 m. mokyklą baigusi mergina 
diplomo negavo todėl, kad maiš-
taudama atsisakė perskaityti vieną 
mokytojo paskirtą knygą. Pasiro-
do, Reba buvo įsitikinusi, kad kny-
ga buvo neverta gaišti laiko: kadai-
se jau buvo ją skaičiusi ir neketino 
skaityti antrąkart, mat ši jai visai ne-
patiko. Vis dėlto maištingoji mergi-
na, dabar jau šimtametė, Reba mo-
kiniams tokiu jos pavyzdžiu sek-
ti nepataria. Moters istoriją parodė 
vienas vietinis žiniasklaidos kanalas. 
Į pensiją išėjusi mokytoja Rita Dai-
ley, sujaudinta šios istorijos, pasiry-
žo pagelbėti senutei, ir jai pavyko iš-
kovoti, kad diplomas Rebai Viljams 
pagaliau būtų įteiktas.

Lietuvos neįgaliųjų teniso 
rinktinė, kurią sudaro vilniečiai 
Aleksandras Pacevičius, Alek-
sandras Olechnovičius ir Janas 
Vysockis, praeitą savaitę sugrįžo 
iš Turkijoje vykusio „2013 BNP 
Paribas World Team Cup Qua-
lification – Turkey“ pasaulio at-
rankos turnyro.

Lietuvos tenisininkai jame 
užėmė 6 vietą. Vienas iš rink-
tinės dalyvių J.Vysockis sako 
esantis patenkintas rezultatu – 
šiemet jis pagerintas net 3 po-
zicijomis (pernai rinktinė užė-
mė 9 vietą, o į pasaulio čempio- 
natą pateko tik viena koman-
da). J.Vysockis sako, kad tai la-
bai geras rezultatas, netgi nuste-
binęs kitus varžybų dalyvius ir 
įkvėpęs mūsiškius siekti toles-
nių pergalių. Turkijoje vykusia-
me turnyre Lietuvos tenisinin-
kai laimėjo prieš Airijos rink-
tinę, tačiau nusileido Šveicari-
jos ir Rusijos atstovams. Rinkti-
nės narys A.Pacevičius sakė, jog 
Rusijos neįgaliųjų teniso rinkti-
nė yra stipri varžovė, kurią la-
bai remia šalies valdžia. Šie te-
nisininkai visų varžybų metu 
buvo prižiūrimi specialistų, tu-
rėjo savus masažuotojus, o akty-
vus rusų sportininkų pasiruoši-
mas vyko ne tik Rusijoje, tačiau 
savaitę iki rungtynių – ir pačio-
je Turkijoje. Rusai į šias varžy-
bas važiuoja jau 10 kartą. Todėl 
mūsų šalies tenisininkai džiau-
gėsi, kad pralaimėjo nedideliu 
skirtumu 7:5. 

J.Vysockis „Bičiulystei“ pa-
sakojo, kad konkuruoti nelen-
gva dar ir dėl nevienodo lygio 
įrangos – lietuvių vežimėliai 

yra daug prastesni nei kitų ša-
lių sportininkų. O tai labai le-
mia žaidimo kokybę – geresni 
vežimėliai yra greitesni, manev-
ringesni, juose sėdint daug len-
gviau pagauti kamuoliuką. 

Galimybes varžytis sunkino 
ir aplinkos sąlygos – buvo žai-
džiama atvirame ore, prie jū-
ros, kur pūtė gana stiprus vė-
jas. O lietuviai tenisininkai visą 
laiką žaidžia uždarose patalpo-
se, tad buvo nelengva perprasti 
tokį žaidimą. 

Norint pasiekti geresnių re-
zultatų, pasak J.Vysockio, rei-
kia daugiau dalyvauti tarptau-
tiniuose turnyruose, sunku to-
bulėti žaidžiant tik tarp savų, o 
tarptautinėms varžyboms trūks-
ta finansavimo. Na, o sąlygas 
treniruotėms neįgalieji tenisi-
ninkai turi puikias – jie nemo-
kamai gali naudotis SEB arena.

Pasak VšĮ „Sveikas mies-

tas“ pranešimo, Lietuvos rink-
tinė neslepia džiaugsmo ir dėl 
užmegztų pažinčių. Jau balan-
džio mėnesį į Lietuvą žada at-
vykti Tarptautinės teniso fede-
racijos, žmonių su judėjimo ne-
galia teniso komiteto (ITF Whe-
elchair Tennis Committee) di-
rektorius Markas Bulokas, ku-
ris susižavėjo Lietuvos neįga-
liųjų teniso rinktine bei planuo-
ja su mūsų šalies atstovais ben-
dradarbiauti ateityje. 

Vilniečiai tenisininkai buvo 
šiltai sutikti ir grįžtant atgal į 
savo šalį – komandai nusilei-
dus Rygos oro uoste, juos pa-
sitiko Latvijos neįgaliųjų teniso 
asociacijos atstovė Teresa Razi-
na. Latvė užsiminė apie galimy-
bę drauge organizuoti specialią 
stovyklą, taip pat ateityje už-
megzti glaudžius ryšius su Lie-
tuvos sportininkais.

„Bičiulystės“ inf. 

Tarptautinės teniso federacijos, žmonių su judėjimo negalia teniso komiteto 
direktorius Markas Bulokas pasveikino lietuvius su sėkmingu žaidimu.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Įsiterpusios naujovės. Renės Bisikirskienės nuotr.Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ 

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

•

Prie kūrybos 
šaltinio

Pro „Bičiulystės“ redakci-
jos langą skaisčiai švie-

čia saulė, kviesdama bėgti, kur-
ti, gyventi. 

Ne mažiau džiugina ir jūsų 
laiškų krūvelė, auganti ant re-
dakcijos stalo. Tai – jūsų godos, 
jūsų likimai, jūsų nemigo naktys. 
Tai ženklas mums, kad esame rei-
kalingi, kad tikitės būti išgirsti. 

Argi gali kuris nors žmogus 
atsispirti galingai metų tėkmės 
jėgai? Juk ir mes, žemdirbių tau-
ta, kartu su žeme šaltu metų lai-
ku prisnūstame, susigūžiame, 
pasineriame į savo dvasios pa-
saulį, kuris, nustojus skubėti, pa-
sirodo, atsiveria įvairesnėm spal-
vom. Nemažai jūsų savo žiemiš-
kuose laiškuose ir apmąstote gy-
venimą, jo bėgsmą. Apie tai savo 
eilėraštyje „Metai“ ir rašo Kėdai-
nių rajono neįgaliųjų draugijos li-
teratų būrelio „Likimo palėpėje“ 
narė Danutė Makelienė:

Metai – bėgančio gyvenimo matas.
Raukšlelės mūsų kaktoje.
Tai besisukantis ratas
Metų laikų kaitoje

Tai džiaugsmo ir skausmo lenktynės
Margų dienų pynėje.
Tai nežinojimo ir patirties grumtynės 
Kintančių įvykių eigoje.

Tai mūsų kelias per žemę,
Duobėtas, kreivas ar tiesus.
Tai renkamų akmenėlių skaičius,
Kasdien stipriau slegiantis pečius. 

Besikeičiantį laiką savo eilė-
raščiuose bei miniatiūrose ap-
mąsto ir Leokadija Norbutienė 
Mockienė. Jos pasirinktos vaiz-
dingos metaforos labai taikliai 

Metai – bėgančio 
gyvenimo matas

apibūdina dabartinį metų laiką 
– nei pavasaris, nei žiema. Visi 
gyvenam laukimu:

Keičiasi gamtos spalvų paletė, 
saulės apkramtytas lopinėlis juosta. 
Kabančiam varvekliui „seilės tįsta“. 
Mažais upeliais sniegas virsta. Pa-
mažu kaip žvakė smilksta šaltis, švy-
tuoklėmis saulės spinduliai ilgėja. 
Papūtęs sparnelius paukštelis mažas 
per miegančias medžio šakeles šoki-
nėja. Vaizduotėje tarsi per žydinčią 
pievą iš nebūties pavasaris taku at-
eina. Ant balkšvo plaukiančio ledo 
luito balta gulbė sparnais plazda. 

(„Tarsi per žydinčią pievą“)

Tekstas paremtas konstatavi-
mu – išvardijami regimi gamtos 
vaizdai. Miniatiūra savo pobū-
džiu (ne struktūra) šiek tiek pri-
mena japonišką haiku – kalba-
ma vaizdais, neįvardijant emo-
cinės būsenos. Ypač vaizdingos 
metaforos varvekliui seilės tįsta, 
saulės apkramtytas. Vaizduotė ir 
vaizdingas žodis – stipriosios 
L.Norbutienės Mockienės kūrė-
jos pusės. 

Kaišiadorietė Angelė Brizic-
kaja „Bičiulystės“ redakcijai rašo 
nuoširdžius, atvirus laiškus. Mo-
teris – abiem amputuotom ko-
jom, visą laiką leidžia namie, 
penktame aukšte. Mirus vyrui 
dvejus metus nematė kiemo, ne-
jautė vėjo, nekvėpavo grynu oru. 
Dabar A.Brizickaja džiaugiasi, 
kad jos bute atnaujino balkoną, 
paplatino duris, tad gali kvėpuo-
ti grynu oru nors balkone. Už tai 
ji savo laiške dėkoja savivaldybės 
administracijai ir kitiems, prie to 
prisidėjusiems. A.Brizickaja dė-
koja ir Kaišiadorių rajono neįga-
liųjų draugijai už atvežtas pačių 
išaugintas daržoves, kitas dova-
nėles, už rūpestį. 

Eilėraščius moteris rašo ne-
migo naktimis, laukdama, kol 
prašvis, apmąstydama savo 
skausmą, bėdas, ligas, kurių jai 
teko daug patirti. 

Nubrauki ašarą, paguodą raski
Pavasario gėlėj, rasos laše,
Už pyktį, melą tu atleiski
Paukščių čiulbėjime ryte.

Gerumo židiniu patsai alsuoki,
Išminties, teisingumo, dorybės siek,
Žinojimo gelmes visas pažinki,
Iš apie gražią ateitį mąstyk.

Ir gal geriau tu pasijusi,
Neteks galvoti apie blogį.
Kliūtis ir prarajas įveiksi, 
Manysies radęs aukso lobį. 

(„Atleiski“)

„Kokia ilga žiema – / Nerimo 
naktų ir dienų“, – rašo A.Brizicka-
ja. Tačiau žiema jau baigėsi, tad 
tuoj gyventi visiems bus links-
miau.

Mylėkim saulę, dangų, net 
ir pažliugusius takus ar tik pro 
langą matomą peizažą. Juk pa-
saulis kasdien vis kitoks... Mylė-
kim save – savo ydas, savo nega-
lias, ieškokim savyje gražiausių 
klodų, kurkim, dainuokim, ra-
šykim. Kiekvienas žmogus – ne-
atrastas lobynas, dažnai taip ir 
neatsiveriantis. Hermanas Hesė 
rašė: „Juk esama tokių žmonių, 
kurie puikiai ir didžiai jaučia 
pasaulio grožį ir nešiojasi sielo-
je kilnius vaizdus, tačiau neran-
da būdo tiems vaizdams pateik-
ti ir parodyti kitiems, kad tie ga-
lėtų jais pasidžiaugti.“ 

O rašydami paieškokime gra-
žesnio žodžio, tikslesnio rimo, 
pagalvokime, ar mūsų pasirink-
tos metaforos iš niekur nepasi-
skolintos. Juk ir deimantas gra-
žiausias, kai jis nugludintas – 
kruopščiai, su meile ir atida. Tik 
genijams pavyksta sukurti še-
devrą vienu prisėdimu. O dau-
guma mūsų – paprasti žmonės, 
kuriems, norint Dievo duotą jau-
tresnę pasaulio pajautą perkelti į 
popierių, reikia pasistengti. 

Šilto pavasariško vėjo ir įkvė-
pimo. 

Emilija STONKUTĖ

Kodėl gyvenime tiek skausmo,
Žiauraus, niekingo, be vilties?
Kodėl neturime mes džiaugsmo,
Laimingo, tyro, be ugnies?

Kodėl svajonės miršta, gęsta,
Kada aplinkui tiek šviesos?
Kodėl svaigsti, kai mintys bręsta,
Nejau nerasim šios tiesos?

Viena iš dviejų 
Laikas,
Kurio kainą 
Tareisi žinąs
Iš užuominų veidrodyje,
Iš blunkančių
Draugų veidų
Juodai baltose fotografi jose,
Iš poezijos tomelyje,
Tarp puslapių,
Pasislėpusio 
Perregimo 
Keturlapio dobilo,

Pateikė milžiniškas sąskaitas
Už džiaugsmą,
Sielvartui, beje, 
Palikdamas seną mokėjimo tarifą. 

O ko jam skubėti? 
Kančioje 
Tapsi šviesa 
Arba ištirpsi tamsoje 
Su ja susiliedamas, –
Viena iš dviejų...

Iš kur žinau, kad niekad nebesusitiksim,
Kad nepanirsiu tavo atminties gelmėn
Lyg ta žuvis... Už jos, virš ledo, saulės blyksniai.
Iš kur žinau, kad niekad nebesusitiksim?
Juk atsisveikinom „Iki“, o ne „sudie“.

Blyški, šalta po sausio dangų žvalgos saulė,
Įkalinti gilioj žiemoj – į ją! Link jos!
Koks kartais keistas mudu supantis pasaulis
Jei gelbstimės ne viltimi, saviapgaule
Ir rišam praeitį prie dabarties gijos.

Tik ką suriši, jei gyvenimas praskrido
Tarsi balta žuvėdra, vėjų išplakta.
Po jos sparnais, kadais netekę vienas kito
Įtikinėjome save, kad laikas gydo,
O paaiškėjo, tai – ne visada tiesa.

Leisk tau padėti
Žvelgi į vieną tašką,
Tylėdamas,
Minčių ašmenimis
Braukdamas sau per širdį - - -

Net jei neįstengi
Išskaityti pasaulio akyse
Nieko,
Išskyrus abejingumą,
Ir veidų neturi tiek,
Kiek reikalauja šis laikmetis,

Lik su tuo, vieninteliu – 
Dievo duotu,

Tik neatstumk
Ištiestos rankos – 
Tilto
Į kažkieno 
Didelių pastangų dėka
Supiltą salą
Gyvenimo vandenyne.

Susimildamas,
Leisk tau padėti...

Kovas
Mintys 
Lengvos lyg snaigių plunksnelės,
Baltos
Kaip sruoga palei smilkinį,
Šiltos
Tarsi sūnaus vaikystės pirštinaitė
Rasta spintoje...
Kovas,
(Iš anksto žinodamas atsakymą),
Įsistebeilijęs į akis
Klausia:
„Ar labai manęs pasiilgai?“

Svajūnė GRITKUVIENĖ
Mažeikiai

Žodžiai
Mano vakarui
Tarsi paukščiui
Nurėžė sparnus
Tavo žodžiai.
Toks mėlynas, mėlynas
Būtų buvęs
Jo skrydis
Viršum akmeninio miesto... 

Kodėl saulėlydis toks trumpas?
Jis taip maloniai žavi mus.
Kodėl tas skausmas sunkias, sunkias,
Tarytum vejas likimus?

Kodėl negalime mes džiaugtis –
Juk tiek aplink gerų draugų?
Kodėl niūru, kai reikia juoktis –
Ar neverti tų pramogų?

* * *

Iš kur žinau

Kodėl, kodėl ir vėl – kodėl?
Tu klausinėsi taip be galo…
Todėl, kad mums, brolau, kentėt
Reikės visiems jau iki galo.

Teresė ŠPAKOVA
Švenčionių r.
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