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Egidijaus Skipario nuotr. 

svajonės, 
kuriomis 

tiki, visada 
išsipildo

Elona Rutkauskienė – 
rami, besišypsanti, šilumą 
spinduliuojanti moteris. 
Kaip ir visi, ji nekantriai 
laukia pavasario, didžio-
jo Prisikėlimo šventės. Su 
ja išaušta ne tik Velykos, 
bet ir jos pačios gimimo 
bei atgimimo dienos. Ba-
landžio 1-ąją gimtadie-
nį švenčianti Elona mini 
ir kovo 26-ąją – dieną, kai 
donoro artimųjų dėka ji 
gavo neįkainojamą dova-
ną – inkstą, kuris grąžino 
moterį į visavertį, džiuge-
sio ir mielų smulkmenų 
kupiną gyvenimą. 

iš kartos į kartą 
perduodama liga

Į transplantologų rankas Elo-
na pateko dėl iš mamos paveldė-
tos inkstų policistozės. Segant šia 
liga normalų inkstų audinį pa-
keičia daugybinės cistos, skys-
čio pripildyti dariniai. Ilgainiui 
cistos visiškai sunaikina inkstus. 
Ši liga – Elonos giminės moteriš-
kosios linijos nelaimė. Pirmiausia 
dėl jos mirė moters močiutė, liga 
pasiglemžė ir vos 48-erių sulau-
kusią mamą, jos seserį. 

Ir Elona nuo vaikystės žinojo 
turinti problemų dėl inkstų. Ta-

čiau echoskopiniai tyrimai tuo-
met dar nebuvo atliekami, o įta-
riamo inkstų nepakankamumo 
gydytojai ilgai nesusiejo su mo-
tinos liga. Policistozės diagnozę 
E.Rutkauskienė išgirdo būdama 
29-erių. Šiandien sunku patikėti, 
bet gruodžio mėnesį ji 6 valandas 
stovėjo eilėje prie knygyno, no-
rėdama nusipirkti „Vytautą Di-
dįjį“. Tokio išbandymo nesveiki 
moters inkstai neatlaikė – ji atsi-
dūrė ligoninėje. Iš pradžių dia-
gnozavę inkstų uždegimą, me-
dikai netrukus nustatė, kad Elo-
na serga ir inkstų policistoze. Di-
agnozę patvirtino aptiktos supū-
liavusios cistos. 

Moterį operavęs chirurgas 
pacientės labai nenugąsdino. Jis 
žadėjo, kad dar kokius 20 metų 
Elona didelių problemų išvengs, 
jei saugosis peršalimų, infekcijų, 
uždegimų. Ir iš tiesų – kurį laiką 
inkstai nelabai trukdė gyventi. 
Moteris stengėsi apie tai negalvo-
ti ir pakankamai normaliai jautė-
si. Tiesa, chirurgo žadėto termino 
nesulaukė – gerokai pablogėjus 
inkstų funkcijai, dializės proce-
dūrų jai prireikė jau 45-erių. Pir-
miausia reikėjo tam pasirengti – 
suformuoti fi stulę. 

Donoro inkstas Elonai Rutkauskienei grąžino gyvenimo džiaugsmą. 

klounai aplanko ligoninėje
Įsivaizduokit – gulit lovoje, 

galvojat apie tai, kokios nema-
lonios procedūros šiandien lau-
kia, ir štai – pabeldžia, o paskui 
ir galvą pro duris įkiša kažkokie 
juokingai apsirengę žmogėnai su 
raudonomis nosimis, iššiepę pa-
čią kvailiausią šypseną. Ar gali ne-
nusišypsoti? O dar jie moka links-
mai žaisti, dainuoti, sakyti eilėraš-
čius ir šiaip yra labai draugiški.

Santariškių vaikų ligoninės 
Vaikų ortopedijos skyriuje gydo-
mi vaikai, patyrę stuburo lūžius, 
sergantys cerebriniu paralyžiu-
mi, turintys pėdų ir galūnių de-
formacijų bei panašių bėdų. Tam, 
kad jie lengviau vaikščiotų, sėdė-
tų ar tiesiog geriau jaustųsi, atlie-
kamos labai sudėtingos operaci-
jos. Tai nėra lengvas gydymas, nes 
neretai vaikų laukia ilgas sveiki-
mas, sunkus prisitaikymo perio-
das, kai tenka iškęsti daug nema-
lonių procedūrų ir apribojimų. 
Kai kurie cerebriniu paralyžiumi 
sergantys vaikai šiame skyriuje 
praleidžia po keletą mėnesių per 

2013 m. kovo 28 – balandžio 3 d., Nr. 12 (1131)

Ne saulė grįžta, tai į saulę sukasi
Žalioji Žemė – amžinas lopšys.
Ilgėja dienos ir trumpėja sutemos,
Koks laikinas, trapus pasaulis šis. 

                        Danutė Batisienė „Sugrįžimai“

socialiniai klounai dovanoja šventę
Skauda, neramu dėl blo-
gėjančios sveikatos ar 
laukiančios sudėtingos 
operacijos, o gal šiaip la-
bai liūdna? Jums nuotai-
ką gali pakelti… klounai. 
Ne, į cirką eiti nereikės – 
jie atvažiuos pas jus: į li-
goninę, vaikų namus ar 
neįgaliųjų dienos centrą. 
Vien tam, kad nors trum-
pam padėtų pamiršti kas-
dienybę, paskleisti gerą 
nuotaiką ne per šventes, 
bet tada, kai liūdniausia.

metus. Šią nelengvą atmosferą pa-
gyvina kartkartėmis į skyrių už-
sukantys klounai. Vaikiškas, nai-
vus, nuotaikingas pokalbis apie 
viską ir apie nieką vaikui priim-
tina, suprantama kalba, juokingos 
istorijos ar žaidimai pakelia nuo-
taiką net labiausiai išsigandusiam 
ligoniukui ir jo mamai. O links-
miausia, kad klounai dar ir kvai-
loki ir šiaip atrodo, kad jiems la-
bai nesiseka. Tai buvo kartą šne-
kų vaikams, kai supainiojo jų var-
dus – jaunieji pacientai prisiminę 
tai juokavo ne vieną dieną. 

sunkiems ligoniams 
pakelia nuotaiką

8-metę Agilę nuo gimimo 
vargina stuburo išvarža. Dabar 
dar ir koją susilaužė, nors juda tik 
rateliais. Mergaitė – dažnas sve-
čias Santariškėse. Agilė – links-
ma, energinga, tačiau ligoninė-
je jai gana liūdna. Mergaitė la-
bai laukia klounų – jie labai juo-
kingi, jiems netgi rankų niekaip 
nepavyksta iškelti. Gal kartu su 
Agile pavyks? Na, žinoma, kad 

Agilė kartu su klounais linksmai juokavo ir net pasimankštino. 
Egidijaus Skipario nuotr.

Egidijaus Skipario nuotr. 

                      Džiugaus 
Šv.Velykų laukimo!

                      Džiugaus 
Šv.Velykų laukimo!



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Tautos dvasiškumą labai gražiai iliustruoja baltų mi-
tologijoje vaizduojamas Gyvybės medis. Tauta – tai ka-
mienas, ant kurio auga daug šakų su vešliais lapais. Gy-
vybės medžio atvaizdų sutinkame ant jaunamarčių krai-
čių skrynių, prieverpsčių. Ir patys, į įkaitintą vašką pa-
mirkę adatėlę, vedžiojame Gyvybės medžio šakeles ant 
velykinių margučių. 

Tautiškumo dvasia vystosi kaip gyvas organizmas, 
bet jos stiprybė – vienybėje. Be vienybės nepasieksime 
nieko.

Tauta turi savo vystymosi dėsningumus, kurie trum-
pu istorijos laikotarpiu yra sunkiai pastebimi. Iš knygų 
bei senelių pasakojimų esame daug girdėję apie pasiau-
kojamas lietuvių kovas su kryžiuočių ordinu, sunkų Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės kūrimosi kelią. Kaip 
akmenis apaugančios kerpės, laiko sluoksniai vis labiau 
dengia tų įvykių objektyvumą ir mus pasiekia tik he-
rojinės romantiškos istorijos, kuriose mūsų tautos dva-
sia pasiekia tokios stiprybės, kad jai suvokti pritrūksta 
mūsų žemiškų jėgų. 

Vienais istoriniais periodais tautos dvasiškumas pri-
slopsta, tauta blaškosi nerasdama vienijančios idėjos bei 
vedlių, kitais ji kaip laimės žiburys šviečia ir veda žmo-
nes tikslo link. Tai dėsninga, nes dvasiškumui taip pat 
reikalingi ramybės periodai, kurie tik nepatyrusiai akiai 
atrodo ,,ramybe“. 

Kokie mes galime būti dvasingi ir vieningi, puikiai pa-
mename dar iš netolimų istorinių įvykių, kuomet Kalnų, 
Vingio parkai, Katedros aikštė buvo sausakimši besišyp-
sančių, geranoriškai nusiteikusių žmonių. Šiek tiek besi-
domintiems istorija nuostabą kelia 1918 m. naujos Lietu-
vos valstybės patriarchų dvasingumas, jų pasiaukojimas. 
Neįtikėtinas ir Lietuvos sėkmingo vystymosi kelias tarpu-
kario laikotarpiu. Pasididžiavimą kelia tuo metu filmuo-
ti kadrai, kuomet prezidentai A.Stulginskis, K.Grinius, 
A.Smetona atrodo kaip tikri Anglijos džentelmenai. Pa-
našiai atrodė ir pagrindinė Kauno gatvė – Laisvės alėja, 
kur nereta ponia priminė iš Paryžiaus Eliziejaus laukų at-
skraidintą personažą (apie tai rašoma G.Dauguvietytės 
atsiminimuose). Žinoma, visai kitaip tuo metu gyveno 
kaimo žmonės, bet darbštūs ir kūrybingi kaimiečiai su-
gebėjo laviruoti tarp įvairių krizių ir ekonominių nuos-
mukio periodų. 

Esu sklaidžiusi 1920–1940 m. ėjusius medicininės pa-
kraipos žurnalus. Jų puslapiuose radau labai įdomių fak-
tų apie tuometinius istorinius įvykius. Paskelbus 1918 m. 
Lietuvos nepriklausomą valstybę, iš Rusijos, Vakarų Eu-
ropos pradėjo masiškai grįžti tuose kraštuose gyvenę lie-
tuviai. Sugrįžo aukštųjų mokyklų profesoriai, garsūs gy-
dytojai, menininkai, aukštųjų mokslų nespėję baigti stu-
dentai bei I Pasaulinio karo išblaškyti žmonės. 1918-1920 
m. į Lietuvą sugrįžo 60 tūkst. žmonių! Lenkiu galvą prieš 
juos. Jaunai valstybei nereikėjo ugdyti tų, kurie ją kūrė. 
Tai buvo ta lietuvių tautos dvasinė jėga, kuri ir pakėlė 
naujam gyvenimui Lietuvą. Dauguma tų žmonių sugrį-
žo, kaip sakoma, ,,tuščiomis rankomis, bet pilnomis gal-
vomis.“ Kartu su vietine inteligentija jie ir pakėlė viską į 
deramą valstybingumo lygį. Nuostabu, kad 1922-aisiais 
kuriant Lietuvos universitetą, kuris 1930 m. buvo perva-
dintas į Vytauto Didžiojo, tik kelioms katedroms pritrū-
ko savų profesorių, na, o Seimas buvo suformuotas tik 
iš savos inteligentijos atstovų. Kuriant universitetą vals-
tybė skyrė... tik 1 proc. lėšų. Kitas paaukojo svetur ir Lie-
tuvoje gyvenę lietuviai. Labai daug prie valstybės kūri-
mo prisidėjo ir žydų tauta. Kad būtų galima atsiskaity-
ti už darbus ir paskaitas universitete, kai kurie profeso-
riai bankuose užstatė net savo namus. Štai ką gali tautos 
dvasia savo pakilimo laikotarpiu...  

Šiandien ne vienas aimanuojame, kad daug lietuvių 
išvyksta svetur, bet buvo periodų, kada jie plūste plūdo į 
Lietuvą. Todėl aš tikiu, kad pasisėmę patirties, pagyvenę 
kitoje kultūroje, jie sugrįš į Lietuvą. Istorinė patirtis rodo, 
kad po tariamos ,,ramybės“ periodų tautos dvasiškumas 
atsigauna ir pakyla į naują lygmenį. Būkime kantrūs ir 
jauskimės ne šio proceso pašaliečiais, bet vešliais Gyvy-
bės Medžio lapais. 

Tautos dvasiškumo 
beieškant...

Šilutės r.:
Į smagią pramogą – 

supažindinti su Velykų 
tradicijomis, pamokyti 
vašku marginti kiauši-
nius, švėkšniškius pa-
kvietė Šilutės rajono neį-
galiųjų draugijos Švėkš-
nos padalinio aktyvistai, 
vadovaujami pirmininkės 
I.Riterienės, ir F.Bajoraičio 
viešosios bibliotekos 
Švėkšnos filialo bibliote-
kininkė D.Litvinienė. Su-
manymas pateisino lū-
kesčius. Seniūnijos salėje 
vos tilpo neįgaliųjų drau-
gijos nariai, Švėkšnos spe-
cialiosios mokyklos auklė-
tiniai ir pedagogai, sve-
čiai ir visi kiti, norintys 
išmokti vašku margin-
ti kiaušinius. Apie orga-
nizatorių pastangas su-
kurti šventišką nuotaiką 
bylojo velykinių puokš-
čių parodėlė, išsprogusių 
beržų šakelių puokštelės, 
švėkšniškių verslininkų  

Pavasarinė meditacija – 
kiaušinio marginimas

A. ir V.Toliušių dovana – 
jų kepykloje iškepti vely-
kiniai pyragai bei malo-
niai nuteikiantys įvairiau-
sių paukščių balsų įrašai.

Seniausi išlikę mar-
gučiai yra arba margin-
ti vašku, arba skutinėti. 
Pasak etnologų, margini-
mas vašku yra neabejoti-
nai lietuviška tradicija, tik 
sunku pasakyti, kada tiks-
liai vaškas pradėtas tep-
ti ant kiaušinių. Pats Ve-
lykų simbolis margutis 
simbolizuoja naujos gy-
vybės pabudinimo pras-
mę, o magiškumo jam su-
teikiame patys, marginda-
mi ir įkraudami savų min-
čių bei linkėjimų. 

Šia ir panašia patirti-
mi tądien nuoširdžiai dali-

nosi kiaušinių margintojai 
Švėkšnoje, vieni kitus pa-
mokydami, pasitardami ir 
vis tarpusavyje aptardami 
marginimo vašku techno-
logijos ypatumus.

Atrakcijos organiza-
toriai kvietė atidžiau pa-
žvelgti į margučius ir pa-
bandyti įžvelgti kitados 
ženkluose ir simboliuose 
užkoduotą mintį apie mus 
supantį pasaulį. 

Neabejotinai margi-
nimas vašku reikalauja 
daugiau laiko, pastangų 
bei įgūdžių, o įgudus no-
risi vis dar ir dar margin-
ti, ieškoti simbolikos, gro-
žio, prasmės. Svarbu ne-
pamiršti, kad ornamentai 
gali būti patys įvairiausi, 
bet tradiciškai tai yra tos 

pačios saulutės, paukšte-
liai, kiti gamtos vaizdai, 
kaip ir keramikoje, me-
džio raižiniuose, audinių 
raštuose ar kryždirbystėje. 

Pavasarinė meditacija 
– į fantazijos pasaulį įtrau-
kęs bičių vaško aromatas, 
baksnojimas į indelį su 
vašku, taškelių, brūkšne-
lių dėliojimas, kiaušinio 
nardinimas į dažus bai-
gėsi – margučiai pasipuo-
šė įmantriausiais raštais. 
Organizatoriai, pasako-
jimą apie Velykų papro-
čius ir simbolius paįvairi-
nę poezija, tautosaka bei 
teatralizuotomis ištrauko-
mis, šventę užbaigė sma-
giomis margučių rideni-
mo varžybomis. 

Violeta AstrAuskienė

Pasvalys:
Pasvalio kultūros cen-

tre vyko rajono neįgaliųjų 
draugijos ataskaitinis-rin-
kiminis susirinkimas. Į jį 
gana gausiai susirinko ne 
tik draugijos nariai, bet ir 
jų pakviesti svečiai. Į kultū-
ros namų sceną pirmą kar-
tą koncertuoti pakilo prie 
Neįgaliųjų draugijos voka-
linio ansamblio ,,Žalsvasis 
šaltinis“ susikūrusi instru-
mentinė kapela. Muzikan-
tus pakeitė spalvingi Sva-
lios pagrindinės mokyklos 
mokiniai, vadovaujami šo-
kių vadovės Jolantos Prei-
džiuvienės.

Laikinai pirmininko 
pareigas draugijoje einanti 
Eglė Vegytė pristatyti atas-
kaitą už 2012 m. pakvietė 
buvusį ilgametį organiza-
cijos vadovą Juozą Zenoną 
Matulį. Jis prisiminė drau-
gijos veiklos istoriją, jos pa-
siekimus, buvusius sun-
kumus bei palinkėjo nau-
jai išrinktam vadovui sėk- 
mės ir ištvermės. Dėl am-
žiaus ir sveikatos pasitrau-
kęs nuo draugijos vadovo 
vairo J.Matulis pažadėjo, 
kiek leis jėgos, padėti nau-
jam vadovui ir organizaci-
jai. Pratęsdama ataskaitą 
apie nuveiktus darbus ir 
ateities planus, E.Vegytė 
akcentavo, jog bus ieško-
ma naujų darbo krypčių, 
tęsiant ir dabar vykdomas 
draugijos veiklas. Revizi-

Laikina pirmininkė pateisino 
pasitikėjimą

jos komisijos ataskaitą už 
2012 m. laikotarpį perskai-
tė revizijos komisijos pir-
mininkė Stasė Lazickienė. 
Išklausytos ataskaitos su-
sirinkime buvo patvirtin-
tos vienbalsiai.

Ataskaitinio susirinki-
mo svečias Pasvalio rajo-
no savivaldybės mero pa-
vaduotojas Povilas Balčiū-
nas akcentavo: „Neįgaliųjų 
draugija yra viena iš gau-
siausių nevyriausybinių 
organizacijų Pasvalio ra-
jone, kuri sugeba aktyviai 
dirbti ir jau ilgus metus turi 
gabius vadovus. Ji yra pa-
siekusi gerų rezultatų, tiki-
mės jog ateityje išliks tokia 

pat stipri ir pasirinks sau 
tinkamus lyderius.“ Susi-
rinkimo dalyvius sveiki-
nusios Seimo nario Anta-
no Matulo atstovės Zina 
Magelinskienė ir Skaistė 
Mockūnienė padėkos raš-
tais apdovanojo buvusį il-
gametį Pasvalio rajono ne-
įgaliųjų draugijos vadovą 
J.Matulį, vokalinio ansam-
blio ,,Žalsvasis Šaltinis“ 
organizatorių Joną Vaite-
kūną ir vaidybos būrelio 
,,Vėrinys“ režisierę Dia-
ną Aukštuolienę. Kalbė-
damas apie draugijos pa-
siekimus, ypač neįgaliųjų 
sporto propagavimo srity-
je, rajono savivaldybės ta-

rybos narys Alfonsas Pu-
lokas pažadėjo ir ateity-
je remti neįgaliųjų pastan-
gas. Socialinės paramos ir 
sveikatos skyriaus vedėja 
Ramutė Ožalinskienė lin-
kėjo ir toliau aktyviai teik-
ti projektinius pasiūlymus. 
„Bočių“ bendrijos vadovas 
Stasys Tribuišis džiaugė-
si draugiškais ir šiltais vi-
suomeninių organizacijų 
santykiais. Renginio ne-
užmiršo ir ilgametis Neį-
galiųjų draugijos rėmėjas 
verslininkas Rimas Želvys.

Kadangi šiuo metu Pas-
valio rajono neįgaliųjų 
draugijos veikloje dalyvau-
ja per 400 narių, į rinkiminę 
konferenciją iš visų seniū-
nijų buvo išrinkta 40 dele-
gatų. Į draugijos pirminin-
ko pareigas buvo pasiū-
lyta E.Vegytė, kuri balsų 
dauguma ketveriems me-
tams išrinkta Pasvalio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
pirmininke.

Pasibaigus renginiui 
draugijos nariai, svečiai bei 
delegatai buvo pakviesti į 
Kultūros centro fojė pasi-
vaišinti skambant nuotai-
kingai ir linksmai neįga-
liųjų vokalinio ansamblio 
muzikai. 

Vilius GrABskis
Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos 

narys
Naujai išrinktą pirmininkę Eglę Vegytę pasveikino savivaldy-
bės atstovai.

Neįgalieji noriai mokėsi marginti kiaušinius. Jono Girskio nuotr.
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Draugijų patirtis 
regionuose

„Būti išklausytam ir supras-
tam – labai svarbu. Idealu, kai 
tave supranta ne tik veiklos bi-
čiuliai, bet ir vietos valdžia. To-
kią laimę ne visi dirbantieji ne-
įgaliųjų draugijose patiria“, – 
tokia išvada peršasi išklausius 
Panevėžio regiono neįgaliųjų 
draugijų vadovų išsakytas pas-
tabas apie savo darbo aktualijas 
ir problemas, santykius su savi-
valdybėmis ir jų atsakingais val-
dininkais.

„Man labai svarbu iš pirmų 
lūpų išgirsti apie regionuose dir-
bančių mūsų žmonių rūpesčius, 
veiklą, suvokti mūsų darbuotojų 
požiūrį į savivaldybių funkcijas 
ir galios ribas bei savivaldybių 
požiūrį į neįgaliuosius ir mūsų 
draugijų paskirtį“, – sakė Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos (LND) 
pirmininkas Zigmantas Jančaus-
kis, apibendrindamas kelias va-
landas trukusį pasitarimą Kupiš-
kyje. Į jį buvo susirinkę kaimy-
nai – Panevėžio rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Aurelija 
Petronienė, Panevėžio miesto – 
Stanislava Arbutavičienė, Ro-
kiškio – Janina Šliomina, Biržų – 
Lidija Dainiuvienė, Pasvalio neį-
galiųjų draugijai atstovaujantys 
Eglė Vegytė bei Vilius Grabskis 
ir renginio šeimininkė Kupiškio 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Bronė Kaleinikovienė. 

Darbas – iš širdies, ne 
pagal valandas

Jau antri metai neįgalių-
jų veiklos projektai finansuoja-
mi per savivaldybes. Ankstes-
nius laikus, kai prieš pateikiant 
projektus Neįgaliųjų reikalų de-
partamentui jie būdavo peržiū-
rimi Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijoje, daugelis prisimena kaip 
aukso amžių. Nes buvo suprati-
mas, nuovoka, išmanymas. Buvo 
stabilumas, pasitikėjimas, nebu-
vo baimės.

Dabar paaiškėjo, kad neįga-

Draugijų veiklos mozaika iš arti  
ryškesnė ir aiškesnė

liųjų draugijų vadovai kai kurio-
se savivaldybėse jaučia perdė-
tą valdininkų reiklumą, beveik 
priekabumą, spaudimą. Kruopš-
tūs biurokratai įpratę kiekvieną 
veiklos judesį vertinti pagal tai, 
ar tai tiksliai ataskaitose užra-
šyta, kiek valandų, kokie atstu-
mai, koks rezultatas, kiek žmo-
nių, kiek paslaugų, kokiu metu 
suteikta...

„Dirbam be atlygio kelis mė-
nesius, nėra finansavimo, kol ne-
patvirtinti biudžetai. Turim treč-
dalį etato, ketvirtį etato. Lydim 
savo žmones pas gydytojus, nu-
vežam, perkam vaistus. Suren-
kam namuose neįgaliųjų skal-
binius, atsivežam žmones nu-
prausti, parvežam. Skarelę už-
rišam, sagas užsagstom, batus 
apaunam, numaudom. Malkų 
atnešam, perdegusią elektros 
lemputę pakeičiam... Jeigu su-
šalę, arbatos išverdam, susirgus 
guodžiam, gydom... O juk pa-
gal įstatymo raidę reikėtų dar-
bo valandoms pasibaigus, ku-
rui išsekus, išsodinti žmogų iš 
mašinos, palikti pusiaukelėj, 
nes mums neapmoka, negalima 
dirbti, mus bara už tokius virš-
valandžius. Tikina, kad tas pats 
neįgalusis negali būti įrašytas į 
kelių paslaugų gavėjų sąrašus, 
negali dainuoti, groti ir vyteles 
pinti, nes tai bus fiktyvus „sie-
lų“ prirašinėjimas, kad draugi-
jos darbuotojas negali teikti as-
mens asistento paslaugų neįga-
liam savo šeimos nariui ir dau-
gybė kitokių keistų dalykų“, – 
kalbėjo Panevėžio, Biržų rajo-
nų neįgaliųjų draugijų vadovės.

Panevėžio miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė S.Arbuta-
vičienė išsakė visų savo kolegių 
požiūrį: „Daug darbų atliekam 
iš gailesčio socialinės atskirties 
žmonėms, iš geros širdies, tie-
siog nemokamai. Turbūt darom 
nusikaltimą, bet kitur tokie žmo-

nės nepriimami, negalima jų at-
stumti...“

Valdžia – neįgaliesiems, 
neįgalieji – valdžiai

Neįgaliųjų draugijų situaci-
ja ir jausena rajonuose labai pri-
klauso nuo vietos valdžios po-
žiūrio.

„Ar jumis nesinaudoja val-
džia, neuždeda ant jūsų pečių 
savo darbo ir savo funkcijų?“ – 
teiravosi draugijos pirmininkas 
Z.Jančauskis.

Rokiškio, Kupiškio ir Pas-
valio rajonų draugijų atstovės 
santykius su valdžia įvardijo 
kaip geranoriškus. Rokiškietės 
J.Šliominos nuomone, reikėtų 
daugiau demokratijos veiklos 
funkcijų pasidalijime. Rokiškė-
nai daug dėmesio skiria asmens 
asistento paslaugai, ji teikiama 
33 asmenims. „Dirbam juodai, 
bet ir savivaldybė mumis džiau-
giasi, tokia darna visiems į nau-
dą“, – teigė draugijos vadovė. 
Ankstesniais metais rokiškė-
nai veždavo neįgaliuosius dia-
lizės procedūrų, dabar šią prie-
volę atlikti apsiėmė pats Diali-
zės centras.

Kai kurios draugijos pačios 
moka už savo patalpų išlaikymą, 
komunalines paslaugas. Tokiu 

atveju mažiau lėšų lieka projek-
tams vykdyti, skriaudžiami ne-
įgalieji, nuskurdinama jų veikla, 
sumažėja būrelių, kultūrinio už-
imtumo galimybių.

Kupiškio rajono neįgalių-
jų draugija dėkinga vietos val-
džiai, kad jai patalpų išlaikymas 
nekainuoja, mat tame pačiame 
pastate yra įsikūręs ir savivaldy-
bės socialinių paslaugų centras, 
yra technikos pagalbos priemo-
nių sandėlis. 

Šiemet, palyginti su praėju-
siais metais, Kupiškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos finansavimas 
sumažintas 7 tūkst. litų. Teko 
atsisakyti vieno būrelio vado-
vės, bet laimė, kad čia dirba en-
tuziastai, iš sentimentų ir drau-
giškumo...

Tą patį tvirtino ir kitų rajonų 
atstovės. Beje, ne visi kaimynai 
šiemet gyvena prasčiau nei per-
nai. Tik Panevėžio rajono neįga-
liųjų draugijai finasavimas šie-
met sumažintas 10 tūkst. litų, o 
Biržų, Rokiškio, Pasvalio rajonų 
organizacijoms pridėta 3, 4 ar net 
14 tūkst. litų. Biržiečiai vargsta 
ankštose patalpose, savivaldybė 
lyg ir žada surasti tinkamesnes.

Draugijų veiklos apimtys taip 
pat gana įvairios, kupiškėnai 
vykdo 7 projektus, panašiai bir-

žiečiai, rokiškėnai. Pasvalio rajo-
no neįgaliųjų draugija šiemet ne-
beteikia asmens higienos paslau-
gų, tai perduota seniūnijų socia-
liniams darbuotojams, ir neįga-
lieji dėl tokio naštos palengvini-
mo nė kiek nerūstauja. Draugijos 
pirmininkė E.Vegytė pasakojo, 
kad dirba 5 draugijos darbuoto-
jai, menkas jų uždarbis, bet žmo-
nės patenkinti turėdami veiklos, 
įdomių užsiėmimų. Yra 5 būre-
liai, šiemet susibūrė jaunimo vei-
klos grupė, pati Eglė rašo sveika-
tinimo projektus, jaunimui tokia 
veikla patraukli.

Veiklų aprašą reikia 
tobulinti

Prakalbus apie paslaugų 
aprašo tikslinimo būtinybę, pa-
sitarimo dalyviai neslėpė skep-
ticizmo.

Pasak rokiškietės J.Šliominos, 
„tas aprašas – tikra margo gene-
lio pasaka. Argi galima numaty-
ti ir surašyti visus darbus dar-
belius, kurių neįgaliam žmogui 
prireikia?“

Dėl kai kurių dalykų draugijų 
vadovės sutarė vieningai: į apra-
šą turi būti įtrauktos konsultavi-
mo ir informavimo paslaugos, 
nes tai kasdien užima didelę dar-
bo laiko dalį. Vertinant projek-
tus ir skiriant finansavimą, turė-
tų būti atsižvelgiama ne į draugi-
jų narių ir paslaugų gavėjų skai-
čių, bet į suteiktų paslaugų ir dar-
bo apimtis.

Dėkodamas draugijų atsto-
vams už atvirą, išsamų ir daly-
kišką pasikalbėjimą, LND pirmi-
ninkas Z.Jančauskis didelių pa-
žadų dėl gerų pokyčių nedalino, 
tik palinkėjo stiprybės, kantry-
bės ir atkaklumo. Šiemet drau-
gija švęs savo veiklos 25-metį, 
tai irgi proga susirinkti ir kartu 
pasidžiaugti.

Valius DOMAntAs
Autoriaus nuotr.

Prie apskrito diskusijų stalo susirinko Panevėžio regiono neįgaliųjų drau-
gijų aktyvas: Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aurelija 
Petronienė, Rokiškio – Janina Šliomina, Pasvalio atstovas Vilius Grabskis. 

tekrinta žodžiai lyg rasos  
į širdį žmogaus

Tai nieko, nieko, kad gyvenimas
Dar kartą prisilies
Ir prie žaizdų gilių...
Juk užmokėt reik
Už tą aušros plevenimą,
Už gyvą puokštę...
Saulės spindulių.

J.Degutytė

Pro lango stiklą vidun įsiver-
žia akinamai šviečianti saulė. Pa-
vasario saulė. Primerki akis ir, at-
rodo, matai – šviečia saulėje smė-
liu nubarstyti takeliai. Namuose 
kadagio kvapas. Popierinėmis 
gėlėmis naujai išpuošti šventųjų 
paveikslai. Rytoj – Šventosios Ve-
lykos. Didžioji pavasario šventė. 
Rytoj mes, vaikai, prašysime ma-
mutės leisti basomis lakstyt. Ten, 
toli ir seniai, toks gražus buvo 
Šventųjų Velykų laukimas. Ten 
buvo mūsų pradžia ir subrendi-
mas. Iš ten išėjome gyvent.

Prabėgo daug metų. Šiandien 
vėl laukiame Šventųjų Velykų – 
Prisikėlimo šventės. Būkime lai-
mingi, bičiuliai, sulaukę pavasa-
rio. Te saulės spinduliai išlygi-

na skausmo randus, suteikia vil-
tį pakilti.

Šviesa ateina per gyvenimo 
sniegynus, pažadina viltį. Nebi-
jok, širdie, sušilti ir prie ne tau 
sukurto laužo. Nebijok, kaip 
paukštis plasnok, plakt nesu-
stok. Kiekvienoj dienoj džiaugs-
mo ieškok. 

Jau greit žels žolė. Laisvai 
čiurlens šaltinių versmė. Plačiai 
padangėje skambės vyturėlių 
giesmė. Laukiame visiško gam-
tos atgijimo. Turime viltį, mūsų 
buvimą laike. 

Taip norisi įkvėpti gurkšnį 
tyro oro. Pajusti, kaip jis sušy-
la ir kūnu srovena, lyg iš paukš-
čio krūtinės pavasaris man gie-
da. Gal už tarp sienų praleistas 
dienas savo gaivą aukodamas.

Aš vis dar tikiu, kad kažkam 
reikia mano rašytų žodžių. Gal 
tam, kad vienas nebūtų. Rašau 
juos ir Dangaus prašau: „Tekrin-
ta jie lyg rasos į širdį žmogaus.“

Mes visi gyvename, iš laiko 
tylos po žodį, po mintį išpešę. Kol 

dvasia gyva, ji visad lauks susiti-
kimų. Ilgesį skaudės, kuris kaip 
vyšnia kasdien vis labiau išsirps. 
Bet jis ne šaltas ir ne sniegas, ir 
pavasariui atėjus neištirps. Sie-
loje budės, glūdės iki susitikimo.

Bičiuli, tu manęs nesirink, 
kai norėsi širdį atverti. Negalė-
siu būti rami, išklausyti, patar-
ti. Mūsų valandos trumpos ir 
baikščios. Mūsų žodžiai – vasa-
ros paukščiai. Gal dar giedos, jei 
tikėsim ir lauksim. Gal...

Bičiuli, dar minutę pabūki 
prie lango. Aš praplauksiu de-
besėliu mažu ir paliksiu tau mė-
lyną Dangų – be lietaus, debesė-
lių pilkų.

Ar girdi, bičiuli, kaip paukš-
čiai gieda? Taip gražu! Ašara nu-
rieda, netverdama džiaugsmu. 
Išgyvenom, sulaukėm pavasario 
šviesaus. Visiems Jums, bičiuliai, 
gero kelio! Visiems gražios klo-
ties – iš visos širdies! Linksmų 
Šventų Velykų!

stefanija FeDuLAitė
Panevėžys Egidijaus Skipario nuotr. 
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naujoviškos 
kardiochirurginės 

operacijos 
Vilniaus universiteto ligoninės 

Santariškių klinikose pradėtas taiky-
ti mitralinio vožtuvo nesandarumo 
gydymo būdas, pakeičiant nutrūku-
sias chordas naujomis, nestabdant 
širdies, per nedidelį pjūvį, panau-
dojant modernios technologijos spe-
cialų prietaisą. Šiuo metodu pirmą 
kartą pasaulyje buvo atliktos 3 mi-
nimaliai invazinės širdies operacijos.

Kaip teigia Santariškių klinikų 
Kardiologijos ir angiologijos centro 
direktorius prof. Audrius Aidietis, 
Santariškių klinikose tai atlikti buvo 
galima tik todėl, kad čia suformuota 
stipri širdies komanda, apjungianti 
kardiochirurgus, kardiologus, anes-
teziologus ir echoskopijos specialis-
tus. „Mes ne vienerius metus ben-
draujame ir bendradarbiaujame su 
įvairiomis garsiomis užsienio ligoni-
nėmis kuriant ir pritaikant praktiko-
je naujus gydymo metodus ir prie-
taisus. Todėl natūraliai susiklostė to-
kia situacija, jog naująjį būdą, kaip 
medicininę premjerą, ne tik Euro-
poje, bet ir pasaulyje, buvo nuspręs-
ta atlikti būtent Vilniuje“, – dalino-
si įspūdžiais profesorius A.Aidietis.

Santariškių klinikų kardiochirur-
gas, vienas iš pagrindinių širdies ko-
mandos narių, dr. Kęstutis Ručins-
kas džiaugiasi, kad Vilniaus medi-
kų rankoms buvo patikėtas naujau-
sios technologijos prietaisas, gavęs 
ES sertifi katą ir kad nuo šiol jį jau 
bus galima labai plačiai taikyti vi-
soje Europoje. „Anksčiau pacien-
tams, kuriems būdavo plyšusi vie-
na ar kelios mitralinio vožtuvo chor-
dos, mes turėdavome atverti krūti-
nės ląstą ir operuoti sustabdžius šir-
dį. Džiugu, kad nuo šiol operacijos 
bus kur kas trumpesnės, o po jų pa-
cientai lengviau ir greičiau sveiks“, 
– sakė K.Ručinskas.

Santariškių klinikų širdies ko-
manda pirmąsias operacijas atliko 
kartu su naujojo prietaiso išradėju 
Džiovaniu Specialiu (Giovanni Spe-
ziali) iš Pitsburgo universiteto (JAV).

Visi pacientai, anot medikų, jau-
čiasi puikiai. 

Pagalba alergiškiems 
bičių, širšių ir vapsvų 

nuodams 
Vilniaus universiteto ligoninės 

Santariškių klinikų Pulmonologijos 
ir alergologijos centre pradėta taiky-
ti specifi nė imunoterapija su bičių, 
širšių ir vapsvų nuodais. 

Šiuo labai efektyviu metodu gy-
domi žmonės, kuriems po minėtų 
vabzdžių įgėlimų pasireiškia sun-
kios alerginės reakcijos ir kyla pa-
vojus gyvybei. Kaip teigia Santa-
riškių klinikų gydytoja pulmono-
logė Laura Malinauskienė, metodo 
efektyvumas – daugiau kaip 90 proc. 
„Įgėlus šiems plėviasparniams, gy-
dymas specifi ne imunoterapija ap-
saugo nuo pavojingų reakcijų. Tik 
mūsų centre, vieninteliame Lietu-
voje, atliekama pagreitinta specifi -
nė imunoterapija su nuodais. Tai lei-
džia greitai pasiekti reikiamą nuodų 
koncentraciją, apsaugančią nuo sun-
kių reakcijų“, – pasakojo medikė.

Pacientai, kurie susiduria su šio-
mis problemomis turėtų kreiptis į 
gydytojus alergologus ir klinikinius 
imunologus.

„Bičiulystės“ inf. 

Dializės – ne pasaulio 
pabaiga

Nors toks medikų sprendi-
mas nebuvo netikėtas, vis tiek 
žemė ėmė slysti iš po Elonos 
kojų. Prireikė net psichologo 
pagalbos. „Į kabinetą įėjo di-
delė baimė“, – ir dabar psicho-
logei paliktą įspūdį prisimena 
E.Rutkauskienė. Realiai situa-
ciją įvertinusi specialistė pata-
rė nesipriešinti tam, ko nega-
lima pakeisti, o priimti lemtį, 
susidraugauti su liga. 

Kiek aprimusi Elona per-
galvojo visą savo gyvenimą. 
Mintyse surikiavusi dar ne-
atliktų darbų sąrašą, negaiš-
dama jų ėmėsi. Pirmiausia iš-
moko vairuoti. Dar vienas da-
lykas, kurio moteris labai ilgė-
josi – kelionės. Nuo vaikys-
tės jas mėgusiai Elonai buvo 
sunku susitaikyti su mintimi, 
kad ilgiau nei dienai netru-
kus niekur iš namų negalės 
ištrūkti. Tad kol dializės dar 
neprasidėjo, nedelsdama su 
dukra išsiruošė į Kretą (Grai-
kiją). Elona neslepia maniusi, 
jog tai bus paskutinė jos ke-
lionė. Tačiau patirti įspūdžiai 
įžiebė dar didesnį norą ke-
liauti. Jo nesumažino ir prasi-
dėjusios dializės procedūros. 
Tada su dukromis ėmė svars-
tyti: juk visame pasaulyje yra 
žmonių, kuriems nustoja vei-
kę inkstai ir jie priversti diali-
zuotis. Taigi visur turėtų būti 
ir dializių centrai. 

Elona netruko interne-
te susirasti informacijos apie 
dializes atliekančius centrus 
(www.globaldialysis.com). 
Gerokai saugiau pasijutu-
si panoro dar kartą nuvykti 
ten, kur šilta, saulėta, kur gra-
ži gamta – kalnai ir jūra. Pasi-
rinko Turkiją. Paskambinusi į 
privatų dializės centrą Keme-
re susitarė dėl galimos diali-
zės, jos datos ir kainos (250 
dolerių). Viską „sustygavu-
si“ moteris ramiai laukė kelio-
nės. Prieš pat išskrisdama (šį-
kart Elona vyko su vyru) ji Vil-

svajonės, kuriomis tiki, visada išsipildo
(atkelta  iš 1 psl.) niuje atliko dializės procedū-

rą. Kitas kraujo valymas laukė 
jau Kemere. Moterį nudžiu-
gino privataus dializės cen-
tro gydytojų dėmesys, malo-
ni aplinka. Stengdamasi kuo 
mažiau gerti, laikytis griežtos 
dietos, E.Rutkauskienė visai 
sėkmingai ištverė kelionę, o 
vos grįžusi į sostinę, nusku-
bėjo į „Nefrohemos“ (dabar 
„Diaverum“) dializių centrą, 
kur jai buvo atliekamos šios 
procedūros. 

Elona džiaugėsi sau ir ki-
tiems įrodžiusi, kad dializė – 
ne priežastis užsisklęsti na-
muose ir laukti vien besikar-
tojančių procedūrų bei jas ly-
dinčių nemalonių pojūčių – 
silpnumo, galvos svaigimo, 
pykinimo ir pan. Dar papras-
čiau dializuojamam žmogui 
keliauti po Europos Sąjun-
gos šalis – jose šios procedū-
ros atliekamos nemokamai. 
Tuo E.Rutkauskienė įsitikino 
lankydamasi Ispanijoje. 

transplantacijos laukė 
pusantrų metų

Beveik po 3-ejų dializės 
metų Elona buvo įtraukta į 
transplantacijos laukiančiųjų 
eilę. Pirmasis savo inkstą duk-
rai pasiūlė tėtis. Tačiau to-
kios galimybės moteris kaip 
įmanydama vengė. Ją kama-
vo mintis: kaip reikėtų jaustis, 
jeigu tėčio dovanotas inkstas 
neprigytų, o jo paties sveika-
ta pablogėtų... 

Prabėgo dar apie pusan-
trų metų, kol moteris buvo 
pakviesta pirmajam ir, kaip 
vėliau paaiškėjo, lemtingam 
donoro ir recipiento suderi-
namumo patikrinimui. 

Vakaras, kai aplankiusi 
anūkėlę Elona grįžo namo, 
neturėjo būti kuo nors ypatin-
gas. Tačiau vos jai įėjus į na-
mus pasigirdo telefono skam-
butis. Moterį nusmelkė nuo-
jauta – ar tik nebus iš ligo-
ninės? Ir iš tiesų – iš Trans-
plantologijos biuro pranešė, 
kad atsirado Elonai tinkamas 
inkstas. Moteris pamena dar 

suabejojusi – kodėl tinkamas 
būtent jai, juk paprastai atsira-
dus inkstų donorui kviečiami 
6 galimi recipientai? 

Į klinikas Elona susiruošė 
nė neprasitarusi apie tai na-
miškiams. Nenorėjo be rei-
kalo jaudinti, nes žinojo, kad 
pirmas kvietimas retai būna 
efektyvus. 

Visą naktį trukę tyrimai 
patvirtino preliminarų spėji-
mą, kad vienas donoro inks-
tas atiteks E.Rutkauskienei. 
Rytmetį, kai sprendimas buvo 
aiškus, moteris pranešė apie 
tai artimiesiems. 

Kovo 26-ąją chirurgo Da-
riaus Rakšnio vadovaujama 
medikų brigada persodino 
Elonai donoru tapusio ben-
draamžio vyriškio inkstą. 
Operacija praėjo sklandžiai. 
Reanimacijos palatoje moteris 
taip pat neužsibuvo. Nors nė 
sekundės neabejojo, kad vis-
kas bus gerai, tačiau tik išgir-
dusi pirmuosius tyrimų rezul-
tatus, galutinai įsitikino – ste-
buklas įvyko!

Medicinos pažanga 
teikia vilčių

Dveji sugrąžintos sveika-
tos, gyvenimo pilnatvės me-
tai – didžiausia laimė. Moteris 
kiekvieną dieną mintimis pa-
dėkoja donoro artimiesiems, 
gydytojams, savo šeimai: vy-
rui, dukroms. Elona mėgau-
jasi kiekviena diena, nesvar-
bu – supasi snaigės, žydi so-
dai ar krinta kaštonai. Matyti 
visa tai, jausti, džiaugtis – ko 
daugiau bereikia gyvenime!

Vis dėlto moteris neslepia 
ir į širdį prasibraunančio ne-
rimo. Dvi dukras užauginusi, 
dviem anūkėm besidžiaugian-
ti Elona žino – iš kartos į kartą 
perduodama liga yra „apsigy-
venusi“ ir vienoje jos mergai-
čių. Kai jai buvo dia-gnozuo-
ta inkstų policistozė, kažkas iš 
medikų pasiūlė būdą, kaip nu-
traukti šią nelaimių seką – tie-
siog atsisakyti vaikų. 18-metė 
duktė tuomet teatsakė: „Tai 
kam tada gyventi?“ 

Elona visa savo esybe tiki, 
kad medicina būtinai atras 
būdą inkstų policistozei iš-
gydyti. Moteriai nereikia toli 
žvalgytis, kad įsitikintų, jog 
viskas eina tik geryn: 48-erių 
sulaukusios jos motinos net 
nesiuntė dializuotis (prieš 
26-erius metus šios procedū-
ros buvo atliekamos tik jau-
niems, perspektyviems paci-
entams), o jai net transplanta-
cijos operacija atlikta jau esant 
vyresnio amžiaus – 51-erių. 

Vilties įkvepia ir įvairios 
medicininės studijos. Daly-
vauti vienoje iš jų buvo pa-
kviesta ir Elonos dukra. Ta-
čiau tuo metu ji laukėsi kūdi-
kio ir negalėjo išbandyti naujų 
medikamentų. Bet viltis, kad 
pagaliau bus atrasti cistas pa-
naikinti galintys vaistai, kad 
jie pasieks ir Lietuvą – pati di-
džiausia E.Rutkauskienės sva-
jonė. Moteris žino, kad svajo-
nės, kuriomis besąlygiškai tiki, 
visada išsipildo.

Aldona MiLieŠkienė
Asmeninio E.Rutkauskienės albumo nuotr. 

Elona Rutkauskienė nė neįtarė, kad susitikimą su anūkėle Aleksa ir 
transplantacijos operaciją skirs vos keletas valandų. 

Kelione į Turkiją Elona patvirtino, kad ir dializuojami žmonės gali mėgautis gyvenimu. 
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neuždarykime 
neįgaliųjų namuose

Edita Mikelionienė laikraštyje „Biržiečių žodis“ pasakoja apie 
Biržų socialinių paslaugų centro veiklą. 

Darbas Socialinių paslaugų 
centre prasideda 8 val., tačiau 
darbuotojos globotinių laukia 
pusvalandžiu anksčiau – taip 
patogiau tėveliams, kuriems 
reikia skubėti į darbą. Po pus-
ryčių globotiniai mankštinasi. 
Jais rūpinasi centre dirbanti ki-
neziterapeutė. Pavalgę pietus 
muzikuoja, užsiima dailės dar-
beliais, keramika ir net įninka į 
kompiuterius. A.Šaknienė sako, 
jog su neįgaliaisiais mielai suti-
ko muzikuoti savanorė Jūratė 
Garnelienė. Centro darbuoto-
jos dėkingos Regimantui Ma-
čiulskiui, kuris įdiegė specialią 
kompiuterinę programą, todėl 
viena jų auklėtinė, kuri neval-
do rankų, akimis išmoko val-
dyti kompiuterio pelę.

Centro auklėtiniai labai 
mėgsta pasivaikščiojimus mies-
te. „Labai džiaugiamės, kad į So-
cialinių paslaugų centrą ateina 
neįgalieji iš kaimų. Buvo tokių, 
kurie pirmą kartą pamatė pilį, 
o kiek džiaugsmo buvo išvy-
dus ežerą“, – prisimena sociali-
nė darbuotoja Sigita. Jų kelionės 
Biržuose nesibaigia. Kiek laimės 
suteikė maudynės baseine, Jūr-
maloje, o kelionė į Tčeve (Lenki-
joje) vykusį neįgaliųjų festivalį 
buvo neįkainojama – tiek daug 
įspūdžių patyrė keliavusieji.

Socialinių paslaugų centre 
veikia trys neįgaliųjų grupės, 
kurias lanko 20 asmenų nuo 
18 metų. Vyriausiajai lankyto-
jai – 50. Arčiausiai gyvenantieji 
ir savarankiškiausi į grupes at-
eina vieni. Kitus atveža centro 
autobusiukas. „Pagalvojame, o 
kaip gyvena tie, kurie uždary-
ti namuose? Jų labiausiai gaila. 

Kartais artimieji nepagalvoja, 
kad vieną dieną jų neliks, o ar-
timam žmogui bus labai sunku 
priprasti prie jam nepažįstamos 
aplinkos“, – sako A. Šaknienė.

Socialinių paslaugų centro 
dienos grupės paslauga – mo-
kama. Tačiau pinigai nėra di-
deli – 20 proc. neįgaliojo gauna-
mų pajamų. Centre jis pavalgo, 
pagal savo galimybes lavinasi, 
bendrauja. O tėveliai ramia šir-
dimi išeina į darbą. Būna atve-
jų, jog tėvai savo vaiko neišlei-
džia į centrą bijodami praras-
ti jo priežiūros pinigų. Bijo, ką 
pasakys kaimynai, ar neapkal-
tins jų, kad vengia rūpintis ne-
įgaliu vaiku.

Socialinių paslaugų centro 
lankytojai išties jaučiasi kaip 
namuose. Tie, kurie neturi ga-
limybės nusimaudyti ar išsi-
skalbti drabužių namuose, tą 
padaro centre. Jiems padeda 
darbuotojos.

Darbuotojos kantriai moko 
neįgaliuosius ne tik asmens hi-
gienos įgūdžių, bet ir suktis vir-
tuvėje: serviruoti stalą, išplauti 
indus, patiki net produktus. Du 
kartus per savaitę centre renka-
si turintys negalią vyresni žmo-
nės. Jie sportuoja, užsiima kito-
kia veikla. Jų užsiėmimai nemo-
kami, trunka dvi valandas.

„Mūsų centro durys atvi-
ros visiems. Bendraujame su 
kurčiaisiais, centre repetuoja 
neįgaliųjų ansamblis, „Svajo-
klių“ klubas renkasi į poezijos 
popietes“, – pasakoja direkto-
rė ir dar kartą paragina: nebū-
kime egoistiški, pagalvokime 
apie tai, kas geriau jūsų myli-
mam žmogui.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Pas Gelgaudiškyje gyve-
nančią 86-erių Eugeniją Ba-
cevičienę laikinai prisiglau-
dė maždaug 50-metis vyriškis 
Romas. Jis senolei visiškai sve-
timas žmogus, tačiau esą tokio 
prieglobsčio paprašė kaimy-
nė. Tačiau Romas pasijuto di-
deliu šeimininku. Senolę nuo-
lat lanko lankomosios priežiū-
ros specialistė Virginija Duo-
bienė, kuri vienišai senolei at-
lieka būtiniausius darbus, pa-
gamina valgio, kūrena krosnį, 
apiperka, sumoka mokesčius 
ir pan. Kaip sutarta su senolės 
giminaite, gyvenančia Kaune, ji 
tvarko ir visus finansinius rei-
kalus. Tačiau Romui tai pradė-
jo nelabai patikti. Kaip pasako-
jo V.Duobienė, jis pradėjo pra-
šyti pinigų, neva pats gali pa-
sirūpinti Eugenija, ją apipirkti 

ir pan. Be to, jis pradėjo kalbė-
ti ir apie tai, kad senolei gal net 
nereikia tos lankomosios prie-
žiūros paslaugos ir reikėtų jos 
atsisakyti. Su tuo kategoriškai 
nesutiko kaunietė giminaitė. Ji 
taip pat nepritarė svetimo žmo-
gaus gyvenimui tetos namuo-
se. Pasak lankomosios priežiū-
ros specialistės, senolės prasta 
atmintis ir galvojama, kad jai 
reikėtų netgi daugiau lankomo-
sios priežiūros valandų. „Dabar 
priklauso 5 valandos per savai-
tę, bet dažnai užsuku dažniau, 
to prašo ir giminaitė, nes dabar 
tos priežiūros jai kartais mažo-
ka“, – teigė specialistė.

Gelgaudiškio seniūnijos so-
cialinio darbo organizatorė So-
nata Augienė pripažino, kad 
konfliktinę situaciją teko spręs-
ti su policija. 

terorizuoja lankomosios 
priežiūros darbuotoją

Šakių rajono laikraštyje „Draugas“ Gintarė Martinaitienė pa-
sakoja, kokių sunkumų patiria senolę globojanti lankomosios 
priežiūros darbuotoja, terorizuojama pas ją laikinai apsigyve-
nusio vyriškio.

„Daugiau kaip 10 metų esu 
neįgalus. Beveik visą šį laiką dir-
bau. Ką tik netekęs darbo krei-
piausi į Darbo biržą. Į bedarbių 
sąrašą mane įtraukė, tačiau be-
darbio pašalpą mokėti atsisakė. 
Pasakė, kad ji man nepriklauso, 
nors dirbdamas mokėjau visus 
mokesčius, tarp kurių buvo ir ne-
darbo draudimas. Noriu sužino-
ti, kodėl darbo netekusiam ne-
įgaliajam neskiriama bedarbio 
pašalpa?“ – klausia „Bičiulystės“ 
skaitytojas J.R. iš Vilniaus. 

Darbą praradęs asmuo Dar-
bo biržoje registruojamas kaip 
asmuo, ieškantis darbo, kuriam 
nesuteikiamas bedarbio statu-
sas. Tokiems asmenims nedarbo 
draudimo išmoka neskiriama.

Teisę į nedarbo draudimo 
išmoką turi bedarbiais teritori-
nėje darbo biržoje įsiregistravę 
apdraustieji, kuriems teritori-
nė darbo birža nepasiūlė tinka-
mo darbo ar aktyvios darbo rin-
kos politikos priemonių ir jeigu 

Ar neįgaliajam priklauso 
bedarbio pašalpa?

jie iki įsiregistravimo teritorinė-
je darbo biržoje turi ne mažesnį 
kaip 18 mėnesių nedarbo drau-
dimo stažą per paskutinius 36 
mėnesius.

Jei toks asmuo gauna ne-
tekto darbingumo pensiją, 
jam gali būti skiriama nedar-
bo draudimo išmoka. Nedarbo 
draudimo išmokų mokėjimą re-
glamentuoja Lietuvos Respubli-
kos nedarbo socialinio draudi-
mo įstatymo 15 straipsnis (Žin., 
2004, Nr. 4-26). 

Jei nedarbo draudimo išmo-
ka yra mažesnė už netekto dar-
bingumo pensiją, tai nedarbo 
draudimo išmoka nemokama. 

Asmenims, gaunantiems 
valstybines socialinio draudi-
mo, šalpos ar valstybines pen-
sijas (išskyrus našlių, našlaičių 
ir maitintojo netekimo pensi-
jas), taip pat netekto darbingu-
mo periodines kompensacijas 
dėl nelaimingų atsitikimų dar-
be ir profesinių ligų, taip pat 

profesinės reabilitacijos, moti-
nystės, tėvystės ar motinystės 
(tėvystės) socialinio draudimo 
pašalpas, iš nedarbo draudimo 
lėšų mokama tik nedarbo drau-
dimo išmokos dalis, viršijanti 
gaunamą pensijų, kompensaci-
jų ar pašalpų sumą.

Pavyzdys: jei asmeniui pa-
skirta 270 Lt dydžio netekto dar-
bingumo pensija, o jam apskai-
čiuota 630 Lt nedarbo draudimo 
išmoka, tuomet bus mokama ne-
darbo išmokos dalis, kurios dy-
dis – 360 Lt (630 Lt – 270 Lt).

Jei asmeniui paskirta 700 
Lt dydžio netekto darbingumo 
pensija, o apskaičiuota nedarbo 
draudimo išmoka – 650 Lt, tuo-
met nedarbo draudimo išmoka 
nebus mokama. 

Reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad vienu metu dvi viso dy-
džio išmokos – netekto darbin-
gumo pensija ir nedarbo išmo-
ka – nėra mokamos.

Leonilija PerMinienė

socialiniai klounai dovanoja šventę

pavyksta. Štai ir pasimankštin-
ta. Agilės akys sužimba, šyp-
sena pasirodo veide. Šypsosi ir 
mama, matydama, kaip jos du-
kra nušvinta, pagyvėja. 

Kaip geriausius draugus 
klounus pasitinka ir Aurelija. 
11-metei mergaitei nuo gimimo 
pripažintas cerebrinis paralyžius. 
Šuo metu ji sveiksta po sudėtin-
gos stuburo operacijos, kuri tru-
ko net 9 valandas. Mergaitę ope-
ruoti ėmėsi Šarūnas Bernotas, 
pasak Aurelijos mamos, stebu-
kladaris, nes niekas nesiryžo to-
kiam sudėtingam darbui: reikė-
jo išimti 2 stuburo slankstelius, 
trukdančius laisvai sėdėti, spau-
džiančius vidaus organus, išva-
lyti apmirusius stuburo smege-
nis. Dabar mergaitė daugiau nei 
pusę metų negalės sėdėti. Nuo 
ilgo gulėjimo atsirado pragulų, 
todėl Aurelijai galima gulėti tik 
ant vieno šono. Jos laisvalaikis 
gana monotoniškas. Tačiau atė-
jus klounams, mergaitė nušvito, 
sušneko, ėmė pasakoti apie save, 
juokauti, nors šiaip, mamos tei-
gimu, kalba nedaug. Išėjus klou-
nams, Aurelija ilgai vartė ranko-
je jų padovanotą nosį ir šypsojo-
si. Tikriausiai klounų paskleista 
gera nuotaika jos širdelėje išliks 
ne vieną dieną. 

Visai kitaip klounai bendrau-
ja su dideliais „vaikais“ – sky-
riuje guli pacientai iki 18 metų. 
17-mečiai vaikinai šypsojosi, ap-
tarinėjo savo pomėgius, žaidė. 
Merginos su klounais kalbėjosi 
apie rašytojus, kūrė eilėraščius, 
diskutavo apie madą. 

Na, o dar 2 metukų neturinti 
Gabrielė, laukianti kaklo opera-
cijos, išplėtusi akis stebėjo, kaip 
klounai pučia burbulus, tyliai 
groja nematomu muzikos instru-
mentu… O atsisveikindama ilgai 
mojavo jiems rankute.  

Atlieka gydytojų darbą
Socialinių klounų iniciatorė 

Viltautė Žemelytė, pradėjusi šią 
veiklą 2010-aisiais, sako tikin-
ti, kad klounų terapija išties vei-
kia. Šį tikėjimą didina ir aplinki-
nių palaikymas. Ypač mergina 
džiaugiasi gražiu bendradarbia-
vimu su Vaikų ligonine Santa-
riškėse, kurios vadovybė ir per-
sonalas laukia klounų, o kartais 
net pakviečia konkrečiam vaikui 
palinksminti, kai to nepavyksta 
padaryti mamai ar personalui. 
Juk ligoninėse vaikai susiduria su 
dideliu nerimu. Jis nepriklauso, 
kaip sako Viltautė, nuo ligos sun-
kumo – kartais ir kojos lūžis gali 
atrodyti kaip pasaulio pabaiga.

Itin didelė įtampa jaučiama 
Onkologijos skyriuje. Viltautė 
prisimena atvejį, kai gydytoja, 
pamačiusi klounus, atidėjo vė-
lesniam laikui svarbias procedū-
ras, sakydama: „Jūs pusę mūsų 
darbo darote.“ Socialinių klounų 
iniciatorė pasakoja, kad Izraelyje 
klounų terapija vertinama labai 
rimtai, keletoje ligoninių jie dir-
ba etatiniais darbuotojais. Klou-
nai-medikai yra ruošiami aukš-
tosiose mokyklose. Jie gali atlik-
ti įvairias procedūras, masažus ir 
pan. O kad klounai palydi į ope-
racinę ar procedūrų kabinetą, su-
mažindami vaikui įtampą ir pa-
dėdami atlikti procedūras, kurių 
jie šiaip nesileistų be ašarų, tai jau 
gana įprasta įvairiose šalyse. Ty-

Aurelija ilgai rankoje spaudė klounų dovanotą raudoną nosį. 

rimais įrodyta, kad klounų tera-
pija pagerina medicinos darbuo-
tojų ir vaikų santykius. Juoko te-
rapija ir profesionalių socialinių 
klounų buvimas su vaiku prieš 
operaciją gali pasiekti panašių re-
zultatų kaip raminamieji. 

Pas mus socialiniai klounai 
žengia dar tik pirmuosius žings-
nius, tačiau, atrodo, gana tvirtai. 
Vilniuje dirba 13 socialinių klou-
nų, Klaipėdoje – 2. Kiekvieną tre-
čiadienį jie aplanko Santariškių 
vaikų ligoninę, o penktadieniais 
atvyksta į Vaiko raidos centrą. Ką 
tik baigėsi klounų turas po Lietu-
vą, kur buvo aplankyti vaikų na-
mai, sanatorijos. Klounais dirba 
aktoriai, apmokyti, kaip elgtis li-
goninėje, kaip bendrauti su vai-
kais. Viltautė pasigyrė, jog ne-
seniai juos į savo gretas priėmė 
tarptautinė „Raudonos nosies“ 
asociacija. Tai – rimtas jų veiklos 
pripažinimas. 

V.Žemelytė sako, kad sociali-
niai klounai – ne velykinė ar kalė-
dinė akcija. Tai – ne koncertas ir 
ne cirkas. Socialinių klounų dar-
bas pagrįstas kasdienine veikla 
ten, kur labiausiai skauda, kur 
daugiausiai nerimo, tada, kai la-
biausiai reikia... Mažytė šven-
tė sukuriama ne per didžiąsias 
šventes, o liūdnoje kasdienybėje. 

Aurelija BABinskienė
Egidijaus Skipario nuotr.

(atkelta  iš 1 psl.)

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti Tv stočių 

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

baltijos Tv

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Neįgalieji pasaulyje

kryžiažodis „Lemtis“
Vertikaliai: 1. Žinoma dainininkė 

(buvusi Zvonkė). 2. Paukščio „burna“. 
3. Žmogaus sugebėjimas mąstyti, išma-
nymas. 4. Styginis muzikos instrumen-
tas. 7. Miestelis Kretingos rajone. 8. Aš-
tuonių atlikėjų ansamblis. 10. Sala Vi-
duržemio jūroje. 13. Vidurinė mokykla. 
14. Miestelis, kur yra Kauno oro uostas. 
16. Pagrindinis romano „Altorių šešėly-
je“ veikėjas Liudas ... 17. Dengtas gra-
žus vežimas su lingėmis. 22. Gardžios. 
23. Nusižengęs, nusikaltęs. 24. Pasaulis. 
28. Nedidelė sofa su kiek pakeltu galvū-
galiu. 29. Kivirčytis griežtais, piktais žo-
džiais. 30. Skaičius. 32. Amas.

Horizontaliai: 5. Rusijos preziden-
tas. 6. Laimėjimas. 9. Popierius kopi-
joms daryti. 11. Telktinis darbas, ne-
mokama tarpusavio pagalba. 12. Lie-
tuvos miestas. 15. Likimas. 18. Moters 
vardas. 19. Obama ... 20. Valstiečių gy-
venamoji vietovė. 21. Vienaląsčiai gry-
beliai, sukeliantys rūgimą. 25. Moters 
vardas. 26. Europos valstybė. 27. Mar-
čios ar žento motina. 31. Įžymus vei-
kėjas, kurio atvaizdas yra ant Lietuvos 
pinigo. 33. Daug norintis, gobšus. 34. 
Vežimas. 35. Išlindo kaip ... iš kanapių. 
36. Baltas ... užklojo laukus. 

Sudarė  Henrikas PuskuniGis

kryžiažodžio „Ūkas“ atsakymai:
Vertikaliai: 1. Augykla 2. Uola 3. Au-

tas 5. Lokys 6. Olga 7. Italija 8. Klevas 
9.  Klėtis 13. Patriotas 14. Gyvatvorė 
18. Stula 19. Galia 24. Botagas 25. Ban-
kas 26. Čarlis 27. Zarasai 31. Pinta 
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Įvairenybės

stengėsi neišsiskirti iš kitų
Jungtinės Karalystės gyven-

tojas Kieranas Kielsas – akty-
vus ir sportuojantis 7-metis ber-
niukas. Iš bendraamžių jis išsis- 
kiria tik tuo, kad neturi abiejų 
kojų. Galūnių berniukas neteko 
sulaukęs vos 3-jų mėnesių. Tuo-
met jį pakirto meningitas, kar-
tu su savimi atsinešęs infekciją, 
kraujo užkrėtimą. Liga progre-
savo žaibiškai, tad norėdami iš-
gelbėti Kierano gyvybę, medi-
kai amputavo dalį jo kojų ir ke-
lis rankų pirštus.

Ūgtelėjęs ir supratęs, kad 
nėra toks, kaip visi, Kieranas ryž-
tingai stengėsi savo galimybėmis 
neišsiskirti iš kitų. Gavęs prote-
zus berniukas greitai prie jų pri-
prato ir net išmoko bėgioti – jo 
kojos amputuotos žemiau kelių, 
tad aktyviai judėti jam buvo leng- 

Gyvenimo džiaugsmą grąžino 
geradariai

Neretai atsiduriame situacijose, kai likimas tampa mums 
nepavaldus – išslysta iš rankų ir tampame priklausomi 
nuo aplinkybių, kitų žmonių, atsitiktinumų. Nors to ir bijo-
me, kartais aplinkinių, galinčių daryti įtaką mūsų gyveni-
mui, gerumas pribloškia. Jie ne tik nenuskriaudžia, bet ir 
padovanoja viltį, galimybę. 

viau nei kitiems panašias ampu-
tacijas patyrusiems žmonėms. 
Su naujosiomis kojomis berniu-
kas negalėjo tik vieno – plaukti, 
mat protezai trukdė jam išsilai-
kyti ant vandens ir visos pastan-
gos buvo bevaisės.

sulaukė aplinkinių 
palaikymo

Laimei, gimtojo Kierano 
miestelio bendruomenė neliko 
abejinga jo situacijai. Berniuko 
tėvams įkūrus aukų naujiems 
kojų protezams fondą, į jį ėmė 
plaukti geradarių pinigai. Pa-
sak Kierano tėvų, buvo neramu, 
kaip tokią iniciatyvą priims kai-
mynai, pažįstami ir nepažįstami 
šalia gyvenantys žmonės. Tėvai 
norėjo padėti sūnui judėti pato-
giau, su jam labiau tinkančiais ir 
nekrentančiais bei lankstesniais 
protezais. Šeima nesutiko lauk-

ti, kol berniukas nustos augęs ir 
tik tada nupirkti jam brangius, 
kokybiškus protezus. Tėvų įsiti-
kinimu, aktyviam berniukui bū-
tina judėti nuolat, o ne tik sulau-
kus 18-os metų.

Aplinkinių gerumas pribloš-
kė – jie ne tik palaikė tėvų norą, 
bet ir suaukojo daugiau pinigų, 
nei buvo reikalinga naujiesiems 
berniuko protezams.

Likimo draugai
Dabar Kieranas juda su len-

gvesniais, nevaržančiais judesių 
protezais. Situacija dar labiau pa-
gerėjo, kai berniukui buvo paga-
minti specialūs prie protezų tvir-
tinami plaukmenys, su kuriais 
jis vandenyje jaučiasi tarsi žuvis. 
Dabar berniukas svajoja kartu su 
tėvais apsilankyti JAV ir pamaty-
ti įžymųjį delfiną Vinterį, kurio 
istorija panaši į jo paties. Šis del-
finas garsus tuo, kad būdamas 
visai jaunas neteko uodegos – tai 
šiems gyvūnams tolygu mirčiai. 
Džiugu, kad geri žmonės neliko 
abejingi jo nelaimei – delfinui su-
konstruota ir pritvirtinta bioninė 
uodega, kainavusi per 400 tūkst. 
litų. Dabar jis gyvena Floridos 
valstijos okeanariume ir niekuo 
nesiskiria nuo kitų delfinų.

Pasak Kierano tėvų, iniciaty-
va rinkti aukas geresniems pro-
tezams neišnyko – jie tiki, kad 
ateityje jų įkurtas labdaros fon-
das galės padėti kitiems pana-
šių poreikių turintiems vaikams. 
Kol kas Kieranas turi jam tinka-
mus protezus ir gali laisvai judė-
ti, tad sukauptos lėšos planuoja-
mos skirti šiuo metu jų labiau rei-
kalingiems.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija nOrkAitė

Velykos yra svarbiausia dauge-
lio krikščionių šventė, kuria išreiškia-
mas didelis džiaugsmas dėl galuti-
nės Dievo sūnaus pergalės prieš mir-
tį. Kai kur ši šventė paminima ypač 
pompastiškai, jai kruopščiai ruošia-
masi visus metus.

Istorija, kurią jums norėtume pa-
pasakoti, prasidėjo XIV a. Bavarijos 
hercogas Liudvikas Bavarietis kelia-
vo iš Italijos namo. Jo žirgas pasly-
do ir suklupo ant kelių prieš dide-
lę eglę netoli miestelio Oberamer-
gau. Liudvikas tai suprato kaip žen-
klą iš aukščiau, jis davė priesaiką: jei 
taps visos Vokietijos imperatoriumi, 
šioje vietoje įkurs vienuolyną. 1328 
m. taip ir atsitiko, taigi 1330 m. ba-
landžio 28 d. Buvo padėtas Etal vie-
nuolyno kertinis akmuo. Visi Obera-
mergau gyventojai turėjo dalyvauti 
vienuolyno statyboje, taip pat užtik- 
rinti, kad nepritrūktų statybinių me-
džiagų, maisto bei įvairių atvežtinių 
prekių. Taigi jiems buvo suteikta tei-
sė prekiauti. 

Pasklido gandai, kad vienuoly-
no bažnyčioje esanti Dievo Moti-
nos skulptūra yra stebuklinga ir iš vi-
sos Europos čia ėmė plūsti piligrimai. 
Oberamergau gyventojai sumojo, 
kad reikėtų daugiau pagaminti Kris-
taus, Švč. Mergelės skulptūrėlių, kry-
želių ir kitų amuletų bei juos parda-
vinėti piligrimams. Netrukus piligri-
mai iš Oberamergau grįždavo jau su 
suvenyrais. Taigi miestelis po vienuo-
lyno sparnu visai neblogai gyveno.

XIX a. ėmė įsisiūbuoti neapykan-
ta tarp katalikų ir protestantų. 1632 
m. kariuomenė, vadovaujama šve-
dų karaliaus, aršaus reformacijos gy-
nėjo Gustavo Adolfo, apsupo Miun-
cheną. Kareiviai plėšikaudami pas-
klido po visą Bavarija, pasiekė ir Etal 
vienuolyną, apiplėšė jį, nužudė daug 
vienuolių. Netrukus užpuolikai pasi-
rodė Oberamergau ir ten ne tik ge-
rokai „pašeimininkavo“, bet ir atnešė 
į miestelį maro užkratą. Nuo 1632 iki 
1633 m. nuo maro mirė beveik 400 
žmonių. Atrodė, kad miestelį užgriu-
vo baisi Dievo nemalonė: švedai, ma-
ras, badas... Reikėjo skubiai imtis ko-
kių nors priemonių. 

Taigi 1633 m. spalio 27 d. mies-
telio taryba prieš kryžių, buvusį tuo-
metinėje bažnyčioje, davė priesai-
ką: jei maras liausis, šv. Velykų laiko-
tarpiu gyventojai kas 10 metų rengs 
vaidinimą Kristaus kančios tema. Kai-
mas išgyveno, o pažadas tesimas iki 
šiol. Reikėtų paminėti, kad panašūs 
vaidinimai to meto Bavarijoje buvo 
gan paplitę.

Pirmasis kuklus vaidinimas įvyko 
jau 1634 m. bažnyčioje, kitas, 1644 
m., buvo jau buvo daug prašmatnes-
nis, veiksmas persikėlė į gatvę bei ap-
linkinius namus. Misterijos ne visuo-

met vyko tiksliai kas 10 metų, pavyz-
džiui 6-oji buvo surengta tik 1680 m. 

Žinoma, su kiekvienu vaidini-
mu buvo tikslinamas scenarijus, to-
bulinamas pastatymas, redaguoja-
mi dialogai. Pavyzdžiui, šiais laikais, 
kad nebūtų kaltinimų antisemitiz-
mu, reikėjo smarkai pakoreguoti kai 
kuriuos pasisakymus apie žydų tau-
tą. Be to, į pasirodymą įjungta dau-
giau muzikos.

Į vaidinimą tradiciškai įsitraukia 
beveik visas miestelis, jame gali da-
lyvauti visi gimusieji Oberamergau 
arba čia gyvenusieji 20 metų. Vienu 
metu scenoje po atviru dangumi pa-
sirodo apie 900 žmonių, kiti gyven-
tojai rūpinasi pagalbiniais darbais: 
kuria dekoracijas, gamina suveny-
rus, priima svečius. Pagrindiniai vei-
kėjai (jų yra 16) kruopščiai atrenka-
mi. Kalbama, kad neretai kyla kivirčų 
dėl Kristaus, ypač dėl švč. Mergelės 
vaidmenų. Mat šie „aktoriai“ ir gyve-
nime turi būti nepriekaištingos re-

putacijos. Neretai pasirodyme da-
lyvauja kelios vienos šeimos kartos. 
Scenoje neleidžiama dėvėti perukų 
ar priklijuojamų barzdų. Todėl vyrai 
juos pradeda auginti likus penkioli-
kai mėnesių iki pasirodymo. Grimuo-
jamas tik „Jėzus“ – nukryžiavimo 
metu jis turi būti apsipylęs krauju. 
Nors kraujas yra dirbtinis, visa kita – 
tikra ir autentiška. Romos kareivių ie-
tys ir šarvai yra pagaminami vietinė-
je kalvėje, o paėmus erškėčių vaini-
ką jauti, kaip dygia spygliai. Kristaus 
Kančių spektaklis repetuojamas per 
visą žiemą, nepriklausomai nuo oro. 
Nuo šv. Velykų iki spalio per savaitę 
vaidinama penkis kartus. Nors dau-
guma kalbančių personažų turi dub- 
lerį, visi aktoriai į repeticijas privalo 
atvykti minučių tikslumu.

Žmonių pasišventimu XXI am-
žiuje pastatyti daug laiko, jėgų ir lėšų 
atimantį renginį Dievo garbei nega-
lima nesižavėti. Miestelio gyventojas 
Liukas, kuriam 2010 m. teko Judo vai-
dmuo, pasakoja, kad „Jėzus“ realiame 
gyvenime yra jo draugas. „Sunkiau-
sia yra vaidinti Judą. Aš bandau pa-
vaizduoti, jog prieš išduodamas Jėzų 
jis buvo taip pat geras jo draugas“, – 
kalba vyras. 

kristaus kančių misterija

Parengė  rasa PreiDienė
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Humoreska

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Pabudau. Atmerkiau vie-
ną akį, kitą, daugiau neturė-
jau ką atmerkti. Atsimerkti tai 
atsimerkiau, bet akyse nepa-
šviesėjo. Et, aš juk aklas. Gai-
la, o sapne taip ryškiai viską 
mačiau ir spalvos lyg botani-
kos sode gėlių žiedai. Nieko 
nuostabaus. Juk šiandien ba-
landžio pirmoji, todėl neverta 
pykti, kad net sapnai apgau-
lingi. Reikės ką nors apgauti ir 
man, tik ką čia tokio smagaus 
išmąsčius, kad būtų linksma, 
bet niekas neįsižeistų? 

Įdomu, kuri valanda? Su-
graibiau ant stalelio gulintį 
laikrodį ir paspaudžiau myg-
tuką. Tyla. Dar kartą paspau-
džiau ir dar kartą – nei pypt, 
nei cypt, o juk dar vakar vaka-
re tik spustelėjus, prabildavo 
neužkimusiu moterišku bal-
su. Pasidarė neramu dėl ža-
dintuvo. Kiekvieną rytą man 
kukuodavo, kad nepavėluo-
čiau į darbą. 

Įjungiau radijo imtuvą ir iš-
girdau: ... minutės. O dabar re-
klama. Nieko nepadarysi – pa-
vėlavau minutėlę. Dabar laiką 
sakys ne taip jau greitai. 

Eidamas per kelią išsitrau-
kiau baltą lazdelę. Netrukus 
prie manęs priėjo žmogus ir 
vyrišku balsu prisistatė esąs 
kelių policininkas. Pagrasino 
bauda už ne vietoje pereitą ke-
lią. Aš išdidžiai atkišau savo 
lazdelę ir pareiškiau:

– Argi nematote? Aš vaikštau 
su balta lazdele, o tai reiškia – esu 
neregys ir visi vairuotojai priva-
lo tai žinoti bei saugotis manęs!

Policininkas nusijuokė: 
– Turiu jus nuvilti. Jūsų laz-

delė ne balta, o mėlyna. Taigi teks 
baudelę mokėti. 

Kaip supratau iš garso, parei-
gūnas iš kažkur išsitraukė kvitą, 
išklausinėjęs užrašė mano vardą, 
pavardę, adresą ir padavė man. 
Liepė sumokėti 50 litų baudą 
ir mandagiai pasisiūlė palydėti 
mane iki artimiausio banko. Nu-
siminęs ir sutrikęs su viskuo su-
tikau. Kai banke mane privedė 
prie langelio, aš pasisveikinęs su 
tuo ar ta, kas turėjo būti už lange-
lio, ištiesiau tą lapelį ir iš anksto 
mano paruoštą 50 litų banknotą. 
Pinigus visada susidedu tvarkin-
gai į piniginės skyrius ir niekada 
nesuklystu atsiskaitydamas par-
duotuvėje, turguje ar kitur. Kaip 
nustebau, kai po poros minučių 
moteriškas balsas pareiškė: 

– Jūsų pinigai padirbti. Mes 
privalome iškviesti policiją. 

Nieko kviesti nereikėjo. 
Mane lydėjęs policininkas dar 
vis stovėjo šalia. 

– Atleiskite, bet turėsite ke-
liauti su manimi į skyrių. Su-
klastoti pinigai – tai ne juokas, 
– gana griežtu balsu pratarė pa-
reigūnas. 

Nukeliavome drauge į poli-
cijos skyrių. Įvedė į kažkokį ka-
binetą ir ėmė klausinėti, iš kur 

mano piniginėje atsirado šie pi-
nigai. Tiksliai prisiminiau, kad 
juos man davė geriausias drau-
gas. Jis vakar paprašė, kad pa-
keisčiau į smulkesnes kupiū-
ras. 50 litų vertės banknotą tu-
rėjau tik vieną. Nejaugi teks į šį 
reikalą įvelti ir draugą? Kito ke-
lio nebuvo. Melas gali dar labiau 
įklampinti. 

Kai pasakiau, iš kur atsira-
do šie pinigai, policininkas lie-
pė paskambinti tam draugui ir 
paprašyti jį atvykti čia. Išsitrau-
kiau savo mobilųjį telefoną, ku-
riame yra įdiegta akliesiems skir-
ta „mobile speak“ programa. 
Adresų knygoje susiradau drau-
go vardą ir spustelėjau balso ry-
šio mygtuką. Net nustėrau iš-
girdęs, jog tokio numerio nėra ir 
kad man reikia pasitikslinti nu-
merį. Juk skambindavau po ke-
lis kartus per dieną! Gal čia ko-
kia klaida? Pabandžiau dar kar-
tą viską atlikti iš naujo. Rezulta-
tas tas pats. Policininkas supyko: 

– Ką, jūs čia mane už nosies 
vedžiojate?! Mėginate mus su-
klaidinti? Privalau jus sulaikyti. 

Pirmiausiai mane apieško-
jo. Paėmė visus daiktus ir, var-
dindamas vieną po kito, užrašė 
ant lapo. Baigęs liepė pasirašy-
ti, uždėjęs mano ranką su šrati-
nuku ant reikiamos vietos. Tada 
įstūmė į kažkokį tamsų kamba-
rėlį ir užrakino. 

Kiek ten tūnojau, negaliu pa-
sakyti. Užsimaniau gerti ir dar 
kai ko atvirkščiai, todėl garsiai 
šūktelėjau. Tyla. Nerimo virpu-
liukas perbėgo per kūną. Dar 
kiek luktelėjęs, ėmiau grabalio-
tis palei sienas ir ieškoti durų. 
Koks buvo mano nustebimas, 

kai spustelėjus durų rankeną, 
jos lengvai atsidarė. Juk aiškiai 
girdėjau, kaip policininkas raki-
no duris. O gal tai buvo visai ne 
pareigūnas? Tada mano daiktai 
„nuplaukė“. Jų gaila, bet labiau-
siai nerimavau dėl raktų. Kaip 
reikės įeiti į namus? 

Be baltosios ar kitos spalvos 
lazdelės grįžti į namus nebuvo 
lengva. Kaip tyčia visai netoli 
manojo namo kelią užtvėrė vir-
vė. Matyt, šaligatvį remontavo ar 
kanalizacijos šulinį tvarkė. Gerai, 
kad nors aptvėrė, o tai būčiau į 
kokią duobę įkritęs. 

Vargais negalais apėjęs ne-
žinomą kliūtį, patekau į savo-
jo namo laiptinę. Tik kas iš to? 
Raktų juk neturėjau. Kai ra-
dau savo buto duris neužrakin-
tas, sukaustė baimės gniaužtai. 
Ėmiau apgraibomis ieškoti savo 
daiktų. Širdis apšalo, kai spin-
toje užčiuopiau tuštumą. Dingo 
visi drabužiai! Daiktų neturė-
jau daug, tik tai, kas būtina gy-
venant vienišam neišrankiam ir 
estetikos įmantrybių nekamuo-
jamam aklam vyrukui. Įprasto-
se vietose neradęs nei kompak-
tinių diskų grotuvo, nei diktofo-
no, nei kompiuterio, nei radijo 
imtuvo ir dar keliolikos svarbių 
daiktų, vos nepravirkau iš ap-
maudo. Mane apgavo ir apvogė!

Staiga išgirdau, jog kažkas 
įėjo pro duris. Kad įėjo mergina 
ir kad pamatė mane, supratau iš 
spiegimo. Jam nutilus, merginos 
klausimas mane pribloškė galu-
tinai. Ji paklausė: 

– Ką jūs veikiate mano bute? 
Kas jūs toks ir kaip įėjote į vidų? 

Sutrikęs kaip pradinukas, 
kuris sužinojo, jog į šį pasaulį jį 

atnešė gandras, o ne kaip ki-
tus kiemo draugus, pagim-
dė mamos, net nežinojau, ką 
galvoti ir ką daryti. Gal man 
protas pasimaišė? Gal ne į tą 
laiptinę atėjau? Bet juk kojo-
mis ir rankomis atradau vi-
sus prie namų esančius orien-
tyrus: aplamdytą kelio ženklą, 
pasvirusį bortelį, galiausiai – 
didžiulį apvalų akmenį prie 
laiptinės žaliosios vejos! Buto 
durų rankenos forma, spintų, 
spintelių ir lovos išdėstymas 
buvo man pažįstami iki dan-
tų skausmo. „Dar viena „liki-
mo ironija arba po pirties“ is-
torija“, – pagalvojau.

Staiga suskambo mergi-
nos telefonas. Įsakiusi man 
nejudėti, mergina atsiliepė. Po 
minutėlės nustebusi paklau-
sė manęs: 

– Koks tavo vardas?
Kai pasakiau savo vardą, 

o iš sutrikimo dar ir pavar-
dę, tėvo vardą, gimimo me-
tus bei išsilavinimą, padavė 
man savo telefoną, sakydama: 

– Čia tau kažkas skambina.
Nepatikliai priglaudžiau 

telefoną prie ausies ir, nespė-
jęs ištarti nei žodžio, išgirdau 
savo geriausio draugo links-
mą ir žvalų balsą: 

– Sveikas, seni! Su balan-
džio pirmąja tave! Kaip tau 
mūsų pokštų puokštė? 

Atsisėdau ten, kur stovė-
jau, o jei tiksliau – tiesiai ant 
torto, kurį suokalbininkė mer-
gina buvo atnešusi kaip drau-
gų atsiprašymą už iš anks-
to surežisuotą papokštavimų 
serialą...

Pranas PLiuŠkA
Molėtai

nenuobodi dienelė

Ak, tasai nenuorama laikas...
Ak, toji atmintis...

Gimtinės senosios trobos du-
rys, rodos, ims tuoj ir prasivers. O 
tada išsives takas į tenai, kur at-
mintis gyva... Kur pavasariu pa-
kvipusioje žolėje velykaičius ri-
dinėjom... Į tenai, kur mamos 
prijuostėje marginimui paruošti 
kiaušiniai rikiavosi... Į tenai, kur 
vaikais būdami, naiviai tikėjom, 
jog šventą Prisikėlimo rytą Vely-
kų bobutė su pilnu dovanų krep-
šeliu aplankys...

Niekada nesutikau tosios Ve-
lykės... Niekada jos nemačiau iš 
arti, nors dar ir šiandien ja tikiu 
ir jos laukiu... Tiesa, dovanas Ve-
lykų bobutė jau neša ne man, o 
mano anūkėlėms...

Tačiau mes juk ir esame lai-
mingi tik tada, kai ne vien patys 
džiaugiamės, kai mūsų džiaugs-
mas vienišas nebūna... Todėl ir 
dalijamės vieni su kitais atsimi-
nimais, idėjomis...

Besirengdami Velykoms šva-

ir šiandien Velyke tikiu, ir šiandien  
jos laukiu...

kiaušinių, svogūnų... Ir, žinoma, 
margučiai...

Toms, kurios mėgsta dailiuo-
sius rankdarbius, siūlyčiau Vely-
kų pusryčių stalą papuošti ner-
tais lapeliais, gėlytėmis... Šias 
grožybes galėtume pakloti tar-
si stalo juostą... Jomis apdėtume 
žvakes, aprištume servetėles, pa-
mestumėme prie margutį laikan-
čios taurelės... O patį velykaitį pa-
gražintume nerta kepuryte, iš-
kaišyta perliukais ir atlasinėmis 
juostelėmis...

Ir tada, kai visa šeimyna su-
sės prie šventinio stalo, tegul iš-
siilgtas Prisikėlimo džiaugsmas 
būna toks pat tikras, kaip kadai-
se... Kai aplink mamos prijuos-
tę tupinėjom, saujomis vaikys-
tę barstėm... Kai, pasak tėvelių, 
prasilenkę su beišeinančia Vely-
ke, ilgesingai jos dairėmės... Pro 
langą žvilgčiojom vis, žvilgčio-
jom... Bene pamatysim...

rita MOCkeLiŪnienė
Naudžiai, Šakių r. 

riname namus, valome savo min-
tis, skaidriname širdis... Ir stalui 
puošmenas kuriame... Juk norisi, 
kad tądien šviesa užlietų ir mūsų 
sielas, ir žvilgsnius...

Langas – mūsų namų akys... 
O kad ir jos taptų linksmesnės, 
kad džiaugsmu praeiviams by-
lotų: „Laukiame Velykų šventės“, 
– pagyvinkime jas. Jei imtume ir 
pakabintume lange dailaus krū-
mo šaką ar dar praėjusią vasarą 
iš ežero pakrantės ištrauktą susi-
raizagiusią medžio šaknį... Pririš-
tume prie jo keletą savo rankomis 
sukurtų margučių – nertų, siuvi-
nėtų, megztų ar dar kaip kitaip 
sumeistrautų... Palangę galėtume 
nukloti žalia samana... Pamestu-
me vienur kitur apsamanojusios 
tošies... Suguldytume margučius, 
žvakes – kiaušinius... Ir Velykų 
laukimo nuotaika užkrėstume ne 
tik savus... Gal ir prošal beeinan-
čiojo žvilgsnis, netyčia slystelėjęs 
jūsų langu, nušvistų...

Ta pati samana, nusidrieku-

si per vidurį stalo, dengto gel-
tona staltiese, pasitarnautų kaip 
„gyva“ velykinė juosta. Ant jos 
sutilptų daug kas... Tošis su gelto-

nomis žvakėmis... Apjuosti gelto-
nais atlasiniais kaspinėliais raus-
vo molio vazonėliai su į samaną 
įsodintais svogūnais... Lukštai – 
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