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Draugijų patirtis 
regionuose

Egidijaus Skipario nuotr. 

Aurelijos Babinskienės nuotr. 

Draugijos 
priverstos 

galvoti apie 
įvairias ir 

naudingas 
veiklas

Tęsiant susitikimus regio-
nuose aplankyta ir Šiau-
lių apskritis. Šio regiono 
draugijų vadovės susirin-
ko Šiaulių miesto neįga-
liųjų draugijos patalpose, 
kur viena kitai ir respubli-
kinės neįgaliųjų draugi-
jos pirmininku Zigmantui 
Jančauskiui bei progra-
mų koordinatorei Sau-
lei Vėjelienei guodėsi dėl 
rengiant projektus kylan-
čių sunkumų, dalijosi pa-
tirtimi ir pasiekimais.

(nukelta į 3 psl.)

Bendraujant galima 
daugiau pasiekti 

Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugija yra įsikūrusi Sociali-
nės paramos tarnybos patalpo-
se. Nors draugija turi tik vieną 
kambariuką, tačiau paskirtu lai-
ku gali naudotis pastate esančia 
sale. Neseniai dirbanti draugijos 
pirmininkė Rolanda Petronie-
nė stengiasi į veiklą įtraukti kuo 
daugiau žmonių, nes ilgą laiką ši 
organizacija buvo gana pasyvi. 

Šiauliuose labai daug organi-
zacijų, neįgalieji susiskirstę pa-
gal ligas. R.Petronienės nuomo-

ne, kartu dirbant galima daugiau 
nuveikti. Neseniai prie Neįgalių-
jų draugijos prisijungė Parkinso-
no ligomis sergantieji. Kad plės-
tųsi draugijos veiklų ir bendravi-
mo ratas, pirmininkė sako besi-
stengianti bendradarbiauti (net-
gi pasirašyti sutartis) su įvairiom 
institucijom: universitetu, teatru 
ir kitom įstaigom.

Pravartu bendrauti ir organi-
zacijoms tarpusavyje. Šeduvos 
ir Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos – kaimynės, todėl ne-
sipyksta, o dalijasi veiklos sriti-
mis. Jos yra pasiskirsčiusios, ku-
riais metais kokias išvykas orga-
nizuos – savivaldybė mieliau ap-
moka autobusą kelioms organi-
zacijoms, todėl susikooperavus 
atsiranda galimybė nuvykti į di-
desnes šventes, kitus renginius. 

Sunku suvienyti 
padalinius

Nelengva vadovauti drau-
gijai, kuri apima didelę terito-
riją ir turi daug padalinių. Vie-
na iš tokių – Šiaulių rajono ne-
įgaliųjų draugija, vienijanti per 
400 narių. Draugija turi 8 pada-
linius, visose vyksta rankdarbių 
užsiėmimai, yra 3 ansambliai, 

Nuo idėjos iki rezultato – 
10 metų kelias

Socialinės pagalbos centras – 
nenaujas projektas, jis baigia skai-
čiuoti jau antrąjį savo veiklos de-
šimtmetį. Pradėjęs dirbti kaip Su-
trikusio intelekto jaunuolių pro-
fesinis reabilitacinis centras, jis 
išgyveno ne tik statuso pokyčius 
(buvo savivaldybės padalinys, 
viešoji, po to – biudžetinė įstai-
ga), bet išsiplėtė ir savivaldybės 
jam patikėtų veiklų apimtys. Ne 
vienoje rajono vietoje savo namų 
ieškojęs centras su visais savo pa-
daliniais pagaliau sugrįžo į Vil-
kaviškį.

Tiesa, šis sugrįžimas nebu-

Socialinė pagalba – iš atsakingų ir 
nuoširdžių žmonių 

Simboliniu Vilkaviškio socialinės pagalbos centro atidary-
mo juostelės perkirpimu baigėsi 10-metį trukęs visų šio cen-
tro tarnybų apgyvendinimo po vienu stogu procesas. Nuo 
šiol Vilkaviškio rajono gyventojai turės modernų, šviesų ir 
jaukų Europos Sąjungos fondų ir savivaldybės lėšomis re-
novuotą centrą, kuriame galės surasti kone visas jiems rei-
kalingas socialines paslaugas. Tai vienintelis toks daugia-
funkcinis nestacionarios socialinės pagalbos centras rajone.

vo lengvas. Nuo 1996 metų cen-
trui vadovaujanti direktorė Rita 
Mickuvienė šventiniame rengi-
nyje prisiminė, kad pirmąsias 
nedrąsias užuominas, jog tuš-
čios, nenaudojamos tuberkulio-
zės dispanserio patalpos būtų 
labai tinkamos Socialinės pagal-
bos centrui, jo darbuotojai išsa-
kė dar 2002-aisiais. Šiandien di-
rektorė prisipažįsta, jog tuomet 
ir patys nelabai tikėjo, kad į jas 
bus įsiklausyta. Tačiau nuogąs-
tauta be reikalo. Šiuos pasiūly-
mus palankiai įvertinus savival-
dybės administracijai, prasidėjo 
projektavimo darbai – imta pla-
nuoti, ko imtis, kur ką įkurdinti. 

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos (SADM) Infrastruktū-
ros plėtros programos konkur-
sui pateiktam projektui įgyven-
dinti savivaldybė paprašė 3 mln. 
Lt. Gavo 300 tūkst. Lt. Jų paka-
ko senų plytų sienoms nuardyti. 

Tada prasidėjo naujas inves-
ticinių projektų rašymo etapas. 
Deja, pasak R.Mickuvienės, nei 
valstybė, nei savivaldybė jų ne-
vertino kaip prioritetinių, o rąs-
tinės sienos juodavo, pastato vi-
duje atsirado lauželių ir prie jų 
besišildančių gyventojų. Paga-
liau iš Europos struktūrinių fon-
dų buvo gauta 30 tūkst. Lt inves-
ticiniam projektui parengti, bet 
realiai reikalai į priekį nepajudė-
jo – po poros metų tą investicinį 
projektą teko perrašyti, pervadin-
ti galimybių studija.

Nežinia, kuo ir kada viskas 
būtų baigęsi, jei ne 2006-aisiais iš 
savivaldybės gauta parama, ku-
riai buvo panaudotos sutaupytos 
socialinei paramai skirtos lėšos – 
828 tūkst. Lt. Darbai atsinaujino, 
pastatas įgavo vaizdą: raudono-
mis plytomis buvo apmūrytos jo 
sienos, uždengtas stogas. Į įreng-
tas 127 kv.m patalpas įsikėlė cen-
tro administracija. 

Dar vieną beveik trejus me-
tus trukusį stabtelėjimą pagaliau 
2010-aisiais vainikavo iš ES San-
glaudos skatinimo veiksmų pro-
gramos gautas 2,5 mln. Lt fi nan-
savimas.

Buvusio apleisto tuberkulio-
zės dispanserio 70 arų teritorijo-
je šiandien stovi renovuotas, ne-
įgaliesiems pritaikytas 600 kv.m 
pastatas, vietoj suklypusio pa-
galbinio pastatėlio išaugęs nau-
jas 190 kv.m statinys, sutvarkyta 

Iškilminga Socialinės pagalbos centro atidarymo akimirka.

Renovuotas Socialinės pagalbos centras laukia lankytojų.

Šiaulių apskrities neįgaliųjų draugijų vadovės su LND pirmininku Z.Jan-
čauskiu ir programų koordinatore S.Vėjeliene.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kai atvykstu aplankyti ankstyvos jaunystės vietų, kar-
tais tenka praeiti ir pro buvusį Tytuvėnėlių dvarą, kuris 
nuo Tytuvėnų miestelio nutolęs per porą kilometrų. Taip, 
pro buvusį. Dabar dvarvietę primena tik ūkinių pastatų 
fragmentai, parko likučiai... Daug dešimtmečių dvarą val-
dė didikai Sapiegos, Valavičiai, Radvilos. XX a. pradžioje 
Tytuvėnėlių šeimininkais tapo šviesūs ir talentingi žmo-
nės Sofija ir Eugenijus Romeriai, penki jų vaikai.

Sofija buvo žinoma tapytoja, grafikė, meno dalykų 
studijavusi Vakaruose. Išprusęs buvo ir jos vyras, ekono-
mistas, Romerių giminės istorikas. Į dvarą dažnai atvyk-
davo poetai, dailininkai, svečiuodavosi Maironis, čia pra-
leidęs dalį paskutinės savo gyvenimo vasaros. Gražio-
se apylinkėse nutapytas mūsų dainiaus, taip pat žymaus 
teisininko Mykolo Romerio portretai. Sofija mėgo lanky-
tis pas valstiečius ir juos įamžinti drobėse, piešti kaimo ir 
gamtos vaizdus.

Deja, 1941 m. Romeriai buvo ištremti į Rusiją, Kui-
byševe Eugenijus ir mirė, o Sofijai pavyko pasiekti Kana-
dą, kur gyveno iki mirties 1972 m. Po karo Tytuvėnėliuo-
se įsikūrė vaikų namai, vėliau čia buvo apylinkės kultū-
ros centras. Tačiau nesirūpinant mediniu, nors ir iš mau-
medžio rąstų, pastatu, jis sunyko ir buvo nugriautas. Apie 
seną dvarą pasakoja tik rašytiniai šaltiniai ir vienas kitas 
dar gyvas vietinis ilgaamžis.

Panaši lemtis ištiko šimtus kitų dvarų. XX a. pradžio-
je Lietuvoje jų buvo daugiau kaip 3 tūkst. Atgavus Nepri-
klausomybę, suskaičiuota tik 815, iš kurių 236 buvo su-
nykę arba neišlikę. Dabar Kultūros paveldo departamen-
to sąrašuose yra 533 dvarai. Kai kurie valstybės lėšomis, 
padedant verslo žmonėms, atkuriami, restauruojami, tvar-
koma jų aplinka. Yra nemažai dvarus įsigijusių savininkų, 
suprantančių įgyto turto reikšmę.

Bet nuvažiuokite į Bartkuškį (Širvintų r.), kur seniau-
siai dvarą žmonai pigiai nupirko ekskandidatas į Lietuvos 
Prezidentus skandalingasis J.P. Nupirko ir abu jį užmir-
šo, piktžolėmis ir kerpėmis apleido. Tas pats ištiko Kėdai-
nių rajone esančius Kalnaberžės ir Sirutiškio dvarus, ku-
rių savininkas – žinomas politinės partijos vadovas. Len-
tvario dvarui niekais nueiti padėjo padangėmis skraidęs 
verslininkas Laimutis P.

Valstybinės paveldo komisijos pirmininkė G.Drėmaitė 
apie vaiduokliais paverstus dvarus sako: „Yra tokia rūšis 
dvarų savininkų, kurie iš kažkur kažkada išgirdo, kad pa-
veldas yra gerai, ir prisipirko dvarų. Tačiau neturėdami vi-
dinės kultūros bei neįvertinę savo jėgų, dabar jie juos nai-
kina... Dvarai yra vienas Lietuvos deimantų, kuriuos nuo-
lat reikia valyti ir blizginti.“

Dvarai – tik dalis nekilnojamojo kultūros paveldo 
objektų. Bet itin svarbi mūsų tautos istorijai – juos gali-
ma eksponuoti ir didžiuotis, kad esame turtingi. Kitas as-
pektas, pabrėžiamas paveldo specialistų, – dvarai atspin-
di skirtingų amžių kultūras, palietusias mūsų šalį. Esame 
Europos centre, todėl turėtume išsaugoti tas istorines są-
sajas su visa Europa. Paveldėtą palikimą be išlygų reikia 
rūpestingai prižiūrėti.

Yra nemažai dvarviečių rūmų, kuriuose vyksta kon-
certai, susitikimai su istorikais bei meno žmonėmis, kiti 
renginiai. „Nėra prasmės prisiminti praeities, jei ji netu-
ri įtakos dabarčiai“, – teigė anglų rašytojas Č.Dikensas. 
Be įrodymų aišku: kuo daugiau bus sutvarkytų kultūros 
paminklų, tuo daugiau atsiras lankytinų vietų ir galimy-
bių pažvelgti į krašto senovę. Istorijos pamokos niekada 
nesibaigia – ir senam, ir jaunam, ir neįgaliajam. Pastarie-
siems, kaip teko matyti Čekijoje, ypač svarbu sudaryti są-
lygas išvykti į pažintines keliones, patekti į rūmų menes, 
prie eksponatų, prie meno kolekcijų, į dvarų parkus. Beje, 
visiems įdomu mintimis nuklysti į praėjusių laikų mate- 
rialų ir dvasinį žmonių gyvenimą.

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaida, at-
gaivinimo ir leidybos projektai iš dalies finansuojami vals-
tybės lėšomis. Bet, kaip visada, ištekliai riboti, nepakan-
ka lėšų net objektų konservacijai. Ypač negreit lankytojų 
gali sulaukti paveldo paminklai, kurių šeimininkai, dva-
sios skurdžiai, begėdiškai leidžia jiems nykti ir nieko ne-
palikti mūsų vaikams bei anūkams.

Apsileidėlių nejaudina žodis. Tad gal išjudins lazda?

Nenublizginti 
deimantai

Joniškis: Neįgalieji keliauja ir kuria 
rankdarbius Joniškio rajono neįga-

liųjų draugijos tarybos narė 
Rasa Bagavičienė laiš-
ke „Bičiulystei“ papasakojo 
apie draugijoje jau prasidėju-
sį kelionių sezoną ir sureng-
tą parodą. 

Joniškio rajono neįga-
liųjų draugija jau atidarė 
savo kelionių sezoną. Šie-
met joniškiečiai jį pradėjo 
dar vasario mėnesį – vyko 

į Jelgavą, ten aplankė ledo 
skulptūrų parką. Jelgavos 
lietuvių bendruomenė Jo-
niškio neįgaliuosius buvo 
pakvietusi kartu paminėti 
vasario 16-ąją. Jelgavos lie-
tuviams koncertavo neįga-
liųjų ansamblis „Atgaiva“ 
ir kaimo kapela „Bičiuliai“. 
Dar joniškiečiai aplankė 

Radviliškis:
  Laiške „Bičiulystei“ 

Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos narys Sigitas Puo-
džiukas papasakojo apie Ne-
įgaliųjų draugijos ataskaitinį 
susirinkimą. 

Į ataskaitinį susirin-
kimą atvykusius Radvi-
liškio rajono  neįgaliuo-
sius sveikino Socialinės 
paramos skyriaus vedė-
ja I.Žmiejauskienė, dia-
beto klubo pirmininkė 
L.Veseckienė.

Visuomenės sveikatos 
biuro specialistas R.Rapšas 
supažindino neįgaliuo-
sius su ėjimo šiaurietiš-
komis lazdomis specifika. 
Žinoma, geros lazdos ne-
pigios – kainuoja nuo 150 
iki 300 litų, bet labai pade-
da pasisemti sveikatos. Ne-
įgalieji labai susidomėjo ir 
pritarė idėjai sudaryti gru-
pę, kurioje bus mokomasi 
vaikščioti su šiaurietiško-
mis lazdomis.

Ra jono neįgal ių jų 
draugijos pirmininkė Jū-
ratė Bredulskienė savo 
ataskaitiniame pranešime 
džiaugėsi nuveiktais dar-
bais, kurie būtų neįmano-
mi be pačių neįgaliųjų ini-
ciatyvos. ,,Gabijos“ ansam-
blis (vadovė R.Apšegienė) 

Apžvelgė nuveiktus darbus

surengė apie 10 koncertų. 
Dalyvauta įvairiuose kon-
kursuose, iš kurių grįžta-
ma su apdovanojimais. Ra-
jono savivaldybė bei para-
pijos bendruomenės socia-
linių paslaugų centras ski-
ria transportą. Sportinin-
kai taip pat garsina rajoną 
savo pasiekimais, iš kie-
kvienų varžybų grįžta su 
taurėmis, medaliais bei di-
plomais. Ir šiemet Lietuvos 
rankų lenkimo čempiona-
te dalyvavę mūsų draugi-
jos tvirtarankiai pasirodė 
šauniai. V.Alekna parsive-
žė aukso ir sidabro meda-
lius neįgaliųjų kategorijo-
je. O I.Vilniuvienė tarp ne-
įgaliųjų pelnė 2 aukso me-
dalius, o meistrų klasėje – 
auksą ir bronzą. Abu šie 

sportininkai užsitikrino 
teisę atstovauti Lietuvai 
Europos čempionate, kuris 
vyks Druskininkuose ge-
gužės mėnesį. Gautos pa-
talpos, kuriose galės treni-
ruotis sportininkai, ,,Gabi-
jos“ ansamblietės bei ama-
tų būrelio atstovės. 

Praėjusiais metais neį-
galiesiems buvo surengta 
ekskursija į Siguldą, ilsė-
tasi Šventojoje. 

2 kartus gauta labda-
ros iš Vokietijos. Raudo-
nasis kryžius sunkią nega-
lią turinčius neįgaliuosius 
remia maisto produktais. 
Teikiamos skalbimo, skal-
binių pristatymo į namus, 
maudymo, termomasažo 
paslaugos. Sudaryta sutar-
tis su ,,Optikos pasauliu“, 

kur, pateikus draugijos na-
rio pažymėjimą, paslaugos 
kainuos gerokai pigiau. 

Neįgalieji labai džiau-
giasi draugijos narių B. ir 
S.Gavėnų, V.Bražionienės, 
R.Neciunskienės kasmet 
dovanojamomis daržovė-
mis. Džiugina bendradar-
biavimas su viešąja biblio-
teka, kuri maloniai suteikia 
patalpas susirinkimams ir 
vakaronėms.

Ataskaitą pateikė ir re-
vizijos komisijos pirminin-
kė V.Bitienė, kuri draugi-
jos finansinę veiklą įverti-
no teigiamai. Rajono poetė 
R.Danylienė perskaitė kelis 
savo eilėraščius. Aktyviau-
si draugijos nariai buvo ap-
dovanoti kukliomis dova-
nėlėmis.

 Apie Alytaus miesto 
neįgaliųjų draugijos ataskai-
tiniame susirinkime apsilan-
kiusius garbius svečius laiške 
„Bičiulystei“ papasakojo Ma-
rytė Marčiulaitienė.

Alytaus miesto neįga-
liųjų draugijos nariai šven-
tiškai nusiteikę susirinko 
išklausyti naujai išrinktos 
tarybos, kuri dirbo jau 100 
dienų, ataskaitos. Alytaus 
miesto neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Jūratė Ka-
mičaitienė supažindino 
su praėjusių metų finan-
savimu ir vykdyta veik- 
la. Apie veiklą draugijoje 
kalbėjo jos nariai Riman-
tas Rakauskas, Rolandas 
Ronkys, Rima Adžagaus-
kienė. Draugijos ataskaita 
buvo įvertinta gerai. 

Po susirinkimo vyko 
kasmetinis renginys „Ve-
lykų sulaukę“. Renginio 
metu koncertavo drau-
gijos rėmėjai ir draugai 
ansamblis „Dzūkijos Ai-
das“, vadovaujamas Re-
ginos ir Alvydo Tama-
šauskų bei atlikėjai Lina 

Alytus: Šventiniame renginyje – 
garbingi svečiai

ir Jonas Butkevičiai. Esa-
me dėkingi už jų atliktas 
nuostabias dainas ir pa-
galbą organizuojant rengi-
nius. Sveikinimo žodį tarė 
J.Kamičaitienė, Alytaus 
neįgaliųjų dienos užimtu-
mo centro direktorė Gema 
Mankevičienė ir LASS Aly-
taus skyriaus pirmininkė 
Daiva Markinienė. Vyko 
varžybos ir žaidimai, ku-
riuos surengė tarybos na-
rės R.Adžagauskienė ir 

Elena Savukienė. Sureng-
tas gražiausio, origina-
liausio ir didžiausio kiau-
šinio konkursas. Jį laimėjo 
Danė Grigaitienė, Ona Ja-
mantienė, Algis Jankaus-
kas. Jie apdovanoti rank-
darbių būrelio, kuriam va-
dovauja Janina Jankauskie-
nė, padarytais suvenyrais.

Savo dainomis susi-
rinkusiuosius džiugino 
Alytaus miesto neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Dzū-

kija“, vadovaujamas Biru-
tės Serbentienės. 

Renginio metu pirmą 
kartą sulaukta svečių iš So-
cialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos: ministrės Al-
gimantos Pabedinskienės, 
patarėjų Danguolės Juoza-
pavičienės, Vaidos Giraity-
tės, Vaidos Vincevičiūtės. 
Taip pat svečiavosi Seimo 
nariai Kęstutis Daukšys 
ir Raimondas Markaus-
kas, Alytaus miesto savi-
valdybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja 
Aira Visockaitė ir Sociali-
nės paramos skyriaus ve-
dėja Danutė Tamaševičie-
nė. Ministrei ir svečiams 
buvo pristatytas Alytaus 
neįgaliųjų dienos užimtu-
mo centras ir jame įsikū-
rusios organizacijos, pa-
pasakota apie veiklas. Mi-
nistrė A.Pabedinskienė 
tarė sveikinimo žodį, pa-
linkėjo visiems sveikatos ir  
stiprybės. 

Susirinkimo akimirka.

Seimą, Katedrą, Operos ir 
baleto teatrą, vyko į Šiau-
lių dramos teatrą. 

D r a u g i j o s  t a r y b a 
džiaugiasi aktyviais žmo-
nėmis, jų noru kuo dau-
giau pamatyti ir sužino-
ti. Šv. Velykų proga mote-
rys draugijoje surengė pa-
rodėlę. Čia buvo demons-

truojami darbštuolių ran-
komis dekupažo būdu ar 
karoliukais marginti kiau-
šiniai, atvirukai, megzti 
viščiukai.

Moterys jau ruošiasi 
kitiems renginiams, šven-
tėms, mugėms. Ne veltui 
jos vadinamos ,,darbščio-
siomis bitelėmis“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė A.Pabedinskienė ir pa-
tarėja D.Juozapavičienė bendravo su neįgaliaisiais.
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(atkelta  iš 1 psl.)

Kovo mėnesį Skuode, svečių 
namuose „Gandrinė“, 4 dienas 
vyko mokymai rajono socialinių 
įstaigų darbuotojams. Mokymus 
„Žmonių su negalia poreikiai ir 
integracijos galimybės“ suren-
gė Socialinių inovacijų studija, o 
juos vedė Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Studentų reikalų tarny-
bos koordinatorė Rūta Kupčins-
kaitė. Mokymų tikslas – parody-
ti, kad negalia nėra kliūtis siek-
ti savo tikslų, o socialiniai dar-
buotojai yra pagalbininkai, ku-
rie gali padėti neįgaliajam pui-
kiai gyventi visuomenėje, ne-
galvojant apie savo neįgalumą.

Socialiniams darbuotojams 
parodyti filmukai, kaip žmo-
nės, turintys judėjimo negalią, 
integruojasi į visuomenę. Jie gali 
žaisti krepšinį, dalyvauti varžy-
bose. Monciškėse vykstančiose 
neįgaliųjų stovyklose jie patys 
prisineša iš miško malkų ir pan. 

Kitame filmuke matyti, kaip 
regos negalią turintis vyriškis 
slidinėja – žinoma, jam padeda 
instruktorius, jie susisiekia ra-

Pritaikyta aplinka padeda gyventiLiteratų 
klubas 
šventė 

Velykas

Biržai:
 Egidijus Šatas laiške „Bi-

čiulystei“ parašė apie literatų klu-
bo „Svajokliai“ surengtą povelyki-
nę popietę. 

Šventinę savaitę po šv. Vely-
kų ir Atvelykio Biržų rajono ne-
įgaliųjų draugijos literatų klu-
bo „Svajokliai“ nariai susirin-
kę, kaip įprasta, Socialinių pas-
laugų centre, paminėjo Kristaus 
prisikėlimo šventę. Velykų bo-
butė (Aleksandra Rakūnienė) 
ir jos padėjėja kiškienė (Felici-
ja Pipinienė) papuošusios stalą 
sveikino kiekvieną atėjusį. Ant 
stalo sudėjus atsineštus margu-
čius ir kitas vaišes, klubo pirmi-
ninkas Egidijus Saldys pasvei-
kino visus su gražia atgimimo 
švente, palinkėjo naujų gražių 
minčių, greičiau sulaukti tikro 
pavasario.

Vėliau šventės šeimininkės 
Velykė su Kiškiene dalijo įvai-
rias dovanėles, vaistažolių ar-
batų rinkinėlius, kurie padės 
įveikti negalias. Velykų bobutė 
išsaugojo ir pernai per šv. Vely-
kas kurtą bendrą pasaką. Šiemet 
rašėme jos tęsinį. Taip pat skai-
tėme šiai progai sukurtus savo 
kūrinėlius. Daugelis savo kūri-
niuose prisiminė vaikystėje, tė-
viškėje švęstas Velykas. O kokia 
Velykų šventė be kiaušinių ride-
nimo ir margučių daužymo. Su-
šilę draugų būryje, skirstėmės į 
namus laukti pavasario šilumos.

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

Socialinė pagalba – iš atsakingų ir nuoširdžių žmonių 

teritorija. Pačias įvairiausias so-
cialines paslaugas rajono gy-
ventojams teikia apie 100 cen-
tro darbuotojų. 

Neįgalus jaunimas 
mokosi savarankiškai 

gyventi
Neįgalaus jaunimo užimtu-

mo centras – viso šiandieninio 
daugiafunkcinio centro pradžia. 
Jo ištakos – 1994 m. įkurtas Vilka-
viškio rajono sutrikusio intelek-
to jaunuolių profesinis reabilita-
cinis centras. Direktorė prisimi-
nė, jog savo veiklą jis pradėjo Pa-
ežerių dvare, po to glaudėsi pri-
vačiose patalpose, Pilviškiuose, 
o šiandien jam skirtas visas an-
trasis renovuoto pastato aukštas, 
į kurį įrengtas liftas sunkiau ju-
dantiesiems. 

Neįgalaus jaunimo užimtu-
mas, jo ugdymas – viena iš prio-
ritetinių centro veiklų. Tikrais 
antraisiais namais centras yra 
tapęs 18 neįgalių 14–40 m. am-
žiaus rajono gyventojų. 

17 metų šiame centre dirban-
ti, neįgaliu jaunimu besirūpi-
nanti socialinė darbuotoja Daiva 
Montvilienė pasakoja, kad žmo-
nės čia renkasi labai noriai. Cen-
tro autobusiukas kiekvieną rytą 
apsuka nemenką ratą, kol suren-
ka jo lankytojus. Dalis jų čia pa-
silieka visai savaitei, kitus vai-
ruotojas namo parveža kiekvie-
ną vakarą. Pagrindinis užsiėmi-
mų su neįgaliaisiais tikslas – sa-
varankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymas. Pasak D.Montvilienės, 
sunkios negalios žmonėms nėra 
lengva išmokti savimi pasirū-
pinti, tačiau ji džiaugiasi paste-
binti teigiamų poslinkių. Didelę 
patirtį turinti socialinė darbuo-
toja stengiasi kiekviename jau-
nuolyje įžvelgti tai, ką jis suge-
ba geriausiai, jį paskatinti. Štai 
Mykolui puikia sekasi austi, o 
Jovita turi fenomenalų gebėjimą 

tiksliai įvardyti bet kokios pasa-
kytos datos savaitės dieną. Socia- 
linė darbuotoja tikina, kad dir-
bant su neįgaliaisiais būtinos psi-
chologinės žinios. Pasak jos, nėra 
nė vienos taisyklės, tikslaus nu-
rodymo, kaip vienu ar kitu atve-
ju pasielgti. Prie kiekvieno reikia 
prieiti individuliai. O tam reika-
linga ir vidinė intuicija, ir gyveni-
miška patirtis bei teorinės žinios.

Jau 5-tus metus su centrą 
lankančiais jaunuoliais dirban-
tis Dailės akademijos magistras 
Andrius Janulaitis ugdo jų me-
ninius gebėjimus – veda kerami-
kos būrelio užsiėmimus. Iš Vil-
kaviškio kilęs vaikinas po studi-
jų sostinėje grįžo į gimtinę ir ne-
pabijojo imtis šio gana nelengvo 
darbo. Dukart per savaitę į užsi-
ėmimus besirenkantys neįgalie-
ji jau yra prilipdę nemenką dir-
binių kolekciją. Darbeliai išbaig-
ti, sutvarkyti – centras pasirūpi-
na ne tik moliu, glazūra, bet turi 
ir degimo krosnelę. A.Janulaitis 
pasakoja, kad neįgaliųjų dirbiniai 
pristatomi savivaldybėje rengia-
mose mugėse, tačiau gana nema-
žai jų susikaupus galvojama su-
rengti ir atskirą parodą. 

Šventiniame renginyje daly-
vavusi jau 9 metus centrą lan-
kančio Povilo mama dėkojo dar-
buotojoms už nuoširdų rūpestį 
jos sūnumi – čia jį palikusi, mote-
ris gali ramiai dirbti. Tai bene di-
džiausias Neįgalaus jaunimo už-
imtumo centro įvertinimas.

Socialinė pagalba apima 
daug sričių

Į įkurtuves atvykęs prie cen-
tro rekonstrukcijos daug prisi-
dėjęs tuometinis rajono savival-
dybės meras, dabar vicemeras 
Algirdas Bagušinskas džiaugė-
si, kad ne tik neįgalus jaunimas, 
bet ir kiti socialinės paramos rei-
kalingi žmonės turės jaukius na-
mus, kuriuose juos sutiks nuošir-
dūs darbuotojai. Pasak vicemero, 
socialinėmis paslaugomis naudo-

jasi didžioji rajono gyventojų da-
lis – nuo ką tik gimusio žmogu-
čio iki garbaus amžiaus sulau-
kusio, neįgalaus senolio. Todėl 
joms savivaldybė visada skyrė 
daug dėmesio – pagal finansinę 
apimtį ši sritis yra antra po švie-
timo reikalų. Beje, rūpinama-
si ne tik nestacionariomis pas-
laugomis. Štai pernai kapitaliai 
suremontuoti Alvito globos na-
mai, Gudkaimio globos namuo-
se įrengtas liftas neįgaliesiems, 
suremontuotos Kybartų vaikų 
globos namų patalpos. 

Socialinės paramos ir svei-
katos priežiūros skyriaus vedėja 
Danutė Grabauskienė – dar vie-
na iš šio centro globėjų, lydinti 
jį nuo pat įsikūrimo, stebinti jo 
darbą ir visapusiškai padedan-
ti. Pasak jos, atsakingai savo pa- 
reigas vertinančių socialinių dar-
buotojų dėka vis daugiau rajono 
žmonių gali pasijusti reikalin-
gais, rūpimais, jiems padedama 
lengviau išgyventi. 

D.Grabauskienė pabrėžė, jog 
daugiafunkciam Socialinės pa-
galbos centrui, tapusiam vienu 
svarbiausių savivaldybės pagal-
bininku, tenka gana didelis socia- 
linio darbo krūvis. Jame įkurta 
Pagalbos namuose tarnyba – 46 

lankomosios priežiūros darbuo-
tojos – prižiūri 140 vienišų, gar-
baus amžiaus sulaukusių, neį-
galių rajono gyventojų. Pagalbos 
šeimai tarnyboje dirba 14 valsty-
bės finansuojamų darbuotojų, ku-
rių atsakomybėje – 280 socialinės 
rizikos šeimų, auginančių beveik 
700 vaikų. Čia veikia ir SADM fi-
nansuojamas Vaikų dienos cen-
tras „Šypsena“. Trejus metus Pil-
viškiuose gyvenančiais socialinės 
rizikos šeimose augančiais vai-
kais rūpinęsis centras dabar taip 
pat persikėlė į Vilkaviškį – nors 
jo kontingentas (vaikai) pasikei-
tė, tačiau poreikis ir svarba išliko. 

Savivaldybės skirtos projek-
tinės lėšos užtikrino Krizių cen-
tro, kuriame teikiama pagalba bei 
apgyvendinamos smurtą šeimoje 
patyrusios moterys, veiklą. Cen-
tre įkurta skalbykla, dušo patal-
pos. Vietos jame rado ir techninės 
pagalbos priemonių sandėlis bei 
jų remonto dirbtuvės. Judėjimų 
sutrikimų turintiems rajono gy-
ventojams čia teikiamos transpor-
to paslaugos (centras turi 2 auto-
mobilius).

Socialinės paramos ir svei-
katos priežiūros skyriaus vedė-
ja D.Grabauskienė susirinkusie-
siems pristatė ir dar vieną šio cen-

tro laukiančią atsakomybę. Vil-
kaviškio rajono savivaldybė įsi-
jungė į SADM inicijuotą bando-
mąją Integralios pagalbos plėtros 
programą. Socialinės pagalbos 
centras parengė paraišką „Inte-
gruotų (socialinės globos ir slau-
gos) paslaugų kūrimas Vilkaviš-
kio rajone“ pagal kurią gautas ES 
finansavimas ir šiais metais pla-
nuojama dienos socialinės globos 
paslaugas pradėti teikti dar 40 sa-
vivaldybės gyventojų. 

***
„Norint nuveikti ką nors nau-

dinga – reikia svajoti, norint atlik-
ti tą darbą – reikia tikėti, – šven-
tiniame renginyje sakė centro di-
rektorė R.Mickuvienė. – Mes vi-
sus 10 metų tą ir darėm: svajo-
jom, tikėjom, dirbom.“ Žvalgan-
tis po Socialinės pagalbos centrą 
nė akimirką nesuabejoji šių žo-
džių tiesa. Simboliška, kad ir pati 
įstaiga pavadinta ne Socialinių 
paslaugų, o pagalbos centru, nes 
į kiekvieną darbą, į kiekvieną su-
sitikimą, bendravimą su žmogu-
mi čia žvelgiama ne kaip į forma-
lią paslaugą, o kaip į iš visos šir-
dies dovanojamą pagalbą. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 

dijo ryšiu. Anot lektorės, čiuož-
ti ant ledo nematant – didelis iš-
bandymas, tačiau pajauti, koks 
gyvenimas yra nuostabus. Socia- 
liniams darbuotojams parodyti 
dokumentiniai filmai, kaip reikia 
dirbti su neįgaliaisiais, kaip inte-
gruoti juos į visuomenę neišski-
riant iš kitų. 

R.Kupčinskaitė domėjosi, ar 
žmonės, turintys regos negalią, 
yra aktyvūs, ką veikia. Socialiniai 
darbuotojai pastebėjo, kad nors 
yra ir aktyvesnių neįgaliųjų, bet 
daugiau – pasyvesnių, laiką lei-
džiančių lovoje. 

Mokymų dalyviams viešnia 
pateikė daug praktinių užduo-
čių, susipažinti su įvairiomis ne-
galiomis pakvietė per žaidimus. 

R.Kupčinskaitė, ir pati judan-
ti neįgaliojo vežimėliu, teigia, kad 
neįgalusis nėra ligonis, o daugiau 
žmogus, kuriam reikia pritaiky-
tos aplinkos ir teigiamo požiūrio.

Kituose trijų dienų mokymuo-
se kalbėta apie universalaus di-
zaino sampratą, aktualumą. Anot 
mokymus vedusios Neįgaliųjų 

reikalų departamento direktorės 
pavaduotojos Jolantos Šliužienės, 
tai yra toks projektavimo būdas, 
kai produktai plačiąja prasme – 
statiniai, aplinka, prekės – tinka-
mi naudoti kuo platesniam vi-
suomenės ratui. Ne vien tik žmo-
nėms su negalia, bet ir jauniems 
tėvams, vežantiems vaikus veži-
mėliais, laikinas traumas paty-
rusiems žmonėms, blogiau gir-
dintiems ir t. t. Anot J. Šliužienės, 
kalbant apie aplinkos pritaikymą, 
dažnai susiduriama su stereoti-
pu, – manoma, kad tai reikalin-
ga tik neįgaliesiems, ypač turin-
tiems sunkią negalią. „Tai, kas pa-
togu neįgaliajam, tas yra patogu 
ir kitam žmogui“, – sakė lekto-
rė. Įvairūs politiniai sprendimai, 
kurie susiję su pagalba, aplinkos 
pritaikymu neįgaliesiems, neturi 
būti suprantami siaurai. Pavyz-
džiui, įėjimai į pastatus, takeliai 
neturi būti atskiri turintiems ne-
galią ir sveikiems visuomenės na-
riams, taip neįgalieji nebus diskri-
minuojami.

Rūta RONKAUSKIENĖ

Neįgalaus jaunimo centro lankytojams netrūksta kūrybinių užsiėmimų.
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Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Daktaras
Aiskauda

Kasmet tūkstančiai šalies gy-
ventojų kreipiasi į specialistus 
dėl pablogėjusios klausos. Dau-
geliui tenka įsigyti klausos apa-
ratus. Ar žinote, kad klausos apa- 
ratą galite įsigyti nemokamai, jei 
esate apdraustas privalomuoju 
sveikatos draudimu? Už jį sumo-
ka ligonių kasos iš Privalomojo 
sveikatos draudimo (PSD) fon-
do lėšų. Neapsidraudusieji turė-
tų sumokėti nuo kelių šimtų iki 
keliasdešimt tūkstančių litų – ne-
lygu koks klausos aparatas.

2012 m. klausos aparatams 
pirkti buvo skirta 1,4 mln. litų 
PSD fondo lėšų, 819 asmenų pa-
sinaudojo galimybe gauti kom-
pensaciją, dar 45 asmenims buvo 
implantuoti kochleariniai im-
plantai, kuriems buvo išleista 
3,7 mln. litų. 

Ką daryti pablogėjus 
klausai 

Jei pastebėjote, kad blogiau 
girdite, pirmiausia kreipkitės į 
savo šeimos gydytoją, kuris nu-

Medicinoje insultu vadi-
namas ūminis galvos 

smegenų kraujotakos sutriki-
mas, sukeliantis visų smegenų 
arba jų dalies veiklos sutrikimą. 
Tai ištinka (dažniausiai pavasa-
rį ir rudenį) dėl galvos smegenų 
kraujagyslių aterosklerozės (lėti-
nės kraujagyslių ligos, dėl kurios, 
sumažėjus arterijų sienelių elas-
tingumui ir susiaurėjus jų spin-
džiui, sutrinka kraujo apytaka), 
hipertoninės ligos (kraujagyslių 
tonuso ir arterinio kraujospūdžio 
padidėjimo; kitaip – arterinės hi-
pertonijos, hipertenzijos), dėl gal-
vos smegenų kraujagyslių defek-
tų. Taip pat ši liga gali pasitaiky-
ti sergant kraujo, inkstų ligomis, 
reumatu (sistemine jungiamo-
jo audinio liga, labiausiai pažei-
džiančia širdį), turi reikšmės ir 
paveldimas polinkis. 

Šnekamojoje kalboje insul-
tas dažniausiai vadinamas tie-
siog kraujo išsiliejimu į sme-
genis. Žinoma, tai tiesa, bet ne 
visa. Mat dažni atvejai, kai gal-
vos smegenų kraujotaka sutrik-
doma ne vien tik plyšus krauja-
gyslėms, bet ir joms užsikimšus 
arba dėl suspaudimo (kraujagys-
les suspaudžia augliai, kaulinės 
išaugos).

Priklausomai nuo priežasties, 
sutrikdančios galvos smegenų 
kraujotaką, insultas skirstomas 
į hemoraginį (plyšta kraujagys-
lė, išsilieja kraujas; šiuo atveju 
draudžiama ligoniui duoti krau-
jo krešumą mažinančių vaistų) ir 
išeminį (užsikemša arba suspau-
džiama kraujagyslė).

Hemoraginis insultas
Hemoraginis insultas skiria-

si nuo išeminio insulto tuo, jog 
kraujagyslė plyšta (arba padidė-
ja jos sienelės pralaidumas) pa-
didėjus arteriniam kraujospū-
džiui (arterijos sienelė dėl skle-
rozės būna netolygiai suplonė-
jusi). Kraujas dažniausiai išsilie-

Insultu dažniausiai susergama  
pavasarį ir rudenį

ja į smegenų pusrutulį arba (pa-
sitaiko kiek rečiau) į kitas gal-
vos smegenų sritis, pavyzdžiui, 
į povoratinklinį tarpą, smege-
nų skilvelius ir susidaro sme-
genų hematoma (t. y. ribota iš-
siliejusio kraujo sankaupa au-
dinyje, tarp audinių ir t.t.). Beje, 
prieš tai ligoniui gali svaigti gal-
va arba ją skaudėti, atsirasti gal-
voje ūžesys. Statistikos duome-
nimis, hemoraginis insultas daž-
niausiai įvyksta dienos metu po 
sunkaus fizinio krūvio, streso. 
Ligonis dažniausiai netenka są-
monės, atsiduria komos būseno-
je, kuri gali trukti kelias dienas 
ar paras. Ligoniui atgavus są-
monę, aiškiai matomos šios rū-
šies insulto pasekmės. Praside-
da vėmimas, traukuliai, kvėpa-
vimo sutrikimai, dėl paralyžiaus 
nebevaldomos vienos kūno pu-
sės (dažniausiai) galūnės. Be to, 
toks ligonis prastai mato, nebe-
gali skaityti, rašyti, nuryti mais-
to, sunkiai kalba.

Pastaba. Kai plyšta aneu-
rizma (įgimtas ar įgytas arteri-
jos spindžio išsiplėtimas), ligo-
nis pajunta labai stiprų galvos 
skausmą, rankomis griebiasi už 
galvos, neištveria nešaukęs, vė-
liau praranda sąmonę, gali būti 
traukulių. Po kurio laiko sąmo-
nė grįžta, tačiau ligonis būna 
mieguistas, susikaustęs, dejuoja 
iš skausmo, laiko rankomis su-
spaudęs galvą, galimas pykini-
mas ar vėmimas. Beje, kai įvyks-
ta hemoraginis insultas su krau-
jo išsiliejimu ir susidaro hemato-
ma, neišvengiama paralyžiaus, o 
plyšus aneurizmai, paralyžiaus 
nebūna. Įsidėmėtina: aneurizma 
dažniausiai plyšta žmonėms iki 
40-ies metų amžiaus.

Išeminis insultas
Išeminis insultas (kitaip – 

smegenų infarktas) pasitaiko kur 
kas dažniau. Apie 40 proc. išemi-
nio insulto atvejų įvyksta miego 

metu (įtakos turi sunkus fizinis 
krūvis, infekcinės ligos bei kiti 
faktoriai, greitinantys kraujo kre-
šėjimą) arba paryčiais. Tokio in-
sulto atveju neplyšta kraujagys-
lės sienelė, tačiau dėl jos spaz-
mų, atsiradusio kraujo krešulio 
ar embolijos (kraujagyslės užsi-
kimšimo įvairiomis kraujyje cir-
kuliuojančiomis dalelėmis), į gal-
vos smegenis nepatenka kraujas 
arba jo priteka per mažai.

Stresai, nervinė įtampa, orų 
permainos, fizinis ir protinis per-
vargimas, žalingi įpročiai (alko-
holio vartojimas, rūkymas ir kt.), 
antsvoris, žymūs cukraus kiekio 
kraujyje svyravimai – šie fakto-
riai gali sukelti ilgalaikius galvos 
kraujagyslių spazmus.

Dažniausia išeminio insul-
to priežastis – aterosklerozė, 
ypač kai jai „talkina“ hiperto-
ninė liga, cukrinis diabetas (cu-
kraligė), kraujo, infekcinės ligos, 
traumos, apsinuodijimai, širdies 
ydos, širdies infarktas ir kai ku-
rie kiti faktoriai.

Kai ligoniui atsiranda galvos 
skausmas, svaigimas, tirpsta ran-
kos, kojos, sutrinka kalba, gali-
ma įtarti, jog prasidėjo išeminis 
insultas. Išeminiam insultui bū-
dingi požymiai vystosi pamažu, 
trunka nuo kelių valandų iki po-
ros ar trijų parų. Charakteringa 
tai, jog šie požymiai (veido tirpi-
mas, kalbos sutrikimas, galūnių 
silpnumas) gali tai sustiprėti, tai 
susilpnėti, nebūtinai turi skau-
dėti galvą, varginti pykinimas 
ar vėmimas. Beje, arterinis krau-
jospūdis gali būti arba normalus, 
arba sumažėjęs. Kūno tempera-
tūra paprastai nepakyla, veidas 
išblyškęs, šiek tiek pamėlę lūpos, 
pulsas pagreitėjęs, silpnas. Daž-
niausiai tokie ligoniai skundžia-
si širdies skausmais, kurie leidžia 
įtarti, jog sergama stenokardija 
(kitaip – krūtinės angina), arba 
tokie ligoniai kartu serga širdies 
koronarų skleroze, išemine liga 

arba yra persirgę širdies infarktu. 
Jeigu išeminio insulto židi-

nys yra smegenų kamieno sri-
tyje, tai kartu su daliniu galūnių 
paralyžiumi dažnai pastebimas 
akių judesių sutrikimas (žvilgs-
nis krypsta į dėl insulto pakenk-
tų smegenų pusę), akių obuolių 
virpėjimas žiūrint į šoną, galvos 
svaigimas, skausmas pakaušio ir 
kaklo srityje, kalbos sutrikimas, 
negalėjimas nuryti maisto, galimi 
sąmonės ir kitų gyvybiškai svar-
bių funkcijų sutrikimai. 

Dažniausiai išeminiu insul-
tu serga žmonės, perkopę 50 
metų slenkstį (beje, pastaruoju 
metu pastebimas šios ligos „jau-
nėjimas“).

Neatidėliotina pagalba
Jeigu ligonį apėmė netikėtas 

silpnumas arba tapo nejautrus 
veidas, vienos pusės ranka ar 
koja, pablogėjo vienos ar abiejų 
akių regėjimas (neretai pasitai-
ko akyse dvejinimasis), sutriko 
kalba, pusiausvyra, atsirado gal-
vos svaigimas ar intensyvus gal-
vos skausmas, būtina kuo sku-
biausiai kviesti greitąją medici-
nos pagalbą. Kol ji atvyks, ligo-
nis guldomas į lovą, pakeliamas 
aukščiau jos galvūgalis; taip pat 
pageidautina, kad ligonio aplin-
koje vyrautų ramybė. Draudžia-
ma savo nuožiūra duoti ligoniui 
kokių nors vaistų, daryti vieno-
kį ar kitokį masažą, naudoti šil-
dyklę ir t. t. 

Profilaktika
Kadangi insultas daugiausia 

siejamas su ateroskleroze, hiper-
tonine liga ir padidėjusiu choles-
terolio kiekiu, kartu su gydyto-
jo paskirtais vaistais ir kitomis 
priemonėmis dar būtina tinka-
mai maitintis, pagal galimybes 
laikytis darbo ir poilsio režimo, 
išmokti atsipalaiduoti, miego-
ti bent 7– 8 valandas (prieš pat 
miegą nepatartina dirbti proti-

nį darbą, žiūrėti priverčiančias 
nervintis televizijos laidas, karš-
tai ginčytis, valgyti), nevengti fi-
zinių pratimų, atsisakyti alkoho-
lio vartojimo ir rūkymo (esama ir 
kitų reikalavimų, kurie paprastai 
aptariami su gydytoju). 

Dieta 
Nuo seno yra žinoma, jog die- 

tos negali pakeisti jokie vaistai. 
Taigi netinkama mityba blogina 
sveikatą, o parinkta reikiama die- 
ta gydo. Širdies, galvos smege-
nų kraujagyslių aterosklerozės, 
išeminės širdies ligos, hiperto-
ninės ligos profilaktikai ir gydy-
mui skirta dieta gerina kraujota-
ką, mažina kūno masę, tausoja 
širdį, kraujagysles, centrinę ner-
vų sistemą, kepenis, inkstus, lė-
tina aterosklerozės progresavi-
mą, mažina medžiagų apykai-
tos sutrikimą.

Maistas ruošiamas be drus-
kos, pasūdomas valgant (drus-
kos dienos norma – 8–10 g). 
Mėsa ir žuvis verdama, daržo-
vės ir vaisiai smulkinami ir ver-
dami. Valgoma 5 kartus per die-
ną po nedaug.

Rekomenduojama: kvietinė 
ar ruginė duona, kepti miltiniai 
patiekalai su varške, mėsa, žuvi-
mi, kruopų (virta be mėsos), vai-
sių, pieniškos sriubos, virta ar 
troškinta neriebi mėsa ir žuvis, 
neriebus pienas, neriebi varškė 
(9 proc.) ir jos patiekalai, neaštrus 
sūris, daržovės, vaisiai.

Nevartotina: riebi mėsa, ke-
penys, inkstai, rūkytas, konser-
vuotas maistas, grietinėlė, aštrūs 
ir riebūs sūreliai, ridikėliai, rūgš-
tynės, špinatai, grybai, citrinos 
rūgštis, majonezas, krienai, pipi-
rai, garstyčios, stipri kava, arbata.

Pastaba. Ši dieta yra orien-
tacinė, todėl kiekvienu konkre-
čiu atveju gydytojas gali skirti 
kiek kitokią dietą ar pakoreguo-
ti čia pateiktą.

Romualdas OGINSKAS

Kam klausos aparatai turėtų būti 
skiriami nemokamai 

statys, kas įvyko. Klausa gali 
blogėti dėl įvairiausių priežas-
čių – infekcijos, traumų, auglių, 
vidaus organų ligų, kraujagys-
lių spazmų, amžinių pakitimų 
ir kt. Gydytojas nuspręs, kaip 
reikia gydyti, o prireikus nu-
siųs konsultuotis pas specialis-
tą – gydytoją otorinolaringologą 
(ausų, nosies, gerklės gydytoją). 
Jei bus nustatyta, kad jums būti-
nas klausos aparatas, gydytojas 
išduos siuntimą į audiologijos 
centrą ar kabinetą, kuriame kiek- 
vienam pacientui asmeniškai pri-
taikomas tinkamas aparatas. Ma-
noma, kad specialistų parinkti 
klausos aparatai pagerina klau-
są net 95 proc. pacientų.

Klausos aparatų 
pritaikymo kabinetai

Vilniuje: Vilniaus universite-
to ligoninės Santariškių klinikų 
klausos protezavimo kabinetas 
(Santariškių g. 2) arba UAB „Vil-
niaus medicinos technika“ klau-

sos protezavimo kabinetas (Mui-
tinės g. 34);
Kaune: Tarptautinis audiologi-
jos ir foniatrijos centras (Eive-
nių g. 2), 
Klaipėdoje: Klaipėdos suaugu-
siųjų regioninis audiologijos ka-
binetas (H.Manto g. 49), 
Šiauliuose: Šiaulių regioninis au-
diologijos kabinetas (V.Kudirkos 
g. 99), 
Panevėžyje: Panevėžio konsul-
tacijų poliklinika (A.Jakšto g. 6), 
Visagine: Visagino ligoninė (Tai-
kos pr. 15A).

Kaip gauti klausos aparatą 
Klausos aparatą nemokamai 

turi teisę gauti apdraustieji priva-
lomuoju sveikatos draudimu: su-
augusieji – aparatą vienai ausiai, 
o vaikai iki 18 metų ir asmenys 
iki 24 metų, besimokantys specia- 
liosiose ir aukštosiose mokyklo-
se, – aparatus vienai arba abiem 
ausims. Nemokami klausos apa-
ratai skiriami vieną kartą per 5 

metus. Jei klausa sparčiai blogė-
ja, klausos aparatas gali būti kei-
čiamas anksčiau nei po 5 metų.

Kaip gauti kompensaciją, 
jei klausos aparatą 
nusipirkote patys

Klausos aparatus ligonių ka-
sos perka centralizuotai, o paci-
entams jie skiriami eilės tvarka. 
Tačiau jei norite nelaukti, kol 
klausos aparatas bus nupirktas 
eilės tvarka, galite jį įsigyti savo 
lėšomis ir gauti kompensaciją. 
Galite pasirinkti ir kitokį nei li-
gonių kasų perkamas aparatas, 
pavyzdžiui, brangesnį, tuomet 
taip pat turite teisę į kainos da-
lies kompensaciją. Kompensa-
cijos dydis atitinka PSD lėšomis 
centralizuotai perkamo klau-
sos aparato kainą. Tad priklau-
somai nuo klausos aparato mo-
delio, individualiai pritaikomo 
pagal prikurtimo laipsnį, kai-
na gali svyruoti nuo 181,65 iki 
427,35 lito. 

Savo lėšomis įsigijus klau-
sos aparatą, dėl kompensavimo 
reikia kreiptis į Valstybinę ligo-
nių kasą (VLK). Kompensavimo 
prašymo formą užpildo ir pasi-
rašo audiologas ar klausos apa-
ratų pritaikymo kabineto gydy-
tojas specialistas. Pacientas nu-
rodo reikiamus duomenis (sąs-
kaitos, į kurią turi būti perve-
dama kompensuojamoji suma, 
duomenis ir kita). Kartu su pra-
šymu turi būti pateikta įmonės, 
iš kurios buvo perkamas apara-
tas, sąskaita faktūra (originalas) 
ir kasos čekiai. Dokumentus ga-
lima siųsti paštu arba įteikti at-
vykus į VLK šiuo adresu: Valsty-
binė ligonių kasa prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos, Europos 
aikštė 1, 03505 Vilnius. 

Kompensacija pervedama į 
paciento asmeninę sąskaitą ne 
anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo 
prašymo pateikimo datos.

Informacija apie ligonių kasų 
PSD fondo lėšomis perkamus 
klausos aparatus ir išlaidų jiems 
įsigyti kompensavimą teikiama 
bendruoju ligonių kasų telefono 
numeriu 8 700 88888.
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Šių metų vasarą paaiškės, 
kuri Lietuvos vietovė išrink-
ta įdomiausia ir patraukliausia 
turistine vieta, geriausiai pritai-
kyta specialiųjų poreikių turin-
tiems asmenims.

„Turizmas pritaikytas vi-
siems“ – tokia yra 2013 m. pa-
rinkta Europos Komisijos ir 
LR Vyriausybės finansuojamo 
EDEN projekto „Europos tu-
rizmo traukos vietovės“ tema. 
Teikti paraiškas raginamos vi-
sos turistinės vietovės, kurių 
lankomi objektai ir teikiamos 
paslaugos yra pritaikytos ir siū-
lomos visiems turistams, nepri-
klausomai nuo jų fizinių apribo-
jimų, negalios ar amžiaus, t.y. 

asmenims su negalia, šeimoms 
su mažais vaikais, senyvo am-
žiaus žmonėms ir pan. Vieto-
vėse turi būti specialiai įrengta 
infrastruktūra, numatytas ati-
tinkamas aptarnavimas (spe-
cialiai apmokytas personalas, 
gestų kalbos vertėjai, aprašy-
mai Brailio raštu), organizuoja-
mos veiklos ir ekspozicijos pri-
taikytos specialiųjų poreikių tu-
rintiems asmenims.

Be to, šiemet bus išrinkta 
ne tik geriausiai projekto tikslą 
„Turizmas pritaikytas visiems“ 
atitinkanti turizmo traukos vie-
tovė, bet ir dar keturi nominan-
tai – vietos, kuriose teikiamos 
kompleksinės turizmo paslau-

gos, leidžiančios jaunimui ir 
senjorams, aktyviems ir specia-
liųjų poreikių turintiems šalies 
ir užsienio turistams keliauti ir 
pažinti Lietuvą. Laimėtojai bus 
paskelbti vasaros pradžioje. 

„Lietuvos turizmo traukos 
vietove“ pernai buvo paskelb-
tas VšĮ Rokiškio turizmo infor-
macijos centras „Rokiškio dva-
ro sodyba“; 2010 m. Lietuvos 
darnaus vandens turizmo trau-
kos vietove išrinktas Zarasų ra-
jono turizmo informacijos cen-
tras; Nemuno deltos regioninis 
parkas 2009 m. pelnė išskirtinės 
gamtos, kultūros ir turizmo dar-
nos vietovės vardą.

Renkama geriausiai pritaikyta 
lankytojams Lietuvos turizmo vietovė 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ir iki šiol ne itin laisvai dirbę 
neįgalieji dabar priversti spaus-
tis dar labiau – vieną kamba-
rį teks atiduoti sutrikusio inte-
lekto žmonių globos bendrijai 
„Šilutės viltis“. Iki šiol jie turėjo 
kambarėlį tame pačiame pasta-
te įsikūrusio Šilutės dienos pas-
laugų centro patalpose. Rajono 
savivaldybės vadovai neneigia, 
jog viena tokio sprendimo prie-
žasčių yra ir noras, jog atskyrus 
nebe pirmi metai konfliktuojan-
čius Dienos paslaugų centro ir 
„Šilutės vilties“ darbuotojus pa-
galiau įsivyraus ramybė. 

Pasak Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkės Laimu-
tės Dulkytės, Neįgaliųjų drau-
gijoje kasdien apsilanko kelios 
dešimtys neįgaliųjų, o artėjant 
renginiams, kai vyksta kolekty-
vų repeticijos, – ir dar daugiau. 
Draugijoje seniai veikia moterų 
vokalinis ansamblis „Kvietkelis“ 
ir kapela „Šilo aidai“.

Čia išnaudojamos visos pa-
talpos, net belangis kambarė-
lis – jame pastatyti masažo sta-
lai, kampuose surikiuoti siuvimo 
reikmenys, muzikos instrumen-
tai. Pirmininkės kabinete dirba 
socialinė darbuotoja ir paslau-
gų teikėja, prisėda ir vairuotojas, 
ir išsimaudyti atvykę neįgalieji.

Maždaug 20 kvadratinių met- 
rų kambarėlis, kuris iš Neįga-

liųjų draugijos dabar jau atim-
tas, ir pastarosiomis dienomis 
nuolat buvo sausakimšas. Šia-
me kambaryje neįgalieji nuolat 
kuria floristikos ir kitokius dirbi-
nius, čia įkurta bibliotekėlė, sto-
vi audimo staklės, sudėta dau-
gybė dirbinių.

Dar vienoje patalpoje sto-
vi keturios skalbyklės ir kalnai 
skalbinių. Juk draugijos nariai 
nuolat apvažiuoja saviškius, su-
renka, o išskalbę vėl atgal išve-
žioja jiems skalbinius.  

Yra čia ir nedidelė salė. Neį-
galiųjų draugijos patalpose dali-
jama ir „Maisto banko“ parama, 
pasiimti produktų kasdien atei-
na apie 20 narių. Todėl draugijos 
nariai apstulbo, sužinoję, jog rei-
kės dar labiau spaustis ir priim-
ti „Šilutės vilties“ darbuotojus.

„Šilutės vilties“ pirmininkė 
Svajonė Mačiukevičienė sako, 
jog tikrai nesiekė lipti ant gal-
vų neįgaliesiems. Iki šiol Die-
nos paslaugų centre kambarėlį 
turėję visuomenininkai sako iš-
sikelti nė nenorėję, nes ten savo 
veiklą galėję vykdyti ir savaitga-
liais. Kurtis Neįgaliųjų draugijo-
je pasiūlė savivaldybė. Jei Šilutės 
neįgaliesiems išties trūks vietos, 
patalpų jiems žadama pasiūly-
ti naujajame Socialinių paslau-
gų centre, kuris netrukus bus 
atidarytas.

600 neįgaliųjų kolektyvui 
teko dar susispausti

Vilija Budrikienė „Šilutės naujienų“ laikraštyje rašo, jog apie 
600 narių vienijanti Šilutės rajono neįgaliųjų draugija nete-
ko dalies jau bene 10-metį naudojamų patalpų. Sprendimą 
atimti vieną draugijai priklausantį kambarį priėmė rajono 
vadovai ir politikai.

(atkelta  iš 1 psl.)

Privatūs senjorų globos na-
mai gali pasirodyti gera išeitis 
ieškant deramos priežiūros se-
nyviems ar pasiligojusiems ar-
timiesiems. Tačiau kaunietė įsi-
tikino, kad privati įstaiga ir už 
didelius pinigus neužtikrina 
pageidaujamos globos. Ramu-
tė Bislienė atsiėmė savo ligotą 
mamą iš privačių globos namų 
„Senjorų vila“ vos po mėnesio.

Moteris taip ir liko nesupra-
tusi, kodėl senelių globos namų 
administracijai užkliuvo jos no-
ras kasdien žinoti apie mamos 
savijautą. Nors įstaiga tarsi ir 
privalo artimuosius informuoti 
apie pas juos gyvenantį pacien-
tą, R.Bislienė tikina, kad jai aiš-
kiai buvo leista suprasti, esą per 
dažni jos skambučiai, klausimai 
tik trukdo „Senjorų vilos“ perso-
nalui. Kilo konfliktas ir dėl neva 
dingusių atsivežtų vaistų.

Už mėnesį mamos globos ir 
slaugos R.Bislienė sumokėjo be-
veik 2 tūkst. litų. „Atvykome 
su savo lova, kėde, tualetu, ve-
žimėliu, vaistais ir sauskelnė-
mis“, – sakė moteris. „Dar būda-
ma sveika mama prašė, kad nea-
tiduočiau jos į kokią nors ligoni-
nę, todėl ieškojau į namų aplin-

ką panašios vietos. Privatūs sen-
jorų globos namai „Senjorų vila“ 
buvo nepanašūs į ligoninę“, – 
aiškino R.Bislienė.

73 metų R.Bislienės mamą 
pernai liepą ištiko išeminis insul-
tas. Po ilgo gydymo ir kelių re-
abilitacijų moters nepavyko pri-
kelti visaverčiam gyvenimui. Ji 
nepradėjo nei kalbėti, nei judėti. 
Stebuklų nežada ir jos gydytojai.

„Mama mano artimiausias 
žmogus. Nežinau, kiek skirta 
būti su ja, todėl man labai svar-
bu, kaip ji jaučiasi. Mano mama 
nekalba ir nejuda, suprasti jos 
norų nepažįstančiam žmogui 
sunku“, – savo dėmesį ir nuolati-
nius skambučius į globos namus 
argumentavo R.Bislienė. 

Privačių globos namų „Sen-
jorų vila“ direktorė Dalia Van-
sevičienė laikosi priešingos po-
zicijos. „Ji norėjo išskirtinio dė-
mesio. Šito mes nežadėjome“, – 
atkirto direktorė. Privačių glo-
bos namų vadovė tikino, kad 
R.Bislienės mama buvo rūpin-
tasi nepriekaištingai.

R.Bislienė neturi priekaištų 
slaugytojoms, tačiau adminis-
tracijos požiūris jai liko kaip ne-
supratimo pavyzdys.

Privatūs globos namai: 
sumokėk ir netrukdyk 

Diana Krapavickaitė „Kauno dienoje“ pasakoja apie į priva-
čius slaugos namus mamą globoti atidavusios moters ne-
pasitenkinimą dėl globos įstaigos administracijos nesupra-
tingumo.

Draugijos priverstos galvoti apie 
įvairias ir naudingas veiklas

dramos, literatų, sporto, sveika-
tinimo ir kiti būreliai. Tačiau jai 
skirtas tik 35 tūkst. Lt finansavi-
mas. Į šią sumą neįeina patalpų 
išlaikymas. Šia išlaidas tenka pa-
dengti iš nario mokesčio. 

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugija taip pat turi 5 aktyviai 
veikiančius padalinius. Ši drau-
gija, vienijanti beveik 600 narių, 
gavo 60 tūkst. Lt finansavimą. Iš 
projekto lėšų susimokės šildymo 
išlaidas už patalpas Akmenėje ir 
Naujojoje Akmenėje. Draugijos 
pirmininkė Sofija Švažienė pasa-
kojo, jog stengiamasi veiklas iš-
skirstyti į skirtingas vietas: ma-
sažistė šiemet daugiau dirbs pa-
daliniuose, kur draugijos auto-
busiuku iš kaimų bus atvežami 
neįgalieji. Taip pat bus ir su ki-
tomis veiklomis: pynimo būre-
lis veiks Papilėje, meno kolekty-
vai repetuos Akmenėje ir Papilė-
je, mezgimo, rankdarbių būreliai 
taip pat bus organizuojami skir-
tinguose padaliniuose. 

Stengiamasi užsidirbti 
papildomai

5 padalinius turi ir Pakruojo 
rajono neįgaliųjų draugija, tačiau 
tik viename iš jų – Lygumuose –
yra patalpos. 

Pakruojo rajono neįgalių-
jų draugijai vadovaujanti Jani-
na Jurgaitienė šį darbą dirba jau 
per 20 metų, nuo organizacijos 
įkūrimo pradžios. Taigi per tuos 
metus ne kartą teko derintis prie 
skirtingų valdžių ir ieškoti įvai-
rių finansavimo būdų. Ji sako, 
kad finansavimas per savivaldy-
bes turi ir pliusų, ir minusų. Vie-
na vertus, galima greičiau ištai-
syti klaidas, pakeisti, kas buvo 
netiksliai parašyta, atsiranda di-
desnis kontaktas, bendravimas 
su savivaldybe, kita vertus, kai 
projektai buvo derinami centri-
nėje neįgaliųjų draugijos būs-
tinėje, koordinatorės supratin-
giau patardavo, padėdavo, la-
biau buvo įsigilinusios į projektų 
specifiką. Per trejus pastaruosius 
metus draugijos finansavimas tik 
gerėjo: 2011 m. jai buvo skirta 46 
tūkst. Lt, 2012 m. – 65 tūkst. Lt, 
o 2013 m. – 70 tūkst. Lt. 

J.Jurgaitienė džiaugiasi, kad 

savivaldybė persiunčia visą in-
formaciją apie neįgaliesiems ak-
tualius projektus, o draugija savo 
ruožtu stengiasi visur dalyvau-
ti ir taip papildyti organizacijos 
biudžetą. Pakruojo rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė pa-
sidžiaugė jau ne pirmus metus 
įgyvendinama Latvijos ir Lietu-
vos bendradarbiavimo per sie-
ną programa. Štai neseniai vyko 
mokymai NVO ir socialiniams 
darbuotojams apie darbą su ne-
įgaliaisiais, paremti praktinėmis 
užduotimis ir suteikę daug nau-
dingų žinių. 

Paramos sulaukiama ir iš 
Švedijos. Šios šalies miestas Ma-
riestadas jau 20-metį „draugau-
ja“ Pakruoju. Švedai remia pa-
kruojiečių kultūrinius, su vai-
kais, neįgaliaisiais susijusius pro-
jektus. J.Jurgaitienė džiaugiasi, 
kad švedai skyrė lėšų Neįgalių-
jų draugijos pastato rekonstruk-
cijai, nuolat iš jų perka šiaudinių 
dirbinių, kuriuos vėliau dovano-
ja savo tautiečiams. Be to, drau-
gija savo patalpose esančius sve-
čiams skirtus kambarius nuomo-
ja iš Švedijos atvykusiems bičiu-
liams ir taip šiek tiek užsidirba. 

Lengviau finansuojamos 
žinomos veiklos 

Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Elena Kan-
čiauskaitė apgailestavo, kad ne-
sudaroma galimybė apsiginti 
parašytų projektų. Tam pritarė 
ir Z.Jančauskis, pastebėjęs, kad 
dažnas neįgaliųjų draugijos va-
dovas lengviau atlieka konkre-
čius darbus nei geba patraukliai 
aprašyti planuojamas veiklas. 
Galbūt nuo to kartais nukenčia 
ir finansavimas. 

Šiaulių miesto neįgaliųjų 

Šiaulių apskrities neįgaliųjų draugijų vadovės turėjo apie ką diskutuoti.

„Bičiulystės“ inf.

draugijos pirmininkė pastebėjo, 
kad ne visada projektų vertinto-
jai gerai žino, ko reikia neįgalie-
siems. Štai šiemet finansavimo 
nesulaukė psichodramos būre-
lis. Iš tokios veiklos netgi buvo 
lengvai pasišaipyta, nors ją ap-
rašė šios srities profesionalas. 
R.Petronienės nuomone, neįga-
liesiems labai svarbu psicholo-
ginė iškrova, saviraiška. Šiaulie-
čių neįgaliųjų vadovė džiaugia-
si, kad buvo skirtas finansavi-
mas dailės terapijai, nors iš pra-
džių draugijos nariai į šią veiklą 
žiūrėjo skeptiškai – esą nemo-
kantys piešti. Dabar jie pradeda 
suprasti, kad tai ne dailės būre-
lis, kur mokoma technikos subti-
lumų, o labiau terapija, saviraiš-
kos būdas. 

Tenka konkuruoti
Panašu, kad norinčioms tik 

dabar pradėti aktyvesnę veiklą 
draugijoms yra nelengva, nes 
paslaugų niša yra tarsi jau užpil-
dyta, o lėšų kiekis, skiriamas sa-
vivaldybėms, – ribotas. 

Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugija teikdama paslaugas net-
gi konkuruoja su savivaldybe – 
čia neseniai duris atvėrė parapi-
jos bendruomenės paslaugų cen-
tras, kurio teikiamos kai kurios 
paslaugos sutampa su draugijos 
teikiamomis. Centre gaunančio 
paslaugas žmogaus neleidžia-
ma įtraukti į paslaugų gavėjų są-
rašą draugijoje. Tenka pasidalin-
ti – kuri institucija kuriam žmo-
gui kokią paslaugą teiks. Tie-
sa, Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugija teikia ir vieną išskirtinę 
paslaugą – savo globotiniams jų 
namuose verda valgyti. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr.
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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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Neįgalieji pasaulyje Įvairenybės
Mergaitė neieško 

lengvo kelio 
Amerik ietei 

Kesidi Huper – 16 
metų. Ji gimė be 
akių ir nosies, ta-
čiau savo savo po-
žiūriu į gyvenimą 
daug kam galėtų būti pavyzdys. Ke-
sidi mama pasakoja, kad mergaitė la-
bai mėgsta kalbėtis, juokauti, greitai 
susidraugauja su žmonėmis. Kai Kesi-
di pirmą kartą apsilankė aklųjų moky-
kloje, ji pasakė: „Mama, ten visi akli, to-
dėl aš jiems – normali.“ Nuo 11 metų 
mergaitei atliekamos operacijos norint 
suformuoti nosį. Kesidi džiaugiasi, kad 
galės kvėpuoti kaip visi ir justi kvapus. 
„Kaip visi – turėsiu tikrą nosį“,– kalba 
ji. Bet mergaitė vis tiek liks akla. „Sun-
kumų bus visada,– sako Kesidi, – man 
nereikia, kad būtų lengva, man reikia, 
kad būtų įmanoma“... Šiuo metu Kesi-
di lanko specialią mokyklą akliesiems 
Šiaurės Karolinoje ir svajoja apie kar-
jerą radijuje. 

Moterų svarba 
katalikų Bažnyčioje

Popiežius Pranciškus per generali-
nę audienciją praėjųsią savaitę akcen-
tavo „esminę“ moterų svarbą Romos 
katalikų Bažnyčioje. Pranciškus, ku-
ris praėjusį mėnesį buvo išrinktas pir-
muoju ne europiečiu popiežiumi per 1 
tūkst. 300 metų, pareiškė, kad moterys 
visada turėjo ypatingą misiją Bažnyčio-
je kaip „pirmosios Kristaus prisikėlimo 
liudininkės“. Bet to, jos perduoda tikė-
jimą savo vaikams ir vaikaičiams. „Baž-
nyčioje ir tikėjimo kelyje moterys tu-
rėjo ir tebeturi ypatingą vaidmenį at-
veriant duris Viešpačiui Dievui“, – per 
savaitinę audienciją Šv. Petro aikštėje 
tūkstančiams tikinčiųjų sakė Pranciš-
kus. Popiežiaus teigimu, Biblijoje mo-
terų, kaip Kristaus prisikėlimo liudi-
ninkių, vaidmuo neminimas dėl tuo 
metu galiojusio žydų įstatymo, pagal 
kurį moterys ar vaikai nebuvo laikomi 
patikimais liudininkais. 

Po kepenų 
transplantacijos – 

į futbolo aikštę

Futbolo ekipos „Barselona“ žaidė-
jas Erikas Abidalis, ilgą laiką ryžtingai 
siekęs savo tikslo – sugrįžti į žaidimą 
po kepenų persodinimo operacijos, 
pagaliau įžengė į aikštę. Visi sirgaliai at-
sistojo ir ėmė smarkiai ploti. E.Abidalis 
aikštėje pasirodė 70-tą rungtynių mi-
nutę, kuomet pakeitė Žerarą Pikė. 33 
metų sportininko sugrįžimas buvo pa-
žymėtas tinkamai – „Barselona“ 5:0 su-
triuškino „Maljorkos“ ekipą. Paskutinį 
kartą Erikas žaidė 2012 m. vasario 26 
d. – dar prieš tai, kai medikai pareiškė, 
kad jam būtina transplantacijos opera-
cija nes, 2011 m. kovą jam buvo išope-
ruotas kepenų navikas. Pagalbos ranką 
futbolininkui ištiesė pusbrolis, sutikęs 
būti donoru, ir 2012 m. balandžio 11 d. 
buvo atlikta transplantacija. „Ačiū pus-
broliui. Jeigu ne jis, aš čia nebūčiau“, – 
giminaičiui užrašu ant marškinėlių dė-
kojo E.Abidalis. Futbolininkas taip pat 
nepamiršo padėkoti ne tik medikams, 
bet ir visiems sirgaliams, kurie laukė ir 
tikėjo, kad jis sutvirtės ir galės daryti tai, 
ką labiausiai mėgsta – žaisti futbolą. 

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Jubiliejinis, XV tarptautinis 
muzikos festivalis SUGRĮŽI-
MAI kviečia į 16 koncertų Vil-
niuje, Kaune, Marijampolėje ir 
Utenoje. Festivalyje svečiuojasi 
muzikai iš 12 šalių: JAV, Norve-
gijos, Austrijos, Vokietijos, Rusi-
jos, Italijos, D.Britanijos, Japoni-
jos, Lietuvos, Kinijos, Australi-
jos (Tasmanijos) ir Gernsio. Turė-
sime progos klausytis 34 atlikė-
jų. Kaip ir kasmet, festivalis pa-
žers pluoštą įdomios muzikos, 
leis pasimėgauti įvairiausių ins-
trumentų garsais, pakvies į ku-
pinus jaudulio ir naujų atradi-
mų susitikimus. 

Festivalis prasidėjo Jūratės 
Švedaitės, soprano iš JAV kon-
certu Vilniaus universiteto šv. 
Jonų bažnyčioje. Vokalistų gre-
tas papildys tenoras iš Vokieti-

Kviečia „Sugrįžimai“
Vis dar žiema... ir vėjas dar švilpauja žiemos melodijas, o 
širdis jau veržiasi į pavasarį, į SUGRĮŽIMUS... Tad ir mums, 
Lietuvos muzikų rėmimo fondo darbuotojams magiškas 
žodis SUGRĮŽIMAI – svarbiausias pavasario pranašas. 

jos Mindaugas Jankauskas. Jo 
koncerto Marijampolėje partne-
ris – Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugija.

Festivalis išsiskiria styginin-
kų gausa. Povilas Syrrist-Gelgo-
ta – plataus profi lio altininkas bei 
dainininkas, žymiojo Oslo Fil-
harmonijos orkestro narys kon-
certą Vilniuje dovanojo su vio-
lončelininke Toril Syrrist-Gel-
gota. Smuikininkė Ieva Pransku-
tė koncertavo su daugelio tarp-
tautinių konkursų laureate pia-
niste Morta Grigaliūnaite, studi-
juojančia Karališkojoje muzikos 
akademijoje Londone. Su altinin-
ke Ugne Tiškute jau kitame fes-
tivalio koncerte Morta muzika-
vo kaip duetas DUO. „Sugrįžė-
lių“ stygininkų gretas papildys ir 
violončelininkas, Sankt Peterbur-

go valstybinės N.Rimskio-Korsa-
kovo konservatorijos studentas, 
Dmitrij Berezin. 

Kinijai atstovaus smuikinin-
kas Wang Kai Ping. Jo atlieka-
mus kūrinius girdėsime vieno 
talentingiausių jaunosios kartos 
pianistų Jurgio Aleknavičiaus 
koncerte. 

Jau tradicija festivalyje tam-
pa vargonų muzika. Šiemet ji di-
dingai skambės Vilniaus arkika-
tedroje bazilikoje, atliekama Lie-
tuvos muzikos ir teatro akade-
mijos bei Detmoldo (Vokietija) 
aukštosios muzikos mokyklos 
magistrantės Karolinos Juode-
lytės. Šio koncerto partneris – 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjunga. Įsimintinas akimirkas 
žada padovanoti svečiai iš Itali-
jos – klavesinininkė Nijolė Do-
rotėja Beniušytė ir profesorius, 
fl eitos bei traverso virtuozas Lui-
gi Tufano. 

Festivalyje pagerbsime ir žy-
miausią JAV lietuvių kilmės ope-
ros solistą Arnoldą Vokietaitį. 
Koncerto partneris – Vilniaus 
miesto neįgaliųjų draugija. 

Prisitaikyti išmoko dar 
vaikystėje

Edvinas gimė Dominikos res-
publikoje, neturtingoje 6 vaikų 
šeimoje. Savo tėvą vaikystėje jis 
matė labai retai – iš pradžių tė-
vas, ieškodamas šeimai geresnio 
gyvenimo, išvyko į JAV, vėliau, 
ir šeimai ten persikėlus, dirbo 
kone 24 valandas per parą. Bū-
damas dar visai mažas Edvinas 
išmoko prisitaikyti prie aplinky-
bių ir kovoti už save. Neįtikėti-
na, bet vargingoje šeimoje užau-
gęs ir daug vilčių tėvams netei-
kęs Edvinas ne tik sau įrodė ga-
lįs daugiau, nei aplinkiniai iš jo 
tikisi, bet ir tėvus įtikino, jog bok-
sas jam – ne šiaip pramoga, lai-
ko leidimo būdas, bet galimybė 
ištrūkti iš skurdo.

Svajonės ir tikrovė
Nepriteklių vaikystėje kentęs 

Edvinas svajojo, kad jų su drau-
ge Stefani laukiami dvynukai gy-
vens laimingoje šeimoje. Likimas 
šiuos planus šiek tiek pakorega-
vo. Dvynukai gimė per anksti 
– likus net 4 mėnesiams iki nu-
matyto gimdymo termino ir vos 
peržengę ribą, nuo kurios nauja-
gimiai gali išgyventi. Pirmąsias 
122 dienų jie praleido Masaču-

Kovą už gyvenimą laimėję čempionai
Išgirdę žodį „čempionas“, įsivaizduojame titulus, lai-
mėjimus, medalius – taip gali būti pavadintas tik aukš-
tumų pasiekęs neeilinių gebėjimų žmogus. Pasak bok-
sininko Edvino Rodrigeso iš Masačusetso valstijos, JAV, 
vieno geriausių pasaulyje savo svorio kategorijoje, čem-
pionais verta vadinti ir medalių neturinčiuosius. Tokiais jis 
laiko savo 6-erių metų vaikus – dvynukus Sereną ir Edvi-
ną. Jiedu yra tikri kovotojai, pradėję kovą už gyvybę vos 
tik gimę ir nė sekundei jos nenutraukę. Laimei, pagaliau 
jiems sekasi. Bet apie viską nuo pradžių...

setso medicinos centre. Nauja-
gimiai tesvėrė vos po 600 gramų 
ir jų svoris dar krito. Vienu metu 
mažoji Serena svėrė tik 450 gra-
mų. Jie nemokėjo atsimerkti. Bet 
koks triukšmas, net šnabždesys, 
galėjo sukelti staigų deguonies 
lygio kritimą jų organizmuose 
ir tai grėsė mirtimi.

Anot Edvino, jis suprato, jog 
medikų prognozės – nedžiugi-
nančios ir vilčių, kad jų vaikai 
išgyvens, nedaug, bet nenusto-
jo tikėjęs, kad viskas bus gerai. 
Vyras suvokė turįs būti stiprus 
prieš savo žmoną ir ją palaikyti, 
bet likęs vienas neretai palūžda-
vo, jį apimdavo neviltis.

Liūdnos prognozės
21-ą gyvenimo dieną Edvi-

no ir Stefani dukrai Serenai at-
liko širdies operaciją. Tėvai te-
galėjo tikėtis stebuklo. Laimei, 
jis įvyko. Mažojo Edvino situa-
cija buvo dar sudėtingesnė – jo 
plaučiai buvo taip menkai išsi-
vystę, kad jam nė nebuvo gali-
ma atlikti būtinos širdies opera-
cijos. Neišnešioti gimę vaikai pa-
kankamai ilgai gali gyventi pri-
jungti prie kvėpavimo aparato, 
bet dažniausiai jų plaučiai ne-
išsivysto ir juos pakerta infek-

cija, tad Edvino ateities prog-
nozės buvo labai liūdnos. Anot 
medikų, statistinė tikimybė, 
kad mažylis išgyvens, buvo lygi 
nuliui. Netrukus mažylį atjun-
gė nuo kvėpavimo aparato, jam 
buvo atliekamas dirbtinis kvė-
pavimas. Panašu, kad mažasis 
Edvinas, kaip tikras čempionas, 
nusprendė kautis dar kartą – jis 
ne tik išmoko kvėpuoti, bet ir 
įveikė plaučių infekciją, jam pa-
galiau buvo galima atlikti būti-
ną širdies operaciją.

Šį laiką jauna šeima prisi-
mena kaip juodžiausią gyveni-
me. Kol lankė mažylius ir girdė-
jo vis liūdnesnes medikų prog-
nozes, Edvinas dar turėjo treni-
ruotis, mat būtų praradęs stipen-
diją ir šeima būtų susidūrusi su 
naujomis – fi nansinėmis – pro-
blemomis.

Džiaugiasi nepaisydami 
sunkumų

Belaukdami, kol sūnui bus 
atlikta operacija, jauni tėvai ban-
dė susitaikyti su mintimi, jog jis 
bus kitoks – nevaikščios, negalės 

daryti daugybės įprastų dalykų. 
Tai jų negąsdino, svarbiausia – 
kad sūnus išgyventų. Nors ope-
racija pavyko, sūnų nuolat ištik-
davo priepuoliai, jo širdis susto-
davo, vaikas mėlynuodavo, kol 
vėl imdavo normaliai kvėpuoti.

Praėjus daugiau kaip 3 mė-
nesiams po dvynukų gimimo 
tėvai pagaliau juos galėjo pasi-
imti namo, tada jie svėrė po 2,6 
kg. Per 6-erius mažojo Edvino ir 
Serenos gyvenimo metus jiems 
teko iškęsti dar kelias operaci-
jas, abu kamuoja cerebrinis para-
lyžius, bet jie šypsosi ir yra sma-
gūs. Pasak Edvino ir Stefani, di-
džiausia laimė, kad visa šeima 
yra kartu ir liūdniausios medikų 
prognozės neišsipildė. Jiedu ne-
neigia, kad šeimos gyvenime ne-
trūksta sunkumų, bet jauni tėvai 
džiaugiasi išmokę vertinti ir ma-
tyti net mažiausius savo vaikų 
pasiekimus. Pasak jų, svarbiau-
sia – nenuleisti rankų ir progno-
zių bei kitų žmonių nuomonės 
nepriimti kaip nuosprendžio.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKAITĖ

XV tarptautinį muzikos fes-
tivalį baigs užsienio muzikos 
specialistų ir žurnalistų įvertin-
ta kaip vienas ryškiausiai besi-
skleidžiančių talentų Evelina 
Puzaitė iš D.Britanijos ir for-
tepijoninis kvintetas COSIMA 
gegužės 2 d. Lietuvos naciona-
linėje fi lharmonijoje. 

Gražų svečių būrį papildys 
jų kolegos muzikai iš Lietuvos: 
vokalistai Dainius Puišys ir Ka-
rolina Glinskaitė, Ilona Pliavgo, 
Fausta Savickaitė, Arūnas Ma-
likėnas, smuikininkas Dainius 
Puodžiukas,violončelininkas 
Saulius Lipčius, vargoninin-
kė Renata Marcinkutė-Lesieur, 
pianistės Gražina Zalatorienė, 
Roberta Mikučionytė, Marija 
Bylinska, Aleksandras Vizba-
ras ir kiti.

Tad gyvename pavasariu ir 
neįkainojamų susitikimų lau-
kimu. O SUGRĮŽIMAI skuba...

Neįgaliuosius į visus festi-
valio koncertus kviečiame ne-
mokamai.

Aušra DUOBIENĖ

Linksmasis žodynėlis
Ilgaplaukė – ilgų distancijų plaukikė.
Išsilavinimas – ugnikalnio lavos išsiveržimas.
Lašiniai – lašinamieji vaistai.

Ledonešis – ledų pardavėjas.
Lojalus – smarkiai lojantis.
Naktibalda – žmogus, naktimis stumdantis baldus.
Nelabasis – žmogus, kuris nesilabina.
Nusiminti – pavargti važiuojant dviračiu.

Siūlas – visiems ką nors siūlantis subjektas.
Staliukas – jaunas stalius.
Šalikas – šąlantis žmogus.
Šunpalaikis – šuns pasaitėlis.
Paleistuvis – paleistas pabėgioti šuo.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Aš senų laiškų neskaitau...
Metai bėga ir tolsta tas laikas.
Nors aš jį tartum gyvą matau,
Jisai žaidžia širdy tartum vaikas.

Prie kūrybos 
šaltinio

Juokas – dalykas rimtas

„Aš nemėgstu tų, kurie nesi-
juokia. Tai nerimti žmonės“, – sakė 
Frederikas Šopenas. Ir tarp „Bi-
čiulystės“ skaitytojų visada atsi-
randa mokančių šmaikščiai pa-
juokauti bei pasišaipyti iš savo 
ir kitų negandų. 

Stasys Burba iš Pakruojo ra-
jono – didelis epigramų mėgėjas. 
Jam tai būdas ironiškai ar net sa-
tyriškai pažvelgti į ne visada to-
bulą pasaulį:
Lig šiolei plovėm indus, drabužius,
Dabar jau milijonus ėmėm plauti...
O kaip praplautos smegenys išdžius,
Tikrai sunku doriems tautiečiams 
susigaudyt. /.../

„Naujovės“

Dar labai neseniai persuko-
me laikrodžius: 
Pasukti laikrodį nereikia didelio 
mokslo, išminties,
Kasmet daroma: rudenį ir pavasarį 
užmirštame gyventi saulės ritmu.
Nors kenkia ligoniams, pensininka-
ms, vaikams ir neįgaliesiems... 

„Laiko kaitaliojimas“ 

Literatūros terminų žody-
nėlyje rašoma: „Epigrama – afo-
ristinio tipo kūrinys, pagrįstas sąmo-
ju, paradokso logika, netikėtu baig-
mės smūgiu.“ Būtent paradoksas 
bei geras sąmojis ir sudaro epi-
gramos vertę. Labiausiai pasise-
kusios S.Burbos epigramos tos, 
kuriose pavyksta sužaisti žodžių 
reikšmėmis (juk galima „plauti“ 
indus, pinigus, net smegenis), su-
rasti netikėtą metaforą. O antro-
joje iš cituojamų epigramų, kaip 
ir kai kuriose kitose, čia nepami-
nėtose, apsiribojama tik aktua-
lių problemų konstatavimu, vi-
suomenės ydų iškėlimu. Norėtų-
si, kad aktualų turinį papildytų 
ir tobulesnė forma, tada epigra-
mos įgytų ir meninę vertę.

Juokauti meniškai nėra pap-
rasta. Kaip sako komizmą ana-
lizavęs literatūros kritikas Algis 
Kalėda, yra nemažas skirtumas 
tarp juoko gyvenime ir komiz-
mo – juoko įprasminimo meno 
vaizdais. 

Nominacijos kvailybei
Benediktas Medvedevas iš 

Biržų atsiuntė visą pluoštą su-
eiliuotų „2012-ųjų nominacijų“. 
Matyt, įkvėptas nesibaigiančių 
„-iausiųjų“ rinkimų. Autorius 

nominacijas skyrė metų pabai-
gai, bet jos puikiai dera ir prie ne-
seniai vykusių „Auksinių svogū-
nų“, kai apdovanojama už kon-
traversiškai vertinamus ir daž-
nai juoką sukeliančius nuopel-
nus. Keletą nominacijų siūlome 
paskaityti:

Metų balsas
Au au, amt amt,
Ar pajudėjom bent?
Nei į dangų, nei į Seimą
Mūsų balsas neina...

Metų pensija
Man širdies visai nesopa:
Nusipirkau mikroskopą –
Žiūriu su juo į pensiją – 
Didėja jos dimensija?!

Metų varna
Sukarksėjo varna: „Kar kar –
Bus tvarka dabar!“
Bet iškrito sūris...
Taip ir liko nuskurus.

Metų plėšikai
Ir taip kaskart be atvangos 
Mes plėšiami iš centro.
Iš kur, lietuvi, tiek jėgos,
Iš cento pragyventi?

Metų perspektyva
Gobšėjam be galo...
Ir skurdžiai nė motais...
Prie Pragaro stalo 
Visi būsim sotūs... 

Aktualu ir šmaikštu. Dauge-
liui mūsų rūpi politika, o ir gy-
venimas nelepina, tačiau kur 
kas smagiau į tai pažiūrėti su 
humoru, nei diena iš dienos 
burnoti ir graužtis. Stipriosios 
B.Medvedevo kūrybos pusės yra 
gebėjimas taikliai sugretinti prie-
šingus dalykus. Pavyzdžiui, no-
minacijoje „Metų balsas“ šmaikš-
čiai suskamba pasirinktos pa-
tarlės „šuns balsas į dangų nei-
na“ interpretacija: išties daugelio 
mūsų pamėgtas burbėjimas ant 
valdžios, ant santvarkos kartais 
atrodo kaip nieko negąsdinantis 
prie būdos pririšto šuns amsėji-
mas. Arba turbūt daugeliui šyps-
nį sukelia pasakymas, jog į pen-
siją tenka žvelgti pro mikrosko-
pą... B.Medvedevas savo kūri-
nėliais tik patvirtina, kad užuot 
pykus ant viso pasaulio, geriau 
iš jo pasijuokti. Japonų patarlė 
sako: „Kas šypsosi užuot tūžęs, tas 
visada stipresnis.“ Geras humo-
ras ir yra paremtas gebėjimu ne-

piktai pasijuokti iš susidariusios 
situacijos ar žmogaus. Menksta 
humoristinio kūrinio vertė tada, 
kai šaipomasi piktai, norint pa-
sityčioti ar kai vaizdingumui pa-
sitelkiami necenzūriniai žodžiai. 
B.Medvedevo kūrinėliuose kar-
tais prasprūsta piktokų pastebė-
jimų. O patraukia autoriaus ge-
bėjimas sklandžiai eiliuoti.

Su humoru apie kaimynus
Šmaikščią plunksną turi ir 

Lina Daukšaitė iš Šilutės. Ei-
liuotoje satyroje (galbūt taip ga-
lima būtų pavadinti jos atsiųs-
tą kūrinėlį) „Nuostabūs kaimy-
nai“ ji pašiepia „naujuosius“ lie-
tuvius, besididžiuojančius savo 
turtais: „Ne trobas, ne gryčiutes, 
statom prabangias pilis.“ Deda-
si pavyzdingais, tačiau nuošir-
dumo juose nė su žiburiu nerasi 
– šypsosi kaimynui, nors jo viš-
tytės gėlynus iškapstė, bet kitą 
dieną šuo tas vištas „netyčia“ ap-
drasko; nors kaimynas „nepyks-
ta“, šunelis netrukus gauna galą 
„netyčia“ po limuzinu palindęs, 
o to jau kitą dieną padangos su-
badytos.
Ir abu vylingai šypsos, 
tarsi rudenio jurginai,
Tegul tik aplinkiniai galvos: kaip                 
                         gražiai jie sugyvena,
Kad taip man tokie kaimynai.

L.Daukšaitė turi puikų hu-
moro jausmą ir įžvalgiai pa-
stebi gyvenimo ydas. Iš tiesų 
kiek daug aplink mus netikru-
mo, „parodomojo“ gyvenimo. 
O perkeliant tai į eiliuotą formą 
vis dėlto reikėtų labiau pagalvo-
ti apie vienodą skiemenų eilutė-
je skaičių, apie tikslesnį rimą. Ei-
liuojant svarbu, kad neišsikrai-
pytų natūralus žodžio kirčiavi-
mas: „tavo šuo šįryt užmuštas“ 
arba „dėl to šuns tikrai nepyks-
tu“. Juk jei žodį „užmuštas“ kir-
čiuosim kaip pridera, priešdėly-
je, atsiras prozinė intonacija, o 
žodžio „nepykstu“ paprastai kir-
čiuojame paskutinį skiemenį, bet 
eiliuojant kirtis krenta ant prieš-
paskutinio skiemens. 

„Juokas – tai saulė, išvaranti žie-
mą iš žmogaus veido”, – rašė žodžio 
meistras Viktoras Hugo. Tad juo-
kaukime, galbūt tada ir gyveni-
mo negandos atrodys menkesnės 
bei lengviau įveikiamos.

Emilija STONKUTĖ

 Danguolė Barauskienė 
laiške „Bičiulystei“ rašo apie būre-
lio „Likimo palėpėje“ susitikime ap-
tartą naujai išleistą poezijos knygą. 

Pasaulinės poezijos dienos 
proga Kėdainių rajono neįga-
liųjų draugijos literatų būrelio 
„Likimo palėpėje“ nariai apta-
rė Leokadijos Mockienės poezi-
jos knygą „Akimirkų vėriniai“. 
Kaip pati autorė sako, tai – po-
etiniu žodžiu išreikšti iš širdies 
išsiveržę išgyvenimai, susilydę į 

Aptarta nauja L.Mockienės knyga
darnų poetinį audinį. 

Knygą būrelio nariams ir sve-
čiams pristatė mokytoja Eugeni-
ja Kranauskienė. Ji aptarė eilėraš-
čių tematiką: savęs ir gyvenimo 
prasmės paieškos, dvasios nuo-
puoliai ir pakilimai, pilietinė po-
zicija, meilė Tėvynei, santykis su 
Dievu. Taip pat pristatytos lyri-
nio subjekto būsenos, eilėraščių 
meninė raiška. 

Būrelio narės paskaitė eilė-
raščių ne tik iš minėtos knygos, 

bet ir iš kitų, anksčiau išleistų, 
padainavo keletą romansų pa-
gal autorės žodžius ir melodijas. 
Taip pat buvo parengta autorės 
knygų (o jų išleista net 5) parodė-
lė. Būrelio vyrai Leokadijai sky-
rė dainą „Jaunystės godos“. Ren-
ginys paįvairino būrelio veiklą, 
praturtino dvasiškai. 

Draugijos pirmininkas Ri-
mantas Dubosas atkreipė dėme-
sį į turiningą būrelio veiklą ir pa-
siūlė pasivadinti klubu. Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ Tai kurgi tas pavasaris...

Vytauto Morkūno nuotr.

Sudužo žiemos šarvai
Antano Karmono nuotr.

Ryto grožis svaigus
Sidabriniu rūbu
Nakties šaltis aprėdė medžius
Nurikiuotom skarom pasipuošę
Eglių šakos nusviro žemai
Lyg viliodamos baltą berželį
Tyli paukščiai apstulbę
Nuo grožio svaigaus 
Kai sugrįžo vėl saulė
Į žemišką pasakų šalį
Tyla ir ramybė gamtoj
Ryto spindulį geria
Be mažiausio dvelkimo vėjelio.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

•

Veronika MASIUKIENĖ
Širvintos

Viltis
Viltis – lyg bemiegė naktis
Laukia tyliai aušros
Gal į širdį nukris
Lašas ryto rasos...
Atgaivins ir paguos
Išvaduos iš tamsos 
Vienumoj...
Tylumoj...

Bet žinau, o ir tu juk žinai, –
Laikinumas mūs žemėj gyvena.
Žmones išskiria jis amžinai, 
Nors dienas tas lyg pasaką 
                                       menam.

Aldona SABONYTĖ KAZLAUSKIENĖ
Daugai, Alytaus r.

Laiškų neskaitau

Ateini su purienom glėby,
Vyturių dainos plaukia 
palaukėm...
Šita vizija taip nuostabi,
Rodos, šiandien kažkur vis dar 
                                                laukia.

Gal todėl ir laiškų neskaitau,
Atminimais nenoriu gyventi,
Nors tave su purienom matau,
Tartum saulę pavasario šventėj. 
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