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Egidijaus Skipario nuotr. 

Santykiai su 
savivaldybe 

atsiliepia 
organizacijos 

gerovei
Dar viena Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos inici-
juota diskusija su apskri-
ties neįgaliaisiais įvyko 
Klaipėdoje. Čia aptarti 
savo džiaugsmų ir rūpes-
čių susirinko neįgaliųjų 
draugijų pirmininkai iš 
Šilutės, Kretingos, Palan-
gos ir Klaipėdos. Apskri-
ties neįgaliųjų pirminin-
kams aktualios panašios 
problemos – daug laiko 
ir jėgų atima biurokrati-
niai reikalai, vienur verti-
namos veiklos kitur nesu-
laukia pritarimo, norėtųsi 
išsamesnių projektų pa-
raiškų vertinimo išvadų.

(nukelta į 3 psl.)

Savarankiškas neįgaliųjų 
užimtumas – per vargus

Vilkaviškietis Vitas Jab-
lonskis šmaikštauja grei-
tai sulauksiantis antrosios 
pilnametystės – gruodžio 
17-ąją sukaks 16 metų, kai 
vyriškis gyvena su visa-
vertį gyvenimą jam grą-
žinusiu brolio Gedimino 
padovanotu inkstu. Pats 
išgyvenęs šį virsmą, Vi-
tas kiek galėdamas pa-
deda tokio paties likimo 
bičiuliams – 10 metų va-
dovauja Marijampolės ir 
Vilkaviškio „Gyvasties“ 
asociacijos skyriams.

Teks susimokėti už 
patalpų išlaikymą

Susitinkant su įvairiose savi-
valdybėse veikiančių neįgaliųjų 
draugijų pirmininkais vis daž-
niau keliamas patalpų išlaiky-
mo klausimas: vieni prisipažįs-
ta, jog šias išlaidas „vis dar“ ap-
moka savivaldybė, kiti gi pasa-
koja jas „jau“ turėję įtraukti į pro-
jektų paraiškas. Taip šiemet teko 
pasielgti Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijai – dalį gauto finansa-
vimo skirti komunaliniams mo-
kesčiams. Be to, lyginant su per-
nai, organizacijos finansavimas 

sumažėjo 9 tūkst. Lt ir siekia 90 
tūkst. Lt. Anot pirmininkės Lai-
mos Dulkytės, atsirado naujų pa-
raiškų teikėjų – Šilutės rajone jų 
padaugėjo 5-iais. Kol kas Neįga-
liųjų draugija – didžiausią finan-
savimą Šilutės rajono savivaldy-
bėje gavusi organizacija, tačiau 
nežinia, kaip bus ateityje.

Veiklos turi trukti  
12 mėnesių

Palangos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Antanas Šiupi-
nys papasakojo apie neįprastą sa-
vivaldybės reikalavimą visas nu-
matytas veiklas vykdyti 12 mėne-
sių. Kaip žinia, daugelis neįga-
liųjų draugijų dėl nepakankamo  

Diabeto komplikacijų 
pasekmės

Kiekvieno į gyvenimą grąži-
nančio stebuklo laukiančio žmo-
gaus istorija vis kitokia. Kaip ir 
pats kelias iki tuo stebuklu tam-
pančios transplantacijos opera-
cijos. 

Donorystė – gyvybės kelias

Pareigos žmogaus žmogui 
įrodymas

Su persodintu inkstu Vitas Jablonskis gyvena jau beveik 16 metų. 

Pernelyg daug 
biurokratijos

Neįgalieji, išsaugoję iki 40 
proc. darbingumo, gali gauti iki 
40 tūkst. Lt paramą darbo vietai 
steigti, jei turi įkūrę Smulkiojo 
ir vidutinio verslo įstatyme api-
brėžtą labai mažą įmonę. Įsteig-
ta darbo vieta turi būti išsaugota 
ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo 
jos įkūrimo dienos. 

Kretingiškis E.Kripas, siekda-
mas gauti šią subsidiją, sako pra-
radęs daug sveikatos. Vyriškio 

Edvardas Kripas iš Kre-
tingos rajono, Kurmai-
čių, paskambinęs į „Bi-
čiulystę“ pasiguodė, kad 
jau ilgiau nei metus ban-
do gauti subsidiją sava-
rankiškam verslui steigti 
ir jam labai sunkiai seka-
si. Pasak vyriškio, neįga-
liam žmogui biurokratija, 
kurią reikia praeiti norint 
pasinaudoti šia parama, 
yra neįveikiama, o Darbo 
biržos darbuotojai vie-
toj to, kad padėtų, atkal-
binėja nuo savarankiško 
verslo. 

(nukelta į 5 psl.)
Vilnietis Konstantinas Sergejevas patenkintas gavus valstybės paramą 
įsteigtu verslu. 

Olios Maciulevičiūtės nuotr. 

Pajūrio neįgaliesiems aktualias problemas pristatė jų draugijų atstovai. 

Egidijaus Skipario nuotr. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Šeima yra valstybės organizmo ląstelė. Šiandien ban-
dome iš vienos ląstelės klonuoti visą organizmą, todėl pa-
laikydami šeimą galime atkurti ir dėl vienų ar kitų aplin-
kybių nusilpusią valstybę. Visais laikais šeimoje buvo 
saugomos niekur kitur nepuoselėjamos vertybės (kalbu 
apie tradicinę, nes kitokio modelio šeimos sektinų pavyz-
džių dar neturiu). Tad labai malonu būti darniose šeimo-
se. Deja, tarp mano bendraamžių tokių nedaug beliko. 
Džiugu, kad nemažai gražių tradicinių šeimų šiandien 
matau tarp jaunimo. 

Neseniai kelias dienas viešėjau savo draugų, puikiais 
žmonėmis išauginusių keturis vaikus, šeimoje. Dalyva-
vau tylioje, paprastoje, tikroje kasdienybės šventėje, kuo-
met savaitgalį pabūti kartu, pasikalbėti, pasiginčyti, pasi-
dalinti savo mintimis ir patirtimi į senelių namus suguža 
vaikai ir anūkai. Tiesiog protu nesuvokiama situacija – 5 
ikimokyklinio amžiaus anūkai namuose, o jokios įtampos, 
pykčio, kaprizų. Visi užsiėmę: 6-metis sprendžia ,,Sudo-
ku“ keturių žvaigždučių uždavinį (kurio prieš pusvalan-
dį neišspendė senelis), 4-metis laiptų į antrą aukštą erdvė-
je susikūręs įsivaizduojamą traukinį ,,dirba“ jo mašinis-
tu, kitas su seneliu sukinėja pasenusio ampermetro ran-
kenėlę, o dar sunkiai ant kojų išsilaikantys likusieji oku-
pavę grindis, ant kurių pilna knygelių, kubelių, atsuktu-
vų ir kitokių įdomių daiktų. 

Draugė su pasididžiavimu komentuoja virš jos lovos 
kabančią meninių nuotraukų galeriją – genealoginį medį. 
Centre – jos su vyru vestuvinė nuotrauka, šalia – keturių 
vaikų tokios pat fotografijos su vienas už kito besirikiuo-
jančiais aštuoniais anūkais. (Vaikams ir anūkams išėjus 
namo, mano draugę aplankė kita močiutė su anūku. Ir... 
tas vienturtis pyplys privedė prie nevilties mus visus su-
augusius: kaprizingas iki beprotybės, nemokantis žaisti 
ir kuo nors užsiimti vaikas buvo tarsi veidrodis tos aplin-
kos, kurioje jis auga).

Keturis vaikus mano draugei auginti nebuvo lengva. 
Tuomet mamoms valstybė skirdavo tik 56 dienas moti-
nystės atostogų, todėl teko išeiti iš darbo, gyventi pas tė-
vulį kaime. Oi, kiek daug teko atsisakyti – ir linksmybių, 
ir grožybių, bet išvargtas vargelis pasiteisino. 

Deja, mūsų valstybei tyliai pritariant, šeimos insti-
tucija griaunama. Atvirai deklaruojama jos svarba, o ty-
liai priiminėjami vis iš Europos atklystantys ,,labai pro-
tingi“ įstatymai, kurie tikrai nestiprina ir neremia tradi-
cinės šeimos. 

Jau beveik sutarėme, kad šeimos sąvokai įtvirtinti ne-
bereikia antspaudo pase, juolab kad ši popieriuje atsiradu-
si žymė neturi jokios teigiamos įtakos nei žmonių tarpu-
savio santykiams, nei jų augančių vaikų gerovei. Šis dvie-
jų žmonių apsisprendimas lieka dviejų žmonių reikalu.  

Europa jaunų žmonių norams patenkinti yra sukūrusi 
visą painią teisinę sistemą. Prancūzijoje gyvenanti jauna 
moteris pasakojo, kad šioje šalyje yra net 7 teisinės sutar-
tys, kuriomis įteisinami įvairūs kartu gyventi apsispren-
dusių žmonių lūkesčiai. 

Visi puikiai žinome apie santuokines sutartis, suda-
romas tarp tos pačios lyties asmenų. Jau kelios šalys įtei-
sino ir galimybę tokioms šeimoms auginti vaikus. Du tė-
čiai, dvi mamos, tėtis-mama, mama-tėtis – tai vis labiau į 
mūsų sąmonę besibraunantys naujadarai. Dar baisesnės 
žinios mus pasiekia iš Danijos. Ten vaikų darželiams, mo-
kykloms ruošiamos programos, kurios moko, kad nėra 
skirtumo tarp lyčių. Vaikai jau nuo mažens mokomi, kad 
yra berniukai-mergaitės, mergaitės-berniukai, žaidžia su 
abiejų lyčių požymius turinčiais žaislais ir t.t. Tokios prog-
ramos yra labai palaikomos vienos lyties šeimose gyve-
nančių parlamentarų iniciatyva.

Neseniai tokios programos buvo bandomos diegti ir 
Lietuvos darželiuose, o abiejų lyčių požymių turintys žais-
liukai pernai jau buvo patekę į Lietuvos rinką.

Niveliuoti skirtumus tarp vyro ir moters yra aklas, 
nei psichologiniais, nei medicininiais požymiais nesire-
miantis ,,mokslas“, greičiau arogantiškų, ,,kitą bendravi-
mo modelį kuriančių“ emancipuotų individų protu, o ne 
širdimi ,,išmąstytos“ tiesos, todėl netylėkime. Yra daug 
galimybių pasisakyti šiais klausimais. Tyla reiškia prita-
rimą, o pritarus kelio atgal nebus...

Tradicinė šeima – amžių 
patvirtinta vertybė

Druskininkų socialinių 
paslaugų centre surengta 
margaspalvė darbelių pa-
rodėlė. Organizatoriai ją 
neoficialiai pavadino „Du 
viename“. Tai bendras Ne-
įgaliųjų draugijos ir ben-
drijos „Viltis“ dienos užim-
tumo centro vaikų ir jau-
nimo lankytojų renginys. 
Bendrijos pirmininkė Lore-
ta Sadauskienė ir Neįgalių-
jų draugijos vadovas Rai-
mundas Tenenis džiaugėsi, 
kad kartu susirinkus, šven-
tė tampa šviesesnė, šiltes-
nė, spalvingesnė. Jie lin-
kėjo visiems atbusti, kurti, 
džiaugtis bendryste. Ren-
ginyje dalyvavo ir Sociali-
nių paslaugų centro direk-
torė Asta Aleksienė.

Skirtingos meninės 
raiškos darbų ekspozici-
jas pristatė trys Neįgalių-
jų draugijos narės: Daly-
tė Gaidytė-Dulkienė, Juli-
ja Čmukienė ir Ramutė Sa-
veikienė. 

D.Gaidytė-Dulkienė 
savo meninius gebėjimus 
tobulino nuo mažens. Ne-
įgaliųjų draugija jai padė-
jo surengti ne vieną darbe-
lių parodą Druskininkuo-
se, kituose Lietuvos mies-
tuose, užsienyje. Mote-
ris vis ieško savęs dar ne-
bandytoje meninėje raiš-
koje. Jai patinka daryti tai, 
kas sunku, kas reikalau-
ja daug fizinių ir dvasinių 
jėgų. Jos mama – visų su-
manymų pagalbininkė. 
Parodoje Dalytė pristatė 
vėlimo būdu ir jau išban-
dyta kompiuterine techni-
ka sukurtus paveikslėlius. 
Taip ir norisi su jos veltu 
angelu išskleisti sparnus 
ir skristi per pasaulį, do-
vanoti gėrį – kompiuteri-
ne grafika sukurtą narci-
zų puokštę trapiais baltais 
žiedlapiais. 

J.Čmukienė druskinin-
kiečiams gerai pažįstama 

Druskininkai:

Neįgaliųjų darbeliuose – 
pavasarinės nuotaikos

mų paveikslėliai. Paban-
dė išmegzti gėlytes, sau-
lutes, jas papuošti karo-
liukais ir viską priglausti 
prie popieriaus lankstinu-
kų. Darbeliai tobulėjo, pa-
siekė net užsienį. Tarp akį 
džiuginančių spalvų atvi-
rukų „cypsėjo“ akiniuoti 
viščiukai, išdidžiai tupėjo 
megztos skarelėmis apsi-
gobusios vištelės ir vartė-
si neįprastais aprėdais iš-
marginti Velykų simbo-
liai – kiaušiniai. 

Neseniai Neįgaliųjų 
draugijos nare tapusios 
R.Saveikienės gražiausias 
gyvenimo tarpsnis liko 
Kaune. Prieš ketverius me-
tus išsipildė svajonė – su-
grįžti į vaikystės miestą, 

Druskininkus. Nors iš ma-
žumės R.Saveikienė jautė 
pomėgį tapyti, bet pasirin-
ko buhalterės specialybę. 
Tik sulaukusi 40-ies baigė 
keturmetę dailės mokyklą 
Kaune. Nuotaikai pakelti, 
jausmams išreikšti mote-
ris vis dažniau ima į rankas 
teptuką. Jos kūryboje vy-
rauja gamtos motyvai. Ren-
ginyje ji eksponavo guašu 
tapytus paveikslus „Pava-
sarinės nuotaikos“ ir gra-
fikos darbus „Žmogus ir 
medis“. Autorė meno kal-
ba parodo žmogaus ryšį 
su medžiu. Žmogus gims-
ta, stiebiasi kaip daigelis, 
skleidžiasi lapeliai, auga 
liemuo, šakos. Gyvena ir 
išeina su medžiu... Pripil-
džiusi širdį gamtos gro-
žio, šviesos, džiaugsmo, 
R.Saveikienė pati tuo gyve-
na ir dalinasi su kitais ne tik 
kūryba, bet ir bendravimu.

15 „Vilties“ bendrijos 
narių, padedant organiza-
cijos darbuotojoms, tėve-
liams, taip pat sukūrė dau-
gybę darbelių pavasario te-
matika. Ryškiomis spalvo-
mis numargintais žiedais 
pasipuošė beržo šakelės, 
kambarinės gėlės. Įvairia 
technika atlikti velykiniai 
zuikučiai, vištelės, kiauši-
niai, sagės, karoliai ir daug 
kitų mielų akiai darbelių, 
anot savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriaus ve-
dėjos Ligitos Baranauskie-
nės, kėlė nuotaiką, žadino 
jausmus. Kartu su sveiki-
nimais, linkėjimais rengi-
nio dalyviams ji įteikė ir 
saldžią dovanėlę. Skolin-
gi neliko ir renginio orga-
nizatoriai.

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ
Autorės nuotr.

Dalytė Gaidytė-Dulkienė su mama prie savo veltinių ir narcizų.

kaip ansamblio „Gimtinė“ 
vadovė. Gyvenimas taip 
lėmė, kad specialaus mu-
zikinio išsilavinimo Julija 
negalėjo įgyti. Tai išmoko 
savarankiškai tobulinda-
masi. Jos gražus vaikiškas 
balselis skambėjo „Dainų 
dainelėje“ jau nuo pirmos 
klasės. Per visus vidurinės 
mokyklos metus jis džiu-
gino žiūrovus, subrendo 
į lyrinį dramatinį sopra-
ną. Ištekėjusi J.Čmukienė 
pramoko groti armonika. 
Dėl skaudžių šeimyninių 
išgyvenimų su ja moteris 
atsisveikino visam laikui. 
Originalius atvirukus Ju-
lija pradėjo daryti tik prieš 
ketverius metus, kai pa-
bodo šabloniški sveikini-

Ramutės Saveikienės grafikos darbai.

Pasvalys:
Pasvalio rajono neįga-

liųjų draugijos jaunimo 
grupė sulaukė svečių iš 
specialiosios mokyklos. Į 
jaunųjų neįgaliųjų sporti-
ninkų grupės užsiėmimus 
atvyko specialiosios mo-
kyklos šaškininkai, lydimi 
kūno kultūros mokytojos, 
ir pasiūlė surengti drau-
giškas šaškių varžybas. 
Grupės vadovas daujėnie-
tis Gražvydas Kačeraus-
kas jau senokai svajojo su-
rengti tokias varžybas.

Draugijos pirminin-
kė Eglė Vegytė svečiams 
aprodė draugijos patal-
pas, papasakojo apie jos 
veiklos ypatumus bei ren-
ginius. Jaunuosius šaškių 
mėgėjus sudomino foto-
reportažai apie Neįgaliųjų 
draugijos surengtas spor-
to šventes. Jų dalyviai pa-
pasakojo, kad šaškių var-
žybos rengiamos visose 

Draugiškos varžybos
sporto šventėse nuo 2006 
metų ir yra labai populia-
rios, tad į šiemetinę šven-
tę buvo pakviesti ir spe- 
cialiosios mokyklos spor-
to mėgėjai.

Specialiosios mokyklos 
auklėtinai Tomas Navakas, 
Andriejus Penčenkovas ir 
Mantas Šinkūnas prie šaš-
kių lentų varžėsi su Neį-
galiųjų draugijos šaškių 
entuziastais Robertu Meš-
kiu, G.Kačerausku bei Egle 
Vegyte. Nepastebimai pra-
bėgo pora valandų. Aiš-
kiu varžybų favoritu tapo 
T.Navakas, surinkęs abso-
liučią taškų sumą. Dide-
liam G.Kačerausko gerbėjo 
Martyno Skritulio džiaugs-
mui, antrąją vietą laimė-
jo šis Neįgaliųjų draugi-
jos narys. Na, o Saman-
tos Jasinskaitės palaiko-
ma E.Vegytė iškovojo gar-
bingą trečiąją vietą. Var-

žybų organizatoriai nuga-
lėtojus apdovanojo meda-
liais, o dalyvius – padėkos 
raštais ir saldžiomis dova-
nomis. Šachmatų mėgėjas 
R.Meškys per kitą susitiki-
mą pasiūlė surengti drau-
giškas šachmatų varžybas. 
Tai būtų tinkamos treni-

ruotės prieš respublikines 
neįgaliųjų sporto varžy-
bas Kaune ir būsimas var-
žytuves tarp sporto mėgė-
jų neįgaliųjų sporto šven-
tėse Pasvalyje bei pas kai-
mynus.

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr.

Draugiškų šaškių varžybų dalyviai.  
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Zarasai:

Neseniai Zarasų rajono neį-
galiųjų draugijos nariai rinkosi į 
ataskaitinį susirinkimą ir tradici-
nę pavasarinių margučių – Atve-
lykio – šventę. Susibūrimą pra-
dėjo draugijos pirmininkė Jani-
na Zavackienė. Anot jos, atėjo la-
bai sunkūs laikai, nes tenka dar 
labiau taupyti dėl kasmet mažė-
jančio finansavimo ir didėjančių 
išlaidų už patalpų šildymą bei 
kitus komunalinius patarnavi-
mus. Tiesa, draugijos prašymu, 
rajono savivaldybė skoloms li-
kviduoti skyrė 5 tūkst. Lt, nors 
už praėjusius metus įsiskolinta 
7495,95 Lt. Tad ir vėl gyvenama 
skolon, nes kiekvieną mėnesį at-
keliauja naujos sąskaitos.

Daugiausia nuveikta teikiant 
įvairias paslaugas. Štai Zarasų ir 
Dusetų centruose per praėjusius 
metus buvo suteiktos 1096 as-
mens higienos ir priežiūros pas- 
laugos, 10 mėnesių teikta asme-
ninio asistento paslauga. Kiek- 
vieną savaitę trečiadieniais ir ke-
tvirtadieniais pagal žmonių po-
reikius mokytasi siuvimo prad- 
menų, skiautinių meno, vilnos 
vėlimo ir dekupažo paslapčių. 
Apie tai geriau už veiklos atas-
kaitą byloja nemažai įvairiau-
sių kompozicijų, dirbinėlių, pa-
veikslų ir kitų įvairiomis techni-
komis atliktų darbų, kurie ma-
tomi visose draugijos patalpose, 
pradedant koridoriais ir baigiant 
pirmininkės kabinetu. Kada tik 
čia beužsuktum, visada pama-
tysi ką nors naujo, o ypač daug 
grožybių būna sukuriama prieš 
šv. Kalėdas ir šv. Velykas. 

Veiklos ataskaitoje prisimin-
tos pernykštės šventės, švietė-
jiška veikla, poilsis prie jūros – 
Šventosios mokymo ir reabilita-
cijos centre, kelionės į tradicines 
šventes Talačkoniuose ir Ignali-
noje, 2005 m. susikūrusio voka-
linio moterų ansamblio „Ežerija“ 
dalyvavimas neįgaliųjų draugi-
jų mėgėjiškų kolektyvų šventė-
se-koncertuose.

Finansinę ataskaitą perskai-
tė draugijos buhalterė Jolita Ket- 
lerienė, pabrėžusi, kad ir kaip 

beskaičiuotum suplaukiančias į 
draugijos sąskaitą lėšas, įsisko-
linimo nepavyksta išvengti dėl 
kasmet mažėjančio valstybės ir 
rajono savivaldybės finansavi-
mo bei augančių kainų už pa-
talpų šildymą ir kitus komunali-
nius patarnavimus. Šiemet drau-
gijos nariai, siekdami bent kiek 
paremti savo užimtumo veiklą, 
surengė Kaziuko mugę, tačiau 
puoselėtos svajonės užsidirb-
ti subliūško, o kai kas net pra-
rado ūpą kurti gražius daikčiu-
kus. Kiek geriau sekėsi vilnos vė-
lėjoms, todėl kirba mintis tobu-
lintis šioje srityje.

Šiemet Atvelykio šventėn at-
skubėjo nemažas pulkelis sve-
čių: ištikima bičiulė – kaimyni-
nio Ignalinos rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Regina 
Slabadienė, Seimo nario padėjė-
ja Regina Račkauskienė, rajono 
tarybos narys Rimvydas Podols-
kis, savivaldybės Socialinės pa-
ramos skyriaus vyresnioji socia- 
linė darbuotoja Alina Paliūnie-
nė, Zarasų miesto seniūnė Olga 
Podolskienė ir neseniai susikū-
ręs Zarasų krašto žmonių su ne-
galia sąjungos vokalinis ansam-
blis „Romantika“, kurios narius 
šmaikščiai pristatė šios organi-
zacijos pirmininkė Olga Ludziš. 

Išklausius metines veiklos 
ir finansinę ataskaitas, svečių 
sveikinimų bei gražių palinkė-
jimų žodžius, solidi komisija iš-
rinko gražiausius šių metų mar-
gučius, jų autoriai – Juozas Stan-
kevičius, Rimantas Dainys, Gin-
taras Talačkauskas ir Bronė Ra-
gauskienė. Neliko nepastebė-
ta ir ignaliniečių atvežta velyki-
nė kompozicija. Linksmąją dalį 
pradėjo savas ansamblis „Eže-
rija“, kuriam ne vienerius me-
tus vadovauja Danutė Alaunie-
nė, jį pakeitė draugijoje laukia-
mas jaunasis muzikantas, akor-
deonu atlikęs keletą nuotaikin-
gų kūrinių. Skambėjo pirminin-
kės J.Zavackienės skaitomi įvai-
rių autorių poezijos kūriniai. 

Gražina ZOLOTUCHINA
Vasilijaus Kukonenkos nuotr.

Susirinkime – apie 
sunkmetį ir veiklas

Akimirkos iš Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos Atvelykio šventės.

Pareigos žmogaus žmogui 
įrodymas

V.Jablonskiui nustatytas inks-
tų nepakankamumas buvo nuo 
paauglystės jį varginusio diabeto 
pasekmė. Vyriškis prisimena, jog 
prieš porą dešimtmečių diabetą 
žmonės laikė pavojinga, netgi už-
krečiama liga. Sužinoję, kad kas 
nors ja serga, traukdavosi į šalį, 
stengdavosi nebendrauti. 

Vitas sutinka, jog išoriniai dia- 
beto, o ypač jo komplikacijų, po-
žymiai išties gali sukelti baimę. 
Ligai vis progresuojant vyriškis 
per savaitę patirdavo po tris dia-
betines komas. Nieko apie jas ne-
žinančius tai labai baugindavo. 
Tačiau išoriniai požymiai, pasak 
vyriškio, – tik pusė bėdos. Daug 
rimtesni – vidiniai negalavimai. 
Prie nuolatinio silpnumo, nuo-
vargio, depresijos lipte lipo ir ki-
tos problemos. 

Pirmiausia pradėjo trūkinė-
ti akių kraujagyslės. Vieninte-
lis gydymas – jų „suvirinimas“ 
lazeriu. Deja, kiekvienas laze-
rio prisilietimas palikdavo ran-
dus. Jų vis daugėjo, regėjimas 
silpo. Vitas jau nebematė išties-
tos rankos delno. Teko imtis dar 
vienos – randų „nusiurbimo“ la-
zeriu operacijos. Vieną akį Kau-
no klinikų gydytojas Arūnas Mi-
liauskas operavo 1996-iaisiais, 
kitą po metų – 1997-aisiais. At-
sisveikindamas su po antrosios 
operacijos iš ligoninės išrašomu 
V.Jablonskiu, medikas iš anksto 
paskyrė naują vizito datą – po 
metų teks keisti akių lęšiukus. 

Dar daugiau rūpesčių sukėlė 
progresuojantis inkstų nepakan-
kamumas. Vitas vis ilgiau užsi-
būdavo ligoninėse. 1997-aisiais 
prasidėjo dializės. Labai sunkiai 
jas ištverdavusiam, ilgokai at-
sigauti nepajėgdavusiam vyriš-
kiui tai buvo tikras iššūkis. Ta-
čiau kito kelio nebuvo...

Brolis pasiūlė savo  
inkstą

Vitas kilęs iš daugiavaikės 
šeimos, kurioje augo 6 mergai-
tės ir 4 berniukai. Mindaugas, 4 
metais vyresnis brolis, matyda-
mas, kokias kančias patiria Vi-
tas, pasiūlė jam savo inkstą. Stip- 
rus, sveikas, niekada iki tol net li-
goninėje negulėjęs vyriškis žino-
jo, kad žmonės gali gyventi ir su 
vienu inkstu. 

Vis prasčiau besijaučiantis 
Vitas neprieštaravo. Vos kelias 
dienas trukę tyrimai patvirtino 
brolių suderinamumą. Tris mė-
nesius tesitęsusios varginančios 
dializės procedūros baigėsi.

Inksto transplantacijos ėmė-
si patyręs gydytojas – profeso-
rius Balys Dainys ir jo vadovau-
jama medikų komanda. Organų 
persodinimo operacijos iš gyvo 
donoro buvo atliekamos tik Vil-
niuje, tad į sostinę atvyko ir bro-
liai Jablonskiai. 

Pirmąjį į operacinę nuve-
žė Mindaugą. Vito paruošimas 
transplantacijai šiek tiek užtruko, 
mat vyriškio organizme kaupėsi 
skysčiai (jie buvo apsėmę plau-
čius, Vitas duso, o miegoti galė-
davo tik sėdomis), tad teko juos 
nutraukti. 

Šiandien sunku įsivaizduoti, 
tačiau sudėtinga, beveik 6 valan-
das trukusi operacija vilkaviškie-
čiui buvo atlikta taikant tik dali-
nę narkozę. Po operacijos jis at-
sigavo gerokai greičiau, nei or-
ganizme išsisklaidė broliui Min-
daugui skirti vaistai. Vitas juo-
kauja, kad Mindaugo ir pjūvis 
buvęs didesnis, tačiau ligoninė-
je vyresnėlis užsibuvo tik savai-
tę, o Vito iš akių gydytojai dar ne-
paleido visą mėnesį. 

Inkstą pakeitė,  
diabetas – liko 

Po inksto transplantacijos 
operacijos V.Jablonskis pasiju-
to tarsi iš naujo gimęs. Atsira-
do noras gyventi, šypsotis. „Di-
džiausia laimė – galėjau gerti, 
kiek noriu, – šiandien prisime-
na vyriškis. – Iki tol reikėjo lašus 
skaičiuoti, nes kiek išgerdavai, 
tiek sutindavai – viskas tavyje ir 
likdavo.“ Po transplantacijos pa-
gerėjo ir regėjimas. Lęšiukų kei-
timo operacijos Vitui iki šiol ne-
prireikė. 

Vis dėlto inksto transplanta-
cija visų problemų neišsprendė. 
Tiesa, vienos sukėlė tik apgau-
lingą nerimą, o kitos – rimtą rū-
pestį. Vyras pasakoja, kad ligo-
ninėje gydytojai liepdavo vis di-
dinti fizinį krūvį – kasdien nueiti 
ilgesnį atstumą. Tai darydamas 
Vitas netikėtai pradėjo jausti se-
niai pažįstamą silpnumą. Grie-
bėsi cukraus, kaip buvo įpratęs 
kelti nukritusį gliukozės lygį. 
Tik išbandytam metodui ne-
padėjus suprato, kad pradėjus 
funkcionuoti persodintam inks-
tui, lengvu silpnumu pasireiš-
kė susinormalizavęs jį varginęs 
aukštas kraujospūdis. 

Tačiau nepaisant visko, dia-
betas nesitraukė. Ant kojų pirš-
tų ėmė atsirasti negyjančių žaiz-
dų. Gydymui nepadėjus, darbo 
ėmėsi chirurgai: iš pradžių Vitas 
neteko dviejų vienos kojos pirš-
tų, paskui pėdos, dalies blauz-
dos. Diabetinių žaizdų atsirado 
ir ant kitos kojos – vyriškiui am-
putuota po pusę dviejų pirštų...

Laukia kasos 
transplantacijos 

Kasdien po 4-5 kartus insu-
liną besileidžiantis V.Jablonskis 
užsimena užsirašęs į eilę dar vie-
nai transplantacijos operacijai. Šį-
syk – kasos. Šio organo persodi-
nimas Vitui padėtų išvengti dia- 
beto komplikacijų, mat trans-
plantavus kasą žmogui nebe-
reikia vartoti insulino, jo gliu-
kozės kiekį organizme pradeda 
reguliuoti donoro kasa. Kol kas 
tokios operacijos Lietuvoje dar 
neatliekamos, bet vyriškis tiki-

si, kad netrukus ateis ir jų laikas. 
2008-ųjų birželį jau atlik-

ta pirmoji Lietuvoje (o ir visose 
Baltijos šalyse) kompleksinė ka-
sos ir inksto transplantacija. Iki 
šiol atlikta 11 tokių operacijų. 
1998-aisiais, kai Vitui buvo per-
sodintas inkstas, apie tokią gali-
mybę niekas nė nedrįso pagalvo-
ti – kompleksinės inksto ir kasos 
operacijos, galinčios palengvin-
ti diabetu sergančiųjų gyvenimą, 
pradėtos tik po 10 metų. 

Medikai teigia, kad tarp visų 
naujai išaiškintų pacientų, ku-
riems nustojo funkcionuoti inks-
tai ir prireikė dializės, diabetu 
sergantys žmonės sudaro apie 
25 proc., ši liga yra pagrindinė 
naujai išaiškinamų nefrologinių 
sutrikimų priežastis.

Gyvenimo tikslas –  
padėti kitiems

Antrosios pilnametystės be-
laukiantis V.Jablonskis šiandien 
save vadina optimistu ir stengia-
si padėti likimo bičiuliams, ku-
rių didžiajai daliai visa tai, ką 
jis patyrė, dar prieš akis. Vitas 
džiaugiasi, jog jam tapus Suval-
kijos regiono „Gyvasties“ vado-
vu pavyko pasiekti, kad ir Vil-
kaviškyje pradėtų veikti diali-
zių centras – dabar 22 šio rajo-
no žmonėms nereikia važinėti į 
Marijampolę, kurioje šiuo metu 
veikiančiuose 3 centruose dia-
lizuojami apie 50 organizacijos 
narių. Transplantacijos opera-
cijas jau išgyvenusiųjų suvalkie-
tiškajame „Gyvasties“ padaliny-
je mažiau – 10 vilkaviškiečių ir 
apie 20 gyvenančių Marijampo-
lėje, Kalvarijoje ar Kazlų Rūdoje. 

V.Jablonskis pasakoja, kad 
organizacijos nariai – tarsi vie-
na šeima, žinanti vieni kitų sėk- 
mes ir rūpesčius. Jie džiaugiasi, 
kad vilkaviškietė Romutė My-
kolaitienė su donoro inkstu gy-
vena jau daugiau kaip 20 metų, 
o Darius Daugėla, per 10 metų 
išgyvenęs su motinos dovanotu 
inkstu, šiam nusilpus, jau kele-
rius metus gyvenimu džiaugiasi 
brolio Valdo jam paaukoto inks-
to dėka. Prieš kelias savaites į 
transplantacijos operaciją Vitas 
palydėjo Aidą Kundrotą. Dabar 
jis jau sveiksta, stiprėja. 

Visi šie žmonės – pamokan-
tys pavyzdžiai, kad negalime 
galvoti vien tik apie save. Kriti-
niais gyvenimo atvejais gerano-
riško mūsų apsisprendimo gali 
prireikti artimiesiems, o kilnia-
dvasiško sutikimo po mirties or-
ganus padovanoti jų persodini-
mo laukiantiems žmonėms – ir 
nepažįstamiems, niekada nesu-
tiktiems, bet gyvenimo dova-
nos besitikintiems žmonėms. Šį 
suvokimą „Gyvastis“ skleidžia 
bendraudama su jaunimu, ei-
dama į organizacijas, rengdama 
donoro dienų ir kitus renginius. 

Anketas donoro kortelėms 
gauti yra užpildžiusi ir visa 
V.Jablonskio šeima – žmona, 
sūnus, broliai, seserys. Vitas – 
taip pat. Tai ne tik dėkingumo, 
bet ir pareigos žmogaus žmogui 
įrodymas. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Ar jaučiamės esantys lygiateisiais savo šalies piliečiais? Ar nega-
lią turintis žmogus sulaukia pakankamo valstybės dėmesio? Ar pa-
blogėjus sveikatos būklei pasirūpinama juo, ar nepaliekamas senas, 
ligotas žmogus vienas vargti savo vargelio? Ar gali neįgalusis, kaip 
ir kiti šalies gyventojai, važiuoti kur panorėjęs, naudotis įvairiomis 
paslaugomis, prekėmis? 

Į šiuos ir panašius klausimus kviečiame Jus atsakyti naujajame ra-
šinių konkurse „Neįgalusis – savo šalies pilietis(!) ?“ 
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Daktaras
Aiskauda

Stuburo ligos: osteochondrozė 

Osteochondrozė (grai-
kiškai osteon – kaulas + 

chondros – kremzlė) yra stuburo 
liga, pažeidžianti tarpslanksteli-
nius diskus (šie diskai – kremz-
linės elastingos pagalvėlės, esan-
čios tarp stuburo slankstelių; jie 
sudaro ketvirtadalį stuburo il-
gio), slankstelius, tarpslanksteli-
nius sąnarius ir stuburo raiščius. 

Žmogui senstant bei dėl kitų 
priežasčių sutrinka ryšys tarp 
diskų ir slankstelių. Slanksteliai 
pasidaro paslankesni, o šiam pa-
slankumui mažinti organizmas 
pradeda kaupti kalkes atitinka-
mo raiščio skaidulose, jų prisi-
tvirtinimo vietose ir kt. Kai skai-
duliniai žiedai išsikiša į šalis, o 
diskai praranda amortizaciją, 
pakinta slankstelių (ypač jų pa-
kraščių) sandara, neretai atsi-
randa kaulinių išaugų. Kai kau-
liniai slankstelių paviršiai vienas 
su kitu liečiasi, trinasi, prasideda 
aplinkinių vietų uždegimas, atsi-
randa skausmas. 

Didina galimybę susirgti
• vyresnis amžius (45 m. ir dau-

giau), moteriška lytis,
• reumatoidinis artritas (liga, 

daugiausiai pažeidžianti są-
narius; dažniausiai serga vi-
dutinio ir vyresnio amžiaus 
moterys), 

• įvairūs hormonų apykaitos su-
trikimai,

• lėtinės infekcinės ligos, 
• hemochromatozė (kitaip – 

bronzinė liga; oda ir vidaus or-
ganai nusidažo hemofuksinu ir 
hemosiderinu), 

• Pedžeto liga (pieno liaukos la-
takų vėžys), 

• podagra (liga, kuriai būdinga 
šlapimo rūgšties druskų kau-
pimasis sąnariuose), 

• paveldėtos sąnarių ir kremz-
lių ligos, bloginančios sąnarių 
ir kremzlių struktūrą,

• nutukimas,
• judėjimo stoka,
• stuburo traumos (turi neigia-

mos įtakos netgi mikrotrau-
mos ir fizinės perkrovos),

• įvairios cheminės medžia-
gos, patenkančios į organiz-
mą iš išorės.

Pastabos. Dažniausiai nu-
kenčia kaklinė ir juosmeninė 
stuburo dalys (joms tenka di-
džiausias krūvis), rečiau – krū-
tininė. Liguisti stuburo poky-
čiai nustatomi rentgenu, krau-
jo ir šlapimo tyrimai netaikomi.

Ligos požymiai
Osteochondrozė pasireiš-

kia atitinkamos dalies stuburo 
skausmu (kartu gali skaudėti ir 
kitas kūno vietas), sustingimu, 
lankstumo sumažėjimu, nema-
loniais pojūčiais orų permainų 
metu; per ilgesnį laiką gali su-
mažėti ūgis.

Dėl stuburo kaklinės dalies 
osteochondrozės dažniausiai 
skauda (plėšiamai, deginamai) 
kaklą, pakaušį, pečius, ties men-
timis. Taip pat kai kada skauda 
riešo, alkūnės sąnarius, širdies 
ir kepenų sritį.

Pastaba. Atsiradus šios stu-
buro dalies skausmui, reikia at-
sigulti, galvą padėti ant minkš-
tos pagalvės, o po kaklu pakišti 
nedidelę plokščią šildyklę (dar 

geriau – maišelį su pašildytu 
smėliu). Norint apsiversti ant 
šono, galvą reikia laikyti ant pa-
galvės, petį – ant čiužinio. Reikia 
stengtis, kad nebūtų kreipiamas 
kaklas; be to, nepatartina ilgam 
nei atlošti galvos, nei nunarinti.

Osteochondrozei pažeidus 
krūtininę stuburo dalį, labiau-
siai skauda krūtinės sritį, ta-
čiau gali skaudėti širdies plote 
ir tarp menčių.

Kai ši liga susargdina juos-
meninę stuburo dalį, skausmas 
apima strėnas (strėnos – nugaros 
dalis žemiau juosmens), suma-
žėja kojų jautrumas, susilpnėja 
sausgyslių refleksai (refleksas – 
nevalingas organizmo atsakas 
[reakcija] į dirginimą, tarpinin-
kaujant nervų sistemai), gali iš-
krypti ir prarasti judrumą stubu-
ras bei sutrikti nugaros nervų ir 
stuburo smegenų veikla.

Kuo gydoma medicinos 
įstaigose

Ligoniams, sergantiems os-
teochondroze, gydytojai skiria 
vaistų, mažinančių skausmą ir 
uždegimą. Taip pat gali būti iš-
rašomi antidepresantai (kai li-
gonis blogai miega, turi polinkį 
sirgti depresija), kai kurie mais-
to papildai (pvz., turintys gliu-
kozamino ir chondroitinsulfa-
to), o taip pat taikomos fiziote-
rapinės procedūros bei masažas.

Pastaba. Turgavietėse dar 
vis atsiranda „vaistininkų“, ku-
rie už nemažus pinigus siūlo 
„stebuklingų vaistų iš Tibeto“, 
neva gydančių osteochondro-
zę. Deja, nei Tibete, nei kur nors 
kitur specialiai osteochondrozei 

gydyti vaistai (išskyrus nurody-
tus aukščiau) dar neišrasti. 

Liaudiškos priemonės
Liaudies medicinos priemo-

nės paprastai yra tik priedas 
gydytojo paskirtam komplek-
siniam gydymui. Pageidauti-
na, kad ligonis ar jo artimieji 
supažindintų gydytoją su nu-
matomomis naudoti liaudiško-
mis priemonėmis (vaistinėmis 
voniomis, kompresais, įtryni-
mais ir t. t.).

Vonios
Vaistinių vonių vandens 

temperatūra – 36–37 °C, truk- 
mė – 5–15 min. Profilaktiškai 
jos daromos 1–2 kartus, gydy-
mo tikslu – 2–3 kartus per sa-
vaitę kas antrą dieną. Jeigu gy-
dytojas nenurodo kitaip, gydy-
mo kursas – 8–12 vonių. Pagei-
dautina procedūroms naudo-
ti emaliuotą vonią (plastmasinė 
ar cinkuota netinka).

1. Stuburo skausmus neblo-
gai malšina balinio ajero vonios. 
Daroma taip: stiklinė susmul-
kintų ajero šaknų užpilama 3 
litrais vandens, pastatoma ant 
ugnies ir laukiama, kol užvirs 
(toliau nevirinama). Paskui ruo-
šinys perkošiamas per dvigubą 
marlę (ar specialų sietelį) ir su-
pilamas į bendrą vonią.

2. Vonioms gali būti naudo-
jami ir sudėtingi vaistinių auga-
lų mišiniai. Ruošiant vonias pap- 
rastai naudojama visa auga-
lo antžeminė dalis, įskaitant ir 
nelabai storus stiebus bei šake-
les. Paprastai sumaišoma po 2 
šaukštus šių augalų (dviejų, tri-
jų ar keturių): didžiosios dilgė-

lės, paprastojo raudonėlio, juo-
dauogio šeivamedžio, didžio-
sios varnalėšos, paprastojo ka-
dagio (ėglio), paprastosios bit-
krėslės (čižmos), paprastojo var-
pučio, pušies pumpurų, juodų-
jų serbentų lapų, trispalvės naš-
laitės, dirvinio asiūklio, papras-
tojo apynio spurgų, paprastojo 
čiobrelio. Paskui imami 8 šaukš-
tai mišinio, užplikoma 2 litrais 
verdančio vandens ir dar 10 
min. pavirinama. Atvėsęs nuo-
viras perkošiamas ankščiau nu-
rodytu būdu ir supilamas į ben-
drą vonią.

Kompresai ir įtrynimai
1. Stuburo (nesvarbu kokios 

vietos) kompresams ir įtryni-
mams naudojamas paprasto-
sios trūkažolės šaknų arba žie-
dų antpilas (3 šaukštai žaliavos 
užplikomi 2 stiklinėmis karšto 
vandens, po 4 val. perkošiama 
ankščiau nurodytu būdu).

2. Stuburo kompresams – 
nuskausminamoji priemonė – 
naudojamos krienų šaknų sul-
tys arba smulkiai sutarkuotų  
šaknų košelė. 

3. Mišinys kompresams 
(nakčiai): mėsmale sumalami 
keli nuplauti ir nulupti medė-
jančio alavijo (alijošiaus) lapai, 
per dvigubą marlę išspaudžia-
mos sultys. Į puslitrinį stiklainį 
įpilamas ketvirtadalis stiklinės 
alavijo sulčių, įpilama pusė stik- 
linės degtinės, įmaišoma 100 g 
medaus. Mišinys ilgą laiką ne-
praranda savo gydomųjų savy-
bių, jei būna laikomas sandaria-
me inde tamsioje vietoje.

Romualdas OGINSKAS

Prieš porą savaičių Vilniaus 
neįgalių vaikų ugdymo centro 
„Viltis“ auklėtiniams AB „Pun-
tukas“ atvežė išbandyti eksperi-
mentinį gaminį – jiems važiuoti 
pritaikytą dviratį su papildomais 
ratukais šonuose, padedančiais 
išlaikyti pusiausvyrą ir saugiai 
jaustis. Vaikai noriai mynė dvi-
račio pedalus, važiuodami juo 
krykštavo, džiaugėsi naujais po-
tyriais. Jų reakcija patvirtino, kad 
toks gaminys labai reikalingas. 

AB „Puntukas“ Komercijos 
tarnybos vadovas Kazimieras 
Patiejūnas atkreipia dėmesį, kad 
bendrovės konstruktorių sukur-
ta dviračio pritaikymo neįgalie-
siems sistema ne tik leidžia vai-
kams patirti naujų emocijų, bet 
ir atlieka reabilitacinę funkciją. 
Važinėjant keturračiu stiprinami 
kojų, pilvo, nugaros raumenys, 
gerėja kvėpavimas ir medžiagų 
apykaita. Vaikai įgyja daugiau 
pasitikėjimo savimi, savo gali-
mybėmis. 

Dviratį galima naudoti ir kaip 

Keturratis – neįgalių vaikų džiaugsmui ir jų reabilitacijai

stacionarų treniruoklį – jį įsigy-
jantiems bus pridedamas specia-
lus stovas, į kurį įtvirtintą dviratį 
bus galima minti vietoje. 

Du papildomi ratukai – ne 
vieninteliai dviračio neįgaliems 
vaikams pritaikymo elementai. 
Sukurtos ir specialios apsaugos: 
laikikliai kojoms su dirželiais, 
atrama nugarai, dirželiai prie 
vairo rankoms užfiksuoti. Prie 
dviračio pritvirtinta ir stūmimo 
rankena, kuria pasinaudodamas 
lydintis žmogus prireikus gali 
padėti vaikui keturratį valdyti.

Pasak dviratį neįgaliesiems 
pritaikiusių „Puntuko“ kons-
truktorių, keturratis – stabili ju-
dėjimo priemonė, nesunkiai įvei-
kianti nedidelius nelygumus, tu-
rinti amortizavimo funkciją.

Šis dviratis turėtų patikti šei-
moms, kuriose auga daugiau vai-
kų – neįgaliajam važiuoti skirtą 
pritaikymo sistemą galima len-
gvai išmontuoti, tad tuo pačiu 
dviračiu galės važinėti ir nega-
lios neturintys broliai ar seserys. 

Kol kas „Puntukas“ savo su-
kurtą sistemą pritaikė prie 10–
12 metų vaikams važiuoti tin-
kamo „Baltijos vairo“ pagamin-
to dviračio, tačiau netrukus ne-
įgaliesiems bus pritaikyti 3 dy-
džių dviračiai: pradedant ma-
žiausiais važinėtojais ir baigiant 
paaugliais. Beje, pritaikymui pa-
sirinkti didesnieji dviračiai bus 
su sulankstomu rėmu, kad susi-
ruošus į gamtą būtų paprasčiau 
juos transportuoti automobilio 
bagažinėje.

Atsižvelgę į sostinės neįgalių 
vaikų ugdymo centro „Viltis“ ki-
neziterapeutų patarimus, „Pun-
tuko“ konstruktoriai keturratį 
dar patobulino: pritaikė plates-
nę ir minkštesnę sėdynę, parin-
ko kitokios modifikacijos vairą. 
Ateityje bus atsižvelgta ir į kitus 
pasiūlymus: pagaminta aukštes-
nė kojų įvirtinimo lėkštutė kul-
nui, pasiūlyta tiesi arba lenkta 
nugarėlė. Dviratis bus pritaiko-
mas individualiai pagal kiekvie-
no vaiko antropometrinius duo-
menis bei fizines savybes ir ga-
limybes.

Nors dviratis išrastas jau se-
niai, tačiau jo pritaikymas neį-
galiajam, įvertinant konkretaus 
žmogaus poreikius – nesibai-
giantis ieškojimų procesas. Jo 
svarbą ir poreikį patvirtina tai, 
kad dar eksperimentinis „Pun-
tuko“ gaminys jau sulaukė būsi-

Keturratį išbando Vilniaus neįgalių vaikų ugdymo centro „Viltis“ auklėtiniai.

Triratukas, dviratukas – neatsiejamos vaikystės detalės. 
Ko gero, be jų neužaugo nė vienas sveikas vaikas. Tačiau 
neįgalūs, cerebriniu paralyžiumi sergantys, įvairių pu-
siausvyros problemų bei judėjimo sutrikimų turintys vai-
kai važiavimo įprastu dviratuku džiaugsmo patirti nega-
li. Techninės pagalbos priemonių gamintojai šią problemą 
bando spręsti tobulindami tradicinį dviratį, suteikdami 
jam papildomų apsaugų ir funkcijų.

mų jo vartotojų susidomėjimo – 
pasak K.Patiejūno, bendrovė jau 
turi užsakymų pagaminti 10 ne-
įgaliems vaikams pritaikytų ke-
turračių. 

Naujojo „Puntuko“ gaminio 

netrukus laukia dar vienas rim-
tas išbandymas – balandžio pa-
baigoje jis bus pristatytas Mas-
kvoje vyksiančioje techninės pa-
galbos priemonių parodoje.

Skirmantė SKARULYTĖ
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Žiniasklaidoje  
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Prieš daugiau nei 15 metų 
duris atvėrusiems Vilkaviškio 
vyskupijos Lazdijų dekanato 
Kapčiamiesčio parapijos sene-
lių globos namams (toliau – se-
nelių globos namai) buvo reika-
lingi pokyčiai. Įgyvendinus Eu-
ropos regioninės plėtros fondo 
ir Lietuvos Respublikos valsty-
bės biudžeto lėšomis finansuo-
tą daugiau nei 850 tūkst. Lt ver-
tės projektą, senelių namai jų su-
laukė: atliktas patalpų remon-
tas, atnaujinti baldai, įranga bei 
buitinė technika. Šiandien tiek 
senelių globos namų gyvento-
jai, tiek darbuotojai džiaugiasi 
moderniais ir jaukiais namais.

Projektą buvo planuojama 
baigti iki šių metų birželio 30 
dienos, tačiau pradėtos anks-
čiau įgyvendinti projekto vei-
klos leido tai padaryti anks-
čiau. Tuo džiaugiasi tiek pro-
jekto vykdytojai, tiek 21 senelių 
globos namų gyventojas. Šiems 
žmonėms reikia visiškos ar da-
linės socialinio darbuotojo ir jo 
padėjėjų pagalbos. 

Įgyvendinus projektą, sene-
lių globos namų pastato I aukš-
te įrengti 5 dviviečiai ir 2 trivie-
čiai kambariai, virtuvėlė, kurio-
je gyventojai gali savarankiš-
kai pasigaminti maisto, pasta-
to palėpėje, kuri iki tol nebuvo 
pritaikyta veiklai, įrengti 2 dvi-
viečiai ir 1 vienvietis gyvena-
masis kambarys, administraci-
nės patalpos bei holas gyven-
tojų laisvalaikiui, įsigyti baldai, 
kompiuterinė technika, buitinė, 
medicininė įranga, taip pat ter-
mopadėklai, kurie suteikia gali-
mybę gyventojams patiekti šiltą 
maistą. Iš projekto lėšų tarp pir-
mo ir antro aukšto buvo įreng-
tas keltuvas.

„Sutvarkytose patalpose 
šiuo metu gyvena maksimalus 
gyventojų skaičius. Iš tiesų vietų 
poreikis yra žymiai didesnis nei 
galime dabar pasiūlyti. Įgyven-
dinto projekto nauda didžiu-
lė: 21 senelių globos namų gy-
ventojui pagerintos gyvenamo-
sios sąlygos, atnaujinus globos 
namų baldus, įrangą bei techni-
ką, užtikrinta aukštesnė teikia-
mų paslaugų kokybė“, – sakė 
senelių globos namų direktorė 
Lina Janulevičienė. 

Globos namų 
gyventojai 
džiaugiasi 

pagerėjusiomis 
sąlygomis 

Gintarė Teisutis Lazdijų 
laikraštyje „Dzūkų žinios“ 
rašo apie atnaujintus Ka-
pčiamiesčio parapijos se-
nelių globos namus. 

Santykiai su savivaldybe  
atsiliepia organizacijos gerovei

fnansavimo kai kurių paslaugų 
negali teikti visus 12 mėnesių. 
Kai kurios organizacijos, pavyz-
džiui, Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugija, turi sezoninę paslau-
gą – malkų kapojimą. Tačiau Pa-
langos savivaldybės įsitikinimu, 
visos veiklos turi vykti nuolat. 
Kitaip tariant, nesvarbu, kad or-
ganizacijos gaunamo finansavi-
mo kai kurioms veikloms vyk-
dyti užtenka tik keliems mėne-
siams per metus, likusį laiką už-
siėmimai turi vykti be finansa-
vimo. Pasak A.Šiupinio, dėl to, 
pavyzdžiui, su užimtumo būre-
lio vadovu tenka sudarinėti sa-
vanoriško darbo sutartį tam lai-
kui, kai organizacija neturi lėšų 
būrelio veiklai.

Skundai, kad ir nepagrįsti, 
bet pakenkė

A.Šiupinys taip pat pasakojo 
apie pernai pleištą į organizacijos 
ir savivaldybės tarpusavio ben-
dradarbiavimą įvariusius preten-
zingus organizacijos narius. Ne-
įgaliųjų draugijos stengiasi vie-
nyti visus jų veiklose norinčius 
dalyvauti neįgaliuosius, niekam 
neatsako narystės. Tad neretai į 
organizacijas ateina ir labai reik- 
lūs bei konfliktiški žmonės. Su 
tokiais teko susidurti ir Palan-
gos neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkui. Anot jo, nors savivaldy-
bė ir įsitikino, jog skundai buvo 
nepagrįsti, o organizacijos veik- 
la skaidri ir ne tik „popieriuose“ 
vykstanti, šioks toks nepasitikė-
jimas visgi kilo. Pirmininko nuo-
mone, būtent dėl to šiemet suma-

žėjo organizacijos gaunamas fi-
nansavimas.

Bendrus projektus 
savivaldybės vertina 

skirtingai
Kūrybingi ir idėjų nestoko-

jantys Klaipėdos miesto ir Kre-
tingos rajono neįgaliųjų drau-
gijų pirmininkai Jonas Tarase-
vičius ir Jonas Tiškus džiaugėsi 
prieš kelerius metus užsimezgu-
sia draugyste tarp organizacijų. 
Ji netruko pradžiuginti savo vai-
siais – susikūrusiu būreliu „Trys 
mūzos“, vienijančiu dailės, žo-
džio ir šokio mėgėjus. Tiesa, ne-
paisant šios iniciatyvos grožio ir 
palankaus į ją įsitraukusių neįga-
liųjų vertinimo, Klaipėdos mies-
to ir Kretingos rajono savivaldy-
bės būrelio reikalingumą mato 
skirtingai. Pastaroji neabejoja jo 

Savarankiškas neįgaliųjų užimtumas –  
per vargus

(atkelta  iš 1 psl.)

teigimu, Darbo biržos darbuo-
tojai jį žlugdo psichologiškai – 
užuot padėję parengti visus rei-
kiamus dokumentus, siuntinė-
ja dėl vieno ar kito popieriuko, 
kelia įvairiausius reikalavimus.

E.Kripas planuoja auginti 
triušius ir parengė sąmatą, pa-
gal kurią prašo paramos patal-
poms suremontuoti, automobi-
liui, triušių būdoms, pašarui ir 
patiems gyvūnams pirkti. Vyriš-
kio teigimu, jis tikrai pajėgs atlik-
ti konkretų darbą pagal pasirink-
tą veiklos sritį, tačiau sutvarkyti 
visus formalumus paramai gau-
ti beveik neįmanoma. Būsima-
jam verslininkui nesuprantami 
ir kai kurie reikalavimai – kodėl, 
tarkim, būtina pirkti daug kuro 
ryjantį krovininį automobilį – ju-
dėjimo sutrikimų turintis vyras į 
jį neįlips. O juk su didesniu len-
gvuoju, vienatūriu, jis taip pat 
galės parsivežti triušius būdose 
ar jiems reikalingo pašaro. 

E.Kripui nesuprantama, ko-
dėl būtina samdyti firmą norint 
suremontuoti tvartelius. Tai kai-
nuoja labai daug, o nusipirkęs 
medžiagų jis su šeima tai pada-
rytų už kur kas mažesnę sumą. 
Jau dabar vyriškį gąsdina vie-
šieji pirkimai. Ar ir perkant kilo-
gramą vinių reikės juos atlikti? 
Jam baisu net pagalvoti, kiek lai-
ko reikės skirti dokumentų tvar-
kymui, o ne konkrečiam darbui. 
Na, bet kretingiškis rankų nenu-
leidžia ir tikisi netrukus džiaug-
tis auginamais triušiais. 

Paramai gauti būtina 
pagalba 

O kokia nuomonė žmogaus, 
jau sėkmingai pradėjusio savą 
verslą su valstybės parama? Vil-
nietis Konstantinas Sergejevas 
jau 2,5 metų dirba savo įsteigtoje 
įmonėje. Jis pritaria, kad teikiant 
paraiškas savarankiško užimtu-
mo paramai gauti, reikia praei-
ti labai daug biurokratinių pro-
cedūrų. Vyriškio nuomone, pa-
čiam žmogui to padaryti praktiš-

kai neįmanoma. Jis samdė kon-
sultantą, kuris padėjo užpildyti 
visus dokumentus, tinkamai su-
planuoti būsimą veiklą, parengti 
gerą verslo planą, pataria iki šiol.

K.Sergejevas dirbo įvairų 
darbą, tačiau visada svajojo apie 
nuosavą verslą, dirbti nepriklau-
somai. Keletą kartų bandė pats 
pradėti individualią veiklą, ta-
čiau nelabai sekėsi. Atsitiktinai 
internete rado informacijos apie 
paramą neįgaliųjų verslui steig-
ti. Buvo baigęs masažo kursus ir 
kaip tik galvojo apie darbą svei-
katinimo srityje. 

Valstybės parama buvo sti-
mulas plačiau pažvelgti į šią 
veiklą – kažkur paskaitęs, kad 
aparatinis masažas yra efekty-
viau, nusipirko įvairių masa-
žuoklių. Dabar savo klientams 
K.Sergejevas gali pasiūlyti anti-
celiulitinį, vakuuminį, termoma-
sažą, limfodrenažą ir panašias 
rocedūras. Savo verslą jis vadi-
na svajonių išsipildymu – mato 
perspektyvą, galimybes dirbti ir 
užsidirbti. „Tačiau nereikia gal-
voti, kad bus labai lengva ir ga-
vus paramą nieko nereikės dary-
ti“, – sako Konstantinas. Jo teigi-
mu, reikia ir pačiam labai steng-
tis. „Kol verslas įsisuko, ėjau ir 
pats dalinau lapelius, dėjau re-
klamą į laikraščius, – pasakoja 
vyriškis, – sukausi kaip voverė 
rate.“ Dabar jau lengviau, netru-
kus planuoja įdarbinti ir pagalbi-
ninkų. Jis pabrėžia, kad valstybės 
pinigai skirti ne „pravalgyti“, o 
atsistoti ant kojų, bet paskui ju-
dėti į priekį turi pats. 

Konstantiną jau 20 metų var-
gina limfedema. Vyriškis sako, 
kad kartais būna sunku, bet no-
rint dirbti ir kabintis į gyvenimą 
svarbiausia – kad veikia galva ir 
rankos, o tada jau išeitis atsiras.

Valstybės parama – 
reikšminga 

Darius Malinauskas, pade-
dantis neįgaliesiems gauti para-
mą savarankiškam verslui steigti, 
taip pat pritaria, kad situacija su 
savarankiško neįgaliųjų užimtu-

mo rėmimu yra sudėtinga. Dar-
bo birža labai nenoriai skiria sub-
sidijas, jos darbuotojai neįgaliuo-
sius, norinčius steigti savo vers-
lą, atkalbinėja, gąsdina, kad bus 
sunku išsilaikyti, reikės grąžin-
ti gautas lėšas. Kol žmogus su-
tvarko visus dokumentus, būna, 
kad ir tiems metams skirti pini-
gai baigiasi. 

Pasak D.Malinausko, per il-
gai trunka, kol žmogus gauna 
jam skirtą paramą. Vienai mote-
riai jau praėjusiais metais buvo 
patvirtintas finansavimas, ta-
čiau lėšos iki šiol nėra pervestos. 
Neįgalioji jau pernai įsteigė savo 
įmonę (toks yra reikalavimas no-
rint gauti paramą), o tai reiškia, 
kad reikia išlaikyti patalpas, mo-
kėti už save mokesčius. Prieš pra-
dedant veiklą dar reikės susipirk-
ti įrangą – tam būtina atlikti vie-
šuosius pirkimus, kurie kai kada 
labai užsitęsia, tad realiai darbas 
prasidės tik vasarą.

Pasak D.Malinausko, tokia 
valstybės parama neįgaliajam 
yra labai reikšminga. Subsidija 
verslo pradžiai galėtų būti ski-
riama visiems norintiems, ne tik 
neįgaliesiems. Tai būtų labai ge-
ras būdas mažinti nedarbą. Juk 
jei žmogus susikuria sau darbo 
vietą ir sėkmingai joje dirba, su-
mokėti pinigai valstybei per ke-
lerius metus sugrįžta. Pasak kon-
sultanto, milijonai išleidžiami 
įvairiems mokymams, kurie ne-
duoda naudos – žmonės kaip ne-
turi darbo, taip neturi. Geriau už 
šiuos pinigus įsteigtų darbo vie-
tų. D.Malinausko teigimu, jo pa-
dedami neįgalieji pradėjo veiklą 
labai įvairiose srityse – automo-
bilių remontas, išvežiojamoji pre-
kyba, bitininkystė, valčių gamy-
ba, vertimai, pervežimai, triuši-
ninkystė... Konsultanto teigimu, 
visi jie iki šiol dirba. 

Darbo birža siūlo naujoves 
Lietuvos darbo biržos (LDB) 

duomenimis, pasinaudoję sa-
varankiško užimtumo rėmi-
mo priemone, 2009 m. sau nau-
jas darbo vietas įsteigė 60 neįga-

liųjų, 2010 m. – 43, 2011 m. – 40, 
2012 m. – 27. Taigi įsteigusiųjų 
sau darbo vietas vis mažėjo. 2012 
metais jų buvo dvigubai mažiau 
nei prieš 3 metus. 

Pasak LDB Užimtumo rėmi-
mo skyriaus vyriausiosios specia- 
listės Ilonos Budrevičienės, Lie-
tuvos darbo birža, išanalizavu-
si neįgaliųjų, steigiančių darbo 
vietas, įdarbinimui įtakos turin-
čias priežastis, atkreipia dėmesį, 
kad jį apsunkina teisės aktų rei-
kalavimas įsteigti Smulkiojo ir 
vidutinio verslo plėtros įstaty-
me apibrėžtą labai mažą įmonę 
prieš gaunant teritorinės darbo 
biržos (TDB) sprendimą dėl sub-
sidijos skyrimo. „Nors paprastai 
TDB paraišką patenkina, neįga-
lieji turi išankstinių nuogąstavi-
mų, kad išlaidos, susijusios su 
įmonės steigimu, bus patirtos 
be reikalo, jei jie valstybės para-
mos negaus, – sakė specialistė. – 
LDB yra pateikusi siūlymą teisės 
aktuose numatyti, kad neįgalieji, 
steigiantys sau darbo vietas, ga-
lėtų minėtas įmones įsteigti po 
TDB priimto sprendimo dėl pa-
raiškos tenkinimo.“ Taip pat pa-
siūlyta, kad neįgaliesiems papil-
domai būtų finansuojamos įmo-
nės įsteigimo ir lengvojo automo-
bilio, kuris būtinas veiklai vyk-
dyti, įsigijimo išlaidos. 

„Nors žmonės ne visada žiūri 
palankiai į formalumus, šiai, kaip 
ir bet kuriai kitai valstybės para-
mai gauti, jie būtini: reikia užpil-
dyti paraišką, planuojamos vei-
klos aprašymą, pateikti kitus rei-
kiamus dokumentus, tačiau tai 
neatima išskirtinai daug laiko“, – 
sakė specialistė. 

Šiais metais Savarankiško už-
imtumo rėmimo priemonei nu-
matyta skirti beveik 8 mln. Lt. 
Iš jų 1,7 mln. Lt darbo vietoms 
steigti ir per 6 mln. Lt individua-
liai veiklai pagal verslo liudijimą. 
Praėjus šių metų 3 mėnesiams, 
panaudota 0,155 mln. Lt darbo 
vietoms steigti ir 2,2 mln. Lt in-
dividualiai veiklai pagal verslo 
liudijimą. 

Aurelija BABINSKIENĖ

nauda ir skiria pinigų, o štai Klai-
pėdos miesto savivaldybė nema-
to būtinybės iniciatyvai paremti. 
Bet veiklūs organizacijų vadovai 
nežada nuleisti rankų.

Norėtų išsamesnių 
paaiškinimų

Vienoje ar kitoje situacijoje 
su savivaldybės nepritarimu su-
siduriantys neįgaliųjų draugi-
jų vadovai teigia pasigendantys 
aiškesnio argumentavimo. Anot 
Kretingos rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininko J.Tiškaus, gal-
būt kai kurių planuojamų vyk-
dyti veiklų tiesiog nepavyksta 
tiksliai aprašyti, todėl jų reika-
lingumas ir kelia abejonių. To 
išvengti padėtų sudaryta gali-
mybė apginti projektų paraiš-
kas dar prieš paskirstant finansa-
vimą. Organizacijų vadovai taip 
pat labai pageidautų išsamesnių 
paaiškinimų, kodėl vieną ar kitą 
veiklą tenka išbraukti iš projek-
to paraiškos.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – internete

www.biciulyste.lt
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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

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Galvodami apie neįgaliuosius, neretai pirmiausia prisime-
name tai, ko konkretus žmogus negali: jei juda rateliais – 
negali lipti laiptais, vaikščioti, jei yra aklas – negali matyti, 
skirti spalvų, jei turi intelekto sutrikimų – negali būti sava-
rankiškas ir pan. Šie ir panašūs pavyzdžiai rodo, kad esa-
me įpratę į neįgalųjį žiūrėti pirmiausia per jo fizinių ge-
bėjimų prizmę atmesdami, individualumą ir tai, kad jo 
galimybes riboja ir netinkamas visuomenės požiūris.

Žinia apie nėštumą 
neišgąsdino

Boni Braun iš Filadelfijos 
miesto Pensilvanijos valstijoje 
(JAV) – 48-erių metų moteris, au-
ginanti jau 15-os sulaukusią du-
krą Mairą. Atrodytų, nieko čia 
keisto, bet tai Boni padarė būda-
ma neįgali – turėdama intelekto 
sutrikimų. Bemaž prieš 20 metų 
ji sutiko savo būsimą vyrą, ne-
trukus pora apsigyveno kartu, 
vėliau susituokė. Netrukus jie 
sužinojo, jog turės dukterį. Boni 
prisimena šios žinios neišsigan-
dusi, priešingai – apsidžiaugu-
si. Palankiai žinią priėmė ir jos 
gydytojas. Laimei, šiandien ne-
įgalūs tėvai, susilaukiantys vai-
kų, nebešokiruoja visuomenės. 
Nutrauktos ir dar prieš kelis de-
šimtmečius buvusios teisėtos pri-
verstinės psichikos ir intelekto 
sutrikimų turinčių žmonių ste-
rilizacijos. Pasak Marko Perielo, 
Amerikos neįgalių žmonių aso-
ciacijos prezidento, požiūris į ne-
įgalųjį, auginantį vaiką, pamažu 
kinta – visuomenė suvokia, kad 
jam reikia padėti – skirti sociali-
nių darbuotojų, kurie pagelbės 
namuose, apmokyti. Vis daugiau 
Amerikos valstijų keičia įstaty-
mus neįgaliųjų naudai ir užti-
krina galimybę patiems auginti 
vaikus. Vis retesni tampa ir dis-

kriminacijos bei vaikų paėmimo 
į globos įstaigas atvejai.

Stengėsi būti geriausia
Vos tik gimusią dukterį pa-

mačiusi moteris prisimena pa-
žadėjusi sau ir jai, kad išmoks 
būti geriausia mama ir pasirū-
pins, kad jos mažylei nieko ne-
trūktų. Moters pasiryžimo ne-
paveikė net tai, jog subyrėjo jos 
santuoka – ji buvo tikra, kad su-
sitvarkys su rūpesčiais ir viena.

Nuo pat vaikystės moteris 
daug skaitė dukrai, kalbėjosi su 
ja. Nors ir jausdavo keistus ap-
linkinių žvilgsnius, jų stengė-
si nepastebėti. Anot Boni, bene 
sunkiausia buvo išmokti su jau 
paaugusia mažyle elgtis griež-
čiau – įpratinti laikytis discipli-
nos, klausyti. „Kai ji supykdavo, 
atrodė, kad manęs nekenčia. Bet 
greitai nurimdavo ir viskas vėl 
būdavo gerai“, – pasakoja Boni.

Nejautė, kad mama – 
kitokia

Pasak paauglės jos dukters, 
įtarimų ar nepatogumų dėl to, 
kad mama yra kitokia, neki-
lo, kol ji pati apie tai užsiminė. 
„Kartą mama man pasakė, kad 
yra ne tokia, kaip mano draugų 
mamos. Atsakiau, kad tai – nieko 
baisaus“, – pasakoja Maira. Anot 
jos, Boni elgiasi taip pat, kaip ki-

tos mamos, o tai, kad jai reikia 
daugiau laiko, kol susigaudo že-
mėlapyje, lėčiau kalba – niekai.

Mergaitė prisimena, kaip 
prieš vieną tėvų susirinkimą mo-
kykloje perspėjo mokytoją, kad 
jos mama – kitokia. „Kitą dieną 
po susirinkimo mokytoja pasi-
kvietė mane ir pasakė, jog jei ne-
būčiau perspėjusi, ji net nebūtų 
pastebėjusi. Mama jai pasirodė 
esanti protinga ir rūpestinga“, – 
prisimena Maira.

Susitvarkyti padėjo 
pagalbininkės

Žinoma, ši istorija nebūtų to-
kia sėkminga be nuolat Boni pa-
dėjusių socialinių darbuotojų. 
Moteris turi net 3 pagalbinin-
kes. Kiekvieną savaitę jos su mo-
terimi praleidžia po 29 valandas, 
padėdamos atlikti namų ruošos 
darbus, apmokėti sąskaitas ir 
pan. Kol Maira mokosi, Boni dir-
ba netoliese esančioje kavinėje – 
tvarko salę ir padeda virtuvėje.

Pasak motinos ir dukters, jų 
laimę trikdo ir apie tai, jog jų šei-
ma – neįprasta, primena nebent 
tik netolerantiški aplinkiniai, 
įžūliai spoksantys į jas, pasiro-
džiusias viešumoje. Bet tai, anot 
jų, yra vieni niekai, lyginant su 
džiaugsmu, kurį mama ir duk- 
ra patiria galėdamos būti kartu.

Įsitikinimai, kuriais vadovau-
jamės, ir nepasitikėjimas riboja 
ne tik mūsų pačių, bet ir aplin-
kinių galimybes. Pažvelgę pla-
čiau pamatysime, jog kiekvienas 
iš mūsų galime pasiekti tai, apie 
ką svajojame. Ir visai nesvarbu, 
kaip mūsų svajonės atrodo ap-
linkiniams.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKAITĖ

Stengiasi nepastebėti įžūlių 
žvilgsnių

Neįgaliųjų sportas

Buvo rungtasi 9-iose katego-
rijose. 50 m nugara rungtyje, pa-
gerindama šalies rekordą, nu-
galėjo Rugilė Kraujelytė iš Kau-
no sporto klubo „Sauliukas“, 
geriausiai iš vyrų 50 m nugara 
plaukė Kęstutis Skučas, o tarp 
vaikų nepralenkiamas buvo Ka-
rolis Ramonas (abu kauniečiai). 
Nors 50 m laisvu stiliumi geriau-
siai plaukė Raminta Daščiorienė 
(Kauno „Takas“), R.Kraujelytė 
savo klasėje dar kartą pageri-
no šalies rekordą. Kauno „RSK“ 
sportininkas Martynas Jaruševi-
čius taip pat pasiekė šios rung-
ties rekordą tarp vyrų. 

Plaukiant 50 m krūtine net 
2 moterys pagerino iki šiol bu-
vusį greičiausią šios rungties re-
zultatą – Regina Sadauskaitė iš 
Marijampolės „Šešupės“ ir Ala 
Danasienė iš Kauno „Tako“ ko-
mandos. Visus vyrus šioje rung-
tyje pralenkė taip pat kaunietis, 

Plaukimo čempionate – 7 rekordai
Alytuje vykusiame šalies neįgaliųjų plaukimo čempiona-
te dalyvavo 11 neįgaliųjų sporto klubų iš visos Lietuvos. 
Jo metu buvo pagerinti net 7 Lietuvos neįgaliųjų plauki-
mo rekordai. 

„Tako“ komandos atstovas Julius 
Bezzubovas. 

100 m plaukė tik vyrai. Plau-
kiant šį atstumą laisvu stiliumi ge-
riausiai pasirodė M.Jaruševičius, 
o krūtine – J.Bezzubovas. 

Pasak Lietuvos neįgaliųjų 
sporto federacijos (LNSF) gene-
ralinės sekretorės Irenos Burim, 
gaila, bet kol kas jauni sportinin-

kai labai gerų rezultatų nepasie-
kia – A normatyvą įvykdė ir į 
pasaulio plaukimo čempionatą, 
vyksiantį rugpjūčio mėnesį Ka-
nadoje, Monrealyje, vyks vienin-
telis Kęstutis Skučas. 

5 sportininkai važiuos į Ber-
lyne gegužės mėnesį vyksiančias 
tarptautines varžybas. Skaičiuo-
jant plaukikų rezultatus atsižvel-
giama ne tik rezultatą, bet ir į jo 
klasę, kuri nustatoma pagal svei-
katos būklę ar negalios lygį. Nors 
sportininkai į klases skirstomi ir 
Lietuvoje, jas oficialiai patvirtin-
ti turi tarptautinė komisija. Da-
lyvaujantiems varžybose Berly-
ne ir bus tokia galimybė. 

O birželio mėnesį vaikai iki 20 
metų vyks į Brno, Čekijoje, vyk-
siančias tarptautines plaukimo 
ir lengvosios atletikos varžybas. 
I.Burim apgailestauja, kad neįga-
liųjų sporto klubuose per mažai 
lankosi vaikų – kol kas nesimato 
stiprios pamainos dabartiniams 
sportininkams. Su vaikais dirba 
tik pora sporto klubų Kaune – 
„Takas“ ir „Sauliukas“.

„Bičiulystės“ inf.
LNSF archyvo nuotr.

Įvairenybės

Rugilė Kraujelytė iš Kauno sporto 
klubo „Sauliukas“ 2 kartus pageri-
no šalies rekordą.

Laboratorijoje 
išauginti inkstai
JAV mokslininkams pavyko la-

boratorijoje išauginti inkstus ir juos 
transplantuoti gyvūnams. Tyrimas pa-
rodė, kad laboratorijoje išauginti inks-
tai veikia ne taip gerai, kaip natūralūs, 
tačiau jie gamina šlapimą. Inkstai, fil-
truodami kraują, pašalina medžia-
gų apykaitos produktus ir perteklinį 
vandenį. Tai paklausiausias organas – 
inkstų transplantavimo laukiančiųjų 
eilės yra pačios ilgiausios. Regenera-
cinės medicinos specialistai teigia, jog 
šis atradimas teikia daug vilčių. Moks-
lininkai įsivaizduoja, kad galima būtų 
paimti neveikiančius inkstus, pašalin-
ti jų senas ląsteles ir palikti tik medaus 
korį primenantį pagrindą. Tada inks-
tai būtų atstatyti iš paciento paimto-
mis ląstelėmis. Lyginant su dabartiniu 
organų transplantavimu tai turėtų du 
privalumus. Audinys būtų paties pa-
ciento, taigi jam nebereiktų visą liku-
sį gyvenimą vartoti imuninę sistemą 
slopinančių vaistų, baiminantis atme-
timo reakcijos. Be to, tai žymiai padi-
dintų transplantavimui turimų orga-
nų skaičių. Dauguma siūlomų orga-
nų yra atmetami, bet jie galėtų būti 
panaudoti kaip pagrindas naujiems 
organams.

Panašūs metodai, kai buvo su-
kurtos paprastesnės kūno dalys, jau 
buvo taikyti pacientams, tačiau inks-
tai yra vienas sudėtingiausių iki šiol 
sukurtų organų.

Laukiasi moteris 
su transplantuota 

gimda 
Pirmą kartą pasaulyje kūdikio lau-

kiasi moteris, kuriai buvo transplan-
tuota gimda. Turkė Derija Sert pa-
stojo po dirbtinio apvaisinimo. An-

talijos mieste ją gydantys gydytojai 
teigia, kad pacientė jaučiasi gerai. Jie 
pripažįsta, kad nėštumas yra rizikin-
gas ir motinai, ir vaikui. Tačiau jei vis-
kas vyks pagal planą, greičiausiai li-
kus dviem mėnesiams iki nustatytos 
gimdymo datos moteriai bus atlikta 
cezario pjūvio operacija. Tada gimda 
vėl bus pašalinta, kad būtų išvengta 
rizikos. Derija gimė be gimdos. Pasau-
lyje taip nutinka vienai iš 5 000 mote-
rų. Gimda 22 metų turkei buvo trans-
plantuota 2011-ųjų rugpjūtį. Tai prily-
go medicinos stebuklui. Prieš 11 m. 
gimda buvo įsodinta moteriai Sau-
do Arabijoje, tačiau organizmas ją at-
metė, ir, praėjus 99 dienoms, gimda 
buvo pašalinta.

Svajonių darbas 
Australijoje

Daugiau kaip 40 tūkst. žmonių iš 
viso pasaulio dalyvauja konkurse dėl 
kiekvienos iš šešių „geriausių pasauly-
je darbo vietų“, už kurias žadamas di-
desnis nei 100 tūkst. JAV dolerių atly-
ginimas. Siūlomos tokios darbo vie-
tos: „didžiausias šalies juokdarys“, „fo-
tografijos asas“, „degustatorius“, „gam-
tos sergėtojas“, „parko prižiūrėtojas“ ir 
„narsus keliautojas“. Į finalą pateks 18 
žmonių, o nugalėtojai galės 6 mėne-
sius gyventi Australijoje ir visą laiką 
skirti savo mėgstamai veiklai. Svajo-
nių darbas siūlomas pagal tarptauti-
nę Australijos bendradarbiavimo su 
jaunais (18-30 m. amžiaus) užsienio 
šalių atstovais, norinčiais laikinai pa-
dirbėti žemyne, programą. Per pra-
ėjusį 2009 m. vykusį konkursą, kai 
buvo ieškoma „Hamiltono salos pri-
žiūrėtojo“, rastas žmogus, kuris mokė-
jo plaukti ir dievino įvairias avantiūras. 
Nugalėtojas vedė australę ir liko gy-
venti Australijoje. 

Garsus britų astrofizikas Styve-
nas Hokingas, vienas iš šių laikų geni-
jų dešimtuko, Los Andželo (JAV) me-
dicinos centre surengė ekskursiją po 
kamieninių ląstelių laboratoriją, ku-
rioje ieškoma būdų, kaip sulėtinti ne-
pagydomą ligą – emiotrofinę latera-
linę sklerozę. Tai progresuojanti neu-
rodegeneracinė liga, kuri prieš 50 m. 
buvo diagnozuota pačiam moksli-
ninkui, kai jis buvo vos 21 m. ir mo-
kėsi universitete. Medicinos centro 
vadovas pripažino, kad negali pa-
aiškinti, kodėl S.Hokingas taip ilgai 
gyvena. Su tokia diagnoze žmonės 
retai išgyvena daugiau nei 10 metų. 
Žmogui vis sunkiau kvėpuoti, rau-
menys silpsta iki visiško nejudrumo. 
Pats S.Hokingas pasakoja, kad išgir-
dęs baisią diagnozę, atsidūrė gilioje 
depresijoje. Jis norėjo siekti daktaro 
laipsnio, bet sužinojęs apie ligą nu-
sprendė, kad tai beprasmiška. Tačiau 
jis tęsė mokslus, laikas parodė, jog ne 
veltui. S.Hokingas tapo labai popu-
liariu – gausią publiką jis sudomino 

ezoterine fizika. Šiuo metu vyras te-
gali pakrutinti skruostą. Jis bendrau-
ja per vežimėlyje įtaisytą kompiute-
rį, kuris perteikia šeimininko mintis 
monotonišku roboto balsu.

Tačiau nepaisant tokios pa-
dėties, S.Hokingas tebėra aktyvus. 
2007 m. jis lankėsi kosminiuose lai-
vuose, patyrė nesvarumo būseną. 
2009 m. JAV prezidentas Barakas 
Obama skyrė britui vieną iš garbin-
giausių apdovanojimų civiliams – 
Prezidento laisvės medalį. Šiuo metu 
S.Hokingas gilinasi į žmonijos gali-
mybę gyventi „už mūsų trapios pla-
netos ribų“. Los Andželo medicinos 
centre skaitytoje paskaitoje 71 m. 
mokslininkas paragino aktyviau ty-
rinėti kosmosą. Astrofizikas tiki, kad 
daugelyje visatos dalių egzistuoja bi-
ologinė gyvybė. „Žiūrėkite į žvaigž-
des, o ne po kojomis. Būkite smal-
sūs. Kad ir koks sunkus būtų gyve-
nimas, visada galima rasti veiklą, ku-
rioje pasieksite laimėjimų“, – ragina 
S.Hokingas.

Tarp pasaulio genijų – ir neįgalus 
astrofizikas

S.Hokingas, lankydamasis NASA, išbandė nesvarumo būseną. 
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Miniatiūros

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Poezija – vaivorykštė 
marga

Julija Galbuogienė iš Jurbar-
ko rajono, Skirsnemunės, nese-
niai išleido pirmą savo eilėraščių 
knygelę „Žodžiai iš širdies“ – 
kuklią, paprastai atspausdin-
tą, tačiau šiltą ir jautrią, atsklei-
džiančią atvirą pasauliui ir op-
timistinę autorės pasaulėjautą. 

Žmogus – gamtos dalis
Savo laiškelyje redakcijai 

J.Galbuogienė taip apibūdina, 
kas jai yra poezija: 

Tai – vaivorykštė marga,
Paveikslas, nupieštas švelnia  spalvų  
                                               gama,
Dangaus žydrynėj vyturio giesmė, 
Saulutės šiltas šypsnys ant gėlės.

Skaitant jos eilėraščius ir su-
sidaro įspūdis, kad autorė rašo 
todėl, kad ją užplūsta įspūdžiai, 
emocijos, kurios liejasi per kraš-
tus ir joms perteikti nebeužten-
ka paprasto kalbėjimo, nori-
si pakilesnio tono, vaizdinges-
nių žodžių.

Kaip aiškėja iš cituoto „pro-
graminio“ eilėraščio, autorei ne-
paprastai svarbi gamta. Eilėraš-
čių lyrinis subjektas tarsi susilie-
ja su ja, jo emocijos ir išgyveni-
mai neatsiejami nuo metų laikų 
kaitos, paros pokyčių. Vienas iš 
daugelio pavyzdžių – eilėraštis 
„Vakaro ramybė“:

Kai prieblandoje rausvoje
Atslinkusi gaivi vėsa
Pasaulį apgaubia palaima,
Upely spindinti žara
Šviesių žvaigždelių laukia.
/.../
Aplink tokia ramybė ir tyla
Lyg šventė laukiama ateina,
O mintys praeitin greit skrenda.
Džiaugiuos nubudusia gamta 
Ir visko man pakanka.
/.../
O štai kitas eilėraštis:
Jau baigėsi dienos darbai,
Nurimo sodas ir namai,
Saulutė ruošiasi miegot, 
Dangus paraudo vakaruos.

„Saulėlydis“

Atrodo, kad autorei būtent 
gamtos stebėjimas, buvimas joje 
dažniausiai tampa ir įkvėpimo 
šaltiniu. O žmogaus gyvenimas – 
neatsiejama gamtos dalis. Šie ei-
lėraščiai ir yra labiausiai pavykę. 

Paprastas eiliavimas
J.Galbuogienės eilėraščiuose 

nerasime įmantrių formų, auto-
rė renkasi tradicinį rimavimą. Jos 
mėgstamiausia meninė figūra – 
palyginimai, kurių gausu beveik 
kiekviename eilėraštyje: „Dažnai 
dangus toks giedras, / Kaip laukas 
mėlynų linų, / Prie tako rugiagėlės 
žiedas / Spindi spalva mūs Balti-
jos bangų.“ („Pavasario spalvos“) 

Nors autorė mielai renkasi ir 
metaforas: 

Aš mėgstu šiltą vasaros lietutį,
Kai pila vandenį iš debesų.
Pakilus vėjui, po truputį

Kris ašarėlės žemėn nuo beržų. 
Kada į langą pasibeldžia
Lietaus lašeliai muzika švelnia,
Tartum į lauką mane kviečia:
– Pažvelk, aš dirbu už tave. 

„Lietutis“

Tiesa, reikia pripažinti, kad 
originalių, netikėtų metaforų šio-
je knygutėje nedaug. Čia įdomes-
nė autorės pasaulėjauta. Skaitant 
J.Galbuogienės eilėraščius, ypač 
tuos, kuriuose rašoma apie gam-
tą, neapleidžia šiltas jausmas, ne-
jučia imi grožėtis gebėjimu taip 
nuoširdžiai, vaikiškai atvirai 
džiaugtis kiekvienu gamtos reiš-
kiniu, spinduliuoti meilę pasau-
liui. Tik retkarčiais prasiveržia 
tamsesnės mintys, nerimas, liū-
desys, kuriuos tuoj išvaiko pro 
lietaus debesį prasiveržusi saulė: 
„Lietaus lašeliai perliukais krinta, / 
Spindi spalvom ryškiom, / Džiaugs-
mas ateina į mano širdį, / Liejas min-
tim šviesiom...“ („Nerimas“). 

Ypatingas autorės ryšys su 
gimtine, tėvyne, jaučiama labai 
stipri tradicinių vertybių dek- 
laracija. Tėvų namai, tėviškė, 
darbštumas, šeima – nepajudi-
namos, nediskutuojamos verty-

bės. Eilėraščių lyrinis subjektas 
gana kategoriškai teigia: „Tik čia 
aš būsiu visada, / kur vešlios eglės 
lyg rūta, / Pušynai ošia lyg daina. / 
Tai mūs gimtinė Lietuva.“ („Gim-
tinė mūsų – Lietuva“) 

Silpnesni – proginiai 
kūriniai

Savo kūryboje autorė nere-
tai tiesiog aprašinėja savo gyve-
nimą, „kalbasi“ su šeimos na-
riais, skaitydami šio tipo eilėraš-
čius sužinome jos biografiją, gy-
venimo peripetijas, santykius su 
seserimis, tėvais, anūke. Šiuose, 
tikriausiai konkrečiomis progo-
mis sukurtuose eilėraščiuose, po-
ezijos beveik nėra, tai tik eiliuo-
tas savo minčių išsakymas, tam 
tikras žaidimas žodžiais. Juk ly-
rikos pagrindas yra vyksmas, o 
veiksmas (įvykių seka) yra labiau 
būdingas epikai, kitaip tariant, 
prozai. Vyksmas – tai vidinės bū-
senos kaita, jausmo, minčių dina-
mika. Lyrikos kūrinyje didžiau-
sias įvykis – lyrinio subjekto iš-
gyvenimai. Ir kuo giliau, jautriau 
mes juos sugebame išreikšti, tuo 
vertingesnis kūrinys. 

Ko gero, minėti proginiai kū-
rinėliai turėtų pasilikti tik arti-
miems žmonėms skirtuose atvi-
rukuose, laiškuose, stalčiuose... 

Kai kurie iš asmeniškųjų eilė-
raščių gana pavykę, pvz., „Lop-
šinė“: 
Saulutė gęsta už kalvos ...
Užmik, užmik, mažyte, 
Klausyk melodijos dainos,
Pasupsiu dar lovytę...

Žvaigždelės mirga danguje,
Mėnulis blausiai šviečia,
Užmigo paukščiai šakose, 
Ilgi šešėliai tiesias,...
/.../
Miegok ir tu, mažyte mūs, 
Užmerkus akeles,
Atslinkusi migla užpūs
Padangėj žvaigždeles.

Na, bet autorė greičiausiai ir 
nepretenduoja tapti pasaulinio 
lygio rašytoja. Jai poezija – savi-
raiškos forma, terapija, emocinė 
iškrova užplūdus jausmų perte-
kliui. Širdžiai mielas užsiėmimas, 
beje, suteikiantis gerų emocijų ir 
skaitančiam. Pastabos išsakytos 
tam, jei autorė panorėtų tobulėti. 

Emilija STONKUTĖ

Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ Iš serijos „Pavasario pranašai“.
Rasos Skeiverienės nuotr.

Kregždutės
Jau greit žvitriosios dan-

gaus pilotės kregždutės skrai-
dys dangumi, snapeliuose neš-
damos tai šiaudelį, taip pat mo-
lio ar purvo gabalėlį savo nau-
jam būstui, jaukiam lizdeliui 
namo pastogėje. Paskui išgir-
sim silpnutį ciepsėjimą ir vėl 
kregždutės lekios, ieškodamos 
maisto savo mažyliams, švi-
truos savo uodegėlėmis, pri-

menančiomis mažas žirklutes. 
Žmogus džiaugsis tokia nuotai-
kinga paukštelių kaimynyste. 
Klausys ir negalės atsiklausyti 
jų giesmių. O kregždutės ir to-
liau džiugins aplinkinius savo 
taikliais skrydžiais bei skam-
biomis giesmėmis.

Varnėnai
Netoli namų inkilas. Ko gi 

tu, žmogau, dairaisi į dangaus 
mėlį, ko gyveni laukimu. Žinau, 

tu lauki savo sparnuotų svečių, 
kad jie, apsigyvenę tavo pada-
rytame inkilėlyje, kas rytą ža-
dintų savo nuotaikingais švil-
pavimais. Ir klausytum jų lyg 
pačių gražiausių melodijų. O 
tavo linksmintojai, pašvilpavę 
giesmeles, vėl imtųsi auginti 
savo pamainą. Kad kitąmet iš-
girstum jaunus, dar šiek tiek ne-
drąsius balselius.

Aušra VERBLIUDAVIČIŪTĖ
Šeduva

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

o

Skuba metai
Kur skuba mūsų metai?
Tarsi žiburėlis
Jie žybteli ir užgęsta
Kaip mažas gintaro gabalėlis
Ar virš rudens lauko
Paleidusi ragana savo plaukus.
Jie – laimės gijos.

Prisiminimai kalba,
Tarsi lava ugnies kalno
Mus metais užgriūva.

Taip sėdim it bastūnai
Sapnų apsvaiginti
Ir verpiam tą pačią mintį, 
Kad kuo ilgesnė būtų.

Dienos ir naktys
Jau seniai mano naktys ilgos,
O ir dienos netrumpos, deja.
Aš žodelio švelnaus pasiilgau.
Vien širdis it karšta žarija.

Man krūtinėje dega, žėruoja,
Bet ir ji vieną kartą užges.
Jei dangaus gi migla neužkloja, 
Visą naktį skaičiuoju žvaigždes.

Mano naktys dažnai bemiegės.
Dienomis dar ką nors darau.
Sausio saulėje mirga sniegas
Ir atrodo viskas tikriau.

Nepraeis tylomis pro šalį
Vėl diena, – ją artėjant matau.
Parašysiu nors meilės laiškelį
Tolima mylimoji tau.

Vaikystės vieškelis skubėti nepaliauja
Pro šalį vis, kaip ir senais laikais, 
Kažkur į tolius. Ieško naujo
Žmogus, kuris keliauja juo laukais, 

Kur visa kas nuklota dulkėm,
Kažko, kas troškulį jo numalšins.
Sodybos baltos stovi čia it gulbės
Ant pamatų aukštų. Po jais sušils

Vytautas VITKŪNAS
Vilnius

Vaikystės vieškeliu

Tuoj molis, juodžemis ir smėlis,
Paskui žmogus pavėsio čia ieškos,
Ir svirtį šulinys aukštai iškėlęs
Pasiūlys jam vandens, gaivios vėsos.

Keleivis gi, naujų jėgų įgavęs, 
Krūtinėj širdžiai suplakant smarkiau,
Į priekį ims vėl stumti dieną savo
Kaip kūdikis vis šliauždamas arčiau

Prie vartų atvirų, nors šis nežino – 
Padangė ten visai kita, 
Ir saulės spinduliai auksiniai, 
Plačiai sparnus išskleidus visata.
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