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Aplinka visiems

Savitarnos degalinės –  
neįgaliesiems „nedraugiškos“

Egidijaus Skipario nuotr. 

Aplinkos pritaikymas – prioritetinė neįgaliųjų asociacijų 
dėmesio ir veiklos sritis. Aktualiausioms problemoms išgry-
ninti jų pastangomis atliktas ne vienas tyrimas, o rezultatai 
pristatyti konferencijose, diskusijose. Vis dėlto permainos, 
neįgaliųjų nuomone, per lėtai skinasi kelią, o Statybos įsta-
tymas ir ypač jį lydintys poįstatyminiai aktai pastaraisiais 
metais ne tik nepadeda, bet dargi trukdo įsibėgėti aplin-
kos neįgaliesiems pritaikymo procesui. Šias problemas ne-
įgalieji aptarė susitikę su naujaisiais Aplinkos ministerijos 
vadovais – ministru Valentinu Mazuroniu ir viceministre 
Daiva Matoniene. 

Problemos įvardytos. Laikas jas spręsti
tina juos pritaikyti specialiesiems 
neįgaliųjų poreikiams, vadovau-
jantis Neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos įstatymu. Deja, nepaisy-
damas įstatyme numatyto regla-
mentavimo, buvęs aplinkos mi-
nistras pasirašė keletą įsakymų, 
kurie gerokai sujaukė aplinkos 
neįgaliesiems pritaikymo reika-
lavimus, sudarė galimybes stati-
nių savininkams numoti ranka į 
neįgaliųjų poreikius. 

Susitikime dalyvavusi Ne-
įgaliųjų reikalų departamen-
to (NRD) direktorė Genovai-
tė Paliušienė atkreipė ministro 
V.Mazuronio dėmesį, kad minė-
tuose įsakymuose vietoj išlygos, 

kad galima nepritaikyti atnauji-
namų (modernizuojamų) dau-
giabučių namų, atsiradus for-
muluotei „išskyrus atnaujina-
mus (modernizuojamus) pasta-
tus, projektus“, aplinkos pritai-
kymo neįgaliesiems atsisakė vi-
sos Europos Sąjungos struktūri-
nių fondų paramos lėšomis re-
novuojamos mokyklos, atsira-
do galimybė nevykdyti statinio 
projekto įgyvendinimo priežiū-
ros, Neįgaliųjų reikalų departa-
mento atstovas nekviečiamas į 
statinio užbaigimo komisijas, to-
dėl dauguma viešosios paskirties 
pastatų nepritaikomi neįgaliųjų 
reikmėms. 

Švietimo įstaigos 
renovuotos, bet 

neįgaliesiems 
nepritaikytos

Minėtiems įsakymams supa-
prastinus visuomeninės paskir-
ties objektų renovavimo sąlygas, 
daugiau kaip 280 mokyklų buvo 
apšiltintos, jose pakeisti langai, 
tačiau, išskyrus pavienius atve-
jus, neįgalieji nesulaukė net mi-
nimalaus jų pritaikymo. Pasak 
G.Paliušienės, susitikime su Švie-
timo ir mokslo ministerijos atsto-
vais buvo pripažinta, kad neiš-
vengta klaidų įgyvendinant mo-
kyklų renovacijos projektus, kad 
turėjo būti numatytos valstybės 
biudžeto lėšos pritaikymo neįga-
liesiems darbams atlikti. NRD di-
rektorė ragino prieš prasidedant 
naujam ES struktūrinių fondų fi-
nansavimo laikotarpiui atkreipti 
dėmesį į šiuos nesklandumus ir 
pasistengti jų išvengti. 

Pačiam susimokėti 
neįmanoma

Vilnietė Rūta Kupčinskaitė 
juda tik rateliais, tačiau vairuoja 
automobilį ir stengiasi būti kuo 
savarankiškesnė. Jai daug sun-
kumų sukelia nepritaikytos savi-
tarnos degalinės, kuriose ji daž-
niausiai pilasi kurą, nes jose pi-
giau, be to, ir patogiau – čia pat 
sumokėjai, čia ir įsipylei. Mergi-
na sako, kad dažniausiai mokė-
jimo terminalo pultelis, kuria-
me reikia surinkti kodą, ir kor-
telės įkišimo anga yra per aukš-
tai, todėl be pagalbos kuro įsipil-
ti tokiose degalinėse neįmano-
ma. Rūtos teigimu, aplink auto-
matą dažnai būna sumontuotas 
apsauginis barjeras, kuris truk-

Savitarnos degalinės – patogus būdas papildyti automobilį 
degalų, nes tai padaryti galima greičiau, nelaukiant eilėse, 
be to, kuras tokiose degalinėse yra gerokai pigesnis. Deja, 
rateliais judantys žmonės dažnai skundžiasi, kad patiems 
apsitarnauti šiose degalinėse labai sudėtinga.

Prieštaringas teisinis 
reglamentavimas

Statybos įstatymo 6 straipsnio 
3 dalyje nustatyta, kad projektuo-

jant, statant, rekonstruojant ar ka-
pitališkai remontuojant pastatus 
(išskyrus atnaujinamus (moder-
nizuojamus) daugiabučius na-
mus) ir inžinerinius statinius, bū-

Daugiabutis pastatas renovuotas, tačiau rateliais judantis neįgalusis į jį patekti negali. (nukelta į 3 psl.)

do vežimėliu privažiuoti arčiau.  
R.Kupčinskaitė sako neretai 

prašanti pagalbos tuo metu de-
galinėje esančių žmonių. Kai ku-
rie išties mielai padeda, o kartais 
tenka ilgokai palaukti, kol atsi-
ras neskubantis ir geranoriškas 
žmogus. Ji stengiasi turėti gry-
nų pinigų, kad esant reikalui ga-
lėtų paprašyti ir sumokėti. Deja, 
būna atvejų, kad tenka svetimam 
žmogui pasakyti ir banko korte-
lės PIN kodą.

Panevėžietei Irmai Zabuliony-
tei automobilis – labai svarbus, be 
jo sustotų gyvenimas, sako mer-
gina. Ji vos 1,30 m ūgio, be to, dar 
ir sunkiai vaikšto, todėl tik sėdusi 
į automobilį tampa savarankiška. 
„Nenoriu šeimos nariam užkrau-

ti savo reikalų“, – sako Irma. Ta-
čiau tenka – tarkim, įsipilti kuro 
savitarnos degalinėse pati ji net 
nebando, nes nepasiekia net va-
dinamųjų „pistoletų“, visada pra-
šo aplinkinių pagalbos. Irma pa-
sakoja, jog nuvažiavus į degalinę 
vienai, dažnai tenka sėdėti maši-
noj ir laukti, kol kas nors eis pro 
šalį ir padės. Ji juokauja, kad ne-
galia lavina vaizduotę – suplana-
vusi degalų pasipildymo „opera-
ciją“, apgalvoja 5 variantus, kaip 
tai padaryti. Mergina sako, kad 
dažnai tam prireikia išmonės ir 
kantrybės. 

Yra geranoriškų  
degalinių 

Galime tik įsivaizduoti, kaip 
nelengva pasipildyti degalų pa-
čiam rateliuose sėdinčiam: su-
stojus prie degalinės reikia išsi-
kelti vežimėlį, į jį persėsti, tada 
bandyti įsipilti kuro, susimokėti.  

Neįgaliajam rateliuose susimokėti už kurą neįmanoma.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Ar tapsime klajokliais?

Joniškis:

Biržai: Daugiau paslaugų iš namų  
neišeinantiems neįgaliesiems

Pamačius jauno režisieriaus Justino Krisiūno debiu-
tinį filmą „Emigrantai“, kilo daug minčių. Emigracijos 
tema mums visiems labai aktuali. Vieniems tai normali 
globalėjančio pasaulio realybė, kitiems – tragedija, tau-
tos išsivaikščiojimas. 

Prieškarinėje Lietuvoje kaimo žmonės gyveno gana 
ribotoje erdvėje. Joje buvo viskas, ko reikėjo: bažnyčia, 
kapinės, turgus, malūnas, lentpjūvė, vilnos karšykla, 
giminės. Poetas Marcelijus Martinaitis savo prisimini-
muose rašė: „Kelionė iš to savo pasaulio buvo suvokia-
ma kaip prievarta, nelaimė, netektis, svetimybės įsikiši-
mas į šių žmonių gyvenimą. Grįžęs iš kitur būdavo jau 
lyg ir ne toks, nesavas.“ Ištrūkti iš šios aplinkos buvo 
nelengva, o sugrįžti – dar sunkiau. Kaimo žmonės, pa-
likę savo gimtas parapijas, tapdavo miestiečiais, darbi-
ninkais, bet tai buvo ir pirmoji sąlyga tapti mokytoju, 
rašytoju, kunigu, inžinieriumi.

Bėga metai, keičiasi valdžios, tačiau visos jos sten-
gėsi žmonių judėjimui trukdyti. Baudžiauninkas prie 
dvaro buvo tartum grandinėmis prirakintas. Kitaip ir 
negalėjo būti – iš ko gi dvarininkas gyvens, kas ponui 
tarnaus, kas jį turtins?

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą, carui valdant Lietuvą, 
daug gyventojų emigravo. Į JAV 1869–1899 m. nelega-
liai išvyko apie 50 tūkst., o 1899–1914 m. – 253 tūkst. 
lietuvių. Emigracijos priežastys: lėta pramonės plėtra, 
santykinis gyventojų perteklius žemės ūkyje, karo tar-
nybos vengimas. 

Emigracija – veiksmas, reikalaujantis ne tik drąsos, 
ryžto, bet ir rizikos. Amerikiečių rašytojas E.Sinkleris ro-
mane „Džiunglės“ aprašė nepaprastai sunkias lietuvių 
emigrantų darbo sąlygas Čikagos skerdyklose. Tačiau 
didelė dalis emigrantų pamatė pasaulio, prakuto. Ne-
sunku įsivaizduoti, kaip būtų susiklostęs jų likimas, jei 
giminaičiai nebūtų atsiuntę „šipkartės“, jei nebūtų ry-
žęsi atsiplėšti nuo gimtojo kaimo. Į nepriklausomą Lie-
tuvą, ypač 1918–1922 metais, gausiai plaukė pinigai. Pa-
skaičiuota, kad per šį laikotarpį į krašto ūkį įsiliejo apie 
30 milijonų dolerių. Jie paspartino Lietuvos ūkio plėtrą.

Ypač drastiškomis priemonėmis žmonių judėjimas 
buvo varžomas Tarybų Sąjungoje. Siekiant, kad žmonės 
dėl nepakeliamų gyvenimo sąlygų neišsilakstytų, buvo 
net atimami pasai. Baltarusijoje kolūkiečių pasus pirmi-
ninkai laikė užrakintus seifuose. Tačiau žmonės vis tiek 
rasdavo būdų sprukti. 

Emigracija – politikų kovos poligonas. Dauguma 
mūsų krašto žmonių politikų kalbomis ir pažadais jau 
netiki. Ir tai ne apatija, o realybės suvokimas. Netiki-
ma, kad bus bent kiek ryškesnis proveržis kuriant dar-
bo vietas. Netikima, kad ateis didelės užsienio investi-
cijos. Modernias įmones vakariečiai kurs savo šalyse. 
Kiaulių fermas – prašom! 

Valdantieji emigruojančius dažniausiai vertina ne-
palankiai. Kodėl mes, tiek daug kalbėdami apie toleran-
ciją, esame tokie nepakantūs išvykstantiems gyventi ir 
dirbti svetur, kaltiname juos patriotizmo stoka, vos ne 
tėvynės išdavimu? Ar tai nuoširdus susirūpinimas kraš-
to ateitimi, ar tąsa to tradicinio nenoro leisti žmonėms 
laisvai judėti, kurį seniau rodė valdę svetimieji? Tiesa, 
elgiamės nenuosekliai: kai mūsų dainininkai, muzikan-
tai, sportininkai, mokslininkai užsienyje tampa garseny-
bėmis, pradedame jais džiaugtis, didžiuotis. Akivaizdus 
ir veidmainiavimas: politikai ar šiaip finansiškai pajė-
gūs piliečiai emigrantus smerkia, o savo vaikus siunčia 
mokytis į Vakarų šalis. 

Yra mąstančių, kad mūsų krašte emigracija demoni-
zuojama, priešintis globalizacijos procesams nėra pro-
tinga, pralaimėjimas užprogramuotas. Jų nuomone, il-
gainiui Lietuva taps gera vieta vasaroti, ramiai pail-
sėti, atsigauti nuo įtempto darbo svetimuose kraštuo-
se. O gal ilgainiui pasikeis mūsų galvosena ir tie „sve-
timi“ kraštai bus ne tokie jau ir svetimi. Gal tai ne taip 
jau ir blogai? Kad tik Lietuva nebūtų subjaurota, su-
gręžiota, susmardinta, kad ji gražėtų, taptų dar mie-
lesnė ir jaukesnė.

 Joniškio rajono neįga-
liųjų draugijos narė Rasa 
Bagavičienė laiške „Bičiu-
lystei“ papasakojo apie atas-
kaitinį susirinkimą, kuria-
me buvo apibendrinta metų 
veikla, pasidžiaugta nuveik-
tais darbais. 

Rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Sandrutė 
Kairaitienė savo ataskaiti-
niame pranešime džiaugė-
si nuveiktais darbais, akty-
viais nariais. Ji pastebėjo, 
kad draugijoje yra nemažai 
veiklų, į kurias su malonu-
mu renkasi neįgalieji. Tai 
ansamblis „Atgaiva“ kuris 
gyvuoja jau 15 metų, kape-
la „Bičiuliai“, humoro gru-
pė „Šypsena“, mezgimo, 
dekupažo, vilnos vėlimo, 
tapybos ant šilko, sporto 
ir literatų būrelis „Joniš-
kiečių godos“. Pirmininkė 
padėkojo jų nariams ir va-
dovams už nuoširdų ben-

Pasidžiaugta nuveiktais  
darbais

dradarbiavimą, suprati-
mą ir darbą.Taip pat buvo 
padėkota padalinių vado-
vams už nenuilstamą dar-
bą su kaime gyvenančiais 
neįgaliųjų draugijos na-
riais – jiems rengiami už-
siėmimai, parodos, kon-
certai. S.Kairaitienė pasi-
džiaugė, kad apvažiavome 
ne tik Lietuvą, bet kelia-
vome ir po Latviją, Estiją, 
Lenkiją, Švediją. 6 kartus 
gavome labdaros – mais-
to ir dėvėtų drabužių. Jau 
trejus metus sudaryta su-
tartis su „Optikos pasau-
lio“ salonu Joniškyje, kur 
pateikus draugijos nario 
pažymėjimą gydytojo ap-
žiūra ir akinių pritaiky-
mas yra nemokamas. Pir-

mininkė taip pat pasiguo-
dė dėl prastų sąlygų drau-
gijos būstinėje. 

Draugijos buhalterė 
Adolfa Zablockienė supa-
žindino su praėjusių metų 
finansavimu ir išlaidomis. 
Revizijos komisijos pirmi-
ninkė Genovaitė Jasiūnie-
nė savo ataskaitoje draugi-
jos finansinę veiklą įverti-
no teigiamai. 

Pirmininkės pavaduo-
toja Dalė Bučienė atsi-
skaitė už kultūrinę veiklą. 
Draugijos nariai dalyvavo 
22 įvairiuose renginiuose, 
suorganizavo 24 ekskur-
sijas, išklausė 8 paskaitas, 
surengė 4 susitikimus su 
Seimo nariais ir medikais. 
Ansamblis, kapela, litera-

 Egidijus Šatas laiške 
„Bičiulystei“ parašė apie Bir-
žų rajono neįgaliųjų draugi-
jos ataskaitinį susirinkimą.

Balandžio viduryje 
Biržų rajono neįgalių-
jų draugijos nariai rinko-
si į kultūros centro salę 
išklausyti organizaci-
jos veiklos ataskaitos už 
2012-uosius metus. Su-
sirinkime dalyvavo rajo-
no vicemerė Stasė Eitavi-
čienė, Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Eugeni-
ja Prokopovičienė bei So-
cialinių paslaugų centro 
vedėjos pavaduotoja Iri-
na Endziulaitienė. 

Pirmiausia sveikinimo 
žodį tarė merės pavaduo-
toja S.Eitavičienė. Ji kvietė 
draugijos narius būti ak-
tyvius sprendžiant aktu-
alius neįgaliesiems klau-
simus, įrengiant maši-
nų statymo vietas, priva-
žiavimus ir kt. Sveikini-
mo žodį tarė ir nuolati-
nė mūsų renginių dalyvė 
E.Prokopovičienė. 

Po svečių sveikinimų 
draugijos pirmininkė Li-

dija Dainiuvienė patei-
kė 2012 metais nuveiktų 
darbų, renginių ataskaitą, 
supažindino su numato-
ma draugijos veikla šiais 
metais. Ji papasakojo apie 
naujas draugijos paslau-
gas – įdarbinta kinezite-
rapeutė, kuri teiks paslau-

gas ir negalintiems ateiti į 
draugiją, dar vienas dar-
buotojas atliks smulkius 
vyriškus darbus. Taip bus 
labiau pagelbstima gulin-
tiems draugijos nariams. 
Finansinę ataskaitą pa-
teikė draugijos buhalterė 
Aušra Skuolienė.

Po oficialiosios dalies 
meninę programą atliko 
neįgaliųjų ansamblis „Iš-
tvermingieji“, vadovauja-
mas Laimos Aukštuolie-
nės, ir draugijos literatų 
klubo „Svajokliai“ nariai. 
Labai gražiai nuskambėjo 
literačių Eugenijos Očikie-
nės ir Ritos Balčiūnienės 
duetas. Gunda Jagminie-
nė, prieš skaitydama savo 
eilėraštį, nuoširdžiai pa-
dėkojo „Svajoklių“ klubo 
pirmininkui Egidijui Sal-
džiui už kūrybingai orga-
nizuojamas popietes, išvy-
kas į gamtą ir kitus rengi-
nius. E.Saldys savo ruožtu 
padėkojo klubo nariams 
už aktyvumą, už palaiky-
mą. Perskaitęs savo eilė-
raštį E.Saldys pasveikino 
Birutę Keršinskienę pir-
mosios knygutės išleidi-
mo proga. 

Stebint meninę progra-
mą draugijos pirmininkei 
kilo mintis, jog ansamblis 
ir literatai dažniau galėtų 
koncertuoti kartu. 

Šilutė:
 Šilutės rajono neįga-

liųjų draugijos narė Aldo-
na Petkienė papasakojo apie 
„Maisto banko“ akciją. 

Šilutėje, kaip ir kituo-
se šalies miestuose bei 
miesteliuose vyko „Mais-
to banko“ akcija. Joje da-
lyvavo ir rajono neįgaliųjų 
draugija su 13 savanorių. 

Per abi akcijos dienas 
daugiausia padėjo tie, ku-
riems patiems nepakenktų 
gauti maisto paketų. Neį-
galiesiems produktų pa-
aukojo 416 šilutiškių. Iš 
viso surinkome per 1000 
prekių, daugiausia – ma-
karonų, kruopų ir kitų bū-
tinų negendančių produk-
tų. Maisto produktai bus 

„Maisto banko“ akcijoje – 
draugijos nariai ir savanoriai

išdalinti iki Motinos die-
nos šventės. 

Neįgaliųjų draugija la-
bai dėkinga „Maisto ban-
kui“, kad atsiranda gali-
mybė padėti tiems, ku-
riems labiausiai reikia pa-
galbos. Draugijos pirmi-
ninkė Laima Dulkytė dė-
koja savanoriams, kurie 2 
dienas dirbo parduotuvė-
se renkant aukas, bei šilu-
tiškiams, parodžiusiems 
gerą širdį ir parėmusiems 
mažus vaikus auginan-
čias šeimas ir sunkiai ser-
gančius bei vienišus savo 
miestelio gyventojus. Šilutės rajono neįgaliųjų draugija „Maisto banko“ akcijoje.

tai, sportininkai dalyvavo 
įvairiuose renginiuose ne 
tik draugijoje, o darbščių-
jų bitelių būreliai paren-
gė 6 parodas, dalyvavo 5 
mugėse.

Po ataskaitų susirinki-
mo svečiai padėkojo pir-
mininkei bei visai tarybai 
už nuoširdų triūsą ir at-
sakinėjo į draugijos narių 
pateiktus aštrius, bet tei-
singus klausimus. Rajono 
valdžia pažadėjo šiais me-
tais draugijai suteikti nau-
jas patalpas, kurių mes la-
bai ilgai laukiame.

Po susirinkimo jo da-
lyviai buvo pakviesti į po-
pietę „Pabūkime kartu“, 
kur juos linksmino draugi-
jos kapela „Bičiuliai“.

Draugijos pirmininkė Lidija Dainiuvienė susirinkusiesiems pa-
teikė 2012 m. nuveiktų darbų ataskaitą.

2 psl.2013 m. balandžio 24 d. – gegužės 1 d., Nr. 16 (1135), „Bičiulystė“



Klausėte –  
atsakome

(atkelta  iš 1 psl.)

Problemos įvardytos. Laikas jas spręsti

Ministras V.Mazuronis prita-
rė, kad švietimo įstaigos turi būti 
pritaikytos neįgaliesiems. Pro-
blema ta, kad jos priklauso savi-
valdybėms, kurios ir turėtų skir-
ti lėšų tokiems darbams atlikti. 
Deja, daugelis šalies savivaldy-
bių skendi skolose, todėl šie dar-
bai ir atidedami ateičiai. Ministro 
nuomone, reikalaudami, kad sa-
vivaldybės besąlygiškai prisidė-
tų prie pritaikymo darbų finan-
savimo, galime sulaukti, kad jos 
apskritai atsisakys renovuoti mo-
kyklas, tad vaikai ir toliau sėdės 
prie kiaurų langų. 

Lietuvos žmonių su negalia 
aplinkos pritaikymo asociacijos 
atstovo Šiaulių apskrityje Mar-
cijono Urmono nuomone, mo-
kyklų pritaikymas, kai įrengia-
mas vien įvažiavimas į pastatą ir 
pirmajame aukšte neįgaliesiems 
pritaikomas WC mazgas, rūbi-
nė ar dar koks kabinetas – ne-
pasiteisinantis sprendimas, nes 
neįgalus mokinys negali patek-
ti į kitus pastato aukštus, drau-
ge su kitais mokiniais dalyvauti 
pamokose. Pasak jo, tokia dalinė 
rekonstrukcija atlikta Kelmės ra-
jone, Tytuvėnų gimnazijoje. 

O štai Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos (LND) pirmininkas 
Zigmantas Jančauskis įsitikinęs, 
kad į švietimo įstaigas turi būti 
sudaryta galimybė patekti ne tik 
rateliais judantiems mokiniams, 
bet ir neįgaliems tėvams – pri-
reikus pasikalbėti su mokytoju 
juk nepasikviesi jo į automobi-
lį. Be to, pirmuosiuose mokyklų 
aukštuose dažnai įsikuria rinki-
minės apylinkės – taigi į pritai-
kytą švietimo įstaigą turėtų pa-
tekti bet kuris neįgalus rinkėjas.

Medicinos įstaigos 
neįgaliesiems sunkiai 

prieinamos 
Lietuvos žmonių su negalia 

aplinkos pritaikymo asociaci-
jos vadovė Nijolė Milkevičienė 
trumpai pristatė pernai atliktą 
Vilniaus miesto poliklinikų pri-

einamumo neįgaliesiems tyrimą. 
Jo rezultatai gana liūdni: kai kur 
net nėra įrengtų sanitarinių maz-
gų, nuovažų, keltuvų. 

Pastaruoju metu ne viena 
gydymo įstaiga įsigudrino re-
novuoti ne visą pastatą, o su-
skirstyti jį atskiromis dalimis ir 
jose atlikti remonto darbus. Ne-
sant bendro projekto galima iš-
vengti ir pritaikymo neįgalie-
siems būtinybės. Be to, pasak 
N.Milkevičienės, atliekant stati-
nio paprastąjį remontą, nereikia 
apie tai paskelbti statybos leidi-
mų ir statybos valstybinės prie-
žiūros informacinėje sistemoje, o 
jį užbaigus, deklaraciją apie pri-
davimą surašo ir pateikia staty-
tojas, neįgaliųjų atstovui šiame 
procese nedalyvaujant. 

G.Paliušienės teigimu, daug 
problemų kyla ir dėl privačių 
medicinos įstaigų. Ne išimtiniai 
atvejai, kai privatininkai medici-
nos centrą įsirengia antrame pas-
tato aukšte, o apie jo prieinamu-
mą neįgaliesiems nepagalvoja. 

V.Mazuronio nuomone, mo-
kyklos, poliklinikos – tai objek-
tai, dėl kurių pritaikymo netu-
rėtų kilti jokių abejonių, o viso-
kiems pagudravimams turi būti 
užkirstas kelias. 

Daugiabučių 
modernizavime 

pritaikymas  
nenumatytas

Daug nerimo neįgaliųjų aso-
ciacijų atstovams kelia ir dau-
giabučių pastatų renovavimas, 
mat į modernizavimą neįtrauk-
tas pritaikymas neįgaliesiems. 
Aplinkos ministro teigimu,  
JESSICA programos lėšos skir-
tos tik daugiabučių namų ener-
getiniam efektyvumui didinti, 
t.y. pasirūpinti jų apšiltinimu. 
Jeigu į šių pastatų modernizavi-
mo programą įtrauktume ir pri-
taikymą neįgaliesiems, prie šių 
darbų finansiškai turėtų prisi-
dėti visi gyventojai. O tai reikš-
tų, kad sustotų visas renovavi-
mo procesas. 

LND pirmininkas Z.Jančaus-

kis klausė: ar neįgalieji – ne tos 
pačios valstybės žmonės? Jeigu 
įėjimą į daugiabutį namą, pateki-
mą iki lifto paliksime spręsti kiek- 
vieno namo, laiptinės gyvento-
jams, siūlydami visiems finan-
siškai prisidėti prie pritaikymo 
darbų, supriešinsime gyvento-
jus, pasėsime nesantaiką. 

Pritardamas neįgaliųjų min-
tims, kad renovacija – pats tinka-
miausias metas pritaikyti pasta-
tų prieigas neįgaliesiems, minis-
tras ragino ieškoti būdų, kaip tei-
siškai tai padaryti. V.Mazuronio 
nuomone, problemą padėtų iš-
spręsti, pavyzdžiui, sukurtas 
valstybinis fondas, iš kurio būtų 
finansuojami pritaikymo darbai. 
Žinoma, tai nėra paprasta, nes 
reikia nuspręsti, iš kur jam gau-
ti lėšų. Z.Jančauskio nuomone, į 
šį fondą galėtų būti nukreiptos 
2 proc. pajamų mokesčio lėšos. 

Maksimaliai naudingų 
kompromisų paieškos 
Būsto pritaikymui ir Statinių 

pritaikymo neįgaliesiems prie-
žiūrai yra skirtos atskiros pro-
gramos. Tačiau jomis siekiama 
to paties tikslo – sudaryti sąlygas 
neįgaliesiems savarankiškai gy-
venti, judėti. Jeigu jos papildytų 
viena kitą, būtų galima pasiekti 
maksimaliai naudingų rezultatų. 

N.Milkevičienė priminė, kad 
beviltiškoje padėtyje yra atsidū-
rę prieš 60 metų statytuose stam-
biaplokščiuose namuose gyve-
nantys neįgalieji. Į siaurus Mo-
giliove gamintus liftus su veži-
mėliu įvažiuoti neįmanoma, juos 
reikėtų pakeisti platesniais, ta-
čiau tikėtis, kad prie to finansiš-
kai prisidės kiti namo gyvento-
jai, – nerealu. 

Diskusijos metu spontaniš-
kai išsigrynino idėja, kad tokiuo-
se namuose gyvenantiems ne-
įgaliesiems būtų išmintingiau 
pasiūlyti įsigyti naują pritaiky-
tą būstą ir skirti kompensaciją – 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas nuo šių metų pradėjo taikyti 
tokį modernų būsto pritaikymo 
kompensavimo būdą. 

Teikiamu pasiūlymu Valsty-
binio socialinio draudimo įstaty-
mo projektui (XIP-2342) „darbie-
čiai“ siūlo leisti dirbti neįgaliuo-
sius prižiūrintiems asmenims. 
Projekte numatyta, kad asme-
nys, prižiūrintys visišką nega-
lią turinčius žmones, galėtų da-

Numatoma daugiau lengvatų 
neįgaliesiems

Seimo Darbo partijos 
frakcijos nariai Seimo 
plenarinių posėdžių se-
kretoriate užregistravo 
paketą pasiūlymų įstaty-
mų pakeitimams, stipri-
nantiems neįgaliųjų as-
menų socialinę apsaugą. 
Siūloma keisti Valstybinio 
socialinio draudimo įsta-
tymo, Darbo kodekso bei 
Mokslo ir studijų įstaty-
mo nuostatas, susijusias 
su neįgaliaisiais ir juos 
prižiūrinčiais asmenimis.

lyvauti darbinėje veikloje, dirb-
dami ne daugiau kaip 0,5 etato, 
o jų draudimo valstybės lėšomis 
įmokos būtų skaičiuojamos nuo 
Vyriausybės patvirtintos mini-
malios mėnesinės algos ir maži-
namos proporcingai užimto eta-
to dydžiui.

Šiuo metu visišką negalią tu-
rinčius žmones prižiūrintys as-
menys yra draudžiami valsty-
bės lėšomis ir jiems nesudaro-
ma galimybės dirbti, nes įsidar-
binę jie praranda galimybę gau-
ti valstybės paramą.

Taip pat „darbiečiai“ teikia 
pasiūlymą Darbo kodekso patai-
soms (XIP-362), nustatančioms 
35 kalendorinių dienų kasmetes 
minimalias atostogas dirbantie-
siems, vieniems prižiūrintiems 
neįgalųjį asmenį. Šiuo metu to-
kia galimybė numatyta tik dar-
buotojams, vieniems auginan-
tiems neįgalų vaiką iki 18 metų.

Dar vienu pasiūlymu Dar-
bo kodekso pataisoms (XIP-434) 
„darbiečiai“ siūlo įtvirtinti nuos-
tatą, suteikiančią iki trisdešim-
ties kalendorinių dienų nemo-
kamų atostogų dirbantiesiems, 
slaugantiems neįgalų asmenį. 
Šiuo metu Darbo kodekse nu-
statyta, kad darbuotojo reikala-
vimu iki trisdešimties kalendo-
rinių dienų nemokamos atosto-
gos suteikiamos darbuotojams, 
auginantiems neįgalų vaiką iki 
18 metų.

Pasiūlymu Mokslo ir studi-
jų įstatymo projektui (XIP-2503) 
„darbiečiai“ siekia nustatyti, kad 
visiškai akliems neįgaliesiems, 
studijuojantiems aukštosiose ar 
aukštesniosiose mokyklose, būtų 
skirtas mokytojas-asistentas.

Visi šie projektai buvo užre-
gistruoti praėjusios Seimo ka-
dencijos metu, tačiau taip ir liko 
neapsvarstyti. 

Siūlomi teisės aktų 
pakeitimai 

Vienas iš šių projektų bei pa-
siūlymų rengėjų, Seimo Darbo 
partijos frakcijos narys Mečis-
lovas Zasčiurinskas sako: „Šiuos 
pasiūlymus teikėme atsižvelg-
dami į šeimų, prižiūrinčių ne-
įgaliuosius asmenis, sutriku-
sio intelekto žmonių globos or-
ganizacijų bei pačių neįgaliųjų 
prašymus. Esame tikri, kad šios 
įstatymų pataisos bus naudin-
gos ir valstybei, ir neįgaliuosius 
prižiūrintiems asmenims. Ne-
įgaliųjų gyvenimas yra žymiai 
sunkesnis nei sveikų žmonių, 
o dalį šios naštos turi prisiim-
ti ir juos prižiūrintys bei globo-
jantys asmenys, todėl neabejo-
ju, kad valdant šiai valdančiajai 
koalicijai šie projektai pagaliau 
išvys dienos šviesą ir neįgalie-
siems bei jų globėjams bus skir-
tas deramas dėmesys“, – sako 
politikas.

„Bičiulystės“ inf.

Tiesa, G.Paliušienė perspė-
jo, kad būsto pritaikymo progra-
ma visos infrastruktūros pritai-
kymo problemos neišspręs, ta-
čiau kartu pasidalino sumany-
mu nuo 2014 m. būsto pritaiky-
mo programą perkelti į Europos 
struktūrinių fondų finansuoti-
nas veiklas. 

Prioritetus numatys  
darbo grupė 

Susitikime su neįgaliųjų at-
stovais V.Mazuronis išsakė la-
bai aiškią savo poziciją – nepa-
kanka prieš akis turėti ilgiausią 
problemų bei reikalingų atlik-
ti darbų sąrašą. Pasak jo, reikia 
realiai įvertinti situaciją (ir eko-
nomines galimybes), numaty-
ti prioritetus ir imtis konkrečių 
darbų. Ir padaryti juos iki galo. 
Ministro nuomone, galbūt pir-
miausiai reikėtų išsikelti tikslą 
sutvarkyti gatves, įrengti šaligat- 
vių nuolydžius. Tai padarę per-
eitume prie kitų darbų. Geriau 
nors mažais žingsneliais, bet ju-
dėti į priekį. 

Pirmasis neįgaliesiems aktu-
aliausių problemų pristatymas 
aplinkos ministrui baigėsi racio- 
naliu pasiūlymu sudaryti dar-
bo grupę, kuri išgrynintų ir su-
formuluotų konkrečius darbus, 
nustatytų jų eiliškumą ir įgyven-
dinimo būdus. Neabejotina, kad 
bus detalizuota ir valstybės fon-
do, skirto aplinkos neįgaliesiems 
pritaikymui finansuoti, sukūri-
mo idėja. 

Prie apskrito stalo dar ne kar-
tą susės aplinkos ministro į šią 
darbo grupę deleguota vicemi-
nistrė Daiva Matonienė, sociali-
nės apsaugos ir darbo viceminis-
trė Angelė Bajorienė, Neįgaliųjų 
reikalų departamento direktorė 
G.Paliušienė, neįgaliųjų asocia-
cijų atstovai. Aplinkos ministras 
V.Mazuronis neįgaliųjų pasiūly-
mus pažadėjo vertinti dalykiškai 
ir spręsti neatidėliojant. 

Problemų įvardijimo laikas 
baigėsi. Norint pasiekti rezulta-
tų, reikia imtis konkrečių darbų. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

„Prašau paaiškinti, kiek kai-
nuoja asmens išlaikymas se-
nelių namuose“, – prašo  
„Bičiulystės“ skaitytoja A.B. 

Pagal Socialinių paslaugų prie-
žiūros departamento prie SADM pa-
teiktą informaciją, asmeniui socialinė 
globa stacionarioje socialinės globos 
įstaigoje skiriama tik tada, kai ben-
drosios socialinės paslaugos yra ne-
veiksmingos, dienos socialinės prie-
žiūros asmeniui nepakanka. Tokiu 
atveju savivaldybės turėtų užtikrinti, 
kad kiekvienas, net ir nedidelę pen-
siją gaunantis, būtų prižiūrimas glo-
bos įstaigoje. 

Mokėjimo už trumpalaikę socia-
linę globą dydis neturi viršyti 80 pro-
centų asmens pajamų. Mokėjimo už 
ilgalaikę socialinę globą dydis nusta-
tomas atsižvelgiant į asmens paja-
mas ir turtą, tačiau jis suaugusiam as-
meniui neturi viršyti 80 procentų as-
mens pajamų, jei asmens turto vertė 
yra mažesnė už jo gyvenamosios vie-
tos savivaldybėje nustatytą turto ver-
tės normatyvą. Jei suaugusio asmens 
turto vertė yra didesnė už jo gyvena-
mosios vietos savivaldybėje nustatytą 
turto vertės normatyvą, mokėjimo už 
ilgalaikę socialinę globą suaugusiam 
asmeniui dydis per mėnesį padidė-
ja vienu procentu, skaičiuojant nuo 
turto vertės, viršijančios normatyvą.

Asmens socialinių paslaugų po-
reikį bei finansines galimybes mokė-
ti už socialines paslaugas vertina as-
mens (šeimos) gyvenamosios vietos 
savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvie-
nam asmeniui nustatomas individua-
liai, atsižvelgiant į asmens finansines 
galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį. 
Asmens (šeimos narių) finansinės ga-
limybės gali būti nevertinamos, kai as-
muo (šeima) sutinka mokėti visą soci-
alinių paslaugų kainą.

2009 m. vidutinė vieno asmens 
socialinės globos kaina senų žmo-
nių globos įstaigoje sudarė 1600 – 
2000 Lt per mėnesį, priklausomai nuo 
įstaigos profilio ir asmens negalios.

Galima pateikti konkretų pavyz-
dį: tarkim, socialinės globos kaina vie-
nuose senų žmonių globos namuose 
yra 1600 litų, o asmens, norinčio pa-
tekti į šią įstaigą mėnesio pajamos su-
daro 900 litų, jo turto vertė mažesnė 
už gyvenamosios vietos normatyvą, 
todėl mokestis bus skaičiuojamas tik 
nuo asmens pajamų. Šiuo atveju už 
gyvenimą tokiuose globos namuose 
asmuo turės mokėti 720 litų (80 proc. 
savo pajamų). Likusią dalį – 880 litų 
mokės jį siunčianti savivaldybė.

Asmeniui su sunkia negalia soci-
alinei globai teikti skiriama valstybės 
dotacija – 7,2 bazinės socialinės išmo-
kos (BSI) dydžio per mėnesį, kuri šiuo 
metu sudaro 936 litus. Valstybės biu-
džeto speciali tikslinė dotacija skiria-
ma konkretaus asmens socialinei glo-
bai finansuoti, kuri priklauso nuo as-
mens finansinių galimybių mokėti už 
socialines paslaugas ir nuo socialinės 
globos kainos. Šios lėšos asmeniui su 
sunkia negalia naudojamos skirtu-
mui tarp socialinės globos kainos ir 
asmens mokėjimo už socialines pas-
laugas finansuoti.

Iškilus klausimams dėl pateki-
mo į socialinės globos įstaigą siūlo-
me kreiptis į savo gyvenamosios vie-
tos savivaldybę, o dėl teikiamų soci-
alinių paslaugų kokybės – į Sociali-
nių paslaugų priežiūros departamen-
tą prie SADM.

Kiek kainuoja 
stacionari 

socialinė globa?
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Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Daktaras
Aiskauda

Pavasarinės astenijos sindromas

Paradoksas: atėjus pavasa-
riui, ilgai lauktam gam-

tos atsinaujinimo metui, atsira-
dus daugiau šviesos ir šilumos, 
kai kurie žmonės jaučia silpnu-
mą, nervinį dirglumą, net apa-
tiją (visišką abejingumą sau pa-
čiam, aplinkiniams ir aplinkai). 
Viso to priežastis yra ypatinga 
būsena, kuri vadinama pavasa-
rinės astenijos (graikiškai asthe-
neia – silpnumas; t. y. padidėju-
sio jautrumo, dirglumo, greito 
išsekimo ir nuovargio derinys) 
sindromu. Beje, šis terminas dar 
vadinamas tarpusezonio, pava-
sarinio nuovargio sindromu, se-
zoninės astenijos sindromu, pa-
vasariniu nuovargiu, pavasari-
niu silpnumu.

Apskritai astenija, arba ner-
vinio, psichinio ir fizinio silpnu-
mo būsena, nebūtinai turi būti 
siejama su pavasariu. Šiuolaiki-
nis žmogus gyvena chroniško 
streso sąlygomis, kurios daug 
prisideda prie astenijos vysty-
mosi. Taip pat pavasarinės as-
tenijos sindromas (toliau – sin-
dromas) atsiranda po traumų, 
sergant bei persirgus sunkiomis 
sekinančiomis ligomis.

Rizikos grupė
• didmiesčių gyventojai (ypač 
pagyvenę žmonės),
• sergantys lėtinėmis ligomis 
(hipertonija, skrandžio ir dvy-
likapirštės žarnos opaligė, reu-
matas, cukraligė, bronchinė ast- 
ma),
• vaikai,
• nėščiosios,
• išsekę žmonės (dėl ligų, trau-
mų, operacijų ir kt. priežasčių).

Nepiktnaudžiaukime 
vitaminais

Dar vis pasitaiko liaudies 
medicinos leidinių, kuriuose 
randama neatsakingų patari-
mų, jog rizikos grupės žmonėms 
svarbu daugiau vartoti vieno-
kių ar kitokių vitaminų (turi-
ma omenyje įvairius maisto pa-
pildus, parduodamus tablečių 
ar piliulių pavidalu). Beje, tas 
„daugiau“ gali dar labiau su-
sargdinti negu čia aprašomas 
sindromas. 

Pavyzdžiui, jei bus viršyta 
vitamino A dozė, gali atsirasti: 
virškinimo sutrikimų, svaigulio 
priepuolių, psichikos, regos su-
trikimų, nekoordinuotų judesių, 
sąnarių, kaulų skausmų, pykini-
mas, galvos skausmas, nėščio-
sioms galimi persileidimai bei 
gimdymo komplikacijos. 

Vitamino D pertekliaus po-
žymiai: bendras silpnumas, py-
kinimas, vėmimas, viduriavi-
mas, sunkesniais atvejais – inks-
tų veiklos sutrikimas. 

Atsiradus vitamino E per-
tekliui, padidėja polinkis krau-
juoti, sumažėja organizmo imu-
nitetas, sutrinka virškinimas, at-
siranda nuovargis, galimi odos 
uždegimai.

Panašiai galima pasaky-
ti ir apie kai kuriuos kitus vi-
taminus, kai jie vartojami dide-
liais kiekiais nepasitarus su gy-
dytoju.

Organizmo 
persitvarkymas

Bet koks gyvas organizmas 
vienokiu ar kitokiu būdu rea-
guoja į metų laikų kaitą, ne iš-
imtis ir žmogus. Žiema ir vasa-
ra – santykinai stabilūs perio-

dai, o vadinamasis tarpusezo-
nis (jam priskiriamas ruduo ir 
pavasaris) sveikatos požiūriu 
yra problemiškas metas bent jau 
tuo, jog sutrikdomi atskirų or-
ganų ir sistemų bioritmai (ge-
rokai padidėja daugumos bio-
ritmų amplitudė). Beje, tarpuse-
zoniu (toliau kalbėsime tik apie 
reiškinius, priskiriamus pava-
sariui) organizmui tenka pri-
sitaikyti prie dienos ir nakties 
oro temperatūros kontrastų (tai 
ypač būdinga balandžio mėne-
siui), oro drėgmės ir slėgio svy-
ravimų, progresuojančio saulės 
aktyvumo, stiprėjančios žemės 
magnetinio lauko įtampos bei 
kasdien atmosferoje didėjančios 
deguonies koncentracijos. 

Pasireiškia maždaug  
kas penktam žmogui
Šis organizmo prisitaikymas 

pasireiškia pagreitėjusia me-
džiagų apykaita, kraujotaka bei 
kitais svarbiais dalykais. Teoriš-
kai toks vidinės pertvarkos pro-
cesų vyksmas yra teigiamas fak-
torius, tačiau tai gali organizmą 
ir išbalansuoti. Tai pasireiškia 
maždaug kas penktam žmogui.

Prie šių pastebėjimų dar ga-
lima pridurti, jog sindromas yra 
susijęs ne tik su pokyčiais gam-
toje, bet ir su organizmo vitami-
nų rezervo sumažėjimu.

Prancūzų mokslininkas Ale-
nas Reinbergas teigia, jog žmo-
gaus sveikatai palankiausias 
metų laikas yra ruduo, o pava-
saris pakankamai problemiškas. 
Pavasarį įvyksta daugiau savi-
žudybių negu kitais metų lai-
kais, dažniau pasitaiko depresija 
nestabilios nervų sistemos žmo-
nėms, dažnesni vėžio atvejai.

Pagrindiniai sindromo 
požymiai

• darbingumo sumažėjimas,
• galvos svaigimas,
• atminties ir dėmesingumo su-
mažėjimas,
• raumenų bei bendras silpnu-
mas,
• greitas nuovargis,
• padidėjęs prakaitavimas,
• apetito stoka,
• pagreitėjęs širdies plakimas,
• nuotaikų svyravimai (galima 
depresija),
• nervinis dirglumas,
• miego sutrikimai,
• lėtinių ligų paūmėjimas.

Pastaba. Nemaža dalis čia 
nurodytų požymių taip pat gali 
atsirasti persirgus gripu, po sun-
kių gamybinių ir buitinių stresų, 
dėl neteisingos mitybos, žalin-
gų įpročių, galvos smegenų bei 
kitų organų ir sistemų ligų (ma-
žakraujystė, cukrinis diabetas, 
skydliaukės, antinksčių, hipo-
fizės, plaučių, kepenų, žarnyno 
negalavimai ir kt.), pooperaciniu 
laikotarpiu, nesilaikant darbo ir 
poilsio režimo.

Kas padeda įveikti 
sindromą

1. Pavasario periodu geriau-
sia atsisakyti riebaus (tiks liesa 
mėsa, žuvies patiekalai, kruo-
pos) bei gausaus maisto (persi-
valgymas iš organizmo atima 
daug jėgų ir blogina sveikatą) ir 
daugiau vartoti daržovių bei vai-
sių. Šiuo laikotarpiu ypač nau-
dingi baltagūžiai kopūstai, ge-
rinantys medžiagų apykaitą ir 
stabdantys riebalų susidarymą 
iš angliavandenių, jūros kopūs-
tai (turi jodo; šio mineralo sty-
gius – viena iš nuovargio prie-

žasčių), salotos, salierai, morkos, 
svogūnai, česnakai bei greipfru-
tai (bent vieną greipfrutą reiktų 
suvalgyti per pusryčius). Vie-
ni geriausių natūralių papildų – 
įvairūs riešutai (ypač graiki-
niai), saulėgrąžų, moliūgų sėk- 
los, jogurtas. Beje, užuot ieško-
jus maisto, turinčio vitamino D, 
galima kasdien keliolika minu-
čių pasimėgauti saulės spindu-
liais (odoje susikaups vitamino 
D atsargos).

2. Būtina bent 2–3 valandas 
pabūti lauke, rasti laiko fizinei 
veiklai (didina darbingumą, geri-
na nuotaiką, stiprina raumenis), 
pakankamai laiko skirti miegui. 

3. Vietoj kavos, arbatos ar ki-
tokio stimuliuojančio gėrimo, tu-
rinčio kofeino, kuris skatina šla-
pimo išsiskyrimą ir tuo būdu 
mažina organizme vandens kie-
kį, galima vartoti vitaminizuo-
tą miškinio erškėčio nuovirą. 
Šaukštas džiovintų erškėčio vai-
sių (nuplautų vėsiu vandeniu) 
užplikoma puslitriu verdančio 
vandens, pavirinama 10 min. už-
dengtame inde. Po to valandą lei-
džiama nusistovėti ir galop per-
košiama per dvigubą marlę (arba 
specialų sietelį). Į gatavą nuovirą 
galima įmaišyti pagal skonį me-
daus arba kokių nors uogų si-
rupo. Geriama po 1/2 stiklinės 3 
kartus per dieną po valgio. 

Pastaba. Vitamino C erškė-
čio vaisiuose yra 10 kartų dau-
giau negu juoduosiuose serben-
tuose (beje, juodieji serbentai lai-
komi vitaminų rekordininkais) ir 
100 kartų (!) daugiau negu obuo-
liuose. Antai 1–3 erškėtuogės 
turi visą žmogui reikalingą vi-
tamino C dienos normą.

Romualdas OGINSKAS

Internetu galima sužinoti, ar esate draustas 
sveikatos draudimu

Pastaruoju metu vis daž-
nesni atvejai, kai žmo-
nės tik gydymo įstaigose 
sužino, kad nėra draus-
ti privalomuoju sveikatos 
draudimu (PSD) ir negali 
pasinaudoti nemokamo-
mis gydymo paslaugomis. 
Taip nutinka dėl įvairių 
priežasčių: dėl informaci-
jos apie savarankiškai mo-
kamas PSD įmokas (90 litų) 
stokos, dėl vėluojamų mo-
kėti arba per mažų sumo-
kamų įmokų. Dėl to ne-
retai kyla nesusipratimų. 
Reaguodama į tai, Vals-
tybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos minis-
terijos (VLK) informuoja, 
kaip neišeinant iš namų ar 
darbo vietos galima pasiti-
krinti, ar esi draustas – te-
reikia užsukti į VLK inter-
neto svetainę www.vlk.lt.

kite savo draustumą privalo-
muoju sveikatos draudimu“. Tai 
patogi galimybė gyventojams ne-
gaištant laiko pasitikrinti, ar jie 
yra apdrausti privalomuoju svei-
katos draudimu. 

Kiekvienas žmogus minėto 
skyrelio skiltyje „Draudžiamo-
jo paieška“ įrašęs asmens kodą 
arba draudžiamojo asmens iden-
tifikacinį kodą gali pasitikrinti, 
ar yra apdraustas PSD. Jokių as-
mens duomenų pagal Jūsų įve-
damus duomenis sistema nepa-
teikia: gaunamas tik atsakymas 
„apdraustas“ arba „neapdraus-
tas“. Taigi, jei oranžiniame fone 
pasirodys įspėjamasis ženklas ir 
užrašas „neapdraustas“, būtina 
nedelsiant pasirūpinti savo drau-
dimu. Kilus neaiškumų, pataria-
me skambinti ligonių kasų ben-
druoju telefono numeriu 8 700 
88888 arba rašyti el. pašto adre-
su info@vlk.lt.

„Galimybė internetu pasitik- 
rinti, ar esate apdraustas, atsi-
rado 2011 metų pabaigoje, įdie-
gus Draudžiamųjų privalomuoju 
sveikatos draudimu registrą. Tai 
valstybinis registras, kuriame ne 
tik registruojami draudžiamie-
ji, bet ir nustatomas asmens ap-

draustumas bei jo galiojimas, kla-
sifikuojami apdraustieji. Jame re-
gistruojami visi šalies gyvento-
jai – Lietuvos piliečiai, nuolat gy-
venantys Lietuvoje, užsienio ša-
lių piliečiai, nuolat gyvenantys 
Lietuvoje, laikinai čia gyvenan-
tys ir teisėtai dirbantys užsienie-
čiai bei nepilnamečiai jų šeimos 
nariai, įskaitant valstybės globo-
jamus užsieniečius“, – aiškino 
VLK Draudžiamųjų įskaitos pos-
kyrio vedėja Natalija Jelenskienė. 

N. Jelenskienės teigimu, žmo-
nės iš šio registro išregistruojami 
tik tuomet, kai, deklaravę išvy-
kimą iš Lietuvos, netenka drau-
džiamojo statuso. Taip pat išre-
gistruojami užsieniečiai, kurių 
leidimų gyventi Lietuvoje galio-
jimas pasibaigia, kurie nutraukia 
darbo sutartis ar bet kokią eko-
nominę veiklą Lietuvoje. Tuo tar-
pu atvykę į Lietuvą ir deklaravę 
atvykimą bei gyvenamąją vie-
tą Lietuvos piliečiai į šį registrą 
tuoj pat įregistruojami. 

Apie draustumą – ir per 
elektroninę bankinkystę 

Asmens draudimo istorija ir 
kita VLK kaupiama asmens in-
formacija prieinama tik galin-

tiems prisijungti prie Elektroni-
nių valdžios vartų www.epaslau-
gos.lt – viešųjų e. paslaugų sis-
temos, kurioje kaupiami valsty-
bės institucijų tvarkomi duome-
nys. Prie Elektroninių valdžios 
vartų prisijungti gali identifikuo-
ti interneto bankininkystės nau-
dotojai arba el. parašo sertifika-
to, skirto asmeniui identifikuoti, 
naudotojai. Į Elektroninius  val-
džios vartus galima patekti ir per 
VLK interneto svetainės skilties 
„Paslaugos“ skyrelį „Elektroni-
nės paslaugos“.

Detalią draustumo informa-
ciją sudaro asmens duomenys, 
todėl ji prieinama tik identifi-
kuotiems Elektroninių valdžios 
vartų naudotojams. Sistemoje  
www.epaslaugos.lt kaupiama in-
formacija apie gyventojų prisira-
šymą prie gydymo įstaigos, apie 
suteiktas ambulatorinio gydymo 
paslaugas. Šiuos duomenis teikia 
gydymo įstaigos, sudariusios su-
tartis su ligonių kasomis. 

Šiuo metu besidomintieji gali 
gauti nemažai informacijos apie 
jiems suteiktas ambulatorines 
paslaugas pirminės asmens svei-
katos priežiūros įstaigose. Šių įs-
taigų pateikiami duomenys yra 

išsamūs: nurodomas gydymo 
įstaigos pavadinimas ir registro 
kodas, asmens apsilankymo gy-
dymo įstaigoje data, gydytojo pa-
vardė, paslaugos pavadinimas, 
diagnozė ir kita. 

Skelbiamos laisvos vietos 
gydymo įstaigose 

Be to, jau ne vienerius metus 
VLK interneto svetainėje galima 
sužinoti apie laisvas vietas me-
dicininės reabilitacijos paslau-
gas teikiančiose įstaigose pagal 
gydymo rūšis. 

VLK specialistai, bendradar-
biaudami su reabilitacijos ir sa-
natorinio gydymo paslaugas 
teikiančiomis įstaigomis, skel-
bia gyventojams naudingą in-
formaciją minėtos interneto sve-
tainės skyrelyje „Medicininė re-
abilitacija“. Jame informuojama 
apie laisvas vietas vaikų bei su-
augusiųjų reabilitacijos įstaigo-
se pagal gydymo rūšis, nurodo-
mi šių įstaigų adresai, telefonai. 
Tai pagalba pacientams ir gydy-
tojams, siunčiantiems ligonį į mi-
nėtas gydymo įstaigas. 

Taigi ligonių kasų interne-
to svetainėje galima greitai ras-
ti naudingą informaciją.

Kaip pasitikrinti 
draustumą? 

Norintiesiems įsitikinti savo 
draustumu VLK primena, kad 
pasitikrinti, ar esate apdraus-
tas PSD, galima VLK svetainės  
www.vlk.lt skyrelyje „Pasitikrin-

4 psl.2013 m. balandžio 24 d. – gegužės 1 d., Nr. 16 (1135), „Bičiulystė“



Aukštelkėje – šaškių ir 
šachmatų čempionatas

„Šiaulių krašto“ laikraštyje išspausdinta informacija apie 
Aukštelkės socialinės globos namuose vykusį tradicinį res-
publikinį šaškių ir šachmatų čempionatą. 

(atkelta  iš 1 psl.)

Neįgalumo pažymų byla 
netrukus pasieks teismą

Diana Krapavickaitė portale kaunodiena.lt rašo apie netrukus 
teismą pasieksiančią Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tar-
nybos Kauno skyriaus darbuotojų ir kitų su neįgalumo pažymų 
verslu susijusių asmenų korupcijos bylą. 

Teisiamųjų suolą užims, 
ko gero, įspūdingiausias teis-
mų praktikoje įtariamųjų skai-
čius – 30. Ikiteisminiame tyri-
me narpliojamos 46 nusikalsta-
mos veikos.

Ikiteisminiam tyrimui vado-
vaujanti Kauno apygardos pro-
kuratūros Organizuotų nusikal-
timų ir korupcijos tyrimo sky-
riaus prokurorė Nomeda Urbo-
navičienė patvirtino, kad pava-
sario pabaigoje, o vėliausiai va-
saros pradžioje ikiteisminis ty-
rimas bus baigtas. 

Korupcijos skandalas Neį-
galumo ir darbingumo tarny-
bos Kauno skyrių sukrėtė 2011 
m. gruodį. Buvo sulaikyti Ne-
įgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnybos Kauno 2-ojo te-
ritorinio skyriaus vedėjas Vy-
tautas Ambrazas ir dvi šios tar-
nybos specialistės – Genovaitė 
Galinskienė ir Lina Povylienė. 
Tuo pat metu buvo sulaikyta 
3-iojo skyriaus specialistė Neri-
ja Šarkienė. Tą pačią dieną buvo 
sulaikytas Jonučių šeimos svei-
katos centro direktorius Petras 
Laimutis. Visų įtariamųjų ka-
binetuose atlikus kratas rastos 
didelės pinigų sumos. Visi įta-
riami piktnaudžiavimu ir kyši-
ninkavimu. NDNT Kauno sky-
riaus vedėjo pavaduotojas Alf-
redas Urbanavičius patvirtino, 
kad įtariamaisiais tapę tarny-
bos darbuotojai iki šiol nušalin-
ti nuo pareigų. 

Jonučių šeimos sveikatos 
centras dar iki korupcijos skan-
dalo neturėjo geros reputacijos 
NDNT nustatymo tarnyboje. 

Jonučių šeimos sveikatos 
centro direktorius P.Laimutis 
garsėjo kaip problemų su poli-
cija ir teismais turintiems asme-
nims nuolat pagelbėjantis gydy-
tojas. Jis prieštaringai vertina-
miems asmenims parūpindavo 
nedarbingumo pažymas, kurios 
suteikdavo galimybę įtariamie-
siems nevykti į apklausas ar pra-
leisti teismo posėdžius. Kai ku-

rie žmonės jo pacientais tapda-
vo tik tam laikotarpiui, kai rei-
kėdavo pratęsti ar susitvarkyti 
neįgalumo pažymą. 

Neįgalumo vertintojai nesle-
pia, kad darbingumo lygio nu-
statymo sistema labai siūbuoja. 
„Vieną kartą labai sugriežtina, o 
dabar vėl atleido vadžias. Žmo-
nėms sunku suprasti. Tos pačios 
ligos, o vieną kartą skiriama ma-
žiau procentų darbingumo, kitą 
kartą skaičiai skiriasi“, – paste-
bėjo A.Urbanavičius. Pasak jo, 
pagal Konstitucinio Teismo iš-
aiškinimą nuo šių metų pra-
džios grąžinti ankstesni nedar-
bingumo lygio skaičiavimo ko-
eficientai. 

A.Urbanavičius nesutiko dėl 
paviešintų skaičių, esą Kaune iš-
duota gerokai daugiau neįgalu-
mo pažymų nei Vilniuje, kur gy-
ventojų kur kas daugiau.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija sunerimo: kai ku-
riuose šalies regionuose gerokai 
daugiau gyventojų gauna nega-
lios pensijas, o Kaune iš šių pa-
šalpų gyvena keliais tūkstančiais 
daugiau žmonių nei Vilniuje. 
Siekdama atskleisti šio reiškinio 
priežastis, ministerija nusprendė 
pradėti tyrimą. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos Lygių 
galimybių skyriaus vedėja Eglė 
Čaplikienė portalui kaunodiena.lt  
patvirtino, kad ministerija pa-
vedė Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybai (NDNT) iš-
analizuoti situaciją visoje Lietu-
voje. Ypatingas dėmesys bus ski-
riamas Kaunui, Kauno rajonui, 
Šalčininkams, Pakruojui, Alytui.

2011 m. Kauno mieste ne-
darbingumas buvo nustaty-
tas 7,5 tūkst. miestiečių, o Vil-
niuje – 6,5 tūkst. Kauno mieste 
šiuo metu yra 35 tūkst. gyven-
tojų, kurie gauna negalios pen-
sijas, o Vilniuje keliais tūkstan-
čiais mažiau, t. y. 32 tūkst. Bū-
tent šis skirtumas ir užkliuvo, 
nes Vilniuje gyvena daugiau gy-
ventojų nei laikinojoje sostinėje.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Čempionatas sulaukė didelio 
susidomėjimo ir svečių iš įvairių 
Lietuvos įstaigų. Varžybose da-
lyvavo: Jurdaičių (Joniškio r.), 
Linkuvos (Pakruojo r.), Suvalki-
jos (Marijampolės r.), Didvyžių 
(Vilkaviškio r.), Kėdainių (Kė-
dainių r.), Dūseikių (Telšių r.) so-
cialinės globos namai, Dabikinės 
specialioji mokykla (Akmenės 
r.), Kauno neįgaliojo jaunimo už-
imtumo centras, Kauno specia- 
liosios olimpiados klubas, Šiau-
lių dienos socialinės globos cen-
tro „Goda“ komanda, Pagryžu-
vio filialo komanda (Kelmės r.) 

bei šeimininkų Aukštelkės (Šiau-
lių r.) socialinės globos namų ko-
manda.

Šachmatų grupėje nugalėjo 
R.Davidavičius iš Kauno. Šaš-
kių moterų grupėje aukso me-
dalį pelnė M.Jakštaitė (Pakruo-
jo r.). Šaškių A lygyje nenugali-
mas buvo P. Čičirka (Šiaulių r.), 
o B lygyje pirmą vietą laimėjo S. 
Kasparavičius (Pakruojo r.).

Šioms varžyboms teisėjavo 
Šiaulių šachmatininkas – Ani-
cetas Uogelė. Visi dalyviai buvo 
apdovanoti medaliais, taurėmis 
bei paguodos prizais.

Po to iš vežimėlio įsėsti atgal į au-
tomobilį. Tai dar viena priežastis, 
kodėl rateliais judantieji stengia-
si kurą į automobilį piltis kieno 
nors padedami. Štai vilnietis Vik-
toras Topol sako iki šiol neban-
dęs pats piltis degalų – visada 
prašo artimųjų pagalbos. Tačiau 
jei jų nebūtų, tektų suktis pačiam. 

I.Zabulionytė džiaugiasi, kad 
benzino kolonėlėje prie namų 
vienas operatorius įpila kuro 
ir paima už jį pinigus neišlipus 
iš automobilio, bet jis dirba tik 
tam tikromis valandomis. Pana-
šų „draugą“ turi ir Rūta – vienoje 
degalinėje darbuotojai visada ją 
atpažįsta ir noriai padeda. 

Kai kurios degalinės pačios 
parodė iniciatyvą pagerinti kli-
entų aptarnavimą – štai „Emsi“ 
degalinių tinklas pasiskelbė pa-
dedantis moterims ir senjorams 
įsipilti kuro net neišlipus iš au-
tomobilio. Šios paslaugos priva-
lumus pajuto ir neįgalieji – to-
kiu „Emsi“ degalinės darbuoto-
jų aptarnavimu prie namų Pilai-
tėje pasidžiaugė vilnietis Alek-
sandras Pacevičius. 

Degalinės „draugiškos“ 
tik aukštiems žmonėms

„Neste oil“ degalinių tinklo 
Mažmeninės prekybos skyriaus 
vadovas Audrius Miežys, išgir-
dęs apie minėtą problemą, susi-
rūpino. Jo teigimu, visi mokėji-
mo aparatai „Neste oil“ degali-

m, o langelis, kuriame galima pa-
sirinkti norimą operaciją – dar 20 
cm aukščiau, t.y. maždaug 1,70 
m aukštyje. 

„Bičiulystės“ eksperimente 
sutikęs dalyvauti V.Topol aplan-
kė to paties tinklo degalinę Jus-
tiniškių gatvėje. Jo teigimu, kuro 
čia gal ir įsipiltum, bet pats susi-
mokėti negalėtum. 

Praėjusiais metais „Lukoil“ 
degalinėse pradėjo veikti savitar-
nos kasos, kuriose kuro galima 
įsipilti šiek tiek pigiau ir neiti at-
siskaityti į parduotuvę. Deja, ap-
žiūrėjus vieną iš tokių kasų, pa-
aiškėjo, kad ji taip pat nepasie-
kiama žmogui rateliuose. 

Nepritaikyti visi mokėjimo 
automatai

R.Kupčinskaitė sako, kad ši 
problema ją vargino seniai, ta-

duotuvėse atsiskaitant už pre-
kes įvesti banko kortelės PIN 
kodą, ne visur pavyksta pasiek-
ti šį aparatą. R.Kupčinskaitė tei-
gia ne kartą susidūrusi su prob- 
lema, kai reikėjo sumokėti už au-
tomobilio statymą. 

Pasenę teisės aktai 
Statybos techninių reikalavi-

mų reglamento STR .03.01:2001 
„Statiniai ir teritorijos. Reika-
lavimai žmonių su negalia rei-
kmėms“ 140 punkte nurodyta: 
„taksofono ar bankomato skaičių rin-
kiklis, ragelis, kortelės įkišimo, mo-
netų įmetimo ir banknotų paėmi-
mo anga turi būti ne aukščiau kaip 
1 300 mm nuo grindų ar šaligatvio 
paviršiaus. 

Jei taksofonai ar bankomatai yra 
ne kabinose, prieš pritaikytą aparatą 
būtina palikti ne mažesnio kaip 800 
mm pločio ir ne mažesnio nei 1 200 
mm gylio aikštelę žmogui su nega-
lia privažiuoti vežimėliu.“

Universalaus dizaino centro, 
įsikūrusio Airijoje, tinklalapyje 
nurodoma, jog neįgaliajam ra-
teliuose geriausia būtų, kad mo-
kėjimo terminalų pulteliai būtų 
įrengti 1,15 m aukštyje (akių ly-
gyje). Kad būtų patogu ir vaikš-
tančiajam, siūloma juos įmon-
tuoti 90 cm – 1,20 m aukštyje. 
Taigi, Airijos ekspertų nuomo-
ne, minėti elementai turėtų būti 
ne aukščiau kaip 1,20 m. Pana-
šu, kad mūsiškiuose teisės ak-
tuose numatytas 1,30 m aukš-
tis yra moraliai pasenęs. Tokia-
me lygyje įmontuotas mokėjimo 
terminalų dalis sėdintysis rate-
liuose pasieks tik iškėlęs rankas 
ir kodą bus priverstas surink-
ti nematydamas, kokius mygtu-
kus spaudo. 

Aplinkos ministerijos Pro-
jektavimo, statybos produktų ir 
proceso normavimo skyriaus ve-
dėjas Dangyras Žukauskas sakė, 
kad mokėjimo automatų, termi-
nalų Aplinkos ministerija nereg- 
lamentuoja. Neįgaliųjų reikalų 
departamento direktorės pava-
duotoja Jolanta Šliužienė mano, 
kad tai būtent Aplinkos minis-
terijos darbo sritis, nes Statybos 
techninių reikalavimų reglamen-
tas numato ir pastatų elementų 
įrengimo detales. Ji pasiūlė ne-
įgaliųjų organizacijoms kreiptis 
į šią ministeriją siūlant pakeisti 
dabartinį viešųjų terminalų įren-
gimo reglamentavimą pagal eu-
ropinius reikalavimus ir patirtį. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Egidijaus Skipario nuotr.

Savitarnos degalinės –  
neįgaliesiems „nedraugiškos“

čiau didesnį dėmesį į ją panoro 
atkreipti pamačiusi, kad neto-
li jos namų Pilaitėje, kur socia-
liniuose būstuose gyvena daug 
neįgaliųjų, statoma degalinė – 
nors statant naujus objektus ga-
lima būtų atkreipti dėmesį, kad 
jie būtų patogūs žmonėms rate-
liuose, žemo ūgio žmonėms ir 
kitiems. 

Degalinės – tik viena iš prob- 
lemų. Šiame kontekste reikė-
tų kalbėti apie visų mokėjimo 
aparatų, viešųjų terminalų pri-
taikymą, kurių mums prisi-
reikia vis daugiau. Itin didelė 
problema – bankomatų pasie-
kiamumas. I.Zabulionytė sako 
savo gimtajame Panevėžyje ne-
galinti rasti nė vieno tinkama-
me aukštyje įrengto bankoma-
to. Atsiradus reikalavimui par-

nėse yra testuoti, kad būtų įreng-
ti tinkamame aukštyje, atitiktų 
reikalavimus. Tačiau pats pripa-
žino matęs, kad neįgaliajam ra-
teliuose sunkiai sekėsi apsitar-
nauti savitarnos tipo degalinė-
je. A.Miežio teigimu, didžiausia 
problema – jau minėtas apsaugi-
nis bortelis, kuris neleidžia priva-
žiuoti arčiau. 

„Neste oil“ atstovas sudarė 
sąrašą, kuriame pažymėjo, ku-
rios degalinės „draugiškos“ ne-
įgaliesiems: jose nėra apsaugi-
nio bortelio. Tačiau apžiūrėjus 
vieną iš esą pritaikytų degali-
nių, esančią Geležinio vilko gat- 
vėje Vilniuje, paaiškėjo liūdna 
tiesa: „pistoletas“ kurui pilti yra 
įrengtas maždaug 1,50 m aukš-
tyje, anga kortelei – apie 1,30 m, 
pultelis kodui surinkti – apie 1,50 

Mokėjimo aparatai savitarnos degalinėse žmogui rateliuose nepritaikyti.

„Pistoletas“ kurui pilti yra įrengtas maždaug 1,50 m aukštyje.
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PIRMADIENĮ, ANTRADIENĮ, 
KETVIRTADIENĮ, 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.

Vienaip ar kitaip kiekvienas esame nukentėję ir patyrę gy-
venimo neteisingumą. Pamenat, kai susierzindavote mo-
kykloje ar universitete, jei būdavote įvertintas prasčiau, 
nei tinginys bendramokslis? Kaip apmaudu buvo negau-
ti darbo, kurio tikrai buvote vertesnis nei kiti kandidatai... 
Ilgainiui išmokote susigyventi su tokiais nedideliais pra-
radimais ir dėl jų neburnoti ant gyvenimo. O dėl rimtes-
nių dalykų ar pykstate? Tuomet kantrybės ir gyvenimo 
džiaugsmo pasimokykime iš Irinos Buchtijarovos – 27-erių 
metų merginos, kurios gyvenimą gerokai supurtė prieš 5 
mėnesius įvykusi kraupi avarija.

Neįgaliųjų sportas

Įvairenybės

Rygoje vykusiame tarptau-
tiniame krepšinio vežimėliuo-
se turnyre, kuriame dalyvavo 6 
komandos, Vilniaus Neįgaliųjų 
sporto ir dienos užimtumo klu-
bo „Draugystė“ krepšinio veži-
mėliuose komanda, vadovauja-
ma trenerio Gintaro Razučio, iš-
kovojo 3 vietą.

Turnyrą laimėjo Sankt Peter-
burgo „Nevskij Aljans“, samdo-
ma neįgaliųjų profesionalų ko-
manda, 2-ą vietą iškovojo Latvi-
jos neįgaliųjų krepšinio vežimė-
liuose rinktinė, 4-oje vietoje liko 
Rusijos rinktinė, 5-oje – baltaru-
siai, 6-oje – Ukrainos neįgaliųjų 
krepšinio vežimėliuose rinktinė 
komanda. 

2 Neįgaliųjų sporto ir dienos 
užimtumo klubo „Draugystė“ 
krepšinio vežimėliuose koman-

„Draugystės“ komandai – bronza
dos nariai – Nerijus Venckus ir 
Saulius Kulboka išrinkti į geriau-
sių žaidėjų penketuką.

„Draugystės“ pirmininkė Ja-
nina Povilaitytė pastebėjo, kad 3 
vieta – neblogas rezultatas, turint 
omeny, kad Lietuvai atstovavo 
vieno klubo komanda, o visoms 
kitoms šalims – rinktinės. Laimė-

tojų Sankt Peterburgo koman-
doje žaidė ir 6 lietuviai – Kauno 
RSK žaidėjai. J.Povilaitytės nuo-
mone, norėtųsi, kad tarptauti-
niuose turnyruose rinktinė, ku-
rią sudarytų stipriausi sportinin-
kai, žaistų už mūsų šalį. 

„Bičiulystės“ inf.
„Draugystės“ archyvo nuotr. 

Krėslo formos 
neįgaliojo vežimėlis

Japonijoje pradėtas pardavinė-
ti elektrinis neįgaliojo vežimėlis, tu-
rintis įprasto krėslo formą. Vežimė-
lis, pavadintas „Unimo“, varomas li-
čio jonų baterija, kurios pakanka 5 
valandoms. Kaina, priklausomai nuo 
komplektacijos, siekia nuo 18,3 iki 
25,4 tūks. JAV dolerių. Naujasis „krės-
las“ gali važiuoti 6 km/h greičiu ir su 
pakrauta baterija gali įveikti 20 km 
atstumą. Ši tranporto priemonė uni-
kaliomis savybėmis gerokai lenkia 
savo pirmtakus – kitus neįgaliojo ve-
žimėlius, labai populiarius Japonijo-
je. Vežimėlyje įtaisyta vikšrų sistema, 
todėl jis gali kopti laiptais, lengvai iš-
silaiko įkalnėje ar nuokalnėje. Be to,  
„Unimo“ labai patogu sėdėti.

Plinkantys vyrai 
dažniau serga širdies 

ligomis
Japonijos mokslininkai, ištyrę be-

veik 37 tūkst. vyrų, nustatė, kad plin-
kantys vyrai 32 proc. dažniau serga 
širdies ligomis. Pusės 50 metų am-
žiaus sulaukusių vyrų plaukai yra iš-
retėję, o tarp 70-mečių praplikusių 
vyrų padaugėja iki 80 proc. Pasiro-
do, plikimas pakaušio srityje yra su-
sijęs su didesne širdies ligų rizika net 
atmetus kitus rizikos veiksnius, to-
kius kaip amžius ir šeimos ligų isto-
rija. Tačiau tyrėjai teigia, kad su pliki-
mu susijusi rizika yra žymiai mažes-
nė nei rūkymas ir nutukimas. Gydy-
tojai pabrėžia, kad vyrai turėtų rū-
pintis savo juosmens apimtimi, o 
ne plaukų augimo linija. Ryšys tarp 
širdies ligų ir plikimo nėra toks sti-
prus, kad būtų rekomenduojama 
plinkantiems vyrams pasitikrinti šir-
dį. Jie pataria anksti pakaušio srityje 
pradėjusiems plikti vyrams laikytis 
sveikesnio gyvenimo būdo ir rūpin-
tis savo širdies sveikata. Kodėl egzis-
tuoja ryšys tarp retėjančių plaukų ir 
širdies ligų, nežinoma. Spėjama, kad 
tai gali būti susiję su didesniu jautru-
mu vyriškiems hormonams, atsparu-
mu insulinui ir kraujagyslių uždegi-
mais, kurie gali neigiamai veikti ir šir-
dį, ir plaukus. 

Seniausias pasaulio 
žmogus

Seniausias pasaulio žmogus Ji-
roemonas Kimura iš Japonijos šven-
čia 116-ąjį gimtadienį. J.Kimura se-
niausiu pasaulio žmogumi tapo 2011 
m. gruodį, kai mirė 115 m. amerikie-
tė. Gimtadienio proga japoną ap-
lankė ne tik šeimos nariai ar draugai, 
bet ir vietos Kiotango miesto meras. 
Jis dovanų atnešė rinkinį sveikinimų 
iš viso pasaulio, o šalies premjeras 
Shinzo Abe atsiuntė linkėjimų inter-
netu. Senolis turi 7 vaikaičius, 25 pro-
vaikaičius ir 14 proprovaikaičių. Jį pri-
žiūri vieno vaikaičio žmona, kuriai pa-
čiai jau 60. Ji sako, kad D.Kimura valgo 

tris kartus per dieną, dažniausiai ry-
žius arba moliūgus ir bulves. J.Kimura 
pernai gulėjo ligoninėje, bet neseniai 
grįžo namo.

Dvynių kaimas
Nedidelis Umrio kaimas Indi-

jos šiaurėje garsėja išskirtiniu reiški-
niu – jame kaip niekur kitur pasaulyje 
gimsta daug dvynių. Kaime – 600 gy-
ventojų, 108 iš jų – identiški dvyniai.

Purvinas ir duobėtas kelias, jo-
kio sveikatos centro, viena mokykla. 
Indijos kaimas nesiskirtų iš kitų ša-
lies kaimų, jeigu ne išskirtinai daug 
čia gyvenančių dvynių. Kodėl Umri 
kaime gimsta tiek daug dvynių, eks-
pertai iš viso pasaulio aiškinosi jau ne 
sykį – ėmė dirvos, vandens, gyvento-
jų kraujo mėginius, juos tyrė, bet kol 
kas jokio atsakymo. Dvyniai savo kai-
me nuolat krečia pokštus – vienas iš 
kaip du vandens lašai panašių brolių 
pasiskolina pinigų, o vėliau ginasi – 
tai ne jis, o brolis. Žmonos reikalauja, 
kad vyras būtina rengtųsi kitaip negu 
dvynys brolis – kad atskirtų. Būta net 
tokio atvejo, kai dvynys užleido vietą 
broliui... areštinėje. Umri stebina ne tik 
žmonės, bet ir gyvuliai – daug karvių 
yra atsivedusios ne vieną veršiuką. 

Neįgaliesiems 
draugiškas miestas

Alpių papėdėje įsikūręs Grenob- 
lis garsus ne tik kaip universitetinis 
bei turistinis miestas, Pancūzijos neį-
galiųjų asociacija 2012 m. pripažino jį 
labiausiai pritaikytu neįgaliesiems su 
judėjimo funkcijos sutrikimais. Gre-
noblis aplenkė buvusį lyderį Nantą 
bei tokius didelius miestus kaip Lio-
nas, Lilis ar Bordo. Daugumoje Gre-
noblio viešųjų įstaigų įrengtos nuo-
važos, prekybos centruose, oro uos-
te, geležinkelio stotyje veikia liftai 
bei tualetai neįgaliesiems. Visi auto-
busai ir tramvajai yra žemagrindžiai, 
esant reikalui, galima pasinaudoti ir 
ištraukiamu tilteliu. Pritaikytas ir Gre-
noblio universitetas: įrengtos nuova-
žos ne tik bibliotekoje ar valgykloje, 
bet ir beveik visose auditorijose. Ne-
įgalieji gali aplankyti ir daugelį Gre-
noblio turistinių objektų, vieną jų – 
kalno viršūnę, nuo kurios atsiveria 
užburiantis miesto vaizdas, pritaiky-
ti buvo ypač sudėtinga. Tačiau dabar 
judantieji rateliais gali lengvai patek-
ti ant kalno keltuvu bei patogiai jaus-
tis apžvalgos aikštelėje. 

Šiuo metu Prancūzijoje apie 2 
mln. žmonių turi judėjimo sutrikimų. 
Siekiant sukurti jiems labiau priei-
namą aplinką 2005 m. buvo priim-
tas įstatymas, kuris įpareigoja visus 
naujai statomus visuomeninės pa-
skirties pastatus pritaikyti neįgalie-
siems, o seniau statytus pritaikyti iki 
2015 m. Nesilaikantiems šių taisy-
klių numatytos baudos iki 45 tūkst. 
eurų (apie 156 tūkst. Lt.). Jei statinio 
savininkas ir po baudos „nepasitai-
sys“, jam numatoma laisvės atėmi-
mo bausmė iki 6 mėn. Reikalavimai 
taikomi ir mažų parduotuvių savinin-
kams, manoma, kad būtent jie ir bus 
pagrindiniai pažeidėjai. 

Teko rinktis – gyvybė 
arba kojos

Nors priežasčių pykti ant li-
kimo ir liūdėti Irinai netrūksta, 
ji myli gyvenimą ir kabinasi į jį 
kaip galėdama. Jauna moteris 
nekeikia avarijos, dėl kurios jai 
buvo amputuotos abi kojos, kal-
tininko, nereikalauja kuo griež-
tesnės bausmės jam, sako teno-
rinti būti tikra, kad jis nesužalos 
kitų žmonių. Tą lemtingą dieną 
Irina prisipažįsta prisimenanti 
kasdien – jos atmintyje vis išky-
la vaizdai. Neišsitrynė iš atmin-
ties ir tądien kamavusi bloga 
nuojauta bei nenoras niekur va-
žiuoti. Nelaimė merginos tykojo 
beimančios savo daiktus iš auto-
mobilio bagažinės – atsipeikėju-
si po stipraus smūgio ji nesupra-
to, kaip įvyko avarija, bet suvokė, 
jog pasekmės bus rimtos. Pasiro-
do, į stovintį automobilį, prie ku-
rio bagažinės buvo Irina, trenkė-
si didžiuliu greičiu lėkęs automo-
bilis. Tiek avariją sukėlęs vairuo-
tojas, tiek kartu važiavęs keleivis 
buvo užsnūdę, tad nė nebandė 
stabdyti automobilio. Pasak mo-
ters, jei jis būtų bent kiek stabdy-
tas, istorija galėjo nesibaigti tra-
gedija. Ligoninėje medikai iš visų 
jėgų stengėsi išsaugoti merginos 
kojas – jau buvo perpilta apie 8 
litrus kraujo, tačiau kraujotaka 
vis neatsistatė ir teko rinktis, ką 
išsaugoti – gyvybę ar kojas. Me-
dikai pasirinko gyvybę.

Palūžti neleido 
geranoriški žmonės

Prisimindama gyvenimą iki 
avarijos jauna moteris pasakoja 
buvusi jautresnė nesėkmėms – 

Nuoširdi parama neleido palūžti

erzindavo ir liūdindavo dalykai, į 
kuriuos dabar ji tiesiog nekreipia 
dėmesio. Tiesa, buvo ir sunkių iš-
bandymų – prieš metus moteris 
išsiskyrė su savo vyru, su kuriuo 
gyveno 10 metų, tad jautė tuštu-
mą ir vienatvę. Pasak Irinos, tvir-
čiausiu šiaudu kapanojantis iš 
nevilties jai tapo žmonės, kurių 
daugelis buvo nepažįstami. Mo-
teris prisimena, jog vos nutikus 
nelaimei jos giminaičiai ir drau-

gai į įvairias interneto svetaines 
ėmė dėti laiškus, prašydami pa-
galbos. Nors jie neprašė aukoti 
pinigų, tik norėjo gauti kuo dau-
giau informacijos, kaip padėti Iri-
nai, netrukus atsirado daug no-
rinčių prisidėti pinigais prie jos 
grįžimo į įprastą gyvenimą. Mo-
teris prisimena, kaip verkdavo iš 
džiaugsmo skaitydama nepažįs-
tamų žmonių laiškus, kuriais jie 
siekė įkvėpti ją, nuteikti pozity-
viai. Grįžus namo dėmesys neat-
slūgo – žmonės ateidavo jos ap-
lankyti. Jie pasakojo, kur kreip-
tis, kaip išvengti klaidų ir nenu-
leisti rankų. Tikros istorijos mo-
terį įkvėpė ir padrąsino. Liūdna, 
jog tokių skaudžių istorijų tiek 
daug, bet dalytis patirtimi bū-
tina, mat ji gali įkvėpti, suteik-
ti jėgų. Irina pasakoja gaunan-
ti laiškų, kuriuose žmonės ją va-
dina paspirtimi kabintis į gyve-

nimą. Tai pačią moterį skatina 
stengtis dar labiau.

Galvoja apie tai, ką gali
Irina prisimena anksčiau ne-

galėdavusi iš namų išeiti nesusi-
šukavusi, nepasidažiusi. Dabar 
ji pasakoja apie tai nė nepagal-
vojanti, mat svarbiausia – būti 
tarp žmonių. Buvimas namuose 
tarp keturių sienų moterį žlug-
do. Anot Irinos, ji vis dar moko-
si gyventi kitaip, bet stengiasi ne-
užsidaryti savyje. Ji išvažiuoja 
su draugais į kiną, būna gamto-
je, lankosi kavinėse. Žinoma, kai 
kurių dalykų negali daryti – ne-
avi aukštakulnių, nežaidžia teni-
so, bet stengiasi galvoti apie tai, 
ką gali. Darbe, pasak moters, nie-
kas nepasikeitė – pasinerdama į 
užduotis ji kartais net pamiršta 
apie nelaimę. Bet, pažvelgusi į 
savo kojas, vis dėlto suvokia, jog 
avarijos būta. Irina pasakoja liū-
desio akimirkomis besistengianti 
galvoti apie tai, kaip netrukus gy-
vens – išmoks vaikščioti su pro-
tezais, vėl vairuos automobilį.

Tiki, kad viskas bus gerai
Iki nelaimės nieko apie neįga-

lumo nustatymą ir protezus neži-
nojusi moteris dabar dėl šių klau-
simų pataria panašaus likimo 
žmonėms. Anot jos, norint gauti 
reabilitaciją, geriausius protezus, 
reikia už save pakovoti, mat daž-
niausiai gydytojai pažymoje pro-
tezams skirti nenurodo, kuriuos 
konkrečiai, ir žmogui skiriami 
pigiausi. Šios klaidos Irina ir jos 
artimieji išvengė ir principingai 
reikalavo pažymą ištaisyti įra-
šant, jog jai turės būti skirti nau-
ji protezai su elektronine pėda ir 
keliu. Tiesa, kol kas mergina ne-
įsivaizduoja, kaip su jais vaikš-
čios, bet neabejoja, kad susitvar-
kys. Pasak Irinos, nors po nelai-
mės praėjo dar labai nedaug lai-
ko ir ši tema yra jautri, ji neabe-
joja jau netrukus gyvensianti tokį 
pat ar net aktyvesnį gyvenimą. 
Tereikia stengtis dėl to nuolat ir 
nelaukti laimės sudėjus rankas.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKAITĖ
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Vėl sėja gyvenimas 
tikėjimo grūdą...

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

o

„Savo pasirodymu Lietuvo-
je Kinijos neįgaliųjų meno trupė 
nori parodyti – pasaulyje, kad ir 
koks jis būtų negailestingas, vi-
sada galima padaryti kažką gero 
ir gražaus. Ši trupė atstovauja 83 
milijonams Kinijoje gyvenančių 

Neįgaliųjų meno trupės pasirodymas 
paskatins permąstyti požiūrį į negalią

neįgalių žmonių. Jų pasaulinė  
sėkmė yra ne tik jų pačių valios 
ir pastangų rezultatas, bet ir Ki-
nijos visuomenės gebėjimo orien-
tuotis į žmogų – teikti pagalbą 
neįgaliesiems, eliminuoti diskri-
minaciją, skatinti socialinę lygy-

bę – atspindys. Šie kriterijai šian-
dien yra bendri tiek Lietuvai, tiek 
Kinijai. Tikiuosi, kad šios trupės 
pasirodymo dėka galėsime per-
mąstyti savo požiūrį į neįgalius 
žmones, labiau norėsime jais rū-
pintis. Esu įsitikinęs, kad šios ar-
tistų trupės pasirodymas taps Ki-
nijos ir Lietuvos žmonių drau-
gystės tiltu“, – teigia Kinijos am-
basadorius Lietuvoje ambasado-
rius Liu Zengwen.

Kinijos neįgaliųjų meno tru-
pė gegužės 1 d. koncertuos Klai-
pėdos „Švyturio“ arenoje, gegu-
žės 3 d. – Vilniaus „Siemens“ are-
noje. Jos atliekamą „My Dream“ 
programą sudaro 19 skirtin-
gų numerių. Pasirodyme per-
sipins šiuolaikiniai ir Rytų me-
nai. Šokio mėgėjai grožėsis Ro-
meo ir Džuljetos meilės istori-
ja, baletu, Lotynų Amerikos ri-
tmais. Garsusis šios trupės šokis 
„Thousand-hand Bodhisattva“ 
demonstruoja absoliučią jo atli-
kėjų judesio, plastikos bei vidi-
nio pasaulio harmoniją. Viena iš 
penkių „My Dream“ pasirodyme 
atliekamų dainų, taps staigmena 
lietuvaičiams.

Tapkite šio unikalaus šokio ir 
gyvos muzikos pasirodymo liudi-
ninkais!

Klaipėdoje bilietus platina  
bilietai.lt, Vilniuje – tiketa.lt

Renginio organizatorius – VšĮ 
„Socialinės atsakomybės centras“.

Dangaus pakraštį nušvietė 
ryto aušra, bet rūkas saulę už-
stojo. Paukščiams rūkas nekliu-
dė džiaugtis diena. Jie lig už-
kimimo linksmai giedojo. Ačiū 
paukščiams už giesmę, už skry-
dį namo. Žemei ačiū už želme-
nį žalią. Dangui ačiū, kad žmo-
gui leido gyventi, sulaukti pava-
sario žalio.

Eik, žmogau, kiek leidžia tau 
jėgos. Eik, žmogau. Jau purienos 

prabudo. Eik virš tylėjimo žolės. 
Įsiklausyk, kaip margas paukštis 
džiaugsmą pavasario gieda. Eik, 
jau ievos skleidžia žiedą. Gyve-
nimas tikėjimo grūdą sėja. Ir lai-
kas išauga žole. Nardo kregždės 
lyg paklydęs juokas. Džiaugiasi 
širdis. Rodos, atsiklauptum žolė-
je ir prašytum lemties ar Dievo: 
„Leiskite bent žingsnį žengti žy-
dinčia žole. Jėgų duokite.“ 

Tyli. Nieks neatsišaukia. Toks 
gūdus tylėjimas, kaip atsakas – 
ne tau padangių paukščiai. Lie-
ka vien žiūrėjimas lange į pra-
skrendančių paukščių numestas 
plunksnas. Nepakilsi. Ne.

Žinau, lemties ne visiems vie-
nodai duota. Vieniems skubės 
nulygint, nuravėt takus. Kitiems 
tepriklausys tik lango apimtis. Ir 
kiek per jį žmogus matyt gali?

Virpa laikas smilkiniuose. 
Skausmas primena – esi. Esi. Lyg 
žmogus, lyg užuolaidos klostė 
sujuda tarpduryje. Gal tai tu, bi-
čiuli, užėjai? Kažkada sakei, kad 
gyvenimo dienoraštį rašai. Ar jau 
visus lapus prirašei? Ar dar ne-
spėjai? Meni, prašiau tada: „Savo 
gyvenimo mozaiką surašyk. Su-
dėliok. Vieną tuščią lapą palik. 
Man padovanok.“ Aš tau noriu 

padovanoti keletą žodžių. Kad 
laiko dulkės neužklotų, įrašyt ga-
liu. Bet kur dingai Tu? Vaizduo-
tė, matyt, pati sukūrė iš tylos, be-
prasmio, bejėgio laukimo. Min-
tys nuklysta tenai, kur niekada 
nebuvai, bet būti norėjai.

Ar jauti, bičiuli, kokie vaka-
rai, lyg užmiršę būtume, kad 
senstam. Ak, jaunystės svajone 
paika, vis dar kartais sapnuojies. 
Atrodo, kad ilgesys tų dienų, tų 
namų niekur nebuvo išėjęs. Aš 
nežinau, ką likimas man lemia 
rytdienai. Kas jis bus? Ar drau-
gas, ar priešas? Norėčiau, kad 
ateitų per žaliuojančias pievas ir 
pasakytų: „Pas tave sugrįžau.“

Gyvenime tiek kartų klupta, 
tiek kartų keltasi. Nebijau aš lai-
ko, kai jis paklaus: „Ką gero že-
mei palieki?“ Tu eini su manim 
kartu. Iš šalies pažiūrėki. Kartą 
kiekvienam iš po laiko duženų 
pražysta gėlės.

Kažkur toli, girdžiu, juokia-
si apuokas. Jau vakaras vėlokas. 
Aukštai žaibo blyksnis. Garsus 
griaustinio aidas. Atsiveria Dan-
gus. Lyja lietus. Šiltas pavasa-
rio lietus.

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys

Pavasaris  
narcizais  
geltonuos
Iš saulės glėbio
Spindulius surinkęs
Pavasaris narcizais 
Geltonuos, 
O šlaituose
Iš po karklų 
Palinkusių
Žibuoklių žvilgsniai
Mėlynuos. 
Ir nežinia, 
Kiek laiko
Taip žiūrėtum
Tarsi į mylimo akis.
Čia viskas tikra.
Stovi pakerėta.
Ir negali suprast, 
Kur slypi paslaptis.

Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ Gandrų kaimas
Rasos Baranauskaitės nuotr.

* * *
Nuo ko čia viskas prasidėjo?
Pavasarinis polaidžio vanduo
Upeliais springdamas garmėjo...

Nuo ko čia viskas prasidėjo?
Pietys šilkiniais pirštais 
Lūpas, skruostus glamonėjo...

Nuo ko čia viskas prasidėjo?
Iš pradžių karklai, po to žibuoklės
Ir purienos, plukės sužydėjo...

Nuo ko čia viskas prasidėjo?
Pirmas griaustinis su šiltu lietum
Tokį sprendimą išdundėjo...

Nuo ko čia viskas prasidėjo?
Ir tau, ir man iš po žiemos
Labai gal šilumos reikėjo?

Nuo ko čia viskas prasidėjo?
Meilės su pavasariu žydėjo,
O rudenį pase jau antspaudą  įdėjo. 

Milda VERKAUSKIENĖ
Kėdainiai

Nenoriu, kad  
pavasaris išeitų
Nenoriu, kad pavasaris išeitų,
Kad žalsvą šilką keistų į aksomą.
Kam reikia, kad kažkas kažką pakeistų –
Noriu nusistovėjusias sulaužyt normas.

Taip gera man dabar ir čia.
O kas rytoj – nenoriu nė galvoti.
Geidžiu po šia pavasario delčia 
Ramiai jaukiuos namuos nakvoti.

Lakštingaloms, gegutėms ir varnėnams
Tegul ilgai šypsosis atviros langinės.
Ir lango žvilgsnis tebus įbestas į pievą,
Kur pienės taip jaunatviškai blondinės.

Snieguolės žydi
Snieguolės žydi. Joms pavydim
Purve išsaugoti baltumo.
Juk mes, lyg visada paklydę,
Seniai praradom nekaltumą.

Tokie balti balti žiedai
Pavasario vartus pravėrė.
O mūsų rūškani veidai,
Nė kiek neprimenantys gėlę.

Gal saulės dar šiek tiek mažai?
Gal tai dėl darbo ar šeimos?
Valdiški žodžiai lyg driežai:
„Ačiū, kad perkate. Geros dienos.“

Išdžiūsta balos, dingsta purvas.
Ir akys šypsos nuoširdžiau.
Pavasario baltumo burtai
Mus veikia be jokių „tačiau“...

Pabūkime kartu tyliam vilties švytėjime.
Po spindulėjį guvų – mažam ir jau žilam.
Pabūkime kartu, žibuoklės tokios  
                                                           mėlynos,
Pakirdę ankstų rytmetį, nebepražys  
                                                              kažkam.

Svajūnė Gritkuvienė
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