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Lietuvos neįgaliųjų draugijos tarybos 
posėdis vyks 2013 m. gegužės 21 d. 
Šventosios mokymo ir reabilitacijos 
centre (Mėguvos g. 13, Palanga). 
Pradžia 14 val.

Darbotvarkė:
1. LND valdybos (pirmininko) 
 2012 m. ataskaita.
2. LND fi nansinė 2012 m. ataskaita.
3. LND valdybos darbo įvertinimas.
4. Diskusijos ir pasisakymai.
5. Kiti klausimai.

Kviečiamas LND Kviečiamas LND Kviečiamas LND 
tarybos posėdistarybos posėdistarybos posėdis

LND valdyba

Danutė KULIAVIENĖ

Paėmė ant rankų,
 pakėlė į saulę – 
  praregėjau.

Pažvelgiau į akis –
 meiliai šypsojos – 
  niekados nepamiršiu. 

Priglaudė prie krūtinės –
 buvo saugu ir šilta
  mažam paukšteliui.

Pavadino vardu, 
 kad apsiliepčiau 
  į sielos šauksmą.

Pamokė mylėti 
 širdimi ir be žodžių – 
  taip myli motinos.

Pavedė už rankos,
 pro vartus išlydėjo –
  prašė nepamiršti. 

Ėjau be poilsio
 keliais ir klystkeliais,
  o ji prie lango.

O ji prie lango 
 laukia pareinančio,
  namo sugrįžtančio.
 -----------------
Pati brangiausia, 
 širdžiai mieliausia
  mano motulė. 

Motulė

„Močiute, man reikia 
gėlės mamytei“

Motinos dienos išvakarėse 
Tadukas būtinai paskambins mo-
čiutei ir paprašys: „Močiute, man 
reikia gėlės mamytei.“ Jau tapo 
tradicija, kad jokios šventės ne-
pamirštančiam Tadukui ji visa-
da pagelbsti. O tada berniukas 
stipriai apkabins Vitaliją ir pa-
sakys: „Mamyte, aš tave myliu.“

Donorystė – 
gyvybės kelias

Dukart mamos padovanotas 
gyvenimas

Džiaugiasi ir 
smulkmenomis

Didžiausias Julianos džiaugs-
mas – kai vaikai ryte atbėga prie 
lovos ir bučiuoja, kalbina mamą. 
Tai suteikia jėgų visai dienai. 
O paskui prasideda kasdieniai 
rūpesčiai: reikia 7-metį Anielių 
nuvežti į mokyklą, po to laukia 
namų ruoša pasilikus su 1,5 metų 
Olivija. Šeštadieniais vyresnįjį 
Anielių reikia vežti į anglų kal-
bos mokyklėlę. Tik spėk suktis. 
„Aš dabar gyvenu vaikų gyve-
nimą, apie savo poreikius nėra 
kada galvoti“, – sako Juliana. 

Tačiau ji dėl to nesiskundžia 
ir tarp 4 sienų neužsidaro – šei-
ma stengiasi kartu kur nors iš-
eiti. Štai paskutinį savaitgalį va-
žiavo į mišką rinkti žibuoklių. 

Vaikai įprasmino gyvenimą

Motinos diena kaunie-
tei Vitalijai Gruodienei  – 
ypatinga šventė. Savo 
7-mečiui sūneliui Tadukui 
ji dukart dovanojo gy-
venimą. Pirmąjį – kai la-
bai lauktas kūdikis gimė, 
antrąjį – kai vos 9 mėne-
sių sunkiai sergančiam 
mažyliui buvo persodin-
ta dalis mamos kepenų ir 
taip išsaugota jo gyvybė. 

Juliana Jakubauskienė 
juda rateliais, bet turi vis-
ką, ką galima pavadin-
ti prasmingu gyvenimu: 
darbą, vyrą, o svarbiau-
sia – 2 šaunius vaikučius, 
kurie gimė jau po pa-
tirtos traumos. Juliana 
sako, kad būtent jie įkve-
pia ją kasdien keltis, eiti 
į priekį, suteikia gyveni-
mui prasmę. 

Vaikams tai buvo didelis įvykis. 
„Šiek tiek sunkiau buvo žiemą, o 
kai atšils, atsiras dar daugiau ga-
limybių“, – sako moteris. 

„Džiaugiuosi gyvenimu, 

džiaugiuosi kiekviena diena, – 
šypsosi Juliana. – Kartais žaviuo-
si tokiomis smulkmenomis, iš 
kurių kiti tik pasišaipo.“ Mote-
ris sako, jog stengiamasi namuo-

se nekalbėti apie ligas, neburbė-
ti dėl sunkumų, apskritai ven-
giama neigiamos informacijos. 

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Julianai vaikai suteikia daug džiaugsmo.

Transplantacijos operacija išgelbėjo Taduko gyvybę. Asmeninio albumo nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Poilsis prieš pavargimą

Ukmergė: 

Sėjos metu tinginys nearia; pjūčiai atėjus, 
jis ieško, bet nieko neranda.

Iš Šventojo rašto
Sako, jog tingumas būdingas daugeliui iškilių žmo-

nių. Pavyzdžiui, žymus anglų politikas Vinstonas Čerčilis 
buvo laikomas nepataisomu tinginiu. Ištisas dienas sėdė-
jo supamajame krėsle, rūkė cigarus ir mąstė. Jo tėvynai-
nis gamtininkas Čarlzas Darvinas mėgo ilgai pamiegoti, 
nesikeldamas iš lovos šautuvu pyškindavo į varnas. Gy-
veno niekur neskubėdamas. Ir nuolat apie kažką galvo-
davo. Tie, kurie moka iš tikrųjų „dykaduoniauti“, į „dar-
bą“ įjungdami protą, daug pasiekia. Bėgdamas, krisdamas 
žmogus būna įsitempęs, nesugeba ilsėtis, mano, jog visą 
laiką reikia kažką daryti, veikti, bet kokį sustojimą laiko 
tinginyste. Džekas Londonas, dirbdamas nuo aušros iki 
nakties, sudegė kaip žvakė – apleido šį pasaulį vos 40-ties. 

Žodžiu, tinginystė tinginystei nelygu. Tikrasis tin-
ginys – ligonis, susirgęs nieko neveikimo ir nemąstymo 
liga. Kad tokių būta visais amžiais ir tebėra, byloja liau-
dies išminties lobynai: patarlės, priežodžiai, mįslės ir kt. 
Štai dzūkai porina: „Pavydi kaip tinginys kiaulei; nei jai 
snukis prausti, nei kojos auti, nei darbas dirbti, nei val-
gis virti.“ Satyrikas Juozas Erlickas iš dykūnų taip šaipo-
si: „Gyvenimo keliu galima eiti net gulint lovoje. Toli ne-
nueisi, bet ir nepaklysi.“

Šių metų balandžio pradžioje Lietuvoje buvo per 230 
tūkst. bedarbių arba 12,4 proc. visų šalies darbingo am-
žiaus gyventojų. Laisvų darbo vietų darbo biržos gali pa-
siūlyti ne vieną dešimtį tūkstančių. Ypač daug – žmonėms 
be profesinės kvalifikacijos. Deja, norinčių šluoti gatves, 
kiemus, skalbti, ką nors nešti, krauti atsiranda mažai. 
Girdi, menkai moka, tik apie 900 litų „į rankas“. Geriau 
gauti kelis šimtus litų pašalpos ir dar iš kur nors „voke-
lį“. Ir laisvas: nei sėti, nei akėti, nei viršininkų turėti. Taip 
ir įprantama mušti dinderį.

Rašytoja Jolita Skablauskaitė sarkastiškai pastebi, kad 
kai kurių kaimų jaunimas net... vogti tingi. Įklimpusiam į 
dykystę sunku suvokti, kad kai nieko neturi arba turi ma-
žai, žmonėms esi tuščia vieta. Neilgai trukus ir pats apie 
save taip ima galvoti.

Tinginys tarsi keleivis stotelėje – laukia, kol kas atva-
žiuos jį paimti į žemišką rojų. Deja, nei karietos, nei mer-
sedesai nesustoja. Pats iš tamsos žengti bent mažą, nors ir 
paiką, žingsnelį nebemoka (ar nebenori!). Tolydžio sten-
giasi rasti būdų, kaip pateisinti savo tuščią buvimą ir vir-
kauti: „Valstybe, duok! Ir gausiai duok!“ Kaip mūsų namo 
bemokslis kiemsargis – už dvi, tris darbo valandas norėtų 
bent... 2 tūkst. litų. Mat šiukšles rinkti labai kenksminga.

Nėra ko norėti – valstybė pati daug metų pašalpomis 
ir kompensacijomis ugdė darbingus dykaduonius. Gera-
širdžiai valdžios vyrai iždui iš dalies atsilyginti tik vieną 
kitą šelpiamą bedarbį kvietė porai valandų prie viešųjų 
darbų. Dabar susigriebta, gudročiams tranams ir skurdo 
imituotojams gal ateis ne tokios šviesios dienos.

Socialinis pasyvumas, nuo senų senovės lietuviams 
nebūdinga savybė, nūdien tapo nemaža problema. Ją su-
daro ne vien žmogaus neveiklumas, kai jis nesijaučia at-
sakingas už savo elgesio pasekmes. Tokio individo mąs-
tymas ir požiūris į naudingą užsiėmimą paprastas: kam 
sunkiai triūsti, jei viską gali padaryti kitas.

Skaičiau tokią pasaką. Į kaimo šventę žmonės susita-
rė atsinešti nuo kiekvienos šeimos po ąsotį vyno ir supil-
ti į vieną statinaitę. Paragavus pasirodė, jog statinaitėje ne 
vynas, tik nudažytas uogiene vanduo – kiekvienas buvo 
tikras, kad jo ąsočio turinys nebus pastebėtas vyno inde. 
Štai taip ir susigretina apgaudinėtojo ir tinginio filosofija: 
taupant savo indėlį, galima prisidengti bendru rezultatu.

Tinginio esybė – ilsėtis nepavargus. Tautoje sklando 
išmintis: duok žmogui žuvį, ir jis visą dieną bus sotus; iš-
mokyk gaudyti žuvį – visą dieną sėdės ant kranto ir gers 
alų. Tačiau ar ne mes patys savo vaikus iš mažumės sau-
gome nuo įpareigojimo ką nors naudingo nuveikti? Už-
jausdami ir glostydami veltėdžius neraginame jų sekti 
darbščiųjų pavyzdžiu. 

Prieš ketvirtį amžiaus aktorius Antanas Šurna ant 
vienos fotografijos užrašė prasmingus žodžius: „Mūsų 
tik 3.000.000 – mes neturime teisės būti nedarbštūs, ne-
talentingi.“

Nuveiktų darbų prasmė 
neleidžia sustoti

 Ukmergės rajono ne-
įgaliųjų draugijos socialinė 
darbuotoja Sonata Dagytė 
laiške „Bičiulystei“ papasako-
jo, kad Ukmergės rajono neį-
galiųjų draugijos ataskaitinia-
me-rinkiminiame susirinkime 
ir tradicine jau tapusioje šven-
tėje „Su pavasariu“ dalyvavo 
ne tik 115 įvairią fizinę nega-
lią turinčių draugijos narių, 
bet ir daugybė garbių svečių, 
su Neįgaliųjų draugija palai-
kančių glaudžius ryšius sie-
kiant bendrų tikslų.

Draugijos pirmininkės 
Zitos Kviklienės pateikta 
2009-2012 m. veiklos atas-
kaita parodė, kiek daug ga-
lima nuveikti, kai turi aiš-
kų tikslą – padėti neįga-
liam žmogui. Daugiausia 
teiktos socialinės paslau-
gos neįgaliesiems, jų pa-
siūla kasmet augo, keitėsi, 
prisitaikydama prie drau-
gijos narių poreikių. Pa-
slaugos jiems tapo priei-
namesnės, patrauklesnės. 
2009 m. Ukmergės rajono 
neįgaliųjų draugijoje buvo 
teikiamos tik informavimo, 
konsultavimo, asmens hi-
gienos ir priežiūros (skal-
bimo, maudymo), lanko-
mosios priežiūros, meni-
nių-sportinių gebėjimų la-
vinimo paslaugos, o per 4 
Z.Kviklienės pirmininka-
vimo metus prie jų dar pri-
sidėjo ir siuvėjos, kirpėjos, 
biosocialinių funkcijų at-
statymo (masažo) paslau-
gos, asmeninio asistento 
pagalba, sociokultūrinės 
paslaugos (išvykos, kon-
certai, parodos, susitiki-
mai, sportinės varžybos), 
pagalbinio darbininko pa-
slaugos (malkų skaldymas, 
sukrovimas, žolės šienavi-
mas, sniego valymas, in-
ventoriaus taisymas vieni-
šiems sunkią negalią turin-
tiems draugijos nariams), 
transporto paslauga socia-
linei veiklai, dokumentų 
kopijavimas, nemokamas 
laikraščio platinimas, bib-
liotekos paslauga, o darbi-
nės terapijos – užimtumo 
būrelių įvairovė galėtų nu-

stebinti ne vieną. Draugi-
joje veikia keramikos, siu-
vimo, tekstilės, floristikos, 
rankų darbo juvelyrikos, 
dizaino, nėrimo, mezgimo, 
medžio drožimo ir daugy-
bė kitų būrelių. Organizaci-
ja vienija 644 narius (iš jų 17 
vaikų), paslaugas teikia iš-
tisus metus. Per 2012 metus 
suteiktos 9257 paslaugos (o 
2009 m. – tik 2879). Rašo-
mi projektai savivaldybės 
Sveikatos skyriui, kasmet 
gaunama lėšų projektams 
„Sportas – sveikata“, „Pa-
dėk sau, kad galėtum pa-
dėti kitiems“ bei „Mano 
noras – sveikai stovyklau-
ti“ (šis skirtas vaikams). 
Ukmergės rajono savival-
dybė dienos centrui skiria 
ir papildomai lėšų (2012m. 
– 18 tūkst. Lt), pagal vie-
šųjų darbų programą gali-
me įdarbinti negalią turin-
čius žmones pagalbiniams 
darbams draugijoje. Turi-
me ir nuolatinių rėmėjų. 
2 proc. gyventojų pajamų 
mokesčio (2 tūkst. Lt) buvo 
panaudota G.Gudėnaitei 
klausos implantui įsigyti. 

Ukmergės rajono ne-
įgaliųjų draugija kasmet 
dalyvauja „Maisto banko“ 
organizuojamose akcijose, 
taip pat jau antrus metus – 
savaitinėje „IKI“ maisto 
banko akcijoje. Draugija 
organizuoja ir savas akci-
jas: moterys numezgė 80 
porų kojinių naujagimiams 

ir padovanojo akušerijos 
skyriui, rinko žaislus, pa-
siuvo patalynės vaikų sky-
riui, jau 4 metus apsilanko-
ma Ukmergės ligoninės Pa-
laikomojo gydymo ir slau-
gos skyriuje, kur nuneša-
ma ne tik daina, bet ir pa-
guodos žodis, floristikos 
būrelio darbeliais papuo-
šiamos palatos. Šiemet su-
rengta akcija „Padėk paval-
gyti“, kurios metu drau-
gijos nariai ne tik aplankė 
artimųjų nelankomus vie-
nišus neįgalius senolius, 
įteikė jiems po saldumy-
nų lauknešėlį, bet ir padė-
jo pavalgyti tiems, kurie to 
jau nebesugeba padaryti.

Draugija savo veikloje 
vadovaujasi savo draugų 
ir rėmėjų iš Švedijos Ska-
ros miesto šūkiu „Padėk ki-
tiems, padės tau“. Jie kas-
met su gausia labdara at-
vyksta į mūsų draugiją, at-
veža neįgaliesiems skirto 
inventoriaus, įklotų, saus-
kelnių, drabužių, žaislų ir 
medžiagos, iš kurios siuva-
ma patalynė, staltiesės ir kt.

Tačiau bene svarbiau-
sia – draugijos bendradar-
biavimas su kitomis rajo-
ne veikiančiomis įstaigo-
mis ir organizacijomis. Tai 
įrodė didelis būrys šventė-
je dalyvavusių svečių (sa-
vivaldybės, darbo biržos, 
„Sodros“, kultūros ir kitų 
įstaigų atstovų). Jie sveiki-
no trečiai kadencijai vien-

balsiai išrinktą draugijos 
pirmininkę Z.Kviklienę, 
dėkojo už aktyvią veiklą, 
už pasiekimus ugdant pi-
lietiškumą, už išradingu-
mą, kūrybiškumą, inicia-
tyvą. Kalbėjusieji džiau-
gėsi įvairiapuse draugi-
jos veikla. Z.Kviklienė pri-
sipažino turinti dar daug 
neįgyvendintų sumany-
mų ir norų.  

Kurį laiką pirmininkė 
sakė nebedirbsianti, no-
rinti atsikvėpti nuo darbų, 
nuo apkalbų ir nepagrįstų 
skundų, tačiau draugijos 
nariams ir darbuotojams 
pavyko perkalbėti.

Šventę nuspalvino dau-
gybę apdovanojimų pel-
nę draugijos meno kolek-
tyvai „Goda“ ir „Kartos“ 
bei šiais metais susikūrusi 
kapelija „Rudenėlis“, taip 
pat Rasos Šimonienės va-
dovaujamas Veprių kultū-
ros namų etnografinis an-
samblis, mokytojų vetera-
nų ansamblis „Dar ne ru-
duo“, Ukmergės kultūros 
centro mišrus choras „Bo-
čiai“ ir mergaičių vokali-
nis ansamblis, vadovauja-
mas Akvilės Kryževičienės.

Po rinkimų (pirminin-
ko, tarybos, revizijos ko-
misijos) buvo padėkota 
aktyviausiems draugijos 
nariams. Vėliau tradiciš-
kai vyko pavasario šven-
tė, sklidina dainų, posmų, 
linksmų atrakcijų.

 Ignalinos rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkė 
Regina Slabadienė laiške-
lyje „Bičiulystei“ pasidžiau-
gė darbščių organizacijos na-
rių iniciatyva. 

Pagaliau atėjo pavasa-
ris, nors ir labai nenoriai, 
pavėluotai, bet sulaukėme 
šiltų dienų. Nutirpus snie-
gui „pridygo“ ir šiukšlių, 
tad mes, neįgalieji, vieną 
popietę čiupome grėblius, 
šluotas ir surengėme akci-
ją „Darom“.

Draugijos nariai Rim-
tautas, Vilė, Irena, Geno-
rata, Alfonsas, Albinas, Da-
nutė, Jonas ir Anfisa nepa-
gailėjo laiko ir jėgų, kad 
mūsų aplinka taptų šva-
ri ir jauki. Visiems jiems – 
didelis ačiū. 

Ignalina: Pavasaris pakvietė į talką

Po talkos gera visiems drauge pailsėti. A.Cicėnienės nuotr.

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Goda“ – daugelio konkursų nugalėtojas. 
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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(!) ?“ 

„Bičiulystės“ redakcija

Rašinių konkursas:
„Neįgalusis – savo šalies pilietis! (?)“

Rašinių konkursas:
„Neįgalusis – savo šalies pilietis! (?)“

Rietavas:

Neįgalus žmogus, o ypač tas, 
kuris juda tik su neįgaliojo veži-
mėliu, nedaug turi galimybių pa-
pramogauti ar pakeliauti kad ir 
po Lietuvą, o jau apie svečias ša-
lis gali tik pasvajoti. Didelė grupė 
Rietavo savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos narių, Seimo nario Jur-
gio Razmos kvietimu, svečiavosi 
Seime, lankėsi prezidentūroje bei 
kai kuriuose muziejuose. 

Vilniuje prie Katedros rie-
taviškių jau laukė Seimo nario 
J.Razmos padėjėja Rūta Petraus-
kienė. Atsidūrus sostinėje negali 
neaplankyti Lietuvos šventovės 
Katedros. Joje patekome į didžiu-
les iškilmes. Visa Katedra sken-
dėjo gėlėse – vyko jaunųjų ku-
nigų įšventinimui skirta šventė.

Toliau kelias suko link Vil-
niaus universiteto. Pasidairę po 
universiteto kiemelius pasukome 
į vieną vaizdingiausių universi-
teto komplekso dalių – Šventųjų 
Jonų bažnyčią su varpine. Sunku 
patikėti, jog ši nuostabi bažnyčia 
sovietmečiu buvo paversta san-
dėliu ir tik daug vėliau joje buvo 
įkurtas universiteto muziejus. 

Atsisveikinus su bažnyčia, 
skubėjome į prezidentūrą, kur 
laukė gidas. Jo padedami net 
porą valandų sukiojomės po pas-
tatą. Šių rūmų istorija koja kojon 
žengia su Lietuvos valstybės is-
torija. Jie rašytiniuose šaltiniuo-
se pirmą kartą paminėti 1387 me-
tais. Dabartinėje prezidentūroje 

buvo įsikūrę vyskupai ir general-
gubernatoriai, apsistoję karaliai, 
carai ir net Prancūzijos imperato-
rius Napoleonas Bonapartas. Po-
litinis gyvenimas visuomet suko-
si apie šį pastatą, todėl neatsitikti-
nai 1997 metais rūmai tapo Lietu-
vos Respublikos Prezidento būs-
tine, kurią ir toliau lanko užsienio 
valstybių prezidentai bei aukš-
čiausio rango politikai. Visiems 
labiausiai patiko Baltoji salė, kur 
teikiami valstybiniai apdovanoji-
mai, premijos, o pačios preziden-
tės Dalios Grybauskaitės kabine-
tas – labai kuklus.

Turėjome progos apsilanky-
ti Aušros vartuose ir Bažnytinio 
paveldo muziejuje. Negalėjome 
atsistebėti čia sukauptomis ver-
tybėmis.

Prie Seimo rūmų rietaviškius 
pasitiko parlamentaras J.Razma. 
Jis aprodė naujuosius ir senuo-
sius rūmus, posėdžių salėje susė-
dus į Seimo nariams skirtas vietas 
papasakojo, kaip priimami vieni 
ar kiti įstatymai, kokį ilgą kelią 
jie praeina, kol Seimas galutinai 
juos priima. Gražiai įrengtas Ra-
mybės kambarys, dar kitaip va-
dinama seimo koplyčia. Joje kabo 
ir žuvusiųjų per Sausio tryliktą-
ją nuotraukos bei aukso raidė-
mis įamžinta stela su žuvusiųjų 
pavardėmis. 

Ši išvyka neįgaliesiems pada-
rė didelį įspūdį.

Donata VITKIENĖ

Aplankytas Vilnius

Rietavo neįgalieji prezidentūros kieme.

2013-ieji Lietuvoje paskelb-
ti Tarmių metais. Lazdijų mies-
to bendruomenės senjorų klu-
bas ta proga suorganizavo rengi-
nį „Kad tarmes neišstumtų sve-
timybės“. Renginį vedė humo-
ro grupės „Dzyvų dzyvai“ va-
dovė Birutė Vanagienė. Jo metu 
skambėjo dzūkiška ir suvalkie-
tiška šneka, eilės, tarmiški papo-
rinimai. Dzūkiškai dainavo Re-
ginos Kaveckienės vadovauja-
mas Lazdijų folkloro ansamblis 
„Riecimėlis“.

Į šį gražų renginį buvo pa-
kviestas ir Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugijos folklo-

ro ansamblis „Gija”, vadovauja-
mas Danės Jančienės. Ansamblis 
visiems susirinkusiems padova-
nojo gražių suvalkietiškų dainų, 
o jo narės Genutė Kreipavičienė 
bei Aldona Budrienė dar papori-
no ir keletą juokingų istorijų. Or-
ganizatoriai ir dalyviai pasikeitė 
atminimo dovanėlėmis.

Renginio vedėja pabrėžė, 
kad šiuo metu, kai jaunimas la-
biau žavisi užsienietiškomis dai-
nomis, ypač svarbu nepamirš-
ti kalbėti tarmiškai, propaguo-
ti savo tarmę. Tarmiškumas pa-
laiko mūsų dvasinę bendrystę.

Lina CVIRKIENĖ

Tarmės – mūsų tautos 
paveldas

„Gija“ džiugino klausytojus suvalkietiškomis dainomis

Pasak jos, dabar tiek daug žmo-
nių gadina sau nuotaiką kalbė-
dami apie politiką. Kam apksi-
krauti šia neigiama informacija, 
jei gyvenime yra tiek daug gra-
žių dalykų...

Juliana sako taip ir nepajutu-
si didelės depresijos dėl savo ne-
galios – iš pradžių palaikė viltis, 
kad netrukus pradės vaikščioti, 
o per 12 metų apsiprato su esa-
ma padėtim. „Dabar depresija 
labai madinga, – sako Juliana, – 
reikia jai nepasiduoti – tiesiog 
pasitempi, darai, ką reikia dary-
ti, ir eini į priekį.“ 

„Neįgaliu“ paverčia 
aplinkiniai

„Tačiau negalvokite, kad vis-
kas labai lengva, – sako nuolat 
besišypsanti moteris. – Aš me-
luočiau, jei sakyčiau, kad man 
nereikia pagalbos. Jos reikia vi-
sokios – ir moralinės, ir fizinės, 
be artimųjų pagalbos auginti vai-
kus tikrai nepajėgčiau.“ 

Moteris daro visus buities 
darbus, kaip ir vaikštantis žmo-
gus, tačiau pripažįsta, kad tai jai 
užtrunka dvigubai ilgiau: jei vy-
ras valo kambarį 5 minutes, ji tai 
daro 10. Kai gamina valgyti, vis-
kas turi būti padėta arti, nes pati 
negali, pavyzdžiui, nueiti į rūsį 
ir atsinešti produktų.

Juliana mano, kad ji, ir sė-
dėdama rateliuose, gali padary-
ti beveik viską, ką ir vaikštantis 
žmogus, tik kartais aplinkiniai 
paverčia neįgalia. Ji sako nuolat 
sulaukianti klausimų ir pastabų: 
kaip tu tai darysi, juk tai brangu, 
neįmanoma ir pan.

Tiesa, šeima į ją niekad ne-
žiūrėjo kaip į „neįgalią“ blogąja 
prasme. Moteris pasakoja, kad 
jos mama dar gulint ligoninė-
je po ką tik patirtos lemtingo-
sios avarijos, kai buvo pažeistas 
stuburas, nunešė dukros doku-
mentus į aukštąją mokyklą (Ju-
liana traumą patyrė per pasku-
tinį skambutį). Mama pasakė: 
„Aš neįsivaizduoju, kaip tu stu-
dijuosi, bet, manau, pabandy-
ti verta – mesti visada bus gali-
ma.“ Ir pabandė. Iš pradžių la-
bai ilgi atrodę 5 studijų metai 
prabėgo greitai. Juliana baigė 
viešojo administravimo ir teisės 
studijas Tada atsirado ir darbas 
(moteris dirba socialinėje įmo-
nėje projektų vadove). Susipa-
žino su būsimu vyru. Gimė pir-
mas vaikas, o po poros metų – 
ir antras. Moteris sako, jog jau 
tada, kai pirmą kartą pastojo, ją 
aplankė jausmas, kad gyventi ir 
nevaldant kojų galima. Dabar 
moteris sako neįsivaizduojanti 
kitokio gyvenimo. 

Vaikai mamos negalią 
priima natūraliai 

Juliana pasakoja, kad jos nėš-
tumai praėjo normaliai, tik jau-
tusi didesnį gydytojų rūpestį, 
reikėję dažniau pas juos lanky-
tis. Pirmą vaiką netgi pagimdė 
pati. Laukiantis dukrelės nėštu-
mas buvo sunkesnis, tačiau užtat 
dabar auginti mergaitę lengviau 
nei berniuką. 

Juliana prisimena, kad Anie-
lius gimė sausio 1-ąją, buvo pir-

Vaikai įprasmino gyvenimą
(atkelta  iš 1 psl.)

mas tais metais gimęs naujagi-
mis sostinėje. Susirinko žurna-
listai, fotografavo. O kartą slau-
gutė, atnešusi naujagimį, pasiūlė 
pačiai atsistoti ir jį paimti. Kai Ju-
liana pasakė nevaikštanti, sulau-
kė pastabos: „Visos čia nevaikš-
to“. Tokių situacijų pasitaiko ir 
daugiau, bet jas moteris tiesiog 
nuleidžia juokais. 

Anielius jau turi savo parei-
gų – kai mama sėdasi į vežimą, 
palaiko jį, pristumia. Jam savai-
me suprantama, kad reikia pa-
dėti mamai. Panašiai būna ir su-
siruošus į parduotuvę. „Kai vai-
kai su manim, – pasakoja Julia-
na, – jie nesiginčydami eina ša-
lia, įsikibę į vežimą. Kai išvažiuo-
ja su močiute, ji guodžiasi nega-
linti vaikų suvaldyti – laksto kaip 
padūkę.“ Ir ant rankų paimami 
mamos neprašo – žino, kad ne-
galės paimti. Kartais pasitaiko ir 
juokingų situacijų – Anielius, ne-
galėdamas ko nors pasiekti, ima 
šluotą ir bando aukštai pakabin-
tą daiktą nuimti taip, kaip daro 
mama, o juk jis galėtų pasilipti 
ant kėdės. Arba randa kitą išei-
tį – pakviečia mamą vežimėlyje 
ir užsilipa jai ant kelių. 

Anielius supranta, kad 
mama šiek tiek kitaip juda, 
klausiantiems apie tai visiškai 
ramiai atsako: „Mano mama po 
avarijos.“ Vis dėlto Juliana sako 
žinanti, kad vaikai negailestingi 
ir gali būti, kad vieną dieną kas 
nors dėl jos negalios pasišaipys 
iš sūnaus. Todėl užrašė berniu-
ką į karatė treniruotes, kad pri-
reikus jis galėtų apsiginti. 

Kasdienės problemos 
įveikiamos

Juliana gyvena privačiame 
name kartu su mama ir savo šei-

ma, bet sako, kad tai nėra labai 
patogu – čia pačiam reikia apie 
viską galvoti, o bute įvairiais bui-
tiniais nesklandumais (ar dingo 
elektra, ar sugedo santechnika) 
kažkas pasirūpina. „Kai gyve-
nom bute, būdavo, kaimynai už-
sukdavo ir paklausdavo, ar ne-
reikia ko nors parnešti iš parduo-
tuvės“, – sako Juliana. Ji svars-
to – jei jau gyventi name, norėtų-
si, kad jis būtų visiškai pritaiky-
tas – ir garažas, iš kurio galėtum 
įvažiuoti į namą, kad nesineštų į 
vidų purvas, jokių slenksčių. Da-
bar namas pritaikytas iš dalies – 
įvažiavimas, vonia. 

Juliana džiaugiasi, kad mo-
kykla, kurią lanko sūnus, nauja, 
pritaikyta, todėl ji gali bet kada 
nuvažiuoti pas mokytoją ir pasi-
kalbėti – juk Anielius pirmokas, 
tad iškyla įvairių klausimų. Kur 
kas blogesnė padėtis su ambula-
torija – ji visiškai nepritaikyta, to-
dėl prireikus vaikus nuvesti pas 
gydytoją ar skiepų, reikia prašy-
ti mamos ar vyro pagalbos. Pati 
Juliana užsirašiusi Šeškinės po-
liklinikoje, kurioje jai, judančiai 
rateliais, gana patogu patekti pas 
gydytojus. Tačiau tai tik kasdie-
nės gyvenimo problemos, kurios 
visos įveikiamos. 

Netrukus Motinos diena. Ju-
liana sako, kad jai tai svarbi šven-
tė. Nors vaikai dar maži, vis tiek 
šeima pasveikina, surengia šven-
tę. Tokiom dienom moteris pa-
galvoja, kad motinystė pakei-
tė jos gyvenimą, įprasmino jį, ir 
padėjo pačiai sau įrodyti, kad 
atsisėdus į ratelius gyvenimas 
nesibaigia, – ir nevaikštant ga-
lima gyventi prasmingai, visa-
vertiškai ir džiaugtis kiekviena 
akimirka. 

Aurelija BABINSKIENĖ

Jakubauskai laimingi kartu.                                                      Asmeninio albumo nuotr.
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Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Daktaras
Aiskauda

Tulžies pūslės akmenligės sukeltos 
komplikacijos pavojingos gyvybei 

Ką reikia žinoti perkant 
kompensuojamuosius vaistus

Valstybinė ligonių kasa 
(VLK) vis dar gauna klau-
simų apie kompensuo-
jamuosius vaistus – jų iš-
rašymą ir pardavimą. Į 
dažnai užduodamus klau-
simus atsako Kristina  
Garuolienė, VLK Vaistų 
kompensavimo skyriaus 
vedėja. 

Tulžies pūslės akmenli-
ge pasaulyje (ypač išsi-

vysčiusiose šalyse) serga apie 20 
proc. visų suaugusių žmonių (pa-
prastai pradedama sirgti perko-
pus 30 metų slenkstį). Ši liga mo-
terims pasitaiko 2–3 kartus daž-
niau negu vyrams, vaikai ir jau-
nuoliai ja serga labai retai. Asme-
nų, sulaukusių 80-ies metų, gru-
pėje tulžies pūslės akmenligė (to-
liau – akmenligė) pasitaiko beveik 
kas antram žmogui. Būdinga tai, 
jog 70–80 proc. sergančiųjų ilgai 
(kartais ir visą gyvenimą) nejau-
čia jokių akmenligės požymių (tai 
vadinama besimptome akmenli-
ge). Liga dažniausiai nustatoma 
atsitiktinai, kai ligonis kreipiasi į 
medicinos įstaigą dėl kitų ligų ir 
jam atliekama, pavyzdžiui, pilvo 
organų echoskopija. 

Ligos priežastys:
• paveldėjimas (trūksta kai kurių 
fermentų tulžies gamybai kepe-
nyse) • nutukimas • diabetas • 
nėštumas (jo metu tulžis tirštėja) 
• kai kurių vaistų vartojimas (šiai 
grupei priklauso, pavyzdžiui, 
preparatai nuo pastojimo, vaistai, 
turintys estrogenų, progesterono) 
• kai kurios skydliaukės, kepenų 
ligos (pavyzdžiui, hepatitas B ar 
C), tulžies takų infekcijos • klu-
binės žarnos uždegimas • plono-
sios žarnos dalies pašalinimas • 
labai staigus svorio sumažėjimas 
(pavyzdžiui, badaujant) • ne-
tinkama mityba (labai šaltas, la-
bai karštas, aštrus, riebus, saldus 
maistas) • žalingi įpročiai (alko-
holio vartojimas, rūkymas ir kt.) 
• piktnaudžiavimas saldžiais gė-

rimais, stipria kava, stipria arba-
ta, druska, aštriais prieskoniais • 
nereguliarus, retas maitinimasis, 
persivalgymas • dažnas vidurių 
užkietėjimas.

Pastabos:
1. Moterys, kurios vartoja hor-

moninius preparatus nuo pasto-
jimo, o taip pat tos, kurioms tai-
koma vadinamoji pakeičiamo-
ji hormonų terapija (menopau-
zės laikotarpiu) akmenlige ser-
ga dažniau.

2. Nors nėštumas yra viena iš 
akmenligės priežasčių, tačiau kai 
kada po gimdymo akmenų ne-
berandama. Apskritai akmenli-
gė labiau būdinga gimdžiusioms 
moterims.

3. Akmenlige dažniau ser-
ga nutukusios moterys iki 50-ies 
metų amžiaus, rečiau – abiejų ly-
čių vegetarai. Beje, šia liga ser-
ga apie 40 proc. vyresnių nei 60 
metų moterų.

Akmenų rūšys
Tulžies pūslėje ir jos latakuo-

se susidaro šių rūšių akmenys: 
cholesteroliniai (jie formuojasi 
dėl cholesterolio pertekliaus tul-
žyje), pigmentiniai (atsiranda pa-
didėjus tulžyje bilirubino kiekiui; 
taip gali nutikti ir dėl infekcijos 
bei sergant kepenų ciroze), kalci-
niai (kai tulžyje padaugėja kalcio 
arba per daug jo patenka į orga-
nizmą ir kai sutrinka kalcio apy-
kaita) ir mišrūs. Pastarieji akme-
nys susiformuoja iš organinių ir 
neorganinių medžiagų: choleste-
rolio, bilirubino, tulžies rūgščių, 
baltymų, kalcio, kai kurių drus-
kų, mikroelementų.

Akmenys būna įvairaus dy-
džio (nuo kelių milimetrų iki 
kiaušinio dydžio), kietumo, for-
mos ir spalvos. Jų gali būti vie-
nas, keli arba net šimtas ir dau-
giau. Cholesteroliniai akmenys 
būna šviesūs, apvalūs arba ova-
liniai, minkšti, pigmentiniai – juo-
di arba rudi ir t. t.

Pavojingiausi ne dideli akme-
nys (jie sukelia tik skausmus), o 
maži, mat pastarieji gali nuslinkti 
į tulžies lataką ir jį užkimšti (dėl 
šios komplikacijos prireikia chi-
rurgo pagalbos); beje, pasitaiko 
ir tokių atvejų, kai akmuo iš la-
tako grįžta atgal į tulžies pūslę.

Kai akmenų nedaug ir ypač 
kai jie maži ir nesukalkėję (pvz., 
sudaryti iš cholesterolio), gali 
būti tirpdomi (tai gali trukti apie 
metus) gydytojo paskirtais vais-
tais. Kartais tokie akmenys pasi-
šalina patys (priepuolio metu gali 
išeiti po akmenį) arba juos ištirp-
do pati tulžis.

Ligos požymiai
Kadangi akmenligė vysto-

si (blogėjimo linkme) lėtai (kar-
tais tai trunka ištisus dešimtme-
čius), dažnas ligonis, susidūręs 
su nestipriai išreikštais pirmai-
siais šios ligos požymiais (kartu-
mu burnoje, šleikštuliu, pilvo pū-
timu, spaudimu dešinėje pašonė-
je), kurie atsiranda suvalgius rie-
baus, aštraus, kepto, rūkyto, kon-
servuoto maisto, o taip pat išgė-
rus alkoholinių ar šaltų putojan-
čių gėrimų, atsiradus vibracijai 
(pvz., važiuojant duobėtu keliu), 
esant stiprioms emocijoms, ne-
skuba pas gydytoją, nes neįtaria 

sergąs akmenlige. Kiek gali trukti 
toks „pakenčiamas“ laikotarpis, 
nežinia, tačiau aišku, jog nepaša-
linus ligos priežasčių, ji savaime 
nepraeina. Anksčiau ar vėliau su-
laukiama skausmingų akmenli-
gės priepuolių. Jie gali trukti nuo 
kelių minučių iki kelių valandų 
arba parą ir net ilgiau. Priepuo-
lių metu stipriai skauda dešinę 
pašonę (taip pat skausmas api-
ma dešinę mentę, petį ir dešinę 
kaklo pusę), vargina pykinimas 
ar vėmimas. 

Įsidėmėtina! Nepriklausomai 
nuo ligos požymių sunkumo bū-
tina nedelsiant kviesti greitąją 
medicinos pagalbą. Kol ji atvyks, 
ligonis turi gulėti. Jei yra poreikis, 
jam galima duoti gerti šilto virin-
to vandens, tačiau neduodama 
nei maisto, nei kokių nors vaistų 
ar maisto papildų. Taip pat neturi 
būti daromas joks masažas, nede-
ra jokiomis priemonėmis nei šil-
dyti, nei šaldyti pilvo.

Komplikacijos
Komplikacijos pasitaiko maž-

daug kas šeštam ligoniui. Dėl ne-
gydomos ar netinkamai gydo-
mos akmenligės (pvz., gydantis 
įvairiomis nepatikrintomis na-
minėmis priemonėmis) gali at-
sirasti: ūminis cholecistitas (tul-
žies pūslės uždegimas), cholan-
gitas (tulžies latakų uždegimas), 
sepsis (t. y. kraujo užkrėtimas; 
bakterijoms patekus į kraują, su-
keliamas įvairių kitų organų už-
degimas), tulžies pūslės sienelės 
plyšimas, peritonitas (pilvaplėvės 
uždegimas). 

Kai tulžies latakai užsikemša 

akmenimis, susergama vadina-
mąja mechanine gelta. Jeigu tokia 
gelta ligonį ištinka dažnai arba ji 
trunka ilgai, atsiranda kepenų ne-
pakankamumas ir taip pat suser-
gama labai pavojinga liga – pan-
kreatitu (ūminiu kasos uždegi-
mu). Beje, pankreatitas gali baig-
tis mirtinai pavojinga būsena – 
kasos nekroze. Dar viena labai 
sunki komplikacija (laiku neišo-
peravus tulžies pūslės) – tulžies 
pūslės vėžys (sudaro 1 proc. visų 
tulžies pūslės akmenligės atvejų).

Įsidėmėtina!
1. Kai akmenligė komplikuo-

jasi cholecistitu (viena dažniau-
sių tulžies pūslės komplikacijų), 
labai svarbu šią ligą gydyti sku-
biai ir tinkamai, mat būna sunkių 
atvejų, kai tulžies plėvė plyšta ir 
susergama peritonitu.

2. Tulžies pūslės akmenims 
atsidūrus tulžies latakuose, gali 
prasidėti pūlinis latakų uždegi-
mas ir gelta (šioms komplikaci-
joms būdingi stiprūs skausmai, 
aukšta temperatūra, šaltkrėtis, 
pageltusios akys) arba ūmus ka-
sos uždegimas (požymiai: labai 
stiprus juosiantis viršutinės pil-
vo dalies skausmas, stiprus vė-
mimas).

Čia apibūdintos komplika-
cijos yra labai pavojingos ne tik 
sveikatai, bet ir gyvybei. 

3. Sergantiems akmenlige, as-
menims po tulžies pūslės pašali-
nimo operacijos, o taip pat asme-
nims, turintiems įgimtą polinkį 
sirgti šia liga, kiekvienu konkre-
čiu atveju dietą ir kitas priemones 
nurodo tik gydytojas. 

Romualdas OGINSKAS

Kokie vaistai kompensuo-
jami? 

Kompensuojamos ne visų 
vaistų, o tik tų, kurie yra įrašyti 
į Ligų ir kompensuojamųjų vais-
tų joms gydyti sąrašą (A) ir Kom-
pensuojamųjų vaistų sąrašą (B), 
įsigijimo išlaidos. Kompensuoja-
mosios medicinos pagalbos prie-
monės įrašomos į atskirą Kom-
pensuojamųjų medicinos pagal-
bos priemonių sąrašą (C). Šiuos 
sąrašus žino gydytojai ir jais 
naudojasi išrašydami vaistus ar 
medicinos pagalbos priemones.

Ar kompensuojama visa 
vaisto kaina? 

Kompensuojama ne visa, bet 
vadinamoji bazinė vaisto kaina. 
Bazinė kaina yra mažmeninės 
kainos, už kurią vaistai parduo-
dami vaistinėje, dalis. Ši dalis ir 
gali būti kompensuojama 100, 
90, 80 ar 50 procentų. Dauge-
lis pastebėjo, kad ir už 100 proc. 
kompensuojamuosius vaistus 
tenka primokėti. To priežastis – 
skirtumas tarp vaisto mažmeni-
nės ir bazinės kainos dalies, kuri 
atitinka nustatytą kompensavi-
mo dalį (100, 90, 80 ar 50 proc.).

Pavyzdžiui, vieną vaistą su 
ta pačia veikliąja medžiaga ga-
mina 3 gamintojai, vaistinėje jų 
kainos skirtingos. Tačiau jiems 

apskaičiuota vienoda bazinė kai-
na – 37,95 lito. Tad pacientas, pa-
tariamas gydytojo ir vaistininko, 
iš analogiškų vaistų visuomet 
gali pasirinkti tą, kurio priemo-
ka mažesnė.

Ką pacientui turi pasakyti 
gydytojas, išrašantis kompen-
suojamuosius vaistus ir juos iš-
duodantis vaistininkas?

Gydytojas, taip pat ir vaisti-
ninkas, turi informuoti pacien-
tą apie Kompensuojamųjų vais-
tinių preparatų kainyne įrašy-
tų to paties bendrinio pavadini-
mo vaistų kainas bei jiems nu-
statytas priemokas, t.y. paaiš-
kinti, kad to paties vaisto kai-
nos gali skirtis, o tai priklauso 
nuo gamintojo nustatytos kai-
nos. Kad būtų paprasčiau tai pa-
daryti, kiekvienoje vaistininko 
darbo vietoje yra įrengti monito-
riai. Monitoriaus pirmoje eilutė-
je turi būti nurodomas pigiausias 
(už kurį primokėti pacientui rei-
kėtų mažiausiai) kompensuoja-
masis vaistas ar pigiausia medi-
cinos pagalbos priemonė, bran-
gesnieji išvardijami žemiau.

Visose vaistinėse turi būti pi-
giausių to paties bendrinio pa-
vadinimo grupės vaistų, esan-
čių didmeninės prekybos rinko-
je. Vaistinėms privalu turėti visų 

vaistų, įrašytų į vaistinėje būtinų 
turėti kompensuojamųjų vaistų 
sąrašą, kuriame yra kraujospū-
dį mažinantys, skausmą malši-
nantys, širdies veiklą gerinan-
tys vaistiniai preparatai, taip 
pat vaistai kvėpavimo sistemos 
ligoms gydyti, antibiotikai in-
fekcinėms ligoms gydyti ir kiti 
dažniausiai pacientams skiriami 
kompensuojamieji vaistai, kurių 
priemoka būtų mažiausia. Kei-
čiantis Kompensuojamųjų vais-
tinių preparatų kainynui, kore-
guojamas ir Vaistinėje būtinų 
turėti kompensuojamųjų vais-
tų sąrašas.

Kokiam laikotarpiui gali 
būti išrašyti kompensuojamie-
ji vaistai? 

Pirmą kartą ligoniui, kuriam 
nustatyta lėtinė liga, vaistų išra-
šoma iki 1 mėnesio gydymo kur-
sui (gali būti išrašomi vienai ar 
kelioms dienoms). Tik įsitikinus, 
kad vaistai veiksmingi, galima 
skirti iki 3 mėn. trunkantį gydy-
mo kursą (išskyrus narkotinius 
ir psichotropinius vaistus, jie 
skiriami trumpesniam laikotar-
piui). Šie ligoniai vieno apsilan-
kymo metu gali gauti (pacien-
tui pageidaujant) ne vieną kom-
pensuojamųjų vaistų ar medici-
nos pagalbos priemonių recep-

tą, o tris. Tai yra ligonio vartoja-
mus vieno pavadinimo vaistus 
gydytojas gali išrašyti 3 mėne-
sių gydymui ant 3 atskirų recep-
tų blankų. Tokia tvarka – tai pa-
lengvinimas tiems pacientams, 
kuriems vienu kartu sumokėti 
keliems mėnesiams reikalingų 
kompensuojamųjų vaistų prie-
moką sunku, o kas mėnesį kreip-
tis į gydytoją dėl vaistų išrašymo 
taip pat keblu.

Sergantiesiems kitomis (ne 
lėtinėmis) ligomis kompensuoja-
mųjų vaistų ir medicinos pagal-
bos priemonių vienu kartu gy-
dytojas gali išrašyti vienam mė-
nesiui, jei liga ūmi – 7 dienų gy-
dymo kursui.

Gydytojas, išrašydamas 
kompensuojamųjų vaistų, pri-
valo atsižvelgti į dozuočių ori-
ginalioje pakuotėje skaičių, nu-
rodytą Kompensuojamųjų vais-
tų bazinių kainų kainyne.

Gydytojai asmeniškai atsako 
už išrašytus ir parašu bei asme-
niniu spaudu ar gydytojo tapa-
tybę patvirtinančiu lipduku pa-
tvirtintus receptus. Pasibaigus 
receptų galiojimo laikui, vaistai 
nebeišduodami. Tuomet vėl rei-
kia kreiptis į gydytoją, kad šis 
pakartotinai parašytų naują re-
ceptą. Be to, kad vaistininkas ga-
lėtų parduoti vaistą, receptas turi 
būti užpildytas be klaidų, jame 
neturi trūkti reikiamų duomenų. 
Jei receptas išrašytas neteisingai, 
jis negalioja.

Kas gali išrašyti kompen-
suojamųjų vaistų?

Ambulatoriškai gydomiems 
pacientams, apdraustiems arba 
apsidraudusiems privalomuoju 
sveikatos draudimu (PSD), šei-
mos gydytojai ar gydytojai spe-
cialistai, dirbantys sutartis su te-
ritorinėmis ligonių kasomis su-
dariusiose gydymo įstaigose, gali 
išrašyti iš PSDF biudžeto kom-
pensuojamų vaistų bei medici-
nos pagalbos priemonių.

Ar skiriasi receptų išrašy-
mo tvarka privačioje gydymo 
įstaigoje?

Receptų išrašymo tvarka tiek 
privačioje, tiek viešojoje gydymo 
įstaigoje yra tokia pat. Tačiau pri-
vačioje gydymo įstaigoje, nesu-
dariusioje sutarties su teritorine 
ligonių kasa (TLK), dirbantys gy-
dytojai išrašyti kompensuojamų-
jų vaistų negali. 
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Neįgalieji autobusuose 
neskriaudžiami?

Martynas Vainorius Klaipėdos laikraštyje „Vakarų ekspre-
sas“ rašo apie uostamiesčio neįgaliųjų patiriamus sunku-
mus važiuojant visuomeniniu transportu. 

(atkelta  iš 1 psl.)

Kliūtis socialiniam būstui  
gauti – vaikas? 

Diana Krapavickaitė kaunodiena.lt portale išspausdintame 
straipsnyje aprašo neįgaliojo Vaclovo Kairio vargus siekiant 
gauti socialinį būstą. 

V.Kairys yra neįgalus vieni-
šas tėvas, auginantis mažame-
tį vaiką. Per skyrybas su žmona 
teismas oficialiai nustatė vaiko 
gyvenamąją vietą su tėvu. Da-
bar V.Kairys laužo galvą, kaip 
užtikrinti vaikui stogą virš gal-
vos. Kai mylima moteris laukė-
si jųdviejų dukrelės, vyras paty-
rė visam gyvenimui jį į neįgalio-
jo vežimėlį pasodinusią traumą. 

Šiandien sunkiausiai išspren-
džiama V.Kairio problema – gy-
venamasis būstas. Prieš metus 
vyras ryžosi skyryboms su gir-
taujančia ir dukra nesirūpinan-
čia žmona. Su ja jau ir taip nebu-
vo kartu. Įstatymas numato, kad 
vienišam judėjimo negalią turin-
čiam žmogui suteikiama pirmu-
mo teisė gauti socialinį būstą. Pa-
radoksas – kliūtimi pasinaudoti 
šiuo įstatymu V.Kairiui trukdo 
7-erių metų dukra. Ji yra šeimos 
narys, todėl pagal įstatymus vy-
ras yra nebevienišas.

V.Kairys jau 8 metus laukia 
eilėje Kauno savivaldybės socia- 
liniam būstui gauti. Šiuo metu 
jis yra 215-asis neįgaliųjų eilė-
je. V.Kairio skaičiavimu, per 8 
metus jo prašymas į priekį pasi-
stūmėjo per 100. Vyras turi kuo 
greičiau išsikelti iš nuomojamo 
būsto, nes jo šeimininkė grįž-
ta į Lietuvą, tačiau susiduria 
su sunkumais.  „Niekas nenori 
nuomoti neįgaliam“, – pasako-
jo V.Kairys.

Šiuo metu yra rezervuotas 2 
kambarių savivaldybei priklau-
siantis butas. Ant Kauno miesto 
savivaldybės Gyvenamojo fondo 
administravimo skyriaus vedė-
jos Lauros Stankevičienės stalo – 
2 segtuvai. Vienas – V.Kairio, ki-
tas – kito neįgaliojo, kuriam skir-
tas 1 kambario butas, tačiau jis 

nori dviejų, nes antro kambario 
reikia jo slaugei. L.Stankevičienė 
paaiškino laukianti Socialinės  
apsaugos ir darbo ministerijos 
atsakymo, ar skirti šiam neįga-
liajam 2 kambarių butą. Jei mi-
nisterija nutars, kad ne, vienišam 
judėjimo negalią turinčiam vy-
rui teks pasitenkinti vienu kam-
bariu. Tada rezervuotasis butas 
galėtų būti pasiūlytas V.Kairiui. 
Pasak L.Stankevičienės, minė-
tas butas atitinka reikalavimus, 
jis – pirmame aukšte, name būtų 
įrengta įvaža neįgaliojo vežimė-
liui, iki dukros mokyklos – trys 
sustojimai. „Dar turėsime atlik-
ti vieną ilgai trunkančią proce-
dūrą. Turėsime iš prieš jį eilėje 
esančių 214 žmonių sulaukti at-
sakymų raštu, kad nepasikeitė 
jų sveikatos būklė, sutikrinti, ar 
tarp tų 214 nėra judėjimo nega-
lią turinčio vienišiaus“, – darbų 
eigą dėstė vedėja.

Ji neneigė, kad V.Kairys pa-
gal įstatymą neatitinka vieni-
šiaus statuso. Įstatymas neapi-
brėžia šeimos nario amžiaus, tad 
vienišo vyro pirmokė dukra – 
šeimos narys. Vadinasi, V.Kairys 
nebevienišas. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Paramos būstui sky-
riaus vedėjas Aloyzas Stapulio-
nis sakė, kad, ministerijos nuo-
mone, V.Kairiui būstas galėtų 
būti suteiktas vertinant jį kaip 
vienišą, judėjimo negalią turin-
tį asmenį, atsižvelgiant į tai, kad 
jis neturi sutuoktinio ar kito as-
mens, kuris galėtų suteikti bui-
tyje reikalingą pagalbą. „Kartu 
gyvenantis nepilnametis vaikas 
tokios pagalbos suteikti negali, 
priešingai, pats reikalauja pagal-
bos ir rūpinimosi“, – argumenta-
vo ministerijos atstovas.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Vakarų ekspresas“ sulau-
kė neįgalios klaipėdietės Danu-
tės skundo, kad ji patyrė šoką 
dėl to, kaip su ja elgėsi autobu-
so vairuotojas.

„Privažiavęs autobusas sus- 
tojo toli nuo šaligatvio krašto. 
Matydami tai mano vyras, kuris 
irgi yra neįgalus, bei kiti keleiviai 
pradėjo prašyti, kad vairuotojas 
privažiuotų arčiau, nes aš sėdžiu 
vežimėlyje. Tuomet vairuotojas 
pareiškė, kad tai yra ne jo rei-
kalas ir problema, priėmė kitus 
keleivius ir uždaręs duris prieš 
mūsų nosis nuvažiavo. Vėliau 
privažiavo 17 maršruto autobu-
sas, mus paėmė, vairuotojas net 
pasiūlė pagalbą – ištraukti spe-
cialų keltuvą vežimėliams įva-
žiuoti. Esu labai dėkinga šiam 
vairuotojui. Sėdėdama autobu-
se aš vis negalėjau atsigauti, ver-
kiau visą kelią iki namų“, – pa-
sakojo moteris.

VšĮ „Klaipėdos keleivinis 

transportas“ (KKT) vadovas 
Gintaras Neniškis tvirtina, kad 
paskutinį kartą skundas, jog 
neįgaliajam su vežimėliu nebu-
vo atidarytos vidurinės durys, 
buvo gautas daugiau nei prieš 
pusmetį.

„Kalbant apie problemą aps-
kritai, tai reikėtų pažymėti, kad 
žemagrindžių autobusų skaičius 
nuolat didėja. Klaipėdos auto-
busų parkas, prieš trejus metus 
atnaujindamas savo transporto 
priemones, įsigijo nemažai tokių 
autobusų. Privatininkai yra įpa-
reigoti atnaujinant savo trans-
porto priemones pirkti tik že-
magrindžius autobusus, tad di-
delio skirtumo tarp jų ir autobu-
sų parko nėra. Iš visų mieste kur-
suojančių autobusų apie 60 pro-
centų yra žemagrindžiai – statis-
tiką blogina tik privažiuojamie-
ji maršrutai, kuriais veža mi-
kroautobusai“, – aiškino KKT 
vadovas.

Šie žodžiai, sūnelio prisiglau-
dimas, jo šypsena – pati didžiau-
sia dovana Vitalijai. Pats didžiau-
sias atpildas už patirtus išbandy-
mus, skausmo ir nevilties dienas, 
savaites, mėnesius. Ir tą titanišką 
ryžtą padaryti viską, kad tik iš-
plėštų sūnelį iš negailestingo li-
kimo žabangų, kad tik jis gyven-
tų, kad tik būtų šalia. 

Drąsus, linksmas, noriai su vi-
sais bendraujantis Tadukas – tik- 
riausias įrodymas, kad motinos 
dėl savo vaikų kalnus nuverčia, 
kad širdimi pajunta, kai jų vai-
kui blogai, nors medikai apie tai 
dar net neužsimena, kad prami-
na takus, kuriais dar niekas nėjo.

Užsitęsusi gelta – 
artėjančio pavojaus 

pranašas 
Tadukas buvo labai lauktas 

kūdikis. Vitalija pasakoja, kad 
viskas ėjosi sklandžiai: ir nėš-
tumas, ir gimdymas. Tik nau-
jagimių gelta berniukui užsitę-
sė. Nepadėjo nė kvarco lempa, 
po kuria mažylis buvo paliktas 
kelioms naktims. Vis dėlto me-
dikams nieko blogo neįtarus, 
mama su kūdikiu netrukus buvo 
išleisti į namus. 

Nerimas į Vitalijos širdį pra-
dėjo brautis paaiškėjus, kad per 
pirmąjį mėnesį berniukas priau-
go tik trečdalį reikiamo svorio. 
O ir gelta vis dar nebuvo praė-
jusi. Motinos iniciatyva atlikus 
papildomus tyrimus paaiškėjo, 
kad labai blogi Taduko kraujo ty-
rimų rezultatai, be to, jam įtaria-
ma kepenų latakų atrezija. San-
tariškių vaikų ligoninės medikai 
diagnozę patvirtino. Čia buvo at-
likta laikinai kūdikio būklę stabi-
lizuojanti operacija, kad galėtų 
nutekėti kepenyse besikaupian-
tys skysčiai. 

Berniukas tapo nuolatiniu 
Kauno 2-osios klinikinės ligo-
ninės ir Klinikų pacientu. Sun-
ku įsivaizduoti Vitalijos širdies 
skausmą ir bejėgiškumą, ma-
tant vis labiau silpstantį kūdikį. 
Ne viena motina yra patyrusi tą 
jausmą, kai, atrodo, bet ką ati-
duotum, kad tik padėtum savo 
vaikeliui, kad tik jam būtų ge-
riau. Tai išgyveno ir Vitalija. Prie 
Taduko lovytės ligoninių palato-
se bėgo dienos, savaitės, mėne-
siai, o taip laukiamo pagerėjimo 
vis nebuvo. 

Suaugusio žmogaus dydžio 
pasidariusios kepenys, pilvely-
je besikaupiantys skysčiai spau-
dė širdelę, kitus vidaus organus, 
trukdė kvėpuoti. Vitalija ir šian-
dien prisimena – Tadukas galėjo 
tik ramiai gulėti, bet koks kruste-
lėjimas, netgi kūdikio verksmas 
iškart sukeldavo komplikacijas 
ir mažylis pradėdavo dusti. Nuo 
pirmųjų mėnesių vartojami anti-
biotikai sekino ir taip silpną ber-
niuko organizmą, slopino imuni-
tetą. Kūdikis seko tiesiog akyse. 

Griebėsi menkiausio 
šiaudo

Ši našta buvo per sunki vos 
24-erių sulaukusios jaunos ma-
mos pečiams. Moterį palaikė tik 
artimieji. Medikai didelių vilčių 

neteikė. Ir šiandien Vitalija prisi-
mena juos pasidalinus į dvi sto-
vyklas. Vieni siūlė blaiviai įver-
tinti situaciją ir... leisti Tadukui 
numirti, kiti laikėsi neutralios 
pozicijos.

Vitalija supranta – tada Lie-
tuvoje dar nebuvo tokių ligų gy-
dymo praktikos. Visa galva pa-
nirusi į bet kokios informacijos 
šia tema paieškas moteris suvo-
kė skaudžią tiesą – mūsų krašte į 
panašią situaciją patekusių vaikų 
tėvai paprasčiausiai nuleisdavo 
rankas, radikalios medikų pagal-
bos nesulaukę kūdikiai mirdavo. 

Vitalijos širdis to negalėjo 
leisti. Ji griebėsi menkiausio šiau-
do ir nenustojo tikėti, kad viskas 
bus gerai. Šiokio tokio palengvė-
jimo teikė Santariškių medikų at-
likta operacija – ji turėjo padėti 
berniukui sulaukti kepenų trans-
plantacijos. 

Lyg tiksinti bomba 
Nors žinia, kad Tadukui rei-

kės persodinti kepenis, buvo tar-
si perkūnas iš giedro dangaus, 
ko gero, ji vienintelė teikė vil-
ties, kad vis dėlto yra būdas pa-
dėti berniukui. Vitalija nė sekun-
dės neabejojo, jog gulsis ant ope-
racinės stalo, kad dalį savo kepe-
nų atiduotų sūneliui. Apie save 
ji tada visai negalvojo – nei kaip 
medikams pasiseks atskirti jos 
kepenų dalį, nei kaip po to jausis. 
Didžiausia laimė tada buvo tai, 
kad sutapo jos ir Taduko kraujo 
grupė. Tai buvo pagrindinė są-
lyga, kad mama galėtų tapti sū-
nelio donore. 

Deja, Lietuvoje tokios ope-
racijos, kai vaikams persodina-
mi gyvo recipiento organai, ne-
buvo atliekamos. Iki Taduko tik 
vienam lietuvių berniukui buvo 
persodinta dalis motinos kepe-
nų ir tai buvo padaryta Briuse-
lyje (Belgijoje). 

Vitalija pasakoja, jog jų šei-
ma šiam lemtingam gyvenimo 
sprendimui pasirinko artimesnį 
variantą – Lenkiją. Transplantaci-
jos operacijos sutikę imtis šios ša-
lies medikai dar iki lietuviams at-
vykstant juos konsultavo, patari-
nėjo, kokius tyrimus reikia atlikti 
ir berniukui, ir jo mamai. 

Vitalija prisimena, jog jiems 
buvo siūloma operaciją atidėti 
kuo vėlesniam laikui, mat kuo 
kūdikis vyresnis, tuo didesnė 
sėkmės tikimybė. Tačiau, pasak 
moters, Tadukas tada buvo lyg 
tiksinti bomba – bet kurią dieną 

jo būklė galėjo tapti kritiška. Di-
džiulį nerimą kėlė ilgokai užsitę-
sęs dokumentų, garantuojančių, 
kad mūsų šalis sutinka apmokė-
ti transplantacijos išlaidas, tvar-
kymas. Pasak Vitalijos, paprastu 
automobiliu vežti sūnelį į Lenki-
ją jau buvo per daug rizikinga, 
tad teko išsinuomoti reanimobilį. 

Važiavo jie tada į juodą ne-
žinią – visiškai nenutuokdami, 
kas jų laukia, su niekuo pasitarti 
negalėdami. Bet važiavo kupini 
vilties ir tikėjimo, kad viskas ge-
rai baigsis.

Tadukas kovotojas 
Berniuką ir mamą lenkų me-

dikai dar apie savaitę tyrė ir tik 
tada operavo. Taduku rūpinęsis 
profesorius stebėjosi – berniukas 
buvo netekęs bet kokių gyvybi-
nių jėgų, iki menkiausio mikro-
elemento. Mes, suaugusieji, bū-
dami tokios būklės, nė rankos 
pakelti negalėtume, o 9 mėnesių 
Tadukas tiesė rankutes į žaisliu-
kus, domėjosi aplinka. 

Vitalija pasakoja, kad po ope-
racijos sūnelis atsigavo pakanka-
mai sunkiai. Gydymas, reabilita-
cinis periodas užtruko beveik 3 
mėnesius. Tiesa, tiek laiko buvo 
prižiūrimas tik mažylis, o Vitali-
ja, po operacijos praėjus vos sa-
vaitei, turėjo persikelti į greta li-
goninės esantį viešbutį. Tačiau 
ne tai svarbiausia. Mama džiau-
gėsi, kad įdėtos pastangos nenu-
ėjo veltui, kad transplantacija iš-
gelbėjo sūnaus gyvybę. 

Po tos kovo 1-osios, kai ber-
niukui buvo persodinta dalis ma-
mos kepenų, jau prabėgo 6-eri 
metai. Ši diena – viena reikšmin-
giausių Taduko ir Vitalijos gy-
venime. Jų namuose ji švenčia-
ma kaip bendras jųdviejų gim-
tadienis, abu grąžinęs naujam – 
džiugiam, laimingam, į ateitį be-
sidriekiančiam gyvenimui. Tekęs 
sudėtingas išbandymas juodu la-
bai užgrūdino ir sustiprino. Per šį 
laiką Vitalija ne tik ne pagal me-
tus subrendo, bet savo stipry-
be tarsi pasidalijo ir su Taduku. 
Dar į pirmą klasę besirengiantis 
berniukas viską žino apie nelen-
gvą savo kūdikystę, supranta, jog 
turi saugoti sveikatą, kiekvieną 
dieną gerti vaistus. Judriam, vai-
kystės džiaugsmu trykštančiam 
berniukui tai nelengva dalia. Ta-
čiau beatodairiškos motinos mei-
lės lydimas Tadukas tikrai su ja 
susigyvens. 

Aldona MILIEšKIENĖ

Dukart mamos padovanotas 
gyvenimas

Asmeninio albumo nuotr.Vitalijai svarbios visos Taduko šventės
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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

Šiuos anekdotus ELTA 
parengė pagal užsienio spaudą.

Anek do tai
BILDUKAS

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Straipsnis gimė perskaičius liūdnokas mintis, kuriomis da-
lijosi negalią turintys žmonės. Vieni neturi pinigų, antri 
neturi saiko, treti negirdi. Bet visiems vietos po saule už-
tektinai ir veiklai erdvės – taip pat. Tad nereikėtų nusimin-
ti, svarbu judėti pirmyn. Neįgalieji žmonijai yra palikę di-
dingų darbų. Vieni tapė, antri kūrė muziką, treti pasinėrė 
į mokslą ir paliko neįkainojamų atradimų. 

Žymiausi pasaulio kurtieji

Žinios apie kurčiuosius siekia 
Antikos laikus, kuomet gyveno 
dailininkas Kvintas Pedijus, Ro-
mos senatoriaus sunūs. Jam gi-
mus ir nustačius kurtumą, dė-
dės Mesalos Korvino patarimu, 
berniuką nutarta mokyti piešimo 
meno. Istorijoje K.Pedijus įrašy-
tas kaip pirmas kurčiasis, gavęs 
išsilavinimą. 1521 m. olandų hu-
manistas Rudolfas Agrikola pa-
žymėjo, kad kurtieji galėtų ben-
drauti raštu. Jis neigė kažkada 
kažkieno pasakytą mintį, kad ge-
bėjimas kalbėti yra atskirtas nuo 
galimybės mąstyti. 

Pirmasis universitetas 
Pirmasis universitetas neį-

galiesiems buvo atidarytas Va-
šingtone, valstijoje, kurioje šiuo 
metu įsikūrusi JAV sostinė. Mo-
kymo įstaiga vadinasi Galodeto 
universitetu. Siūloma studijuoti 
darbo su negalią turinčiais žmo-
nėmis, audiologo profesijas, su-
daroma galimybė tapti vertėju, 
socialiniu darbuotoju, mokyto-
ju, matematiku. 

Universiteto įkūrimo istorija 
siekia 1856 metus, kuomet pašto 
viršininkas generolas fi lantropas 
Amosas Kendalas padovanojo 2 

akrus žemės, esančios Vašingto-
no šiaurės pietryčiuose. Pradžio-
je jo sumanymas buvo kuklus: 
siekta atidaryti mokyklą ir gy-
venamuosius namus 12 kurčių 
ir 6 akliems mokiniams. Mokyk-
la buvo tik už mylios nuo Kapi-
tolijaus, JAV kongreso susirinki-
mų vietos. Kadangi mokymosi 
procesas vyko sklandžiai, kitą-
met A.Kendalas įkalbėjo kongre-
są užregistruoti naująją mokyklą 
kaip instituciją, skirtą kurčneby-
liams ir akliesiems. Antraisiais 
veiklos metais mokyklą lankė 14 
kurčiųjų ir 7 akli studentai. Mo-
kyklos vadovas, įžvelgęs pers-
pektyvą mokyklai augti, ėmė rū-
pintis naujų pastatų statyba, lė-
šomis. Edvardas Galodetas tapo 
pirmuoju jos vadovu. 

Čia besimokantiesiems pa-
mažu buvo keliami vis dides-
ni reikalavimai. Siekiant įdieg-
ti pažangiausius metodus, vyk-
ta pasitobulinti į Europą. Laikui 
bėgant kurtieji ir aklieji buvo at-
skirti. Pastarieji perkelti į Balti-
morę. 1864 metais JAV preziden-
tas Abraomas Linkolnas pasirašė 
įstatymą, kuriuo šiai mokymo įs-
taigai buvo suteiktas koledžo sta-
tusas. 1869 m. birželį jau 3 stu-

dentams buvo įteik-
ti diplomai. Į studen-
tų sąrašus įtrauktos 
ir moterys – nuspręs-
ta, kad ir jos pakan-
kamai intelektualios, 
kad būtų mokomos. 

Žmonės, įveikę 
negalią

Žinomos anglų 
roko grupės „The 
Who“ lyderis Pitas 
Tounsendas turi klau-
sos negalią. Muzikan-
tas teigia, kad jį klau-
sos problemos pradė-
jo kamuoti dėvint au-
sines. Priminsiu, kad 
„The Who“ – viena iš 
pasaulio muzikos gru-
pių, prisidėjusi transformuojant 
rokenrolą į roką. 

Teigiama, kad Ludvikas van 
Bethovenas gebėjimą nepriekaiš-
tingai girdėti garsus pradėjo pra-
rasti apie 1800-uosius, t.y. apie 
30-uosius savo gyvenimo metus. 
Tai pasireiškė spengimu ausyse. 
Pašalinis garsas trukdė mėgau-
tis muzikos garsų pasauliu, tad 
kompozitorius pradėjo vengti 
pokalbių, prasilenkdavo su pa-
šnekovais. Siekdamas kompen-
suoti klausos trūkumą, koncer-
tų salėje įsikurdavo šalia scenos, 
pirmose eilėse. Nebegalėdamas 
girdėti medinių pučiamųjų ins-
trumentų ir dainininkų balsų, jis 
rašė muziką styginiams kvarte-
tams, nes dar gebėjo girdėti aukš-
tesnio dažnio garsus. 

Pasaulyje

Pasakojama, jog kartą, atli-
kus Devintąją simfoniją, Betho-
venas turėjo pasukti galvą, kad 
matytų, kiek žmonių jam plo-
ja. Šis ir kiti faktai slėgė genijų ir 
1802 m. jis bandė nusižudyti. Ta-
čiau meilė muzikai buvo stipres-
nė. Kompozitorius kūrė, nepai-
sant to, kad negalėjo girdėti. Ge-
nijus rašė muziką nekreipdamas 
dėmesio, ką vilki, nesišukavęs, 
nesiprausęs. Jis savo kambary-
je turėjo keletą pianinų, kuriems 
buvo nupjautos kojos. Tai padė-
jo Bethovenui girdėti vibruojan-
čius muzikos garsus. 

Tomas Edisonas – olandų kil-
mės amerikiečių išradėjas. JAV jo 
vardu užpatentuoti net 1093 išra-
dimai. Apie 3 tūkstančius išra-
dimų užpatentuota kitose šaly-
se: Jungtinėje Karalystėje, Pran-
cūzijoje ir Vokietijoje. Mokyklo-
je jis buvo laikomas plevėsa, ne-
galėdavo susikaupti, jo mintys 
blaškėsi. Savo minčiai išreikšti 
T.Edisonas sunkiai rasdavo žo-
džių, nesklandžiai dėliodavo 
mintis. Pastoriaus visaip iškone-
veiktas, jis metė mokyklą. Tuo-
met jo mokytoja tapo motina. 

Mokslininkas save laikė visiš-
kai kurčiu, teigdamas, kad sulau-
kęs 12 metų nebegirdėjo paukš-
čių giesmių. Peršasi išvada, kad 
kurtumas mokslo genijui padėjo 
susikaupti, susikoncentruoti, su-
sitelkti ties dideliais atradimais.  

Tai – tik keli pavyzdžiai, at-
spindintys neeilinį talentą ir ge-
bėjimus.

Nijolė KAVALIAUSKAITĖ-
HUNTER

Kompozitorius Ludvikas van Bethovenas ėmė 
prarasti klausą apie 30-uosius savo gyvenimo 
metus.

Išradėjas Tomas Edisonas save laikė visiškai kurčiu.Muzikantas Pitas Tounsendas teigia, kad klausos prob-
lemos jį pradėjo kamuoti dėvint ausines.

 

– Ar jūsų žmona visuomet tiek 
daug kalba?
– O taip! Praėjusią vasarą per 
atostogas Ispanijoje ji beplepė-
dama net nudegė liežuvį.

***
Pasaulio rekordus gerinan-
tis sportininkas ateina pas gy-
dytoją. 
– Jūs turite 40 laipsnių tempe-
ratūros, – sunerimęs sako gy-
dytojas.

– Nuostabu, o koks yra pasau-
lio rekordas?

***
– Kas yra džentelmenas?
– Tai vyras, kuris prisimena mo-
ters gimtadienį, tačiau jos am-
žių pamiršta.

***
Vyriškis perka parašiutą. Jis 
skeptiškai klausia: 
– Ar jis tikrai išsiskleis, jei aš pa-
trauksiu virvelę?
– Žinoma! O jei neišsiskleis, 
jūsų žmona galės jį pakeisti.

***
Koncerto rengėjai: 
– Tai turėjo būti mišrus choras, 

bet aš matau tik vyrus. 
Choro vadovas: 
– Tai ir yra mišrus choras. Pusė 
moka dainuoti, o pusė – ne.

***
Moteris patenka į dangų ir klau-
sia Šv. Petro, kur yra jos vy-
ras. Jis pažvelgia į kompiute-
rį, tačiau neranda vyro nei tarp 
šventųjų, nei tarp palaimintųjų. 
Petras klausia: 
– Kiek laiko gyvenote santuo-
koje?
– Daugiau kaip 50 metų. 
– A, tada jis bus tarp kankinių.

***
Suvalkietė padovanoja savo vy-

rui stalinę lempą. Šis pyksta: 
– Ar išprotėjai! Dabar mums rei-
kės pirkti ir knygą.

***
– Aš esu labai taupi. Niekuomet 
neišleidžiu pinigų niekams, – 
sako Monika. 
– Aš esu dar taupesnė – niekuo-
met neišleidžiu savo vyro, – at-
sako jos draugė.

***
Vyras:
– Kai aš rytais nusiskutu, pasi-
juntu dešimčia metų jaunesnis. 
Žmona:
– Tuomet skuskis ir vakarais.

Ka išgeria 
daugiausiai kavos

Neseniai atlikta apklausa paro-
dė, kad daugiausiai kavos mūsų že-
myne išgeria skandinavai. Štai vie-
nam norvegui tenka 10,6 kg, o šve-
dui – 9 kg kavos per metus, italui – 
apie 8 kg. Lietuvis vidutiniškai per 
metus išgeria apie 2 kg. Be to, skan-
dinavai labiausiai mėgsta kavą, pa-
gamintą fi ltriniu aparatu. Popietinė 
„kavos užstalė“ – taip skandinavai 
vadina savo netrumpus pasisėdė-
jimus prie kavos puodelių. Panašiai, 
kaip ir britų „arbatos valandėlės“, šios 
skandinavų popietės leidžia atsipūs-
ti nuo dienos darbų, pasimėgauti 
kava ir saldžiais užkandžiais. Kava, 
kaip ir pas mus, geriama ir darbe, 
bet tokios kavos gėrimo kultūros, 
kaip Skandinavijos darbo vietose, 
niekur kitur nesurasime. Keliaujant 
po Skandinaviją pravartu užsukti ir į 
kavos fabrikėlius. Tiek Švedijoje, tiek 
Norvegijoje yra garsūs skrudinimo ir 
kavos paruošimo fabrikai, kuriuose 
rengiamos ekskursijos ir kavos de-
gustacijos. Juose galima pamatyti 
visą kavos pupelių paruošimo pro-
cesą nuo pradžių iki pabaigos.

80-metė prarijo 
deimantą

Idėja vieno Floridos (JAV) mote-
rų klubo aukcionui atrodė paprasta. 
Moterys, sumokėjusios 20 JAV dole-
rių, galėjo nusipirkti taurę šampano 
ir laimėti 5 tūkst. vertės deimantą. Iš 
viso buvo paruošta 400 taurių. 399 
taurėse buvo įdėti pigūs cirkonio 
akmenukai, o vienoje – tikras vie-
no karato deimantas. Tačiau taurę 
su deimantu pasiėmusiai 80-metei 
Miriam Tucker nepasisekė – jį nety-
čia prarijo. Vietinei spaudai mote-
ris pasakojo, kad gerdama kalbėjo-
si su draugėmis ir pajuto, kad nety-
čia prarijo kažką kieto. Kai paaiškė-
jo, kad visose kitose taurėse buvo 
paprasti cirkoniai, M.Tucker supra-
to, kad jos taurėje buvo deimantas. 
Pašalinti deimantą iš jos organizmo 
prireikė operacijos.

14 valandų praleido 
vandenyne

Brolio ir sesers atostogos Kari-
bų salose virto tikru košmaru. Kai 
laivas nuskendo, jie buvo priversti 
vandenyne praleisti 14 valandų. 30 
metų Danas Suski ir jo 39 metų se-
suo Kate išplaukė į vandenyną ne-
dideliu žvejų laiveliu. Vos po kelių 
valandų laivas sugedo ir ėmė skęs-
ti. Danas, Kate, laivo kapitonas ir jo 
padėjėjas šoko į vandenį. Danas ir 
Kate nusprendė plaukti žemės link. 
Kol pasiekė krantą, jiems prireikė 14 
val. Tačiau net priplaukus krantą ne-
laimės nesibaigė. Pasiekę krantą, jie 
dar naktį praleido klaidžiodami krū-
mynuose, ieškodami kitų žmonių. 
„Žiūrėjome mirčiai į akis... Mes abu 
ėmėme galvoti apie būdus, kaip 
galime mirti – nuskęsime? O gal 
mus sudraskys rykliai?“ – pasakoja 
K.Suski. Brolis ir sesuo vis dar yra li-
goninėje – ilgas plaukimas labai pa-
kenkė kelių sąnariams.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

•

Konkursas „Laiko ženklai“ tęsiasi
Primename, kad kokybiškų, spaudai tinkančių nuotraukų lauksime el. paštu redakcija@biciulyste.lt iki 
š.m. birželio 20 d. Siųsdami nuotraukas būtinai nurodykite savo vardą ir pavardę bei iš kur esate. Sugal-
vokite ir nuotraukos pavadinimą.

* * *
Lyg žinia 
Į palangę stuksenanti zylė,
Kad pavasaris
Vaikšto upelio krantais!

Tik prašau, 
Tik prašau, 
Pasėdėkime tyliai, 
Nes kitaip, 
Nes kitaip
Jis pro šalį praeis.

Pasipurtys balandis – 
Ir tarsi plunksnelės
Baltos snaigės 
Pabirs į šalis!
Tik prašau, 
Tik prašau
Neminėkime meilės,
Nes kitaip, 
Nes kitaip – 
Dar vasaris sugrįš.

Tarsi vartytum seną 
albumą

Įdomu skaityti „Bičiulystės“ 
redakcijai atsiųstas knygas – tar-
si vartytum fotografi jų albumą. 
Toks jausmas apėmė ir skaitant 
Birutės Žilinskaitės-Papečkie-
nės knygą „Visa tai šaly mano 
gražiausioj“. Pro akis prabėgo 
vaikystė, jaunystė, ligos, sutikti 
žmonės, pomėgiai... 

Daug dėmesio eilėraščiuose 
skiriama gimtinei, vaikystės, jau-
nystės prisiminimams – tas lai-
kas eilėraščių lyriniam subjektui 
iškyla kaip laimės šaltinis, daž-
nai prisiminimai susipina su sap-
nais, dabartis tampa priešprie-
ša idiliškam vaikystės pasauliui. 

Eilėraščiuose ryškus ideali-
zuotas gimtojo kaimo prisimini-
mas, pagarba žemdirbiui, sąži-
ningai, stropiai dirbančiam žmo-
gui, mylinčiam gamtą ir verti-
nančiam šeimą. Atsiveria kaimo 
realijos – vaikas žaidžia, striksi 
balose, tačiau nepamiršta, kada 
laikas pagirdyt galvijus: 

Savaitę jis darbais apkrautas: 
Vis ravi, laisto... net kuprotas.

Nešiojo malkas, vandenėlį, 
Vėlai jis gulė, anksti kėlė.
Vien tik sekmadienis saulėtas – 
Jam laimės krantas tas gėlėtas.  /.../

Ir čia pat priduriama: „Bet 
linksma, gera visiems buvo, / Nė 
viens nuo darbo nepražuvo.“ („Se-
nojo kaimo vaikai“). 

Kai kada gimtinės vaizdas 
įgyja netgi romantiškų bruožų, 
požiūris į dabarties gamtą ke-
liuose eilėraščiuose primena An-
tano Baranausko susirūpinimą 
Anykščių šilelio likimu: 

Kaip bijau, kad išnyks
Visa tai, ką girdėjot.
Gaila, nieks nematys.
Ką mūs akys regėjo. 

Nesidžiaugs jau vaikai
Smuikeliu žalio žiogo.
Taip pakito laikai, –
Nuo nuodų daros bloga!

(„Nyksta grožis laukų“)

Gamta – ramybės šaltinis
Autorė – gamtos vaikas. Tai 

įvairiapusiškai atsiliepia ir jos 
eilėraščiuose. Gamta idealizuo-
jama, tai – džiaugsmo šaltinis. 

Gamta man – šaltinis 
ramybės tikros
Gamta – įkvėpimas! 
Jos nieks neatstos.
Jinai glamonėja, 
ji guodžia mane.

Ir net nemiegodams
Jautiesi sapne.

(„Gamta – įkvėpimas“) 

Gimtinės, gamtos vaizdas dė-
liojamas tarsi drobėje. Atsiveria 
autorės gimtųjų vietų peizažas: 
kvepia bijūnai, jazminai, čiulba 
lakštingalos, o po kiemą laksto 
basakojų vaikų pulkas. Kituose, 
ne gamtos tema parašytuose ei-
lėraščiuose, tokio tapybiškumo 
kur kas mažiau. 

nę – pabūti Šventojoje kartu su 
kitais literatais, užsimena ir apie 
didžiausią savo skausmą – bal-
so stygų ligą. O „Bičiulystėje“ ją 
labiausiai džiugina ansamblių 
nuotraukos, dainuojančio žmo-
gaus vaizdas. 

Jos meilę muzikai išskaitome 
ir eilėraščiuose. Vienas iš bran-
gių atmintyje išlikusių vaizdi-
nių – dainuojančios mamos pa-
veikslas: 

Nėra skambesnio nieko man
Už mamos balsą dainoje. 
Dainuos, šienelį grėbdama, 
Kai vieversys aukštai čiulbės,
Dainuos, drobelę ausdama,
Nors akys merktis jau norės. /.../

(„Mamai“) 

Skaitant šį eilėraštį kartais 
ima atrodyti, kad jis parašytas 
pagal valso melodiją – 3 ketvir-
tinių ritmu. 

šauniausi – žodeliai 
vaikams

Vis dėl to labiausiai pavykę, 
vientisiausi – vaikams skirti eilė-
raščiai. Štai vieno iš jų, pavadinto 
„Krikštynos“, ištrauka: 

Pučia zuikiai vario dūdą,
Visas miškas bunda, dunda,
Kviečia žvėris į svečius
Pas mažuosius zuikučius. /.../

Šernas pirmas skuba, šnopščia, 
Iš paskos barsukas skuodžia,
Vilkas alkanas ir piktas, 
Pėdina meškiukas diktas.

Kraipo uodegą laputė – 
Mūs pažįstama kūmutė.
Jai parūpo papietaut 
Ir su zuikiais „pabendraut“... /.../

Vaizdinga, paprasta, skambu. 
B.Žilinskaitės-Papečkienės eilė-

raščiai skambūs, melodingi, vienur 
kitur neišvengiama deklaratyvumo, 
pompastikos, kai kurie asmeninio 
turinio eilėraščiai parašyti „iš reika-
lo“, dirbtinokai. Neaišku, kaip į kny-
gutę pateko jokios išliekamosios ver-
tės neturintys scenarijai. 

Autorė pati save, kaip rašytoją, 
vertina kritiškai: „Gebu tiktai plunks-
ną kažkiek dar valdyti... / Gal Jūs ne-
norėsit niekų tų skaityti?...“

Neabejoju, kad kūryba – labai 
svarbi B.Papečkienės gyvenimo da-
lis, leidžianti jai atsiskleisti kaip as-
menybei, nepasiduoti skausmui ir 
liūdesiui. Neretas jos eilėraštis įkve-
pia ir kompozitorius sukurti pagal 
juos dainą, o tai – didžiausias kūry-
bos įprasminimas.  

Emilija STONKUTĖ

Pokalbis su gegute
Burtų paukšte, raiboji gegute,
Ką išbursi pavasarį šį?
Kiek dar lemsi šioj žemėje būti?
Kokią žinią šį rytą neši?

Tik pavasarį, tik per žydėjimą
Girdim rūpestį tavo „Ku–kū“...
Kuo paaiškinti tavo tylėjimą
Rugiapjūtės gražiuoju laiku?

Kam išbūrusi viltį, kam nerimą,
Vakarais ar iš ryto anksti,
Tu, užbaigusi savo kukavimą,
Raibu vanagu gal pavirsti?

Iškukuok, iškukuok ilgą kelią,
Kol dar esame šitam krante.
Nieko juk sugrąžinti negalim –
Tesugrįžta viltis gegute...

* * *
Pavasaris ir vėl gražiai sužais
Lyg jaunas dailininkas su rastais dažais:
Iš karto švelniai ir šiek tiek nedrąsiai,
O kuo toliau – sodriausios spalvos rasis,
Iš pievų, pereidamas į medžius, 
Nelaukdamas net, kol dažai išdžius.

Visos gėlės Jums, mamos! Aldonos Milieškienės nuotr. 

Danutė BATISIENĖ
Šakiai

* * *
Jau šerkšno lelijos 
Nežydi ant lango,
O mėlynas vėjas,
Pakilęs į dangų,
Lyg aitvarą debesį
Atbulą tempia!
„Tai dyvas!“ – jau stebisi
Grįžusios pempės...

* * *
Palydėk į tėviškę mane,
Kada žydi kriaušė seno sodo, 
Ir paliki šitam baltume –
Čia visai kitaip dangus atrodo!

Čia sugrįš nuskridę aitvarai,
Ir nustos paika širdis daužytis.
Aš tikiu, dar viskas bus gerai,
Jeigu seno sodo kriaušė žydi... 

Eilėraščio lyrinis subjektas 
gamtą išgyvena visais pojūčiais. 
Labai išraiškingas eilėraštis „My-
liu rudenį“: „Myliu jį už rugie-
nų auksą, / Blyksnius sidabro ra-
soje, / Už žiogo smuiko liūdną gar-
są, / Grybus pabirusius šile. / My-
liu žiedelį paskutinį, – / Jisai pražy-
do dėl manęs, – / Pušelės kvapą ru-
deninį, / Didžiąsias paukščių kelio-
nes.“ Čia gamta džiugina ir vaiz-
dais, ir garsais, ir kvapais.

Sveikatos bėdos ir meilė 
muzikai

Kai kur realybė prasiveržia 
daug liūdnesniais tonais:

Sunku kas pavasarį lovoj gulėti,
Ir dieną, ir naktį į dangų žiūrėti.
Matyti, kaip pumpurą medis 
                                        sukrauna,
Ir jausti, kaip širdį, tą plyšusią, 
                                           skauda....

Sakysite, žiaurūs tie žodžiai manieji,
Bet kaipgi man jaustis, Jūs mano 
                                         brangieji,
Kai, vos atsistojus, vėl keliai 
                                        sulinksta,
O gulint štai lova kažkur tarsi 
                                            slysta...

Sunku patikėti, kiek bėdų 
bėdelių B.Žilinskaitė-Papečkie-
nė patyrė ir išgyveno: 11 širdies 
infarktų, klinikinė mirtis, insul-
tas, onkologinės, visos sąnarių 
ir stuburo ar kaulų ligos... Laiš-
ke redakcijai ji išsitaria ir apie 
seną, bet neišsipildžiusią, svajo-
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