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Nuoširdžios 
pastangos 

atvedė  
į sėkmę

23-ejų Justą Šalkevičių, ki-
lusį iš nedidelio Kazlų Rū-
dos miestelio, bičiuliai 
vadina „kompiuterių bur-
tininku“. Ir ne be reikalo. 
Kauno technologijos uni-
versiteto Informatikos fa-
kulteto ketvirtakursis kar-
tu su bendraminčiais ne 
tik sukūrė kompiuterinį 
žaidimą, bet ir pateko į 
korporacijos „Microsoft“ 
pasaulinio turnyro „Ima-
gine cup“ finalą, lankėsi 
Australijoje. Visa tai – ne 
atsitiktinė sėkmė, bet ilgo 
ir sunkaus darbo vaisius.

(nukelta į 3 psl.)

Sunkumai grūdino
Apie savo neįgalumą su sun-

kumais išmokęs susidoroti Jus-
tas kalbėti nemėgsta. Pasak jo, 
gyvenime tai tampa ne tik kliū-
timi, bet ir pranašumu – žmonės 
geriau jį įsimena, išskiria iš kitų. 
Cerebriniu paralyžiumi sergantis 
vaikinas pripažįsta, kad nepritai-
kyti pastatai, miesto erdvės kelia 
sunkumų, bet noro siekti tikslų 
nesumažina. Atrodo, tarsi kliū-
tys jį užgrūdina ir įkvepia siek-
ti dar daugiau.

Justas nuo pat mažens laiko 
veltui neleido, nedaug laisvalai-
kio ir dabartinėje jo dienotvar-
kėje. Jis perskaitė krūvas knygų, 
jam gerai sekėsi matematika, do-
mino kompiuteriai. Pasak Justo, 
dar vaikystėje jis bandė suprasti, 
kaip kuriamos įvairios kompiu-
terinės programos. Pradėjęs nuo 
paprastų skaičiuoklių, Justas pa-
mažu ėmė kurti kompiuterinius 
žaidimus ir suprato, kad viskas 
ne taip paprasta, kaip iš pradžių 
atrodė. Žinoma, tai jo neišgąsdi-
no. Galbūt net priešingai – paska-
tino dar labiau domėtis.

Patiko matematika, 
domino kompiuteriai
Programuoti J.Šalkevičius 

pradėjo paauglystėje. Ši sritis, pa-
sak jo, patraukli pasirodė dėl pro-
gramuotojui suteikiamos kūry-
bos laisvės, o kuriant kompiute-

rinius žaidimus jos yra bene dau-
giausia. Nors iš šalies gali atro-
dyti, kad tai paprastas ir gal net 
primityvus užsiėmimas – dide-
lio čia daikto kurti „šaudyk-gau-
dyk“ žaidimus – viskas daug su-
dėtingiau. Prie vieno kompiute-
rinio žaidimo dirba specialistų 
komandos – scenaristai, daili-
ninkai, modeliuotojai, muzikan-
tai. O programuotojai turi gebė-
ti sukurti žaidimo intelektą, tech-
niškai įgyvendinti savo idėjas, iš-
manyti kompiuterinės grafikos 
algoritmus.

Didesnių dvejonių dėl stu-
dijų pasirinkimo mokyklą be-
baigiančiam Justui nekilo – jis 
buvo tikras, kad nori būti pro-
gramuotoju. Kauno technologi-
jos universitetą pasirinko dėl to, 
kad čia rengiami puikūs šios sri-
ties specialistai, daug dėmesio 
skiriama studentams, atstovavi-
mui jų interesams. Panašu, kad 
gailėtis vaikinui neteko. Univer-
sitete jis atrado dar daugiau kū-
rybos ir saviraiškos galimybių – 
įsitraukė į Studentų atstovybės 
veiklą. Įsisukęs į organizacinius 
darbus vaikinas ir mokslų ne-
apleido – jam jau keliskart skir-
ta „Microsoft Lietuva“ stipendi-
ja atsižvelgiant į labai gerus mo-
kymosi rezultatus, dėstytojų re-
komendacijas, aktyvumą. Jau ke-
tverius metus universitete vyks-
ta Justo organizuojami „žaidimų 
kūrimo vakarėliai“, pasaulyje ži-
nomi „Global Game Jam“ pava-
dinimu. Į tokius renginius susi-
renka žaidimų kūrėjai ir 48 val. 
kuria kuo originalesnius ir įdo-
mesnius žaidimus pateikta tema.

Komandoje tikslų siekti 
lengviau

Viename iš tokių kompiute-
rinių žaidimų kūrėjų vakarėlių 
Justas susipažino su bendramin-
čiais, vėliau tapusiais jo koman-
dos nariais. Tai galima laikyti  

Dvasinės vertybės turi būti 
prieinamos visiems

Viena svarbiausių problemų, 
trukdančių mūsų šalies neįga-
liesiems integruotis į visuome-
nę, – aplinkos ir transporto inf-
rastruktūros neprieinamumas. 
LŽNS prezidentės Rasos Kava-
liauskaitės teigimu, apie univer-
salią aplinką, patogią visiems – 
tiek neįgaliam, tiek pagyvenu-
siam asmeniui, tiek jauniems tė-
vams su vaikais, Lietuvoje dar tik 
pradedama kalbėti. Demokrati-
nėse Vakarų šalyse šios proble-

Aplinka 
visiems 

Ar kultūros objektai 
draugiški neįgaliesiems?

Muziejų metais paskelbti 2012-ieji Lietuvos 
žmonių su negalia sąjungą (LŽNS) paska-
tino pasidomėti, ar kultūros objektai, tarp 
jų – ir muziejai, yra atviri, draugiški ir priei-
nami neįgaliesiems. LŽNS atliktame tyri-
me įvertinti 69 šalies kultūros ir laisvalaikio 
objektai, o jo rezultatai pristatyti konferen-
cijoje-diskusijoje „Muziejų metai Lietuvoje. 
Tvari aplinka ir lygios galimybės“. Minti-
mis ir samprotavimais pakviesti pasidalyti 
ir šios srities specialistai iš Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos, 
Projektavimo ir restauravimo instituto, ša-
lies muziejų, neįgalieji, svečiai iš Latvijos. 

mos beveik nėra, todėl ten neį-
galus žmogus matomas ir sutin-
kamas visur. Lietuvoje neįgalieji 
vis dar jaučiasi socialiai atskirti. 

Apmaudžiausia, kad šie daly-
kai labiausiai rūpi tik patiems ne-
įgaliesiems ir jiems atstovaujan-
čioms organizacijoms. Konferen-
cijoje dalyvavusi Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centro generalinė direktorė 
Teresė Birutė Burauskaitė, pripa-
žinusi, kad Genocido aukų mu-
ziejus, išskyrus Tuskulėnų dva-
rą, yra visiškai nepritaikytas judė-

jimo problemų turintiems asme-
nims, atvirai kalbėjo, kad jei neį-
galieji patys nejudins šios proble-
mos, vargu ar kas pasikeis į gerąją 
pusę. Ypač kultūros srityje. O juk 
dvasinės vertybės turi būti priei-
namos visiems.

Pozityvių poslinkių – 
nedaug 

Aplinkos pritaikymu neįga-
liesiems nuosekliai besidominti 
LŽNS jau dvejus metus audituoja  

Tuskulėnų dvaro statiniai – draugiški neįgaliesiems.

Minimali alga padidėjo, 
paslaugų sumažėjo

Pristatydamas aktualiausias 
problemas, LND pirmininkas 
Z.Jančauskis pirmiausia apibūdi-
no situaciją, į kurią pateko neįga-
liųjų socialinės integracijos pro-
gramų finansavimas. Du kartus  
pastaruoju metu didinta ir pa-
kilusi 25 proc. minimali mėne-
sio alga (MMA) šias programas 
įgyvendinančioms neįgaliųjų or-
ganizacijoms didelio džiugesio 
neatnešė. Nors dauguma pas-

Aktualiausios neįgaliųjų 
problemos – atvirame pokalbyje 

su Seimo nariais
Neįgaliųjų asociacijų va-
dovų ir įvairių valdžios 
institucijų atstovų ben-
dradarbiavimas, ieškant 
optimalių neįgaliesiems 
aktualių problemų spren-
dimo, jau tapo įprastu da-
lyku. Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos (LND) pirminin-
ko Zigmanto Jančauskio 
iniciatyva praėjusią savai-
tę surengtas pirmasis su-
sitikimas su naująja Seimo 
Socialinių reikalų ir dar-
bo komiteto pirmininke 
Kristina Miškinienė, daug 
metų socialiniais reikalais 
besidominčiu Seimo pir-
mininko pavaduotoju Al-
girdu Sysu ir į šalies parla-
mentą išrinktu pirmuoju 
Ginčų komisijos pirmi-
ninku Eduardu Šablins-
ku. Susipažinti su neįga-
liųjų gyvenimu, išklausyti 
jų problemų, aptarti atei-
ties bendradarbiavimo 
Seimo nariai atvyko į Lie-
tuvos neįgaliųjų draugiją. 

laugas neįgaliesiems teikiančių 
darbuotojų uždirba tik minima-
lią algą, Z.Jančauskio apskaičia-
vimu, nuo 50 iki 70 proc. projek-
tams vykdyti skiriamų lėšų pa-
naudojama darbo užmokesčiui 
bei „Sodros“ įmokoms. Nenu-
mačius papildomo finansavimo 
darbo užmokesčiui (Z.Jančauskio 
skaičiavimu, tam reikėtų apie 
2 mln. litų), gali nukentėti visi  

Į Lietuvos neįgaliųjų draugiją susitikti su neįgaliaisiais atvyko Seimo nariai 
(iš dešinės) Kristina Miškinienė, Algirdas Sysas ir Eduardas Šablinskas. 

Egidijaus Skipario nuotr.
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Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiPanevėžio r.:

Trakų r.:

Seminaruose semiasi žinių

Nuolat girdime piktų kalbų, esą mūsų krašte, kurio 
žmonės visada buvo giriami kaip dideli darbštuoliai, at-
siranda daug nedirbančių, gyvenančių iš pašalpų. Jų yra 
ir bet kurioje turtingoje Vakarų valstybėje. Tokiais žmo-
nėmis piktintis galima ir reikia. Bet ar nemušame į vie-
nus vartus ir objektyviai vertiname kiekvieno žmogaus, 
kiekvieno šeimos ūkio situaciją?

Dažną darbštuolį lyginame su skruzdėle, bite. Ta-
čiau šie vabzdžiai dirba vedami instinkto, nemąstyda-
mi. Skruzdėlei nereikia mokytis, ji išsirita iš kiaušinėlio 
ir tuoj pat įsitraukia į bendruomenės gyvenimą. Ji užpro-
gramuota dirbti, skubėti, jos nesutiksi išėjusios šiaip pa-
sivaikščioti, pasigrožėti saulėlydžiu. O žmogus turi ge-
rai suvokti savo darbo prasmę, galvoti, kaip jį padary-
ti patrauklesnį, našesnį. Įstatymai žmogų turėtų auklė-
ti, bet, užuot tai darę, jie skatina nieko neveikti, gyven-
ti iš pašalpų. Pavyzdžiui, jei auginsi daržoves, obliuosi, 
siūsi ir iš to pragyvensi – gali būti materialiai nubaus-
tas. Tad ar reikia stebėtis, kad žmogus neskuba įsidarbin-
ti pas skruzdėle – nemąstančia ir besidžiaugiančia vien 
darbu – jį matantį darbdavį, kad bijo netekti kompensa-
cijų, lengvatų, be kurių pablogės jo materialinė padėtis?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama 
užkirsti kelią vengiantiems darbo ir piktnaudžiaujan-
tiems pašalpomis, organizavo eksperimentą. Deklaruo-
tas tikslas – motyvuoti žmones dirbti, o ne gyventi iš pa-
šalpų. Nuo 2012 metų pradžios eksperimente dalyvauja 
Akmenės, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių ir Šilalės rajo-
nų savivaldybės. Joms valstybė perdavė paramos teikimo 
funkcijas. 2013 metais numatoma eksperimentą išplėsti.

Įdomu, kaip tokį valstybės funkcijų perdavimą eks-
perimentinėms savivaldybėms vertina jų gyventojai. Ar 
jiems tai nepanašu į gyventojų socialinių garantijų suma-
žinimą arba net dalies pilietinių teisių praradimą? Juk 
taip samprotaujant galima ir gyventojų pensijomis rūpin-
tis įpareigoti savivaldybes. Nenorėčiau, kad mano pen-
sijos klausimai priklausytų nuo Vilniaus miesto savival-
dybės, jausčiausi nesaugus ir pažemintas. O gal dėstau 
labai naivias mintis: ar kam nors turi būti svarbu, kaip 
jaučiasi paprasti žmonės?

Žiniasklaidoje pasirodė pirmieji eksperimentą api-
bendrinantys rezultatai. Jie labai optimistiški, neminimi 
jokie trūkumai. Tai verčia abejoti – gal duomenys anali-
zuoti neobjektyviai, šališkai, pabrėžiant tai, ką ir norėta 
įrodyti organizuojant eksperimentą.

Reformatoriai tvirtina, kad konkrečių žmonių, gau-
nančių socialinę paramą, gyvenimo sąlygų patikrinimas, 
pokalbiai su kaimynais padeda atsijoti paramos gavėjus. 
Aptikta atvejų, kai paramą gaunantysis statosi namą, va-
žinėja prabangiu automobiliu, samdosi namų darbinin-
ką ir pan. Tokius atvejus pastebėti reikia. Tačiau ar gali-
ma skirti ar neskirti socialinę paramą vadovaujantis ne 
įstatymu, bet vietinės komisijos sprendimu? Galbūt tu-
rėtume tobulinti įstatymus? Patikrinti žmogaus gyve-
nimo sąlygas nelengva. Turėdami vienodas galimybes 
vieni žmonės gyvena tvarkingai, o pas kitus – baisu už-
eiti. Ir šie, pastarieji, tikrintojams dažnai atrodo vertes-
ni socialinės paramos.

Reformatoriai rezultatais džiaugiasi. Lyginant 2011 
ir 2012 metų pirmuosius pusmečius pašalpų gavėjų skai-
čius Šilalės rajone sumažėjo 31,8 proc., Akmenės rajone 
20,5 proc., tad sutaupyta ir lėšų, nepanaudotų šioms pa-
šalpoms mokėti. Tačiau kas galėtų tvirtinti, kad ekspe-
rimentiniuose rajonuose nėra žemiau skurdo ribos, pus-
badžiu gyvenančių žmonių? Reformatoriai, atrodo, do-
mėjosi tik viena kategorija – tais, kurie gauna sociali-
nę pašalpą ir visai neblogai gyvena. Tačiau prieš džiau-
giantis socialinei šalpai sutaupytomis lėšomis ar nereikė-
jo pasidomėti žmonėmis, kurie gyvena skurde, o pašal-
pų negauna, neatitinka įstatymo reikalavimų? Juk ge-
nys margas, o žmogaus gyvenimas dar margesnis. Pa-
nagrinėjus šią gyventojų kategoriją gal tektų gėdytis 
džiaugtis sutaupytomis kitiems poreikiams lėšomis. Ti-
kėkimės, kad nauja ministerijos vadovybė, tęsdama ap-
tariamą reformą, objektyviau išnagrinės tiriamų rajonų 
socialinius procesus.

Žmogus ne skruzdėlė

Projektą įgyvendina 
jau daugelį metų
Panevėžio rajono neį-

galiųjų draugija ne tik rū-
pinasi neįgaliųjų užimtu-
mu, skatina juos gyventi 
aktyviai, bet ir siekia jiems 
suteikti kuo daugiau nau-
dingos informacijos. Neį-
galiesiems ypač svarbu ži-
noti, kaip galima stiprin-
ti savo sveikatą, pasveikti 
ar bent kiek apsigydyti li-
gas, gauti būtinas medici-
nos paslaugas. Todėl jau 
12 metų draugija vykdo 
projektą „Kaip valdyti ligą 
ir negalią“. Pasak Panevė-
žio rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkės Aurelijos 
Petronienės, jis įgyvendi-
namas organizuojant įvai-
rius seminarus, kuriais sie-
kiama informuoti neįga-
liuosius, padėti jiems. Kas-
met Panevėžio rajono se-
niūnijose organizuojami 
seminarai, kuriuose kalba-
ma apie įvairius medicini-
nius klausimus, o metų pa-
baigoje surengiamas rajo-
ninis seminaras, kuriame 
apibendrinamos opiausios 
problemos, neįgaliųjų pa-
siūlymai.

Gavo naudingos 
informacijos

Šiemet į tokį apibendri-
namąjį seminarą pakvies-
tos draugijos pagalbinin-
kės medikės Zita Bučie-

nė, ne tik dirbanti medikės 
darbą, bet ir dėstanti Pane-
vėžio kolegijoje, ir Panevė-
žio teritorinės ligonių ka-
sos darbuotojos. Z.Bučienė 
su Panevėžio rajono neįga-
liųjų draugija bendradar-
biauja nuo pat projekto 
„Kaip valdyti ligą ir nega-
lią“ pradžios. Šįkart ji ne-
įgaliesiems pasakojo apie 
susigyvenimą su liga, mo-
kymąsi judėti neįgaliojo 
vežimėliu. Suteikė naudin-
gos informacijos apie cu-
krinį diabetą, mitybą ser-
gant šia liga.

Panevėžio teritorinės li-
gonių kasos Kontrolės sky-
riaus pavaduotoja Laima 
Sakalauskienė pasakojo 
apie neįgaliesiems teikia-

mas paslaugas, kurios ap-
mokamos iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fon-
do biudžeto, supažindino 
susirinkusiuosius su tyri-
mų paslaugų kompensa-
vimo, medicininės reabili-
tacijos skyrimo tvarka. Te-
ritorinės ligonių kasos Gy-
ventojų aptarnavimo sky-
riaus vedėjo pavaduotoja 
Laura Nakrošienė patei-
kė informaciją apie dantų 
protezavimo išlaidų kom-
pensavimo tvarką, Euro-
pos sveikatos draudimo 
kortelę ir privalomąjį svei-
katos draudimą. O terito-
rinės ligonių kasos Admi-
nistravimo skyriaus vy-
riausioji specialistė Ange-
lė Valentinavičienė susi-

rinkusiuosius supažindi-
no su elektroninėmis įstai-
gos paslaugomis, džiaugė-
si sėkmingu bendradarbia-
vimu su įvairiomis organi-
zacijomis, taip pat ir su Pa-
nevėžio rajono neįgaliųjų 
draugija.

Skirs dėmesio širdies 
ir kraujagyslių ligoms

Prie sėkmingo projekto 
įgyvendinimo daug prisi-
deda Upytės bendruome-
nės slaugytoja Danguo-
lė Skeiverienė – ji aktyviai 
dalyvauja organizuojant 
seminarus Upytės ir Kre-
kenavos seniūnijose. Svar-
bi ir A.Valentinavičienės 
parama, mat ji, anksčiau 
dirbusi spaudoje ir daug 
rašiusi apie neįgaliųjų gy-
venimą, juos informuoja ir 
dabar – specialistė nuolat 
teikia draugijai aktualią te-
ritorinės ligonių kasos in-
formaciją.

Šios naudingos vei-
klos nebus atsisakyta ir 
šiemet. Turint mintyje di-
delį žmonių mirštamumą 
nuo širdies ir kraujagys-
lių ligų, daugiausia dėme-
sio 2013-aisiais bus skiria-
ma kaip tik šioms temoms 
aptarti.

Antanas ORINTAS
Autoriaus nuotr. 

Medikė Zita Bučienė (kairėje) projekte „Kaip valdyti ligą ir ne-
galią“ dalyvauja nuo pat pradžios. Šalia jos – Panevėžio rajo-
no neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aurelija Petronienė. 

 Laiškelyje „Bičiulys-
tei“ Janina Michalkevič 
papasakojo apie Trakų rajono 
neįgaliųjų draugijos Paluk- 
nio skyriuje vykusią šventę.

Šventinį Trijų Karalių 
rytą Trakų rajono neįga-
liųjų draugijos Paluknio 
skyriaus neįgalieji pralei-
do Paluknio bažnyčioje. 
Čia buvo aukojamos Šv. 
Mišios už neįgaliuosius. 
Vėliau visi susirinkusie-
ji persikėlė į Paluknio se-
niūnijos salę.

Šventė suartino neįgaliuosius

Pelnė garbingą apdovanojimąUkmergė:

Labiausiai nusipel-
niusiems Vilniaus regio-
no verslininkams ir visuo-
menininkams metų pra-
džioje tradiciškai išdalija-
mi kunigaikščio Gedimi-
no vardo apdovanojimai. 
Jais įvertinti ir ukmergiš-

Gausiai susibūrusius ir 
smagiai pasibūti nusiteiku-
sius neįgaliuosius šventi-
ne giesme pasitiko Trakų 
rajono kultūros rūmų Pa-
luknio filialo darbuotojos 
Ivona Grigienė ir Renata 
Joknienė. Šiltai visus pa-
sveikino Trakų rajono neį-
galiųjų draugijos Paluknio 
skyriaus pirmininkė Nina 
Krasovska. Seniūnė Marija 
Golubovska linkėjo neįga-
liesiems stiprybės ir įteikė 
dovanėles. Savo rankų dar-

beliais susirinkusius neįga-
liuosius pradžiugino ren-
ginio nuoširdumo sujau-
dinta Trakų rajono savival-
dybės tarybos narė Anželi-
ka Vunš.

Išskirtinio dėmesio ir 
pagerbimo sulaukė nuo 
vaikystės neįgalius vaikus 
globojančios motinos, joms 
N.Krasovska įteikė ange-
lo statulėles. Jos įteiktos 
A.Vunš, auginančiai sūnų 
Roką, Evai Buinovskai, 
auginančiai sūnų Pavelą, 

ir Irenai Meškelienei, glo-
bojančiai ir sūnų Pavelą, ir 
vyrą Vitoldą.

Galiausiai šventę vai-
nikavo pasirodžiusios Tri-
mis Karaliais persirengu-
sios neįgaliosios: Janina 
Michalkevič, Janina Juch-
nevič ir Halina Daukševič. 
Moterys visus įsuko į šven-
tinį bruzdesį.

Vėliau šventės daly-
vius linksmino muzikan-
tai: vyko žaidimai, dainų 
konkursai, šokiai.

 „Bičiulystei“ parašiu-
si Laima Jezepčikaitė pasi-
dalijo mintimis apie Varėnos 
rajono neįgaliųjų draugijos 
konferenciją.

Varėnos rajono neį-
galiųjų draugijos nariai 
2013-uosius pradėjo dar-
bingai nusiteikę. O darbo 

Varėna: Pirmininkas pateisino pasitikėjimą
pradžią paženklino Varė-
nos socialinių paslaugų 
centro surengta Neįgalių-
jų draugijos konferencija. 
Į ją susirinkę 25 konferen-
cijos delegatai išklausė or-
ganizacijos pirmininko Al-
gio Ulbino ataskaitinį pra-
nešimą, prisiminė nuveik-

tus darbus, organizuotus 
renginius. 

Nuo 1996-ųjų draugi-
jai vadovaujantį A.Ulbiną 
neįgalieji vertina už jo 
darbštumą, paprastumą, 
mokėjimą išklausyti, pa-
tarti. Su juo malonu ben-
drauti, lengva dirbti. Šios 

asmeninės pirmininko sa-
vybės ir lėmė, kad konfe-
rencijos delegatai vienin-
gai balsavo, organizacijos 
vadovo pareigas jam pati-
kėdami dar vienai kaden-
cijai. Taip pat vienbalsiai 
išrinkta ir taryba bei revi-
zijos komisija.

 

kių nuopelnai. 
Šie apdovanojimai yra 

teikiami už indėlį ugdant 
žmogiškumą, pilietišku-
mą, plėtojant socialinę 
infrastruktūrą Vilniaus 
regione. 

Siūlyti nominantus ir 

teikti jų anketas savival-
dybei buvo kviečiami gy-
ventojai, rajono bendruo-
menės, įstaigos. Džiugu, 
kad, vertinant reikšmin-
gus nuopelnus, apdo-
vanojimas skirtas ir neį-
galiųjų labui dirbančiai 

Ukmergės rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kei Zitai Kviklienei. Jai ati-
teko pirmoji vieta grupėje 
„Už pasiekimus visuome-
ninio kapitalo (pilietišku-
mo) ugdymo srityje“ .

„Bičiulystės“ inf.
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Teisė į naują pensijų 
apskaičiavimo tvarką

Pasinaudoti naująja pen-
sijų apskaičiavimo tvarka 
gali tie asmenys, kurie nuo 
2013 m. sausio 1 d. ir vėles-
nių datų įgis teisę į senatvės, 
netekto darbingumo, išanks-
tinę senatvės ir našlaičių pen-
sijas (išskyrus našlių pensijų 
gavėjus, nes našlių pensija yra 
Vyriausybės nustatyta pasto-
vaus dydžio ir mirusiojo pen-
sijos dydis neturi jai įtakos).

Be to, pensijos gavėjo pra-
šymu, senatvės ar netekto dar-
bingumo pensija gali būti pa-
skirta iš naujo pagal naujus 
stažo ir pajamų duomenis, kai 
jis įgyja papildomą, ne mažesnį 
kaip vienerių metų valstybinio 
socialinio pensijų draudimo 
stažą, dirbdamas pagal dar-
bo sutartį, narystės ar tarny-
bos pagrindu, suteikiant pen-
sijos gavėjui galimybę rink-
tis naudingesnę (kai asmens 
draudžiamųjų pajamų koefi-
cientas didesnis) pensijos ap-
skaičiavimo tvarką. 

Pensijos apskaičiavimas
Primename, kad senatvės 

ar netekto darbingumo pensi-
ja susideda iš trijų dalių: pa-
grindinės, papildomos ir prie-
do už stažo metus. 

Pagrindinė pensijos dalis 
visiems pensijų gavėjams, jei-
gu jie turi 30 metų socialinio 
pensijų draudimo stažą, yra 
vienodo, 396 Lt dydžio. Prie-
do už kiekvienus stažo metus, 
viršijančius 30 metų, dydis – 
10,80 Lt. Šių dydžių skaičia-
vimas nuo 2013 m. sausio 1 d. 
nesikeičia.

Keičiasi tik papildomos 
pensijos dalies apskaičiavi-
mas. Papildoma pensijos dalis 
visiems pensijų gavėjams yra 
skirtingo dydžio, ji priklauso 
nuo asmens valstybinio soci-
alinio pensijų draudimo stažo 
ir asmens draudžiamųjų paja-
mų koeficiento. 

Pagrindinė įstatymo nau-
jovė ta, kad nuo 2013 m. sau-
sio 1 d. ir vėlesnių datų papil-
doma pensijos dalis apskai-
čiuojama atsižvelgiant į visas 
nuo 1994 m. sausio 1 d. gau-
tas draudžiamąsias pajamas ir 
visą asmens nuo darbinės vei-
klos pradžios įgytą socialinio 

pensijų draudimo stažą.

Galės rinktis 
naudingesnę pensijos 

skaičiavimo tvarką
Jei asmeniui naudinga ir jis 

to pageidauja, papildoma pen-
sijos dalis galės būti skaičiuo-
jama atsižvelgiant ir į pajamas, 
gautas iki 1994 m. 

Tokiu atveju papildoma 
pensijos dalis bus skaičiuoja-
ma pagal formulę, sudarytą iš 
dviejų atskirų dalių. Pirmojo-
je dalyje bus įrašomas stažas, 
įgytas iki 1994-ųjų, ir drau-
džiamųjų pajamų koeficien-
tas, apskaičiuotas pagal per 5 
paeiliui einančius palankiau-
sius metus gautą uždarbį iš 
1984–1993 m. Antrojoje daly-
je – stažas, įgytas po 1994-ųjų, 
ir draudžiamųjų pajamų ko-
eficientas, apskaičiuotas pa-
gal visas nuo 1994 m. turėtas 
draudžiamąsias pajamas. 

Norint nustatyti, kurią 
pensijos apskaičiavimo tvar-
ką tikslinga rinktis, „Sodros“ 
teritoriniam skyriui reikėtų 
pristatyti pažymas apie turėtą 
uždarbį (draudžiamąsias paja-
mas) laikotarpiu nuo 1984 iki 
1994 m. „Sodra“ nuo 1994 m. 
sausio 1 d. kaupia duomenis 
apie apdraustų asmenų soci-
alinio draudimo laikotarpius 
ir draudžiamąsias pajamas. 
Taigi visi duomenys apie sta-
žą ir draudžiamąsias pajamas 
po 1994 m. sausio 1 d. yra „So-
dros“ kompiuterinėje duome-
nų bazėje. Todėl dokumen-
tų, įrodančių po 1994 m. įgy-
tą stažą ar turėtą uždarbį, pa-
teikti nereikia. 

„Sodros“ specialistai, ap-
skaičiavę asmens draudžia-
mųjų pajamų koeficientus 
iš laikotarpio iki 1994 ir po 
1994 m., patars, kuri pensijų 
apskaičiavimo tvarka pensi-
jų gavėjui yra naudingesnė.

Pasirinkimo galimybė yra 
aktuali tiems asmenims, kurie 
dėl tam tikrų priežasčių (įmo-
nių bankroto, gaisrų ir pan.) 
dokumentais negali įrodyti iki 
1994 m. turėtų draudžiamųjų 
pajamų (uždarbio). Be to, pa-
sirinkus laikotarpį, kai asmens 
uždarbis (draudžiamosios pa-
jamos) didesnis, bus didesnė 
ir pensija.

Leonilija PERMINIENĖ

Kaip bus apskaičiuojamos 
socialinio draudimo 

pensijos?
Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio 
draudimo pensijų įstatymo pakeitimai, numatantys, 
kad asmenys, kurie kreipsis dėl socialinio draudimo 
pensijos paskyrimo po 2013 m. sausio 1 d., turės ga-
limybę pasirinkti jiems naudingesnę pensijos apskai-
čiavimo tvarką: ankstesniąją, galiojusią iki 2013 m., ar 
naująją, įsigaliojusią nuo 2013 m. sausio 1 d. 

tikra sėkme, mat suburti kartu no-
rinčių dirbti jaunų žmonių koman-
dą – ne toks lengvas uždavinys. 
Bandymams surasti darbui ir idė-
jai atsidavusių žmonių skyręs ke-
lerius metus J.Šalkevičius vis at-
simušdavo į pasyvumo sieną, o 
nuoširdžiai nesistengiant gerų re-
zultatų tikėtis neverta. Laimei, vis 
dėlto pasisekė ir keturi jaunuo-
liai – J.Šalkevičius, Liudas Ubare-
vičius, Ieva Auželytė ir Gytis Valat-
ka – tapo dabar jau ir užsienio ša-
lių žaidimų kūrėjams žinoma ko-
manda „Level Up“.

Žaidimą pristatė 
Australijoje

Vieni kitus atradę darbštuoliai 
nedelsė – ėmėsi kurti kompiuteri-
nį žaidimą. Dirbti teko daug ir il-
gai, kartais net naktimis, stengian-
tis viską padaryti gerai ir laiku, bet 
rezultatai nudžiugino. Sukūrę žai-
dimą „Never future“ J.Šalkevičius 
ir bičiuliai neliko nepastebėti ir 
buvo pakviesti dalyvauti Australi-
joje vykusiame pasaulinio turnyro 
finale „Imagine Cup“. Jų sukurtas 
produktas – ne banaliam laiko pra-
leidimui skirtas žaidimas. Pasak 
Justo, kompiuteriniai žaidimai – 
kaip ir knygos, abiem atvejais pa-
sitaiko prastų, primityvių, bet yra 
ir ugdančių, prasmingų. Būtent to-
kius žaidimus jis nori kurti ir kaip 
tik dėl to buvo pastebėtas.

Ne tik pramoga
Lietuvių žaidimas „Never fu-

ture“ užsienio kompiuterinių žai-
dimų kūrėjus sužavėjo tuo, kad 
yra ne tik techniškai gerai sukur-
tas ir patrauklus vartotojui, bet ir 
verčia susimąstyti. Tai veiksmo ir 
nuotykių žaidimas, kuriame žai-
dėjas perkeliamas į pasaulį, mer-
dėjantį dėl ekologinių nelaimių ir 
užterštumo. Kad išsaugotų pasau-
lį, herojus kovoja su taršos mons-
trais, renka atliekas ir jas perdirba. 
Kurdami šį žaidimą „Level Up“ 
komandos nariai siekė atkreipti 
žaidėjų dėmesį į ekologines pro-
blemas ir pabrėžti šiukšlių rūšia-
vimo svarbą. Būtent už tai – žai-
dėjo paskatinimą mąstyti – ir buvo 
įvertintas lietuvių triūsas.

Dirba toliau
Nors tarptautinio turnyro fi-

nalo J.Šalkevičiaus ir bičiulių ko-
manda nelaimėjo, jie pasiekė iš-
ties daug. Dalyvauti tokio lygio 

Nuoširdžios pastangos atvedė į sėkmę

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

renginyje, matyti, kaip jis organi-
zuojamas, bendrauti su kitų ša-
lių kompiuterinių žaidimų kūrė-
jais, užmegzti ryšių ir pasisemti 
idėjų – galimybė ir paskatinimas 
judėti pirmyn. Nors nei ryžto, nei 
idėjų, nei atsidavimo Justui ne-
trūksta, jis labai vertina savo ko-
mandos narių ir bičiulių palaiky-
mą, norą dirbti. Iš vienos progra-
mos gavę finansavimą jaunuoliai 
įkūrė įmonę „SneakyBox“ ir to-
liau tobulina savo sukurtą žaidi-
mą bei kuria naują. Abu šie pro-
duktai vartotojus turėtų pasiekti 
jau šiais metais. 

Svarbiausia gyvenime – atras-
ti veiklą, kuri patiktų, dėl kurios 
nebūtų gaila aukoti laisvalaikio, 
miego valandų. Mat tuomet, pa-
siekus rezultatų, ir įveiktos kliūtys 
neatrodo tokios didelės, ir noras 
judėti į priekį tik stiprėja.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

paslaugas gaunantys neįgalieji: 
sutrumpės jas teikiančių darbuo-
tojų darbo laikas, taigi ir suma-
žės galimų gauti paslaugų skai-
čius, kai kurių neįgaliesiems rei-
kalingų paslaugų apskritai gali 
tekti atsisakyti. 

Seimo pirmininko pavaduoto-
jo A.Syso nuomone, Vyriausybės 
nutarimas, kuriuo dėl padidintos 
MMA buvo numatyta skirti pa-
pildomas lėšas, turėjo paliesti ir 
neįgaliųjų programos vykdyto-
jus. Juolab kad įgyvendina tęsti-
nius projektus. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija (SADM) 
turėjo į tai atsižvelgti. 

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos prezidentė R.Kavaliaus- 
kaitė atkreipė dėmesį, kad Neįga-
liųjų socialinės integracijos pro-
gramos finansavimas nuolat ma-
žinamas jau nuo 2008 metų. Skė-
tinių organizacijų veiklai šiemet 
skirta tik 3,6 mln. litų, o dėl šio 
finansavimo varžosi 27 organi-
zacijos. Pasak R.Kavaliauskaitės, 
neįgalieji nenori imtis kraštu-
tinių priemonių ir ieško teisi-
nių šios problemos sprendimo 
būdų. Pristatydami ją Seimo na-
riams, neįgaliųjų asociacijų va-
dovai tikisi Socialinių reikalų ir 
darbo komiteto bei jo pirminin-
kės K.Miškinienės tarpininkavi-
mo diskusijose su SADM, nes pa-
skutiniu metu ministerija į neįga-
liųjų nuomonę neįsiklausydavo.

Aktualiausios neįgaliųjų problemos – 
atvirame pokalbyje su Seimo nariais

Neįgaliųjų reikalų taryba – 
neveiksnus darinys

Neįgaliųjų reikalų tarybos sta-
tusas – dar viena aktuali problema. 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių są-
jungos pirmininkas Sigitas Armo-
nas priminė, kad iki 2005 metų Ne-
įgaliųjų reikalų taryba buvo insti-
tucija prie Vyriausybės, o vėliau 
tapo tik patariamuoju socialinės 
apsaugos ir darbo ministro orga-
nu. Taryba, pasak Z.Jančauskio, 
šiuo metu nebeatitinka ir tų funk-
cijų, kurios numatytos jos nuosta-
tuose. Nuolat menkstantį Tarybos 
vaidmenį bei įtaką iliustruoja fak-
tas, kad praėjusiais metais tebuvo 
surengtas vos vienas jos posėdis. 

Susitikimo dalyviai teigė, kad 
Taryba yra nušalinta nuo Naciona-
linės neįgaliųjų socialinės integra-
cijos programos biudžeto formavi-
mo, jos nariai prarado įtaką skirs-
tant socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje finansavimą savivaldybėms, 
jai neleista dalyvauti ir skirstant 
skėtinių asociacijų veiklos finan-
savimą. Dėl tokios tvarkos, pa-
sak Z.Jančauskio, neišvengiama 
sunkiai paaiškinamų sprendimų, 
kai vienais metais skirtų lėšų ne-
panaudojusiai ir dalį jų į biudže-
tą grąžinusiai savivaldybei kitą-
met skiriamas dar didesnis finan-
savimas. Asociacijų vadovai netu-
ri galimybės apginti savo veiklų 
projektus, įrodyti jų naudingumą. 

A.Syso nuomone, daugiausia 
problemų kelia ne pats Neįgaliųjų 

reikalų tarybos statusas, o tai, kad 
neįgaliųjų atstovams kaip eksper-
tams neleidžiama dalyvauti finan-
sų valdyme. Pasak jo, šią problemą 
reikėtų pabandyti išspręsti derybo-
mis – tam net nereikia jokių papil-
domų lėšų. 

Atvira diskusija padeda 
spręsti problemas 

Susitikime su Seimo nariais dis-
kutuota ir apie Neįgaliųjų teisių 
konvenciją, netobulą jos įgyvendi-
nimo mechanizmą. Pristatę jau dve-
jus metus vykstančias diskusijas 
šiuo klausimu, neįgalieji siūlė iš es-
mės keisti Konvencijos įgyvendini-
mo, kontrolės ir stebėsenos modelį. 

Lietuvos neįgaliųjų forumo ats-
tovė Henrika Varnienė priminė ir 
vis neatkuriamas tikslines neįgalių-
jų priežiūros ir slaugos išmokas. Nė 
vienoje krizės apimtoje ES šalyje, iš-
skyrus Lietuvą, neįgaliųjų gauna-
mos išmokos nebuvo sumažintos. 
K.Miškinienė patikino, kad Seimo 
nariai supranta šią problemą, deja, 
kol kas pinigų viskam neužtenka.

Diskusija su neįgaliaisiais Seimo 
nariams suteikė daug vertingos in-
formacijos. Susitarta tokius susiti-
kimus organizuoti ir ateityje. Socia-
linių reikalų ir darbo komiteto pir-
mininkė K.Miškinienė paragino ne-
įgaliuosius iškilus problemų drąsiai 
kreiptis į ją. Susėdus prie apskrito-
jo stalo, išsiaiškinus visas aplinky-
bes, drauge bus lengviau surasti jų 
sprendimo būdus. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Justas Šalkevičius (dešinėje) su komandos nariais.

(atkelta  iš 1 psl.)

Komentuojame, konsultuojame
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Daktaras
Aiskauda

Kad žiema nekeltų sveikatos rūpesčių

Daugiau skysčių
Šaltuoju metų laiku būtina 

gerti kuo daugiau skysčių (bent 
6–8 stiklines per dieną) net ir tuo-
met, kai nejaučiame nė mažiausio 
troškulio. Mat organizme esant 
pakankamai skysčių, pašalina-
mi toksinai, lengviau įveikiamas 
peršalimas ir gripas. Gerdami 
kavą, arbatą ar kitus gėrimus, tu-
rinčius kofeino, visada prisimin-
kime, kad dėl šios medžiagos or-
ganizmas netenka didelio kie-
kio skysčių. Jei organizme trūks-
ta skysčių, atsiranda nuovargis, 
sausėja nosies landos, skilinėja lū-
pos, prastėja nuotaika, gali skau-
dėti galvą.

Ką daryti? Išgėrę kavos, ar-
batos neužmirškime antra tiek 
ar net daugiau išgerti vandens 
(arba vartokime gėrimus be ko-
feino). Būtų idealu, jei žiemą vi-

Žiema – ne tik šalčiausias, 
bet ir daug išbandymų 
mūsų organizmui patei-
kiantis laikas. Šaltis, dar-
gana, saulės trūkumas 
ne tik veikia mūsų nuotai-
ką, bet ir mažina darbin-
gumą, nepasiruošę šiems 
orų pokyčiams jaučia-
mės suirzę, silpsta mūsų 
imuninė sistema. Padėki-
me sau lengviau išgyven-
ti žiemą.

sai atsisakytume kofeino turinčių 
gėrimų arba vartotume juos mi-
nimaliai, t.y. ne daugiau kaip po 
puoduką per dieną.

Pastaba. Taip pat svarbu žie-
mą miegoti 1–2 valandas ilgiau 
negu vasarą.

Šaltas oras – pavojus 
širdžiai

Ilgą laiką buvo rekomenduo-
jama nebijoti žiemos oro, drąsiai 
eiti į lauką, kad pravėdintume 
plaučius ir pasikrautume ener-
gijos. Šių dienų mokslininkai to-
kių „pravėdinimų“ jau nesiūlo, 
nes medicinos statistika byloja 
apie nepageidaujamą žiemos šal-
čių poveikį sveikatai. Antai Japo-
nijos mokslininkai apskaičiavo, 
kad žiemą į gydytojus dėl širdies 
ir kraujagyslių ligų besikreipian-
čių ligonių skaičius, palyginti su 
vasara, padidėja 40 proc.

Anot Didžiosios Britanijos 
mokslininkų, temperatūrai krin-
tant žemiau nulio, sulig kiekvie-
nu laipsniu širdies priepuolio ti-
kimybė padidėja 2 proc. Mat, 
įkvėpus šalto oro, pradeda spaz-
muoti vainikinės kraujagyslės, 
kuriomis į širdį atiteka arterinis 
kraujas, todėl staiga sumažėja 
kraujo, patenkančio į širdį, kiekis. 
Jeigu žmogaus vainikinės krau-
jagyslės nesusiaurėjusios, neuž-
terštos cholesteroliu ir kitokiomis 
apnašomis, trumpai pabuvus šal-
tame ore širdžiai dažniausiai nie-
ko nenutiks. Tačiau kai tos krau-

jagyslės, palyginti su sveikomis, 
yra susiaurėjusios nuo 20 iki 40 
proc., valandą pakvėpavus šal-
tu oru, jos gali susiaurėti net iki 
80 proc.! Tuomet žmogus, netgi 
esant minimaliam fiziniam krū-
viui, pajunta skausmą krūtinėje.

Pastabos. Į plaučius pateks 
mažiau šalto oro, jei nosį ir bur-
ną užsidengsime šaliku, tačiau 
ši priemonė – trumpalaikė. Nors 
šaltas oras, prieš patekdamas į 
plaučius, yra sušildomas, nuo 
kvėpavimo ant šaliko gana grei-
tai pradeda kauptis drėgmė ir jis 
nebešildo.

Sezoninės virusinės 
infekcijos

Teksaso (JAV) mokslininkai 
pastebėjo, kad gripo epidemi-
jų metu mirties nuo širdies prie-
puolio rizika padidėja 30 proc. 
Taip yra dėl to, jog virusinė in-
fekcija sukelia uždegimą, kuris 
gali sutrikdyti kraujotaką ir pa-
skatinti krešulių atsiradimą krau-
jagyslėse.

Susirgus virusine infekcija 
nesaugu gultis į karštą vonią (tai 
dažniausiai daroma norint įveikti 
šaltkrėtį), nes tokios procedūros 
didina širdies priepuolio tikimy-
bę. Todėl patariama tik apsitrinti 
plaušine (ar panašiu daiktu), pa-
mirkyta šiltame vandenyje.

Žiemos raciono papildai
Svarbu, kad žiemą organiz-

mas nestokotų vitamino C, kuris 

padeda apsisaugoti nuo perša-
limo. Jo yra erškėtuogėse, šalta-
lankių uogose, juoduosiuose ser-
bentuose, saldžiosiose papriko-
se, kiek mažiau kopūstuose, cit- 
rusiniuose vaisiuose, braškėse, 
agrastuose, pomidoruose, bul-
vėse, kepenyse. Žiemą taip pat 
labai svarbus vitaminas D, pa-
laikantis gerą nuotaiką, stipri-
nantis kaulus. Jo turi žuvų tau-
kai, sviestas, sūriai, mėsa, kiau-
šinio trynys, riebi Atlanto silkė, 
menkės kepenys, lašiša, pienas. 
Žmogaus organizme šis vitami-
nas susidaro veikiant saulės spin-
duliams.

Mikroelementas selenas (šal-
tiniai: grūdiniai produktai, mėsa, 
tunas, riešutai, kiaušiniai, vištie-
na. Cinkas, kalcis ir varis neutra-
lizuoja seleno poveikį organiz-
mui, vitaminas E šį poveikį stip- 
rina) didina imunitetą.

Šių dienų mokslininkai vis 
dažniau rekomenduoja įprastus 
aliejus žiemos laikotarpiu pakeis-
ti kokoso aliejumi, kuriame yra 
viena iš rūgščių, kovojančių su 
infekcijomis, gydančių gerklės 
uždegimą, gripą, opaligę. Kai ku-
rie specialistai tvirtina, kad daž-
nai vartojant kokosų aliejų iki mi-
nimumo sumažėja galimybė su-
sirgti gripu.

Pastabos. 1. Pravartu kasdien 
suvalgyti apie 150 g jogurto (jei 
nėra, tiks kefyras), nes jame yra 
kalcio ir vitaminų, kurie saugo 
nuo peršalimo ligų, padeda gy-

dant šlapimo pūslės infekciją 
bei reguliuoja virškinimo siste-
mos darbą.

2. Į racioną derėtų įtraukti 
česnaką (per dieną suvalgoma 
viena skiltelė), kuris, be seniai ži-
nomų profilaktinių ir gydomųjų 
savybių (naikina virusus, gydo 
aterosklerozę ir kt.), dar pade-
da gydant depresiją. Beje, bent 
du kartus per savaitę valgyda-
mi (pasirinktinai) po 300 g tuno, 
silkės ar lašišos taip pat atitolin-
sime depresiją, kuri yra dažnas 
žiemos palydovas.

Šaltyje paūmėja  
sąnarių ligos

Šaltas vėjas, sumažėjęs atmos-
feros slėgis, minusinė temperatū-
ra 80 proc. ligonių nesveikus są-
narius padaro gerokai jautresnius 
skausmui. Kodėl? Šalčio veikia-
mos kraujagyslės blogiau susi-
traukia ir išsiplečia, o tai didina 
jautrumą peršalimui. Tai ypač 
svarbu sąnariams ir kaulams, 
nes kaulų audiniai įšyla ir atauš-
ta greičiau negu kraujas ir raume-
nys. Veikiant šalčiui toksinai iš or-
ganizmo šalinami lėtai – tai suke-
lia sąnarių uždegimą.

Žiemą reikia ne tik šiltai ap-
sirengti, bet ir valgyti daugiau 
daržovių. Tai padės pagerinti 
medžiagų apykaitą ir sumažinti 
toksinų kiekį (mėsos perteklius 
dažniausiai sustiprina sąnarių 
skausmą).

Romualdas OGINSKAS

Sąnario operacija – galimybė 
gyventi patogiau

2 540 klubo ir 1 567 kelio sąnario 
operacijos. 

Ar eilėje sąnario endoprotezo 
teks laukti pusmetį, ar keletą mė-
nesių, priklauso ir nuo paties pa-
ciento. Valstybinės ligonių kasos 
(VLK) prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Sveikatos priežiūros 
organizavimo skyriaus vyr. spe-
cialisto Viliaus Petrėčio teigimu, 
pacientas turi teisę pasirinkti li-
goninę, kurioje laukiančiųjų eilės 
yra trumpiausios, o pasirinkusie-
ji – pakeisti gydymo įstaigą, ma-
tydami, kad kitoje ligoninėje ope-
racijos sulauktų greičiau. „Žmo-
nės, kuriems reikalinga operaci-
ja, patys turėtų būti atidūs ir pa-
sirinkti tą gydymo įstaigą, kurio-
je operacija bus atlikta greičiau-
siai. Eilės skiriasi ir dėl pačių li-
goninių pajėgumo, ir dėl pacien-
tų, kurie pasirenka konkrečią li-
goninę, srauto“, – sako V.Petrėtis.

Laukti tenka nuo mėnesio 
iki trejų metų 

Kiekvieną mėnesį VLK spe-
cialistai atnaujina informaci-
ją, kiek laiko kurioje ligoninėje 
tenka laukti sąnario pakeitimo 
operacijų. Laukimo trukmė pri-
klauso nuo atliekamų operaci-
jų skaičiaus ir pacientų pasirin-
kimo, kokioje ligoninėje ir nuo 
kada laukti. 

2013 metų sausio duomeni-
mis, klubo sąnario endoproteza-
vimo operacijų trumpiausiai – 5 
mėnesius – teko laukti Biržų li-
goninėje, o kelio operacijos Ra-
seinių, Marijampolės, Telšių, 

respublikinėje Klaipėdos, Pane-
vėžio ir Klaipėdos universiteti-
nėje ligoninėse atliktos greičiau 
kaip per mėnesį. Nuo šių gydy-
mo įstaigų labiausiai atitrūksta 
Šiaulių ligoninė, kurioje opera-
cija gali būti atlikta praėjus net 
trejiems metams po prašymo pa-
teikimo. Laukimo trukmė nebū-
tinai tokia pati išliks ir ateityje – 
ji gali ir trumpėti, ir ilgėti. 

Pasak VLK specialistų, daž-
nai nutinka ir taip, kad į eilę su-
grįžta tie pacientai, kurie eilės 
tvarka gavo sąnario endoprote-
zą, tačiau dėl tam tikrų priežas-
čių paskirtu laiku negalėjo ope-
ruotis. Pasikeitus teisės aktams, 
nuo 2012 metų rugpjūčio 31 die-
nos pacientas gali tik vieną kar-
tą per vienerius metus grįžti į 
eilę pagal savo pirminio prašy-
mo datą. Toks pacientas paten-
ka į eilės pradžią, nes jo pirmi-
nio prašymo data būna ankstes-
nė už kitų.

Pastaba. Žmonės, įrašyti į eilę 
sąnario endoprotezui gauti, bet iki 
2012 metų rugsėjo 30 dienos atsi-
sakę numatytu laiku operuotis, turi 
teisę iki 2013 metų rugpjūčio 31 die-
nos kreiptis į VLK dėl įrašymo į eilę 
operuotis. Tai labai svarbu, kadan-
gi pacientai, kurie nesuskubs to pa-
daryti iki nurodytos datos, turės iš 
naujo stoti į eilę nemokamam endo-
protezui gauti.

Dokumentai 
kompensacijai gauti
Dar viena išeitis greičiau at-

gauti judėjimo laisvę – įsigyti en-

doprotezą savo lėšomis. Jį įsigi-
jęs pacientas ne vėliau kaip per 
90 dienų VLK turi pateikti do-
kumentus kompensacijai gauti: 
prašymą dėl sąnario endoprote-
zo įsigijimo išlaidų kompensavi-
mo, prašymą implantuoti savo-
mis lėšomis įsigytą sąnario endo-
protezą ir PVM sąskaitos-faktū-
ros originalą. 

Šiuo metu kompensuojama 
dalis endoprotezo kainos: klu-
bo sąnario – 1 731 Lt, kelio sąna-
rio – 3 274 Lt. 

Operacijos atliekamos 
kokybiškai

Endoprotezai perkami cen-
tralizuotai, dalyvaujant tarp-
tautiniuose viešuosiuose kon-
kursuose. Gamintojams keliami 
griežti reikalavimai: būtina pa-
teikti mokslinių straipsnių apie 
siūlomą gaminį, atlikti kliniki-
nius tyrimus ir pan., tad jų ko-
kybe abejoti nereikėtų. 

Pasitaiko atvejų, kai atlieka-
mos ir pakartotinės, kitaip ta-
riant, revizinės operacijos. Jų 
metu pakeičiami implantuo-
to protezo, kuris komplikavo-
si, komponentai. Lyginant Lie-
tuvoje atliekamų revizinių ope-
racijų skaičių su atliekamų kito-
se išsivysčiusiose šalyse skaičiu-
mi, VLK specialistų teigimu, ope-
racijų ir protezų kokybės lygis 
mūsų šalyje labai aukštas. Svetur 
po pirminių klubo sąnario ope-
racijų atliekama 10–15 proc. re-
vizinių operacijų, Lietuvoje to-
kių per 2012 metų tris ketvirčius 
buvo atlikta apie 12 proc. Kelio 
revizinių operacijų buvo atlikta 
vos 3,5 proc., o kitose šalyse jų 
atliekama apie 5–7 proc. 

„Bičiulystės“ inf.

Laukiančiųjų sąnarių 
endoprotezų mažėja
Remiantis statistiniais duo-

menimis, nuo 1999 iki 2011 metų 
buvo pateikiama kur kas dau-
giau prašymų endoprotezavimo 
operacijoms, nei jų atliekama. Tik 
pastaraisiais metais klubo sąna-
rio operacijų atlikta bene tiek pat, 
kiek sulaukta prašymų. Planuo-
jama, kad artimiausiu metu taip 
pat operatyviai bus atliekamos ir 
kelio sąnario operacijos.

Lietuvoje sąnarių endopro-
tezavimo operacijos atliekamos 
daugiau nei 20-yje ligoninių. 
Jose per 2011 metus buvo atlikta 
rekordiškai daug pirminių klu-
bo ir kelio sąnario operacijų – iš 
viso 6 775. Tai tūkstančiu dau-
giau nei 2010 metais. Per 2012 
metų tris ketvirčius buvo atlikta 

Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos paskelbtame 
pranešime teigiama, jog 
sąnario pakeitimo arba 
endoprotezavimo ope-
racija – tai chirurginis 
skausmingų ir judesius ri-
bojančių sąnarių pažeidi-
mų gydymo metodas, lei-
džiantis iki tol skausmus ir 
nepatogumus kentusiam 
žmogui gyventi įpras-
tą gyvenimą. Gali būti 
atlikta faktiškai bet ku-
rio sąnario, įskaitant klu-
bo, kelio, peties, alkūnės, 
čiurnos, pakeitimo ope-
racija.

Pirmoji nugaros 
smegenų 

elektrostimuliacijos 
operacija

Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto ligoninės (LSMUL) Kauno 
klinikų neurochirurgai pirmieji Balti-
jos šalyse dėl nugaros skausmo dar-
bingumą praradusiam pacientui im-
plantavo nugaros smegenis stimu-
liuojantį elektrodą. Operaciją atliko 
LSMUL Kauno klinikų stuburo neu-
rochirurgijos skyriaus vadovas dakta-
ras Bronius Špakauskas kartu su gy-
dytoju neurochirurgu Andriumi Ra-
džiūnu, taip pat talkino kolega iš Suo-
mijos daktaras Kari Sulko.

Elektrodas implantuotas 52 
metų Jurbarko gyventojui, kuris, pa-
sak klinikų pranešimo, jau penkerius 
metus nė dienos negalėjo praleis-
ti be saujos vis stipresnių vaistų nuo 
skausmo. Jurbarkiškis jau buvo paty-
ręs dvi stuburo operacijas, tačiau po 
jų vaistų dozės nesumažėjo.

„Didžiausia problema taikant to-
kią gydymo metodiką yra didelė im-
plantuojamo elektrodo kaina“, – sako 
B.Špakauskas. Jo skaičiavimais, mi-
nėto pobūdžio operacijų Lietuvoje 
per metus reikėtų maždaug dešim-
čiai pacientų. 

Klinikų pranešime pažymima, 
kad nugaros smegenų elektrosti-
muliacijos operacijos pasaulyje jau 
yra tapusios lėtinio nugaros skaus-
mo gydymo standartu, kai nepadeda 
kiti gydymo būdai. Taikant neurosti-
muliaciją, pacientams 70–80 proc. 
sumažėja skausmas ir jie gali grįž-
ti į normalų gyvenimą. Daugumai 
operuotų pacientų reikia mažesnių 
nuskausminamųjų dozių arba jie vi-
sai gali nustoti vartoti vaistus, page-
rėja ir bendra jų gyvenimo kokybė.

„Bičiulystės“ ir  
www.kmuk.lt inf.
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Kliūtis pamažu įveikia 
kartu

„Elektrėnų kronikos“ interneto tinklalapyje paskelbtame 
Julijos Kirkilienės straipsnyje „Numinti slenksčiai į vaiko gy-
venimą“ rašoma apie neįgalų 40-ies metų sūnų globojan-
čių elektrėniškių Jarašių šeimą ir išbandymus, kuriuos jai 
teko įveikti.

Gintautas gimė tarybiniais 
laikais, kai „neįgaliųjų nebu-
vo“. Gydytojai prognozavo, 
kad jis neišgyvens, o jei ir pasi-
sektų – visiškai nevaldys kojų. 
Tėvams ilgai teko įtikinėti val-
dininkus, gydytojus, jog vai-
ką kamuojantis cerebrinis pa-
ralyžius – rimta liga, dėl ku-
rios turi būti nustatytas neį-
galumas. Nepadėjo valdžia ir 
patogesnio šeimai, auginan-
čiai neįgalų sūnų, būsto gauti. 
Gyvenę bendrabučio kamba-
rėlyje su bendra virtuve savo 
pastangomis Jarašiai išsikėlė į 
patogesnį atskirą kambariuką, 
vėliau jį išsikeitė į dviejų kam-
barių butą. Laukti, kol juos pa-
stebės ir padės, Jarašiams teko 
ilgai. Gyvenimas bent kiek pa-
gerėjo tik Gintautui sulaukus 
6-erių, tada jam nustatytas ne-
įgalumas, skirta neįgalumo 
knygelė ir mėnesinė 20 rublių 
pašalpa.

Neįgalaus Gintauto tė-
vai nepasidavė įtikinėjimams 
slėpti sūnų, atiduoti jį į neįga-
liųjų globos namus ir ieškojo 
galimybių jam padėti, kreipė-
si į Lietuvos ir Sovietų Sąjun-
gos gydytojus. Moldavijoje 
karininkų ligoninėje buvo pa-
darytas tikras stebuklas. Lai-
mei, ankstesnės dar kūdikys-
tėje Gintautą apžiūrėjusių gy-
dytojų prognozės neišsipildė 
ir vaikas pradėjo valdyti kojas, 
jos vystėsi, kaip ir visas jo or-
ganizmas. Nors berniukas ne-
galėjo vaikščioti, bet iš abiejų 
pusių palaikomas galėjo atsi-
stoti ir žengti žingsnį.

Aplinką jau ūgtelėjęs Gin-
tautas pažino motinos iš namų 
išnešamas ant nugaros ir kie-
me paguldytas į perdirbtą vai-
kišką vežimėlį. Nors lauke ga-

lėjo tik gulėti, mat turėto veži-
mėlio nebuvo įmanoma pri-
taikyti sėdėti, jis galėjo stebėti 
gamtą, būti gryname ore.

Atėjus nepriklausomybei 
Gintautui buvo jau 20 metų, 
bet pokyčiai į jo gyvenimą ne-
skubėjo. Pirmasis Genovaitės 
ir Albino Jarašių bėdą pastebė-
jo ir panoro pagelbėti kaimynų 
sūnus, dirbęs vienoje katalikiš-
koje organizacijoje. Ši organi-
zacija Šiauliuose buvo gavu-
si pirmąją neįgaliųjų vežimė-
lių labdaros siuntą iš Vokieti-
jos. Per pačią blokadą, iš rusų 
kareivių nupirkę degalų, Jara-
šiai pasisamdė kaimyną ir at-
vežė Gintautui pirmąjį neįga-
liojo vežimėlį. Pirmą kartą į jį 
atsisėdęs neįgalusis turėjo ga-
limybę pamatyti apylinkes, ku-
riose gyvena, mat iki tol jas sū-
nui aprodyti senajame vežimė-
lyje buvo labai sunku.

Dabar, prabėgus dar 20-
čiai metų, nors Jarašių šeimą 
pažįsta elektrėniškiai, pade-
da ir konsultuoja savivaldy-
bės darbuotojai, Gintautas turi 
jam tinkamą ir šiuolaikišką ne-
įgaliojo vežimėlį, – gyvenimas 
vis dar nėra patogus. Jame 
gausu savarankiškai neįvei-
kiamų kliūčių – bortelių, laip-
tų, vis dar reikia laukti lauke, 
kol motina apsiperka parduo-
tuvėje, mat reta kuri pritaiky-
ta neįgaliesiems. Kirpėją ar fo-
tografą taip pat tenka kviestis 
į namus, mat pas juos patek-
ti neįmanoma. Gintautas prie 
tos realybės priprato ir dabar 
turi naujo džiaugsmo: šalia jo 
namų tiesiant naująjį dviračių 
taką, sutvarkyti ir nuvažiavi-
mai. Tėvams nebereikės veži-
mėlio kilnoti, praeivių pagal-
bos prašinėti.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

100-ąjį jubiliejų sausio pra-
džioje šventusi Stanislava Mit-
kienė, pasak ją globojančios ir 
nepamainoma pagalbininke 
jai tapusios dukters Genovai-
tės, iki pat 80-ies metų buvo sti-
pri, savimi pati pasirūpindavo. 
Tačiau prieš daugiau kaip 19 
metų ji sėdo į neįgaliojo rate-
lius, mat nebepajėgė vaikščioti.

Garbaus jubiliejaus sulau-
kusiai S.Mitkienei teko nelen-
gvas gyvenimas. 22-ejų ji ište-
kėjo už ūkininko Antano Mit-
kaus, pora susilaukė dviejų 
vaikų. Tačiau ilgai laimingu 
gyvenimu džiaugtis nebuvo 
lemta – 28-erių S.Mitkienė liko 
našlė su 4-erių metų dukterimi 
ir 2-ejų metų sūnumi.

Antros šeimos našlė nesu-
kūrė: pati augusi su patėviu, 
nors jis ir buvo geros širdies, į 
savo namus svetimo vyro par-
sivesti nenorėjo. Kai atrodė, 
kad gyvenimas grįžo į savo 
vėžes, laukė dar viena netek-
tis – mirė Stanislavos sūnus.

Nuo to laiko didžiausia 
moters atrama tapo vienin-
telė likusi duktė Genovai-
tė. S.Mitkienė metė darbus 
ir, persikėlusi pas ją į Vieš-
vienus (Telšių r.), ėmė augin-
ti vaikaičius – dukters šeimo-
je gimė net 5 vaikai. Dabar gi-
minė džiaugiasi jau ir 8 pro-
vaikaičiais. Kartu motina su 
dukterimi gyvena ir viena ki-
tai padeda jau 33-ejus metus.

Šventė garbų jubiliejų
„Telšių žinių“ interneto tinklalapyje paskelbtame Skaistės Sa-
donytės straipsnyje „Viešvėniškė S.Mitkienė pasitiko šimtąjį 
jubiliejų“ rašoma apie garbaus jubiliejaus sulaukusią Telšių 
rajono gyventoją.

(atkelta  iš 1 psl.)

visuomeninės paskirties objektus. 
Per šį laiką apžiūrėta ir įvertinta 
730 statinių, išanalizuota jų aplin-
ka. Aplankyti 69 kultūros ir laisva-
laikio objektai – teatrai, muziejai, 
bibliotekos, meno galerijos, baž-
nyčios, rekreacijos zonos ir kt.– tai 
tik bendro tyrimo dalis. Pasak šio 
tyrimo rezultatus konferencijoje 
pristačiusios Ramunės Šidlauskai-
tės, visuose aplankytuose objek-
tuose buvo vertinti trys dalykai: 
prieiga prie jų, automobilių aikš-
telės ir pačių objektų vidaus pri-
einamumas. Apžiūrėjus 69 kultū-
ros ir laisvalaikio objektus, nusta-
tyta, kad 27 iš jų prieinami neįga-
liesiems, 25 – neprieinami, 17-os 
prieinamumas ribotas.

Tyrėjai atkreipė dėmesį, kad 
analogiški objektai neįgaliesiems 
sostinėje pritaikomi labai skirtin-
gai. Sostinės senamiestyje įsikū-
rusiai Lietuvos technikos biblio-
tekai rateliais judantys tyrimo da-
lyviai neturėjo jokių priekaištų: 
prie pastato įrengta patogi nuo-
važa, pritaikytas tualetas, netgi 
stalai skaityklose. O štai Antakal-
nio bibliotekos pritaikymą eks-
pertai pavadino imitacija – nuoly-
dis per status, nėra turėklų, aikš-
telės prie durų, kur rateliais ju-
dantis neįgalusis galėtų apsisukti. 

teikti pavyzdžiai įtikinamai pa-
rodė, kad įmanoma pritaikyti ir 
kultūros paveldo statinius: kel-
tuvai įrengti prie Šv. Kazimiero 
bažnyčios, Signatarų namų, Lie-
tuvos banko Pinigų muziejaus, 
nuolydžiai – prie Bernardinų baž-
nyčios ir kt. 

Projektavimo ir restauravi-
mo instituto specialistės Graži-
nos Kirdeikienės nuomone, kiek- 
vieno projektuotojo moralinė ir 
profesinė pareiga yra, rengiant 
projektus, atsižvelgti į tai, kad 
kultūros objektai, muziejai būtų 
prieinami visiems juose apsilan-
kyti norintiems asmenims. Nau-
juose statiniuose tokius pritaiky-
mus suprojektuoti nesudėtinga, 
tačiau rengiant kultūros pavel-
do objektų rekonstrukcijų pro-
jektus reikia įvertinti, ar dėl nu-
matomo pritaikymo nenukentės 
kultūros vertybės autentiškumas. 
Gana sunku pritaikyti ir dvarų 
sodybas, mat jos statytos vienai 
šeimai, nenumatant, kad kada 
nors bus atviros lankytojams, ne-
įgaliesiems. Tačiau teigiamų pa-
vyzdžių esama ne taip jau mažai. 
G.Kirdeikienė pateikė daug vaiz-
dinės medžiagos, rodančios, kad 
restauruojami kultūros statiniai, 
jų aplinka tampa vis draugiškesni 
lankytojams. Vienas tokių pavyz-
džių – neįgaliesiems pakankamai 
gerai pritaikyta Tuskulėnų dva-
ro sodyba, kurioje ir surengta ši 
konferencija. Į vieną pastatą rate-
liais judantys neįgalieji gali pato-
giai įvažiuoti, nes kelio nepastoja 
jokie laiptai ar kitos kliūtys, prie 
kito įrengta nuovaža, kurios tu-
rėklus puošia nagingo kalvio nu-
kalti dekoratyviniai laikikliai, dar 
į vieną pastatą taip pat bus įreng-
tas nuolydis, o viduje – keltuvai.

Ir Europos Sąjungos lėšomis 
rekonstruojamą Plungės dva-
ro sodybą, kurioje įsikūręs Že-
maičių dailės muziejus, numaty-
ta pritaikyti neįgaliesiems: prie 
rūmų laiptų bus įrengtas keltu-
vėlis, viduje – liftas, kuriuo bus 
galima nusileisti ir į rūsį, kur 
bus tualetas, drabužinė, ir patek-
ti į visus kitus aukštus. Palangos 
dvaro rūmuose įrengtas keltu-
vas, bus ir liftas, leisiantis patek-
ti į visas sales. Artimiausiu metu 
visiems bus prieinamas ir Ginta-
ro muziejus. 

Aplinkos prieinamumu 
rūpinamasi ir Latvijoje 
Į Vilniuje surengtą konferen-

ciją-diskusiją atvyko ir Latvijos 
neįgaliųjų organizacijos „Apei-
rons“ atstovai. Aigars Bolis pri-
statė šios organizacijos iniciaty-
vas ir nuveiktus darbus skatinant 
aplinkos pritaikymą judėjimo su-
trikimų turintiems žmonėms. La-
tviai daug dėmesio skiria eksper-
tų (architektų, statybos specialis-
tų), dirbančių savivaldybėse, mo-
kymui. 2009 metais ir Latvijo-
je norminiuose aktuose atsirado 
universalaus dizaino terminas. 

Juris Paberzis pasakojo, kad 
neįgaliesiems labai padeda Kul-
tūros paminklų apsaugos inspek-
cijos nuostata, jog kultūros objek-
tai turi būti prieinami visiems ga-
limiems jų lankytojams. Inspekci-
jos pozicija dažnai paneigia archi-

tektų, statybininkų argumentus, 
kad kultūros paveldo objektuo-
se nieko negalima padaryti. Ins-
tituto atstovų nuomone, 90 proc. 
atvejų galima rasti sprendimą. 
Svečiai pateikė nemažai nuotrau-
kų, kaip tai daroma. Vienas pa-
vyzdžių – Siguldos pilies ansam-
blis: bokšto išorė išsaugota nepa-
kitusi, o jo viduje įrengtas keltu-
vas. Teritorijoje nemažai apžval-
gos aikštelių, o akliesiems sukur-
ti Gaujos nacionalinio parko, pi-
lies maketai.

Neįgaliesiems 
draugiškiausias – Pinigų 

muziejus 
Gražiu konferencijos akcen-

tu tapo „Draugiškiausio mu-
ziejaus 2012“ paskelbimas. To-
kiu pripažintas bei specialiu pri-
zu ir diplomu apdovanotas Lie-
tuvos banko Pinigų muziejus. 
Jo vedėjas Vidmantas Laurina-
vičius džiaugėsi, jog pastangos 
siekiant, kad Pinigų muziejus 
būtų prieinamas ir patogus neį-
galiems lankytojams, yra jų pa-
čių pastebėtos ir įvertintos. Pra-
ėjusiais metais Pinigų muzieju-
je apsilankė apie 1,2 tūkst. neį-
galiųjų (t.y. apie 5 proc. bendro 
lankytojų skaičiaus). LŽNS prezi-
dentė R.Kavaliauskaitė sakė, kad 
2012-uosius paskelbus Muziejų 
metais, kilo idėja išrinkti neįga-
liesiems prieinamiausią muziejų.  
„Draugiškiausio muziejaus“ no-
minacijos Lietuvos banko Pinigų 
muziejus nusipelnė neatsitiktinai 
– jis prieinamas ne tik žmonėms 
vežimėliuose (prie pastato ir mu-
ziejaus viduje jiems įrengti kel-
tuvai, judantys stendai), bet pri-
taikytas ir kurtiesiems, regėjimo 
negalią turintiems lankytojams. 

Konferencijoje paskelbti ir 
LŽNS surengto žurnalistų kon-
kurso „Be slenksčių – univer-
salus projektavimas visiems“ 
laureatai. LŽNS vicepreziden-
tė Ginta Žemaitaitytė pasidžiau-
gė, kad konkursas sulaukė susi-
domėjimo – vertinimo komisi-
ja gavo 28 straipsnius, kuriuo-
se gvildenamos neįgaliesiems 
nepritaikytos aplinkos proble-
mos. Kuo daugiau apie tai viešai 
kalbėsime, rašysime, tuo, pasak 
G.Žemaitaitytės, labiau atkreip-
sime visuomenės dėmesį į šiuos 
dalykus, keisime jos požiūrį.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Ar kultūros objektai draugiški 
neįgaliesiems?

Tyrėjai atkreipė dėmesį ir dar 
į vieną detalę – pasitaiko, kad 
nuovaža į teatrą, muziejų ar kitą 
kultūros objektą įrengta, tačiau iš 
kiemo ar vidinės pastato pusės, o 
į ten nukreipiančių nuorodų, pa-
ženklinimų – nėra, ir žmogus lie-
ka už durų. 

Atliktas tyrimas dar kartą pa-
tvirtino žinomą tiesą, kad neįga-
lieji, ypač judantys rateliais, norė-
dami dalyvauti kultūriniame ša-
lies gyvenime, turi rinktis ne tai, 
ką norėtų pamatyti, kur dalyvau-
ti, o tai, kur gali patekti. Tai riboja 
jų tobulėjimą, aktyvumą. 

Ar muziejai draugiški 
neįgaliesiems?

Kultūros paveldo departa-
mento direktorė Diana Varnai-
tė pripažino, kad ši tema labai 
mažai nagrinėta. Pasak jos, vis 
dar mokomės, kaip šias proble-
mas spręsti, kaip atverti kultū-
ros objektus neįgaliems žmo-
nėms. Trumpai apžvelgusi ke-
liolikos kultūros pastatų, muzie-
jų prieinamumą neįgaliesiems, 
D.Varnaitė ilgėliau stabtelėjo prie 
į pasaulio kultūros paveldą įrašy-
to Vilniaus senamiesčio. Jos pa-

Kultūros paveldo departamento di-
rektorė Diana Varnaitė.

„Draugiškiausio muziejaus 2012“ 
apdovanojimas įteiktas Lietuvos 
banko Pinigų muziejaus vedėjui Vid- 
mantui Laurinavičiui. 
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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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Anek do tai

Bildukas

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Neįgalieji pasaulyje Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Garsiai murkiantis 
katinas

Devone, Didžiojoje Britanijoje, 
gyvenančios Treisės Vestvud teigi-
mu, jos katinas Merlinas murkia taip 
garsiai, kad jo skleidžiamas 100 de-
cibelų garsas prilygsta liūto riaumoji-
mui. Naminės katės, net ir ypač smar-
kiai murkdamos, dažniausiai nevirši-
ja 25 decibelų. Tačiau Merlino mur-
kimas yra toks pat triukšmingas kaip 
traktoriaus, pneumatinio grąžto, vai-
kų pilnos klasės ar automobilio si-
gnalo keliamas garsas. Šeimininkė 
mano, kad jos katino murkimas gali 
pasiekti ir 105 decibelus, tačiau pa-
kaktų ir 100, kad Merlinas būtų titu-
luotas triukšmingiausiu pasaulio kati-
nu. Dabartinis rekordas priklauso ka-
tinui Smokey iš Pitsfordo, Northamp-
tone, kurio murkimas siekia 92 deci-
belus. Specialistai įspėja, kad stipres-
nis nei 90–95 decibelų garsas gali su-
kelti kurtumą. Tai galėtų paaiškinti, 
kodėl Treisės šuo apkurto.

Skambantys laiptai
Didžiausiame Brazilijos mies-

te San Paule buvo sukurta muziki-
nė instaliacija, skatinanti gyventojus 
daugiau judėti ir vietoje eskalato-
riaus rinktis laiptus. Į stotį keliaujan-
čius San Paulo gyventojus pasitinka 
muzikos garsai. Ten vedantys laiptai 
paversti pianino klavišais, kurie „gro-
ja“ tuomet, kai žmonės ant jų užlipa. 
Nors skubėdami kai kurie šių muzi-
kinių laiptų, rodos, nė nepastebėjo, 
dauguma rado laisvą minutę jais pa-
sidžiaugti. Šie laiptai yra dalis projek-
to, kurio ėmėsi viena Brazilijos orga-
nizacija, norėdama paskatinti žmo-
nes būti aktyvesnius. Organizacijos 
atstovas teigė, kad taip siekiama ska-
tinti sveikesnį gyvenimo būdą. Ins-
taliacija buvo sukurta pagal panašių 
laiptų Stokholmo metro, Švedijoje, 
pavyzdį. Organizatoriai tikisi, kad pro-
jektas paskatins žmones susimąstyti 
apie tai, kaip sumažinti sėdimo gyve-
nimo būdo keliamas rizikas.

Ieškoma savanorių 
gyventi Marse

Nyderlanduose įsikūrusi pelno 
nesiekianti organizacija „Mars One“ 
ketina 2023 m. Marse įkurti žmonių 
koloniją ir ieško šiai misijai savanorių. 
Registruotis gali visi Žemės gyvento-
jai, kurie atitinka pagrindinius reikala-
vimus. Kandidatai privalo „turėti tiks-
lą, norėti kurti ir išlaikyti sveikus san-
tykius, mokėti pasitikėti savimi ir ki-
tais“, taip pat turi mokėti prisitaiky-
ti, būti smalsūs, kūrybingi, atsparūs 
ir išradingi. Be to, jie turi būti ne jau-
nesni kaip 18-os. Maksimalus kandi-
datų amžius nėra nustatytas. „Mars 
One“ ekspertai ir „pasaulinės, per te-
leviziją transliuojamos laidos“ žiūro-
vai rinks kandidatus. Atrinktieji bus 
padalyti į grupes po keturis. Iki misi-
jos pradžios 2022 m. rugsėjį turi būti 
paruoštos mažiausiai šešios koman-
dos. Pirmiausia į Marsą skris tik viena 
komanda. Vėliau kas dveji metai į tą 
planetą bus siunčiamos kitos koman-
dos. Prieš skrydį mažiausiai aštuone-
rius metus vyks treniruotės. Skrydis į 
Marsą turi tik vieną trūkumą – nebus 
jokios galimybės grįžti į Žemę.

Ilgas grįžimo į gyvenimą kelias
Amerikietė Keitė Adamson – tai žmogus, kurio gyvenimo 
vingiai net didžiausiems skeptikams įrodo, kad stebuklų 
nutinka ne tik vaikų pasakose. Sunkiai susirgusią ją į gy-
venimą tiesiogine to žodžio prasme grąžino tik mylinčio 
vyro pastangos, mat medikai jau buvo praradę viltį.

Kad ateis, nelaimė 
neįspėjo

Nelaimė Keitę užklupo be-
veik prieš 20 metų, tuomet jai te-
buvo 33-eji. Ji gyveno gražiame 
name Kalifornijoje, kartu su my-
limu vyru augino dvi dukreles. 
Tuo metu Keitė kaip tik ruošėsi 
tapti fitneso instruktore – spor-
to salėje treniruodavosi po 2 va-
landas 6 kartus per savaitę. Atsi-
kėlusi lemtingos dienos rytą mo-
teris ruošėsi nuvežti dukreles į 
žaidimų aikštelę ir imtis darbų. 
Staiga jai apsvaigo galva, o at-
sipeikėjo ji jau greitosios pagal-
bos automobilyje. Moterį ištiko 
insultas, dėl jo visą Keitės kūną 
apėmė paralyžius.

Savo kūno kalinė
Intensyvios terapijos pala-

toje Keitę ėmė kamuoti nepa-
keliami galvos skausmai. Su-
triko regėjimas. Moteris sava-
rankiškai negalėjo padaryti vi-
siškai nieko – jai pajungė mai-
tinimo vamzdelį, kas 20 minu-
čių iš jos plaučių buvo šalinami 
skysčiai. Ji tiesiog gulėjo, sąmo-
ninga, bet negalėdama nei pa-
judėti, nei kalbėti. Ji prisimena, 
kaip gydytojai, stovėdami prie 
jos lovos, svarstė apie greitą ir 
neišvengiamą mirtį, o ji gulėjo 
bejėgė, negalėdama niekaip pa-
rodyti, kad juos girdi. Medikų 
nutarimu maitinimo vamzdelis 
buvo atjungtas. Tuomet mote-
ris suprato, kokios kančios api-
ma žmogų, kuriam trūksta mais-
to ir skysčių. Tai truko 8 dienas.

Stivenui, Keitės vyrui, medi-
kai pranešė, kad jo žmona netu-
ri jokių galimybių išgyventi, ta-
čiau net jei ir įvyktų stebuklas 
ir ji liktų gyva – būtų tik „dar-
žovė“. Vyras kategoriškai prie-
šinosi, kad Keitė būtų perkelta į 
paliatyvinės slaugos skyrių ir ti-
kino medikus, jog jai būtina re-
abilitacija. Jis kreipėsi į draudi-
mo bendrovę ir grasino teismais, 
jei jam nebus skirtos žmonos gy-
dymui būtinos lėšos. Tačiau tiek 
draudėjai, tiek medikai jį tikino, 
kad Keitės atvejis – beviltiškas 
ir jai padėti tiesiog neįmanoma. 
Vyras ėmėsi dvigubos taktikos – 
grasino kreipsiąsis į teismą ir įti-
kinėjo, kad šis atvejis – neeilinis 
ir dar ne viskas prarasta. Dabar 
Keitė svarsto, jog jai mirus drau-
dimo bendrovė būtų sutaupiu-
si apie 1 mln. dolerių (apie 2,6 
mln. litų), bet, laimei, jos likimo 

valiai nepaliko mylintis vyras ir 
geras advokatas.

Kalbėjo akimis
Pasiduoti neketinęs Stivenas 

ne tik kovojo su medikais, įtiki-
nėjo draudimo bendrovės atsto-
vus, bet ir kasdien lankė žmoną 
ligoninėje, kalbėjo su ja, tarsi ji 
girdėtų. Jis įjungdavo Keitei mu-
ziką, o ant palatos sienų prika-
binėjo lapelių su citatomis iš Bi-
blijos. Aplinkiniai neabejojo, kad 
skausmo prislėgtas vyras kraus-
tosi iš proto. Tačiau vieną die-
ną Stivenas pastebėjo, jog vieną 
judesį jo žmona geba atlikti – ji 
mirksi. Jis uždavė jai klausimą – 
ji pamirksėjo, uždavė kitą – ji vėl 
pamirksėjo. Tos akimirkos jiedu 
nepamirš niekada – Stivenui tai 
buvo įrodymas, kad jo pastan-
gos – ne veltui, o Keitė pasijuto 
išlaisvinta iš savo kūno gniauž-
tų. Šio laimingo momento po in-
sulto teko laukti net 70 dienų.

Įsitikinęs, kad žmonai gali-
ma ir būtina padėti, Stivenas tuo 
turėjo įtikinti aplinkinius, pir-
miausia – medikus. Virš žmo-
nos lovos ligoninėje jis pakabino 
plakatą su užrašu: „Tai žmogus. 
Prašau, elkitės su ja kaip su as-
menybe. Ji supranta viską, apie 
ką kalbate.“

Stivenas net sugalvojo, kaip 
padėti žmonai perteikti min-
tis – jis į palatą atsinešė lentą su 
magnetine abėcėle – rodydavo 
raidę, jei ji tikdavo, Keitė mirk-
sėdavo dukart, jei ne – triskart. 
Pirmas Keitės tokiu būdu pasa-
kytas žodis buvo „namo“. Atė-
jus daktarui ji paklausė, ar mirs. 
Kartais skausmai ir bejėgišku-
mo jausmas buvo nepakeliami 
ir ji norėjo kuo greičiau mirti. 
Žmonai vis dar negalint paju-
dėti, Stivenas reikalavo perkel-
ti ją į reabilitacijos centrą. Drau-
dėjams ir medikams sutikus, su-
tuoktiniai laukė transporto. Su-
tartu laiku jis neatvyko, kitą die-
ną automobilio taip pat nebu-
vo. Vienas iš gydytojų Stivenui 
prasitarė, jog reabilitacijos cen-
tras kategoriškai atsisako priim-
ti Keitę, mat ji – neperspektyvi, 
bet būtina veikti kuo greičiau, 
nes moters organizmas gali ne-
pakelti nervinės įtampos ir ji 
mirs. Reikalai pajudėjo tik Sti-
venui asmeniškai susisiekus su 
minėto reabilitacijos centro spe-
cialistais. Po kelių valandų Kei-
tė buvo pervežta.

Norėjo tapti stebuklo 
dalimi

Apžiūrėjęs Keitę reabilita-
cijos centro gydytojas prisipa-
žino tikintis, kad dar ne viskas 
prarasta. Šiuos žodžius moteris 
įsiminė visiems laikams. „Pra-
dėjęs kovoti už mane, Stivenas 
buvo vienas. Jis negalėjo pasiti-
kėti nei medikais, nei draudė-
jais. Bet jam būtinai reikėjo są-
jungininkų. Laimei, susipaži-
nome su daugybe mums padėti 
norinčių žmonių“, – sunkius lai-
kus prisimindama pasakoja Kei-
tė. Stivenas kreipėsi į kiekvieną 
specialistą, dirbusį su jo žmo-
na, ir prašė 2 minučių dėmesio, 
per kurias įtikinėjo, jog kiekvie-
nas iš jų gali prisidėti prie stebu-
klo – jos pasveikimo. Kai kurie 
žmonės laikė Stiveną bepročiu, 
kiti juo tikėjo, bet planas buvo 
veiksmingas – Keitei buvo skir-
ta daug dėmesio.

Iš naujo pelnė dukrelių 
meilę

Kai moterį išleido namo, ji 
jau galėjo sėdėti neįgaliojo ve-
žimėlyje. Pasak Keitės, stipry-
bės jai teikė mintis, kad ji bus 
kitų žmonių įkvėpėja. Grįžus 
namo tapo akivaizdu, jog juos 
reikia įrengti kitaip, mat laiptais 
ji nebelakstys. Pirmosios dienos 
buvo nelengvos – ji jautėsi pik-
ta ir suirzusi. Moters reabilita-
ciją atliko visa specialistų ko-
manda, namuose taip pat nuo-
lat buvo virėja ir dukterų auklė. 
Keitė pasakoja, kad buvo labai 
sunku matyti, kaip įprastus jai 
darbus atlieka kiti žmonės. Pu-
sei metų Stivenas nutraukė savo 
darbus ir rūpinosi žmonos rea-
bilitacija. Svarbiausia specialistų 
užduotis buvo siekis rasti prati-
mą, kurį atlikti Keitei būtų labai 
malonu ir tai jos nevargintų. To-
kiu pratimu tapo mokymasis iš-
laikyti pusiausvyrą, laikant ant 
kelių dukterį. Iš pradžių slau-
gės mažyles prie motinos privi-
liodavo ją persodinusios iš neį-
galiojo vežimėlio ant suoliuko, 
padėjusios jai ant kelių traškučių 
pakelį – žaisdamos mergaitės 
kartkartėmis prieidavo. Jų bai-
mė dingo, po truputį jos priėmė 
pasikeitusią mamą ir ėmė varžy-
tis, kuri pirma sės jai ant kelių.

Tapo kenčiančiųjų 
įkvėpėja

Stiprėdama moteris stengė-
si vis daugiau darbų atlikti pati. 
Jai padėdavusių slaugių darbo 
laikas vis trumpėjo, galų gale jų 
pagalbos visai nebereikėjo. Pa-
mažu Keitė vėl pajėgė judėti po 
namus, tai daryti padėjo vaikš-
tynė. Ji vėl galėjo kalbėti. Praė-
jus pusmečiui po insulto mote-
ris išlaikė egzaminą ir vėl galė-
jo vairuoti specialiai jai pritaiky-
tą automobilį. Grįžusi į gyveni-
mą Keitė daug laiko skyrė ben-
dravimui su insultą patyrusiais 
žmonėmis, tapo jų įkvėpėja. Tie-
sa, ji prisipažįsta, kad, nepaisant 
didelių pasiekimų, ją kartais ap-
ima neviltis – būna savaičių, kai 
ji nenori nieko matyti, bendrauti. 
Bet ji prisipažįsta gyvenanti daug 
turtingesnį ir vertesnį gyvenimą 
nei iki insulto. Moteris tiki, jog iš-
gyveno ir gali kalbėti neatsitikti-
nai – ji tapo negalinčiųjų už save 
pakovoti „balsu“. Nors kairė jos 
kūno pusė tebėra paralyžiuota, 
Keitė keliauja po visą Ameriką ir 
kalba apie neįgaliųjų problemas. 
Moteris tiki, kad jos pasveikimas 
ir vyro atsidavimas įkvėps ir ki-
tus nelaimes išgyvenančius žmo-
nes nenuleisti rankų.

Pagal www.examiner.com parengė

Viktorija NORKAITĖ

Mokėsi gyventi iš naujo
Keitė mažais žingsneliais 

grįžo į gyvenimą – mokėsi kvė-
puoti, ryti, kalbėti. Ji turėjo savo 
pasiekimų dienoraštį, kuriame 
specialistai žymėdavo kiekvieną 
jos pažangą. Moterį vis dažniau 
apimdavo neviltis ir netikrumas 
– ji abejojo, ar pasveiks, ir neži-
nojo, kas jos laukia ateityje. Pa-
mažu ji stengėsi priversti nepa-
klusnius raumenis jos klausy-
ti. Daugybę kartų Keitė norė-
jo viską mesti, bet nepalūžo ir 
tęsė darbą. Dar didesnę neviltį 
moteriai kėlė tai, kad ji negalė-
jo matytis su dukterimis – kar-
tą ją aplankiusios mažylės nega-
lėjo patikėti, kad ji gyva, ir bijo-
jo prie jos prieiti. Mažesnioji tą-
kart mama pavadino slaugę. Pa-
sak moters, neįmanoma nupasa-
koti to, kaip skaudu jai buvo tą 
akimirką.

– Mama, kiek laiko tu jau esi 
susituokusi su tėčiu?

– Dešimt metų, vaikeli
– O kiek dar būsi?.. 

***
– Erikai, kodėl tu savo šuniui 

davei Sukčiaus vardą?
– Vien dėl pokšto. Tau reikė-

tų matyti, kiek žmonių atsisuka, 
kai aš jį šaukiu

***
Vaikas pasakoja darželio au-

klėtojai:
– Mano tėvai keisti: patys iš-

mokė mane kalbėti, o dabar, kai 
aš jau kalbu, nuolat mane tildo.

***
Senelis pasakoja mažajam 

Michaeliui: 
– Kai aš prieš daug metų bu-

vau Aliaskoje, mane buvo už-
puolę aštuoni vilkai. 

– Bet seneli, aną kartą sakei, 
kad vilkų buvo keturi. 

– Na, tu tada buvai per jau-
nas sužinoti visą tiesą.

***
Magas pasikviečia ant scenos 

berniuką, draugiškai paspaudžia 
jam ranką ir sako: 

– Tu niekada nesi matęs ma-
nęs, tiesa?

– Taip, tėveli...

2013 m. sausio 17–23 d., Nr. 2 (1121), „Bičiulystė“7 psl.



Humoreska

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Naujametiniai pažadai

Egidijaus Skipario nuotr. Sparnuota žiemužės viešnia.

Atsibudau vėlų sausio 
pirmosios rytą ir nuta-

riau iš pagrindų keisti gyvenimą 
į gerąją pusę. Kada, jei ne pirmą-
ją metų dieną pradėti kažką nau-
jo, dar nepatirto, atverti tuščią, 
klaidomis, nuodėmėmis ir klyst-
keliais nesuterštą gyvenimo lapą 
ar bent jau puslapį? Juk tą tran-
zitinę metų naktį išgirdau tiek 
daug linkėjimų iš pažįstamųjų 
ir nepažįstamųjų lūpų, per radi-
ją, televiziją, telefonu, žinutėmis, 
normaliu elektroniniu ir net se-
noviniu paprastu paštu. 

Pasakiau, jog noriu būti reik- 
lus sau, įdomus šalia esantiems 
ir naudingas valstybei. Kad ryž-
tas prisižadėti būtų tvirtesnis, 
pakėliau nuo grindų šampa-
no butelį, „išgręžiau“ paskuti-
nius likusius lašus ir, praskie-
dęs degtine, padaviau dar ne vi-
sai po linksmybių atsibudusiam 
draugui. Tas išgėrė net neklaus-
damas, kas ten yra. Malonu, kad 
taip besąlygiškai pasitiki. Geras 
ženklas. Metai prasideda neblo-
gai. Mes tapome draugais per 
vieną naktį, nors, kita vertus, 
galime sakyti, jog susipažinome 
pernai. Nesvarbu, kad gruodžio 
31 dieną ir dar prieš pat vidur-
naktį. Kam aš tą žmogelį paža-
dinau? Pažadas, duotas sau, nie-
ko nereiškia, galima ir pamiršti, 
o jei jį girdi kas kitas, jau esi rim-
tai įsipareigojęs. Dar geriau iš ko 
nors lažintis. Kuo didesnė lažy-
bų suma, tuo kietesnis noras lai-
kytis pažado. 

Tai ką čia dabar įsiparei-
goti? Gal reikia atsikraty-

ti kokio žalingo įpročio? Mesiu 
gerti! Ne, negaliu. O kaip gim-
tadieniai, šventės, draugų susi-
tikimai, pagaliau išeiginės? Be 
to, toks mano žingsnis būtų ne-
naudingas valstybei. Juk alkoho-
liui tokie dideli mokesčiai, kurie 
padeda išlaikyti vaikų darželius, 
mokyklas, ligonines ir t.t. Aš ne-
noriu, kad dėl mano kaltės būtų 
sumažintas atlyginimas kokiai 
žaviai pradinukų mokytojai ir 
ji, negalėdama nusipirkti vilio-

jančių apdarų, liktų senmergė! 
Dėl tokių mano užgaidų kokiam 
ligoniui gali pritrūkti reikiamų 
ar net gyvybiškai būtinų vaistų! 
Mesti gerti kenksminga kitiems! 
Tas pats ir su rūkymu. Aš neno-
riu būti priešas savo valstybei! 

Tai gal imti sportuoti? Pradė-
siu nuo rytinės mankštos, pas-
kui palįsiu po šaltu dušu, gal net 
išdrįsiu įlįsti į eketę pajusti, ko-
kiomis sąlygomis gyvena žuvys 
žiemą. Vėliau bėgimas, svarme-
nys, baseinas. Padidės raume-
nys, geriau miegosiu, išsivalys 
plaučiai, pagerės sveikata! Stop! 
Sveikata? Ar nenukentės nuo to 
farmacininkai, vaistininkai, gy-
dytojai? Jei daugiau atsiras to-
kių neišmanėlių, tai gali daug 
gydymo įstaigų užsidaryti. Gai-
la, bet sumanymo sportuoti teks 
atsisakyti. 

Gal kaip nors keisti maitini-
mosi įpročius? Įdomu, jei sugal-
vočiau valgyti mažiau ir rečiau, 
užuot sotinęsis kuo dažniau ir 
kuo riebiau bei skaniau? Ne-
mažai sutaupyčiau, gal net ko-
kiai kelionei į šiltus kraštus, kol 
pas mus speigai. Dar ir jausčiau-
si sveikesnis. Bet juk kažkas nu-
kentės nuo tokio mano elgesio. 
Negalima pamiršti augintojų, 
gamintojų, perdirbėjų ir parda-
vėjų bei perpardavinėtojų! Ne-
jaugi aš atimsiu duoną iš jų vai-
kų? Dietas ir ekologišką mais-
tą išbraukiu kažkodėl be dides-
nio liūdesio. 

Gal atsisakyti žavingų mote-
rų? Tik kad nieko gero iš to nei 
joms, nei man, nei valstybei. Aš 
neteksiu malonumo valandų, o 
jos gali ir akis pražiūrėti belauk-
damos. Nesulaukusios manęs 
jos gali susirgti depresija, o la-
bai reikalui prispyrus – net tap-
ti laisvo elgesio moterimis! Ne-
galima su jomis taip neatsakin-
gai elgtis. 

Galėčiau nustoti keiktis, 
bet tada tektų atsisakyti pusės 
mano žinomų ir dažnai links-
mose kompanijose pasakojamų 
anekdotų, kurie be tų, jau darže-
linukams žinomų, žodelių taptų 
lyg bokalas be alaus ar mini sijo-
nas be merginos kojų. Pasakoda-
mas kultūringus anekdotus tap-
čiau nuobodus, prarasčiau savo 
autoritetą tarp draugų. 

Atsisakyti žaidimo kortomis 
iš pinigų negaliu dėl ekonomi-
nių sąlygų. Pajamos iš pašalpų 
per mažos, kad užtektų paten-
kinti visus būtiniausius žalin-
gus žmogaus įpročius, tad ten-
ka kortomis aplošinėti geriau-
sius draugus ir taip išvengti 
bado, o ypač troškulio. Negaliu 
sau to leisti. 

Gal atsisakyti pavydo jaus-
mo? Idėja gera, bet kaip to pa-
vydo atsikratyti? Neišmesi jo į 
šiukšlių dėžę, neparduosi turgu-
je, net pragerti negali. Tikriau-

siai reikėtų operuoti, o aš dar 
nuo vaikystės, kai pirmą kar-
tą pamačiau, kaip skerdžiama 
kiaulė, labai peilio bijau. Maža 
to, jei neturėčiau būdingo lietu-
viams pavydo jausmo, man ga-
lėtų atimti ir pilietybę. Su pavel-
du juokauti negalima. 

Galėčiau pasižadėti daugiau 
nebeknarkti, bet kam iš to nau-
da? Pats savęs negirdžiu, o kai-
mynas už sienos tuo labiau ne-
girdi, nes pats parpia lyg bul-
dozeris. 

Žalingus įpročius atidėki-
me į šalį. Gal griebtis ko-

kio užsiėmimo? Jei imčiau dai-
nuoti ar groti kokiu instrumen-
tu, užsitraukčiau kelių artimiau-
sių aukštų kaimynų nemalonę, 
nes jie prarastų ramybę ir gali-
mybę ilsėtis. Kolektyve, kokia-
me ansamblyje dainuoti nega-
liu, nes tada negirdžiu savo bal-
so, o tai gniuždo mano asmeny-
bę. Šokti kokiame projekte man 
nesaugu ir kategoriškai drau-
džiama, nes dėl mano neįpras-
to žinduolių, išskyrus mėlynuo-
sius banginius, klasei svorio ir 
tvirčiausios marmurinės grin-
dys neatlaikytų jokio kito mano 
judesio, tik atsargų žingsnį. Ga-
lėčiau pradėti ką nors kolekcio-
nuoti, bet tam reikia pinigų, ku-
rių kolekcionuoti iki šiol nemo-
kėjau. Auginti gėles nesiimsiu, 
nes bijau bičių, tikriau, esu aler-
giškas jų įgėlimams. O juk tos 
darbštuolės būtinai atskris ap-
dulkinti žiedų. Galėčiau įteisin-
ti dviratį kaip vienintelę trans-
porto priemonę, bet labai jau 
baugina eismo įvykių statistika. 
Dviratininkai nukenčia dažniau 
ir stipriau nei automobilių vai-
ruotojai. Gal imtis kokio darbo? 
Gal ir neblogai būtų, daugiau pi-
nigų įkristų į kišenę, tačiau yra 
posakis, jog pinigai žmogų ga-
dina. Su senolių išmintimi ne-
pasiginčysi. Pagausės įvairių 
pagundų. O svarbiausia, kad 
aplink tiek bedarbių. Gal jiems 
to darbo reikia labiau? Gal jų 
vaikai basi, žmonos be piršti-
nių, ar uošvė – smegenų grau-
žikė? Ant manęs tokiais rūpes-
čiais nelyja. Galėčiau darbuotis 
kaip savanoris, bet gali užpul-
ti kiek uolūs, tiek įtarūs darbo, 
mokesčių inspektoriai ir suga-
dinti visą malonumą. 

Kadangi taip ir nesugal-
voju, ko naujo imtis 

šiais, 2013 metais, kreipiuosi į 
skaitytojus. Parašykite, ko jūs 
nuo Kalėdų ar Naujųjų metų pa-
sižadėjote imtis, ką nuveikti ar 
ko atsisakyti? Aš ir šio straips-
nio personažas nekantriai lauk-
sime. Stiprybės ir valios laikan-
tis duotų pažadų sau ir kitiems!

Pranas PLIUŠKA
Molėtai
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o
* * *
Neatlaikė smilga
Tokio sniego svorio.
Ir nulūžo smilga
Po sunkia našta!
Saulės išsiilgus
Taip gyventi noris,
Lašeliu sustingo
Ašara – už ką?

* * *
Kaip atsiplėšiu
Nuo kasdienybės?
Laiko mane
Tvirti inkarai.
Kilčiau su debesiu,
Lėkčiau su vėju,
Betgi palikti
Namus – negerai.

Skrisk, debesie,
Virš marių į kopas,
Leiskis žemyn
Prie viršūnių žalių.
Tu juk gyventi
Kitaip nemoki,
O aš gyventi
Kitaip negaliu...

Danutė BATISIENĖ
Šakiai

Svajonės 
apie meilę...
Kodėl aš meile gyvenu?
Kodėl man trūksta vis labiau
Tavų švelnių žydrų akių?
Jose aš amžiams paskendau...
Kai tu šalia, gyventi noriu...
Galiu kovot su likimu...
Tu lyg gurkšnelis gryno oro,
Kurį be galo branginu...

x x x

Už ką tu nori vėl nubausti,
Kad taip elgiesi su manim?
Juk tu žinai, man reikia jausti,
Kad gyvenu ne vien viltim.   
Man reikia tavojo artumo.
Ir tavo lūpų šilumos.
Išmokinai mane kantrumo,
Bet nuo širdies, prašau, netolk!

x x x

Pilkas gyvenimas man nusibodo –
Noriu pakeisti jame aš ką nors.
Kaip man išvengti piktumo ir blogio?
Kaip rast žmonių, kurie neišduos?

x x x

Ar meilė be skausmo pasaulyje būna?
Ar man ji išskleis savuosius sparnus?
Norėčiau turėti vienintelį turtą –
Sukurt gražią dainą ir skirti ją mums...

x x x

Stebiu tave, tavas akis.
Širdis suvirpo vėl nuo žvilgsnio.
O lūpos tyliai pasakys
Tik vieną žodį „pasiilgau“!

x x x

Norėčiau rytmetį sutikti,
Pabusdama tavam glėby.
Norėčiau tyloje klausyti,
Ką tavo lūpos man sakys...

Vaikystės  
prisiminimai
Dažnai prisimenu vaikystę,
Savo pačius pirmus draugus,
Ir mūsų vaikišką draugystę –
Linksmai mes lakstėm po kiemus.

Stovėjo namas devynaukštis –
Visi gyvenome jame.
Svajojom skrist kartu su paukščiais,
Pagaut saulutę ežere.

Linksmai riedėjome nuo kalno
Mes su rogutėmis tada,
Ir nebijojom jokio „velnio“ –
Smagu mums būdavo drauge.

Vaikystė baigėsi – užaugom,
Ir išsiskyrėme visi.
Tik naktimis kartais aplanko
Pirmos draugystės ilgesys...

Natalija DUBROVSKAJA
Klaipėda

Reikia vilties
Lango kvadrate aušra – 
įspraustas į rėmą 
gabalėlis dangaus.
Kaip paukštis narvely
tarp keturių sienų
tas lango kvadratas 
iš sapno slogaus.

Budi ir vilies:
dar patekės saulė,
čiulbės paukščiai,
spindės sidabro rasa.
Neatimkit vilties!
Negi viskas – apgaulė?!
Aplink tik tamsa,
tik baugūs šešėliai nakties.

Reikia vilties
kaip skęstančiam oro,
trokštančiam lašo vandens,
žvaigždės, rodančios kelią pernakt.
Ne visiems lemta skristi
dangumi meteorais,
palikt pėdsaką žemėj,
sušvytėjus sudegt.

Danutė KULIAVIENĖ
Jonava
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