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Donorystė – 
gyvybės kelias
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Gyvenimas 
vertas, 

kad dėl jo 
pasistengtume

Vilnietė Rita Žvirblienė  – 
kaip reta energinga, vei-
kli, žvali ir optimistiš-
kai nusiteikusi moteris. 
Prieš kelerius metus ji ry-
žosi pirmą kartą plauk-
ti baidarėmis, neatsispy-
rė pagundai nuvažiuoti 
įspūdingais „amerikietiš-
kais kalneliais“ Kanadoje. 
Dėl patirtų išgyvenimų, 
transplantacijos ji gerai 
žino gyvybės vertę ir ne-
abejoja, jog geriausias lai-
kas patirti įspūdžius – da-
bar, atidėlioti negalima.

Rita Žvirblienė su vaikaite Greta.

Paveldima liga
Kad jos organizme kažkas ne 

visai gerai, Rita įtarė dar mokyk- 
loje – pasportavus per fizinio la-
vinimo pamokas jai užgniaužda-
vo kvapą, bet vėliau negalavimai 
praeidavo. Aktyvi ir energinga ji, 
rodos, tiesiog neturėjo laiko sirg-
ti. Be to, pasirinko medicinos stu-
dijas – krimto reabilitacijos moks-
lus. Svajojo gydyti žmones, padė-
ti jiems, kaip gi tuomet pati ga-
lėtų sirgti?

Jauna moteris sukūrė šeimą, 
augino vaikus. Tam tikras gi-
minės „kryželis“ – paveldimos 
inkstų ligos – tuo metu kamavo 
jos tetą, vis rimtesnių problemų 
kėlė tėvui. Sulaukusiam 56-erių 
jam prireikė inksto transplantaci-
jos, donore tapo Ritos mama. Pa-
mažu, bent kiek ramybėje paliku-
si tėvus, klastinga liga ėmė perse-
kioti vaikus – Ritą ir jos brolį. Tai 
pajutusi moteris įsitraukė į „Gy-
vasties“ organizacijos veiklą – 
ėmė lankytis narių susitikimuo-
se, dalyvauti renginiuose. Pasak 
Ritos, ji – nepatyrusi dializės ar 
transplantacijos – tokia buvo vie-
nintelė. Moteriai buvo svarbu iš 
anksto pasiruošti galimiems iš-
bandymams ir jiems nusiteikti. 
Taip pat surinkti kuo daugiau 
naudingos informacijos.

Bandė nusiteikti
Prisimindama išgyventus 

sunkumus moteris prisipažįs-
ta, kad, nepaisant jos įgimto  

Apdovanojimai – už 
dėmesį silpniesiems

„Europos burių 2012“ vertini-
mui buvo pateikti 208 projektai. 
Ekspertų komisija viešam balsa-
vimui atrinko 27 iš jų. Geriausius, 
naudingiausius už ES lėšas įgy-
vendintus projektus rinko Delfi 
portalo lankytojai – daugiau nei 
69 tūkst. balsavusių internetinin-
kų išrinko nugalėtojus, kuriems 

Savarankiško gyvenimo 
namams – visuomenės dėmesys, 
pripažinimas ir apdovanojimai

Finansų ministerijos organizuojami vieši geriausių Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamų pro-
jektų rinkimai jau tapo gražia tradicija. „Europos burėms 
2012“ buvo pristatyti sėkmingiausiai įgyvendinti ir patrau-
kliausi projektai devyniose kategorijose, kiekvienoje iš jų 
siūlant balsuoti už vieną iš trijų pateiktų projektų. Dviejo-
se kategorijose – „Už šilumą“ ir „Už atvertus kelius“ – dau-
giausia palaikymo sulaukė Anykščių rajone, Debeikiuose, 
ir Elektrėnuose įkurti savarankiško gyvenimo namai, ku-
riuose jaukią pastogę randa vis daugiau neįgalių bei vyres-
nio amžiaus žmonių.

atiteko „Europos burių 2012“ ap-
dovanojimų statulėlės. Kad in-
ternetininkai pastebėjo ir palan-
kiai įvertino socialinės paskirties 
objektus – gana iškalbingas fak-
tas, leidžiantis manyti, jog šios 
srities reikalai nesvetimi vis di-
desnei visuomenės daliai, kad vis 
dažniau pagalvojame apie silp- 
nesnius, pagalbos reikalingus 
žmones, kad vertiname jiems ran-
ką tiesiančiuosius.

Savarankiško gyvenimo na-
mai – dar pakankamai nauja, ta-
čiau vis labiau populiarėjanti so-
cialinės pagalbos forma. Socia-
linės apsaugos ir darbo minis-
terijos duomenimis, iki praėju-
sių metų pabaigos šalyje buvo 
įkurta 12 savarankiško gyveni-
mo namų, o šių metų sausį Laz-
dijuose duris atvėrė 13-ieji. Tokių 
namų steigimą iš dalies finansuo-
ja ES Europos regioninės plėtros 
fondas, savo dalį prideda vietos 
savivaldybės. 

„Europos burių 2012“ apdo-
vanojimą pelniusių Anykščių ra-
jono Debeikių savarankiško gy-
venimo namų įkūrimas atsiėjo 
per 1 mln. 237 tūkst. litų. Pasak 
šio projekto koordinatorės, So-
cialinių paslaugų centro direk-
torės Jolantos Pleškienės, už šias 
lėšas sutvarkytos ir naujai paskir-
čiai pritaikytos iš rajono Pirminės 
sveikatos priežiūros centro per-
imtos daugiau kaip 346 kv. m pa-
talpos, įrengta 12 vietų šių namų 
gyventojams. 

Elektrėnų savarankiško gyve-
nimo namais tapo prie Elektrė-
nų socialinės globos namų pasta-
tytas priestatas – apie 766 kv. m 
dviejų aukštų su mansarda pas-
tatas, skirtas apgyvendinti suau-
gusiems neįgaliesiems ir vyresnio 
amžiaus žmonėms. Šiam projek-
tui skirta daugiau kaip 3 mln. litų, 
įrengta 18 kambarių. 

Šiemet duris atvėrusiems Laz-
dijų savarankiško gyvenimo na-
mams įkurti iš ES skirta beveik 
792 tūkst. litų, savivaldybės biu-
džetas prisidėjo daugiau kaip 284 

Elektrėnų savarankiško gyvenimo namai pelnė „Europos burių 2012“ apdovanojimą „Už atvertus kelius“.

„Europos burių 2012“ statulėlė įteikta projekto „Savarankiško gyvenimo 
namų Anykščių rajono senyvo amžiaus asmenims įkūrimas Debeikių mies-
telyje“ koordinatorei, Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direktorei 
Jolantai Pleškienei. Audronės Pajarskienės nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Skuodas:

Smurtą galima kalibruoti įvairiai. Kasdien per tele-
viziją matome plėšikus, chuliganus, mušeikas ir kitus 
šiurkščios prievartos narsuolius. Žmonės bijo būti už-
pulti gatvėje, viešajame transporte, net užsirakinę du-
ris, namuose jaučiasi nesaugiai.

Įvairiose pasaulio vietose daug gyventojų baimina-
si politinių, socialinių neramumų, riaušių ar terorizmo. 
Kaip rašoma Jungtinių Tautų pranešime spaudai, smur-
tas šliaužia iš valstybės į valstybę. Baisu žinoti, kad, pa-
vyzdžiui, Kongo Demokratinėje Respublikoje kasdien 
išprievartaujama vidutiniškai tūkstantis moterų, kad Je-
mene nėra įstatymo, draudžiančio smurtą šeimoje. Net 
Ispanijoje teisinis aktas gina tik moterų teises.

Truputį daugiau kaip metus ir Lietuvoje galioja Ap-
saugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Jį pa-
skelbus, teisėtvarka, ypač policija, suaktyvėjo dešimte-
riopai – į šeimyninius konfliktus išvykta apie 20 tūkst. 
kartų, pradėti 8 tūkst. ikiteisminių tyrimų. Daug vyrų 
atsidūrė areštinėse, kai kurie iškeldinti iš būsto, jiems 
uždrausta artintis prie nukentėjusiųjų (smurtą patiria 
ne tik sutuoktinė, partnerė, jų vaikai, svainiai ir kiti), 
nebendrauti su jais, neieškoti ryšių.

Tačiau perdėm uolus įstatymo taikymas (mes mo-
kame kirsti ir tik kirsti iš peties!), taip pat reiškinio stu-
dijos parodė, jog ne viską gali reguliuoti policija. Būta 
daug melagingų pranešimų, pradėta piktnaudžiau-
ti smurtą patirti galinčio asmens teisėmis. Pavyzdžiui, 
iškviečia pareigūnus sudrausti triukšmautoją, o šie at-
važiavę randa partnerius apsikabinusius ir toliau alu-
tį maukiančius. Išgaruoja ir atsakomybė už melagingą 
pranešimą – labai ilga ceremonija.

Pastaruoju metu kalbama apie tai, kad smurtas netu-
ri lyties. Gal ir amžiaus. Paprastai, norint išvengti skun-
dų, už pakarpos griebiamas tik vyras. Tačiau kur pasa-
kyta, kad prievartos neišprovokuoja moteris, paauglys, 
net senolis? Dėl savo fizinių savybių kalčiausias lieka 
vyras, o anie – nukentėjusieji. Smurto istorizmo tyrėjai 
mano, jog šiurkštų buitinį konfliktą dera tirti kruopš-
čiau, gal dėl jo kilmės ir kaltę dalytis.

Smurtą ne visuomet lydi kūno žaizdos. Dar pada-
roma ir dvasinių žaizdų. Lietuvoje atlikta apklausa at-
skleidė: kas penkta vyresnio amžiaus moteris išgyve-
na vienos ar kelių formų prievartą (emocinę, finansi-
nę, seksualinę ar kt.), kuri sukelia pykčio ir neapykan-
tos jausmus, įtampą, miego sutrikimus ir bejėgiškumo 
pajautą. Tačiau šios moterys savo bėdomis nepasidalija 
su valstybės institucijomis, artimaisiais, nepasiguodžia 
neformalaus socialinio tinklo darbuotojams. Iš pradžių 
jos tikisi, kad smurtininkas pasitaisys, keli atsiprašymai 
nugludina skriaudą, paskui ima rastis baimė dėl savo ir 
vaikų gyvybės, galop – čia jau nieko nebepakeisi. O štai, 
pavyzdžiui, Naujojoje Zelandijoje 75 proc., Kanadoje 80 
proc. prievartą patyrusiųjų naudojasi neformalia pagal-
ba, nes manoma, kad smurtas ne tik privatus reikalas.

Deja, brutalios scenos toleruojamos valstybės mas-
tu. Iš kino filmų, televizijos, interneto ekranų bjauras-
tis liejasi laisvai. Neatsilieka ir Lietuva. Geriausiu laiku 
į eterį iškišamos kriminalinės laidos, policininkų šiokia-
dieniai. Smurtas ėmė brautis net į dainų tekstus, vaiz-
do žaidimus.

Kas iš to pelnosi, naiviai įtikinėja, jog šitokie reginiai 
nedaro žalos. Kad paveiktų žmonių mąstymą, vos pu-
sės minutės trukmės reklamai verslininkai išleidžia tūks-
tančius litų. Tad ar logiška manyti, kad valandos laida 
ar serialas, kurio personažai elgiasi amoraliai, smurtin-
gai, nepaveiks kai kurių žiūrovų, vaikų? Ypač kai žiau-
rumas skleidžiamas dažnai ir be apribojimų.

Pyktis yra emocinė reakcija, kuri tam tikromis aplin-
kybėmis sukelia agresiją – priešišką elgesį turint tikslą 
pakenkti kitam žmogui psichologiškai ir fiziškai. Tada 
ir atsiveria pavojingos proto spragos. Tačiau, kaip sakė 
anglų ekonomistas ir filosofas Adamas Smitas, savitvar-
da pykčio akimirką ne mažiau didi ir ne mažiau kilni 
kaip savitvarda baimės akimirką.

Savitvarda pykčio 
akimirką

Neatsisakys senų paslaugų  
ir pasiūlys naujųSausis daugelyje neį-

galiųjų draugijų – rames-
nis mėnuo, kai neįgalie-
siems teikiamos tik būti-
niausios paslaugos. Ne iš-
imtis ir Skuodo rajono ne-
įgaliųjų draugija. Tačiau 
bent kiek atsipūsti, pailsė-
ti nuo renginių gali tik or-
ganizacijos nariai. Pasak 
draugijos pirmininkės Ra-
mintos Zabitienės, darbo 
jai ir buhalterei netrūks-
ta ir dabar, mat būtina su-
tvarkyti dokumentus, pa-
ruošti ataskaitas, pasira-
šyti sutartis. Laikas supla-
nuoti metų darbus, numa-
tyti renginius.

Naujos veiklos
Vadovė džiaugiasi, kad 

šiemet organizacijai skirtas 
didesnis finansavimas – 
34,35 tūkst. litų. Tai leis ne-
įgaliesiems suteikti dau-
giau paslaugų, mat bent 
trumpam pavyks įdarbin-
ti 2 specialistes – tauto-
dailininkę ir biosocialinių 
funkcijų atkūrimo specia-
listę. Skuodo rajone neat-
sirado naujų organizacijų, 
norinčių teikti paslaugas 
neįgaliesiems, tad rajono 
savivaldybei, kaip ir anks-
tesniais metais, pateikti ir 
finansavimą gavo 3 orga-
nizacijų projektai: Skuodo 
rajono neįgaliųjų draugijos, 
Viešosios įstaigos Klaipė-
dos ir Telšių regionų aklų-

jų centro, Sutrikusio inte-
lekto žmonių globos ben-
drijos „Skuodo viltis“.

Pasak R.Zabitienės, or-
ganizacijos nariai naujas 
biosocialinių funkcijų at-
kūrimo specialistės pas-
laugas gaus savo namuo-
se. Jos bus teikiamos ato-
kiau, seniūnijose gyvenan-
tiems neįgaliesiems, mat 
būtent jiems tokias pas-
laugas gauti sunkiausia. 
Numatyta, kad jomis ga-
lės pasinaudoti 25 neįga-
lieji. Jos bus teikiamos 3 
mėnesius. Jei naujovė pa-
siteisins ir bus reikalinga 
neįgaliesiems, pirmininkė 
tikisi, jog ateityje, jei tam 

bus skirta lėšų, šias pas-
laugas galės gauti daugiau 
žmonių.

Gautas finansavimas 
pradžiugins kūrybingas 
draugijos darbštuoles. Be 
veiklos jos nelieka net da-
bar – susirenka draugijo-
je ir, net be vadovės, ku-
ria rankdarbius, viena kitą 
pamoko, pasidalija patir-
timi, o pavasarį galės pra-
mokti velti šlepetes. Jas šio 
meno pamokys tautodaili-
ninkė. Jei viskas gerai klo-
sis, galbūt sukurtais dar-
beliais galės džiaugtis ne 
tik pačios darbštuolės, bet 
ir praktiškų bei labai gra-
žių dovanų gavę silpnes-

nės sveikatos namuose 
lankomi organizacijos na-
riai, galbūt jomis bus gali-
ma prekiauti įvairiose mu-
gėse, rodyti darbelių paro-
dėlese ir pan.

Nuolat reikalingos 
paslaugos

Kaip ir anksčiau, orga-
nizacijoje teikiamos pagal-
bos tvarkantis buityje pa-
slaugos. Ateinančios ap-
lankyti neįgaliųjų darbuo-
tojos padeda atlikti įvairius 
kasdienius darbus – nusi-
pirkti produktų, apsitvar-
kyti, pasigaminti maisto, 
apmokėti sąskaitas ir pan. 
Pernai šiomis paslaugomis 
naudojosi 15 vienišų ir sil-
pnesnės sveikatos Skuodo 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos narių.

Nors dėl turimų mažų 
patalpų Skuodo rajono 
neįgaliųjų draugija negali 
teikti kai kurių paslaugų – 
asmens higienos, sportinio 
užimtumo ir pan., – neįga-
lieji čia visada laukiami. Be 
jau išvardytų, jiems teikia-
mos kokybiškos informa-
vimo, asmeninio asisten-
to paslaugos, jie kviečiami 
į užimtumo amatais būre-
lį ar organizacijos ansam-
blį „Krantų gėlė“.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Buvusią neįgaliųjų draugijos tarybos narę Jadvygą Gedrimie-
nę namuose aplankė Liuda Žvinklienė (sėdi šalia), Zita Bučie-
nė ir Irena Šmaižienė.

Reikės ieškoti išeities 
Kalvarijos savivaldy-

bės neįgaliųjų draugija 
visu pajėgumu dirbti dar 
nepradėjo. Draugijos pir-
mininkė Roma Murauskie-
nė jau žino, kad socialinės 
reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje 
projektui įgyvendinti savi-
valdybė paskyrė 85,1 tūkst. 
litų (pernai draugija buvo 
gavusi 83,6 tūkst. litų), ta-
čiau apie papildomas vei-
klas ar paslaugas galvoti 
nedrįsta. Pirmininkė ap-
skaičiavo, kad padidėju-
sio finansavimo net ne-
pakaks visiems darbuoto-
jams pakelti algas iki nuo 
šių metų nustatytos naujos 
minimalios mėnesio algos 
dydžio. Naujiesiems atly-
ginimams trūksta apie 5 
tūkst. litų. Tačiau organi-
zacijos vadovė nenusime-
na – išeitį vis tiek reikės 
rasti. Neįgaliųjų draugi-
ja yra išgyvenusi ir daug 
sunkesnių laikų. Tiesa, su 
galimais rėmėjais Kalva-
rijos savivaldybėje, pasak 
R.Murauskienės, – kritinė 
padėtis, mieste nėra jokių 
didelių pramonės įmonių. 
Daugiausia čia privatūs 
verslininkai, kuriems da-
bar – irgi ne pyragai. 

Savanoriškas 
darbas – ne naujiena 

Kol kas Neįgaliųjų 
draugijoje – atokvėpio 

Kalvarija:

metas: į repeticijas nesiren-
ka saviveiklininkai (tačiau 
pakviesti pakoncertuoti – 
neatsisako), nevyksta dar-
bo terapijos užsiėmimai. 
Ir asmens higienos pas-
laugas teikiančios moterys 
dar nedirba. Tiesa, seniū-
nijose veikiančiuose cen-
triukuose darbas nenutrū-
ko – kadangi čia negalima 
išjungti šildymo, kad van-
duo neužšaltų, skalbyklės 
juose sukasi nuolat. Šiuos 
porą mėnesių savanoriš-
kai centriukus prižiūrin-
čios jų darbuotojos išskal-
bia ir atneštus neįgalių-
jų drabužius. Kol kas kiek 
sunkiau atokesniuose kai-
muose gyvenantiems neį-
galiesiems – užsnigo, už-

pustė visus kelius pas juos. 
Skalbimo, maudymo 

paslaugos teikiamos ir Kal-
varijos neįgaliųjų draugi-
joje. Jomis rūpinasi pati 
pirmininkė. Dializės pro-
cedūros, į kurias 3 kartus 
per savaitę draugijos au-
tobusiukas Marijampolėn 
veža žmones, – taip pat vi-
sus metus nenutrūkstantis 
procesas. 

„Maisto banko“ 
parama – didelė 

paspirtis 
Pirmadieniais ir tre-

čiadieniais su dializuoja-
mais ligoniais į Marijam-
polę atvažiavęs Kalvarijos 
neįgaliųjų draugijos au-
tobusiukas stabteli ir prie 

Ir atokvėpio metą darbų 
netrūksta

„Iki“ parduotuvės. Jau an-
tri metai Kalvarijos neįga-
liesiems „Maisto bankas“ 
skiria įvairių maisto pro-
duktų. Tą pačią dieną par-
vežti produktai išdalijami 
neįgaliesiems. Kartą per 
mėnesį jų nuvežama į San-
grūdos, Liubavo, Aistiškių, 
Jungėnų centriukus, o juo-
se dirbančios moterys juos 
paskirsto žmonėms. Savo 
dalį gauna ir Kalvarijos ne-
įgalieji. R.Murauskienė pa-
sakoja, kad maistas žmo-
nėms išvežiojamas pagal 
sąrašą, taip išvengiama ne-
susipratimų, parama toly-
giau paskirstoma. 

Pernai „Maisto ban-
kas“ Kalvarijos neįgalie-
siems tokios paramos su-
teikė už 34 tūkst. litų. Pa-
čioje Kalvarijoje „Mais-
to banko“ akcijos nevyks-
ta – kol kas šiame mies-
te įsikūrusios parduotu-
vės paramos skurstantie-
siems maratone nedaly-
vauja, tad Marijampolėje 
gaunami produktai – vie-
nintelė galimybė padėti 
sunkiai besiverčiantiems 
neįgaliesiems. Daugeliui jų 
šis maisto davinys – didelė 
paspirtis. Žmonės dėkingi 
jiems padedančiai Neįga-
liųjų draugijai.

Aldona DELTUVAITĖ

Neįgaliųjų draugijos tarybos narė Gražina Mikašienė atsakinga 
už paramos organizavimą, skirsto „Maisto banko“ labdarą.
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Jaučiasi 
vertinami 
ir dėkoja 
rėmėjams

Darbai ir kūryba sugula  
į kalendorių

Šakių rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai ne tik kūry-
bingi, aktyvūs, bet ir bendruo-
menės vertinami, ir savo gera-
darių nepamirštantys. Štai jau 
13 kartų Šakių rajono savival-
dybės viešoji biblioteka išleido 
kraštotyrinį, informacinį leidi-
nį – kalendorių. Jame gausu in-
formacijos apie rajono neįga-
liųjų gyvenimą, veiklą, prista-
toma jų kūryba. Pasak draugi-
jos narės Liudos Mureikienės, 
šis leidinys labai džiugina ne-
įgaliuosius – jame daug infor-
macijos apie gimtąjį kraštą, įdo-
mių žmonių pamąstymų, nau-
jausios kraštiečių kūrybos. Čia 
plačiai pristatomos neįgaliųjų 
organizacijos, minimos šven-
tės: Neįgaliųjų diena, Diabeto 
diena ir pan.

L.Mureikienė ne tik nuo-
latinė kalendoriaus skaityto-
ja, bet ir rašytoja, mat kai ku-
rie jos poezijos kūrinėliai su-
gulė į šio leidinio puslapius. 
Pasak moters, nuolat rusenusi 
kūrybinė ugnelė smarkiau įsi-
žiebė tik prieš 9-erius metus, 
mirus vyrui Vincui, su kuriuo 
praleistas ne vienas laimingas 
dešimtmetis, užauginti vaikai. 
L.Mureikienei poezija ir jos 
sukurti eilėraščiai – geriausia 
paguoda prisiminus skaudžią 
netektį ir įkvėpimas džiaugtis 
šiandiena, savo vaikais ir vai-
kaičiais.

Kita aktyvi šakietė, kurios 
kūryba patenka į kalendoriaus 
puslapius, – „Bičiulystės“ skai-
tytojams gerai pažįstama Rita 
Mockeliūnienė. Verti pusla-
pį po puslapio ir vis randi tai 
šios moters rašinėlį, tai eilėraš-
tį... Savo kūrybą ji skiria kraš-
tui nusipelniusiems žmonėms, 
šviesuoliams, įkvėpėjams pri-
statyti.

Minimi kalendoriuje ir gar-
bius jubiliejus švenčiantys su-
kaktuvininkai.

Dėkingumo popietė
Neįgalieji ne tik džiaugiasi, 

kad juos pastebi, vertina, bet ir 
jaučiasi dėkingi jų nepamirš-
tantiems ir padėti neatsisakan-
tiems geradariams. Jiems pa-
gerbti kasmet organizuojamos 
tradicinės popietės. Tokią su-
rengė ir Šakių rajono neįgalių-
jų draugijos Šakių seniūnijos 
skyrius. Į šią dėkingumo šventę 
susirinko net 25 geradariai, pa-
dėję organizacijai 2012-aisiais 
metais. Visiems susirinkusie-
siems koncertavo Šakių „Var-
po“ vidurinės mokyklos tauti-
nių šokių kolektyvas „Pynė“, 
vadovaujamas Vitalijos Venie-
nės, moksleivių vokalinis an-
samblis, vadovaujamas Ingiros 
Jakienės, ir Šakių meno moky-
klos moksleiviai su mokytoju 
Mariumi Murausku.

Antanas ORINTAS

Šakių r.:

(atkelta  iš 1 psl.)

tūkst. litų. Įgyvendinant projek-
tą suremontuota dalis Lazdijų 
socialinės paramos centrui pri-
klausančio pastato. Čia įreng-
ti 10 vietų savarankiško gyveni-
mo namai. 

Savarankiško gyvenimo 
namai – žmonių saugumui 

ir patogumui
Anykščių rajono sociali-

nių paslaugų centro direktorė 
J.Pleškienė pasakoja, kad min-
tį įkurti savarankiško gyveni-
mo namus padiktavo pats gy-
venimas. Socialinės darbuoto-
jos, teikiančios pagalbą namuo-
se vyresnio amžiaus, neįgaliems 
žmonėms, matė, su kokiais rū-
pesčiais jie susiduria. Žiemą, kai 
užsninga ir užpusto atokiuose 
vienkiemiuose gyvenančius vie-
nišus žmones, jiems būna labai 
sunku. Būtų daug saugiau, jei-
gu žiemą jie galėtų praleisti šil-
tose, jaukiose patalpose, o pava-
sarį grįžtų į savo namus. Miesto 
daugiabučiuose gyvenantys vie-
niši, neįgalūs žmonės susiduria 
su kita problema – įsikūrusieji 
ketvirtame namo aukšte visą va-
sarą praleidžia prie lango. Patys 
nulipti laiptais nepajėgia, o paly-
dėti dažnai nėra kam. Šie žmonės 

Valdiški namai tampa savi
Daugelio savarankiško gyve-

nimo namų gyventojai – iš da-
lies nesavarankiški suaugę neį-
galieji ar senyvo amžiaus asme-
nys, neturintys gyvenamojo būs-
to ar negalintys jame gyventi, ku-
riems nereikia nuolatinės, inten-
syvios specialistų priežiūros ir 
kurie gali savarankiškai tvarky-
tis buityje. Anykštėnai pabrėžia, 
kad sprendžiant, ar apgyvendin-
ti žmogų savarankiško gyveni-
mo namuose, vertinamas tik jo 
paties poreikis, o ne šeiminė pa-
dėtis. Nei turimi vaikai, nei su-
tuoktinis neužkerta kelio neįga-
liam ar senyvo amžiaus žmogui 
tapti šių namų gyventoju. Socia-
liniai darbuotojai, jų padėjėjai su-
teikia jiems reikiamą informaciją, 
pagelbsti namų ruošoje, tvarkant 
pinigų apskaitą, apsiperkant ir 
mokant mokesčius, palydi pas 
gydytojus ar į bažnyčią. Už pa-
pildomą mokestį šių namų gy-
ventojai gali užsisakyti ir papil-
domų paslaugų – maisto paruo-
šimo, skalbimo, kambarių tvar-
kymo, transporto ar kt.

Šviesūs kambariai, apstatyti 
būtiniausiais baldais: lova, spin-
ta, lentyna, televizorius, keletas 
kėdžių ar fotelių, virtuvės spin-
telės su reikiama buitine tech-
nika, šalimais sanitarinis maz-

minimais, mokytis vieni iš kitų, 
stengtis būti naudingi. 

Finansiškai patraukli 
alternatyva

Šviesu, jauku, švaru, šilta – 
tokį įspūdį savarankiško gyve-
nimo namai palieka juose apsi-
lankiusiems žmonėms. Ne visi 
jų gyventojai anksčiau yra turė-
ję tokias sąlygas. Pasak Debeikių 
savarankiško gyvenimo namų 
socialinės darbuotojos Danguo-
lės Lengvenienės, prireikia lai-
ko, kol pagyvenę žmonės pri-
pranta prie niekada nenaudotos 
elektrinės viryklės ar automati-
nės skalbimo mašinos, kitokio 
gyvenimo būdo. 

Ne į vienus savarankiško 
gyvenimo namus yra persikė-
lusių buvusių globos namų gy-
ventojų. Daugelis jų džiaugiasi 
čia radę geresnes gyvenimo są-
lygas – dabar kambariuose gy-
vena po vieną arba du, o globos 
namuose tekdavo glaustis ir ke-
turiese, todėl čia daug ramiau, 
jaukiau, be to, gyvenimas šiuo-
se namuose gerokai patraukles-
nis ir finansine prasme – žmonės 
patys gali tvarkyti savo pinigus, 
planuoti išlaidas. 

Savarankiškai gyventi pasi-
ryžusieji už socialinės priežiūros 
paslaugą turi mokėti ne daugiau 
kaip 20 proc. savo gaunamų paja-
mų, globos namų gyventojai – 80 
proc. Žinoma, pirmieji turi dau-
giau išlaidų – jie patys rūpinasi 
maistu, drabužiais, reikalingais 
daiktais, vaistais, be to, turi su-
simokėti už komunalinius patar-
navimus (vandenį, elektrą, šildy-
mą) bei socialinę priežiūrą. Tie-
sa, visuose savarankiško gyve-
nimo namuose laikomasi teisės 
aktų nustatytos tvarkos, kad as-
meniui, kurio pajamos yra ma-
žesnės už valstybės remiamų pa-
jamų (VRP) dvigubą dydį – 700 
Lt, socialinės priežiūros paslau-
gos teikiamos nemokamai.

Konkretų asmens mokėjimo 
už socialines paslaugas dydį nu-
stato savivaldybė. Anykščių rajo-
no savivaldybės taryba yra pa-
tvirtinusi 610 Lt vieno mėnesio 
gyvenimo šiuose namuose kai-
ną, Lazdijų – 370,90 Lt. Elektrė-
nų socialinių paslaugų centro di-
rektorė D.Suchockienė sako, kad 
jų savivaldybėje mokestis iš kar-
to siejamas su asmens gaunamo-
mis pajamomis. Kai jos mažesnės 
nei 700 Lt – kaip ir kituose sava-
rankiško gyvenimo namuose gy-
venantiesiems už socialines pas-
laugas iš viso nereikia mokėti, 

Savarankiško gyvenimo namams – visuomenės 
dėmesys, pripažinimas ir apdovanojimai

kai asmuo gauna nuo 700 Lt iki 
1 050 Lt – reikia mokėti 5 proc., 
o gaunamoms pajamoms viršijus 
1 050 Lt – 10 proc. pajamų. 

Pakopinė atsiskaitymo už 
socialinės priežiūros paslaugas 
tvarka daugiau nei 2 VRP gau-
nantiems savarankiško gyveni-
mo namų gyventojams yra įtei-
sinta ir kitose savivaldybėse, ta-
čiau atskaičius nustatytą mokes-
čio dalį, asmens mėnesio paja-
mos negali likti mažesnės negu 
700 Lt. 

Gyvenimo trukmė 
nenustatoma

Gyvenimas savarankiško gy-
venimo namuose – neterminuo-
tas, tačiau, pasikeitus aplinky-
bėms, – pavyzdžiui, pagerėjus 
sveikatai, žmogus gali apsispręs-
ti grįžti į savus namus, apsistoti 
pas artimuosius. Galimi ir kito-
kie variantai – jeigu savarankiško 
gyvenimo namuose gyvenančio 
žmogaus sveikata labai pablogė-
ja ir jam prireikia nuolatinės prie-
žiūros ar net slaugos – jis perke-
liamas į globos namus. 

Anykščių rajono sociali-
nių paslaugų centro direktorės 
J.Pleškienės žodžiais, šių namų 
pastoge galima pasinaudoti ir 
laikinai – pavyzdžiui, čia apsigy-
venti žiemai. Per pusantrų metų 
12 vietų Debeikių savarankiško 
gyvenimo namuose jau yra ap-
sistoję 16 asmenų. 

Elektrėnų socialinės globos 
namų direktorė D.Suchockienė 
primena, kad savarankiško gy-
venimo namai – tai įstaiga, turin-
ti savo taisykles, kurių visiems jų 
gyventojams privalu laikytis. Pa-
vyzdžiui, 6 val. šie namai atraki-
nami, o 22 val. – užrakinami. De-
beikiuose vidaus tvarkos taisy-
klės kiek laisvesnės – personalas 
čia dirba nuo 8 val. iki 17 val., o 
duris užsirakina patys gyvento-
jai. Prireikus jie gali paskambinti, 
netgi pasikviesti darbuotoją. Ne-
toliese gyvenanti D.Lengvenienė 
sako, kad tuo nepiktnaudžiauja-
ma ir niekas be rimto reikalo jos 
netrukdo, tačiau žmonės visada 
žino, kad nutikus bėdai nebus 
palikti likimo valiai. 

Savarankiško gyvenimo na-
mai neįgalius, senyvo amžiaus 
žmones sugrąžina į visavertį gy-
venimą, leidžia juo džiaugtis, ap-
saugo nuo vienatvės. Malonu, 
kad naujoji socialinės pagalbos 
silpnesniesiems forma sulaukia 
ir visuomenės dėmesio bei ver-
tinimo.

Aldona MILIEŠKIENĖ

Elektrėnų savarankiško gyvenimo namuose įsikūręs Algis Černius paten-
kintas juose sudarytomis sąlygomis.

savarankiško gyvenimo namuo-
se galėtų praleisti savo vasaras. 

Lazdijiečius tokius namus 
kurti paskatino suvokimas, kad 
rajone yra nemažai žmonių, ku-
rių poreikių namuose lankantis 
socialinis darbuotojas negali pa-
tenkinti, tačiau stacionarios so-
cialinės globos įstaigos paslau-
gų jiems dar nereikia. Savaran-
kiško gyvenimo namuose jie pa-
tys pajėgtų pasirūpinti savo bui-
timi, jiems visiškai pakaktų nedi-
delės pagalbos iš šalies. 

Elektrėnuose savarankiško 
gyvenimo namus nutarta steig-
ti išanalizavus, kokių socialinių 
paslaugų trūksta savivaldybė-
je. Elektrėnų socialinės globos 
namų direktorė Danutė Suchoc-
kienė sako, kad globos namuose 
vos sutilpo juose norintys gyven-
ti žmonės. Idėja, kad įkūrus sava-
rankiško gyvenimo namus, į juos 
bus galima perkelti stipresnės 
sveikatos žmones, kuriems dar 
nereikia nuolatinės priežiūros, 
savivaldybei atrodė geras pro-
blemos sprendimo būdas.

gas, kuriame – dušas, tualetas, 
kriauklė – taip ar panašiai atro-
do daugelis savarankiško gyve-
nimo namų kambarių. Vėliau 
šeimininkai čia gali susikurti in-
dividulius poreikius labiau ati-
tinkančią aplinką. Yra šiuose na-
muose ir bendrų patalpų – holas, 
skalbyklėlė, kai kur – ir virtuvė. 

Pastatai pritaikyti neįgaliems, 
sunkiai judantiems žmonėms – 
Elektrėnuose įrengta nedidelė 
nuovaža, viduje yra liftas, De-
beikiuose – keltuvėlis į pastatą, į 
kiemo pusę padarytas nuolydis. 
Lazdijų socialinių paslaugų di-
rektorė Jolanta Martinkienė pa-
sakoja, kad ką tik atidaryti Laz-
dijų savarankiško gyvenimo na-
mai – vieno aukšto pastatas su 
neįgaliesiems įrengtais nuoly-
džiais, pritaikytais vonios ir tu-
aleto kambariais.

Didelis savarankiško gyve-
nimo namų pranašumas – jame 
apsigyvenę žmonės gali išlaiky-
ti privatumą, tačiau ir nesijaus-
ti vieniši – bendrauti su kaimy-
nais, dalytis patirtimi ir prisi-

Anykščių rajono Debeikių savarankiško gyvenimo namų gyventojai drau-
ge leidžia laisvalaikį, užsiima bendra veikla.
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Psichologo
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Receptai, padėsiantys greičiau atsikratyti 
sauso kosulio

Pažadukų rūpesčiai:  
„Kaip ištesėti duotus sau pažadus?“

Paskutinės metų dienos 
ir pirmosios naujųjų sa-
vaitės turėtų būti oficia-
liai paskelbtos pažadukų 
dienomis. Taip jau mums 
įprasta pasitikti skaičių 
ir gamtos perversmus – 
priesaikomis bandant at-
sikratyti blogų įpročių ir 
prisiverčiant imtis poky-
čių. Ką į sąrašą įtraukė-
te jūs?

Gražūs pažadai trunka 
trumpai

„Šiemet: daugiau laiko skir-
siu šeimai, nustosiu skųstis ir 
daugiau šypsosiuosi, būsiu ge-
resnis darbuotojas, laikysiuosi 
dietos ir atsikratysiu 10 kilogra-
mų“, – tai vieni dažniausių paža-
dų, kuriuos duodame sau Naujų-
jų išvakarėse. Nuo šios magiškos 
datos imamės taip pat magiškai 
sėkmingai tvarkyti savo gyveni-
mą ir plačiai atmerktomis akimis 
laukiame ateinančių pokyčių... 
Tie, kurie metus spėjo užbaigti 
panašių pažadų sąrašu, greičiau-
siai jau šiandien gali tik niūriai 
palinguoti galva – „nepavyko“, 
mat pažado sau laikytis pasirodė 
per sunku ir jo po pirmosios pa-
gundos buvo atsisakyta, o graži 
mintis atidėta kitiems metams...

Šventinė nuotaika padaro 
meškos paslaugą

Šventiniu laikotarpiu būna-
me tarsi apimti tam tikro entu- 
ziazmo, euforijos, kalėdinė 
atmosfera mus pripildo pasiti-
kėjimo, iššūkių troškimo, todėl 
drąsiai kuriame ilgiausius norų, 
linkėjimų ir pažadų sąrašus. Jei 
paklaustumėte, kada jaučiame 
didžiausią nuovargį, psicholo-
gai nedvejodami atsakytų, jog 
vos tik praūžus švenčių virti-
nei, tad laikytis pažadų natūra-
liai pritrūksta energijos, moty-
vacija slopsta ir kaina, kurią rei-
kia mokėti už nežinia kaip pa-
siekiamus tikslus, staiga pasiro-
do per didelė.

Pažado laikymasis – 
sunkus darbas

Laikytis pažado be galo sun-
ku, ypač kai tenka išeiti iš kom-
forto zonos ir kažką aukoti. Pa-
žadėdami ką nors kitiems, pa-
prastai įsivaizduojame, kad už 
tai taip pat kažką gausime, nes 
ką nors duodami visuomet net 
ir nesąmoningai tikimės grąžos. 
Taip pat žinome, kad, ką nors pa-
žadėję kitam, atsiradus poreikiui 
galėsime tikėtis tokio pat malo-
naus atpildo, todėl įsipareigoji-
mas kitam tik stiprėja.

Pažadai sau, deja, visuomet 

susiję su didžiulėmis pastango-
mis, kurių grąža – tik mūsų ti-
kėjimas pačių susikurtu atpildo 
vaizdiniu. 

Jei siekiame gauti geresnį 
darbą, būti paaukštinti, turbūt 
turėsime daugiau dirbti, kad va-
dovui įrodytume, jog esame to 
verti. Jei daugiau dirbsime, ma-
žiau laiko galėsime skirti sau 
ar šeimai, todėl kažko teks at-
sisakyti.

Jei pasižadame mažiau pyk-
tis su artimaisiais, turbūt kivirčo 
metu turėsime dažniau nusileis-
ti, tai kainuos daug nusivylimo, 
neteisybės jausmo ir pan. 

Akivaizdu, kad, priimdami 
bet kokį sprendimą ar įsiparei-
gojimą, turime sutikti ir su viso-
mis jo sąlygomis. Tai nelengva, 
tad laikytis galėsime tik realių, 
galutinio tikslo vertų pažadų.

Valios išbandymas
Didžiulė problema, pasak 

psichologų, yra tai, kad tobulu-
mo norime iš karto. Dažnai įsi-
vaizduojame, jog data, gamtos 
virsmas ir panašūs reiškiniai sa-
vaime pakeis mūsų įpročius ir 
pastangos nekainuos tiek daug. 
Tačiau juk kas rytą nepabunda-
me turėdami stebuklingų galių, 
ar ne? Galbūt šiek tiek daugiau 
energijos, pasitikėjimo savimi 

padeda dieną pradėti produk-
tyviau, tačiau nereikia savęs kal-
tinti, jei į vakarą energija silpsta. 

Kita priežastis, verčianti mus 
išsižadėti pažado, – valios trūku-
mas ir nepažabotas impulsyvu-
mas. Susidūrę jau su pirmosio-
mis kliūtimis likimo pirštui „nu-
rašome“ visas lig šiol dėtas pa-
stangas ir pažadus pamirštame, 
o jei kelyje pasitaiko dar viena 
kita pagunda – valia, rodos, iš-
garuoja.

Jei sunku save kontroliuo-
ti, rekomenduojama kuo geriau 
tvarkyti tai, kas trukdo pažado 
laikytis, – jei norite daugiau ben-
drauti su žmonėmis – pasiruoški-
te planelį, kur ir kada su jais susi-
tiksite, pasidomėkite jūsų aplin-
koje vykstančiais renginiais, pa-
kvieskite draugus, pažįstamus, 
pasirūpinkite, kad ne tik jūs te-
sėtumėte pažadą sau, bet ir vi-
sos nuo jūsų nepriklausančios 
aplinkybės būtų palankios jam 
įgyvendinti.

Namų darbai sielai:
Ką pažadėti, jei nepasitikiu 

savo jėgomis ir valia laikantis 
pažado?

• Žodelį „ne“ dažniau keis-
ti žodeliu „taip“. Jums tai atpūs 
daugiau įvairovės ir kardinaliai 
pakeis rutiną, supažindins su 

naujais pojūčiais, atvers kelius į 
niekada nepatirtus įspūdžius.

• Labiau įsiklausyti į savo 
kūną ir mintis. Jei jaučiate nuo-
vargį ir sunku susikaupti, pasa-
kykite sau griežtą „stop“ ir ap-
dovanokite kūną malonumais – 
karšta vonia, kokybišku miegu, 
gardžia vakariene. Skirkite lai-
ko apmąstymams, įsiklausymui 
į savo širdį. 

• Visko ragauti po truputį ir 
mažais žingsneliais judėti į prie-
kį. 

Jei abejojate savimi ir savo jė-
gomis laikydamiesi pažado, su-
skaidykite jį į daugybę mažyčių 
žingsnelių ir nesitikėkite greito 
rezultato – verčiau įsipareigo-
kite jį pasiekti per kitas Kalėdas 
kas savaitę pasitikrindami, kiek 
pavyko pajudėti į priekį. 

Nepamirškite savęs paskatin-
ti ir apdovanoti už jau pasiektus 
rezultatus, juk jei jūs savo paties 
„bosas“, niekas kitas jūsų pagir-
ti ir negali.

Laužyti pažadą negarbinga, 
tačiau dar blogiau yra leisti, kad 
pažadas sulaužytų mus. Linkiu 
metus pradėti tik tokiais paža-
dais, kurie jūsų kasdienybę pa-
darys tobulesnę ir vedančią di-
delių dalykų link...

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Kaip žinome, kosulys pa-
deda kvėpavimo takams 

apsivalyti nuo svetimkūnių, 
mikrobų, susidariusios drėg- 
mės ir gleivių. Jis būna dviejų 
rūšių: sausas – neproduktyvus, 
nes neatkosima skreplių, arba 
drėgnas, dar vadinamas pro-
duktyviu, kai atkosima skreplių. 
Kosulio gydymas priklauso nuo 
jo rūšies. Suprantama, kad ko-
sulys silpsta ir visiškai praeina 
tuomet, kai išgydoma jį sukėlu-
si pagrindinė liga (pavyzdžiui, 
bronchitas, gripas, plaučių už-
degimas, tuberkuliozė, plaučių 
vėžys ir kt.). Ligonius ypač var-

gina ilgai trunkantis sausas ko-
sulys, kartais sukeliantis sunkų 
dusulį ir net vėmimą.

Straipsnyje pateikiami liau-
dies medicinos receptai yra tik 
papildomos sauso kosulio gy-
dymo priemonės, todėl jos ne-
gali pakeisti gydytojo paskirtų 
vaistų, procedūrų ir t.t.

Vaistingųjų augalų 
receptai:

1. Šaukštas juoduogio šeiva-
medžio žiedų užplikomas 0,5 lit- 
ro verdančio vandens. Indas už-
dengiamas, šiltai apklojamas ir 
laikoma 40 min. Perkošus geria-

ma lėtai, nedideliais gurkšniais, 
su trumpomis pertraukomis, po 
1/3 stiklinės 4–5 kartus per die-
ną. Gydymo kursas – 5–7 dienos.

2. Du šaukštai viršutinių šili-
nio viržio lapų užplikomi dviem 
stiklinėmis verdančio vandens, 
vėliau 30 min. pavirinama ant 
nestiprios ugnies, perkošiama 
ir įpilama virinto vandens vie-
toje nugaravusiojo. Geriama 
po 2 šaukštus 3 kartus per die-
ną prieš valgį. Gydymo kursas 
7–10 dienų.

3. Stiklinė putino uogų užpli-
koma litru verdančio vandens, 
10 min. pavirinama ant silpnos 
ugnies, perkošiama, įpilama vi-
rinto vandens vietoj nugaravu-
siojo, įmaišomi 3 šaukštai me-
daus. Geriama po 1/2 stiklinės 
3–4 kartus per dieną.

Pastaba. Putino uogos ir jų 
preparatai nevartotini sergant 
podagra ir inkstų ligomis.

4. Lygiomis dalimis sumai-
šoma avietės vaisių, ankstyvojo 
šalpusnio lapų, paprastojo rau-
donėlio žolės. Šaukštas mišinio 
užplikomas stikline verdančio 
vandens, indas uždengiamas. 
Po 20 min. perkošiama ir geria-
ma kaip arbata (pageidautina 
gerti karštą).

Pastaba. Šis mišinys nevar-
totinas sergant podagra, inkstų 
uždegimu.

5. Du šaukšteliai anyžių sėk- 
lų užplikomi stikline verdan-
čio vandens, indas uždengia-
mas, laikoma apie valandą, per-
košiama. Geriama po 2 šaukš-

tus 3–4 kartus per dieną 30 min. 
prieš valgį.

6. Šaukštas dirvinio asiūklio 
žolės užplikomas 2 stiklinėmis 
verdančio vandens. Indas už-
dengiamas, laikoma apie 3 val., 
perkošiama. Geriama po šaukš-
tą 4–5 kartus per dieną (pagei-
dautina prieš vartojimą šiek tiek 
pašildyti).

Pastaba. Užpilas nevartoti-
nas esant ūmiam inkstų užde-
gimui.

7. Bananų minkštimas nedi-
deliame inde sugrūdamas šaukš-
tu, užplikoma stikline verdančio 
vandens, gerai išmaišoma. Var-
tojama po 2 šaukštus 7–10 kar-
tų per dieną.

8. Sumaišoma: 2 šaukštai pa-
prastosios tūbės žiedų, 3 šaukš-
tai vaistinio šalavijo lapų, 3 
šaukštai susmulkintų plikojo sal-
dymedžio šaknų, 4 šaukštai any-
žinės ožiažolės (paprastojo any-
žiaus) vaisių, 4 šaukštai pušies 
pumpurų, 4 šaukštai susmulkin-
tų vaistinės piliarožės (vaistinės 
svilarožės). Šaukštas mišinio už-
plikomas 0,5 litro verdančio van-
dens, indas uždengiamas. Po 20 
min. perkošiama, geriama po 
0,5 stiklinės 3–4 kartus per die-
ną (pageidautina prieš vartojimą 
šiek tiek pašildyti).

Pastaba. Šis mišinys nevar-
totinas žindyvėms (mažina pie-
no išsiskyrimą), taip pat padidė-
jus arteriniam kraujospūdžiui.

9. Šaukštas susmulkinto is-
landinės kerpenos gniužulo už-
plikomas stikline verdančio van-

dens. Indas uždengiamas, šil-
tai apklojamas, laikoma 20 min. 
Atvėsęs užpilas perkošiamas, 
per dieną gurkšniais išgeriama 
visa stiklinė (pageidautina ger-
ti po valgio).

10. Šaukštas susmulkintų 
plačialapio gysločio lapų užpli-
komas stikline verdančio van-
dens, indas uždengiamas ir šil-
tai apklojamas. Po 10 min. per-
košiama, visa stiklinė išgeriama 
per valandą (pageidautina ger-
ti šiltą) nedideliais gurkšniais.

Pastaba. Plačialapio gysločio 
preparatai nevartotini sergant 
gastritu ir opalige (esant padi-
dėjusiam rūgštingumui).

11. Šaukštas ankstyvojo šal-
pusnio lapų užplikomas stikli-
ne verdančio vandens, indas už-
dengiamas. Po 20 min. perkošia-
ma, geriama po šaukštą 5–6 kar-
tus per dieną.

Bendra pastaba. Visų vais-
tingųjų augalų žaliava, išskyrus 
bananus, turi būti išdžiovinta.

Raciono papildymas:
• pieniška skysta avižinių 

dribsnių košė;
• bulvių košė, paruošta su 

daug pieno;
• smulkiai sutarkuotas ridi-

kas, paskanintas aliejumi ir grie-
tine;

• mėsmale sumalta citrina 
(kartu su žievele), sumaišyta su 
medumi (pagal skonį).

Pastaba. Jei vargina kosulys, 
reikėtų vengti aštrių valgių, sal-
džių gėrimų ir saldainių.

Romualdas OGINSKAS
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Ankštas liftas
„Tauragės kurjerio“ interneto tinklalapyje paskelbtame Žy-
drūnės Jankauskienės straipsnyje „Poliklinikos liftas ligoniams 
per ankštas“ rašoma apie sunkumus, su kuriais susiduria Tau-
ragės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) lankytojai, 
netelpantys į ankštą liftą.

Tauragės PSPC šeimų, vaikų 
ir moterų gydytojai bei stoma-
tologai įsikūrę trečiajame aukš-
te. Gerai, jeigu pacientas laip-
tais gali užlipti pats. Tačiau ne-
retai pas gydytojus ateina žmo-
nių, kuriems reikia ramentų, ve-
žimėlių. Jų patogumui poliklini-
koje veikia liftas, tačiau į jį telpa 
tikrai ne visi vežimėliai.

Tauragiškių šeima atsidū-
rė nepavydėtinoje situacijoje: 
žmona sunkiai pasiligojo, ir vy-
ras pas medikus ją gabeno veži-
mėliu. Deja, moterį nuvežti iki 
šeimos gydytojo kabineto buvo 
neįmanoma: šeimos turimas ve-
žimėlis į liftą netilpo. Tiesa, Tau-
ragės PSPC yra kitas vežimėlis, 
kuriuo gali pasinaudoti atvykę 
pacientai, – jis siauresnis ir tel-
pa į liftą, tad, jį radęs, tauragiš-
kis nuvežė žmoną iki gydyto-
jo kabineto trečiame aukšte. Iš-
važiuojant iš poliklinikos mote-
rį teko persodinti į pirmąjį veži-
mėlį, mat siaurojo ratai netinka-
mi važiuoti lauke.

Poliklinikos direktorė Asta 
Piečienė pripažįsta, kad situaci-
ja gydymo įstaigoje išties sudė-
tinga. Savivaldybei ji gerai žino-
ma – jos ne kartą prašyta atkreip-
ti į tai dėmesį. Ligonius lydintys 

artimieji priversti juos keliskart 
persodinti į poliklinikos turimus 
aplūžusius vežimėlius, o pini-
gų šiai problemai išspręsti Tau-
ragės PSPC vis nesulaukia. Pa-
sak direktorės, ji prašymą sure-
montuoti pastate nuo sovietme-
čio įrengtus liftus pastato savi-
ninkei – savivaldybės adminis-
tracijai – teikia jau trečius metus. 
Prašo, kad liftai būtų praplatin-
ti, įrengti pagal dabar galiojan-
čius standartus. Tačiau į prašy-
mus visada sulaukiama vieno-
do atsakymo – nefinansuosime, 
nėra pinigų.

A.Mosėjus, rajono savivaldy-
bės administracijos direktorius, 
nesigina, kad pacientus užvež-
ti pas Tauragės PSPC medikus 
yra sudėtinga, kad liftams rei-
kia remonto, o remontui – pi-
nigų. Tačiau, jo nuomone, lėšo-
mis, būtinomis pastato remon-
tui, privalo rūpintis patys me-
dikai. A.Mosėjus neslėpė, kad 
daug tikimasi iš naujojo sveika-
tos ministro. Galbūt bendradar-
biaujant įvairioms institucijoms 
pagerinti Tauragės pacientų ap-
tarnavimą pavyks, o kol kas si-
tuacijai apibūdinti tinka vienin-
telis posakis – „skęstančiųjų gel-
bėjimas yra jų pačių reikalas“.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Tai jau antras antausis ne-
įgaliam kauniečiui. Pirmąjį jis 
gavo, kai savivaldybė po dau-
gelio metų laukimo eilėje išsi-
nuomoti socialinį būstą jam pa-
skyrė butą K.Veverskio gatvėje 
esančiame daugiabutyje.

Nors visuose trijuose namuo-
se yra įrengti specialūs būstai ne-
įgaliesiems, A.Simončikui atite-
ko sveikųjų butas. Į jį vežimėliu 
patekti neįmanoma.

Aukšti borteliai įrengti prie 
įėjimo į laiptinę, o ir joje laiptai 
tokie statūs, kad negelbsti ir veži-
mėliui užvažiuoti skirta plokštė.

A.Simončikas ėmė domėtis, 
ar trijuose K.Veverskio gatvės 
pastatuose tikrai užimti visi sa-
vivaldybės butai neįgaliesiems. 
„Sužinojęs, kad vienas jų tikrai 
yra negyvenamas, pernai rude-
nį kreipiausi į savivaldybę. Ten 
gavau patvirtinimą, kad bu-
tas tikrai tuščias, ankstesni gy-
ventojai jį paliko“, – pasakojo 
A.Simončikas.

Tarnautojai pažadėjo, kad 
A.Simončikui nebus jokių kliū-
čių pakeisti sveikiesiems skir-
tą būstą į pritaikytą neįgalie-
siems. Jie pateikė dokumentų, 
kuriuos A.Simončikas turėjo su-
rinkti ir pristatyti į savivaldybę, 
sąrašą. Užtrukęs 2 savaites, ap-

lankęs įvairias įstaigas ir surin-
kęs visus reikalingus dokumen-
tus A.Simončikas buvo patikin-
tas, kad tereikia sulaukti Kauno 
miesto tarybos posėdžio, o ten 
tokie sprendimai paprastai pa-
tvirtinami be didelių diskusijų. 
Deja, gruodį turėjusiame vykti 
miesto tarybos posėdyje neįga-
liajam svarbaus klausimo dar-
botvarkėje nebuvo.

Pasak A.Simončiko, jam 
buvo paaiškinta, kad tokie mai-
nai negalimi. Vyras piktinasi, 
kam tuomet jis turėjo rinkti do-
kumentus, ar iš jo norėta pasi-
tyčioti?

Kauno savivaldybės Gyve-
namojo fondo administravi-
mo skyriaus Nuomos adminis-
travimo poskyrio vedėja Dan-
gira Miliauskienė patvirtino, 
kad sprendimas pakeisti būstą 
A.Simončikui buvo parengtas, 
bet jam kelią į Kauno tarybos po-
sėdį užkirto Teisės skyrius.

Pasak D.Miliauskienės, 
Aplinkos ministerija bei Socia-
linės apsaugos ir darbo minis-
terija neleidžia savivaldybėms 
nuomoti dviejų kambarių butų 
vienišiems, judėjimo negalią tu-
rintiems asmenims, kad kartu 
su jais apsigyventų kitas, jį slau-
gantis asmuo.

Skirtas butas, į kurį 
negali patekti

„Kauno dienos“ tinklalapyje paskelbtame Sauliaus Tvirbuto 
straipsnyje „Kauno valdininkai tėškė antausį neįgaliajam“ ra-
šoma apie kaunietį Antaną Simončiką, vis nesulaukiantį Kauno 
miesto savivaldybės supratimo – nuo vaikystės rateliais judan-
čiam neįgaliajam ir vėl skirtas socialinis būstas, į kurį jis nega-
li patekti.

(atkelta  iš 1 psl.)

užsispyrimo ir optimizmo, liga ją 
vis dėlto išmušė iš vėžių. Iki tol 
visur bėgusiai ir skubėjusiai jai 
buvo labai sunku priprasti, kad 
daugybę dalykų pavyksta atlikti 
vis sunkiau. Sunku tapo net lip-
ti laiptais.

Atlikus tyrimus gauti rezul-
tatai buvo kritiniai. Ritai nusta-
tyta policistozė ir netrukus pra-
dėta taikyti hemodializė. Po 4–5 
procedūrų išsivalius organizmui 
Rita prisipažįsta pajutusi, kaip 
blogai jai iš tikrųjų buvo. Hemo-
dializės moteriai buvo atlieka-
mos kas antrą dieną, sunkiausia, 
pasak jos, buvo išlaukti jų per iš-
eigines. Nors šios procedūros la-
bai vargino, be jų gyventi buvo 
tiesiog neįmanoma.

Po metus trukusių dializių 
moteriai pašalinti gerokai padi-
dėję inkstai, jai teko riboti skys-
čius. Rita suvokė, kad vienintelis 
kelias į geresnę savijautą – trans-
plantacija, ir bandė jai nusiteik-
ti. Deja, artimųjų, galinčių tapti 
donorais, neturėjo – motina savo 
inkstą buvo atidavusi tėvui, bro-
lis taip pat ruošėsi transplantaci-
jai, o vyro inkstai pasirodė mažai 
suderinami, be to, transplantacija 
būtų pakenkusi jo sveikatai. Bet 
moteris nenusiminė ir tikėjo, kad 
viskas bus gerai.

Gimtadienio dovana
Nors daugelis patirtų išgyve-

nimų pasidengė naujų šviesių 
įspūdžių sluoksniu, savo 43-iąjį 
gimtadienį Rita prisimena labai 
gerai. Tiksliau, ne patį gimtadie-
nį, bet tądien – 2005 metų gegu-
žės 4-ąją – tvyrojusią keistą nuo-
taiką. Ji pasakoja, kad virš namų 
svetainės, kurioje susirinko arti-
miausi bičiuliai, tarsi buvo paki-
bęs debesis – kalbos nesimezgė, 
nesijautė šventinės nuotaikos. 
Neužsibuvę svečiai paskubomis 

išsiskirstė, o šeimininkė stebėjo-
si, kad net nenusifotografavo su 
jais visais.

Naktį po gimtadienio mo-
terį pažadino telefono skambu-
tis. Nacionalinio transplantaci-
jos biuro darbuotoju prisistatęs 
žmogus pranešė, jog Kauno kli-
nikose transplantacijai ruošia-
mi mirusio donoro inkstai ir kad 
Rita – viena iš 6 atvykti kviečia-
mų potencialių recipientų. Pir-
ma mintis, šovusi į galvą padė-
jus ragelį, – tai nevykęs pokštas. 
Tokios nuomonės buvo ir Ritos 
vyras. Laimei, po kelių minu-
čių pasigirdo dar vienas skam-
butis, patvirtinęs prieš tai pra-
neštą informaciją ir raginęs kuo 
greičiau atvykti.

Pasiruošimą ir kelionę į Kau-
no klinikas Rita prisimena tarsi 
pro miglą – ji blaškėsi, negalėjo 
rasti iš anksto pasiruošto daiktų, 
reikalingų vykstant į transplan-
taciją, sąrašo... Klinikose visi ga-
limi recipientai prasilenkdami 
vaikščiojo nuo vieno kabineto 
prie kito. Atlikus visus tyrimus 
paaiškėjo, kad jauno donoro 
inkstai tinka tik 2 žmonėms, vie-
na jų buvo Rita. Pasak jos, medi-
kai stebėjosi, kad inkstas pagal 
suderinamumą Ritai tinka ma-
žiausiai, bet ji jam – labiausiai. 
Turėta mintyje, kad visi kiti mo-
ters organai veikia be priekaiš-
tų, mat paveldima liga pažei-
džia tik inkstus. Netrukus, ge-
gužės 5-ąją, moteriai buvo at-
likta transplantacija.

Nepasidavė sunkumams
Pirmi metai po transplan-

tacijos, pasak Ritos, buvo labai 
sunkūs. Keitėsi išvaizda, kan-
kino prasta savijauta, atsirado 
daugybė dirgiklių. Vargino per-
dėtas aplinkinių globėjiškumas, 
bet ir jų nuoširdžių jausmų ne-
sinorėjo užgauti. Dėl pasikei-
tusios fizinės būklės tapo aiš-
ku, jog teks atsisakyti iki suser-
gant įprastų mėgstamo kinezi-

terapeutės darbo krūvių. Viskas 
tarsi ritosi nuokalne, bet moteris 
laiku tai pastebėjo ir ėmė atgau-
ti pusiausvyrą.

Ji dar labiau įsitraukė į „Gy-
vasties“ veiklą, į įvairius rengi-
nius kvietė ir savo vaikus. Tu-
rėdama omenyje, kad ir jie gali 
sirgti, Rita nuo pat vaikystės au-
gino juos savarankiškus, skatino 
rūpintis sveikata, atkreipti dė-
mesį į pasikeitimus. Dabar jie – 
jau suaugę, tėvų namus palikę, 
bet gerai žino, kokią veiklą atlie-
ka žmones po įvairių transplan-
tacijų vienijanti „Gyvastis“, pri-
sideda prie renginių organiza-
vimo ir, prireikus, žinotų, kur 
kreiptis pagalbos.

Geriausias laikas – dabar
Pasak moters, nors ji visa-

da buvo aktyvi ir energinga, po 
transplantacijos dar tvirčiau lai-
kosi taisyklės viską daryti dabar 
ir neatidėlioti geresniems lai-
kams. Ji prisipažįsta po trans-
plantacijos išgyvenusi dvily-
pius jausmus – viena vertus, jai 
suteikta proga gyventi, kita ver-
tus – tai didžiulė netektis dono-
ro artimųjų šeimai. Kurį laiką tai 
temdė džiaugsmą, bet Rita suvo-
kė turinti šį jai dovanotą gyveni-
mą nugyventi taip, kad netektų 
gailėtis prarastų galimybių. An-
trąjį gimtadienį beveik tą pačią 
dieną švenčianti Rita dažnai pri-
simena donorą, pasimeldžia už 
jį ir dėkoja jo artimiesiems. Nors 
nebegalėtų gyventi be vaistų 
(keliolikos tablečių per dieną), 
moteris prisipažįsta, kad, prirei-
kus, vėl viską pakartotų – diali-
zes, transplantaciją, sunkų po- 
operacinį laikotarpį, mat gyve-
nimas to vertas. Kasdien patiria-
mi nauji įspūdžiai, džiaugsmas 
matyti augančią vaikaitę ir būti 
su artimaisiais, galimybė užsi-
imti mėgstama veikla ir padėti 
žmonėms – tai, dėl ko verta iš-
kęsti visus sunkumus.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Gyvenimas vertas, kad dėl jo 
pasistengtume

Klausėte – 
atsakome Kaip pakilti į antrą aukštą?

Artimą neįgalųjį rate-
liuose globojanti vilnietė 
prašo patarimo, kaip turė-
tų pasielgti iškilusioje ke-
blioje situacijoje. Šeima gy-
vena antrajame daugiabu-
čio namo aušte. Norint ne-
įgalų artimąjį išvežti į lau-
ką, šeimai būtinas liftas, bet, 
kadangi 2 aukšto kaimynai 
liftu nesinaudoja ir už jį ne-
moka, čia jis nesustoja. Mo-
teris teiraujasi, ar įmanoma 
šią problemą išspręsti neda-
lyvaujant Būsto pritaikymo 
neįgaliesiems programoje, 
mat jiems užtektų, kad liftas 
sustotų 2-ame aukšte ir tuo 
pat metu jie neužsitrauk-
tų kaimynų, kuriems galbūt 
teks mokėti už liftą, jei jis vis 
dėlto stos, nemalonės.

Pasak Vilniaus mies-
to socialinės paramos cen-
tro Socialinio darbo sky-

riaus vyresniojo socialinio 
darbuotojo Martyno Že-
buolio, tokiu atveju pir-
miausia reikėtų pasido-
mėti techninėmis lifto cha-
rakteristikomis. Informa-
ciją apie tai gali suteikti tą 
liftą prižiūrinti įmonė. Jei 
paaiškės, jog techniškai lif-
tas gali sustoti 2-ame aukš-
te, savo pageidavimą juo 
naudotis reikėtų suderinti 
su namo bendrija ar admi-
nistruojančia įmone. Taip 
liftu bus galima naudotis 
mokant mėnesinį mokes-
tį, kaip tai daro kitų aukš-
tų gyventojai.

M.Žebuolio nuomo-
ne, nors liftas sustos 2-ame 
namo aukšte, kiti šio aukšto 
gyventojai dėl to neturėtų 
būti verčiami mokėti mo-
kestį, bet ir privalėtų būti 
sąmoningi – nesinaudoti 
tuo, už ką nemoka.
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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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Kryžiažodis „Pūga“
Vertikaliai: 1. Indijoje ir kai kuriose 

kitose šalyse – visuomeninė grupė, uo-
liai sauganti savo uždarumą, atskirumą 
ir savo luomines arba grupines privile-
gijas 2. Gardu 3. Vyro vardas 4. Pagrin-
dinė islamo knyga 5. Dabita, puošeiva 
6. Rankinis duriamasis ginklas 8. Stam-
bus Rusijos uostas 11. Lietuvos kara-
lius 12. Stangri spiralės pavidalo deta-
lė 17. Lietuviška trauktinė 18. Svarbiau-
sias literatūros kūrinio veikėjas 19. Jauna 
netekėjusi moteris 20. Vaidai, pikti gin-
čai, rietenos 25. Paskutinė puolimo sta-
dija 26. Rašytojas ... Tolstojus.

Horizontaliai: 1. Varnų šeimos 
paukštis 7. Žemės dirbėjas 9. Seimo na-
rys ... Kubilius 10. Stiprus vėjas su sniegu 
11. Tik iš ikrų išsiritusios žuvytės 13. Se-
novės graikų pergalės deivė 14. Anks-
tesnis (iki 1947 m.) Nemano miesto pa-
vadinimas 15. Smulkių miltų kepinys 
16. Lietuvių rašytojas, švietėjas, Katali-
kų bažnyčios veikėjas 21. Būtinas pa-
gal įstatymą, paprotį, dorovę veiksmas, 
priedermė 22. Aštuonių atlikėjų an-
samblis 23. „Eisim, broleliai, ...“ 24. Stora 
dešrelė 27. Afrikos valstybė 28. Upė va-
karų Lietuvoje 29. Miestelis Telšių rajo-
ne, buvęs Žemaičių vyskupijos centras 
30. Vyro vardas.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Gilė“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Vagystė 2. Gilė 3. Alkis 

5. Takas 6. Tara 7. Slėniai 8. Blogis 9. Tvar-
ka 13. Eskadrilė 14. Pajūriais 18. Vakar 19. 
Varis 24. Islamas 25. Klevas 26. Akvilė 27. 
Varpinė 31. Krata 32. Diena 33. Anga 
35. Tabu.

Horizontaliai: 1. Vagonas 4. Ateitis 
10. Gėlė 11. Erkė 12. Limonadas 15. Tiesa 
16. Riekė 17. Gamta 20. Dvaras 21. Karū-
na 22. Sartas 23. Milinė 28. Skola 29. Pli-
kė 30. Liepa 34. Krivaitis 36. Mina 37. Savi 
38. Skautas 39. Palaukė.

Neįgalieji pasaulyje Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Išsiblaškę chirurgai 
Vokietė advokatė Anetė Ko-

rint tvirtina, kad chirurgai po pro-
statos vėžio operacijos jos kliento 
kūne paliko 16 daiktų. Advokatė tei-
gia, kad po operacijos 2009 m. jos  
kliento, buvusio bankininko Hel-
muto Brechto žaizdos sunkiai gijo 
ir jas patikrinę gydytojai rado ada-
tą bei kitų per operacijas naudo-
jamų daiktų. 77-erių buvęs banki-
ninkas pernai mirė ir jo šeima nori 
iš „Henriettenstift“ ligoninės Hano-
veryje prisiteisti 80 tūkst. eurų nuos-
tolių ir bylinėjimosi išlaidas. Su Pro-
testantų bažnyčia siejamos organi-
zacijos, kuriai priklauso ligoninė, at-
stovas kaltinimus atmetė. Jis teigė, 
kad tie daiktai per operaciją nega-
lėjo būti palikti paciento kūne, nes 
tokie įrankiai šioje ligoninėje ne-
naudojami. Atstovas pridūrė, kad 
ieškovai reikalauja neįprastai dide-
lės kompensacijos.

Šuo liūdi savo 
šeimininkės

Prieš du mėnesius savo šeimi-
ninkės netekęs šuo  kiekvieną die-
ną lankosi pamaldose San Donačio 
bažnyčioje Pietų Italijoje. Suskam-
bus bažnyčios varpams, aviganis 
Tomis kiekvieną popietę palieka 
kaimo aikštę ir skuba prie bažny-
čios altoriaus. Jo šeimininkė regu-
liariai vaikščiojo į bažnyčią. Čia vyko 
ir gedulo iškilmės velionei pagerb-
ti. Po to, kai prieš du mėnesius į lai-
dojimo vietą palydėjo karstą su savo 
šeimininkės palaikais, šuo nepralei-
džia nė vienų mišių, nebent smar-
kiai lyja. Kunigas neprieštarauja ty-
liam keturkojo buvimui prie alto-
riaus. Anksčiau šuo nuolat kantriai 
laukdavo savo šeimininkės prie baž-
nyčios vartų, o dabar dalyvauja ves-
tuvėse, krikštynose ir laidotuvėse.

Tikslios katino 
prognozės

Katinas Orlando iš Didžiosios 
Britanijos 2012 m. gavo didžiausią 
pelną „investuodamas“ į stambių 
įmonių akcijas. Investicinių „pro-
gnozių“ tikslumu katinas aplenkė 
profesionalių analitikų ir studen-
tų iš akademijos „John Warner“ ko-
mandas. Metų pradžioje visi jie išsi-
rinko 5 įmonių akcijas. Katinas akci-
jas rinkosi vedžiodamas po lentelę, 
kurioje kiekviena įmonė turėjo savo 
numerį, žaislinę pelę. Kas ketvirtį in-
vestuotojai galėjo keisti visas inves-
tuotas akcijas ar jų dalį. Į kiekvieną 
vertybinių popierių paketą buvo 
investuota po 5 tūkst. svarų (maž-
daug 20 tūkst. Lt). 2012 m. pabai-
goje Orlando suformuotas akcijų 
paketas pabrango iki 5 tūkst. 542 
svarų, o profesionalių investuoto-
jų paketas pabrango tik iki 5 tūkst. 
176 svarų. Studentų išrinktas pake-
tas atpigo iki 4 tūkst. 840 svarų. Or-
lando sėkmė patvirtino kai kurių 
ekonomistų nuomonę, kad akcijų 
rinkos vertė keičiasi atsitiktinai, o fi-
nansų rinkos yra visiškai nenuspė-
jamos. Katino atvejis nėra pirma-
sis, kai gyvūnai pateikia finansines 
prognozes. 2009 m. rusų žurnalas 
„Finans“ atliko eksperimentą, kurio 
metu beždžionė Lukerija išrinko ak-
cijas, į kurias vėliau buvo investuoja-
ma. Per metus jos suformuotas pa-
ketas pasiekė 194 proc. pelną, t.y. jo 
vertė pakilo aukščiau nei pagrindi-
nių šalies finansininkų suformuoto 
paketo pelnas – 94 proc.

Užfiksuotas kaitros 
rekordas

Sausio 18 d. Australijos mies-
te Sidnėjuje buvo karščiausia diena 
per 150 metų meteorologinių ste-
bėjimų istoriją – termometras čia 
rodė 45,8 ºC. Ankstesnis rekordas – 
45,3 ºC – buvo užfiksuotas 1939 me-
tais. Kaitra sutrikdė miesto visuome-
ninio transporto darbą. Dėl karšto 
oro Australijoje išplito gamtiniai gais-
rai, dabar dauguma jų siaučia Naujo-
jo Pietų Velso ir Viktorijos valstijose. 
Sužinota ir apie vieną žuvusįjį. Vyro 
kūnas buvo rastas sudegusiame au-
tomobilyje Viktorijos valstijoje. 

Be liežuvio gimusi 
moteris išmoko 

kalbėti
Brazilijos medikai skelbia sensa-

ciją: jauna moteris, kuri gimė neturė-
dama liežuvio, išmoko kalbėti. Vargu 
ar pasaulyje yra panašių atvejų. Po 
daug metų trukusio gydymo 23-ejų 
Auristelai Viana da Silvai pavyko iš-
mokti kramtyti ir kalbėti. Žmogus be 
liežuvio gimsta labai retai. Dar rečiau 
nutinka, kad jis nemiršta kūdikystėje, 
mat faktiškai negali valgyti. Auristelai 
pavyko išgyventi, nes jos motina su-
meistravo buteliuką, kuriuo sulašin-
davo pieną tiesiai į gerklę. Auriste-
la buvo pradėta gydyti sulaukusi 16 
metų. Tikslas – sudaryti galimybę įso-
dinti jai dirbtinį liežuvį. Tam buvo iš-
plėstas jos žandikaulis. Medikai mer-
ginai taikė techniką, kurią naudoja 
pacientams su amputuotomis kojo-
mis. Dabar Auristela, jos pačios tei-
gimu, gyvena normalų gyvenimą. Ji 
siekia slaugytojos profesijos.

Opera apie 
ekonomikos krizę
Taline (Estija) bus atliekama 

trumpa opera pagal pernai birželį so-
cialiniame tinkle  „Twitter“ kilusį gin-
čą tarp Estijos prezidento Tomo Hen-
driko Ilveso ir laikraščio „New York Ti-
mes“ straipsnių autoriaus Polo Kru-
gmano, kuris kritikavo Estijos atsa-
ką į ekonomikos krizę. Latvių kilmės 
kompozitorius Judžinas Birmanas, 
kuris būdamas 6-erių iš Rygos persi-
kėlė į JAV, sako, kad opera bus atlieka-
ma balandžio 7 dieną per Talino mu-
zikos savaitę. Dviejų veiksmų operoje 
– du balsai: T.H.Ilveso ir P.Krugmano. 
Opera „Nostra Culpa“ („Mūsų kaltė“) 
trunka 16 min., joje nagrinėjamas 
amžinas ekonomistų konfliktas tarp 
taupymo ir ekonomikos stimuliavi-
mo. Ši opera yra dramatiška ne tik dėl 
savo turinio, bet ir todėl, kad ši istorija 
palietė labai daug žmonių Europoje, 
JAV ir pasaulyje, o atsigavimo po kri-
zės istorija dar tebekuriama.

Estijos prezidentas „Twitter“ tink- 
le paskelbė keletą piktų žinučių, nes 
2008 m. Nobelio ekonomikos pre-
mijos laureatas P.Krugmanas rašė, 
kad nors Estija visame pasaulyje gi-
riama dėl taupymo priemonių taiky-
mo, šalies atsigavimas po krizės ne-
buvo įspūdingas. „Rašykime apie tai, 
apie ką nieko neišmanome, ir būki-
me pasipūtę, arogantiški ir globėjiš-
ki... Atrodo, kad Nobelio apdovanoji-
mas prekybos srityje reiškia, kad gali 
postringauti apie fiskalinius reika-
lus ir paskelbti mano šalį „dykyne“, – 
tinklalapyje apie straipsnį rašė Esti-
jos prezidentas. „Bet, žinoma, ką gi 
mes išmanome? Mes tik kvaili Rytų 
europiečiai.“ 

Laimės ieško  
keliaudamas

Neįgalumas tapo nuolatiniu 
Alberto palydovu berniukui su-
laukus 8-erių. Sirgęs sunkia liga 
leukemija jis turėjo išmokti pa-
saulį pažinti neįgaliojo vežimė-
lyje. Būdamas 14-os Albertas tė-
vams papasakojo apie savo norą 
keliauti savarankiškai. Žinoma, 
tėvai tokiam paauglio sūnaus 
norui nepritarė ir baiminosi, 
kaip jam pavyks susitvarky-
ti vienam. Jie manė, kad Al-
bertas dar per jaunas. Tačiau 
vaikinas tikėjo, jog svarbiau-
sia – patirtis, o jos įgyti gali-
ma tik pradėjus keliauti. Pa-
matęs, kad sūnus neatsisa-
ko savo idėjos, tėvas nutarė 
jį pamokyti kelionėje būti-
nų dalykų. Netrukus Alber-
tas mokėjo naudotis žemė-
lapiu, orientuotis aplinkoje, 
pasirinkti nakvynės vietą ir 
pan. O sulaukęs 15-os jis iš-
siruošė į pirmą savarankiš-
ką kelionę autostopu į Graikiją.

Įspūdžius aprašė knygose
Grįžęs iš kelionės vaikinas 

jautėsi laimingas ir netrukus iš-
keliavo į Tailandą. Vėliau autos-
topu jis apkeliavo Europą, Loty-
nų Ameriką, pasiekė Šiaurės Af-
riką, lankėsi Kazachstane, Mon-
golijoje, Kinijoje. Laiko tarp ke-
lionių vaikinas neleido veltui – jis 
jau parašė ir išleido 2 knygas, sėk- 
mingai baigė vidurinę mokyklą 
ir įstojo į universitetą, tapo filo-

Keliaudamas jaučiasi laimingas
Ispanas Albertas Kasalsas – 22-ejų rateliais judantis vaiki-
nas, knygų „Pasaulis ant ratų“ ir „Be ribų“ autorius, galin-
tis tapti daugelio mūsų įkvėpėju ir tikru drąsos pavyzdžiu. 
Jis jau 8-erius metus keliauja po pasaulį autostopu ir ap-
lankė per 50  šalių. Keliaudamas vaikinas ieško laimės, pa-
našu, kad jam tai puikiai sekasi.

sofijos studentu. Pirmoji Alberto 
knyga „Pasaulis ant ratų“ išleis-
ta 2009 m., joje vaikinas aprašo 
savo keliones po Europą ir Azi-
ją. Jis nesitikėjo, kad knyga taps 
tokia populiari, ir nurodė savo 
elektroninį paštą, jei skaityto-
jai norėtų pasidalyti įspūdžiais. 
Praėjus keliems mėnesiams jo 
elektroninio pašto dėžutė nebe-
atlaikė gaunamų laiškų gausos 

ir „nulūžo“. Antrąją knygą „Be 
ribų“ vaikinas parašė skaitytojų 
prašomas. Albertas pasakoja pa-
jutęs didžiulį susidomėjimą savo 
kelionėmis ir tiesiog negalėjo ne-
pasidalyti savo, kaip keliautojo, 
įspūdžiais.

Nežino, ką valgys  
ir kur nakvos

Keliauja vaikinas faktiškai be 
pinigų, niekada neišleidžia dau-
giau kaip 3 eurų per dieną (apie 
10 Lt). Jis apsistoja ten, kur pa-

vyksta prisiglausti – parkuose, 
paplūdimiuose, bažnyčiose, at-
sitiktinių pažįstamų namuose. 
Pasak jo, turint pinigų restora-
nams, viešbučiams, autobusams 
tikimybė sutikti įdomių žmonių 
ir iš tikrųjų pažinti svečią šalį la-
bai sumažėja. O jis keliauja be pi-
nigų ir visada sutinka žmonių, 
norinčių priimti jį pernakvoti, 
pavaišinančių pietumis. Alber-
tas pažymi, kad jam net netenka 
prašyti – žmonės patys pasiūlo 
padėti. Iš anksto kelionių nepla-
nuojantis vaikinas patiria daug 
nuotykių. Jam net yra tekę ben-
drauti su narkotikų prekeiviais – 
jie išgelbėjo jį, iškritusį iš valties. 
Pasak jo, nereikia bijoti svetimų 

žmonių, mat kiekvienas iš 
jų turi ką nors gero ir nie-
kas jo dar nėra nuskriaudęs.

Tik būtiniausi daiktai
Keliaudamas Albertas 

pasiima kuprinę su būti-
niausiais daiktais. Joje yra 
pakaitiniai švarūs drabu-
žiai, miegmaišis, fleita, kor-
tų kaladė, įrankiai vežimė-
liui taisyti. Daugiau daiktų 
Albertas pasakoja neiman-
tis, nes dėl išvardytųjų ne-
reikia jaudintis – nebaisu, jei 
juos pamestų ar kas apvog-
tų, nors taip dar nėra nuti-

kę. O kortų kaladės ir fleitos vai-
kinui reikia naujiems draugams 
nustebinti ir palinksminti.

Albertas prisipažįsta, kad 
dažnai žmonės jo klausia, ar ne-
baisu keliauti vienam. Pasak jo, 
daug baisiau atsisakyti savo sva-
jonių. Keliaudamas jis jaučiasi 
laimingas. Net tėvai liovėsi neri-
mavę dėl tokio drąsaus sūnaus 
pomėgio – jie linki Albertui lai-
mės, o jam tai yra – kelionės.

Pagal www.thinkspain.com parengė

Viktorija NORKAITĖ
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Tik nepaliaukime 
ieškot gerumo savyje 

Knygos pristatymas vyko 
klausimų-atsakymų forma. Ren-
ginio vedėja Irena Nagulevičie-
nė klausė autorės, kodėl ji sa-
kosi gimusi Vandžiogalos res-
publikoje ir ar gali būti, kad ji, 
turėdama čekiško kraujo, yra 
rašytojo J.Hašeko giminaitė. 
G.Čekavičienė sakė, jog tuo lai-
ku, kai ji augo, Vandžiogaloje 
buvo 60 proc. lenkų. J.Hašeko 
giminaitė ji gal ir galėtų būti, 
nes nepaprastai patiko jo knyga 
„Šauniojo kareivio Šveiko nuoty-
kiai pasauliniame kare“ ir ji mo-
kėjo pacituoti daugelį šios kny-
gos epizodų.

Autorė linki visiems sveika-
tos ir nori humoru „paguldy-
ti ant menčių“ onkologinę ligą. 
Renginyje ji patvirtino, kad yra 
įrodyta, jog humoras padeda 
žmonėms geriau nei vitaminai. 
Paklausta, kuris kūrinys jai pa-
tinka labiausiai, G.Čekavičienė 
paskaitė „Apie meilę su šypse-
na“ ir sakė, jog kitaip ir būti nega-

Debiutai Į gyvenimą – ironišku 
žvilgsniu 

Jonavos rajono savivaldy-
bės viešosios bibliotekos 
skaitykloje pristatyta Gra-
žinos Tamoševičiūtės-Čeka-
vičienės knyga „Šiek tiek“. li, juk meilė – gyvenimo variklis.

Ar reikia G.Čekavičienei 
įkvėpimo kūrybai? Būna visaip, 
dažnai kažką parašo, padeda į 
stalčių, vėliau paskaito ir nepa-
tinka – nėra humoro. Ar duoda 
savo kūrinius kam skaityti? Kar-
tais paskaito duktė, bet dažniau-
siai pirmieji jos kūrybos vertinto-
jai būna savaitraščio „Bičiulystė“ 
redakcijos darbuotojai.

G.Čekavičienė rašo ir pasa-
kas, galbūt pasirodys ir pasakų 
leidinėlis. Būdama Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos surengtame li-
teratų plenere, parašė novelių ro-
mano 3-ią dalį, bet 1-a ir 2-a da-
lys nesirašo...

G.Čekavičienė yra optimistė. 
Pasak jos, optimizmą, matyt, pa-
veldėjo iš tėvelio. Ji visada mano, 
kad viskas priklauso nuo to, ko-
kius akinius žmogus nubudęs 
ryte užsideda: ar rožinius ir viską 
stengiasi matyti šviesiomis spal-
vomis, ar juodus ir visur įžiūri 
tamsias bei niūrias spalvas.

Paklausta, kada sukūrė pir-
mąjį kūrinėlį, G.Čekavičienė 

sakė, jog mama jai pasakojusi, 
kad dar nelankydama mokyklos 
ji bandė kažką kurti. Pati prisi-
mena 3–4 klasėje pradėjusi rašy-
ti eilėraščius.

Gražiną Čekavičienę, išlei-
dusią pirmąją humoreskų ir epi-
gramų knygelę, sveikino gausus 
būrys jos kūrybos gerbėjų. Auto-
rė dėkojo atėjusiesiems į jos kny-
gos pristatymą ir visiems linkėjo 
kalėdinės laimės.

Rimantė TARASEVIČIENĖ
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji 

bibliografė

Tik tu pasiklausyk,
Šiandieną taip maža
Norinčių išgirsti.

Angelė Kielienė

Jau bunda diena iš nakties 
miego. Sekmadienio šventas ry-
tas. Greit suskambės bažnyčios 
varpai sekmadienio sumai.

Baltas, tyras žiemos sniegas, 
pūgos ir vėjas – nutolusių metų 
stebuklas. Ir džiaugsmas skai-
drus, ir skausmo ašara sūri – juk 
visko buvo. Tikėjai ir laukei, kad 
viskas į gerąją pusę keisis. Ne 
vieną nuvylė prabėgusių metų 
dienos. Liko laukuos nesuartos 
ražienos, nepasėti vilties, lauki-
mo grūdai. O kas lemties nulem-
ta – neatšauksi, nepakeisi, nors ir 
keiksi, nors ir melsies, bus kaip 
tau pažadėta.

Tarp likimo girnų sukiesi. 
Norisi akimis kuo daugiau ap-
rėpti, pamatyti. Prie gyvenimo 

grožio ranka prisiliesti, minties 
drugeliu praskristi. 

Pilkumas Dangaus neapsa-
komas. Žiūri žmogus atmerkęs 
akis į dykumą pilko dangaus ir 
viliasi bent properšą saulėtą iš-
vysti. O žemė balta šaukia: „Paž-
velk, Žmogau, į mane. Aš tiesiu 
tau ranką. Ir tam pasėlio grūdui 
po žeme, kurį tu pasėjai.“

Ir sielą užlieja žinojimas. Bus 
ir saulės, ir šviesos, tik tu savyje 
ieškok gerumo. Tikėk ir lauk. Jau 
saulė į zenitą kyla. Bus žemėje ir 
šilčiau, ir šviesiau, ir paukščiai 
prakalbins Dangų nebylų.

Savo lemties krėsle sėdžiu ir 
skaitau Naujametiniuose atvi-
rukuose įrašytus šiltus linkėji-
mus. Laimės, meilės ir sveikatos 
linkinčius. Einantiems – žings-
nių tvirtesnių, tikėjimo gyveni-
mu geresniu, kad niekad nieko 
neskaudėtų, kad meilė, palaima 
lydėtų visus metus. Tikėki, bičiu-
li, taip ir bus.

O laikas savus žodžius dik-
tuoja. Juos skaitai ir gyveni. Ką 
nūdienai lemia lemtis ar Dan-
gus? Esi tik žmogus. Stengies 
savo būties įskilusiam lauke ras-
ti neįšalusią verdenę gyvojo van-
dens. Ir norisi gerti, gerti josios 
gaivą, kad troškulio nepajustum 
nei siela, nei širdim.

Dieve, jei tau sunku nuo 
mūsų prašymų, maldų, remtis 
į mano petį gali. Labai lengva 
esu, bet širdis daug pakelti gali. 
Žinau, reikia taupyti švelnumą, 

tvardytis skausme, bet juk ne vi-
sada save įveikti galime. Nepra-
eik pro šalį, Dieve, kai pamatysi 
suklupusį žmogų lygiam lauke, 
kalnelį ištiesk.

Jau ištrupėjusi gyvenimo er-
dvė. Tirpsta noras suprasti, su-
žinoti, patirti. Reikia, labai rei-
kia surasti savyje jėgų ir iš kiek- 
vienos smiltelės savo širdyje na-
mus statyti, kad juose apsigyven-
tų meilė ir gerumas.

Žmogau, bičiuli, norėčiau 
džiaugsmo rankomis viltį tau at-
nešti, kad sužvarbusi širdis nuo 
pikto žodžio ar skriaudos sušiltų 
ir gyvenimas pamiltų tave ir tavo 
svajones. Tikėk, viskas į gerą, kas 
buvo bloga – pasikeis.

Kai dar tikėjau, kad gyveni-
mas ir mano kojoms kelių nepa-
gailės, tada ištiesus delnus mei-
lės trupiniais lesinau. „Balandi, 
skrisk į aukštį“, – jam kuždėjau.

Tada dar švietė visi gyvenimo 
langai. Viltis kaip paukštė skrido. 
Ji kaip duona prie gyvenimo sta-
lo pririšo. Bet ar aš pakelsiu tiek? 
Kiek gyvenimas davė man nešti? 
Godumas beribis.

O laikas jau kitas. Braižosi 
vėjas palangėj. Gal ieško dienų 
pamestų? Jau praėjo šaltos žie-
mos diena. Ir sniegas jau ne bal-
tas, o pilkas, kaip ir Dangus. Po 
dienos darbų eis ilsėtis žmogus. 
Tebūna jam patalas ir lengvas, ir 
minkštas.

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys

Prie kūrybos 
šaltinio

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o
I
Jau aušta.
Už lango spengia sniegas.
Mašinos skęsta pusnyje.
Už sienos
Upeliu pratrūksta moters juokas.
Akimirkai suklūsta lopytas stogas. Tiria.
Paskui net trūkčiodamas geria šilumą.
Juokas paliovė – 
Liko džiaugsmas.

II
Vėl aušta,
Speigas.
Ir vėl mašinos pusnyje.
Už sienos – skaudžiai verkia vaikas.
Rauda nutilo.
Liko nerimas.

***
Mano drauge,
Mano draugo prieše,
Pasimelski už mane.
Šiandien man reikia žmogaus.

Peržengę ribą, atgal negrįžtam.
Mūsų branda, mūsų jaunystė. –
Iš paukščio skrydžio.

Mano drauge,
Mano priešo prieše,
Palaiminki mane. –
Sniegas užklojo visą žemę.

Balta tyla
Balta tyla lyg šventinė staltiesė
Per kūną smelkiasi.

Liejasi potėpiais įtaigiai, aiškiai
Minčių gaiva ir aiškumas.

Stoviu viena baltame stebukle.
Kažkas širdyje tvenkiasi.
Kaupias į debesis kamuoliais nerimo.
Paskui pratrūksta – karštomis ašaromis.

Šita tyla iškalbesnė nei žodžiai –
Plūsta atodūsiais.

Suskamba stygos jausmų akordais,
Veržias mažorais...

Bet
Laikas namo – 
Nešu delnuos baltą smiltelę gerumo.

***
Nenoriu to, kas ne mano,
Nereikia ten – kur ne man.
Saulė kyla ir leidžiasi,
Po rudens – vėl žiema.

Žiema užrakino duris,
Supančiojo kojas sniegas.
Pro langą žvelgi į mane
Baltam ryte
Baltu žvilgsniu,
Balta speigų karaliene.

Ką pasakysi?
Tyli?
Tik sugrubusiais pirštais
Ledo karolius renki – 

Sausis, vasaris...

Neužsibūk!
Pasiilgau bundančios žemės ir 
pienių.

Angelė KIELIENĖ
Kuršėnai

***
Parplukdyk 
Man didelę svajonių leliją
Iš užpustytų
Žemaitijos ežerų.
Parnešk
Man virpantį savo sielos 
Ilgesį
Po ilgų išsiskyrimo dienų ir naktų.
Pareik baltu rogių keliu
Vėlų pirmadienio vakarą.
Pamatyk iš tolo mane,
Berymančią prie užšalusio
Lango,
Išrašyto didelėm 
Laukimo lelijom.

***
Savo laišką Tau rašau
Ant balto sniego –
Nebijau aš siaučiančios pūgos.
Kiek turiu aš daug Tau 
Parašyti, 
Niekas niekada nesužinos...
Mano tyras laiškas – 
Angelas,
Sniege įspaustas...
Švelniai virpa jo balti 
Sparnai...
Virpesys 
Karščiausią sielos ugnį žada –
Nežinai to karščio...
Nežinai...
Savo laišką Tau rašau 
Ant balto sniego...
Baltas angelas...
Balti sparnai...

...o tokių laiškų Tu neskaitai?

Vilija DOBROVOLSKIENĖ
Elektrėnai

Egidijaus Skipario nuotr. Sniego puošmenos.
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