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Ministrei pristatyta neįgaliųjų 
NVO veikla ir problemos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko pirmasis 
neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų (NVO) vadovų su-
sitikimas su naująja ministre Algimanta Pabedinskiene. Su-
sitikime ministrei pristatyta Neįgaliųjų reikalų taryba, di-
džiausių neįgaliesiems atstovaujančių organizacijų veikla.

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

Neįgaliųjų reikalų tarybai 
reikia permainų

Į susitikimą A.Pabedinskienė 
atvyko su ministerijos kancle-
riu Alvydu Puodžiuku, vicemi-
nistrais Aivaru Tušu ir Audriu-
mi Bitinu, kitais komandos na-
riais. Pirmiausia ministrei pri-
statyta Neįgaliųjų reikalų tary-
bos prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos veikla. Tary-
bos pirmininkė Dana Migaliova 
papasakojo apie tarybos sudėtį, 
darbą, uždavinius ir sunkumus. 
Jau kelerius metus tarybos na-
riai kalba apie būtinybę keisti jos 
statusą, mat tarybos sprendimai 
tėra rekomendacinio pobūdžio 
ir į juos neretai neatsižvelgiama. 
Pasak D.Migaliovos, taryba tu-

rėtų būti prie Seimo, tada ir ne-
įgaliųjų balsas taptų svarbesnis. 
Ji galėtų būti struktūriškai pana-
ši į Nacionalinę sveikatos tarybą 
prie Seimo. D.Migaliovos nuo-
mone, Neįgaliųjų reikalų tarybo-
je turėtų dirbti įvairių sričių spe-
cialistai – ne tik neįgaliųjų NVO 
vadovai, bet ir Savivaldybių aso-
ciacijos atstovai, ekspertai, moks-
lininkai, viceministrai, Seimo So-
cialinių reikalų ir darbo komite-
to nariai. Galbūt tada pasikeis-
tų nusistovėjusi tvarka – spren-
džiant svarbius klausimus, neį-
galiųjų aktualijas palikti pabai-
gai, kai viskas jau būna nuspręs-
ta. Pavyzdžiui, šiemet taip nutiko 
su dėl krizės sumažintomis slau-
gos išmokomis – jos taip ir nesu-
grąžintos į 2008 metų lygį.

Aktualios visos sritys
Kita problema, su kuria nuo-

lat susiduria tiek tarybos na-
riai, tiek patys neįgalieji – suvo-
kimas, kad jų poreikiai priklau-
so tik Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos kompetencijai. 
D.Migaliovos teigimu, į neįga-
liųjų problemas būtina žvelgti 
per žmogaus teisių prizmę – ne-
įgaliesiems reikia ne tik sociali-
nių paslaugų, specialios techni-
kos, bet ir galimybės mokytis, ke-
liauti ir pan. Iki šiol tik epizodinis, 
švenčių metu užsimezgantis val-
džios atstovų ir neįgaliųjų NVO 
bendradarbiavimas turėtų tap-
ti nuolatinis, kai į neįgaliųjų pa-
siūlymus būtų reaguojama suvo-
kiant, kad jie – lygiaverčiai visuo-
menės nariai ir būtina užtikrinti 
patogų jų gyvenimą.

Neįgaliųjų reikalų tarybos 
pirmininkė taip pat minėjo pro-
blemas, su kuriomis susiduria 
pilnametystės sulaukę neįgalie-
ji – jų užimtumu mažai tepasi-
rūpinama. To nepavyksta ištai-
syti, mat, nors neįgaliųjų ben-
druomenė didėja, prie įvairių 
organizacijų prisijungia ir į vei-
klą įsitraukia vis daugiau žmo-
nių, socialinės integracijos prie-
monių fi nansavimas mažėja. Ne-
maža kliūtimi norint įgyvendin-
ti suplanuotas veiklas neįgalių-
jų NVO taps metų pradžioje pa-
didinta minimali mėnesinė alga. 
Pasak D.Migaliovos, kad žmonės 
neliktų be darbo, būtina surasti 
papildomų lėšų ir jas skirti ne-
įgaliųjų NVO taip kompensuo-
jant padidėjusias išlaidas.

Dėl darbo pobūdžio 
išvados – vėl į NDNT 

komisiją?
Dažnas neįgalusis norėtų, 

kad darbingumo lygis, specia-
lieji poreikiai jam būtų nustaty-
ti iki senatvės pensijos arba ne-
terminuotai. Iš tiesų neįgalieji, 
kurių sveikatos būklė nesikeičia 
jau daugelį metų (dėl pažeisto 
stuburo žmogus sėdi rateliuose, 
amputuota koja ar ranka ir pan.), 
neturėtų kas keleri metai varsty-
ti NDNT teritorinių skyrių durų. 

Tačiau ir neįgaliojo dokumen-
tuose įrašytas žodis „netermi-
nuotai“ ne visada apsaugo nuo 
vizito į NDNT. Ypač tų neįga-
liųjų, kuriems, įsigaliojus nau-
jai Neįgaliųjų socialinės integra-
cijos įstatymo redakcijai, jų turė-
ta invalidumo grupė buvo prily-
ginta darbingumo procentams ir 
išduotos pagal sveikatos būklę 

jiems priklausiusių specialiųjų 
poreikių pažymos.

Neįgaliųjų asociacijų vado-
vai atkreipė dėmesį, kad dabar į 
Darbo biržą besikreipiantys įsi-
darbinti norintys neįgalieji turi 
pateikti ir NDNT išduotą išvadą 
dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, ku-
rioje nurodyta, kokių darbų vie-
nos ar kitos negalios žmonės ne-
gali dirbti. Esą to reikalauja neį-
galiuosius įdarbinantys darbda-
viai. O, pasak Lietuvos žmonių 
su negalia sąjungos preziden-
tės Rasos Kavaliauskaitės, neį-
galieji, kurių invalidumo grupė 
buvo prilyginta darbingumo ly-
giui, tokių išvadų neturi. Norė-
dami ją gauti, žmonės privers-
ti kreiptis į NDNT, kur iš naujo 
įvertinamas jų darbingumo lygis, 
nustatomi specialieji poreikiai. 
R.Kavaliauskaitės nuomone, toks 
reikalavimas – perteklinis, be to, 
neįgalusis praranda neterminuo-
tą darbingumo lygio nustatymą. 

Kurčiųjų draugijos pirminin-
kė Roma Klečkovskaja pateikė 
dar vieną šios situacijos aspek-
tą. Išvados dėl darbo pobūdžio 
ir sąlygų reikalavimas ir privers-
tinis kreipimasis dėl jos į NDNT 
neterminuotą darbingumo lygį 
turinčius kurčiuosius dažnai 
palieka darbo rinkos nuošalė-
je. Kreipimasis į NDNT, kuriam 

Neįgalumo ir darbingu-
mo lygio bei specialių-
jų poreikių nustatymo 
tvarkos, įvairūs jų pakei-
timai neįgaliesiems tebe-
kelia daug neaiškumų ir 
susirūpinimo. Problemi-
nių atvejų ne tik nemažė-
ja, bet kaskart atsiranda 
naujų. Nevyriausybinių 
neįgaliųjų organizacijų 
vadovai nuolat sulaukia 
savo asocijuotųjų narių 
pateikiamų įvairių pa-
vyzdžių bei prašymų pa-
dėti išsiaiškinti vieną ar 
kitą keblią situaciją. Neį-
galiųjų reikalų departa-
mente surengtame su-
sitikime su Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo 
tarnybos (NDNT) direkto-
riumi Zdislavu Skvarcia-
niu bei Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos 
(SADM) Lygių galimybių 
skyriaus vedėjos pava-
duotoja Daiva Zabaraus-
kiene bandyta išsiaiškinti 
daugiausia rūpesčių ke-
liančias problemas.

Egidijaus Skipario nuotr.

Neįgaliesiems aktualias problemas socialinės apsaugos ir darbo ministrė išgirdo iš pirmų lūpų – Neįgaliųjų reikalų 
tarybos narių. 

Neįgaliųjų NVO vadovai tikisi, kad, sprendžiant neįgaliesiems svarbius klau-
simus, bus atsižvelgta ir į jų nuomonę. 
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Vilkaviškis:

Darbų neapleidžianti draugija 
gyvena džiugiais lūkesčiais

Darbo sutartys 
nutrauktos,  
veikla – ne 

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijoje įprastu 
ritmu vyksta darbas, tei-
kiamos paslaugos: suka-
si dvi skalbyklės, veikia 
džiovinimo mašina, teikia-
mos paslaugos namuose. 
Į darbo terapijos užsiėmi-
mus tiek Vilkaviškyje, tiek 
Kybartuose besirenkan-
čios moterys ir dekupažu, 
ir vėlimu, ir karpiniais už-
siima – kuri ką labiau išma-
no, ir kitas pamoko. Juk ne 
už kalnų Kaziuko mugė, 
kuriai įvairiausių dirbinių 
reikia priruošti, kad juos 
pardavus būtų už ką me-
džiagų, priemonių nau-
jiems rankdarbiams įsigyti. 

Nors pinigėlių dar 
nėra, žmonės dirba sava-
noriškai. Organizacijos 
pirmininkė Valė Jasionie-
nė neslepia, kad darbo su-
tartys bus atnaujintos tik 
nuo kovo. Šių metų so- 
cialinių paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje pro-
jektui savivaldybė skyrė 
74 tūkst. litų (pernai – 74,8 
tūkst. litų). Finansavimas 
sumažėjo, o reikėtų mokė-
ti didesnes minimalias al-
gas. Kad visiems draugi-
joje dirbantiems darbuoto-
jams iki nustatyto minimu-
mo būtų padidintas darbo 
užmokestis, papildomai 
reikėtų apie 15–17 tūkst. 
litų.V.Jasionienė pasakoja, 
jog sukviestame susirinki-
me projekto vykdytojais 
dirbantys žmonės sutiko, 
kad jiems bus mokamas 

ne nustatytas 1 tūkst., bet 
850 litų atlyginimas, o su-
trumpėjusį darbo laiką jie 
kompensuos savanoriš-
ku darbu. 

Neatsisakyta ir 
pagalbos į namus
Atlyginimą gauna tik 

viena darbuotoja, kurią į 
Neįgaliųjų draugiją yra at-
siuntusi Darbo birža. Vil-
ma Nagrodckienė 3-ims 
didelių specialiųjų porei-
kių, nevaikštantiems vil-
kaviškiečiams teikia pas-
laugas namuose: 5 dienas 
per savaitę po 4 val. dir-
banti moteris sutvarko jų 
namus, išmaudo, nuperka 
vaistų, maisto, palydi į gy-
dymo įstaigą, Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo 
tarnybą ar kitur.

Pagalbos į namus pas-
laugų neatsisakyta ir Šei-
menos grupėje. Nors Va-
lentina Rinkevičienė ofi- 
cialiai turėtų aptarnauti 3 

didelių specialiųjų porei-
kių turinčius žmones, mo-
teris nuolat lanko apie 10 
pagalbos reikalingų neį-
galiųjų. 

V.Jasionienė sako, kad 
paramos sulaukia bet kuris 
į draugiją paskambinęs ne-
įgalusis – jeigu reikia pavė-
žėti, palydėti, šios pareigos 
imasi ir pati pirmininkė, ir 
bet kuri tuo metu laisvesnė 
darbuotoja. Ir visų 12 gru-
pių vadovai neatsisako pa-
lydėti savo narių į gydy-
mo, kitas įstaigas. 

Draugija turi neįgalie-
siems vežti pritaikytą au-
tobusiuką, už kurio teikia-
mas paslaugas žmonės su-
simoka. Prisieina važiuoti 
ir į Kauną, Vilnių, kur sun-
kiai sergantiems žmonėms 
atliekami įvairūs tyrimai. 
Tiesa, yra išlygų – taryba 
yra nusprendusi, kad jeigu 
žmogus gauna 350–500 litų 
pensiją, jam ši paslauga su-
teikiama nemokamai. Pir-
muosius porą metų mėne-
sių neišlaidaujanti draugi-
ja transportą išlaiko iš su-
taupytų lėšų. 

V.Jasionienė neslepia, 
kad Neįgaliųjų draugija 
skaičiuoja kiekvieną litą. 
Daug pinigų reikia pa-
talpoms išlaikyti – ypač 
vargstama dėl šilumos. 
Kai už lango spaudžia 
šaltukas, rytmetį atėjusios 
darbuotojos čia randa vos 
10 °C. Elektriniai radiato-
riai, įkurtas židinys tem-

peratūrą pakelia dar po 
porą laipsnių. Tačiau ir to-
kioje temperatūroje dirb-
ti sunku. 

Sulaukė džiugių 
naujienų

V.Jasionienė pasako-
ja, kad nuo vasario turė-
tų prasidėti Vilkaviškio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos patalpų kapitalinė re-
konstrukcija. Iki metų pa-
baigos 120 kv. m patalpose 
bus šiuolaikiškai įrengtas 
užimtumo centras, kuria-
me bus patogu teikti įvai-
rias paslaugas (tarp jų – ir 
atkurti biosocialines funk-
cijas), bus įrengta sporto 
salė. Pirmininkė pati išsi-
dėstė, kiek ir kokio dydžio 
kabinetų, sanitarinių maz-
gų reikėtų, kad būtų pato-
gu ir darbuotojams, ir neį-
galiesiems. 

Iš ES struktūrinių fon-
dų lėšų ir savivaldybės įna-
šo rekonstruotas patalpas 
pagal projektą savivaldy-
bė turės įsipareigoti 5-erius 
metus išlaikyti. Tai padės 
neįgaliųjų organizacijai at-
sitiesti, imtis naujų veiklų. 

Darbas draugijoje ne-
nutrūks ir kol vyks jos pa-
talpų rekonstrukcija. Vei-
kla labiau suaktyvės orga-
nizacijos turimuose 6 cen-
truose, o patys vilkaviš-
kiečiai prisiglaus parapi-
jos namų salėje.

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Dirba kartu
Pagėgių savivaldybės 

neįgaliųjų draugija yra vie-
na iš tų, kurios dirba išvien 
su savivaldybe ir Sociali-
nių paslaugų centru, kad 
užtikrintų geresnes sąly-
gas neįgaliesiems. Organi-
zacija jaučia valdžios užta-
rimą ir yra jos vertinama, o 
su Centru ne tik nekonku-
ruoja, bet ir sėkmingai ren-
gia bendrus veiklos projek-
tus. Pasak Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkės Loretos 
Stašinskienės, sutelkus jė-
gas ir siekti bendro tikslo 
lengviau.

Paslaugos pabrangs, 
bet bus teikiamos
Neįgaliųjų draugija jau 

daugelį metų yra vieninte-
lė organizacija Pagėgiuose, 
teikianti savivaldybei so- 
cialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems ben-
druomenėje paraišką. Kitų 
paraiškų teikėjų neatsirado 
ir šiemet, tad visas projek-
tams numatytas finansa-
vimas skirtas Neįgaliųjų 
draugijos veikloms. Lygi-
nant su pernykščiu, jis liko 
toks pat. Pasak pirminin-
kės, lėšų prašyta daugiau, 

bet organizacijai ne tik teks 
verstis su nepadidėjusiu 
finansavimu, bet ir reikės 
paieškoti papildomų lėšų 
nuo metų pradžios padi-
dėjusiai minimaliai mėne-
sinei algai. Būtinų papildo-
mų lėšų taupiai gyvenan-
ti draugija turės susirinkti 
iš neįgaliesiems teikiamų 
paslaugų, už kurias nariai 
prisimoka. Siekiant nenu-
traukti paslaugų teikimo 
ir nesumažinti darbo ap-
imčių, teks šiek tiek padi-
dinti kai kurių paslaugų 
kainas. Pasak pirmininkės, 
jos padidės vos 1 Lt. Nuo 
vasario skalbimas ir drabu-
žių lyginimas kainuos po 6 
Lt, dušo paslauga 4 Lt (dar 
3 Lt kompensuoja savival-
dybė). Šios paslaugos or-
ganizacijoje teikiamos vi-
sus metus.

Veiklų netrūksta
Nenutrūko ir neįga-

liųjų užimtumo organiza-
vimas. Darbščios moterys 
jau ruošiasi artėjančiai Ka-
ziuko mugei. Daug idė-
jų ir įkvėpimo jos parsive-
žė iš Seime gruodį vyku-

sios neįgaliųjų organiza-
cijų darbelių mugės. Pa-
sak L.Stašinskienės, darbš-
tuolės ne tik mėgsta kurti 
rankdarbius, bet joms sma-
gu ir pasidalyti savo patir-
timi, pabendrauti su kito-
mis darbelių mėgėjomis.

Tęsiasi ir pernai Neį-
galiųjų draugijos ir part- 
nerių – Pagėgių socialinių 
paslaugų centro ir Taura-
gės socialinių paslaugų 
centro – parengtas projek-
tas „Socialinės atskirties 
asmenų integracija į dar-
bo rinką per kompleksi-
nės pagalbos suteikimą“. 
Pavasarį pirmieji 17-a Pa-
gėgių neįgaliųjų pabaigs 
mokymus ir jiems bus su-

teikta slaugytojos padėjė-
jo kvalifikacija. Šią specia-
lybę projekte dalyvaujan-
tys darbingo amžiaus ne-
įgaliųjų draugijos nariai 
rinkosi pasitarę su spe- 
cialistais ir atsižvelgę į dar-
buotojų poreikį. Planuoja-
ma, kad dalis sėkmingai 
mokymus baigusiųjų galės 
įsidarbinti socialinės glo-
bos įstaigose, kiti neįgalie-
siems teiks pagalbos į na-
mus paslaugas.

Pasak L.Stašinskienės, 
dirbant rūpesčių netrūks-
ta, bet kai žinai, jog nesi 
vienas ir prireikus sulauk-
si pagalbos, dirbti ir drą-
siau, ir smagiau.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Darbo terapijos vadovė Dalė 
Baltanavičienė su darbščiųjų 
vilkaviškiečių rankdarbiais. 

Šiandien daug kas net nežino, kad pušnys – tai senes-
niais laikais buvęs didžiausias vyrų pasididžiavimas – 
auliniai batai. „Kokią galvą turėsi, tokiom pušnim avė-
si“, – sakė mūsų protėviai ir kalbėjo ne tiek apie apavą, 
kiek apie tai, kad, tariant šiuolaikiškai, geriausios in-
vesticijos – į žmogų, jo išsilavinimą, kultūrą, protą. Iš-
mintingi žmonės labai seniai suvokė, kad investicijos į 
žmogų yra vertingesnės net už žemę, kuri nei skęsta, nei 
dega. Tačiau mūsų krašte ir šiandien trūksta supratimo, 
kad žinios, išsilavinimas, įgūdžiai yra lemiamas veiks-
nys siekiant ekonominės pažangos, žmonių gerovės.

Apie 40 proc. Lietuvos darbo biržose mindžiukuo-
jančių bedarbių neturi jokios profesijos. Neišsilavinę, 
neturintys profesijos žmonės labiausiai nukenčia eko-
nomikos krizių metu. Nepaisant to, dažnokai tenka iš-
girsti tvirtinant, kad turime per daug žmonių, įgijusių 
aukštąjį mokslą. Tokios kalbos rodo mūsų provincia-
lumą, mokslo ir technikos pažangos raidos pasaulinių 
tendencijų nesuvokimą. Šiandien jau ir Lietuvoje kai 
kuriuose ūkiuose karves prižiūri ir melžia robotai, o jų 
darbą tvarko aukščiausios kvalifikacijos technologai. 
Jei gerai suvoksime perspektyvą, tai apie kokį aukštąjį 
išsilavinimą turinčių žmonių perteklių galima kalbėti? 

Valdžios kuluaruose girdime šnekant, kad pas mus 
per daug mokytojų, kad jie bus atleisti, taps bedarbiais. 
Kai girtas policininkas sužaloja pėsčiuosius, jo viršinin-
kai skėsčioja rankomis: „Ko jūs norite, kokia visuome-
nė, tokia ir policija, juk mes nesame nukritę iš dangaus, 
mes iš tos pačios visuomenės...“ Tais pačiais argumen-
tais teisinama teisėsauga, Seimas, valdžia. Jei taip yra, 
jei norime savo krašto pažangos – svarbiausia gydyti 
visuomenę. O vaistai seniai žinomi: tai visų pirma pa-
siturinti ir dora šeima, gera mokykla, visiems prieina-
mas mokslas. Tai kodėl atleidinėjami mokytojai? Tiesa, 
vaikų skaičius mažėja. Nuo 2005 m. pradžios vaikų iki 
18 metų krašte sumažėjo 136 tūkst. arba 19 proc. Mažė-
ja tiek moksleivių, tiek darželinukų. Tad kaip atsitiko, 
kad, sparčiai mažėjant vaikų, trūksta darželių? Ar ne-
keista, kad mokyklas uždaryti sugebame, o darželiais 
apsirūpinti – ne? 

Nėra to blogo, kad neišeitų į gera. Patyrę mokytojai 
siūlo: pasinaudokime vaikų skaičiaus mažėjimu ir su-
mažinkime mokinių skaičių klasėse. Tuo palengvintu-
me mokytojų darbą, pagerintume mokymo procesą ir 
nereikėtų mokytojų versti bedarbiais. Tačiau mokytojų 
siūlymų niekas neklauso. 

Ar nereikėtų atsilaisvinusius mokytojus panaudoti 
gana apleistam suaugusiųjų švietimui? Juk dabar žmo-
nės ne tiek mokomi, kiek kvailinami. Gal tamsus, prastai 
informuotas ir sukvailintas žmogus kai kam naudingas? 
Ekonominio švietimo nėra. Ir gerai. Ekonominis beraš-
tis lengviau apiplėšiamas, jis sutartyse neskaito, kas pa-
rašyta smulkiu šriftu, toks pilietis per rinkimus net aiš-
kaus populisto nuo sąžiningo ir doro politiko neskiria.

Gal pastaruoju metu kreipėtės į gydymo įstaigą? Ar 
pavyko suskaičiuoti, kelis kartus pasirašėte jums pateik-
tuose dokumentuose? O gal galėtumėte pasakyti, kuri 
dalis tų parašų gina medikų, o kuri – jūsų interesus?

Keistas tas mūsų gyvenimas. Tvirtinama, kad prieš 
įstatymus visi esame lygūs. Bet vis dažniau girdime: jie 
turi gerus advokatus, jis pasisamdė gerą advokatą. Ge-
ras – tai toks, kuris laimi bylas. Jis, be abejo, yra ir bran-
gus. Tad vargšui lieka samdytis pigų (t.y. prastą) ir bylą 
pralaimėti. Gal Temidė nėra jau tokia akla ? Gal ji buvo 
akla tik senovės Graikijoje, o šiandien pro praretėjusį 
akių raištį visai neblogai mato?

Mąstant apie žmonijos ateitį mus daug kas baugina: 
gali trūkti maisto, gėlo vandens, baigiasi energetiniai iš-
tekliai, puola naujos, iki šiol nežinomos ligos, gąsdina fi-
nansinės katastrofos grėsmė. Tačiau visi šie pavojai nėra 
baisūs. Žmonija turės ateitį, jei nesiliaus evoliucionavu-
si, jei nenustos progresavęs mūsų protas, triumfuos iš-
mintis. Tad tuo daugiausia ir rūpinkimės.

Kokią galvą turėsi, 
tokiom pušnim avėsi 

Pagėgių neįgalieji noriai dalyvauja mokymuose.

2 psl.2013 m. sausio 31 – vasario 6 d., Nr. 4 (1123), „Bičiulystė“



(atkelta  iš 1 psl.)

Per visą Lietuvą garsiai nu-
skambėjo skandalas, kad, re-
miantis šiais įtarimais, 6-iuose 
NDNT Kauno teritoriniuose sky-
riuose buvo areštuota net 40 gy-
dytojų. Surinkusi kompromituo-
jančius duomenis, pernai vasarą 
žurnalistė Jurgita Šakienė ,,Kau-
no dienoje“ paskelbė straipsnį, 
,,kuris buvo puikus talkininkas 
prokuratūros ir SST tarnauto-
jams sprendžiant painius klau-
simus“. 

Mane pribloškė NDNT direk-
toriaus Zdislavo Skvarcianio re-
akciją į šią bylą: „Pažiūrėkite, kas 
vyksta Lietuvoje, – siūlė nesiste-
bėti NDNT direktorius. – Nega-
liu sakyti, kad tai, jog yra tiek 

Diskusijų klubas Atkurti ar iš naujo įvertinti transporto išlaidų 
kompensacijos neįgaliesiems poreikį?

Nustojus mokėti trans-
porto išlaidų kompensa-
cijas neįgaliesiems, Lie-
tuva buvo išgelbėta nuo 
ekonomikos krizės. Aš ne-
juokauju. Tai „svarus“ ne-
įgaliųjų įnašas į šį proce-
są (tiesa, nesavanoriškas). 
Taip nesavanoriškai prie 
šalies gerovės buvo pri-
versti prisidėti ir dirban-
tys pensininkai, nuolati-
nės slaugos bei priežiūros 
(pagalbos) kompensaci-
jas gaunantys neįgalieji. 
Ir kol iš pensijų ar minima-
laus atlyginimo gyvenan-
ti skurstanti visuomenės 
dalis kentėjo ,,vardan 
tos Lietuvos“, visoje ša-
lyje, o konkrečiau – teri-
toriniuose Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo 
tarnybos (NDNT) skyriuo-
se – vyko prekyba neįga-
lumo pažymėjimais...

daug įtariamųjų dėl klastojimo, 
normalu, tačiau gerai, kad vyks-
ta tyrimas.“ Z.Skvarcianis teigė, 
kad Kaune invalidumo ir neįga-
lumo pensijas gaunančių žmo-
nių procentas yra beveik toks 
pat, kaip ir Lietuvos vidurkis – 
apie 8 proc. Aš šią jo mintį supra-
tau taip – kauniečiai, nesijaudin-
kite, jūsų teritorinių NDNT dar-
buotojai neįgalumo pažymėji-
mų parduoda ne daugiau nei jų 
vidutiniškai parduodama kituo-
se NDNT skyriuose Lietuvoje?! 
Beje, teisingumo dėlei galiu pa-
tvirtinti, kad asmeniškai pažįs-
tu du žmones, kurie Kaune ,,nu-
sipirko“ aukštesnę invalidumo 
grupę. Tiesa, vienas iš jų, norė-
damas ,,persikvalifikuoti“ iš 40 
proc. darbingumo į 20 proc. iki 
minėto skandalo nesuspėjo susi-
tvarkyti ir net prarado 1 tūkst. Lt, 
kurie tam reikalui buvo sumokė-
ti NDNT darbuotojams. 

Kauno skandalas supurtė 
visą Lietuvą. Deja, jo rezultatus 
dabar patiria ,,nedarbingumo 
pažymų nenusipirkę“ neįgalie-
ji. Mūsų spaudoje gausu straips-
nių apie tai, kad sumažinami ne-
darbingumo procentai ir žmo-
nės tampa darbingi tik išėję ar 
artimųjų vežimėliais išvežti pro 
NDNT kabinetų duris. 

Pensininkams, dirbantiems 
pensininkams neteisėtai sustab-
dytas dalies jų gaunamų pensi-
jų mokėjimas atkurtas automa-
tiškai: jiems iš naujo nereikėjo 
pateikti nei asmens dokumen-
tų, nei gyvenamosios vietos de-
klaracijų, o neįgaliesiems – ne. 
Slaugos, priežiūros (pagalbos) 
tikslinės kompensacijos į prieš-

krizinį lygį jiems nesugrįžo. Tik 
Lietuvos vyriausiajam adminis-
traciniam teismui išaiškinus, kad 
transporto išlaidų kompensacijos 
neįgaliesiems panaikintos netei-
sėtai, asmenims, kuriems nusta-
tytas šis specialusis poreikis, jos 
turėjo būti vėl mokamos. Tačiau 
šis teismo sprendimas nevykdo-
mas – daugybė teisę į šią kom-
pensaciją turinčių žmonių iki šiol 
negauna kiekvieną mėnesį jiems 
priklausančių 32,50 Lt. Pasigirdo 
kažkokia mistinė argumentaci-
ja, kad šių kompensacijų mokė-
jimas, kitaip nei sumažintų pen-
sijų, negali būti atkurtas auto-
matiškai. Kodėl? Kuo remiantis?

Atidžiai perskaičiusi Lietu-
vos Respublikos socialinės ap-
saugos ir darbo ministro įsaky-
mą (2012 12 28/A-556) dėl įsaky-
mo Nr.1-234 nuo 2008 m. pakei-
timo, kuris buvo įteisinęs trans-
porto išlaidų kompensacijos su-
stabdymą, nesuradau punkto, 
kuriame būtų reikalaujama, kad 
neterminuotą nedarbingumą tu-
rintiems neįgaliesiems reikėtų iš 
naujo pereiti patikrinimą NDNT 
komisijoje dėl šio poreikio atnau-
jinimo. Antra vertus, niekur nėra 
pažymėta ir kad tokiems neįga-
liesiems transporto išlaidų kom-
pensacijos mokėjimas būtų at-
kurtas savaime. 

Taigi visa esmė slepiasi žo-
dyje ,,atkurtas“. Mano suvoki-
mu, šio žodžio esmė nėra proce-
so pakartojimas iš naujo. Taip jo 
prasmę supranta ir Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos Ly-
gių galimybių skyriaus vedėja 
Eglė Čaplikienė, ir šios ministe-
rijos atstovė Lina Burbaitė. Deja, 

žodžio ,,atkurti“ reikšmę kitaip 
supranta aukštas pareigas uži-
mantys vyrai. 

Norėdama apginti vienos 
man paskambinusios neįgalio-
sios (jai nustatytas neterminuo-
tas 20 proc. darbingumas), gy-
venančios Kauno rajone, intere-
sus, ėmiausi aiškintis šį aktualų 
klausimą. Besikreipusiai į NDNT 
specialistus dėl transporto išlai-
dų kompensacijos atkūrimo mer-
ginai buvo paaiškinta, kad ji bū-
tinai turi iš naujo pereiti NDNT 
komisiją, o NDNT specialistė 
piktai konstatavo: ,,Galime įver-
tinti taip, kad atimsim slaugos 
ar priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslinę kompensaciją... Ir apskri-
tai, jūs dar vairuojate automobi-
lį, tai esate pakankamai darbin-
ga, peržiūrėsim ir nedarbingu-
mo lygį...“!!! 

Nenuostabu, kad po visų nu-
skambėjusių skandalų NDNT 
specialistai pasiryžę ne kompe-
tentingai vykdyti pareigas, o at-
kurti pašlijusios įstaigos kom-
petenciją drastiškai sugriežtin-
tomis priemonėmis ir uolia tar-
nyste savo vadovams. Disku-
tuojant apie šią problemą iš ne-
įgaliųjų išgirdau įvairių atvejų. 
Vieni patarė, aplenkiant NDNT, 
tiesiog kreiptis į „Sodrą“ arba 
Socialinės paramos skyrių, ku-
rie ir mokėjo šią kompensaciją. 
Paskambinome ir nustebome iš-
girdę, kad šios įstaigos negali at-
naujinti transporto išlaidų kom-
pensacijos mokėjimo be NDNT 
komisijos išvados. 

Paskambinau pirmojo Kauno 
teritorinio NDNT skyriaus vado-
vui Robertui Šmidtui. Jokių kal-

bų apie transporto išlaidų kom-
pensacijos atnaujinimą. Jo žo-
džiais, „įstatyme yra parašyta 
(deja, to niekur nepavyko ras-
ti – aut. pastaba), kad visi porei-
kiai yra nustatomi iš naujo ir ne-
svarbu, ar neįgalusis turi neter-
minuotą nedarbingumo nusta-
tymą, ar ne.“

Dar paklausiau, kokiu atve-
ju gali būti grąžinta skola už 12 
mėn. (taip pažymėta įstatyme), 
bet R.Šmidtas paaiškino, kad jų 
skyriuje grąžinama tik už 2 mėn., 
ir tai tik išimties tvarka?!

Giliai įkvėpusi susukau 
NDNT direktoriaus Z.Skvar- 
cianio telefono numerį. Atsa-
kė sekretorė, bet supratusi, kad 
šiuo klausimu nėra pakankamai 
kompetentinga, pakvietė direk-
toriaus pavaduotoją (direkto-
rius tuo metu atostogavo) Alvi-
dą Garšvą. Jis taip pat patvirtino, 
kad šią sritį liečiančiuose įstaty-
muose nėra jokių „atnaujinimų“ 
ar „atkūrimų“ – visiems norin-
tiems atgauti sustabdytas trans-
porto išlaidų išmokas reikia iš 
naujo stoti prieš NDNT komisiją.

Taigi, brangūs vežimėliais 
judantys kolegos, pirkite slides, 
tvirtinkite prie ratelių, nes, ma-
tyt, ne vienam teks kelis kartus 
nušliuožti per sniegą į „Sodrą“, iš 
„Sodros“ – į NDNT ir atgal. Bent 
jau Kaune jums tai garantuota.

Ir dar, būkite atsargūs, jei 
NDNT komisijos specialistai pra-
dės skaičiuoti jūsų sveikatos Bar-
telio indeksą, kuris 2008 m. val-
dininkų įvestas ir nustatant spe-
cialiuosius poreikius, tai pusė iš 
mūsų taps 60 proc. DARBINGI.

Angelė RUDŽIANSKAITĖ

Specialieji poreikiai ir keblumai dėl jų nustatymo 

gydytojas turi parengti reikia-
mus dokumentus, užpildyti 
siuntimą – ilgas procesas, o re-
tas darbuotojo ieškantis darbda-
vys laukia, kol neįgalusis pereina 
šį patikros mechanizmą. Taip ne 
tik prarandama darbo vieta, bet 
ir dar labiau sumažėja neįgalio-
jo motyvacija dirbti. 

Seni dokumentai 
neatspindi realios 
žmogaus būklės

NDNT direktoriaus Z.Skvar- 
cianio teigimu, išvada dėl darbo 
pobūdžio ir sąlygų, kurioje nuro-
dyta, kokiems rizikos veiksniams 
esant asmuo, dėl jam diagnozuo-
tų ligų sumažėjus jo darbingumo 
lygiui, negali dirbti, neįgaliajam 
išduodama visam laikui. Tačiau 
iki 2005-ųjų liepos, kai pasikeitė 
darbingumo nustatymo tvarka, 
buvusių išvadų galiojimas ne-
pratęsiamas ir neprilyginamas 
dabar išduodamam dokumen-
tui. Z.Skvarcianio nuomone, pa-
gal dokumentus apie invalidumo 
nustatymą neįmanoma įvertinti 
objektyvios konkretaus žmogaus 
būklės. Jam pritarusi SADM Ly-
gių galimybių skyriaus vedėjos 
pavaduotoja D.Zabarauskienė 
taip pat tvirtino, kad sprendimas 

dėl darbo pobūdžio išvadų nega-
li būti priimtas remiantis senais 
duomenimis.

Diskusijos dalyviams suta-
rus, kad šio dokumento išdavi-
mas gerokai apsunkina įsidarbi-
nimo galimybes, neįgalieji siūlė 
įvairius variantus, kaip būtų ga-
lima nustatyti darbo pobūdžio 
sąlygas, dėl to nesikreipiant į 
NDNT komisiją, bendrąja tvarka 
vertinančią žmogaus darbingu-
mą, jo specialiuosius poreikius. 

Z.Skvarcianiui akcentavus, 
kad visus sprendimus NDNT 
priima laikydamasi teisės aktų, 
nuspręsta, kad reikia gerai ap-
galvoti mechanizmą, kaip galė-
tų būti parengta išvada dėl dar-
bo pobūdžio ir sąlygų (galbūt tai 
būtų atskiras vertinimo aktas ar 
pan.). Tam reikia ir pačių neįga-
liųjų dalykiškų pasiūlymų. Iš- 
analizavus visas aplinkybes, gal-
būt pavyks rasti biurokratizmą 
mažinantį bei neįgaliuosius ten-
kinantį sprendimo variantą, kad, 
jį įteisinus, apibrėžiant darbo po-
būdį ir sąlygas nereikėtų įtrauk-
ti bendro darbingumo lygio nu-
statymo.

Automobilio 
pritaikymas – išskirtinis 

specialusis poreikis 
Lietuvos neįgaliųjų draugi-

jos pirmininkas Zigmantas Jan-
čauskis iškėlė dar vieną proble-
mą – jeigu neįgaliajam turėtą in-
validumo grupę prilyginus ne-
terminuotam darbingumo lygiui 
ir išdavus priklausiusių specia-
liųjų poreikių pažymas, pasibai-
gia automobilio įsigijimo termi-
nas ir žmogus kreipiasi į NDNT, 
kad jam šis poreikis būtų pra-
tęstas, reikalaujama, kad iš nau-
jo būtų nustatytas ne tik šis, bet 
ir visi specialieji poreikiai. Pas-
taruoju metu gerokai sugriežti-
nus vertinimo kriterijus ir Barte-
lio indeksą taikant ne tik nusta-
tant darbingumo lygį, bet ir spe-
cialiuosius poreikius, toks neį-
galusis dažniausiai praranda ne-
terminuotai nustatytą priežiūros 
(pagalbos) tikslinę kompensaciją. 

D.Zabarauskienė patvirti-
no, kad NDNT vertina ne kurį 
nors vieną, o bendrai visus spe-
cialiuosius poreikius. Jos nuo-
mone, tai – pozityvus veiksmas. 
Fiksuojant bendrą sveikatos bū-
klę, o ne orientuojantis į kurį nors 
vieną konkretų poreikį, neįgalu-
sis apsaugomas, kad dėl skirtin-
gų poreikių nustatymo nereikė-
tų kreiptis 4 kartus. 

Z.Skvarcianis patikino, jog 
neįgaliajam dėl automobilio įsi-
gijimo tikslinės kompensacijos į 
NDNT kreipiantis pirmą kartą 

po invalidumo prilyginimo dar-
bingumo lygiui, iš tikrųjų per-
žiūrimi ir įvertinami visi spe- 
cialieji poreikiai. Vėliau šio porei-
kio nustatymas turės savo termi-
ną – dėl jo neįgalusis gali kreip-
tis kas 6-eri metai, o vertinti kitų 
specialiųjų poreikių nebereikės. 

Tebesitęsia diskusijos dėl 
sąvokos „nedarbingas“ 

Susitikime dar kartą buvo 
grįžta prie neįgaliųjų dokumen-
tuose egzistuojančio termino 
„nedarbingas“. Į dvi stovyklas 
pasidaliję neįgalieji bei jų arti-
mieji jau kuris laikas šiuo klau-
simu neranda bendro sutarimo. 
Iš tiesų dirbti negalintiems as-
menims šis terminas garantuoja 
įvairias lengvatas, o norintys ir 

galintys dirbti neįgalieji dėl to-
kio jų įvertinimo patiria nemažai 
nepatogumų. Sutrikusio intelek-
to žmonių globos bendrijos „Vil-
tis“ vadovės Danos Migaliovos 
nuomone, pakaktų, kad neįga-
liojo dokumentuose būtų įrašyti 
darbingumo procentai ir nuro-
dytas darbo pobūdis bei sąlygos. 
Tam pritarė ir R.Kavaliauskaitė, 
Z.Jančauskis. 

Vis dėlto ši problema nėra to-
kia paprasta. Sąvoka „nedarbin-
gas“ minima apie 300 įvairių tei-
sės aktų, kuriuos, jos atsisakius, 
tektų keisti. Taigi šiuo klausimu 
bus diskutuojama ir toliau, sten-
giantis išgryninti esmę ir surasti 
optimalų sprendimą. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.
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Kalifornijos (JAV) uni-
versiteto mokslininkai 
paskelbė žmogaus or-
ganizme aptikę medžia-
gą, reguliuojančią vei-
klą genų, atsakingų už jo 
„biologinį laikrodį“.

Jie „įjungia mechanizmą“ 
Kaip paaiškėjo, ši medžiaga 

„įjungia“ labai sudėtingą me-
chanizmą, kuris valdo miego ir 
budėjimo ciklus, medžiagų apy-
kaitos ir kitus svarbius procesus, 
vykstančius žmogaus organiz-
me. Mokslininkų grupės vado-
vo Paolo Sasone-Orso nuomone, 
„biologinio laikrodžio“ veiklo-
je dalyvauja apie 15 proc. genų, 
kurių funkcionavimą reguliuo-
ja viena aminorūgštis. Taigi atsi-
randa puiki galimybė: jei bus ras-
tas būdas, kaip paveikti šią ami-
norūgštį, bus atvertas kelias kur-
ti vaistinius preparatus, šalinan-
čius ne tik miego sutrikimus, bet 
ir kitokius psichofi zinius proce-
sus. O juk tai būtų ne tik neįkai-
nojama pagalba milijonams ne-
migos kamuojamų žmonių, bet 
ir svarbus žingsnis apskritai re-
guliuojant žmogaus veiklą: dar-

Kas aktyvina „biologinį laikrodį“?
bingumą, normalų poilsį, sme-
genyse vykstančius procesus. 
Ne paslaptis, kad šiandieninio 
žmogaus veiklą iš esmės lemia 
jo amžius. Ar maža žmonių, ku-
rie, sulaukę brandesnio amžiaus, 
praranda aktyvumą, domėjimąsi 
aplinka, dėl to neranda naudin-
gos veiklos? O kuo labiau žmogų 
užvaldo tokia būsena, tuo grei-
čiau blogėja jo sveikata, atsiran-
da rimtų negalių.

dėl, kad tokios nuostatos žmogui 
padeda išvengti, kaip paprastai 
sakoma, „nervus griaunančios 
kasdienybės rutinos“. Kiekvieno 
sėkmingai atlikto darbo rezul-
tatas žmogui teikia džiaugsmą. 
Dar didesnis efektas pasiekia-
mas, jei tas darbas gerai apmo-
kamas, naudingas aplinkiniams, 
šeimai, artimiesiems. Ir dar viena 
nauda – kūrybinė veikla žmogų 
nepaliaujamai tobulina. O tada jo 
interesų ratas dar praplatėja, gy-
venti tampa įdomiau, linksmiau.

Žinoma, apie jokį kūrybingu-
mą, energiją nėra ko nė kalbėti 
žmonėms, mėgstantiems lepin-
tis nesibaigiančiu poilsiu. („Aš 
savo atidirbau!“ – neretai gali iš-
girsti sakant pasiturinčiai gyve-
nantį pensininką). Tuo moksli-
ninkai akivaizdžiai įsitikino, pa-
lyginę to paties amžiaus keletą 
metų jokia kūrybine veikla ne-
užsiėmusius žmones su akty-
viai joje dalyvavusiais asmeni-
mis. Skyrėsi tiek jų sveikata, tiek 
protiniai gebėjimai. Matyt, teisin-
gai žmonės sako, kad „nejudina-
mos smegenys atrofuojasi“, o su 
jomis – nyksta ir sveikata.

Mokslininkai teigiamai verti-
no ne tik kūrybinį, bet ir kitokios 

veiklos poveikį žmogaus sveika-
tai bei ilgesniam šviesaus proto 
išlaikymui. Vis dėlto efektyviau-
sia – kūrybinė veikla. Ji padeda 
žmogui išlaikyti tokią sveikatą, 
kokia kūrybine veikla neužsii-
mantiems buvo būdinga prieš 
7–9 metus! 

O kaip jaunesni?
Ostino mokslininkai tyrė ne 

tik pagyvenusius, bet ir darbin-
go amžiaus asmenis. Atrodo, kad 
kasdien einantys į darbą, judė-
ti priversti žmonės sveikatingu-
mo požiūriu tarpusavyje neturė-
tų niekuo skirtis. Tačiau ir šiuo 
atveju pasitvirtino išvada – laimi 
dirbantieji kūrybinį darbą! Paste-
bėta, kad net jų karjera sėminges-
nė – jie gauna kur kas didesnius 
atlyginimus už kvalifi kuotus fi -
zinio darbo specialybių asmenis, 
yra geresnės sveikatos.

Šios išvados buvo patvirtin-
tos per keletą metų ištyrus 2,5 
tūkstančio amerikiečių. Taigi 
pasaulio visuomenė būtų daug 
sveikesnė, jei pavyktų suaktyvin-
ti jos „biologinį laikrodį“. O vil-
ties esama, nes jau atrasti jį regu-
liuojantys genai.

Parengė  Eugenija ANTANAITYTĖ

Daktaras
Aiskauda

Kosulio gydymas taškiniu 
masažu

Kada nemasažuojama
Nors taškinis masažas nea-

lergizuoja, nesukelia jokių pa-
šalinių nemalonių reiškinių ir 
prie jo nepriprantama, jis neda-
romas (ši nuoroda taikoma vei-
do, ausų ir kitų kūno vietų taški-
niam masažui), kai sergama on-
kologinėmis ligomis, trombofl e-
bitu (trombofl ebitas – venų už-
degimas, jo metu venose susida-
ro krešulių), miokardo infarktu, 
sunkia galvos kraujagyslių ate-
rosklerozės forma, toli pažengu-
sia hipertonine liga, nėštumo lai-
kotarpiu ir kai masažuotinų taš-
kų vietoje yra apgamų, kitokių 
odos darinių, žaizdelių.

Taškinis veido masažas
Trijų taškų kombinacija (žr. 

1 pieš.) dažniausiai skiriama gy-

Šis gydymo būdas daž-
niausiai naudojamas kaip 
papildoma gydymo prie-
monė kartu su gydytojo 
paskirtais vaistais ar pro-
cedūromis. Tačiau kai 
vartojami vaistai konkre-
čiam ligoniui sukelia aler-
giją ar kitokius nemalo-
nius reiškinius, iki tuos 
vaistus pakeičiant tin-
kamais ir aprimus ar vi-
sai išnykus nemaloniems 
reiškiniams, galima užsi-
imti biologiškai aktyvių 
taškų masažu. Šių taškų 
masažas pravers ir tuo-
met, kai vaistai nesuke-
lia jokių pašalinių reiški-
nių, tačiau kartais ištinka 
intensyvaus kosulio prie-
puoliai, pavyzdžiui, pasi-
lenkus, kalbant, valgant, 
miegant ir kitais atvejais.

dyti ir neseniai atsiradusiam, ir 
įsisenėjusiam sausam kosuliui. 
Pradžioje masažuojamas pirma-
sis, paskui – antrasis ir trečia-
sis taškai. Jei kosulio priepuoliai 
kartojasi dažnai, masažas daro-
mas kas valandą ar net kas pus-
valandį, kai priepuoliai retesni – 
6–8 kartus per dieną (ypač svar-
bu neužmiršti masažo prieš pat 
miegą). Gydymo kursas trunka 
12 dienų. Prireikus po 10 dienų 
pertraukos gydymo kursas gali 
būti pakartotas.

veido (kad nebūtų painiavos, 
abu taškai žymimi tuo pačiu nu-
meriu). Šis taškas gydo kosulį, 
dusulį, astmą, sinusitą, peršali-
mo ligas, galvos skausmą, rau-
menų spazmus, hipertoniją ir kai 
kurias kitas ligas.

Antrojo taško masažo tech-
nika tokia pati kaip pirmojo, iš-
skyrus tai, kad prispaustas taš-
kas masažuojamas įstrižai dviem 
kryptimis.

Jei įmanoma, antruoju nu-
meriu pažymėtus taškus reikė-
tų masažuoti vienu metu (jei – 
ne, taškai masažuojami vie-
nas po kito; eilės tvarka neturi 
reikšmės).

Pastaba. Esant sumažėju-
siam arteriniam kraujospūdžiui, 
antrasis taškas nemasažuojamas 
(masažuojami likę taškai).

Trečiasis taškas ramina su-
dirgintą nervų sistemą (nepa-
tartina taško masažuoti ilgiau 
kaip 10 sekundžių, nes sulauk-
sime priešingo efekto), pade-
da atsipalaiduoti, įveikti nemi-
gą, galvos skausmą ir svaigimą, 
normalizuoja padidėjusį arterinį 
kraujospūdį, reguliuoja širdies 
ritmą, gydo bronchinę astmą, 
peršalimo ligas, mažina karščia-
vimą, stimuliuoja vidaus sekre-
cijos liaukų veiklą.

Masažuojama taip: pradžioje 
taškas prispaudžiamas ir, jo ne-
atleidus, daromi sukamieji jude-
siai rodyklių kryptimi.

Pastaba. Esant sumažėju-
siam arteriniam kraujospūdžiui, 
trečiasis taškas nemasažuoja-
mas. Kadangi dėl šios ligos ne-
masažuojamas ne tik trečiasis, 
bet ir simetrinis antrasis taškas, 
belieka masažuoti pirmąjį taš-
ką – ligos pagerėjimo vis tiek su-
lauksime.

Taškinis ausų masažas
Ir atliekant taškinį veido ma-

sažą, ir masažuojant ausų taškus 
(žr. 2 pieš.), procedūra prade-
dama nuo pirmojo taško (toliau 
masažuojami 2, 3 ir 4 taškai). Kai 
kosulio priepuoliai dažni, ilgai 
trunkantys, masažas daromas 
(jei įmanoma, vienu metu – abie-
jų ausų, jei – ne, ausys masažuo-
jamos paeiliui) ne dažniau kaip 
4–5 kartus per dieną, lengves-
niais atvejais – 3 kartus. Taškai 
spaudinėjami (prieš taškinį ma-
sažą ausys apie minutę iš abie-
jų pusių švelniai paglostomos) 
ne per daug stipriai (kad nebū-
tų pažeista oda) smiliaus pagal-
vėle, kitoje ausies kriauklės pu-
sėje užkišus nykštį (taip nelei-
džiama kriauklei judėti). Gydy-
mo kursas – 10–15 masažo se-
ansų. Prireikus po 10 dienų per-
traukos gydymo kursas gali būti 
pakartotas.

Pastaba. Jeigu gydymo prie-
mone pasirenkamas ausų taški-
nis masažas, veido masažuoti 
nebereikia. Kai ausis masažuoti 
nelabai sekasi, galima vieną die-
ną masažuoti veidą, kitą – ausis 
(šiuo atveju gydymo kurso tru-
kmė – 12 dienų).

Romualdas OGINSKAS
Autoriaus piešiniai

Pirmasis taškas (jis yra tik 
kairėje veido pusėje) ne tik pa-
deda suskystinti gleives, atkosėti 
skreplių, bet ir stiprina imunite-
tą, gerina kraujotaką, gydo ner-
vinį išsekimą, fi zinį nuovargį, 
bronchinę astmą, rankų ir kojų 
tirpimą.

Taškas švelniai paglostomas, 
paskui masažuojamas apie 10 se-
kundžių smiliaus ar kito piršto 
pagalvėle. Pradžioje taškas nesti-
priai prispaudžiamas ir, neatlei-
dus piršto, oda pastumiama ro-
dyklės kryptimi. Paskui grįžta-
ma (neatleidus spaudimo) atgal, 
vėl paspaudžiamas taškas, oda 
pastumiama rodyklės kryptimi.

Antrasis taškas. Jis vadina-
mas simetriniu, nes yra abipus 

1 pieš.

2 pieš.

Svarbus faktorius – 
kūrybinė veikla

Tokį faktą patvirtino Teksa-
so valstijos Ostino universiteto 
mokslininkų tyrimai. Tyrinėto-
jai įsitikino, jog kūrybinis nusi-
teikimas žmogui leidžia ilgiau iš-
laikyti gerą sveikatą jau vien to-

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete

www.biciulyste.lt

Didėjo 
bendrosios 
sveikatos 
priežiūros 

išlaidos
2011 m. bendrosios svei-

katos priežiūros išlaidos su-
darė 7,3 mlrd. litų. 2009 m. ir 
2010 m. mažėjusios, 2011 m. 
jos padidėjo 546 mln. litų, 
arba 8 proc., ir buvo tik 
1 proc. mažesnės už 2008 m. 
išlaidas. Vieno šalies gy-
ventojo sveikatos priežiūrai 
2011 m. vidutiniškai buvo iš-
leista 2 418 litų. Šios išlaidos, 
palyginti su 2010 m., padidė-
jo 10 proc.

Didžiausia bendrųjų svei-
katos priežiūros išlaidų dalis 
(39 proc.) teko ligoninėms, 
jos sudarė 2,8 mlrd. litų. Pa-
lyginti su 2010 m., šios išlai-
dos padidėjo 240 mln. litų, 
arba 9 proc.

Daugiau kaip ketvirta-
dalis (28 proc., arba 2 mlrd. 
litų) bendrųjų išlaidų teko 
mažmeninės prekybos įmo-
nėms ir kitiems medicinos 
prekių tiekėjams (vaistinėms, 
optikoms ir kt.). Palyginti su 
2010 m., šios išlaidos padidė-
jo 3 proc., tačiau jų dalis ben-
drųjų sveikatos priežiūros iš-
laidų struktūroje šiek tiek su-
mažėjo.

2011 m. ambulatorinės 
sveikatos priežiūros įstai-
goms teko 1,7 mlrd. litų, arba 
23 proc. sveikatos priežiūros 
išlaidų. Tai 16 proc. daugiau 
nei 2010 m.

Kaip ir kasmet, beveik 
pusė (49,6 proc., arba 3,5 
mlrd. litų) einamųjų sveika-
tos priežiūros išlaidų teko 
gydymo paslaugoms, kone 
trečdalis (29 proc.) – medi-
cinos prekėms ambulatori-
niams ligoniams (vaistams, 
optikos, ortopedinėms pre-
kėms ir pan.). Išlaidos gydy-
mo paslaugoms 2011 m., pa-
lyginti su 2010 m., padidėjo 
260 mln. litų (8 proc.), medi-
cinos prekėms – 49 mln. litų 
(2 proc.).

2011 m. padidėjo išlaidos 
visoms sveikatos priežiūros 
prekėms ir paslaugoms, iš-
skyrus ilgalaikę slaugą. Pa-
lyginti su 2010 m., ilgalaikės 
slaugos išlaidos sumažėjo 
26 mln. litų (4 proc.), jos buvo 
62 mln. litų (10 proc.) mažes-
nės nei 2009 m. 2011 m. kas 
dvyliktas sveikatos priežiū-
rai skirtas litas atiteko ilga-
laikei slaugai (2010 m. – kas 
vienuoliktas).
„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.
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Palikta likimo valiai?
„Šilutės naujienų“ tinklalapyje paskelbtame Vilijos Budrikienės 
straipsnyje „Neįgali senolė – kaimynų galvos skausmas“ rašo-
ma apie vienišą neįgalią Rusnės gyventoją, kuria, pasak kaimy-
nų, niekas nesirūpina.

Vienišos senolės kaimynė 
redakcijai sakė paskambinusi 
todėl, kad tiesiog nebežino, kur 
ieškoti išeities. Greta gyvenanti 
močiutė, anot jos, turi psichikos 
negalią: ji nepažįsta laikrodžio 
ir pinigų, nuolat kalba apie tai, 
kad yra persekiojama. Senolė 
gyvena viena šaltame bute be 
patogumų. Anot kaimynės, va-
sarą močiutė dar kažkaip pasi-
rūpina savimi, geri žmonės at-
neša jai maisto. Žiemą, spuste-
lėjus šalčiams išgyventi tampa 
daug sudėtingiau. Todėl būtina 
ieškoti išeities, kaip pasirūpinti 
senole, kad ji nepriklausytų nuo 
kitų žmonių malonės.

Pasak Šilutės rajono savival-
dybės Socialinės paramos sky-
riaus vedėjos Virginijos Pau-
lauskienės, skyriuje apie rus-
niškės problemą nežinoma. 
Pasak Rusnės seniūnės Dalios 
Drobnienės, senolė nieko nepri-
sileidžia. Tad, V.Paulauskienės 
teigimu, savivaldybė per prie-
vartą nieko negali padaryti.

Anot vedėjos, norėdama su-
laukti savivaldybės pagalbos 
senolė turėtų parašyti prašy-
mą socialines paslaugas gauti 
savo namuose arba gyventi glo-
bos namuose. Tuomet ją aplan-

kytų komisija, kuri, ištyrusi gy-
venimo sąlygas, nuspręstų, ko-
kių paslaugų jai reikia. Kadan-
gi moteriai nenustatytas ne-
veiksnumas, savivaldybė nesi-
jaučia atsakinga už tai, kad ne-
sirūpina senole Rusnės gyven-
toja. Tą patį dėl senolės likimo 
susirūpinusiai kaimynei tvirti-
no ir Rusnės socialine darbuo-
toja Violeta Kalašnikova. Anot 
jos, norint rusniškę apgyven-
dinti socialinės globos namuo-
se, būtinas jos arba jos globėjo 
(jei būtų nustatytas neveiksnu-
mas) sutikimas.

Seniūnė D.Drobnienė ir be 
ekspertų žino, kad minėta seno-
lė turi psichikos negalią. Bet se-
niūnė nemano, kad jos situaci-
ja yra tokia sunki. D.Drobnienė, 
priešingai nei kaimynai, teigia, 
jog senolę dažnai lanko sesuo – 
parūpina jai maisto, malkų, šil-
tos patalynės. Tad senolė netu-
rėtų sušalti.

Seniūnė tikino, kad jei žmo-
gus artimųjų neturi, tvarky-
ti jo reikalus imasi seniūnija. 
Minėtos senolės sesuo, pasak 
D.Drobnienės, į seniūniją nesi-
kreipė, bet jai irgi buvę išaiškin-
ta, kokius kelius ji turėtų nuei-
ti, prašydama pagalbos.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Su tokiu siūlymu meras krei-
pėsi į Klaipėdos miesto savival-
dybės administracijos direkto-
rę Juditą Simonavičiūtę ir Soci-
alinių reikalų komiteto pirmi-
ninkę Juliją Pliutienę. Pasak jo, 
panašios visuomeninės tarybos 
yra ir kitose Lietuvos savivaldy-
bėse. Jas steigiant siekiama grei-
čiau identifikuoti neįgaliųjų pro-
blemas, skatinti šių žmonių inte-
gravimąsi į visuomenę, stiprin-
ti savivaldybės ir neįgaliesiems 
atstovaujančių organizacijų ben-
dradarbiavimą.

Klaipėdos miesto vadovą 
V.Grubliauską šiai iniciatyvai 
paskatino uostamiestyje vyku-
sios neįgaliųjų nevyriausybi-
nių organizacijų ir socialinių bei 
švietimo įstaigų konferencijos 
„Žmogus tarp žmonių“ dalyvių 
mintys. Konferencijoje priimto-
je rezoliucijoje konstatuota, kad 
Klaipėdos miesto savivaldybėje 
trūksta kryptingo ir dalykiško 

atstovavimo neįgaliųjų intere-
sams, dėl to nesama konstrukty-
vaus dialogo su negalią turinčių 
žmonių bendruomenėmis, van-
giai sprendžiamos neįgaliesiems 
aktualios problemos.

V.Grubliauskas įsitikinęs, jog 
visuomeninė Neįgaliųjų reika-
lų taryba prie Klaipėdos mies-
to tarybos galėtų efektyviai pa-
dėti ieškoti probleminių klausi-
mų sprendimo.

„Klaipėda, būdama vienin-
telė Pasaulinės sveikų miestų 
organizacijos tikroji narė Lietu-
voje, yra užsibrėžusi ambicingą 
tikslą ne tik de jure, bet ir de fac-
to tapti sveiku miestu, kuriame 
gera ir patogu gyventi visiems. 
Tuo aiškiai deklaruojama, kad 
tik nuolatinis dialogas su įvai-
rių poreikių bendruomenėmis 
mums gali padėti identifikuoti 
tas specifines problemas ir spręs-
ti jas, siekiant bendro tikslo“, – 
mano Klaipėdos miesto meras.

Burs Neįgaliųjų reikalų 
tarybą?

(atkelta  iš 1 psl.)

Tinklalapyje „Kl.lt“ paskelbtoje informacijoje rašoma apie Klai-
pėdos miesto mero Vytauto Grubliausko iniciatyvą uostamies-
tyje suburti Neįgaliųjų reikalų tarybą.

Vasario 7–9 dienomis „Litexpo“ parodų centre vyks paroda 
„Profesinis mokymas, studijos Lietuvoje ir užsienyje, karjeros 
planavimas, verslumo skatinimas“.
Šioje parodoje Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo 
centras pristatys profesinės reabilitacijos paslaugas 
neįgaliesiems.
Kviečiame atvykti, susipažinti su teikiamomis paslaugomis, 
mokymo programomis, galimybėmis įsidarbinti.

Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras

D ĖM E S I O !

Piniginė parama neįgaliems studentams
Pavasario semestro pradžio-

je Lietuvos aukštosios mokyklos 
trečią kartą skelbs neįgalių stu-
dentų prašymų priėmimą tiks-
linei išmokai (520 Lt per mėne-
sį) gauti. Šios tikslinės išmokos 
neįgaliems studentams skiria-
mos įgyvendinant Europos so-
cialinio fondo remiamą projektą 
„Studijų prieinamumo užtikri-
nimas specialiųjų poreikių tu-
rintiems studentams“, kurį vyk-
do Valstybinis studijų fondas su 
partneriais – 36 Lietuvos aukš-
tosiomis mokyklomis.

Tikslines išmokas studijų 
prieinamumui gerinti gali gau-
ti visų Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų studentai, nesvarbu, ar 
jų aukštoji mokykla yra projek-
to partnerė. Tikslinės išmokos 
skiriamos pirmą kartą atitinka-
moje studijų pakopoje studijuo-
jantiems studentams, kurie ne-
turi akademinių skolų, yra Lie-
tuvos piliečiai arba deklaravę 
nuolatinę gyvenamąją vietą Lie-
tuvoje ir turi nustatytą 45 proc. 
arba mažesnį darbingumo lygį. 

Kiekvieno semestro pradžioje 
studentai, turintys negalią, turi 
laiku pateikti reikalingus do-
kumentus ir prašymus aukšta-
jai mokyklai.

Studentai finansinę paramą 
skiria studijų prieinamumui už-
tikrinti, prekėms ir paslaugoms, 
būtinoms studijų kokybei kel-
ti, įsigyti. 2012 m. pavasario se-
mestre šia parama pasinaudo-
jo 591, o rudens semestre – 702 
Lietuvos aukštųjų mokyklų ne-
įgalūs studentai.

Tikslinės išmokos 2012 m. 
rudens semestre skirtos 39 Lie-
tuvos aukštųjų mokyklų studen-
tams, kurie laiku savo aukšto-
sioms mokykloms pateikė pra-
šymus tikslinei išmokai gauti ir 
reikiamus dokumentus. Kaip ir 
tikėjosi projekto vykdytojai, ak-
tyviausiai teikiama parama nau-
dojasi pirmojoje studijų pako-
poje studijuojantieji (537). Dau-
giausia tikslinių išmokų gavo 
Vytauto Didžiojo universiteto 
(86), Vilniaus universiteto (70), 
Šiaulių universiteto (54) ir Lie-

Būtina prevencija
Pasak Lietuvos sutrikusios 

psichikos žmonių globos ben-
drijos vadovo Vaidoto Nikžen-
taičio, didžiausia organizacijos 
narių problema – nemažėjan-
ti socialinė atskirtis. Su ja sutri-
kusios psichikos neįgalieji su-
siduria tvarkydami turto, fi-
nansinės paramos, kreditavi-
mo reikalus, jiems neužtikrina-
ma nemokama kvalifikuota tei-
sinė pagalba, mat trūksta spe-
cialistų. Tiek D.Migaliova, Su-
trikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos „Viltis“ vadovė, 
tiek V.Nikžentaitis apgailesta-
vo dėl prevencinių programų fi-
nansavimo trūkumo, mat būtent 
jos padėtų sumažinti neįgaliųjų 
skaičių, laiku pastebėti proble-
mas ir jas išspręsti. Pasikeitimai 
būtini ir įgyvendinant profesi-
nės reabilitacijos programą, mat 
dabar, V.Nikžentaičio įsitikini-
mu, ji neveiksminga – mokslus 
baigę žmonės neįsitvirtina dar-
bo rinkoje.

Finansavimas neskatina 
aktyvumo

Gintaras Zavadckis, Parolim-
pinio komiteto generalinis se-
kretorius, papasakojo apie sun-
kumus, su kuriais susiduria neį-
galūs sportininkai. Pasak jo, vie-
nintelė galimybė sportuoti įvai-
rių negalių žmonėms – neįgalių-
jų sporto klubai, nes įprastuose 
lankytis retas teišgali. O neįga-
liųjų sporto klubams skiriamas 
finansavimas ne tik neleidžia 
plėtoti sportinio užimtumo, bet 
net ir neužtikrina sportininkams 
ir mėgėjams normalių sąlygų – 
trūksta lėšų sutvarkyti turimas 
ar įsirengti sporto sales, nusi-
pirkti įrangos. Šias problemas 
šiaip ne taip pavyksta išspręsti 
tik labai gerų rezultatų pasieku-

siems sportininkams, mat jiems 
skiriamos stipendijos. O jaunų 
sportininkų pritraukimas į besu-
sidėvinčias sporto bazes kasmet 
tampa vis sunkesne užduotimi.

Spręstinų problemų 
netrūksta

Fizines negalias turintiems 
žmonėms atstovaujantys Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkas Zigmantas Jančauskis ir 
Lietuvos žmonių su negalia są-
jungos prezidentė Rasa Kava-
liauskaitė pabrėžė aplinkos pri-
taikymo ir suprantamo infor-
macijos pateikimo būtinybę. Pa-
sak R.Kavaliauskaitės, įgyvendi-
nant projektą „Be slenksčių“ ir ti-
riant aplinkos prieinamumą ne-
įgaliesiems (audituota apie 800 
objektų visoje Lietuvoje) paaiš-
kėjo, kad rateliais judantis žmo-
gus savarankiškai patektų vos į 
kas trečią iš jų. Z.Jančauskis kal-
bėjo apie būtinybę teisės aktus 
su visais pakeitimais skelbti taip, 
kad, norint suvokti galiojančius 
įstatymus, nereikėtų tam skirti 
daug laiko ir pastangų.

Informacijos prieinamumo 
svarbą pabrėžė ir Lietuvos kur-
čiųjų draugijos prezidentė Roma 
Klečkovskaja, mat gestų kal-

Ministrei pristatyta neįgaliųjų 
NVO veikla ir problemos

bos vertėjų problema taip ir ne-
išspręsta, o kova dėl televizijos 
programų subtitravimo, pade-
dant Neįgaliųjų reikalų departa-
mentui ir jo direktorei Genovaitei 
Paliušienei, vis tebevyksta ir kol 
kas rezultatų nepasiekta. Proble-
mas, su kuriomis susiduria regė-
jimo sutrikimų turintieji, pristatė 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių są-
jungos pirmininko pavaduotoja 
Ramunė Balčikonienė.

Kvietė teikti siūlymus
Susipažinusi su neįgaliųjų 

NVO veikla ir problemomis mi-
nistrė A.Pabedinskienė kvietė 
organizacijas bendradarbiauti ir 
kartu bandyti įveikti kylančius 
sunkumus. Ji taip pat prašė orga-
nizacijas pateikti konstruktyvius 
pasiūlymus dėl neįgaliųjų užim-
tumo. Pasak A.Bitino, norint pa-
siekti rezultato, būtina koncep-
cija – ką ir kaip reikėtų daryti. 
Juk ne viską lemia lėšos ar teisės 
aktų pakeitimai, kartais tereikia 
lankstumo vieniems kitus išgirs-
ti ir noro padėti spręsti proble-
mas. Neįgaliųjų NVO atstovai ti-
kisi, kad ministrei ir naujai sufor-
muotai komandai jo nepritrūks.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

tuvos edukologijos universite-
to (51) neįgalūs studentai. 

* * *
Iki vasario 20 dienos neįga-

lūs studentai taip pat gali pa-
teikti paraiškas Valstybinių stu-
dijų fondui socialinei stipen-
dijai gauti. Tai galima padary-
ti tik elektroniniu būdu tinkla-
lapyje www.vsf.lt. Ši stipendija 
skiriama aukštųjų mokyklų stu-
dentams: 1) gaunantiems arba 
turintiems teisę gauti sociali-
nę pašalpą; 2) kuriems nustaty-
tas 45 proc. ar mažesnis darbin-
gumo lygis, sunkus ar vidutinis 
neįgalumo lygis; 3) kuriems dar 
nesukako 26 metai ir jie yra ne-
tekę abiejų tėvų (ar turėto vie-
nintelio iš tėvų, t.y. jei gimimo 
liudijime yra įrašytas tik vienas 
iš tėvų, o antro įrašo nėra) arba 
jiems iki pilnametystės buvo nu-
statyta globa (rūpyba).

Socialinės stipendijos dy-
dis – 390 Lt, ji skiriama studen-
tams vienam studijų semestrui 
ir mokama kiekvieną mėnesį.

„Bičiulystės“ inf.

Viena didžiausių problemų neįgaliesiems, anot Rasos Kavaliauskaitės, – 
nepritaikyta aplinka.
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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 „Ramunė“
Vertikaliai: 2. Pirmoji šalies ... 3. Svai-

domasis sporto įrankis 5. Žmogaus nuo-
go kūno atvaizdavimas mene (paveiks-
las, skulptūra) 6. Šiaurės Atlanto karinė 
sąjunga 7. Jūra, skalaujanti Italijos pa-
krantę 8. Sterblinis žolėdis, gyvenantis 
Australijoje 9. Rankoje laikoma priedan-
ga apsisaugoti nuo kirčių 13. Kas slau-
go ligonius, žiūri gydymo įstaigos šva-
ros 14. Lietuvos miestas 16. Italijos mies-
tas 17. Rašytojas ... Vienuolis 22. Pradė-
tas, į priekį pastūmėtas ir tęstinas dar-
bas 23. Laukinė kiaulė 25. „Lietuvos ryto“ 
savaitinis priedas 28. Maitinimosi reži-
mas 29. Siūlo ar virbalo pavidalo me-
talo dirbinys 30. Vasarnamis 32. Apa-
tinė kojos dalis.

Horizontaliai: 1. Vokietijos upė 
4. Graižažiedžių šeimos kvapus augalas 
10. Rusijos įstatymų leidžiamasis orga-
nas 11. „... ant akmenėlio, sėski ant žir-
gelio“ 12. Gaivus gėrimas 15. Kultūri-
niai grūdiniai augalai 18. Vyro motina 
19. Maišelis, nešamas pasikabinus ant 
nugaros 20. Viešbutis motorizuotiems 
keleiviams 21. Pavardės pasirašymas 
24.  Strypčioja po balą, gaudydamas 
varles 26. Bendras Europos pinigas 27. 
„Karas ir ...“ 31. Nakvynės namai 33. Eti-
opijos sostinė ... Abeba 34. Javų sėjimas 
35. Herkus ... 36. „Dviejų ponų ...“.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Pūga“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Kasta 2. Skanu 3. Ar-

tūras 4. Koranas 5. Frantas 6. Dur-
klas 8. Kaliningradas 11. Mindaugas 
12. Spyruoklė 17. Palanga 18. Hero-
jus 19. Mergina 20. Barniai 25. Ata-
ka 26. Levas.

Horizontaliai: 1. Kovas 7. Ar-
tojas 9.  Andrius 10. Pūga 11. Mai-
lius 13.  Nikė 14. Ragainė 15. Pyra-
gas 16. Valančius 21. Pareiga 22. Ok-
tetas 23. Namo 24. Sardelė 27. Gana 
28. Agluona 29. Varniai 30. Arnas.

Neįgalieji pasaulyje Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Vėžlė 30 metų 
gyveno sandėliuke

Brazilijoje šeima savo prieš 30 
metų dingusią vėžlę rado užrakinta-
me sandėliuke. Augintinė, vardu Ma-
nuela, iš namų Rio de Žaneire dingo 
1982 m. Šeimininkai vėžlės niekur 
nerado ir nusprendė, kad ji pabėgo 
iš namų, nes tuo metu name dirbę 
statybininkai buvo palikę atidarytas 
duris. Antrame šeimos namo aukš-
te yra visą laiką užrakintas kamba-
rys, pilnas sugedusių elektros prie-
taisų. Šeimos tėvas Leonelis Almei-
da, manydamas, kad dar galima pa-
taisyti, kur radęs kokį prietaisą, nešda-
vosi namo. Ilgainiui „taisytinų“ prietai-
sų prisikaupė pilnas kambarys. Šį mė-
nesį L.Almeida mirė, ir jo vaikai ėmė-
si tvarkyti kambarį. Jie labai nustebo 
dėžėje su senu patefonu radę gyvą 
Manuelą. Šeima stebisi, kad vėžlė už-
rakintame kambaryje išgyveno 30 m. 
Vietos veterinaras paaiškino, kad rau-
donkojai vėžliai yra labai atsparūs ir 
gali be maisto išgyventi dvejus ar 
trejus metus. Laukinėje gamtoje jie 
minta vaisiais, lapais, žuvusiais gyvū-
nais ir net ekskrementais. Veterinaras 
mano, kad Manuela galėjo išgyven-
ti maitindamasi medinėse grindyse 
buvusiais termitais.

Į paskutinę kelionę 
įdėjo sumuštinį

Katafalkas su amerikiečio Deivido 
Kaimo, kuris mirė eidamas 89-uosius 
metus, palaikais pakeliui į kapines už-
suko į greito maisto užkandinę. Gimi-
nės gavo po firminį mėsainį, o vienas 
sumuštinis buvo užsakytas velioniui. 
Per atsisveikinimo ceremoniją pake-
tas su maistu buvo įdėtas į karstą. Lin-
da, viena iš trijų D.Kaimo dukterų, pa-
aiškino, kad tėvas labai mėgo greito 
maisto restoranų patiekalus ir nuo to 
laiko, kai prieš 25 m. mirė jo žmona, 
valgė, ką norėjo. Žmona jį kontrolia-
vo, bet po jos mirties jis atsisakė svei-
ko maisto ir ėmė kirsti picas, mėsai-
nius ir dešrainius. Pasak dukters, tai 
geriausias būdas pagerbti velionio 
atminimą ir prisiminti jam džiaugsmą 
teikusius dalykus. Užkandinės, į kurią 
užsuko laidotuvių procesija, valdytoja 
prisipažino, kad nebuvo pažįstama su 
D.Kaimu, bet jo veidą prisimena. „Ma-
lonu, kad jis iki pabaigos buvo ištiki-
mas klientas “, – pasidžiaugė ji. 

Teismas išteisino... ožį
Ožys, Australijos Sidnėjaus did- 

miestyje viešai ėdęs gėles, liks nenu-
baustas. Teismas nusprendė, kad Ga-
rio šeimininkui nereikės mokėti pra-
džioje skirtos 440 Australijos dole-
rių (apie 1 200 Lt) baudos. Policinin-
kai 2012 m. rugpjūtį užtiko ožį nusi-
kaltimo vietoje, kai jis prie Šiuolaiki-
nio meno muziejaus ėdė gėlių žie-
dus. Nėra įrodymų, kad šeiminin-
kas planavo leisti ožiui ėsti gėles, 
sakė teisėja.

„Neteisingi“ klevų 
lapai

Kanadietis botanikas Šonas Blei-
nis piktinasi, kad naujuose 20 dolerių 
vertės banknotuose, pagamintuose 
Kanadoje, pavaizduoti ne Kanados, 
o Norvegijos klevo lapai. „Neteisin-
gi“ klevų lapai pavaizduoti ir 50 bei 
100 dolerių vertės kupiūrose. Visi šie 
banknotai į apyvartą išleisti praėjusių 
metų lapkritį. Norvegijos, arba smai-
lialapis, klevas buvo atvežtas į Kana-
dą iš Europos. Dabar jis paplito centri-
nėje ir rytinėje šalies dalyse. Kanados 

simboliu laikomas cukrinio klevo la-
pas, kuris pavaizduotas ir šalies vėlia-
voje. Kanados centrinio banko atsto-
vai teigia, kad klevo lapai kupiūrose – 
stilizuoti ir atspindi specifines įvairių 
klevo lapų savybes. Be to, ruošiant ku-
piūrų dizainą buvo konsultuotasi su 
botanikais. Tačiau Š.Bleinis nesutin-
ka su tokiu „atsainiu“ požiūriu į šalies  
biologinę įvairovę. „Mums juk neatei-
na į galvą valiutoje vaizduoti palmių, 
tigrų ar babuinų, kurių šalyje nėra“, – 
sako botanikas.

Sodas butelyje

80-metis britas Deividas Latime-
ris yra keistos uždaros oranžerijos sa-
vininkas: 1960-ųjų Šv. Velykų sekma-
dienį į išplautą maždaug 40 l tūrio 
sferinį stiklo butelį, kuriame kadaise 
buvo laikoma sieros rūgštis, jis įbė-
rė truputį komposto ir jame atsargiai 
pasodino komelininių šeimos augalų 
tradeskančių sodinukų. Juos vyriškis 
palaistė mažiau nei 200 ml vandens. 
Antrą sykį savo „sodą“ D.Latimeris pa-
laistė tik po 12 metų, 1972 m. Po to 
butelį jis užsandarino ir nuo tada nė 
sykio nelaistė. Taigi pastaruosius 40 
metų butelis yra aklinai uždaras – 
jo vidus visiškai izoliuotas nuo išo-
rinio pasaulio. Tačiau viduje – tik- 
ros tradeskančių džiunglės: augalai 
išsikerojo tiek, kiek leido indo siene-
lės. Butelis stovi už poros metrų nuo 
lango, tad gauna ne kažin kiek sau-
lės šviesos. Kadangi augalas lenkiasi 
į šviesos pusę, indą kas tam tikrą lai-
ką tenka pasukti. Butelyje augantis 
sodas susikūrė nuosavą miniatiūrinę 
ekosistemą. Nors ji ir yra atkirsta nuo 
išorinio pasaulio, ją sudarantys auga-
lai ir toliau absorbuoja šviesą, todėl jų 
ląstelėse gali vykti gyvybiškai svarbūs 
fotosintezės procesai, kurių metu au-
galai šviesą paverčia į jiems reikalingą 
energiją. Fotosintezės metu išskiria-
mas deguonis, augalą supantis oras 
prisipildo drėgmės. Besikaupianti 
drėgmė iš butelio niekur nedingsta – 
ji „išlyja“ atgal ant augalo. Tradeskan-
čių numesti lapeliai butelio dugne 
trūnija ir išskiria augalams (fotosinte-
zės procesui) būtiną anglies dvidegi-
nį. Be to, pūvantys lapeliai virsta pui-
kia trąša augalo šaknims.

Verkiantis vagis
Mėgindamas apiplėšti piceriją 

Helenoje (JAV Montanos valstija), vy-
ras apsipylė ašaromis. Policijos duo-
menimis, jis padavė kasininkui rašte-
lį su reikalavimu atiduoti pinigus. Kai 
darbuotojas užsimaskavusiam plėši-
kui ištiesė banknotus, šis staiga pra-
dėjo verkti ir pareiškė turįs apiplėšti 
piceriją, nes jam reikia pinigų žmonai 
ir vaikui. Netrukus po to vyras paliko 
piceriją su gausiu lauknešėliu: gailė-
damasis vyro, barmenas jam įdėjo li-
monado, vištų sparnelių ir picos. Kol 
kas nežinoma, ar vyrui bus pareikšti 
įtarimai. „Tačiau mes norėtume jį ras-
ti“, – sakė policijos pareigūnas. Juk esą 
reikia garantuoti, kad jis panašiai ne-
pasielgs ir kitą kartą. 

Nepamiršta panašaus likimo vaikų
Aštuonmetis Samuelis Sichaueris – tikras laimės kūdikis. 
Vos tik gimęs paliktas prieglaudoje netrukus jis buvo pa-
imtas į mylinčia šeimą, iškeliavo į kitą šalį, o paaugęs tapo 
panašaus likimo vaikų gelbėtoju. Be jau minėtų išbandy-
mų, jam teko dar vienas – berniukas gimė kitoks: be abie-
jų rankų nuo alkūnės ir vienos kojos pėdos. Bet tai iš jo ne-
atėmė gyvenimo džiaugsmo.

Nedraugiška „kitokiems“ 
bendruomenė

Semas gimė Kambodžoje 
(Afrikoje). Vadovaujantis vieti-
nių tikėjimu, įvairių apsigimi-
mų turintys žmonės praėjusia-
me gyvenime buvo nesąžiningi 
ir nuodėmingi, o po reinkarna-
cijos atperka savo kaltes tokiais 
sunkiais išbandymais. Kambo-
džoje šie kitokie žmonės vadi-
nami „čangrais“, išvertus tai 
reiškia „blogis“. Šalyje taip pat 
tikima, kad apsigimimų turin-
tys naujagimiai šeimai užtrau-
kia nesėkmes. Giminaičiai at-
stumia jų motinas, o bendruo-
menė – teisia.

Paliktąjį atrado  
savanorė

Vos tik gimusį Samuelį rado 
vienos iš vargšų ligoninės kie-
me. Jo verksmas patraukė perso-
nalo dėmesį ir netrukus berniu-
kas apsigyveno našlaičių prie-
glaudoje. Laimei, ten jis neuž-
sibuvo, ir netrukus jį įsivaikino 
sutuoktiniai iš Kanados.

Šarlotė Sichauer į Kambo-
džą prieš 8-erius metus atvyko 
savanoriauti. Ji padėjo vaikams 
iš prieglaudų ir kartą buvo pa-
kviesta aplankyti tą, kurioje gy-
veno Semas. Jai papasakojo apie 
berniuką ir moteris panoro jį pa-
matyti. Šarlotė prisimena, kad 
vos jai įėjus į kambarį berniu-
kas ją pastebėjo, nusišypsojo, o 
vidinis balsas moteriai sakė, jog 

čia – jos sūnus. Paėmusi ant ran-
kų mažylį Šarlotė ėmė vadinti jį 
Samueliu ir jautė, kad jei suteiks 
jam namus ir meilę, Dievas lai-
mins jos šeimą.

Norėjo padėti kitiems
Kanadiečių šeimai, skirtin-

gai nei Kambodžos vietiniams, 
berniuko išvaizda ir išskirtinu-

mo vaikams, kuriems ne taip pa-
sisekė, kaip jam.

Renka lėšas neįgaliems 
vaikams

Pasak Šarlotės, padėti kitiems 
Samuelis troško nuo pat vaikys-
tės. Kartą pamatęs neįgalios mer-
gaitės nuotrauką jis prašė įtėvių 
nusiųsti jai jo žaislų. Įtėviai pa-
aiškino berniukui, jog toks siun-
timas į užsienį būtų sudėtingas, 
tad geriau surinkti pinigų. Šei-
ma apie mergaitę iš nuotraukos 
pasakojo aplinkiniams, netru-
kus ir jie panoro jai padėti. Te-
reikėjo rasti tinkamą būdą, kad 
liktų patenkinti tiek aukoti pasi-
ruošusieji, tiek pagalbos reikalin-
ga mergaitė.

Taip šeima ėmė ieškoti pa-
trauklios veiklos, kuri galėtų 
pritraukti geros valios žmones. 
Idėjos, gimusios jų galvose, tuoj 
pat buvo atmetamos – vis nepa-
vykdavo užčiuopti tinkamo va-
rianto. Laimei, jiems vis dėlto 
pavyko. Šarlotė prisiminė vie-
nakojį bėgiką iš Kanados, kuris 
1980-aisiais pradėjo savo bėgi-
mą per visą šalį, norėdamas su-
rinkti pinigų sergantiesiems vė-
žiu. Deja, savo bėgimo tikslo vy-
ras nepasiekė – koją pasiglemžu-
si liga palietė ir plaučius...

Šeima nutarė, jog šią inicia-
tyvą, kuria siekiama padėti pa-
galbos reikalingiems, galėtų pra-
tęsti ir Semas, tik jis ne bėgtų, bet 
važiuotų dviračių. Berniukui ši 
mintis labai patiko.

2010-aisiais jis nuvažiavo 2 
km ir surinko 26 tūkst. dolerių 
(apie 67 tūkst. Lt). 2011-aisiais 
važiavo dar kartą ir surinko 13 
tūkst. dolerių (apie 33 tūkst. Lt). 
Šią iniciatyvą berniukas planuo-
ja tęsti ir ateityje.
Pagal http://www.samuelsrideforrescue.com/

Parengė  Viktorija NORKAITĖ

mas nekėlė neigiamų emocijų 
ir negąsdino. Priešingai, į savo 
šeimą našlaitį priėmę žmonės jį 
laikė likimo dovana. Berniukas 
mylinčioje šeimoje augo protin-
gas ir kilnus. Sulaukusiam še-
šerių įtėviai padovanojo spe- 
cialiai jo negaliai pritaikytą dvi-
ratį, kad Samuelis galėtų važi-
nėtis kartu su kitais vaikais. Bū-
tent dviratis vėliau tapo „gelbė-
jimo įrankiu“. Žinodamas savo 
kilmės istoriją berniukas pano-
ro padėti kitiems panašaus liki-
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

•

Egidijaus Skipario nuotr. Apšerkšniję mūsų žiemos...

Sulaukėme malonios staig-
menos – Kauno miesto 

neįgaliųjų draugijos narės litera-
tės Adelės Maknavičienės penk-
tosios eilėraščių knygos „PaBrai-
džiojimai“. Joje įvairių žanrų 
kūriniai: sonetai, satyros, trio-
letai, haiku ir kt. Autorė kilusi 
iš Utenos krašto. Kaip ji pasa-
koja, nuo vaikystės pamilo poe-
ziją. Mokykliniais metais buvo 
sienlaikraščio redaktorė. Jos ei-
les, prozos kūrinėlius spausdi-
no Utenos rajoninė spauda. Daž-
nos publikacijos Kauno miesto 
Dainavos seniūnijos laikraštėly-
je „Dainava“ ir Kauno Kristaus 
Prisikėlimo parapijos laikrašty-
je „Prisikėlimas“, neįgaliųjų sa-
vaitraštyje „Bičiulystė“. Jos kū-
rinių randame almanachuose 
„Žodis – žvakė nakty“, „Po mė-
nulio delčia“. Per 7-erius metus 
A.Maknavičienė išleido keturias 
poezijos ir kitos kūrybos kny-
gas: „Gyvenimo laiptai“, „Ke-
lias namo“, „Vakaro idilė“, „Pa-
skutinė pakopa“. Kūrybos rinki-
nys vaikams – kol kas rankraš-
tyje. Dažnai dalyvauja poezijos 
skaitymuose, interneto svetainė-
se zaliazole.lt ir rasyk.lt.

Literatės kūryba kelia nuos-
tabą – šiuolaikinis gyvenimas at-
rodo toks nepoetiškas, o A.Mak-
navičienės knygose vyrauja gy-
venimo džiaugsmo, pasaulio 
grožio, meilės, jausmų temos. 
Jos kūriniuose atsispindi gyve-
nimo potyriai, bičiulystė, nu-
sivylimai, saviraiškos ir kūry-
bos džiaugsmas. Kartais kuria-
ma tik sau, kartais įsidrąsinama 
savo kūrybą parodyti draugams 
ir artimiesiems. 

Dabartinėje A.Maknavičienės 
poetinėje kūryboje – jau brandes-
nis, gyvenimo išminties ir poty-
rių kupinas žodis. Naujausioje 
jos knygoje gausiausia eilėraš-
čių, bet autorė nevengia ir pro-
ziškų miniatiūrų, esė užuomaz-
gų. Svarbu, kad ji neabejinga 
savo aplinkai, patirčiai. Adelės 
gyvenime buvo stiprių, netikėtų 
sukrėtimų, todėl visa tai norėjosi 
apsakyti ar aprašyti. Atrodo, kad 
ją neša neregimi, nežemiški spar-
nai. Taip gimė ir eilėraščių rinki-
nys „PaBraidžiojimai“.

Literatės poetinės kūrybos 
redaktoriaus, šių eilučių auto-

riaus, nesistengta atrinkti vien 
tradicinės eilėdaros tekstus su-
darant bei redaguojant jos rinki-
nius. Posmas prie posmo, pas-
traipa prie pastraipos – ir supin-
tas bendras A.Maknavičienės 
kūrybos vainikas, ne toks jau ir 
kuklus tiek savo apimtimi, tiek 
meniniais užmojais. Tiesa, ji ne-
sitiki nieko nustebinti ar apstul-
binti. Bet gražus pats jos kūry-
bos procesas, atspindintis auto-

Pabraidžiojimai po poezijos lankas
Prie atskirų literatės eilėraš-

čių norisi apsistoti ilgėliau. Juk 
kiekviena mintis yra kam nors 
teisinga, kitaip ji neatsirastų. Ir 
čia pat – iš pačių širdies gelmių 
atplaukia giliausia gyvenimiška 
tiesa: „Matau, kaip nuo gaivaus 
vasaros vėjo / džiūsta tėvo vei-
de prakaito lašas, / kaip ilgi va-
karo šešėliai nešas / nuvargusias 
tėvo rankas ir kojas...“ („Darby-
metis“). Kitame eilėraštyje auto-
rė rezignuoja: „Nejaugi aš taip 
pasenau? / Liūdnai nusvyra ran-
kos... / Kas mano nuovargį pri-
glaus, / nuėjus kelią, dulkiną 
ir sunkų?“ („Ateik“). Su liūde-
sio gaida prisimenama praras-
toji tėviškė: „Deja, sodyba nu-
griauta. Šuo nesulos... / Neliko, 
kas man miela buvo. / Pasigen-
du beržų sulos, / į dangų kylan-
čio dūmo...“ („Kaime“). Kita-
me eilėraštyje A.Maknavičienė 
tvirtina: „Kai praeitin nostalgiš-
kai žvelgi, ta akimirka tampa be 
galo brangi“ („Gimtinei“).

Skaitant Adelės „PaBraidžio-
jimų“ eilėraščius, galima aiš-
kiau suvokti jos poetinio mąs-
tymo ypatumus. Adelė yra iš 
tų žmonių, kurie mąsto vaiz-
dais. Sprendžiant pagal vyrau-
jančius tekstus, ji priima pasau-
lio vaizdus jausmais, išsako juos 
taupiomis poetinėmis priemo-
nėmis. Šitoks savo jausmų aiš-
kinimas yra pakankamai su-
prantamas – nesunku nuklysti į 
mintis, kurios yra visuotinai ži-
nomos. Galima kalbėti apie kie-
kvieną A.Maknavičienės eilė-
raštį – su vienais ginčytis, kitus 
kaip žalias vyšnias palikti nokti 
arba pačiam juos pratęsti, keis-
ti – laikas jiems tobulėti nesibai-
giantis kaip ir šulinys bedugnis, 
o trečiais žavėtis, nes jie nušvie-
čia patį sudėtingą gyvenimą. To-
kiu šviesuliu norisi ir baigti:

Viešpatie, padėk mums atsibusti!
Juk širdies nebegirdim nei proto. 
Kas parems įskaudintą Dangų, 
Kad prie žemės visų nepriplotų? 

„Kaip atsibusti?“

Norėtųsi palinkėti Adelei 
Maknavičienei šviesaus optimiz-
mo, saulėto kūrybos džiaugs-
mo ir jos gerbėjų neblėstančios 
meilės.

Rimantas KLIBAVIČIUS
Literatūrologas 

rės dvasinę būseną, kai Adelei 
ramybės neduodavo minčių ir 
jausmų sumaištis, atsirasdavo 
poreikis kurti. 

„PaBraidžiojimuose“ A.Mak-
navičienė prabyla apie gyveni-
mą, tėviškę, artimuosius, jų dar-
bus, bendravimą. Vyrauja neį-
mantri naratyvinė poezija, gilų 
širdies jausmą pabrėžianti kukli 
poetika bei gamtinė simbolika, 
nuspalvinta įvairiomis autorės 
emocijomis. Eilėraštyje „Myliu 
gyvenimą“ autorė tvirtina: „My-
liu gyvenimą, / kai skausmas šir-
dį drasko, / o kelias Amžinybėn 
nebeilgas (...) kai šviežios duo-
nos kvapas / pakviečia paragau-
ti. / Vaikystėj mažai jos turėjom 
(...) pavargusi širdis / vėl džiau-
giasi ir geidžia paguosti žmogų, 
/ kuriam gal sunkiau.“

Imponuoja eilėraštis „Menu“, 
kuriame per gamtinį motyvą pri-
simenama pirmoji meilė:

Seniai seniai 
Aukštaitijos ežerai 
Mūsų veidus ištrynė. 
O aš vis menu
Tave stovint ir laukiant 
Prie upės Šventosios,
Prie svyruoklių beržų – 
Visada pirmutinį.

Žiemai
Pirmas sniegas iškrito
Švyti ryto brėkšma
Gal ir laukėm ko kito
Bet atėjo žiema
Nubaltavo šilojai
Pievos dirvos laukai
Baltas sniegas užklojo
Kiek toli užmatai
Vėjas pučia ir baldos
Lanksto medžių šakas
Gal ir laukėm ko kito
Bet – atėjo žiema

***
Parašyk
jei moki
Apie
baltą
snaigių
šokį
Apie
eglės
snieginą
kepurę
Kaip
ant spyglių
šaltis
šerkšną
pasakišką
kuria
Kaip
langų stiklai
pasipuošia
gėlėm ledinėm
Zuikis
mikliai mėto
pėdas
lauko plynėj
Kaip
dangus
saulėlydy
skaisčiu šalčiu
pažyra
O zylutės
sulesa
peržiem
lašinių bryzą
Parašyk
jei moki
apie žiemą
Dovanosiu
tau pavasariop
varveklį vieną!

Žiema, 
kai pusto
Einu prieš vėją
per sniegą
minutės
valandos
vėjo snieguotom

virvelėm
aplinkui
tik bėga
tik bėga
apie kojas
tik sukas
vingriu raštu
negaliu užmint
sustabdyt
negaliu
ne mano
valioj
minutės mano
valandos
bėga vis
bėga
snieguotom
vėjo virvelėm
pro šalį...

Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ
Pakaušių k., Panevėžio r.

Žiemos šviesa
Kai upes ir ežerus užklosto
Ledo marška ir sniegų drobulė,
Ateinu prie balto žiemos uosto,
Prie kurio užmigus upė guli.

Ir žinau, kad jos širdis nemiega,
Kad Vandenis toj verdenėj sukas.
Pasigaunu baltą snaigės žiedą
Ir jį švelniai priglaudžiu prie lūpų.

Ir aplink žiemos šviesa nušvinta,
Ir jaučiu, kad niekas dar nemiega.
Stovi medžiai, lyg balti žibintai,
Ant šakų iškėlę purų sniegą.

Ir einu į šitą žiemos šviesą,
Lyg į savo išsvajotą laimę...
Ir žinau, jau amžinai ilgėsiuos
Žiemos grožio savo gimtam kaime.

Gal primins
Paprašysiu žiemos,
Kad lange
Tau nupieštų leliją.
Paprašysiu žiemos,
Kad atneštų tau pasaką baltą.
Kad nubertų takus
Nuostabiom šerkšno gijom,
Kad nebūtų širdy
Taip kankinančiai šalta.

Paprašysiu žiemos,
Kad atsiųstų zylutę,
Kuri tyliai į stiklą 
Pabels snapeliu.
Gal primins ji mane
Tau nors trumpą minutę,
Nes per tolius ateit
Aš tikrai negaliu...

Aldona KAZLAUSKIENĖ
Daugai

Dėmesio – 
konkursas!

Mėgstate fotografuoti? Pastebite, kaip bėgantis laikas palieka pėdsakus 
jūsų gimtajame mieste, jus supančių žmonių veiduose, ant jūsų kiemo 
takelio ar lango aprėmintame peizaže? 
Tuomet dalyvaukite „Bičiulystės“ skelbiamame fotografi jų konkurse

Kokybiškų, spaudai tinkančių nuotraukų lauksime el. paštu redakcija@biciulyste.lt. 
iki š.m. birželio 20 d. Siųsdami nuotraukas būtinai nurodykite savo vardą ir pavardę 
bei iš kur esate. Sugalvokite ir nuotraukos pavadinimą.
Jūsų fotografi jas spausdinsime „Bičiulystėje“, o geriausios, labiausiai konkurso temą atspindin-
čios nuotraukos autorių (-ę) apdovanosime fotomenininko Ramūno Danisevičiaus fotogra-
fi jų albumu „Būti laiku“.

Lauksime Jūsų laiškų su nuotraukomis! „Bičiulystės“ redakcija

„Laiko ženklai“
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