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Visuomenės 
senėjimas – 

ne problema, 
jei tam 

tinkamai 
pasiruošime

Brangiai kainavusi įranga – 
niekam nepriklausantis ir 

neprižiūrimas turtas?

Būstai neįgaliesiems pritaikomi jau daugiau kaip 10 metų. 
Iš pradžių šią atsakomybę buvo prisiėmusios 3 neįgaliųjų 
nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga ir Lietuvos žmo-
nių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija. Nuo 2007 
metų ši funkcija perduota savivaldybėms. Atrodo, neįga-
liesiems neturėtų būti jokio skirtumo, kas atlieka būsto pri-
taikymo darbus – visi programos vykdytojai dirba laiky-
damiesi patvirtintos tvarkos ir gana griežtų reikalavimų. 
Tačiau, pasirodo, skirtumas yra. Ir ne toks jau mažas. Neį-
galieji, kurių būstuose keltuvai (liftai) įrengti iki 2007 metų, 
palikti likimo valiai – šios įrangos priežiūra ir remontas gula 
ant jų pačių pečių, o besinaudojantieji po šios datos įreng-
tais keltuvais gali būti ramūs – visus atsiradusius gedimus 
pašalins sutartį su savivaldybe pasirašiusi firma. 

Visame pasaulyje aktualus 
klausimas

Profesorius Boguslavas Gru- 
ževskis, konferencijoje kalbė-
jęs apie demografinių tendenci-
jų įtaką ilgalaikės priežiūros sis-
temai, pabrėžė, kad visuomenės 
senėjimas kaip reiškinys savai-

Pastaraisiais metais nuo-
lat kalbama apie tai, kad 
visuomenė sensta. Tai  – 
ne tik Lietuvai aktua-
li, bet ir visame pasau-
lyje gerai žinoma tema, 
kuri, tinkamai nepasi-
ruošus, gali tapti rimta 
problema. Siekiant, kad 
Lietuvai visuomenės se-
nėjimas netaptų rimtu iš-
šūkiu, Lietuvos pagyve-
nusių ir neįgalių žmonių 
įstaigų ir vadovaujan-
čių darbuotojų asociacija 
„Rūpestinga globa“ Sei-
me surengė konferenci-
ją „Visuomenės senėjimo 
iššūkiai ilgalaikės priežiū-
ros sistemai“.

me nėra blogas – juk tai natūra-
lus procesas. Problema jis tam-
pa tik tuomet, jei esame jam ne-
pasiruošę. Būtina užtikrinti so-
cialinės globos, slaugos įstai-
gų veiklą – senstant visuome-
nei šių paslaugų poreikis augs, 
būtina didinti šių paslaugų pri-
einamumą ir kokybę, kad ir kur 
žmogus gyventų, kad ir kokios 
būtų jo pajamos.

Pasak profesoriaus, per pas-
taruosius 50 metų žmonių gyve-
nimo trukmė pailgėjo net 20-ia 
metų. O 2050-aisiais pirmą kar-
tą pasaulyje gyventojų daugumą 
sudarys vyresnio amžiaus (vy-
resni kaip 60 metų) žmonės. Pro-
gnozuojama, kad tais pačiais me-
tais Lietuvoje kas trečias gyven-
tojas bus vyresnis nei 60 metų. 
Turint omenyje išvystytą socia-
linės globos įstaigų infrastruktū-
rą ir gyventojų emigraciją (1990–

Keltuvo remontas – pačių 
neįgaliųjų rūpestis?

LND asocijuotajai narei Vil-
niaus miesto neįgaliųjų drau-
gijai rūpinantis būsto pritaiky-
mu, 2004-aisiais AB „Puntukas“ 
įrengė vertikalų keltuvą į Lore-
tos Paulauskienės buto balko-
ną. Rateliais judančiai moteriai 
jis gyvybiškai svarbus – dirban-
ti neįgalioji kiekvieną dieną turi 
išvažiuoti iš namų. Garantinio 
remonto keltuvui neprireikė, ta-
čiau šiam terminui pasibaigus, 
šių metų pradžioje jis sugedo ir 
moteris tapo iki galo neapgalvo-
tos neįgaliesiems įrengtos tech-
nikos eksploatacijos ir remonto 
tvarkos įkaite.

Neįgaliojo vežimėlį laiptais 
nuleisti žemyn – dar ne tokia di-
delė problema, tai gali padary-
ti ir vienas žmogus, tačiau, kad 
patektum į butą, reikia ieškotis 
jau dviejų pagalbininkų. Sava-
rankiškai gyventi įpratusi mo-
teris vėl tapo priklausoma nuo 
aplinkinių. 

L.Paulauskienė spėja, kad 
kažkas sugedo keltuvo elektros 

įrangoje. Paskambinusi į AB 
„Puntukas“ moteris išgirdo at-
sakymą, kad garantiniam termi-
nui pasibaigus bendrovė remon-
to darbų neatlieka. Neįgalioji nie-
ko nepešė ir surinkusi Vilniaus 
savivaldybės už būsto pritaiky-
mą atsakingų darbuotojų telefo-
no numerį – savivaldybės balan-
se šio keltuvo nėra, todėl ji neat-
sakinga už jo remontą. Rankų 
nuleisti nepratusi moteris susi-
rado keltuvų remonto konkursą 
sostinėje laimėjusią firmą, kuri 
užsiima šios įrangos gedimų šali-
nimu. Čia išgirdo atsakymą, kad 
firmos meistrai keltuvą pataisy-
ti gali, tačiau už atliktą darbą su-
simokėti reikės iš savos kišenės. 

L.Paulauskienė neslepia to-
kioms reikmėms pinigų netu-
rinti. Juolab kad tai gali nemažai 
kainuoti. Tuo įsitikino kita neį-
galioji – taip pat rateliais judan-
ti Lina Rakauskaitė. 2005 me-
tais Lietuvos žmonių su negalia 
aplinkos pritaikymo asociacija 
pasirūpino, kad AB „Puntukas“ 
jai įrengtų į pirmą aukštą pake-
liantį nuožulnų keltuvą. Šiokius 

tokius nesklandumus garantiniu 
laikotarpiu pašalinusių meistrų 
L.Rakauskaitei vėl prireikė pra-
ėjusią vasarą. Išsiruošusios pas 
gydytojus (šio suplanuoto vizi-
to moteris laukė du mėnesius), 
jos vos neištiko šokas, kai įjung-
tas keltuvas nepajudėjo iš vietos. 
Iškviesti „Puntuko“ meistrai už 
keltuvo remontą L.Rakauskaitei 
išrašė 270 litų sąskaitą. Laimei, 
šiuos nuostolius padengė Lietu-
vos žmonių su negalia aplinkos 
pritaikymo asociacija, pačiai ne-
įgaliajai būtų buvę sunku sumo-
kėti tokią sumą.

Kiek kitokį sprendimą rado 
panašioje situacijoje atsidūręs 
Stasys Marcinkevičius – 2005 me-
tais į jo buto balkoną „Puntukas“ 
įrengė vertikalų sraigtinį keltuvą. 
Neįgalusis dar šį bei tą patobuli-
no (paplatino šachtą, kad keltu-
vu galėtų nusileisti ir su gerokai 
didesniu elektriniu vežimėliu) 
ir sėkmingai juo naudojosi. Bai-
gusis garantiniam laikotarpiui, 
meistro keltuvui prireikė bene 
porą kartų. Tačiau gedimą paša-
lino buvęs bendradarbis, nagin-
gas elektrikas. S.Marcinkevičius 
pasakoja ir pats neblogai išma-
nąs tokius darbus (yra dirbęs lif-
tininku, mechaniku, elektriku), 
tačiau jų imtis jau nebegali. Prieš 
33 metus jo gyvenimas iš esmės 
pasikeitė – iš statomo „Lietuvos“ 
viešbučio 22 aukšto nukritęs vy-
riškis susilaužė stuburą, kojas ir 
tik dėl laimingo atsitiktinumo jo 
neužkliudė visai šalimais dunks-
telėjęs 150 kg metalo variklis su 
reduktoriumi. Bičiuliai draugo 
nepamiršo, prireikus visada pa-
deda. Vis dėlto ne šios srities spe-
cialistams keltuvą remontuoti ri-
zikinga.

Neįgalusis mirė,  
kur dėti keltuvą?

Viename Vilniaus Karoliniš-
kių mikrorajono daugiaaukšty-
je 2005-aisiais įrengtu nuožulniu 
keltuvu trečiajame aukšte gyve-
nusios neįgalios mergaitės šei-
ma naudojosi neilgai. Kaimynai 
pasakojo, kad šio buto gyvento-
jams išsikėlus, keltuvu kurį lai-
ką naudojosi kita neįgali mote-
ris. Šiai mirus, pirmojo aukšto 
gyventoja, patirianti daugiausia 
nepatogumų dėl šalimais esančio 
keltuvo (jį įrengiant teko nupjau-
ti dalį koridorių šildančio radia-
toriaus, atsisakyti antrųjų laipti-
nės durų, o vienintelės likusios –  

Visuomenės senėjimas – ne tik visam pasauliui, bet ir įvairioms socialinėms 
grupėms aktuali tema. Egidijaus Skipario nuotr.

Egidijaus Skipario nuotr.

Keltuvo remonto išlaidas Linai Rakauskaitei padėjo padengti Lietuvos žmo-
nių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Vievis:

Lazdijai:

Pradedama dirbti 
įprastiniu ritmu
Savanoriško darbo eta-

pas Vievio neįgaliųjų drau-
gijoje baigėsi – organiza-
cijos pirmininkė Marijo-
na Pacevičienė nuo vasa-
rio jau sudarė darbo sutar-
tis su socialinės reabilitaci-
jos paslaugas teikiančiomis 
darbuotojomis. 

Neįgaliųjų draugijos 
durys nebuvo užrakintos 
ir sausį, nors organizaci-
ja dar ir nebuvo gavusi fi-
nansavimo. Pasak pirmi-
ninkės, Vievyje ir jo apy-
linkėse labai reikalingos 
skalbimo, dušo paslaugos 
(daugelio namuose nėra 
net šalto vandens). Sausį į 
Vievį buvo įsisukęs gripas, 
todėl nemažai neįgaliųjų, 
prieš eidami pas gydyto-
ją, norėjo išsimaudyti duše 
(žmonėms tai labai patogu, 
nes Neįgaliųjų draugija įsi-
kūrusi tame pačiame pas-
tate kaip ir pirminės svei-
katos priežiūros centras). 
Iš pradžių šias paslaugas 
buvo įsipareigojusi teik-
ti pati M.Pacevičienė, bet 
ir jai sunegalavus į pagal-
bą teko kviestis socialines 
paslaugas draugijoje tei-
kiančią Zofiją Gliaudelie-
nę. Per porą sausio savai-
čių Vievio neįgaliųjų drau-
gijoje buvo aptarnauti 43 
žmonės: 26-iems suteiktos 
skalbimo, 17-ai – dušo pa-
slaugos. 

Pertvarkys kai kurias 
paslaugas 

M.Pacevičienė tikisi, 
kad draugijos teikiamų 
paslaugų bei jas gaunan-
čių žmonių skaičius nesu-
mažės ir ateinančiais mė-

Rytų horoskope 2013-ieji – Juodosios vandens Gyva-
tės metai. Jie prasideda nuo vasario 10-osios ir tęsiasi iki 
2014 m. sausio 30-osios. Kokie gi jie bus ir ko galime tikė-
tis iš gyvatės? Paprastai šio gyvio bijome, jos raitymasis 
ir šnypštimas kelia pasidygėjimą, ją pamatęs dažnas ins-
tinktyviai griebia pagalį ir taikosi ją mušti. 

Kiek galima spręsti iš horoskopų, 2013-ieji bus geri, 
mums teikiantys daug vilčių metai. Šiemet bus lengviau 
pasiekti savo tikslus, neturėtų likti vietos tuščioms kal-
boms, laimės tie, kurie daug ir atkakliai dirbs. Gyvatės 
metai labai geri kūrybingiems žmonėms, daug gali pa-
siekti menininkai ir mokslininkai.

Gyvatė myli taupius, racionaliai mąstančius žmones. 
Tiek valstybei, tiek kiekvienai šeimai reikės pasirūpinti 
biudžeto subalansavimu. Kinų išmintis sako: gėda būti 
turtingam skurdžiame krašte ir gėda būti skurdžiam tur-
tingame krašte. Turėtume visi suprasti, kad gerovės kūri-
mas kenkiant kitiems žmonėms ar visai visuomenei yra 
gėdingas ir nusikalstamas. Gyvatės metais turi triumfuo-
ti teisybė, išmintis, jie turi būti be nereikalingos skubos.

Net 2–4 kartus per metus gyvatė keičia odą. Gal todėl 
jau senovės Graikijoje gyvatės buvo laikomos šventu at-
gimimo, išsivadavimo, atsinaujinimo simboliu. Ir iki šių 
dienų tvirtinama, kad Gyvatės metai labai tinkami vaduo-
tis iš praeities, keistis.

Dauguma žmonių gyvenime turi didesnių ar mažes-
nių siekių. Darbas, įvairiausių kliūčių įveikimas žmogui 
suteikia džiaugsmo, pakelia dvasią. Kol žmogus eina į 
priekį, kol daugiau ar mažiau auga intelektualiai, bent 
kiek gerėja jo materialinė padėtis, bent jau neblogėja svei-
kata – jis jaučiasi laimingas. Nėra judėjimo į priekį, nėra 
ir laimės pojūčio.

Mūsų gyvenimo aplinkybės nuolat kinta. Netekus dar-
bo, sušlubavus sveikatai, tapus neįgaliam, gyvenimo pla-
nus būtina peržiūrėti, keistis. A.Einšteinas rašė, kad su-
dėtingų problemų negalime išspręsti mąstydami tokiu 
būdu, kokiu mąstėme, kai ta problema kilo. Ateinantieji 
Gyvatės metai tam ypač tinkamas laikas. Jos pavyzdžiu 
mes turime išsinerti iš senų, mūsų mąstymą ir gyvenimą 
varžančių stereotipų ir į pasaulį pažiūrėti kitomis akimis.

Rytų filosofijoje, ypač Kinijoje, gyvatė – grožio ir iš-
minties simbolis. Gyvatės metais gimę mėgsta ramybę, 
nepakenčia triukšmo, sumaišties. Prieš nuspręsdami jie 
mėgsta viską apsvarstyti, linkę mąstyti, filosofuoti, do-
mėtis politika. Gyvatės metais gimę žmonės gražūs, ele-
gantiški, turintys meninį skonį, pasitikintys savimi, retai 
paisantys kitų patarimų, atkakliai siekiantys prabangaus 
gyvenimo. Pastarąjį charakterio bruožą galima interpre-
tuoti įvairiai. Siekis gyventi gražiai ir pasiturinčiai nėra 
peiktinas, bet didelis godumas yra tiesus kelias į teisia-
mųjų suolą ir asmenybės griūtį. Kartą J.Baltušis, paklaus-
tas, kiek žmogui reikia turėti pinigų, atsakė: tiek, kad apie 
juos nereikėtų nuolat galvoti. Jeigu turi mažai, visą laiką 
galvoji, iš kur jų gauti, kai turi pernelyg daug, vis galvo-
ji, kaip juos apsaugoti, kur padėti.

Į Gyvatės metus žengiame su nauju Seimu. Jame Gy-
vatės metais (1941, 1953 ir 1965) gimusių turime 10. Tarp 
jų – nė vienos moters, o gaila, mat Gyvatės metais gimu-
siosios yra reiklios, organizuotos, stengiasi pagerinti žmo-
nių tarpusavio santykius. Kaip tik tai mums praverstų.

Šie metai ypatingi – Lietuva pirmininkaus Europos Są-
jungos Tarybai. Tai didelis išbandymas mūsų politikams, 
diplomatams ir visai valstybei. 2013-ieji taip pat paskelb-
ti sveikatos metais. Tikėkime, kad jiems praėjus nesijau-
sime kaip dabar, pasibaigus Europos vyresnių žmonių 
aktyvumo ir kartų solidarumo metams. Ar daug orga-
nizuota įsimintinų renginių, priimta reikšmingų nutari-
mų, ar tėvai ir seneliai dvasiškai suartėjo su savo vaikais 
ir vaikaičiais? Viskas buvo paskandinta abejingumo, ne-
veiklumo, tingumo miglose. Tikėkime, kad tokia tenden-
cija nesitęs. Šiemet viskas bus kitaip, juk gyvatė jau tūks-
tančius metų yra medicinos simbolis ir jos metais galime 
tikėtis gerų poslinkių šioje visiems labai svarbioje srityje.

Atšliaužia  
Juodosios vandens 

gyvatės metai

Pristatė nuveiktus 
darbus

Lazdijų rajono neįga-
liųjų draugijoje įvyko atas-
kaitinė rinkiminė konfe-
rencija. Organizacijos de-
legatams ir veikla besido-
mintiems neįgaliesiems 
bei svečiams draugijos pir-
mininkas Jonas Ambrasiū-
nas pristatė išsamią veiklos 
ataskaitą. Joje jis paminė-
jo ne tik draugijos nuveik-
tus darbus, bet ir tuos, ku-
rių, deja, organizacija tu-
rės atsisakyti. Vienas jų – 
neįgaliųjų ypač palankiai 
vertinama malkų kapoji-
mo jiems paslauga. 

Pirmininkas taip pat 
apgailestavo, kad pasta-
raisiais metais labai suma-
žėjo draugijos narių skai-
čius. Dar blogiau, kad dėl 
to nutrūko kai kurių orga-
nizacijos skyrių rajono se-
niūnijose veikla ir paslau-
gos ne tik nepriartėjo, bet ir 
atitolo nuo neįgaliųjų. Dėl 
to net konferencijoje buvo 
atstovaujama ne visiems 
rajono neįgaliesiems, mat 
kai kurie skyriai neišrinko 
savo delegatų.

Darbų imsis naujai išrinkta 
pirmininkė ir taryba

Perdavė 
organizacijos vairą

Pasisakę konferencijos 
delegatai ir draugijos tary-
ba pirmininko veiklą įver-
tino teigiamai. Jie pažymė-
jo, jog, žvelgiant į praei-
tį, visad atrodo, kad buvo 
galima nuveikti geriau ir 
daugiau, tačiau nedera 
pamiršti įvairių veiksnių, 
kurie turi įtakos darbams.

Susirinkusieji nutarė 
organizacijos pirmininką 
rinkti slaptu balsavimu. 
Iš 5 pačių neįgaliųjų pa-
siūlytų kandidatų į pir-
mininko vietą pretenda-
vo 2, tarp jų nebuvo ilga-
mečio organizacijos vado-
vo J.Ambrasiūno. Jis drau-
gijos vairą panoro perduo-
ti naujam žmogui dėl pas-
taraisiais metais pablo-
gėjusios sveikatos. Rink-
damiesi iš dviejų kan-
didačių – Angelės Lau-
kionienės ir Onutės Čer-

niauskienės – savo naują-
ja pirmininke Lazdijų ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
nariai išrinko pastarąją. 
O.Černiauskienė – buvu-
si organizacijos buhalterė, 
pelniusi neįgaliųjų pasiti-
kėjimą ir išrinkta absoliu-
čia balsų persvara. Vėliau 
išrinkta ir naujoji draugi-
jos taryba.

Užduotys naujai 
išrinktai vadovybei

Konferencijos delega-
tai suformavo pagrindines 
užduotis naujai išrinktai 
pirmininkei ir tarybai. Pir-
miausia, neįgaliųjų nuo-
mone, būtina atkurti pas-
taraisiais metais nunyku-
sius organizacijos skyrius 
seniūnijose. Mat pagrindi-
nis tikslas – priartinti pas-
laugas prie neįgaliųjų ir 
užtikrinti jų teikimą. Ne-
atkūrus padalinių tai pa-
daryti nemažame Lazdi-

jų rajone bus labai sunku. 
Susirinkusieji taip pat pa-
brėžė būtinybę organizuo-
ti renginius draugijos pa-
daliniuose. Jie skatino pir-
mininkę ir naująją tarybą 
imtis iniciatyvos bendra-
darbiauti su kitomis neį-
galiųjų draugijomis, ypač 
su Alytaus apskrities. Taip 
galima pasisemti vertin-
gos patirties.

Konferencijos pabaigo-
je delegatai padėkojo ilgus 
metus organizacijai vado-
vavusiam J.Ambrasiūnui 
už sąžiningą darbą ir ak-
tyvią veiklą neįgaliųjų la-
bui. Naujai išrinktai orga-
nizacijos vadovybei pa-
linkėta sėkmės ir nuošir-
daus darbo. 

Delegatams ir sve-
čiams savo dainas dova-
nojo Lazdijų rajono neį-
galiųjų draugijos ansam-
blis „Atjauta“.

Juozas RASIULIS

Draugija siekia, kad paslaugas 
gaunančiųjų nesumažėtų

nesiais. Tiesa, šiemet or-
ganizacijos finansavimas 
šiek tiek sumenko – socia- 
linės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektui įgy-
vendinti Vievio neįgaliųjų 
draugijai Elektrėnų savi-
valdybė skyrė 48 tūkst. litų 
(pernai – 50,8 tūkst. litų). 
Turint galvoje nuo metų 
pradžios padidintą mini-
malią algą, lėšų trūkumas 
bus dar labiau juntamas. 
Tačiau M.Pacevičienė dėl 
to labai nesijaudina. Pa-
sak jos, draugija turi rėmė-
jų, pinigėlių sukaupia ir iš 
organizacijai pervedamų 
2 proc. gyventojų pajamų 
mokesčio. 

Draugija ketina ir šiek 
tiek pertvarkyti savo tei-
kiamas paslaugas. Suta-
pus keletui nelabai pa-
lankių aplinkybių, šiemet 
nutarta atsisakyti (bent 
jau metams) biosocialinių 
funkcijų atkūrimo pas-
laugų, tačiau bus daugiau 
teikiama dušo paslaugų. 
M.Pacevičienė pasakoja, 
kad, kol buvo masažuoja-
mi žmonės, čia pat įreng-
tame duše buvo galima iš-
simaudyti tik prieš masa-

žuotojai pradedant darbą 
ir jį baigus. Dabar tokių ri-
bojimų nebeprireiks. 

Paslaugas teikia ir 
pensininkams

Vievio neįgaliųjų drau-
gija paslaugas teikia ir pen-
sinio amžiaus žmonėms. 
Pasak M.Pacevičienės, 
daugelis jų – buvę neįga-
lieji. Po apsilankymo Neį-
galumo ir darbingumo nu-
statymo tarnyboje ne vie-
nas buvęs neįgalus žmo-
gus netikėtai pasveiksta. 
Net didelius specialiuo-
sius poreikius turėję ne-
įgalieji tampa paprastais 
pensininkais. Pernai Vie-
vio, Kazokiškių, Pastrėvio 
seniūnijose buvo 1 102 ne-
įgalieji, šiemet teliko 770. 

Neįgaliųjų draugija sa-
vivaldybei teikia atskirą 
projektą, kad turėtų lėšų 
pensinio amžiaus žmo-
nėms reikalingoms pas-
laugoms teikti – jiems skal-
biami drabužiai, sudaro-
mos galimybės išsimaudy-
ti duše, įsitraukti į darbi-
nio užimtumo programą. 

Pastaraisiais metais 
ir pensininkų, ir neįga-
liųjų grupės pasipildė 
žmonėmis, kuriems anks-
čiau savivaldybė skirdavo 
talonus, suteikdavusius 
jiems galimybę draugijo-
je gauti asmens higienos 
paslaugas. Jas savivaldy-
bė pirkdavo iš draugijos. 
M.Pacevičienė prisimena, 
kad iki 2009-ųjų per me-
tus draugija šias paslau-
gas teikdavo daugiau nei 
140 žmonių, tačiau, savi-
valdybei nustačius, kad 

tokia parama gali būti tei-
kiama tik iki 525 litų gau-
nantiems žmonėms, šių 
paslaugų gavėjų skaičius 
kasmet ėmė mažėti. Pernai 
asmens higienos paslau-
gas savivaldybė iš drau-
gijos pirko tik 2 žmonėms.

Kultūriniai 
renginiai – ne 

draugijos rūpestis?
M.Pacevičienė pasako-

ja, kad į savivaldybei tei-
kiamą projektą įtraukia 
ir kultūrinę veiklą. Pernai 
tam buvo skirta 1,5 tūkst. 
litų (bendros projekto lė-
šos – 5 tūkst. litų). Pirmi-
ninkė neslepia, kad už to-
kius pinigus ne ką tenu-
veiksi. Savivaldybės nuo-
monė šiuo aspektu kitokia 
– neįgalieji turėtų įsitrauk-
ti į Kultūros centro orga-
nizuojamą veiklą, jo ren-
ginius, o Neįgaliųjų drau-
gijai tereikėtų pasirūpin-
ti, kad organizacijos na-
riai būtų į juos atgabenti. 

M.Pacevičienė tikina, 
kad vyresnio amžiaus ne-
įgalieji kur kas geriau jau-
čiasi bendraamžių, pana-
šaus likimo žmonių būry-
je, todėl Neįgaliųjų drau-
gijos organizuojami rengi-
niai sulaukia didesnio su-
sidomėjimo ir palaikymo. 
Žmonės mielai vyksta į 
tradicinę neįgaliųjų šventę 
Talačkoniuose, dalyvauja 
įvairiose mugėse, pačioje 
draugijoje vykstančiuo-
se renginiuose. Šią veiklą 
organizacija finansuoja iš 
įvairios paramos sukaup-
tomis lėšomis. 

Aldona DELTUVAITĖ

Vievio neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Marijona Pacevi-
čienė.
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Tikros patirtys

Esu neįgali, dėl skausmo ilgą 
laiką negalėjau dirbti. Susiaurėjo 
bendravimo ratas, jaučiausi lyg 
atitrūkusi nuo viso pasaulio. Su-
stiprėjusi ieškojau darbo, bet vi-
sur atsimušdavau tarsi į sieną – 
krizė, sveiki žmonės darbo nesu-
randa, kam gi reikalingas neįga-

Atradusi mielą veiklą  
vėl pasijuto reikalinga

Negalia daugelio gyve-
nimus jei ne aukštyn ko-
jom apverčia, tai bent 
gerokai sujaukia. Tenka 
prisitaikyti prie pasikei-
tusių gyvenimo sąlygų, 
neretai tai reiškia mėgs-
tamo darbo, veiklos at-
sisakymą. Kartu pasikei-
čia ir emocinė savijauta, 
savęs vertinimas. Bet ne-
reikia pasiduoti – būtina 
ieškoti galimybių grįžti į 
įprastą gyvenimą. Viena 
iš jų – profesinė reabilita-
cija neįgaliesiems.

lus, viso darbo krūvio „nepave-
žantis“ darbuotojas? Kai terito-
rinėje darbo biržoje pasiūlė pa-
sidomėti profesinės reabilitacijos 
mokymais, net išsigandau – man 
jau per penkiasdešimt, moky-
klos suolas kaži kada pamirštas, 
buvo baisu, ar sugebėsiu moky-
tis kartu su kitais, jaunais, ar ne-
apsijuoksiu, ar leis sveikata. Da-
bar net juokinga prisiminti, kad 
biržos darbuotoja mane ramino 
ir įkalbinėjo.

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos specialis-
tai man nustatė profesinės rea-
bilitacijos poreikį ir jau netru-
kus pradėjau mokytis Vilniaus 
Žirmūnų darbo rinkos moky-
mo centre. Čia mano baimės iš-
sisklaidė nuo pat pirmų dienų. 
Pamačiau, kad Centre mokosi 
įvairaus amžiaus ir įvairių nega-
lių žmonės. Mokymų pradžioje 

vyko gebėjimų įvertinimo ir pro-
fesinio orientavimo užsiėmimai. 
Jų metu medikai ir psichologai 
įvertino profesinės reabilitacijos 
programos dalyvių sveikatą, as-
menines savybes, interesus, ge-
bėjimus ir patarė, kokią specia-
lybę geriausia rinktis.

Šiltas Centro darbuotojų, psi-
chologių bendravimas ir padrą-
sinimas leidžia visiems progra-
mos dalyviams pasijusti viena 
šeima, išsikalbėti apie savo ne-
galias, problemas, spręsti iškilu-
sias problemas.

Pasirinkau siuvėjų mokymo 
kursus ir dėl to labai džiaugiuo-
si. Mokymo centro dėstytojai – 
tikri specialistai, turintys daug 
bendravimo su neįgaliaisiais pa-
tirties, todėl nesunkiai su visais 
randa bendrą kalbą, padeda atsi-
skleisti mokinių talentams. Nors 
iki tol mokėjau siūti, tik Centre 

supratau, kiek daug nežinau. 
Daug darbo subtilumų išmokau 
iš profesijos mokytojo – savo ži-
niomis ir patirtimi jis noriai da-
lijosi su visais mokiniais, sukur-
damas jaukią, ramią ir darbin-
gą atmosferą. Baigusi mokymo 
programą gavau ne tik profesi-
jos pažymėjimą, bet ir „apsiren-
giau“, nes pati pasisiuvau švarką, 
lietpaltį, paltą ir kitų drabužių.

Įgytos profesinės žinios ir 
įgūdžiai nenueis veltui, mat pa-
dedama Centro specialistų sura-
dau darbą. Nebuvo lengva, nes 
galiu dirbti ne visą darbo dieną, 
bet man pasisekė. Dabar pusę 
dienos dirbu Vilniaus prekybos 
centre „Panorama“ įsikūrusioje 
„Linos artelėje“.

Noriu padrąsinti kitus neįga-
liuosius neužsidaryti tarp ketu-
rių sienų. Profesinės reabilitaci-
jos programa – didelė paspirtis 
neįgaliajam, kuris nori būti sa-
varankiškas. Tai galiu patvirtinti 
savo patirtimi – dirbu mėgstamą 
darbą ir vėl galiu jaustis reikalin-
ga visuomenės dalimi.

Nina BABKOVA

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų 
darbo rinkos mokymo centras
kviečia negalią turinčius 
ir šiuo metu nedirbančius as-
menis registruotis į profesinės 
reabilitacijos programą.
Galite pasirinkti apskaitininko, 
dekoratyvinės kosmetikos, 
duonos gaminių kepėjo, siu-
vėjo, pynėjo iš vytelių, slau-
gytojo padėjėjo, kompiute-
rinės grafikos, maketavimo 
ir projektavimo bei kitas pa-
klausias specialybes.
Bus mokama pašalpa, jei esa-
te iš kito miesto – jus apgyven-
dins, maitins.
Jums reikėtų kreiptis į NDNT dėl 
profesinės reabilitacijos porei-
kio nustatymo.
Platesnė informacija 
www.vzdrmc.lt, 
tel. (8 5) 276 09 47 arba 
tel. 8 620 490 90.

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centras

DĖMESIO

nesandarios, todėl lauke spau-
džiant speigui į butą veržiasi šal-
tis) kreipėsi į seniūniją, kad kel-
tuvas būtų išmontuotas. 

Seniūnijos pozicija buvo nuo-
saikesnė – kai name daug pensi-
nio amžiaus žmonių, ką gali ži-
noti, kas gali nutikti, ir ar netru-
kus neteks vėl rūpintis, kad kel-
tuvas būtų įrengtas. Ir šis požiū-
ris netruko pasitvirtinti. Šeštaja-
me aukšte gyvenančią nuo vai-
kystės neįgalią Mariją Lukšą iš-
tiko bėda – nelaimingo atsitiki-
mo metu moteriai lūžo koja. Ne-
įgaliąją prižiūrinti sesuo Gelena 
džiaugiasi, kad keltuvas į pirmą-
jį aukštą nebuvo išmontuotas – 
jei ne jis, moteris neįsivaizduo-
ja, kaip daugiau nei pusmetį ve-
žimėlyje sėdinčią seserį reikėtų 
nugabenti pas gydytojus. 

Taigi vienam žmogui įreng-
tas keltuvas jau pasitarnavo 
trims neįgaliesiems. Nors, kai-
mynų teigimu, didesnio vargo 
dėl jo gedimų nebūta, galimo re-
monto problema vis dėlto išlie-
ka. Kas imsis tuo rūpintis ir ap-
mokės atliktų darbų sąskaitą?

Kitokią situaciją iki 2007 
metų sumontuota įranga besi-
domintys LND darbuotojai rado 
Teresės Arnašienės namuose. 
2005-aisiais jos vyrui buvo įreng-
tas vertikalus keltuvas į antrąjį 
namo aukštą. Kad darbai būtų 
atlikti greičiau, moters teigimu, 
šeima sumokėjo pusę keltuvui 
įrengti reikalingos sumos. Tikru 
pagalbininku keltuvas buvo ta-
pęs ir garbaus amžiaus sulau-
kusiai šeimininkės motinai. Ta-
čiau prieš kurį laiką abiem arti-
miesiems mirus, keltuvas šeimai 
pasidarė nebereikalingas. Pasta-
ruoju metu jis net neveikia (ma-
tyt, taip pat sugedusi elektros 
įranga, nes nedega lemputės).

T.Arnašienė kreipėsi ir į 
LND, kuri rūpinosi šio keltuvo 

įrengimu, ir į savivaldybę, bet 
paaiškėjo, kad keltuvas nei vie-
nur, nei kitur neužregistruotas 
kaip jų nuosavybė, jis niekam 
nepriklauso, tad niekas ir nesi-
ims jokių jo išmontavimo darbų. 
T.Arnašienė stebisi, kodėl toks 
brangus įrenginys niekam ne-
reikalingas ir ar tikrai jo nebūtų 
galima panaudoti kito neįgalaus 
žmogaus gyvenimui paleng- 
vinti. Moteris tikisi, jog vis dėl-
to atsiras šio turto savininkas, o 
jai pavyks atgauti bent dalį savo 
sumokėtų pinigų.

Problema įvardyta jau 
prieš dvejus metus

LND pirmininkas Zigmantas 
Jančauskis jau prieš porą metų 
kreipėsi į Vilniaus miesto savi-
valdybės administraciją, infor-
muodamas apie neįgaliesiems, 
kuriems keltuvai įrengti nuo 
2001 metų (o tokių, AB „Pun-
tukas“ duomenimis, sostinėje 
buvo 47), kylančias jų remonto 

Brangiai kainavusi įranga – niekam nepriklausantis  
ir neprižiūrimas turtas?

(atkelta  iš 1 psl.)
problemas. Vilniaus miesto sa-
vivaldybės administracija su AB 
„Puntukas“ 2010-ųjų sausį buvo 
sudariusi keltuvų neįgaliesiems 
techninio aptarnavimo sutartį 
tik dėl 25 įrenginių. Akcentavęs, 
kad neįgalieji neturi techninių ir 
materialinių galimybių patys pa-
sirūpinti keltuvų aptarnavimo 
ir remonto darbais, LND vado-
vas prašė į minėtą sutartį su AB 
„Puntukas“ papildomai įraukti 
ir pridėtame sąraše išvardytus 
neįgaliųjų keltuvus. 

Lankantis neįgaliųjų Anos 
Radzevič ir Stasio Marcinkevi-
čiaus, kuriems keltuvai įrengti 
iki 2007 metų, namuose, šie žmo-
nės minėjo, kad prieš porą metų 
kažkas iš savivaldybės domėjo-
si šia įranga, žadėjo, kad ateity-
je jiems keltuvų remontas ne-
kainuos. 

Bene prieš metus anksčiau 
įrengtais keltuvais susirūpinta 
ir Kaune. Būstų neįgaliesiems 
pritaikymą Kauno miesto savi-
valdybė yra delegavusi Kauno 
neįgalaus jaunimo užimtumo 
centrui. Už šiuos darbus atsa-
kingas centro skyriaus vedėjas 
Vidas Juozas Zigmantas sako, 
kad yra sudaryta speciali darbo 
grupė, kuriai pavesta patikrin-
ti, suskaičiuoti ankstesniais me-
tais įrengtus keltuvus (iki 2007 
metų neįgaliesiems Kaune įreng-
ti 22 keltuvai) ir bus sprendžia-
ma dėl jų perdavimo savival-
dybės nuosavybėn bei eksplo-
atacijos ir remonto organizavi-
mo. Pasak V.J.Zigmanto, ir da-
bar dėl šių problemų besiskun-
džiantiems neįgaliesiems Neįga-
laus jaunimo užimtumo centras 
stengiasi padėti ir nepalikti jų li-
kimo valiai.

Dar kartą į Vilniaus savival-
dybės administraciją dėl šios 
problemos besikreipusiam LND 
pirmininkui Z.Jančauskiui taip 
pat pažadėta, gavus visą do-
kumentaciją apie iki 2007 metų 
sostinėje įrengtus keltuvus, įra-

šyti šį klausimą į Vilniaus savi-
valdybės tarybos posėdžio dar-
botvarkę. Išnagrinėjusi pateiktą 
medžiagą taryba turėtų nuspręs-
ti, ar ši įranga bus įtraukta į savi-
valdybės balansą ir bus pasirū-
pinta jos priežiūra. 

Keltuvų remonto 
problema aktuali visoms 

savivaldybėms 
Neįgaliųjų nusiskundimai 

pasiekė ir Neįgaliųjų reikalų 
departamentą (NRD). Jo direk-
torė Genovaitė Paliušienė krei-
pėsi į visų šalies savivaldybių 
administracijas, ragindama at-
sižvelgti į tai, kad neįgalieji, ku-
riems keltuvai (liftai) buvo įreng-
ti iki 2007 metų, nepajėgia pa-
tys susimokėti už jų remontą, 
juos prižiūrėti. Rašte pabrėžia-
ma, kad dažniausiai šie įrengi-
niai nėra perduoti savivaldybių 
administracijų turto apskaitai, 
nors į tuo metu galiojusius Rei-
kalavimus būsto (aplinkos) pri-
taikymo programai buvo įtrauk-
tas punktas, įpareigojantis įvai-
raus tipo įrenginius (keltuvus, 
liftus ir pan.) perduoti į savi-
valdybių balansus, o savivaldy-
bėms – organizuoti jų priežiūrą. 
Ragindama iš būstų pritaikymą 

organizavusių nevyriausybinių 
organizacijų perimti jų įrengtus 
keltuvus savivaldybių adminis-
tracijų nuosavybėn, NRD direk-
torė G.Paliušienė primena, kad 
nuo 2007 metų kasmet savival-
dybėms skiriamos valstybės biu-
džeto lėšos neįgaliesiems įreng-
tų keltuvų (liftų) eksploatacijai 
ir priežiūrai. Iš valstybės biu-
džeto dengiama 80 proc. šių iš-
laidų, iš savivaldybės biudžeto 
lėšų – 20 proc. 

LND pirmininkas Z.Jančaus- 
kis ragina šiai problemai dau-
giau dėmesio skirti visus 37 LND 
asocijuotųjų narių atstovus, da-
lyvaujančius savivaldybių būsto 
pritaikymo komisijų darbe. Būti-
na patikrinti visus dokumentus, 
kam buvo įrengti keltuvai, apsi-
lankyti tų žmonių namuose, pa-
sidomėti, kaip sekasi juos eks-
ploatuoti, ir visą informaciją pa-
teikti savivaldybių administraci-
joms. Su šia problema susijusius 
duomenis kaupia ir LND, todėl 
Z.Jančauskis asocijuotųjų narių 
atstovus ragina surinkta infor-
macija pasidalyti ir su LND, ku-
riai jos gali prireikti atstovaujant 
visų šalies neįgaliųjų interesams. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

2002 m. „Puntuko“ įrengtas nuožulnus keltuvas į pastatą.

Neįgalieji tikisi, kad ir anksčiau 
įrengtus keltuvus savivaldybės 
įtrauks į savo balansus ir pasirūpins 
jų remontu. 
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Psichologo
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Kas yra psichologija ir 
psichologas?

Žodis psichologija yra kilęs 
iš dviejų graikų kalbos žodžių: 
„psyche“ – siela ir „logos“ – 
mokslas. Taigi tai yra „sielos 
mokslas“. Šiomis dienomis psi-
chologija apibrėžiama išsamiau – 
tai mokslas apie psichikos reiški-
nius, jų dėsnius ir mechanizmus. 
Tikrasis psichologas, kuris gali 
konsultuoti žmones, – tai asmuo, 
turintis psichologijos bakalau-
ro ir magistro laipsnį. Toks spe-

Sielos gydytojai: ką apie juos 
žinome ir kodėl bijome

Į gyvenimą atėjusios ne-
sėkmės, praradimai, ne-
galia vienaip ar kitaip 
sužeidžia kiekvieno sie-
lą. Kartais tie sužeidimai 
nėra laibai dideli ir žmo-
gus, padedamas artimų-
jų, gali juos užgydyti. Ta-
čiau jų būna ir labai gilių, 
nuolat „užkliūvančių“ ir 
vėl atsinaujinančių. Ne-
retai sielos žaizdos einant 
laikui tik gilėja. Tokiu 
atveju būtina sielos ir rū-
pesčių gydytojo – psicho-
logo – pagalba.

cialistas gali padėti išmokti rasti 
išeitį iš krizinės situacijos, atras-
ti savo stiprybes, padėti suvok-
ti, kaip kokybiškiau bendrauti ir 
išlaikyti ilgalaikius santykius su 
žmonėmis.

Kodėl taip bijome 
psichologo?

Pirma, visada bijome nau-
jų, nežinomų dalykų bei poky-
čių. Psichologo profesija Lie-
tuvoje gana nauja ir dar ne vi-
siems gerai žinoma. Prieš de-
šimt metų su psichologu susi-
durdavo retas, o šiandien šie 
specialistai jau dirba mokyklo-
se, darželiuose ir net kai kuriose 
firmose. Tačiau visa tai – tik ne-
seniai įvykę perversmai, todėl 
žmonės dar nesusiformavo tikro  
psichologo įsivaizdavimo, o ir 
psichologai dar nespėjo pelnyti 
žmonių pasitikėjimo.

Antra, bijome pasirodyti silp- 
ni, mat silpnumas mūsų visuo-
menėje nėra laikomas teigiama 
savybe. Tačiau visai nesvarbu, ar 
tai teigiamos, ar neigiamos savy-
bės, kiekvienas turime teisę būti 
liūdnas, silpnas, nusivylęs, pasi-
metęs ar pasižymintis kitais stip- 

riam žmogui nebūdingais jaus-
mais. Tai nereiškia, kad išgyve-
nantis tokius jausmus žmogus 
turėtų būti nemylimas ar jaustis 
bevertis. Tiesiog tuo metu žmo-
gui atsigauti reikia kito pagalbos.

Trečia, žmonės dažnai pai-
nioja psichologo ir psichiatro są-
vokas. Dėl to eidami konsultuo-
tis pas psichologą bijo, kad jiems 
nebūtų nustatytas psichikos su-
trikimas. Žinotina, kad psicho-
logas negali to padaryti. Jis tik 
gali atlikti psichologinį testavi-
mą ar psichologinį įvertinimą, 
kurie padėtų psichiatrui nustaty-
ti psichikos sutrikimą. Dažniau-
siai tai atliekama tik klientui pa-
prašius. Psichiatras yra gydyto-
jas, kuris yra įgijęs psichiatro pro-
fesinę kvalifikaciją ir nustato psi-
chikos sutrikimus bei juos gydo.

Psichologinis 
konsultavimas

Tai visų pirmą yra pokalbis 
tarp psichologo ir kliento. Šis po-
kalbis nuoširdesnis, atviresnis už 
pokalbį su bendradarbiu, pažįs-
tamu. Šio pokalbio metu kartu 
su klientu yra bandoma spręsti 
iškilusias problemas, surasti bū-

dus, kaip susitaikyti su dalykais, 
kurių negalima pakeisti, ieško-
ma besikreipiančiojo stiprybių, 
lavinami bendravimo gebėjimai. 
Kiek naudos klientas pasisems 
iš konsultacijų, priklauso ir nuo 
psichologo, ir nuo besikreipian-
čiojo. Tai reiškia, jog, kad ir koks 
geras ir patyręs būtų psicholo-
gas, jei klientas nenorės ar ne-
bus pasirengęs keistis, konsulta-
vimas neduos naudos. Žinotina, 
kad psichologas žmogų priima 
kaip unikalią asmenybę, turin-
čią savo vertybes ir požiūrį į gy-
venimą bei galinčią laisvai rink-
tis, kaip elgtis. Klientas pats turi 
prisiimti visišką atsakomybę už 
sprendimus ir savo gyvenimą.

Dažnai žmonės į konsultaciją 
ateina tikėdamiesi konkrečių pa-
tarimų, kaip išspręsti problemą. 
Tačiau psichologas – ne patari-
mų dalytojas. Kiekvienas žmo-
gus tik pats gali žinoti geriausią 
būdą, kaip įveikti savo problemą. 
Konsultantas gali tik padėti žmo-
gui rasti tą sprendimą, atskleisti 
stipriąsias savybes.

Yra psichologų, kurie konsul-
tuoja žmones nuotoliniu būdu, 
pavyzdžiui, per internetinių po-

Pastabos. „Dalis“ gali būti 
šaukštelis, vienas ar du šaukštai 
ir t.t. – tai priklauso nuo numato-
mo pagaminti sulčių kiekio. Jei-
gu neturime agurkų, vartojamas 
morkų ir burokėlių sulčių miši-
nys (keisti mišinio proporcijas ne-
pageidautina).

2) Vitaminizuotą mišinį su-
daro: apelsinų, morkų, obuolių, 
svogūnų ir pomidorų sultys (kie-
kvienų sulčių imama po 1/4 stikli-
nės), taip pat į mišinį dar įmaišo-
mas šaukštas medaus. Išgeriama 
(pageidautina gerti lėtai, nedide-
liais gurkšneliais, po valgio). Jei-
gu išgėrus ar net pradėjus ger-
ti jaučiamas gerklės, stemplės ar 
skrandžio graužimas, prieš var-
tojimą mišinys turi būti atskies-
tas lygiomis dalimis (ar mažes-
niu santykiu) šiltu virintu van-
deniu. Tai taikoma ir kitiems čia 
pateiktiems sulčių receptams, jei 
tik pasireiškia nurodytas nema-
lonus pašalinis poveikis.

Pastaba. Kai mišinyje trūksta 
pomidorų ar obuolių sulčių, dvi-
gubinamas morkų sulčių kiekis.

3) Mediniu šaukštu sumaigo-
ma stiklinė spanguolių, per mar-
lę išsunkiamos sultys, pagal sko-
nį įmaišoma medaus, atskiedžia-
ma stikline šilto virinto vandens. 
Geriama po 1/4 stiklinės 4–5 kar-
tus per dieną po valgio.

Bičių žiedadulkės
Apie šio produkto unikalias 

maistines ir gydomąsias savy-
bes „Bičiulystė“ rašė daug kar-
tų. Šį kartą apsiribosime tik kon-
krečiu receptu: žiedadulkės var-
tojamos į vidų po šaukštelį 3 kar-
tus per dieną. Gydymo kursas – 
30 dienų. Deja, dažnas ligonis po 
savaitės ar net anksčiau, pasijutęs 
sveikesnis, užmiršta, kad gydytis 

Pasitelkę liaudies medicinos 
receptus gripą įveiksime greičiau

Kalbėdami apie gripo pro-
filaktiką ir gydymą daž-

nai galvojame tik apie vaistus. 
Žinoma, juos būtina vartoti, bet 
vien jų negana. Mūsų organiz-
mas nuo šios infekcijos mažiau 
nukentės ir greičiau pasveiks, 
jei kartu naudosime papildomas 
liaudies medicinos priemones. 
Jos yra kiekvienam prieinamos, 
paprastos ir veiksmingos.

Vitaminizuoti produktai
Bendras silpnumas, pykini-

mas, padidėjusi kūno tempera-
tūra, troškulys, džiūstanti burna, 
pasunkėjęs kvėpavimas per nosį, 
kosulys, galvos, raumenų skaus-
mas ir kiti negalavimai labai pa-
blogina apetitą. Be to, susirgus 
vyksta organizmo apnuodijimas 
gripo virusų medžiagų apykai-
tos produktais, sparčiau ir dides-
niais kiekiais eikvojamos vitami-
nų atsargos. Organizme atsiradę 
nuodai, kartais ir vartojami vais-
tai slopina žarnyno naudingųjų 
bakterijų (gaminančių reikalin-
gus vitaminus) veiklą.

Ką daryti? Trūkstamų vita-
minų galima gauti vartojant len-
gvai pasisavinamų vitaminizuo-
tų produktų. Pavyzdžiui, medici-
noje žinoma faktų, kai per dieną 
išgeriant 600–800 ml įvairių vai-
sių sulčių arba valgant šviežių 
daržovių, šiokio tokio sveikatos 
pagerėjimo sulaukiama maždaug 
po trijų dienų ir net išvengia-
ma komplikacijų. Ypač naudin-
gi vaisių ir daržovių sulčių miši-
niai, kurie tinka sergant ne vien 
gripu, peršalimo ligomis, bet ir 
esant nuovargiui, sumažėjusiam 
darbingumui, prastai nuotaikai.

1) Mišinys iš morkų (10 da-
lių), burokėlių (3 dalys), agurkų 
(3 dalys).

reikia visą mėnesį ir, kenkdamas 
sau, nutraukia gydymo kursą.

Pastabos. Net visiškai svei-
kiems žmonėms per metus reko-
menduojama suvartoti apie 250 
g žiedadulkių. Kadangi šis pro-
duktas pasižymi stimuliuojančio-
mis savybėmis, kai kuriems žmo-
nėms nepatartina vartoti žieda-
dulkių vakare (gali sukelti mie-
go sutrikimus). 

Miškinio erškėčio vaisių 
arbata

Ši arbata pasižymi dezinfe-
kuojančiomis savybėmis, skatina 
prakaitavimą, didina organizmo 
atsparumą infekcinėms ligoms, 
greitina sveikimo procesus. Pir-
mosiomis susirgimo gripu die-
nomis (1–4 d.) ruošiamas užpi-
las: 5 šaukštai džiovintų smul-
kintų vaisių termose užplikomi 
litru verdančio vandens, termo-
sas užkemšamas. Po 4–6 valandų 
užpilas perkošiamas per dvigubą 
marlę ar sietelį ir išgeriamas per 
dieną nedidelėmis porcijomis.

Vėliau šių vaisių užpilas ruo-
šiamas imant mažesnį kiekį ža-
liavos (2 šaukštai) ir vartojamas 
ta pačia tvarka.

Medus su citrina
100 g medaus sumaišoma su 

vienos citrinos sultimis. Mišinys 
ištirpinamas 800 ml virinto van-
dens. Per dieną išgeriamas (geria-
ma neskubant, nedideliais gurkš-
neliais) visas mišinys.

Liaudies medicinoje pasta-
ruoju metu tapo labai populia-
rus šio recepto supaprastintas va-
riantas: šaukštas medaus ištirpi-
namas stiklinėje šilto virinto van-
dens, įmaišomos iš pusės citri-
nos išspaustos sultys. Išgeriama 
iš karto nedideliais gurkšniais.

Inhaliacijos
Įkvepiamos labai smulkios 

minėtų medžiagų dalelės iškart 
veikia didelį kvėpavimo gleivi-
nės arba plaučių alveolių pavir-
šiaus plotą ir į kraują patenka 
maždaug 20 kartų greičiau negu 
pro virškinamąjį traktą.

Pastaba. Padidėjus arteri-
niam kraujospūdžiui, šios pro-
cedūros atliekamos tik pasitarus 
su gydytoju.

Sergant gripu, kai prasideda 
laringitas (gerklų uždegimas), 
tracheitas (trachėjos uždegimas), 
inhaliacijoms dažniausiai naudo-
jama ne kurio nors vieno, o kelių 
vaistinių augalų žaliava. Pavyz-
džiui: eukalipto lapų (1 dalis), ša-
lavijo lapų (2 dalys), ramunėlės 
žiedų (1 dalis), pipirmėtės žolės 
arba lapų (1 dalis), pušies pum-
purų (1 dalis). Mišinys suberia-
mas į litro talpos termosą, užpli-
koma litru verdančio vandens, 
užkemšama. Po valandos ruoši-
nys tinka inhaliacijai.

Kiekvieną kartą naudojama 
šviežia užpilo porcija (prieš inha-
liaciją užpilas dar pastatomas ant 
nestiprios ugnies, palaikoma, kol 
užvirs, toliau nevirinama). Šiam 
reikalui speciali įranga nebūtina. 
Reikia nedidelio puodo, plataus 
rankšluočio ir iš standaus popie-
riaus ar plono kartono susuktos 
tūtos (platesniuoju jos galu už-
dengiamas puodo viršus, pro 
siauresnįjį – kvėpuojama). Jei ne-
sinaudojama tūta, ligonis pasilen-
kia (saugiu atstumu) virš garuo-
jančio indo ir užsidengia galvą 
rankšluosčiu.

Jeigu gydytojas nenurodo ki-
taip, inhaliacijos daromos 2 kar-
tus per dieną (ryte ir vakare) po 
1–3 min. Inhaliacija pradedama 

praėjus 5 min. po to, kai užverda 
vanduo, mat kvėpuoti verdan-
čiais garais nesaugu.

Pageidautina inhaliacijas da-
ryti praėjus pusvalandžiui po val-
gio ar fizinio darbo. Jei liga pa-
žeidė nosiaryklę, garai įkvepia-
mi per nosį, iškvepiami per nosį 
ir burną. Kai pažeisti bronchai, 
įkvepiama per burną, iškvepiama 
per burną ir nosį. Bet kokiu atve-
ju įkvėpus reikia kelias sekundes 
sulaikyti kvėpavimą, paskui lė-
tai iškvėpti. Per inhaliacijas kvė-
puojama ramiai, neskubama ir 
nesistengiama labai giliai įkvėp-
ti, nes tai gali sukelti stipraus ko-
sulio priepuolį.

Padės ir česnakai
Tais atvejais, kai nėra ger-

klų ar trachėjos uždegimo, kito-
kių komplikacijų, gripu sergama 
mažiau nei savaitę, galima dary-
ti inhaliacijas, naudojant tik vieno 
vaistinio augalo žaliavą. Ypač pa-
togu naudoti česnakus. Daroma 
taip: sutarkuotų smulkia tarka 
(ar kitaip susmulkintų) 5–8 čes-
nakų skiltelių košelė įdedama į 
tuščią stiklinę, stiklinė uždengia-
ma popierine tūta, kurios siaura-
sis galas apžiojamas. Pirštais už-
spaudžiama nosis, per burną lėtai 
įkvepiamas česnakų aromatas, iš-
kvepiamas (atleidus pirštus) per 
nosį. Procedūra trunka 8–10 min. 
Per dieną atliekamos 5–6 tokios 
procedūros. Neretai ligos pra-
džioje atlikus česnakų inhaliaci-
jas išvengiama anginos, bronchi-
to ar net plaučių uždegimo.

Pastaba. Jeigu sunku per die-
ną ištverti 5–6 česnakų inhaliaci-
jas, pusę jų galima pakeisti kvė-
pavimu karštais medaus garais. 
Daroma taip: į nedidelį indą įpi-
lama 1/4 stiklinės vandens, pasta-
toma ant ugnies. Užvirus vande-
niui, jame ištirpinami 2 šaukšte-
liai medaus ir po 5 min. pradeda-
ma inhaliacija.

Romualdas OGINSKAS

kalbių „Skype“ programą. Tai 
geras variantas neturintiems ga-
limybių išeiti iš namų. Tiesa, jis 
neatstos tikro susitikimo su spe-
cialistu, todėl, jei tik įmanoma, 
rekomenduojama rinktis gyvą 
bendravimą. 

Namų darbai sielai
Kaip pasiruošti einant pas 

psichologą?
Ypatingo pasiruošimo einant 

pas psichologą nereikia. Galite 
apgalvoti, dėl ko nerimaujate, 
kokia problema jums yra svar-
biausia, galbūt norėtumėte pa-
keisti kurią nors savo būdo sa-
vybę ar išsiugdyti naują. Esu įsi-
tikinusi, kad psichologas stengsis 
sudaryti tinkamą nuoširdžiam 
pokalbiui atmosferą.

Prisiminkite, kad psichologas 
taip pat yra žmogus – tam tikros 
išvaizdos, charakterio asmeny-
bė. Gali nutikti ir taip, kad kon-
kretus specialistas jums nepatiks 
ar netiks. Tokiu atveju nereikė-
tų manyti, kad niekas nebegali 
padėti. Tereikia surasti tinkamą 
specialistą.

Sėkmės įveikiant krizes, ieš-
kant stipriųjų pusių ir mokantis 
palaikyti visaverčius ilgalaikius 
santykius su žmonėmis. Prirei-
kus nebijokite kreiptis pagalbos 
į „sielos gydytojus“.

Birutė MIKNYTĖ
Psichologė
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Išmoko gyventi su negalia
Tinklalapyje „Kl.lt“ paskelbtame Astos Dykovienės straipsnyje 
„Baisi liga neužgesino vilties gyventi“ rašoma apie klaipėdietį 
Ruslaną, sergantį reta raumenų liga. 

Dėl raumenų ligos Ruslanas 
nevaikšto, pastaraisiais metais 
net nepajėgia apsiversti ant kito 
šono ir, būdamas 43-ejų, savo 
sudėjimu primena 5 metų vai-
ką. Be kitų žmonių pagalbos jis 
nenugyventų ir dienos. „Toks 
gimiau, niekada nevaikščiojau. 
Mane augino seneliai. Kai dar 
buvau mažas, vežė pas gydyto-
jus į Maskvą, Peterburgą, Kijevą. 
Bet jie, į mane pažiūrėję, tik pa-
gūžčiodavo pečiais“, – prisime-
na Ruslanas.

Specialistai tada spėliojo, gal 
tai – genetinė liga, gal dar kas 
nors. Bet viskas taip ir liko. Rus-
lanas teigia prisitaikęs prie savo 
fizinės negalios. Esą tik ligos for-
ma niekada anksčiau nebuvo to-
kia aštri, kaip dabar.

Jis pasakoja jautęsis žvaliai 
iki 35 metų, net išvažiuodavo į 
lauką, bendraudavo su draugais, 
broliu, kur nors kartu su jais va-
žiuodavo. Vėliau liga ėmė pro-
gresuoti, tapo sunku net sėdėti. 
Pastaraisiais metais sveikata sti-
priai pablogėjo, vyras beveik ne-
begali pajudėti.

Pasak Socialinės paramos 
centro Dienos socialinės glo-
bos skyriaus vadovės Aušros  
Prišmantienės, aplankančios 
Ruslaną, jam reikalinga nuo-
latinė priežiūra. Nes, kai mirė 
mama ir močiutė, jis liko visiš-
kai vienas. Apsukrių giminai-
čių dėka Ruslanas neteko ir buto, 
kuriame gyveno. Padedamas So-
cialinės paramos centro darbuo-
tojų, iš savo gaunamos valstybės 
paramos jis išsinuomojo būstą, 
draugai padėjo persikelti.

A.Prišmantienės teigimu, 
ėmus lankyti Ruslaną jis atsiga-
vo, mat dar prieš metus kentėjo 
nuo depresijos, darbuotojams 
net užuolaidų atitraukti neleis-
davo. Vyras prisipažįsta, jog su-
sitaikyti su tuo, kad yra kitoks, 
buvo labai sunku. Gyvenimas 
jam atrodė tikra katastrofa. Lai-

mei, požiūris pakito. „Jeigu nuo-
lat galvosi, kad viskas blogai, no-
rėsi, kad tavęs gailėtųsi, nebus 
jokios naudos. Reikia teigiamo 
požiūrio į gyvenimą, kad ir pats 
kaip nors gyventum, ir su tavi-
mi kitiems būtų įdomu bendrau-
ti“, – įsitikinęs vyriškis. Pasak jo 
paties, ką nors pozityvaus gali-
ma įžvelgti bet kurioje situacijo-
je. Būtent tai jis ir padarė – atra-
do savų džiaugsmų. Anksčiau, 
kai mokėsi mokykloje, buvo fi-
ziškai stipresnis, džiaugsmo jam 
teikdavo knygos, deja, dabar jų 
Ruslanas nebepajėgia nulaiky-
ti, bet skaito jas iš kompiuterio. 
Namuose baigęs vidurinę mo-
kyklą jis norėjo stoti neakivaiz-
džiai mokytis į Kaliningrado 
instituto Žurnalistikos fakulte-
tą. Nors to nepavyko padaryti, 
Ruslanas nenuleidžia rankų ir ži-
nių siekia savarankiškai, stengia-
si kasdien sužinoti ką nors nau-
jo ir įdomaus.

Vyras prisitaikė prie savo 
negalios – dieną miega, nes at-
eina socialinė darbuotoja, kuri 
jį gali apversti lovoje. Naktį, kai 
darbuotojos nebūna, jis žiūri te-
levizorių, skaito, naršo interne-
te. „Liga taip sudėliojo, kad esu 
priverstas gyventi naktinį gyve-
nimą. Naktį būdrauju, o miego-
ti einu tik paryčiui. Taip prisi-
taikiau prie ligos. Anksčiau, kai 
jaučiausi geriau, grafikas buvo 
dieninis“, – pasakoja Ruslanas.

Pasak A.Prišmantienės, ne 
kiekviena Socialinės paramos 
centro darbuotoja turėjo dvasi-
nės stiprybės prižiūrėti Rusla-
ną, nes jo negalia – labai sunki. 
Jau metus kasdien po 8 valandas 
juo rūpinasi socialinio darbuoto-
jo padėjėja Larisa Abromaitienė. 
Ji padeda ne tik susitvarkyti bui-
tį, bet ir moraliai. Ruslanas tei-
gia nežinantis, kaip gyventų be 
tokios pagalbos. Mat, anot jo, – 
jam suteikiama pagalba ne tik 
buityje, bet ir gyvenime. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Planuojama, kad darže-
lis-mokykla dar šiemet pri-
ims apie 50–70 vaikų. Kiekvie-
noje šio darželio grupėje būtų 
1–2 Dauno sindromą turintys 
vaikai – toks modelis yra vie-
nas iš geriausiai pasaulyje pa-
sitvirtinusių priemonių, sie-
kiant integruoti vaikus, turin-
čius Dauno sindromą, į visuo-
menę. Mat būtent taip – kartu 

lavinant vaikus – mažinama 
negalias turinčiųjų atskirtis ir 
didinamos galimybės įsilieti į 
visuomenę, būti ir jaustis visa-
verte jos dalimi.

2013–2014 metais sostinės 
savivaldybė planuoja įsteigti 
dar bent 820 vietų darželinu-
kams. Apie tai, ar dalis jų bus 
skirta neįgaliems vaikams, in-
formacijoje neužsimenama.

Naujas darželis vaikams, 
turintiems Dauno sindromą

(atkelta  iš 1 psl.)

Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje paskelbtoje 
informacijoje rašoma apie tai, kad savivaldybės taryba nuspren-
dė skirti Žolyno gatvėje esančias patalpas Žmonių su Dauno sin-
dromu ir jų globėjų asociacijai, kuri ten įsteigtų darželį-pradinę 
mokyklą.

2012 m. šalį paliko apie 700 tūkst. 
gyventojų) prognozuojama situ-
acija nesiimant jokių priemonių 
taps rimtu išbandymu.

Trūksta prevencinių 
programų ir visuomenės 

švietimo
B.Gruževskis taip pat atkrei-

pė dėmesį, kad mūsų šalyje tarp 
pagyvenusių žmonių moterų yra 
1,8 karto daugiau, nei vyrų. Taip 
iš dalies yra dėl nevienodos gy-
venimo trukmės: moterų ji il-
gesnė (78,8 m.), o vyrų – trum-
pesnė (68,1 m.). Pažymėtina, jog 
lietuviai vyrai statistiškai gyve-
na trumpiausiai lyginant su ki-
tomis Europos Sąjungos (ES) ša-
limis. Įdomu tai, kad Lietuvoje 
moterys, sulaukusios 60 metų, 
dar vidutiniškai gyvena 22,3 me-
tus, o vyrai – tikėtina, pragyvens 
16,2 metų. Šie rodikliai labai ne-
siskiria nuo ES ir rodo, kad sri-
tis, kur būtina dirbti, – anksty-
vo vyrų mirtingumo mažinimas, 
prevencinės programos.

Pasak B.Gruževskio, senstant 
visuomenei netrukus susidursi-
me su keliomis problemomis: 
daugės senyvo amžiaus žmo-
nių, didės sveikatos, socialinių 
paslaugų, globos, slaugos po-
reikiai, mažės žmonių galimy-
bės už šias paslaugas susimokė-
ti, mažės valstybės finansavimas 
šioms paslaugoms. Profesorius 
įsitikinęs, kad, norint to išveng-
ti, jau dabar būtina didinti finan-
sinių išteklių panaudojimo efek-
tyvumą minėtoms paslaugoms, 
skatinti žmonių atsakomybę už 
savo gyvenimo kokybę ir trukmę 
– tam būtini edukaciniai, finan-
siniai, organizaciniai mechaniz-
mai, reikia plėtoti naujas ilgalai-
kės priežiūros įstaigų funkcijas.

Paslaugos vis dar 
neprieinamos

Socialinės aprėpties departa-
mento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos direktorė 
Violeta Toleikienė konferencijos 
dalyviams pateikė šalies situaci-
ją atspindinčius skaičius ir būti-
nybę plėsti socialinių paslaugų 
tinklą, gerinti jų kokybę. Jos pa-
teiktais duomenimis, laikotarpiu 
nuo 2002 m. iki 2011 m. neįgalių-
jų, kuriems šios paslaugos bene 
būtiniausios, skaičius šalyje nuo 
222 tūkst. padidėjo iki 265 tūkst. 
Tikėtina, kad ir ateityje, senstant 
visuomenei, jis nemažės. Deja, 
daugelis šių žmonių jokių pas-
laugų negauna: pagalba tvarkan-
tis buityje teikiama vos 15 tūkst. 
žmonių, dienos centruose lan-
kosi dar 14 tūkst. neįgaliųjų, sta- 
cionari globa teikiama 11,2 tūkst. 
žmonių, o savarankiško gyveni-
mo namuose gyvena vos 200.

Paminėtina ir tai, jog konkre-
taus globos ar slaugos reikalin-
go žmogaus situacija labai pri-
klauso nuo jo gyvenamos teri-
torijos. Pavyzdžiui, senelių glo-
bos namuose 10 tūkst. gyvento-
jų tenkantis vietų skaičius savi-

valdybėse įvairuoja nuo 2,8 iki 
65, 7-iose savivaldybėse nėra nė 
vieno dienos centro, tad ten 10 
tūkst. gyventojų netektų nė vie-
na vieta, kitur jų būna iki 30, kal-
bant apie socialines paslaugas, 
teikiamas namuose, skaičiai svy-
ruoja nuo 9 iki 78.

Anot V.Toleikienės, tokią 
sudėtingą padėtį bent kiek pa-
gerins metų pradžioje pradėtas 
socialinės globos įstaigų licen-
cijavimas. Jis turėtų užtikrinti 
paslaugų kokybę ir informaci-
jos apie įvairias globos įstaigas 
prieinamumą. Mat dabar, norė-
dami žinoti, kokios paslaugos 
ir gyvenimo kokybė bus priei-
nami vienuose ar kituose glo-
bos namuose, žmogaus artimie-
ji turi patys važinėti ir tai tikrin-
ti. V.Toleikienės įsitikinimu, taip 
neturėtų būti, mat visos įstaigos 
turėtų užtikrinti normalias gyve-
nimo sąlygas ir kokybiškas pas-
laugas, kurias teiks kvalifikuo-
ti specialistai. Direktorė taip pat 
minėjo įgyvendinamą socialinės 
globos įstaigų restruktūrizaciją, 
kuria bus siekiama nuo instituci-
nės globos pereiti prie paslaugų 
bendruomenėje ir pabrėžė, kad 
tai jokiu būdu nereiškia socia-
linės globos įstaigų uždarymo. 
Turint omenyje didėjantį paslau-
gų poreikį šių įstaigų darbuoto-
jai tikrai neliks be darbo.

Slauga ir globa – 
neatsiejamos sąvokos
Konferencijoje dalyvavo ir 

Vilniaus miesto savivaldybės 
slaugos ir globos komiteto pir-
mininkė Rūta Vanagaitė, asme-
niškai susidūrusi su artimų ne-
įgalių žmonių slauga. Ji teiravo-
si, kada pagaliau suvoksime, jog 
slauga ir globa – neatsiejami da-
lykai ir negali būti pavesti koor-
dinuoti skirtingoms ministeri-
joms. Šią poziciją iš dalies pa-
tvirtina ir Sveikatos apsaugos 
ministerijos Bendrosios medici-
nos pagalbos vyriausiosios spe-
cialistės Audronės Mazurkienės 
pateikti duomenys. Anot jos, 96 
sveikatos priežiūros įstaigose 

yra 4 418 palaikomojo gydymo 
ir slaugos lovų, 114 paliatyvios 
slaugos lovų ir 94 globos lovos. 
Reaguodama į pateiktus duo-
menis R.Vanagaitė pabrėžė są-
voką „globos lovos“ ir svarstė, 
ar ji nereiškianti, kad, jei žmogui 
skirta lova, jis reikalingas ne tik 
globos, bet ir slaugos. Jos įsitiki-
nimu, būtina burti tarpinstituci-
nę darbo grupę, kuri šių dviejų 
paslaugų neatskirtų.

Specialistų iš užsienio 
patirtys

Konferencijoje kalbėję užsie-
nio šalių – Estijos, Latvijos, Len-
kijos – atstovai patvirtino, jog 
problemų dėl socialinių paslau-
gų užtikrinimo esama ne tik Lie-
tuvoje. Svečiai pabrėžė, jog, kal-
bant apie institucinę globą, labai 
svarbus tampa balansas tarp įs-
taigos darbuotojų ir gyvento-
jų skaičiaus. Jis užtikrina gali-
mybes užmegzti artimus santy-
kius su globojamais žmonėmis 
ir teikti jiems kokybiškas pas-
laugas. Užsienio šalių patirtis 
rodo, kad globos įstaigose ne-
turėtų gyventi daugiau kaip 100 
žmonių. Kalbant apie persona-
lą – optimalų skaičių sunku nu-
statyti, bet būtina atkreipti dė-
mesį į specialisto galimybes su 
globojamais žmonėmis užmegz-
ti artimą ryšį – jis įmanomas vos 
su keliais gyventojais. Vokietijos 
ir Estijos specialistų teigimu, jų 
atstovaujamose šalyse sociali-
nės globos paslaugos suskirsty-
tos lygiais pagal žmogaus porei-
kius. Latvijos atstovai džiaugė-
si optimizavę turimų globos įs-
taigų darbą pertvarkę jų admi-
nistravimą – šalyje palikti 5 re-
gioniniai centrai su administra-
cijomis, kitur tik teikiamos pa-
slaugos. Tai leido sutaupyti lėšų.

Sunku nesutikti su B.Gruže-
vskio žodžiais, kad efektyviai 
investuodami į senatvę laimėsi-
me visi. Tereikia jau dabar turė-
ti aiškią viziją, ko sieksime, kaip 
dirbsime ir kurlink visi eisime.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Visuomenės senėjimas –  
ne problema, jei tam tinkamai 

pasiruošime

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

Norėdami, kad Lietuvos gyventojų senėjimas netaptų problema, jau dabar 
turime nuspręsti, kaip dirbsime ir ko sieksime.
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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 „Sirena“
Vertikaliai: 1. Miestelis Vilkaviškio 

rajone 2. Papuošimas iš siūlų skaros 
pakraščiuose 3. Ilgi plaukai ant arklio 
sprando 4. Veikiantis kieno nors vardu, 
įgaliotinis 5. Senoviniai fantastiniai pa-
sakojimai apie antgamtines būtybes, 
nepaprastus didvyrius 6. Žaliuojanti gi-
ria 9. Sušalęs vandens lašas 10. Lietuvos 
didysis kunigaikštis 11. Vagišius 16. „Ir 
šviesa, ir ... mus žingsnius telydi“ 18. Mu-
zikinis draminis kūrinys, kuriame instru-
mentinė muzika jungiama su vokaline 
21. Papirosas be kandiklio 22. ... lyginto-
jas Tadas Blinda 23. Nuovaža 25. Kirmė-
lė, kurią mėgsta žuvys 26. Kas valgoma 
29. Daug ėdantis 30. Europos valstybė.

Horizontaliai: 7. Lietuviškas mine-
ralinis vanduo 8. Liepsningas 10. Lietu-
vos miestas 12. Linkusi gėdytis, nedrąsi 
13. Džeko Londono romanas „Baltoji ...“ 
14. Lietuviškas putojantis vynas 15. Nau-
doti 17. Afrikos valstybė 19. Senovės grai-
kų mitologijoje – pusiau paukštis, pusiau 
moteris 20. Piktžolė 24.  Italijos miestas 
26. Gaivališkas sukilimas 27. Latvių dai-
nininkė ... Vaikulė 28. Pučiasi kaip ... prieš 
jautį 30. Moters vardas 31. Krikščionis 
sektantas, tikintis, kad artinasi Kristaus 
„antras atėjimas“ 32. Įstatai, nuostatai 
33. Storas popierius.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Ramunė“ atsakymai
Vertikaliai: 2. Dama 3. Ietis 5. Ak-

tas 6. NATO 7. Adrija 8. Kengūra 9. Sky-
das 13. Sanitaras 14. Anykščiai 16. Tu-
rinas 17. Antanas 22. Įdirbis 23. Šernas 
25. Vartai 28. Dieta 29. Viela 30. Vila 
32. Pėda.

Horizontaliai: 1. Oderis 4. Ramu-
nė 10. Dūma 11. Stok 12. Limonadas 
15. Javai 18. Anyta 19. Kuprinė 20. Mo-
telis 21. Parašas 24. Gandras 26. Euras 
27. Taika 31. Viešbutis 33. Adis 34. Sėja 
35. Mantas 36. Tarnas.

Neįgalieji pasaulyje Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Aistros dėl vardų ir 
pavardžių

Čekijos Senatas padėjo tašką 
ginče dėl to, kaip turėtų skambėti 
ir būti rašomos moterų pavardės. Jis 
atmetė įstatymo projektą dėl nau-
jos netradicinės jų rašymo sistemos 
įvedimo. Pagal tradiciją, išduodant 
dokumentus pilnametystės sulau-
kusiai arba pavardę pakeitusiai mo-
teriai, jos pavardė turi baigtis rai-
de „a“ arba priesaga „-ova“. Pavyz-
džiui, jeigu vyro pavardė Novakas, 
tai pono Novako žmona pase ir ki-
tuose dokumentuose turi būti va-
dinama ne kitaip kaip „ponia Nova-
kova“. Ilgametė tradicija visas pa-
vardes skirstė į „vyriškas“ ir „mote-
riškas“. Vyriškos galėjo baigtis tiek 
balse, tiek priebalse, o moterims 
nebuvo jokių variantų. Priebalse be-
sibaigianti „vyriška“ pavardė į Čeki-
jos pilietės pasą galėjo būti įrašyta 
tik dviem atvejais: jeigu jos santuo-
ka buvo įregistruota užsienyje arba 
jeigu ji iki Čekijos pilietybės sutei-
kimo buvo kitos valstybės pilietė. 
Pasiūlymą, leidžiantį „poniai Nova-
kovai“ tapti „ponia Novak“, jei ji to 
nori, pateikė dešiniosios Pilietinės 
demokratų partijos deputatai, ta-
čiau, sociologinio tyrimo duomeni-
mis, 82 proc. čekų yra prieš tai, kad 
moterims būtų leista gauti „vyriš-
kas“ pavardes.

O štai 15-metė islandė teisme 
iškovojo teisę oficialiai vadintis var-
du, kurį jai davė mama. Blair Bjarkar-
dotir bylinėjosi su valdžia dėl teisės 
oficialiai vadintis savo vardu, kuris 
reiškia „lengvas vėjelis“. Islandijos 
valdžia neleido jai oficialiai taip va-
dintis, motyvuodama, kad tai nėra 
taisyklingas moteriškas vardas. Teis-
mui paskelbus sprendimą, paauglė 
džiaugėsi, kad pagaliau jos pase 
bus įrašytas Blair vardas. Iki šiol vi-
suose oficialiuose dokumentuose 
ji buvo įvardijama kaip „mergaitė“.

Islandijoje, kaip ir Vokietijoje 
bei Danijoje, galioja griežtos vardų 
taisyklės. Vaikams duodami vardai 
turi atitikti islandų kalbos grama-
tikos ir tarimo taisykles. Tokie var-
dai kaip Karolina (Carolina) ir Kristi-
na (Cristina) yra neleidžiami, nes is-
landų abėcėlėje nėra raidės „c“. Be 
to, vardai būtinai turi būti moteriš-
ki arba vyriški, draudžiama naudo-
ti abiem lytims tinkančius vardus. 
Blair mama sakė nežinojusi, kad šis 
vardas neįtrauktas į leidžiamų var-
dų sąrašą. Islandijos vardų komi-
tetas nusprendė, kad Blair vardas 
mergaitei netinkamas, nes yra per 
daug vyriškas. Komiteto patvirtin-
tų vardų sąraše yra 1 853 leidžiami 
moteriški vardai. Ar komitetas dėl 
Blair vardo kreipsis į aukštesnės ins-
tancijos teismą, neaišku.

Prancūzai taupo 
elektrą

Prancūzijoje draudžiama nak-
tį apšviesti parduotuvių vitrinas ir 
pastatų fasadus. Remiantis valsty-
bės biuletenyje paskelbtu atitinka-
mu dekretu, apšvietimas draudžia-
mas nuo 1 val. nakties iki 7 val. ryto. 
Jei parduotuvė dirba ilgiau, švie-
są privalu išjungti vėliausiai praė-
jus valandai nuo jos uždarymo. Jei 
parduotuvė duris atveria anksčiau, 
šviesas galima įžiebti valanda anks-
čiau. Toks sprendimas priimtas elek-
tros taupymo sumetimais. Apskai-
čiuota, kad draudimas naktį ap-

šviesti vitrinas ar fasadus padės su-
taupyti tiek elektros, kiek per me-
tus suvartoja 260 tūkst. namų ūkių.

Kariui prisiūtos 
rankos

Pirmasis JAV karys, tarnybos 
metu Irake netekęs visų keturių 
galūnių, nekantrauja, kada galės 
plaukioti ir vairuoti po to, kai jam 
buvo prisiūtos naujos rankos. 26-
erių Brendanas Marokas buvo su-
žeistas sprogus pakelės bombai 
2009 m. Vyrui taip pat buvo įso-
dintos rankos donoro kaulų sme-
genys. Tikimasi, kad ši terapija pa-
dės jo kūnui priimti naujas galūnes 
vartojant kuo mažiau vaistų. Pasak 
B. Maroką operavusio chirurgo, pri-
reiks daugiau nei metų, kol bus nu-
statyta, ar jo pacientas galės visiškai 
valdyti savo naująsias rankas. „Ner-
vų regeneracija užtruks beveik mė-
nesį“, – per spaudos konferenciją 
sakė dr. V.P.Endrius Li, kuris praėjusį 
mėnesį vadovavo 13 val. trukusiai 
operacijai. B.Marokas teigė mažai 
žinantis apie donorą, tačiau esan-
tis labai dėkingas už šią dovaną. B. 
Maroko operacija buvo tik septin-
ta tokia atlikta JAV. Vyriškis teigė ne-
kantraujantis, kada vėl galės gyven-
ti įprastą gyvenimą.

Kova su nuotakų 
vogimu

Kirgizijos prezidentas Almazas 
Atambajevas pasirašė šalies Bau-
džiamojo kodekso (BK) pataisas, ku-
rios sugriežtins bausmes už nuota-
kų vogimą. Parlamentas priėmė šį 
įstatymo projektą gruodį. Jis, be kita 
ko, pakeis BK 154-ąjį straipsnį „Jau-
nesnio kaip 17 metų amžiaus as-
mens vertimas tuoktis“. Pagal anks-
tesnę redakciją, už 17 metų nesu-
kakusios nuotakos pagrobimą kal-
tininkas galėjo netekti laisvės 3–7 
metams. Dabar bausmė už tokį nu-
sikaltimą sudarys 5–10 metų kalė-
jimo. Be to, sugriežtinta bausmė, 
kurią numato BK 155-asis straips-
nis „Moters vertimas tuoktis“. Da-
bar pagal šį straipsnį kaltininkai gali 
būti nuteisti 5–7 metus kalėti. Anks-
tesnė redakcija numatė tik baudą ir 
laisvės apribojimą. Oficialiais duo-
menimis, Kirgizijoje kasmet pava-
giama apie 16 tūkstančių nuotakų. 
Dauguma taip sudarytų santuo-
kų vėliau išyra. Nors bausti nuota-
kų vagis buvo galima ir pagal anks-
tesnę BK redakciją, jie labai retai at-
sidurdavo teisiamųjų suole. Mat nu-
kentėjusiosios beveik niekada nesi-
kreipdavo į miliciją.

Nelaimė laiko nesirinko
Kudriašovų šeima – tai Ta-

tjana ir jos sūnus Vladas. Permės 
krašto Dobriankos miestelyje gy-
venanti motina su sūnumi įsikū-
rę bute be patogumų, bet gyve-
na jaukiai ir draugiškai sutarda-
mi. Nelaimė į šeimą pasibeldė kai 
Vladas buvo tik antrokas. Motiną 
pakirto insultas, po kurio ji daug 
laiko praleido ligoninėse ir į na-
mus grįžo jau visai kitokia – ne-
kalbanti, sunkiai vaikštanti, ne-
galinti pati savimi pasirūpinti. 
Dešinė moters kūno pusė buvo 
paralyžiuota. Su Vlado tėvu Ta-
tjana išsiskyrė dar iki nelaimės. 
Vėliau jis šeimos nelankė ir nepa-
dėjo, tad, kol moteris gydėsi, Vla-
dą globojo tai vieni, tai kiti gimi-
naičiai. Grįžusi iš ligoninės mo-
teris su sūnumi dar apie pusan-
trų metų glaudėsi pas artimuo-
sius, kol suprato, kad laikas grįž-
ti į savo namus.

Suprato vienas kitą be 
žodžių

Vladas pasakoja, kad teko iš-
mokti rūpintis motina, ją supras-
ti. Kalbėti ji negalėjo nepaisant 
visų sūnaus pastangų jai padė-
ti. Ir dabar ji aiškiai teištaria tik 
du žodžius: „ne“  ir sūnaus var-
dą. Tiesa, dar moka suprantamai 
pasakyti frazę – „aš tave myliu“, 
ji skirta Vladui.

Šeimai grįžus iš giminaičių 
į savo būstą tada dar visai ma-

Laimingi vienas kitą  
suprasdami be žodžių

Girdėdami apie ryžtingas moteris, kurios karjerą, pomė-
gius, siekius iškeitė į savo pagalbos reikalingų vaikų prie-
žiūrą, retai tenustembame. Palinguojame galvą manyda-
mi, jog tokia yra motinų pareiga – rūpintis savo vaikais. 
Tačiau pastarųjų ryžtas pasirūpinti nelaimės ištiktais tė-
vais – maloniai stebinantis ir vis dar nedažnas pavyzdys. 
Ypač kalbant apie labai jaunus žmones.

žas Vladas nemokėjo ne tik ga-
minti, bet net svogūnų pjaustyti. 
Motina kairiąja ranka jam rody-
davo, kaip ir ką daryti, taip pa-
mažu Vladas išmoko pasirūpin-
ti maistu. Šeima dažniausiai per-
ka pusfabrikačius, juos lengviau 
paruošti. Tiesa, kartais pasilepi-
na namie gamintais kotletais, bet 
su jais Vladui tenka gerokai pa-
vargti. Jis džiaugiasi tiek daug iš-
mokęs, pasakoja galintis ir sriu-
bos išvirti.

ji negalėjo leisti išskirti motinos 
ir sūnaus. Kaimynė tapo oficia-
lia Vlado globėja. Taip buvo iš-
spręsti formalumai ir Vaikų tei-
sių apsaugos tarnybos specialis-
tai šeimos nebelankė.

Gyvena kaip visi
Kudriašovų šeima gyvena iš 

Tatjanos gaunamos neįgalumo 
pašalpos ir pinigų, skiriamų už 
Vlado globą (juos atiduoda kai-
mynė). Pinigų pakanka tik būti-
niausiems dalykams – maistui, 
drabužiams ir mokesčiams. Va-
saromis Vladas stengiasi padir-
bėti – vienais metais dirbo pie-
meniu, kitais – rinko metalo lau-
žą. Šios papildomos lėšos, nors 
ir nedidelės, padeda šeimai iš-
gyventi.

Nors veiklos Vladui tikrai 
netrūksta, jis neapleidžia daug 
pastangų reikalaujančių moks-
lų ir savo pomėgių. Pastaraisiais 
metais vaikinas rimtai sportuo-
ja ir dalyvauja varžybose. Moti-
nos pasididžiavimas – sūnaus 
pelnyti medaliai, ji prašo juos 
parodyti visiems ateinantiems 
svečiams. Baigęs mokyklą Vla-
das pasakoja norintis būti virė-
ju, bet, anot jo, aplinkiniai pata-
ria rinktis pelningesnę profesi-
ją. Bet dar yra laiko apie tai pa-
galvoti, o kol kas reikia tiesiog 
gyventi. Pasak Vlado, jiedu su 
mama gyvena normalų gyveni-
mą, tokį kaip visi – jis tvarko na-
mus, gamina valgyti, sportuoja, 
bendrauja su draugais, ji – skai-
to knygas, augina gėles ant pa-
langės. Ir svarbiausia – jiedu iš 
tikrųjų laimingi, nepaisant jokių 
sunkumų, buvusių praeityje, ir 
galbūt laukiančių ateityje.

Pagal užsienio spaudą parengė 

Viktorija NORKAITĖ

Neleido išskirti
Kai šeima apsiprato ir prisi-

taikė prie pasikeitusių gyvenimo 
sąlygų, juos užgriuvo nauja ne-
ganda – namuose apsilankė Vai-
ko teisių apsaugos tarnybos spe-
cialistės. Pasak Vlado, atėjusios 
moterys suprato situaciją ir už-
jautė šeimą, bet visko taip palikti 
negalėjo. Laimei, įsikišo Kudria-
šovų kaimynė Natalija Guzeje-
va. Artimai draugavusi su Tatja-
na ir pati vaikų namuose augusi 

2013 m. vasario 7–13 d., Nr. 5 (1124), „Bičiulystė“7 psl.



Humoreska

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Rasos Skeiverienės nuotr. Vasario šviesa.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o
Nakties ramybė
Žiemos naktis čia pat
Už durų
Balto sniego apklotas
Speiguotas guli
Rami tyla
Ligi aušros
Mano kieme
Man vienai
Tepriguli
Vėjas tyli
Dar nekaukia
Laukdamas pūgos
Sveikatą kaupia
Glūdi
Kažkur po medžiu
Anei balso
Negirdžiu
Pranašavo
Snigs
Vaitos pūga
Vėtroj
Snaigėm
Apsupta
Kolei kas tylu
Ramu
Dangumi
Žvaigždelės vaikšto
Priimu
Nakties ramybę
Į save
Kaip vaistą...

* * *
Laša nuo stogų žiema
Lietumi prakiurus
Mainosi kasdieną
Šaltis – šiluma
Smenga sniego jau
Kepurės
Rūstauja
Vasario vėjai
Siaučia po laukus
Kvepia Užgavėnių blynais
Kanapinis
Lašininis
Dvikovoje nusiplūkę
Tarias
Morei svilinti padus
Jau žiemužės
Kraitis senka
Gal dar vėjas
Sniego
Kokį kart atpūs
Su viltim giedra
Išlaukime
Vienąryt
Pavasaris pribus.

Zinaida DILYTĖ-
JURĖNIENĖ

Pakaušių k., Panevėžio r.

Eiliuotos miniatiūros
Žiema dar sijoja
ir sijoja
snaigių kiek nereikia.
Danguje – debesų rėtis.
Norisi eiti ir eiti.
Užpustytomis akimis
žydintį vyšnių sodą regėti...

* * * 
Greit pavasaris. Pūgos nutilo.
Nedaug beliko ir sniego,
o prie palangės
mano ilgesys neužmiega.
Atvažiuok,
pasibelsk į mano liūdną tylą...

* * * 
Juodasis paukšti,
netūpk ant baltaplunksnio medžio.
Žiemą ir taip lėtai aušta,
tos šviesos juk maža...
Netūpk ant balto juodas.
Viršūnėje nutūpęs
tu artėjantį speigą rodai.
Netūpk ant baltaplunksnio medžio.

* * *
Užšalo keliai.
Suskambėjo jie
tarsi gitaros stygos.
Mes – lyg du akordai,
tiktai skambėt išmokyti nelygiai...

* * * 
Virš paminklų, kryžių
amžinai lyja, griaudėja, žaibuoja,
tik iš tenai neišeina niekas.
Betoninė danga nepakyla.
O audros praeina, atlyžta –
nušvinta dangus.
Lopšyje ir vėlei šūkauja
gimęs naujas žmogus.

* * * 
Kaip akys tie kaimo namų langai.
Stebiu važiuodama, kol pabosta.
O kas už jų, keleivi, nežinai...
Džiaugiuos, kai rūksta kaminai,
ir nuliūstu, kai jie nutolsta.

* * *
Per saulėlydį stebim,
kaip rausvu dangumi
skuba pasislėpti saulė.
Ir nusirita nuo veido diena.
Šitoj būsenoj gimsta nauja.
Ir taip kasdien, kol ateina būsena,
kada lipant laiptais tampa
prasmingi maži žingsneliai...
Keičiamės.

Adelė MAKNAVIČIENĖ
Kaunas

Saulės zuikučių bučiniai 
ir švilpaujančio varnėno 

garsai pažadino Kazimierą. Tai 
ženklai, kurių jis ilgai laukė. Lai-
kas aplankyti senąjį sodą...

Gyvena Kazimieras mieste, 
jau ne savo paties, o vaikų sta-
tytame erdviame name. Kieme 
krauna pumpurus ir žydi že-
maūgės obelaitės, nežinia iš kur 
atkeliavęs abrikosas ir kiti nie-
kaip prie miesto aplinkos prisi-
taikyti negalintys, ligų iškamuoti 
medeliai. Ne, šitokio sodo Kazi-
mieras nemoka ir negali pamil-
ti. Pievelė su visais žiogų čirški-
mais skuste išskusta, suolai nu-
lakuoti, kampuose priridenta di-
džiausių akmenų ir vos ne sodo 
viduryje didžiulė šašlykinė. Ne 
bet kokia, o iš daugybės lauko 
riedulių suręsta, su virš obelaičių 
iškeltu aprūkusiu kaminu, kurį 
net miesto varnos aplenkia. Ne, 
Kazimieras čia nemato tikrojo 
gamtos grožio. Tėvų sodintas so-
das visai kas kita. Na ir kas, kad 
ne savame kieme, na ir kas, kad 
teks porą valandų važiuoti į su-
sitikimą su vaikystės prisimini-
mais, į pasimatymą su baltažie-
dėmis nuotakomis, skleidžian-
čiomis tik joms vienoms derantį 
žiedlapių aromatą. O kur dar bi-
čių dūzgimas ir ilgakaklių gan-
drų klegėjimas...

Pagaliau jis savame sode! Ka-
zimieras sveikinasi, glostydamas 
šiurkščius obelaičių kamienus. 
Obelys, atsakydamos tuo pačiu, 
linkčioja nusvirusiomis šakomis, 
glosto Kazimierui plaukus, ran-
kas, glaudžiasi prie veido. Žmo-
gus iš susijaudinimo tvirčiau ap-
glėbia obelį. Kazimiero akyse 
plaukia vaikystės prisiminimai...

Seniai, labai seniai čia gyve-
no jo seneliai, vėliau savo gyve-

Kazimiero sodas
nimą kūrė tėvai, čia gimė Kazi-
mieras ir jo seserys. Tėvas turė-
jo auksines rankas. Prižiūrėjo 
sodą, skiepijo jaunus medelius, 
rūpinosi bitynu. Ten, pakalnėje, 
turėjo nedidelę kalvę. Jo kalvys-
tės darbais buvo puošiami am-
žino poilsio paminklai, svirnų 
ir trobų durys. Visose kaimo tro-
bose puikavosi kalvio dovanoti 
žarstekliai. 

Kazimieras buvo vyriausias, 
todėl, norėdamas palengvinti 
tėvų naštą, anksti išėjo į miestą. 
Tada dar niekas netikėjo, kad po 
kelerių metų ir žilagalviams tė-
vams teks ieškotis senatvėje vie-
tos. Melioracija lyg koks slibinas 
perropojo skersai Lietuvą. Sodai 
išrauti, trobos išgriautos, viskas 
su žeme sulyginta. Tik kur ne 
kur viduryje numelioruotų lau-
kų ant kalnelių liko kaimo kapi-
naitės ir viens kitas, vėjo nugai-
rintomis šakomis pasviręs me-
dis. Gandrai, pasisukioję įpras-
tose vietose, greitai prisitaikė 
ir naujus lizdus suko ant elek-
tros stulpų. 

Nors Lietuvos veidas buvo 
pakeistas neatpažįstamai, Ka-
zimierui pasisekė. Meliorato-
riai paliko pamiškėje augusias 
ir niekam neužkliuvusias obelis. 
Tas pačias, kurios buvo jo tėvo 
sodintos, tas pačias, prie kurių 
šiandieną glaudžiasi jo rankos.

Vos išvažiavus melioratorių 
traktoriams ir nusistovėjus sle-
giančiai tylai, Kazimieras šalia 
išlikusių obelų iškėlė gandra-
lizdį. Netruko ir gandrų šeimy-
na įsikurti, tarsi patvirtindama, 
kad kaimas dar gyvas, kad kada 
nors čia vėl augs vaikai ir lėkda-
mi pro šalį prašys gandrų atneš-
ti sesę ar brolį. Kada nors bus vėl 
auginami nauji sodai, vakarais 
ganyklose šeimininkų belauk-
dami dairysis galvijai ir avelių 

bandos. Iš šiuolaikiškos trobos 
kamino kils dūmai ir visi supras, 
kad kaimas – pradžių pradžia. 
Čia ir duona mūsų kasdieninė, ir 
lašinių bryzas, ir medus... O kur 
dar kitokių rudens gėrybių pil-
ni aruodai kaimiečių svirnuose!

Bet taip bus tik kada nors... 
O šiandieną Kazimieras, pasi-
tiesęs seną gūnią, gulasi į sodo 
žolės patalus ir skaičiuoja sklan-
dančius gandrus. Jų šiais metais 
daugiau nei pernai, reikėtų nau-
jo gandralizdžio. Gandrai, tarsi 
suprasdami jo mintis, suka di-
delius ratus aplink žydintį Ka-
zimiero sodą. 

Iš viršaus gandrai gerai mato, 
kaip Kazimiero sodo obelys stie-
biasi vis aukštyn, vienos kitoms 
užstodamos saulę, savo šešėliais 
užklodamos visą pamiškę. Iš 
viršaus gandrai mato ant obelų 
keistai išmėtytus žiedus ir links-
mą saulės šokį virpančiose šako-
se. Mato, kaip pumpurai sprogs-
ta, kaip žiedai skleidžiasi, netilp-
dami ant šakų vieni kitus glau-
džia, žiedlapius žemėn barsto.

Kazimieras džiaugiasi, kad 
tėvų apraudotas sodas per ste-
buklą išliko. Spindinčiomis aki-
mis apžiūri žiedus, pilnus nek-
taro, gyvybės. Gerai prisimena 
vaikystę, kai kaimiečių neste-
bindavo pigesnis namiškių rū-
bas, prastesnis kąsnis ant stalo. 
Tada kiekvienos sodybos pasidi-
džiavimas buvo žydintis sodas. 
Ir šiandien Kazimieras visa esy-
be pajunta, kad jo šaknys čia, kai-
me, kaip ir senų žydinčių obelų.

* * * 
Rudenį vaikai į miestą atveš 

pilnus krepšius obuolių, ir į kam-
barį dar kartą įsiverš kaimo oras, 
garsai, spalvos ir prisiminimai.

Genovaitė ADIKLIENĖ 
Utena

Sėdžiu bibliotekoje, skaitau 
dienraščius. Grįžtu namo, įsijun-
giu televizorių. Diktorius prane-
ša, kam, kokio dydžio premijos 
išmokėtos metų gale. O kodėl 
mes, pensininkai, skriaudžiami? 
Kodėl metų pabaigoje mums ne-
išmokoma, sakysim, trylikta pen-
sija? Ir metai lyg tyčia – trylikti.

Taip įsijaučiu, kad imu pla-
nuoti, kur išleisiu pinigus. 

1. Gal prisikrauti šaldytuvą 
elitinio maisto? Dabar jo lenty-
nose – tik pamėlęs pienas ir ak-
cinis pusmetris šlapiankos. Bet 
tuoj sudraudžiu save: „Tau tik 
apsivalgyti terūpi.“

2. Pasikviesiu į kavinukę kai-
mynus Elytę ir Jurgį, surengsim 
bobjurginę šventę. Pasivaišinsi-
me sultingais kepsniais, itališ-
ka penkių rūšių kava, šlakeliu 

Trylikta pensija ir trylika norų
brendžio, tiramisu. Sudraudžiu 
save – ir vėl galvelėje maistas.

3. Pažvelgiu į knygų lentyną. 
Sumenkusi, apšepusi, kaip ir jos 
šeimininkė. Nusipirksiu naujų 
knygų, žodynų, gal ir dailės al-
bumą. Pagalvosiu.

4. Labai norėčiau kompiute-
rio. Paskaičiavau – neužteks.

5. Pasidovanosiu šunį arba 
katę. Katė sumažina miokardo 
infarkto riziką, o šuo išveda šei-
mininką pasivaikščioti, daugiau 
pajudėsiu. Tačiau reikės surink-
ti jo ekskrementus, pasilenksiu, o 
dieglys smeigs į radikaulį. Praei-
viai mirs iš juoko.

6. Geriau pasidovanosiu pa-
žintinę kelionę į Vieną, bent pirš-
teliu prisiliesiu prie operos. Pa-
skaičiavau – neužteks.

7. Tik kartą buvau sanatori-
joje, gerai būtų pakartoti, bet... 
amžinybėje ilgai būsiu Edeno 
soduose.

8. Svajoju nusipirkti naujų 
drabužių, įkyrėjo padevalnikai. 
Nusipirksiu kailinukus, o jeigu 
nuvilks? Telieka atsidusti.

10. Susidėsiu keraminius 
dantis. Paskaičiavau – išeina pu-
santro danties. Odontologas ne-
sutiks.

11. Reikia pasikeisti stalą ir 
kėdes. Senosios girgžda lyg rin-
kimų malūnas. Nors mano sė-
dynė nesiskundžia, kur ją pa-
sodinu.

12. O gal sumokėti avansą 
krematoriumui? Kainos gi kyla 
lyg jauno vyro pasididžiavimas...

13. Paaukosiu... Kam? Aišku, 
beglobiams gyvūnams, jie pensi-
jų negauna.

P.S. Jeigu ir negausiu trylik-
tos pensijos, sau (ir kitiems) pa-
linkėsiu, kad bent vienas iš mi-
nėtų norų išsipildytų.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava
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