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Dienos (trumpalaikė) so-
cialinė globa namuose – 
kompleksinė, nuolatinės 
specialistų priežiūros rei-
kalaujanti pagalba die-
nos metu asmens namuo-
se. Jos poreikis atsiranda 
tada, kai nebeužtenka 
priežiūros (pagalbos) pas-
laugų, apsilankymo ke-
letą kartų per savaitę, kai 
globos reikia nuolat. Žmo-
nių, nebegalinčių pasi-
rūpinti savimi, tačiau no-
rinčių ir dar pajėgiančių 
gyventi savo namuose, 
mūsų šalyje yra tikrai ne-
mažai ir jų daugėja. Nors 
Socialinių paslaugų įsta-
tymo nauja redakcija, ku-
rioje įtvirtinta socialinės 
globos galimybė, įsigalio-
jo 2006-aisiais, šios paslau-
gos sulaukia tik 39 savival-
dybių neįgalieji ir senyvo 
amžiaus asmenys. 21 savi-
valdybė jos neteikia. 

(nukelta į 3 psl.)

ir šiuo metu nedirbančius  asmenis registruotis į profesinės 
reabilitacijos programą. 

Galite pasirinkti apskaitininko, manikiūrininko, pedikiūri-
ninko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, pynėjo iš vytelių, 
slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, maketavimo 
ir projektavimo, pagalbinio virtuvės darbuotojo, picų ruo-
šimo bei kitas paklausias specialybes. 

Bus mokama pašalpa, teikiamas maitinimas. Atvykusius iš 
kito miesto – apgyvendinsime. 
Jums reiktų kreiptis į NDNT dėl profesinės reabilitacijos po-
reikio. 
Platesnė informacija www.vzdrmc.lt, tel. (8 5) 276 09 47 arba 
tel. 8 620 490 90
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras

kviečia negalią turinčius

Galima apie savo problemas 
ir lūkesčius pasikalbėti su ben-
draminčiais – pasidarys lengviau, 
galbūt ir kokį sprendimą pavyks 
surasti, bet daug svarbiau, kai 
tave išklauso sprendimus prii-
mantieji valdžios žmonės.

Praėjusį penktadienį tokią 
gerą pasikalbėjimo progą turėjo 
Kupiškio rajono neįgaliųjų drau-
gijos būstinėje susirinkę organi-
zacijos nariai, socialiniai darbuo-
tojai, savivaldybės atstovai, pen-
sininkų bendrijos „Bočiai“ nariai. 
Juos į vieną būrį diskusijoms su-
kvietė svečiuosna atvykusi šalies 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Algimanta Pabedinskienė 
bei ministerijos specialistų ko-
manda, surengusi gyventojų pri-
ėmimą rajono savivaldybėje.

Kadangi svečiai tądien turė-
jo itin daug planų, jų laukta vie-
tos Darbo biržoje, „Sodroje“, sa-
vivaldybėje ir vaikų bei sociali-
nės globos namuose, pas neįga-
liuosius ministrė atvyko gerokai 
pavėlavusi, taigi viešnios sulau-
kė tik kantriausieji.

A.Pabedinskienė pripažino 
vienu iš savo darbo prioritetų 
laikanti gyvą bendravimą su so-
cialiai jautrių sričių darbuotojais, 
specialistais, nevyriausybinėmis 
organizacijomis, siekiant gyvai, 
iš pirmųjų lūpų išgirsti apie rim-
čiausias problemas, didžiausius 
skaudulius ir žmonių lūkesčius.

Susitikime aktyviausi klau-

sėjai buvo senjorai, ankstesniųjų 
valdžių nuskurdinti sumažinus 
senatvės pensijas, priėmus dau-
gelį kitų įvairias išmokas ribojan-
čių nutarimų. Kaip bus kompen-
suotos sumažintos pensijos, kada 
galima tikėtis jų padidinimo, kaip 
bus ateityje su našlių pensijomis, 
kada valdžia liausis rėmusi vel-
tėdžius ir tinginius, žarsčiusi biu-
džeto lėšas sveikiems žmonėms ir 
jų pašalpoms, užuot skyrusi sva-
rią pagalbą tiems, kurie dėl ligų 
ar senatvės nebegali savimi pa-
sirūpinti?..

Į tokius susirinkusiųjų svars-
tymus ministrė reagavo tardama, 
kad gali tik atsiprašyti už neracio-
nalius ir nejautrius buvusiosios 
Vyriausybės sprendimus, o da-
bar reikia rimtai spręsti proble-
mas, sutarus, kokie yra priorite-
tai, kokios gyventojų grupės la-
biausiai pažeidžiamos ir jautrios 
tebegyvenant ekonominio sun-
kmečio režimu.

„Patyriau, kad visi turi bėdų, 
visiems sunku, bet neįgalieji iš 
visų išsiskiria kantrybe, nieka-
da neskuba guostis, reikalauti, 
bet pirmiau nori įsigilinti, suvok-
ti situacijas. Tai visada yra gera 
įžanga į racionaliausius proble-
mų sprendimus“, – sakė ministrė. 

Kadangi dienos darbai ir susi-
tikimai dar nebuvo užbaigti, šei-
mininkai išlydėjo viešnias įteikę 
gėlių ir savo rankų dirbinių. 

Valius DOMANTAS

Svarbu apie problemas 
išgirsti iš pirmų lūpų

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Bronė Kaleinikovienė mi-
nistrei Algimantai Pabedinskienei padovanojo darbo terapijos klubo narių 
nupintą dailią pintinę. Valiaus  Domanto nuotr.

Globa namuose – ne visose 
savivaldybėse

Komandoje – ir medicinos 
darbuotojai

Klaipėdos miesto savivaldy-
bė jau porą metų organizuoja 
kompleksines socialinės globos 
paslaugas žmogaus namuose – 
t.y. sunkios negalios asmenis pri-
žiūri ne tik socialinių darbuoto-
jų, bet ir slaugytojų padėjėjai. Pa-
sak Klaipėdos miesto savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
vedėjos Audronės Liesytės, pa-
grindinis dalykas, ko reikia no-
rint teikti kompleksinę sociali-
nės globos paslaugą, įtraukiant 
ir medicinos personalą, – įstaiga 
turi turėti licenciją teikti medici-
nos paslaugas, kabinetą su rei-
kiama įranga. 

Dvi Klaipėdos miesto socia- 
linių paslaugų įstaigos tokias li-
cencijas turi ir todėl savo sun-
kiausios negalios klientams na-
muose teikia ne tik socialines, bet 
ir medicinines paslaugas. Iš viso 
kompleksinės globos namuose 
sulaukia 58 žmonės. Slaugyto-
jų padėjėjai įdarbinti panaudo-
jant tikslines valstybės dotacijas. 

Socialinio darbuotojo padėjėja Liudmila Šmat nuoširdžiai rūpinasi Visagino 
neįgaliaisiais.

Kretingiškė Gabrielė Bružienė džiaugiasi švelnia socialinio darbuotojo padė-
jėjos Irenos Šaulinskienės globa.

„Jei pavyksta išlaikyti slaugyto-
jus, kodėl gi nepadaryti paslaugų 
kokybiškesnių, – svarsto vedė-
ja. – Ministerija nėra nurodžiusi, 
kad tokių paslaugų negalima fi-
nansuoti.“ A.Liesytės nuomone, 
medicininėms paslaugoms paci-
ento namuose turėtų būti skirtas 
finansavimas iš Valstybinės ligo-

nių kasos. Šiuo metu Sveikatos 
apsaugos ministerija nepriside-
da prie finansavimo.

Nuo šių metų Klaipėdos 
miesto savivaldybė įsijungė į In-
tegralios pagalbos plėtros pro-
gramą, pagal kurią gavus ES  



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Norėti būti matomiems. Ar tai toks didelis noras? 
Sakoma, jei ko nematai, to ir nėra. Ar tikrai taip? Gal 
yra ir nematomų dalykų. Netgi žmonių. Pasakykite, ar 
daug pastebėjote Vilniaus ir kitų miestų gatvėse neį-
galių, vežimėliais judančių žmonių? O teatruose, par-
kuose, muziejuose? Tenka girdėti, kad tolimesniuose 
nei Baltarusija užsieniuose jų sutinkama kur kas dau-
giau. Mačiusieji negali atsistebėti, kaip laisvai jie juda 
tais savo vežimėliais, bendrauja, lankosi kultūros objek-
tuose, kavinėse. Nekalbant apie gydymo įstaigas. 

„Pasižmonėjo“, – išgirdau kažkieno repliką, kai 
savo poliklinikoje išvažiavau iš gydytojo kabineto. Iš 
anksto užsiregistravusi, kantriai laukusi eilėje. Iš tiesų 
pasižmonėjau, nes pirmą kartą po daugelio metų čia 
apsilankiau, kai poliklinika įsirengė liftą. Dėl tos repli-
kos nė kiek neįsižeidžiau, ji mane net pralinksmino. Juk 
žmonės nedažnai mus mato viešose vietose. Tik kokios 
nors šventės metu. Kad ir ,,Tau, Vilniau“. Kasmet joje 
lankausi. Nepakartojamas renginys. Ilgai jo įspūdžiais 
gyvenu. Tik gaila, kad ta pačia proga nepavyksta pa-
tekti į kitas, kažkada pamėgtas vietas: knygyną Pilies 
gatvėje, kavinę priešais Sereikiškių parką, arbatos par-
duotuvėlę... Beje, ir pačioje šventėje vežimėliais judan-
čių likimo draugų nedaug regėjau. Kodėl?

Šis klausimas vis neduoda man ramybės. Kodėl 
tai, kas svetur yra įprasta, taip sunkiai pas mus skina-
si kelią? Ar kad mūsų sveikieji, išvydę neįgalųjį, nere-
tai pasijunta nejaukiai? Gal mes tarsi primename, per-
spėjame, kad nuo sveikatos iki negalios ne taip ir toli. 
Tikriausiai yra ir kitų priežasčių. Turbūt neatsitiktinai 
savo laiku susigriebta, kad reikia atskirtį tarp sveikų-
jų ir neįgaliųjų mažinti. Prabilta apie integraciją. 2006 
metais netgi patvirtinta Nacionalinė žmonių su negalia 
socialinės integracijos programa. Nežinau, kaip jums, 
man nelabai artimas tas skambus žodis „integracija“, 
nes jo prasmę suvokiu taip, tarsi mes būtume kažkur 
dingę ir vėl atsiradę. Juk visuomet buvome čia, su vi-
sais kartu. Dėkui, kad pagaliau pastebėjote ir bando-
te priimti į savo būrį. O toje programoje iš tiesų daug 
visko prirašyta ir nemažai daroma. Aišku, kiek valsty-
bės galimybės leidžia. Bet svarbiausiu faktorium išlie-
ka žmonių požiūris. Nuo aplinkinių geros valios, išsi-
ugdytos atjautos priklauso, ar iš tiesų tapsime matomi.

Į tai, kad mūsuose tarsi nematomi ne tik neįgalieji, 
bet ir seneliai, kad gatvėse jų stengiamasi nepastebė-
ti, atkreipė dėmesį etnologė, JAV lietuvių bendruome-
nės veikėja Elena Bradūnaitė. Ji daro išvadą, kad Lie-
tuvoje neugdomas kartų ryšys, vaikai nuo mažumės 
nemokomi bendrauti su senais ir neįgaliais žmonėmis.

Toks tas nematomas mūsų pasaulis. Ačiū žurnalis-
tams, kurių pastangomis jis viešinamas. Tai jie pratina 
visuomenę atmerkti akis ir pažvelgti į mūsų pusę. Itin 
svarbus vaidmuo čia tenka neįgaliųjų spaudai, ypač 
mūsų savaitraščiui, kuriame atsiskleidžia visos šalies 
neįgaliųjų gyvenimo spektras nuo jų buities, veiklos iki 
pomėgių. Jis mus tarsi suburia, padeda išgyventi sun-
kmetį, kuris, kitaip nei sveikiesiems, mums praside-
da vos tapus neįgaliais ir tęsiasi visą gyvenimą. Svei-
kiesiems, anot šmaikštuolio J. Erlicko, – į Vienos balių. 
Mums gi – tik į karą. Į pirmas linijas. Taip sakant, būti 
naudingiems bent tokiu drastišku būdu. Juokai juo-
kais, bet panašiai ir atsitiko kai gelbėjom Tėvynę nuo 
krizės. Tie, kam Vienos balius, jos gal ir nepajuto, o mes 
lig šiolei jaučiame, nes sumažintos išmokos taip ir liko 
mažesnės. „Ekonomika atsigauna“ – trimituoja visokio 
plauko analitikai. Jei jau taip, tai ne veltui Žmonių su 
negalia sąjunga 2012 metais buvo paskelbusi žurnalis-
tinį konkursą apie universalios aplinkos projektavimą. 
Tokios aplinkos, kuri būtų palanki ne tik neįgaliesiems, 
bet ir seneliams, ir jauniems tėvams su mažyliais veži-
mėliuose. Žodžiu, visiems. Kol kas tai tik graži idėja. 

Pagal užsibrėžtą strategiją Lietuva siekia tapti ša-
limi, kurioje gera būti. Gal joje visi būsime matomi?

Tas nematomas 
mūsų pasaulis

Draugijoje susikūrė neįgalaus 
jaunimo grupė

Pasvalys: 

Šiauliai:

Susivienijo bendrai 
veiklai 

Šurmulys šiuo metu 
per 170 narių vienijančio-
je Šiaulių miesto neįgalių-
jų draugijoje nebuvo net 
trumpam nuščiuvęs. Sau-
sį sukvietusi organizaci-
jos narius Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Rolan-
da Petronienė pristatė šių 
metų socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems 
projekto veiklas. Įvertinu-
si pateiktus socialinės re-
abilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenė-
je projektus, Šiaulių mies-
to neįgaliųjų draugijai sa-
vivaldybė šiemet skyrė 55 
tūkst. litų (pernai – 49,5 
tūkst. Lt). Pasak pirminin-
kės R.Petronienės, draugi-
ja gavo didesnį finansavi-
mą, nes į savo veiklas, be 
sergančiųjų Alzheimerio 
liga globėjų klubo, įtrau-
kė ir Šiaulių Parkinsono 
draugiją. 

Šiemetinė Neįgaliųjų 
draugijos veikla išsiplė-
tė. Pirmą kartą į projek-
tą įtraukti dailės terapi-
jos užsiėmimai. Juos ves 
Dailės terapijos centro va-
dovė Jūratė Mankauskie-
nė. Į užsiėmimus šia vei-
kla susidomėję neįgalie-
ji – 8 grupės po 4 žmones 
– rinksis 2 kartus per sa-
vaitę. Projekte numatyta 
jiems surengti po 10 sean-
sų. Dailės terapija sėkmin-
gai taikoma save geriau 
pažinti siekiantiems neį-
galiesiems, kuriems sun-
kiau sekasi bendrauti, at-
siskleisti. Pasak pirminin-
kės, tai tam tikra pagalbos 
sau priemonė, saviraiškos 
galimybė, padedanti su-

Bendruomeniškumas padeda 
kurti ateities planus

prasti jausmus, išgyveni-
mus, emocijas. 

Neįgaliųjų draugijos 
nariams R.Petronienė pra-
nešė dar vieną gerą nau-
jieną – 12 žmonių šiemet 
bus sudarytos sąlygos 5 
dienoms nuvykti į Šven-
tojoje įsikūrusį „Energeti-
ko“ sveikatos centrą, kur 
jie bus apgyvendinti, at-
liktos reikiamos procedū-
ros. Tai tarsi pratęs drau-
gijos darbą propaguo-
jant sveiką gyvenseną, jai 
skiriamus šviečiamuo-
sius užsiėmimus. Pasak 
R.Petronienės, neįgalieji 
noriai lankosi paskaitose 
apie sveikatą, kurias or-
ganizuoja pirmininkės pa-
vaduotoja Zita Vaidilienė, 
sveiko gyvenimo būdo en-
tuziastė, ilgametė Trečiojo 
amžiaus universiteto Svei-
katos fakulteto lankytoja. 
Sergantieji Alzheimerio 
liga ypač mėgsta paskai-
tas apie artimųjų slaugą, 
pagalbą jiems. Jas skaityti 
kviečiami šios srities pro-
fesionalai. 

Sveiką gyvenseną Ne-
įgaliųjų draugijai padeda 
propaguoti ir Šiaulių uni-
versiteto Socialinės gero-
vės ir negalės fakulteto 
studentai. Jie taip pat ren-
gia paskaitas, teikia kinezi-
terapijos paslaugas. 

Patalpos mažos, 
veiklos daug

Šiaulių miesto neįga-
liųjų draugijos patalpos – 
tai 27 kv.m kambarys So-
cialinių paslaugų centre. 

Pasak R.Petronienės, kai 
žmonės susirenka į užsiė-
mimus, čia apsisukti nėra 
kur. O 2 kartus per savai-
tę renkasi Loretos Narušie-
nės vadovaujamas darbš-
čiųjų rankų būrelis „Pasi-
daryk pats“. Kol lauke sli-
du, siaučia gripas, ateina 
12 moterų, bet orams pa-
gerėjus jų padvigubės. Da-
bar kūrybingos draugijos 
narės mokosi megzti rieši-
nes, o netrukus imsis tapy-
bos ant šilko, dar laukia sti-
klo dekoravimo, darbelių 
iš siūlų su vandenyje tirps-
tančia plėvele, floristikos, 
kitos įdomios pamokos. 
Pasak pirmininkės, pa-
prastai čia orientuojama-
si į praktiškų, buityje pri-
taikomų darbelių kūrimą. 

2 kartus per savaitę į 
draugiją renkasi ir vokali-
nio ansamblio „Verbena“ 
dainininkai. Projekto ver-
tintojams palankiai atsilie-
pus apie kolektyvo veiklą, 
profesionaliai vadovei Ire-
nai Lipinskienei ir toliau 
bus mokamas atlyginimas, 
o 14 dainininkų galės repe-
tuoti, koncertuoti. Tiesa, jų 
repeticijoms draugijos tu-
rimų patalpų nepakanka – 
ansamblis renkasi į bendrą 
centro salę, kurios užimtu-
mo laikas taip pat išdėsty-
tas valandomis. 

R.Petronienė pasako-
ja, kad dėl didesnių pa-
talpų jau ne kartą kalbė-
ta su savivaldybe. Ir vie-
no kito pasiūlymo sulauk-
ta (pvz., keltis į vaikų dar-
želį), tačiau kyla jų išlai-

kymo klausimas. Surasti 
rėmėjų, galinčių padengti 
šias išlaidas, ir nemažame 
Šiaulių mieste ne taip len-
gva. Tad kol kas tenka ieš-
koti kitų išeičių.

Veiklas plečia 
bendradarbiavimas 

R.Petronienė pasakoja, 
kad neįgaliųjų užimtumui, 
jų įtraukimui į bendruo-
menės gyvenimą daugiau 
galimybių suteikia Neįga-
liųjų draugijos sutartys su 
kitomis organizacijomis. 

Labai sėkmingas pro-
jektas – glaudūs ryšiai 
su P.Višinskio biblioteka. 
Neįgalieji nuolat kviečia-
mi į jos organizuojamus 
renginius, mokymus. Va-
sario pradžioje draugijos 
nariai lankėsi Sergančių-
jų Alzheimerio liga globė-
jų klubo ir bibliotekos or-
ganizuotame Šiaulių dra-
mos teatro aktoriaus Si-
gito Jakubausko sumany-
tame muzikos ir poezijos 
spektaklyje pagal Antano 
A.Jonyno eiles „Krioklys 
po ledu“. Jis paliko daug 
įsimintinų įspūdžių.

Pavasariop numatyti 
30-ies neįgaliųjų kompiu-
terinio raštingumo kur-
sai, kuriuos taip pat or-
ganizuos P.Višinskio bib- 
lioteka. Kol kas dar nenu-
spręsta tik kur jie vyks. 
Draugijos patalpose labai 
mažai vietos, tad tikriau-
siai kompiuterinius įgū-
džius neįgalieji lavins taip 
pat bibliotekoje. 

Aldona DELTUVAITĖ

Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijoje veikia ke-
letas būrelių: sveikatini-
mo, vaidybos, dainavimo, 
fotografijos meno, meni-
nių rankdarbių. Juose daž-
niausiai aktyviai dalyvau-
ja vidutinio arba vyres-
nio amžiaus draugijos na-
riai. Draugijos pirminin-
kei Eglei Vegytei kilo min-
tis įkurti jaunimo grupę.

Pirmiausiai susibū-
rė sportuoti mėgstantys 
jaunuoliai. Jų neformaliu 
vadovu tapo daujėnietis 
Gražvydas Kačerauskas. 
Jau įvyko keletas šios gru-
pelės susiėjimų. Kol kas ji 
dar negausi, bet tikimės, 
kad prisijungs ir daugiau 
jaunų neįgaliųjų. Kadangi 
Neįgaliųjų draugijos salė 
iki pietų yra užimta tra-
dicinių būrelių, jaunimas 
renkasi antradieniais ir tre-
čiadieniais po penkioliktos 
valandos. 

Užsiėmimai dažniau-
siai prasideda šaškių, šach-
matų partija, vėliau lau-
kia fiziniai pratimai pa-
gal kiekvieno galimybes. 

Sportuojant ir pabendrau-
jama – pasidalijama infor-
macija apie sveikatą, nau-
jienas. Jau dabar planuoja-

ma vasara – aptariami bū-
simi susitikimai, poilsis. 
Tikimės dalyvauti tradi-
cinėse respublikinėse ne-

įgaliųjų sporto varžybose 
Kaune bei sporto šventėse 
Pasvalyje ir pas kaimynus.

Vilius GRABSKIS

Sportuoti mėgstantys jauni neįgalieji ir pasitreniruoja, ir pabendrauja.              Viliaus Grabskio nuotr.
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Praėjusią savaitę į pirmąjį posėdį buvo susirinkusi naujai 
išrinkta Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) valdyba. Jos 
nariai susipažino su LND planuojamais renginiais, aptarė 
jų prioritetus, pasidalino nuomonėmis apie socialinės re-
abilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimą, diskuta-
vo kitais aktualiais klausimais. 

LND valdyboje

 „Bičiulystei“ atsiųstame laiš-
kelyje Genovaitė Skrupskienė pa-
pasakojo apie Panevėžio neįgalių-
jų veiklą. 

Panevėžio miesto neįgaliųjų 
draugijoje veikia darbščiųjų ran-
kų būrelis. Jam vadovauja Danu-
tė Kurlianskienė, padeda savano-
rė Virginija Jakevičienė. Jos moko 
mus įvairių rankdarbių subtily-
bių, kantriai ir nuoširdžiai pa-
gelbsti, jei ko nesuprantame. 
Jau neblogai išmokome velti vil-
ną – pasidarėme gražių karolių, 
segių, gėlių. Šiuo metu gamina-
me keramikos darbelius iš mo-
lio: žvakides, angelus, varpelius, 
taupykles, margučius ir t.t. Gera 
savo rankomis liesti molį ir vė-
liau pamatyti, koks gražus gau-
namas rezultatas. Mūsų darbe-
liai buvo pristatyti Expo Aukštai-
tija ir Kalėdinėje mugėje Panevė-
žio miesto Cido arenoje. 

Užimtumo būrelį lanko 18 
moterų, po truputį mūsų vis 
daugėja. Šiai veiklai organizuoti 
numatytas finansavimas ir 2013 
metais, visada džiaugiamės, jei 
atsiranda ir kitų rėmėjų. Šiemet 
planuojame siūti, daryti kera-
mikos darbelius pagal galimy-
bes ir norus. 

Mūsų kolektyvas draugiškas, 
nuoširdžiai bendraujame vieni 
su kitais, draugijoje maloni, šil-
ta atmosfera, džiaugiuosi įstoju-
si į tokį puikų kolektyvą. Pane-
vėžio miesto neįgaliųjų draugi-
jai vadovauja Stanislava Arbu-

Panevėžys:

tavičienė. Tai šiltas, nuoširdus, 
taktiškas žmogus. Ja galima pa-
sitikėti ištikus bėdai, visada būsi 
išklausytas, suprastas. Jei reika-
linga pagalba, niekada neatsisa-
kys padėti.

Ne vienus metus Panevėžio 
miesto neįgaliųjų draugija drau-
gauja su Šiaulių miesto kolekty-
vu. Šiemet Panevėžio miesto ne-
įgaliųjų draugijos mišrų ansam-
blį „Jovaras“, kuriam vadovau-
ja Vidmantas Kokalas, šiaulie-
čiai pakvietė dalyvauti patrioti-
nių dainų konkurse „Aš myliu 
Lietuvą“. Konkurse dalyvavo 12 
įvairaus žanro ir sudėties (vaikų, 
jaunimo, pagyvenusiųjų) kolek-
tyvai. Kiekvienas kolektyvas pri-
statė po dvi dainas apie Lietuvą. 

Panevėžio miesto neįgaliųjų 

Draugijos nariams 
nestinga veiklos

Ristele bėgantis laikas jau ir 
apsuko mėnesių karuselę ratu. 
Joniškio neįgaliųjų draugijos 
Skaistgirio padalinio, vadovau-
jamo Anglijos Gasparavičienės, 
darbų kraitėje – gausybė nuveik-
tų darbų, o kiek dar svajonių, 
vilčių, planų sukasi skaistgirie-
čių galvose, sunku ir suskaičiuo-
ti. Neįgalieji buvo susirinkę bū-
rin pabūti kartu, padėkoti vieni 
kitiems už bendrus darbus, pa-
sveikinti jubiliatų, prisiminti nu-
veiktų darbų. Su Skaistgirio kraš-
to neįgaliaisiais pabūti atskubė-
jo ir rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Sandrutė Kairaitienė, 
draugijos tarybos narė Snieguolė 
Šliavienė, seniūnė Virginija Kai-
karienė, socialinio darbo orga-
nizatorė Kristina Baikštytė, kul-
tūrinio darbo organizatorė Vida 
Norkuvienė.

Skaistgirio padalinio vado-
vė A.Gasparavičienė aktyviau-
siems padalinio nariams įteikė 

Joniškio r.:

draugijos mišrus ansamblis „Jo-
varas“ renginio organizatoriams 
įteikė naminės duonos kepalą. 
Amatų būrelio narės Milda Čer-
kesienė, Stanislava Juozapaity-
tė ir kitos sukūrė gražų draugi-
jos stendą. Šventės dalyviai foto-
grafavosi prie įspūdingai sukom-
ponuoto Lietuvos vėliavos spal-
vų širdžių simbolio – darbštuo-
lių triūsas buvo įvertintas.

Organizatoriai „Jovaro“ ko-
lektyvą apdovanojo diplomais 
„Šiaulių miesto svečiui“ ir „Už 
žiūrovų simpatijas“. Taip pat an-
samblis laimėjo 3 vietą ir gavo 
prizą – 100 litų vertės čekį .

Po kolektyvų apdovanojimų 
koncertavo dainininkas Kostas 
Smoriginas – jis pristatė savo 
akustinį koncertą. 

Neįgaliųjų ansamblis „Jovaras“ pasirodė konkurse Šiauliuose. 

Aptarti metų rezultatai

padėkas. Jų suskaičiavome dau-
giau kaip dešimt. Eilėmis ir pa-
čių neįgaliųjų darytais gėlių žie-
dais buvo pasveikinti padalinio 
nariai, atšventę jubiliejus. Buvo 
pasveikinta ir pati padalinio va-
dovė A.Gasparavičienė. Susirin-
kusieji tylos minute pagerbė Am-
žinybėn palydėtus narius. 

Pasak vadovės, padalinys 
vienija 58 Skaistgirio krašto neį-
galiuosius. Tą dieną pabūti kar-
tu atvyko 40. Susirinkusieji klau-
sėsi poezijos posmų, tyliai niū-
niavo dainų melodijas. Augu-
tė Burneikienė, visus metus rin-
kusi iš spaudos medžiagą apie 
Skaistgirio krašto neįgaliųjų vei-
klą, ją sudėjo į metraštį. Atėjus 
laikui padalinio vadovei pateik-
ti ataskaitą, visi vienbalsiai nuta-
rė, kad geriausia ataskaita – su-
rinkti straipsniai su nuotrauko-
mis. Čia – ir susitikimai, ir daly-
vavimas projektuose, šventėse, 
čia ir neįgaliųjų pomėgiai, net 

datos, kada, kur Skaistgirio pa-
dalinio neįgalieji vyko, ką veikė. 
Stanislava Kaikarienė tai dienai 
iš skiautinių sukūrė širdį, kurios 
antroje pusėje ji kvietė kiekvie-
ną susirinkimo dalyvį pasirašy-
ti. Ant stalų kvepėjo ir burnoje 
tirpo šeimininkių kepti pyragai, 
konservuotos daržovės, spalvin-
gos mišrainės... 

Šventės dalyviai namo grįžo 
pakylėti, susitelkę naujiems dar-
bams. Kai tik vadovė pamos su-
sibėgti, Skaistgirio krašto neįga-
lieji tuoj kaip tos skruzdės, kas 
pyragu, kas sumuštinių lėkšte-
le, o kas rankdarbiu nešinas sku-
bės į savo susitikimo vietą – pa-
rapijos salę, kuria klebonas Jor-
danas Urbonas leidžia naudotis 
nemokamai.

Vida URBONIENĖ
Autorės nuotr.

Augutė Burneikienė kruopščiai rin-
ko spaudoje pasirodžiusias žinutes, 
straipsnius apie Skaistgirio padali-
nio neįgaliųjų veiklą.

Stanislava Kaikarienė prie savo rankomis sukurtos širdies iš skiautinių. 

Socialinės reabilitacijos 
paslaugų finansavimas: 

pliusai ir minusai
Valdybos posėdyje diskutuo-

ta dėl socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje finansavimo modelio, stebė-
tojų funkcijų ir įtakos. Šakių ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninko Sauliaus Rakausko teigi-
mu, vertinant pateiktus projek-
tus savivaldybėse ne visada lai-
komasi jų finansavimo tvarkos 
aprašo: finansuojamos savival-
dybėse neregistruotos organiza-
cijos, ne visada stebėtojai infor-
muojami, kaip paskirstomos lė-
šos ir pan. 

Šiais metais LND asocijuo-
toms narėms socialinės reabilita-
cijos paslaugų neįgaliesiems pro-
jektams įgyvendinti skirta beveik 
172 tūkst. litų daugiau nei pernai. 
Tokia statistika turėtų džiugin-
ti, tačiau, pasak LND pirminin-
ko Z.Jančauskio, gerokai padi-
dėjo ir daugelio neįgaliųjų drau-
gijų patiriamos išlaidos. Viena iš 
priežasčių – neįgaliųjų draugi-
jos pačios turės apmokėti vis di-
dėjančias patalpų išlaikymo sąs-
kaitas, o anksčiau tai padarydavo 
savivaldybės. Štai, pavyzdžiui, 
Plungės rajono neįgaliųjų draugi-
jai skirta 3 tūkst. litų daugiau nei 
pernai, tačiau patalpų šildymui 
reikės kur kas daugiau lėšų. Šir-
vintų rajono neįgaliųjų draugijai 
pastato šildymas per mėnesį kai-
nuoja 1,6 tūkst. litų, nors, pasak 
organizacijos pirmininkės Me-
lanijos Jachimavičienės, tempe-
ratūra patalpose nepakyla dau-
giau kaip iki 13 °C. Pakruojo ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Janina Jurgaitienė pasako-
jo, kad dėl žemos temperatūros 
(patalpose nebūna daugiau kaip 
8 °C) net kompiuteriai neveikia. 

Dar sudėtingesnė situacija 
Zarasų rajono neįgaliųjų drau-
gijoje. Į pastato rekonstrukciją 
investuota pie 40 tūkst. litų, sa-
vivaldybė yra pasirašiusi sutar-
tį, kad patalpas išlaikys iki 2022 
metų, o neįgaliųjų organizaci-
ja jau pernai turėjo didelių sko-
lų už patalpų šildymą. Nepai-
sant to, šiemet jai skirtas dar be-
veik 9 tūkst. litų mažesnis finan-
savimas.

Daugelis savivaldybių nebe-
skelbia konkursų, kuriuose nu-
matytoms veikloms įgyvendin-
ti neįgaliųjų draugijoms skirda-
vo papildomas lėšas. Taigi ben-
dras finansavimas jose sumažėja.

LND renginiams trūksta 
draugijų palaikymo

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentui pateiktame LND projek-
te numatyti keli seminarai asoci-
juotų narių kvalifikacijai kelti, 3 
kūrybinės stovyklos (dailininkų 
ir fotografų; literatų, tautodaili-
ninkų), bendra neįgalaus jauni-

mo ir sveikųjų savarankiškumo 
didinimo, vaikų stovyklos. Šian-
dien dar sunku pasakyti, kurios 
iš jų sulauks finansavimo, tačiau 
Z.Jančauskis organizacijų pirmi-
ninkus ragino atsakingai vertin-
ti LND renginius, aktyviau juo-
se dalyvauti, pranešti apie tokią 
galimybę draugijų nariams, pa-
sirūpinti, kad į juos patektų sun-
kios negalios žmonės. 

Aptardami LND numatytus 
kultūrinius renginius, valdybos 
nariai vieningai pasisakė, kad 
būtų išsaugota tradicinė šven-
tė Talačkoniuose, meno mėgė-
jų kolektyvų konkursas-koncer-
tas „Vilties paukštė“, Pasaulinei 
vaikų gynimo dienai paminėti 
skirta šventė „Vienos žemės vai-
kai“. O štai tradicinio neįgaliųjų 
satyros ir humoro festivalio „Pa-
sijuokime kartu“ šiemet, matyt, 
bus atsisakyta. LND apklausus 
asocijuotas nares paaiškėjo, kad  
vos keletas nori jame dalyvauti. 

Neįgaliųjų sporto žaidynių 
iniciatorius Kauno miesto neįga-
liųjų draugijos pirmininkas Ignas 
Mačiukas valdybą patikino, kad 
šis renginys tikrai įvyks. Jau žino-
ma, kad Kūno kultūros ir sporto 
departamentas VI-osioms Lietu-
vos neįgaliųjų sporto žaidynėms, 
skirtoms S.Dariaus ir S.Girėno 
skrydžio per Atlantą 80-čiui pa-
minėti, numatė 20 tūkst. litų.

Keičiasi apgyvendinimo 
Šventojoje įkainiai

Mokymo ir reabilitacijos cen-
tras Šventojoje, Neringos miesto 
socialinės reabilitacijos, kultūros 
centras ir šią vasarą lauks dau-
giau norinčių įgyti savarankišku-
mo, sveikata besirūpinančių ne-
įgaliųjų. LND valdyba šiek tiek 
pakeitė apgyvendinimo Švento-
joje įkainius. Neįgalumą ar spe-
cialiuosius poreikius turintys as-
menys, I grupės neįgaliuosius ar 
75–100 proc. darbingumo nete-
kusius asmenis bei neįgalius vai-
kus (iki 18 m.) lydintieji už parą 
turės mokėti 22 litus. Vaikai iki 5 
metų ir toliau bus apgyvendina-
mi nemokamai, o už vyresnius 
reikės mokėti 15 litų už parą. 
Neįgalumo grupės neturintie-
ji nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 
31 d. už parą mokės 30 Lt., kitu 
metu – 25 Lt.

Neringoje apsistojančių neį-
galiųjų apgyvendinimo įkainiai 
nesikeis. Neįgaliesiems bei sun-
kios negalios asmenis lydintie-
siems nustatytas 20 Lt už parą 
mokestis, neįgaliems vaikams 
nuo 5 iki 18 m. – 15 Lt, vaikai iki 
5 m. bus apgyvendinami nemo-
kamai. Sezono trukmė čia – nuo 
gegužės 15 d. iki spalio 15 d., ta-
čiau nuo liepos 16 d. iki rugpjū-
čio 31 d. visiems Neringoje ap-
sistojantiesiems bus taikomi ko-
merciniai įkainiai.

Aldona MILIEŠKIENĖ

Numatyti asociacijos 
prioritetai
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Daktaras
Aiskauda

Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Sveikatos apsaugos ministro 
2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 
V-1145 nustatyta, kad slaugos ir pa-
laikomojo gydymo trukmė yra iki 120 
dienų, vieno lovadienio kaina (balais) 
šiuo metu sudaro 0,89 Lt, kitom slau-
gos paslaugų rūšims (negalinčių sa-
vęs aptarnauti ligonių palaikomasis 
ilgalaikis gydymas, onkologinių ligo-
nių palaikomasis ilgalaikis gydymas, 
II, I, vegetacinių ligonių palaikoma-
sis ilgalaikis gydymas) nustatyta vie-
no lovadienio kaina (balais) nuo 91,5 
iki 141,6 balo. 

Sveikatos apsaugos ministro 
2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 
„Dėl receptų rašymo ir vaistų bei 
kompensuojamųjų medicinos pa-
galbos priemonių išdavimo (parda-
vimo) gyventojams“ 45.1.2 p. nusta-
tyta, kad apdraustiesiems, hospita-
lizuotiems stacionarinėse sveikatos 
priežiūros įstaigose, gali būti išrašo-
mi ambulatoriškai gydyti skirti kom-
pensuojamieji vaistai, kurie buvo ski-
riami ne trumpiau kaip vieną mėne-
sį iki hospitalizacijos. Pasibaigus am-
bulatoriškai gydyti skirtų kompen-
suojamųjų vaistų paskyrimo laikui, 
pacientams, hospitalizuotiems sta-
cionarinėse sveikatos priežiūros įs-
taigose, stacionarinės įstaigos gydy-
tojas turi išrašyti (tęsti gydymą) tuos 
pačius vaistus, kurie buvo skiriami 
ambulatoriškai gydyti iki gydymo 
stacionare, kiekvieną kartą ne ilges-
niam kaip mėnesio gydymo kursui, 
išskyrus atvejus, kai viena atitinka-
mo stiprumo pailginto veikimo far-
macinės formos vaisto dozuotė, va-
dovaujantis vaistinio preparato cha-
rakteristikų santrauka, skiriama ilges-
niam nei vienas mėnuo gydymo kur-
sui ir jos negalima išardyti (šiuo atve-
ju kiekvieną kartą gali būti išrašoma 
viena mažiausia originali vaisto pa-
kuotė). Jei gydymą reikia koreguo-
ti, ambulatoriškai gydyti skirtų kom-
pensuojamųjų vaistų išrašyti negali-
ma – paskirtais vaistais turi aprūpinti 
stacionarinė asmens sveikatos prie-
žiūros įstaiga. 

Pacientui esant stacionare gydy-
tojas, apžiūrėjęs pacientą ir įvertinęs 
jo sveikatos būklę, sprendžia apie rei-
kalingų vaistų skyrimą. Pacientų tei-
sių ir žalos atlyginimo įstatymo 3 str. 
numatyta paciento teisė į kokybiš-
kas sveikatos priežiūros paslaugas, 
jam turi būti suteikiamos mokslu pa-
grįstos nuskausminamosios priemo-
nės, kad jis nekentėtų dėl savo svei-
katos sutrikimų. 

Sveikatos apsaugos ministro 
2010 m. gruodžio 27 d. įsakyme Nr. 
V-1131 numatyta – jei dėl pacien-
to sveikatos būklės būtinas perveži-
mas (indikacijas suderina siunčian-
čioji ir priimančioji įstaigos), pacien-
tai gali būti pervežami iš vienos as-
mens sveikatos priežiūros įstaigos į 
kitą diagnostinėms, gydomosioms 
procedūroms ar tyrimams atlikti, pa-
ciento pervežimo išlaidas apmoka 
siunčiančioji įstaiga pagal sutartį su 
paslaugų teikėju.

Kokia yra gydymo trukmė 
slaugos ligoninėse, kokius 
vaistus ir kokį gydymą turi tei-
sę gauti pacientai, ar nemo-
kamai gali būti pervežami?

Apie 
gydymą 
slaugos 

ligoninėse

Ši Lietuvoje plačiai papli-
tusi šviesomėgė vienme-

tė piktžolė (auga daržuose, lau-
kuose, pagrioviuose, ežerų, upių 
pakrantėse, drėgnose pievose, iš-
džiūvusiose pelkėse), turinti ne-
eilinių gydomųjų savybių, loty-
niškai vadinasi Bidens triparti-
ta, lietuviškai – triskiautis lakišius 
(liaudiški pavadinimai: akliažo-
lė, akliažolis, kibelė, lakešis, laki-
šas, lakišis ir kt.).

Triskiautis lakišius (toliau la-
kišius) būna 30–100 cm aukščio, 
stiebas status, šakotas, žalias arba 
rusvas. Lapai iki 8 cm ilgio, iki 2 
cm pločio, tamsiai žali, triskiau-
čiai, dantytais kraštais. Žiedai 
maži, vamzdiški, pilkai gelsvi, 
susitelkę stiebo ir šakų viršūnė-
se į pavienius graižus; vaisius – 
kibus lukštavaisis (savo dygliu-
kais lengvai prikimba prie žmo-
nių drabužių ar gyvūnų kailio).

Lakišius žydi liepos–rugpjū-
čio mėn., vaisiai sunoksta rugsė-
jo–spalio mėn. Dauginasi sėklo-
mis (vienas augalas jų išaugina 
per 250), kurias išplatina gyvū-
nai ir žmonės. Prieš pat augalo 
žydėjimą (kai išryškėja pumpu-
rų fazės graižai) vaistams pjau-
namos 15 cm ilgio jaunos viršū-

Panevėžio teritorinės ligo-
nių kasos direktorius Jonas Nar-
butas, dalyvaujant Panevėžio 
miesto savivaldybės, nevyriau-
sybinių organizacijų bei kitų įs-
taigų atstovams, pristatė atnau-
jintas ir modernizuotas šios įstai-
gos Gyventojų aptarnavimo sky-
riaus patalpas.

Šia iškilminga proga dėkojo, 
moderniomis patalpomis džiau-
gėsi Panevėžio miesto bei rajono 
neįgaliųjų draugijų pirmininkės 
Stanislava Arbutavičienė ir Aure-
lija Patronienė, Neįgaliųjų aplin-
kos asociacijos pirmininkas Algis 
Giba ir kt.

Šiandien į atnaujintas ligo-
nių kasos patalpas negalios žmo-
nėms, visiems panevėžiečiams 
malonu užeiti. O klausimų būna 
pačių įvairiausių: dėl sveikatos 
draudimo, medicininės reabilita-
cijos, dantų protezavimo, Euro-
pos sveikatos draudimo kortelių 

Piktžolė, kurios preparatai 
rekomenduojami net 

kosmonautams ir poliarininkams
nės su nespėjusiais prasiskleis-
ti žiedynais. Džiovinama ge-
rai vėdinamoje patalpoje (žalia-
va paskleidžiama 5–7 cm storio 
sluoksniu; džiovinimo pradžio-
je kasdien apverčiama), kur ne-
pasiekia tiesioginiai saulės spin-
duliai arba džiovykloje 35°–40 °C 
temperatūroje. Tinkamai išdžio-
vintos žolės lapai turi būti tam-
siai žali ar rusvi, stiebai žalsvi ar 
žalsvai violetiniai, savito kvapo 
(patrynus lapus kvapas sustiprė-
ja), kartoko ir šiek tiek deginan-
čio skonio. Žaliava laikoma sau-
sai, tinka vartoti apie 2 metus.

Gydomosios savybės
Augalas turi antiuždegimi-

nių, baktericidinių, antialergi-
nių savybių (sergant alergija bei 
įvairiomis odos ligomis visų pir-
ma tai pasireiškia medžiagų apy-
kaitos normalizavimu), skatina 
prakaitavimą (tuo pačiu mažina-
mas karščiavimas), šlapimo, tul-
žies išsiskyrimą, stabdo įvairios 
kilmės vidinį kraujavimą, ramina 
centrinę nervų sistemą, mažina 
padidėjusį arterinį kraujospūdį, 
didina širdies susitraukimų am-
plitudę, stabdo neurozių vysty-
mąsi (tai ypač aktualu didmies-
čių gyventojams), padeda ataug-
ti plaukams bei stabdo jų slinki-
mą, džiovina riebią odą, gerina 
apetitą, virškinimą. 

Išoriškai (vonios, kompresai, 
plovimas, skalavimas) lakišiaus 
preparatais dažniausiai gydo-
mos odos ligos (egzema, galvos 
odos seborėja, psoriazė, skrofu-
liozė, diatezė, išbėrimai, derma-
titas), nedidelės žaizdos, furun-
kuliozė, rachitas. 

Mokslininkai, ištyrę ilgą šio 
augalo gydomųjų savybių sąra-
šą ir nustatę, jog jis neturi šalu-
tinio poveikio (net kai vartoja-
mas ilgesnį laiką), išskyrus vos 
tris atvejus (lakišius nevartotinas 

nėštumo metu, sergant odos tu-
berkulioze bei gydantis rentgeno 
spinduliais), rekomendavo kos-
monautų, poliarininkų, tolimų 
kelionių dalyvių (lakišius pade-
da organizmui prisitaikyti stai-
giai pakeitus laiko juostą, klima-
tą, atsidūrus neįprastoje aplinko-
je) vaistinėlę papildyti lakišiumi.

Liaudies medicinos 
receptai 

Tibeto liaudies medicinoje 
lakišiumi nuo seno dar gydoma 
mažakraujystė, aterosklerozė, 
Kinijoje – tuberkuliozė, reumati-
nės ligos, cukraligė, Tadžikijoje – 
maliarija ir vandenė. Lietuvoje ir 
artimiausiose kaimyninėse šaly-
se lakišiumi dažniausiai gydo-
mos ligos, kurių populiaresni ir 
paprastesni receptai pateikti čia.

Artritas. 3 šaukštai susmul-
kintos sausos lakišiaus žolės (to-
liau žaliavos) užplikoma stikli-
ne verdančio vandens, po 30–40 
min. perkošiama per 2 sluoks-
nių marlę (ar specialų sietelį), at-
aušinama ir geriama po šaukš-
tą 4 kartus per dieną 30 min. po 
valgio, o taip pat 3–4 kartus per 
dieną šiuo preparatu įtrinami 
nesveiki sąnariai. Gydymo kur-
sas – 14 dienų.

Podagra, radikulitas, sąnarių 
uždegimas. 2 šaukštai žaliavos 
užplikoma 2 stiklinėmis verdan-
čio vandens, po 30 min. perko-
šiama įprastu būdu, 45 min. au-
šinama. Geriama po 1/2 stiklinės 
3 kartus per dieną 30 min. po val-
gio. Gydymo kursas – 14 dienų.

Inkštirai, spuogai. 3 šaukš-
tai žaliavos užpilama 2 stiklinė-
mis vandens, 10 min. pavirinama 
ant nestiprios ugnies, perkošia-
ma įprastu būdu, šiek tiek atauši-
nama. Šiuo preparatu prausiant 
veidą, mažėja inkštirų, spuo-
gų, švelninama, minkštinama ir 
džiovinama riebi oda. 

modernios, atitinkančios visus 
tokiems skyriams keliamus rei-
kalavimus. Čia įrengta elektro-
ninė klientų registravimo siste-
ma. Kad neįgalieji su vežimė-
liais galėtų be jokių kliūčių pa-
tekti į skyriaus patalpas, papla-
tintos lauko durys, įrengta nuo-
važa. Be to, šalia pastato rezer-
vuotos trys vietos neįgaliųjų au-
tomobiliams pastatyti. 

Šis pastatas Respublikos gat-
vėje specialiai Ligonių kasai 
buvo pastatytas dar 1937 metais. 
Keitėsi santvarkos, valdžios ir tik 
1996-aisiais čia vėl įsikūrė Pane-
vėžio teritorinė ligonių kasa. At-
kreipdamos dėmesį, kad reikė-
tų pritaikyti, modernizuoti jos 
Gyventojų aptarnavimo sky-
riaus patalpas, prieš keletą metų 
į administraciją kreipėsi Panevė-
žio miesto nevyriausybinės orga-
nizacijos ir žmonių su negalia VšĮ 
„Aplinka visiems“. Bet tada trū-
ko lėšų. Tokia galimybė atsirado 
2012 metais. Valstybinė ligonių 
kasa patalpų atnaujinimui sky-
rė per 400 tūkst. Lt. 

Antanas ORINTAS

Psoriazė (žvynelinė). 2 šaukš-
tai žaliavos suberiama į termosą, 
užplikoma 2 stiklinėmis verdan-
čio vandens, po 3 val. perkošia-
ma. Atvėsintas preparatas geria-
mas po 1/3 stiklinės 2–3 kartus 
per dieną 30 min. po valgio. Gy-
dymo kursas – 7 dienos. Po 5 d. 
pertraukos gydymo kursas pa-
kartojamas.

Alergija. 3 šaukštai žalia-
vos užplikomi stikline verdan-
čio vandens, 15 min. pavirinama 
ant silpnos ugnies vandens vo-
nelėje (į didesnį indą su verdan-
čiu vandeniu įstatomas mažesnis 
indas su preparatu), 45 min. au-
šinama, įpilama virinto atvėsin-
to vandens vietoje nugaravusio-
jo (kad vėl būtų pilna stiklinė), 
nuspaudžiami tirščiai. Geriama 
po 1/3 stiklinės 3 kartus per die-
ną 30 min. po valgio. Gydymo 
kursas 7 d.  

Pastaba: esant reikalui, ga-
lima daryti lakišiaus vonias. 4 
šaukštai žaliavos užplikoma litru 
verdančio vandens, po 15 min. 
perkošiama įprastu būdu ir su-
pilama į bendrą vonią (vandens 
temperatūra 37–38 °C). Vonios 
procedūros trukmė – 15 min.. 
Gydymo kursas – 10–12 proce-
dūrų kas antrą dieną. 

Egzema, furunkuliozė. Su-
maišomas šaukštas lakišiaus žo-
lės su šaukštu bruknių lapų ir už-
plikoma 2 stiklinėmis verdančio 
vandens, po valandos perkošia-
ma įprastu būdu, šiek tiek atau-
šinama. Geriama po 1/4 stiklinės 
3 kartus per dieną 30 min. prieš 
valgį. Gydymo kursas – 14 d.

Paaiškinimas apie furunku-
liozę: lotyniškai furunculus – šun-
votė (t. y. ūminis pūlinis plauko 
maišelio ar riebalų liaukos už-
degimas); furunkuliozė – dau-
ginių furunkulų (šunvočių) su-
sidarymas.

Romualdas OGINSKAS

Neįgaliųjų prašymas išgirstas: ligonių 
kasos patalpos modernizuotos

Panevėžio teritorinės ligonių kasos direktorius Jonas Narbutas (kairėje) dė-
kojo Neįgaliųjų aplinkos asociacijos pirmininkui Algiui Gibai (vežimėlyje) už 
konsultacijas. Antano Orinto nuotr.

ir pan. Anksčiau dėl šių reikalų 
reikėdavo lipti į antrą aukštą. O 
kaip ten patekti neįgaliajam, at-
vykusiam vežimėlyje? Gyvento-
jų aptarnavimo skyriaus specia-

listams pildyti dokumentų daž-
niausiai tekdavo eiti į gatvę.... 
Dabar Gyventojų aptarnavimo 
skyrius įkurtas pirmame aukšte, 
jo patalpos atnaujintos, erdvios, 

Lakišius.
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40 Panevėžio miesto ir rajono 
neįgaliųjų sėdo į suolus krims-
ti buhalterijos bei smulkiojo ir 
vidutinio verslo organizatorių 
mokslų. Galimybė nemokamai 
mokytis minėtuose kursuose at-
sirado Panevėžio krašto neįga-
liųjų sąjungai parengus projek-
tą „Neįgaliųjų integracijos į dar-
bo rinką galimybių didinimas“.

Panevėžio krašto neįgaliųjų 
sąjungos pirmininkė Regina No-
vikienė sakė, kad galimybe įgyti 
šiuo metu darbo rinkoje itin ver-
tingų žinių ir įgūdžių jų organi-
zacijos nariai noriai naudojasi, 
nes kursuose teorija derinama su 
praktika, dėstytojai stengiasi pa-
teikti informaciją kuo supranta-
miau. Be to, kitaip nei profesinės 
reabilitacijos atveju, jiems nerei-
kia pereiti gydytojų komisijos ir 
nerimauti, kad bus sumažintos 
neįgalumo išmokos.

Buhalterinės apskaitos pro-
gramos kursuose mokosi 20 ne-
įgaliųjų, teik pat – smulkiojo ir 
vidutinio verslo organizatoriaus 
programoje. Panorusieji lanky-
ti kursus neįgalieji pirmiausia 
buvo pakviesti į 40 valandų tru-
kmės psichologinius užsiėmi-
mus. Mokymų dalyviams taip 
pat buvo pasiūlytos individua-
lios konsultacijos.

Projekto organizatoriai ir 
vykdytojai taip pat įsipareigojo 
neįgaliuosius konsultuoti, rem-
ti, padėti jiems ieškoti darbo. Pla-
nuojama, kad per du mėnesius 

nuo projekto pabaigos įsidarbins 
mažiausiai 27 proc. jo dalyvių, t. 
y. 11 žmonių. 

Pirmojoje buhalterinės aps-
kaitos kursų grupėje besimokan-
tis 23 metų Rytis Vilimavičius 
yra diplomuotas apželdinimo 
specialistas. Vaikinas šią profe-
siją įgijo Vilniaus kolegijoje ir jau 
spėjo pagal ją padirbėti. Kadangi 
apželdinimo specialistų darbas 
sezoninis, žiemą jie neturi užsa-
kymų, vaikinas laisvą laiką nu-
tarė išnaudoti prasmingai – mo-
kytis buhalterinės apskaitos. Ry-
tis šiuos kursus rinkosi žvelgda-
mas į ateitį. Pasak vaikino, buhal-
terinės žinios ir įgūdžiai jam pra-
vers tiek ieškant samdomo dar-
buotojo darbo, tiek kuriant savo 
verslą. 60 procentų darbingumo 
dėl ligos netekęs R.Vilimavičius 
svarsto, kad galbūt ateityje tu-
rės savo apželdinimo įmonę. Sa-
vininkui išmanyti buhalteriją – 
didelis pliusas, nereikės samdy-
ti buhalterės.

Kartu su juo šiuos mokslus 
kremtanti Ina prisipažino, kad 
jai sekasi sunkiau, tačiau ji pasi-
ryžusi perkąsti šį riešutėlį. „Mo-
kausi dėl savęs. Manau, kad to-
kios žinios gyvenime pravers. 
Aišku, labai norėčiau susirasti 
buhalterės darbą nedidelėje įmo-
nėje, tačiau suprantu, kokia dide-
lė konkurencija šioje srityje. Kita 
vertus, jeigu nieko nedarysi ir sė-
dėsi rankas sudėjus, tai nieko ir 
nepasieksi“,– kalbėjo ji.

Laikraštyje „Sekundė“ išspausdintame Ingos Smalskienės 
straipsnyje rašoma, jog Panevėžio krašto neįgalių žmonių sąjun-
ga pasinaudojo Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, 
kad padėtų savo nariams susirasti darbą arba patiems susikur-
ti darbo vietą. 

(atkelta  iš 1 psl.)

„Turiu suaugusį sūnų, tačiau 
jam reikalingas toks dėmesys ir 
rūpestis tarsi trejų metų vaikui. 
Meldžiu tik vieno – kad jo svei-
kata nepablogėtų dar labiau“,– 
sakė kretingiškė Vilma Mažo-
nienė, kurios visas gyvenimas 
sukasi apie vienturtį 24 metų 
sūnų Dovydą. Moteris įsitikinu-
si, kad jos sūnus prieš dvejus me-
tus tapo neįgalus dėl to, kad pa-
tyrė traumą darbe nukritęs nuo 
kopėčių.

„Kai gydytojas pasakė, kad 
mano sūnus nebebus toks, koks 
buvo, širdyje pyktelėjau už šiuos 
žodžius. Bet dabar turiu pripa-
žinti, kad gydytojas buvo tei-
sus“, – sakė V.Mažonienė, dar 
puikiai pamenanti medikų nuo-
gąstavimus, kad jos sūnus iš viso 
galėjęs pralaimėti kovą dėl gy-
venimo. 

Iš 1,5 metro aukščio ant beto-
ninių grindų nukritęs D.Mažonis 
patyrė sunkų sveikatos sutrik-
dymą – jam buvo sumušta gal-
va, lūžo kaktikaulis bei dešiny-
sis raktikaulis, jis 2 dienas išbu-
vo komoje. Vaikinui buvo nusta-
tytas 80 proc. nedarbingumas.

Tai, kad dešinės kūno pusės 
nevaldantis Dovydas, naudoda-
masis specialiais kojos įtvarais, 

gali vaikščioti, V.Mažonienė va-
dina dideliu stebuklu. 

„Nesusidūręs su tokia situ-
acija niekada nesupras, kiek pa-
stangų kainuoja menkiausias ju-
desys, kurį sveikas žmogus at-
lieka net nesusimąstydamas“, – 
sakė V.Mažonienė. Moteris pa-
sakojo, kad sūnus jaučia ne tik 
fizinę negalią – teko ilgai ir kan-
triai įkalbinėti, kad jis nugalėtų 
jaučiamą gėdą dėl neįgalumo ir 
išdrįstų pasirodyti viešumoje. 

V.Mažonienė pasakojo, kad 
nors vaistams reikia daug pi-
nigų, jie nėra kompensuoja-
mi. „Kadangi Dovydas trau-
mą patyrė darbe, pagal įstaty-
mus darbdavys ir turėtų pa-
dengti gydymo išlaidas“, – sakė 
V.Mažonienė, kurios teigimu, 
darbdavys prie gydymo išlaidų 
neprisidėjo. 

V.Mažonienės teigimu, sū-
naus gydymui jau išleista per 
20 tūkst. Lt – buvo panaudo-
tos Dovydo santaupos, kurias 
jis sukaupė dirbdamas užsieny-
je, vėliau įsidarbinęs, laisvalai-
kiu remontuodamas automobi-
lius. Vaikinas taupė pinigus, nes 
svajojo perstatyti sodo namelį, 
kuriame jis gyveno su savo su-
žadėtine. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Laikraštyje „Pajūrio naujienos“ pasakojama apie sunkią nega-
lią patyrusį Dovydą Mažonį ir jo mamos patiriamus išgyvenimus. 

Neįgalieji kibo į mokslus

Gyventi mokosi iš naujo

finansavimą šiais metais pla-
nuojama dienos socialinės glo-
bos paslaugas pradėti teikti dar 
50-čiai savivaldybės gyventojų. 

Tikisi gerų naujovių 
Kretingos socialinių paslau-

gų centras trumpalaikės dienos 
socialinės globos paslaugas taip 
pat teikia jau porą metų. Centro 
direktorė Beruta Dirvonskienė 
pasakoja, jog priežiūros ir pa-
galbos savo namuose neįgalūs 
ir pagyvenę rajono gyventojai 
sulaukia jau nuo 2003-iųjų, šiuo 
metu tokia paslauga (iki 10 val. 
per savaitę) teikiama 100-115 
žmonių (priklausomai nuo po-
reikio). Na, o 5 asmenims, ku-
riems pagalbos reikia daugiau-
siai, teikiamos trumpalaikės glo-
bos namuose (po 4–6 val. per 
dieną) paslaugos. 

B.Dirvonskienės teigimu, 
daug pagyvenusių žmonių, ne-
begalinčių savimi pasirūpinti, 
tikisi kuo ilgiau likti savo na-
muose, jokiu būdu nenori vykti 

įgaliajam bus galima ir vaistus 
suleisti, ir perrišti žaizdas. Ka-
dangi žmogų prižiūrės didesnė 
komanda, žmogui bus suteikta 
kompleksinė, savalaikė ir koky-
biška socialinės globos paslau-
ga. Be to, planuojama įsigyti 2 
automobilius, kuriais bus gali-
ma pasiekti ir tolimesnius rajo-
no kampelius. Šiuo metu globos 
paslaugos teikiamos tik mieste. 
Nuo rudens, kai realiai prasidės 
veikla, tokios pagalbos sulauks 
25 asmenys. 

B.Dirvonskienė pasakoja, 
kad pradėti teikti globos pas-
laugas buvo nelengva – reikė-
jo įtikinti savivaldybę, kad pa-
slauga tikrai reikalinga. Dabar 
tuo niekas nebeabejoja, galvo-
jama, kaip veiklą plėsti, daryti 
kokybiškesnę. 

Medicinos paslaugų labai 
reikia

Į projektą įsijungė ir Visagi-
no socialinių paslaugų centras. 
Šiuo metu dienos socialinė glo-
ba šiame mieste teikiama 2 as-
menims, komandoje – tik socia- 

Globa namuose – ne visose 
savivaldybėse

žingsnelis modernios visuome-
nės link. Ligonio artimieji, pa-
likę ir sunkios negalios žmo-
gų namuose, gali būti ramūs, 
kad jų šeimos narys bus tinka-
mai, kvalifikuotai prižiūrėtas. 
Panaudojus projekto lėšas, nuo 
rudens dienos socialinės globos 
paslauga bus teikiama dar 20-
čiai žmonių. 

Norint teikti paslaugą 
galima rasti būdų 

Kai kurios savivaldybės jau 
dabar yra į dienos socialinės glo-
bos paslaugą teikiančiųjų ko-
mandas įtraukusios medicinos 
darbuotojus. 2012 m. pradžios 
SADM atliktos apklausos duo-
menimis, 4 savivaldybėse so-
cialinių paslaugų įstaigos turi 
reikiamas licencijas (Klaipėdos 
miesto ir rajono, Kauno miesto ir 
Mažeikių rajonų savivaldybės), 
higienos pasus bendruomeninei 
slaugai teikti bei slaugos specia-
listus. 24 savivaldybėse paslau-
gas teikia socialinių paslaugų įs-
taigos ir sveikatos priežiūros įs-
taigos pagal bendradarbiavimo 
sutartis; 2 savivaldybėse – soci-
alinių paslaugų įstaigos ir nevy-
riausybinės organizacijos. 

Daugiausiai dienos sociali-
nės globos paslaugų teikia Klai-
pėdos miesto, Jurbarko, Rasei-
nių, Mažeikių rajonų, Marijam-
polės savivaldybės. 21 savival-
dybės gyventojai minėtų pas-
laugų negauna. A.Liesytės nuo-
mone, dienos socialinės globos 
teikimas yra valstybės deleguo-
ta funkcija, todėl visos savival-
dybės turėtų ieškoti galimybių, 
kaip tai padaryti. Lengva nėra, 
daug kas nėra reglamentuota, 
tačiau norint padėti žmogui, 
teikti kokybiškas paslaugas yra 
visos galimybės. 

Į Integralios pagalbos plėtros 
programą įsijungė 21 savivaldy-
bė. Daugiausia – jau teikiančios 
dienos socialinės globos pas-
laugas. Pasak Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos Socia-
linių paslaugų skyriaus vyriau-
siosios specialistės Agnės Mar-
tinaitytės, siekiama kokybiškos 
integralios pagalbos (socialinės 
globos ir slaugos) namuose neį-
galiesiems, senyvo amžiaus as-
menims bei konsultacinės pagal-
bos jų šeimos nariams kūrimosi 
ir plėtros proveržio, telkiant tam 
mobilias specialistų komandas 
ir į socialinės pagalbos procesą 
įtraukiant sveikatos priežiūros 
specialistus. 

Planuojama, kad per projek-
to įgyvendinimo laikotarpį kom-
pleksinės paslaugos bus teikia-
mos 800 asmenų (antra tiek, kiek 
teikiama dabar). 

Kokios paslaugos teikiamos 
ir planuojamos kiekvienoje savi-
valdybėje, jos gyventojai gali su-
žinoti paskaitę socialinių paslau-
gų planą, kuris yra skelbiamas 
kiekvienos savivaldybės tinkla-
lapyje. O palyginti savo savival-
dybę su kitomis galima atsiver-
tus www.socialinisžemėlapis.lt

Aurelija BABINSKIENĖ
Nuotraukos iš Visagino ir Kretingos socialinių 

paslaugų centrų archyvų

į slaugos ligoninę ar globos na-
mus. Socialinių paslaugų cen-
tras tokiems žmonėms ir pa-
deda. Juo labiau kad valstybei 
jiems užtikrinti priežiūrą na-
muose yra pigiau nei staciona-
rioje institucijoje. Tai nebūtinai 
vieniši žmonės – stengiamasi, 
kad šeimoje kartu gyvenantys 
darbingo amžiaus šeimos na-
riai galėtų dirbti, išeiti iš namų. 

Kol šią paslaugą teikia tik 
socialinių darbuotojų padėjė-
jai, koordinuojami socialinio 
darbuotojo, negalima jos ver-
tinti kaip visavertės sociali-
nės globos paslaugos. Pasak 
B.Dirvonskienės, būtina ir me-
dicininė pagalba, kuri teisės ak-
tais numatyta kaip dienos soci-
alinės globos sudėtinė dalis. Ta-
čiau ją kur kas sunkiau įtraukti į 
bendrą paslaugos teikimą. 

Daug vilčių dedama į jau mi-
nėtą Integralios pagalbos plėtros 
programą, kurios lėšomis bus 
įdarbinta daugiau darbuotojų, 
tarp jų – slaugytojų bei slaugyto-
jų padėjėjų, kitų sveikatos prie-
žiūros specialistų pagal porei-
kį. Taigi senyvam asmeniui, ne-

liniai darbuotojai ir jų padėjėjai. 
Pasak Socialinių paslaugų cen-
tro direktorės Stanislavos Os-
trouch, kai kurie neįgaliuosius 
prižiūrintieji turi medicininį iš-
silavinimą, bet neturi licencijos – 
vis tiek reikia suteikti paslaugas, 
kurios nenumatytos Socialinių 
paslaugų kataloge, o susijusios 
labiau su medicinos sritimi: per-
rišimai, mankštelės ir pan. To-
kios paslaugos labai reikalingos. 
Už projekto lėšas Visagine bus 
įsigyta įranga, slaugos priemo-
nės, neįgalieji sulauks ne tik so-
cialinių darbuotojų, bet ir slau-
gytojų padėjėjų pagalbos kad ir 
8 val. per dieną, jei bus toks po-
reikis. O svarbiausia – bus įsi-
gytos licencijos ir medicininėms 
paslaugoms teikti.

Vos 2011-aisiais įsikūręs Ra-
dviliškio parapijos bendruome-
nės socialinių paslaugų centras 
dienos socialinę globą pradė-
jo teikti tik pernai. Turi 6 klien-
tus, kuriems teikiama tokia pa-
galba. Pasak centro direktorės 
Ritos Pranės Vilimaitės, dienos 
globos asmens namuose paslau-
gų poreikis auga – tai dar vienas 

Visagino socialinių paslaugų centro darbuotoja Tatjano Koryševa – laukia-
mas svečias neįgaliųjų namuose.
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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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Neįgaliųjų sportas

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Pasaulyje
Gyvenimo prasmė – 

santuokoje
Psichologė iš Austrijos Tatjana 

Šnel atlikto tyrimą, kuris parodė, kad 
neįtikėtinai daug vakariečių mano, 
jog jų gyvenime nebeliko prasmės. 
Apklaususi 600 vokiečių mokslinin-
kė nustatė, kad 35 proc. responden-
tų visiškai abejingi egzistenciniams 
dalykams. Jų manymu, „gyvenimas 
neteko prasmės, bet jiems tai nėra 
svarbu“, ir tik dešimtadaliui šios gru-
pės narių rūpi jų „egzistencinė apa-
tija“. Psichologės nuomone, lytis, iš-
silavinimas ar užimamos pareigos 
šiai nuostatai reikšmės neturi, ta-
čiau svarbus vaidmuo tenka am-
žiui – tie žmonės, kurie nemato gy-
venime prasmės, tampa daug kam 
abejingi maždaug penkeriais me-
tais anksčiau nei tie, kurie įžvelgia 
gyvenimo prasmę. Taip pat T.Šnel 
tyrimas patvirtino, kad nerandan-
tys prasmės jos turėtų ieškoti san-
tuokoje, nes net 70 proc. vedusių 
apklaustųjų teigė savo gyvenime 
matantys prasmę.

Iš kokio gyvūno kilo 
žinduoliai

Mokslininkams pavyko nusta-
tyti, kad visi placentiniai žinduo-
liai, įskaitant banginius, dramblius, 
šikšnosparnius ir žmones, kilo iš 
mažo plaukuoto vabzdžiais min-
tančio žinduolio. Nustatyta, kad šis 
gyvūnas gyveno praėjus maždaug 
200 tūkst. metų po dinozaurų išny-
kimo. Žinduoliai, kitaip nei dedan-
tieji kiaušinius, pavyzdžiui, ančias-
napiai, arba sterbliniai (kengūros) 
yra labai didele įvairove pasižyminti 
gyvūnų grupė, kuriai dabar priklau-
so daugiau nei penki tūkstančiai rū-
šių. Mokslininkai sukūrė duomenų 
bazę ir įtraukė 4 500 požymių (dan-
tų forma, mityba, galūnių ilgis ir t. 
t.), kuriuos turi 86 šiais laikais egzis-
tuojančios rūšys ir 40 išnykusių gy-
vūnų fosilijos. Prie šių duomenų jie 
pridėjo visų dabar egzistuojančių 
rūšių detalius atvaizdus ir geneti-
nę informaciją. Tyrėjai ieškojo požy-
mių, kuriuos placentiniai žinduoliai 
išsaugojo evoliucijos metu.

Nesitikėtas 
„palikimas“

Japonijos miesto Hirosimos 
policininkai iškilmingai įteikė dau-
giau kaip 10 milijonų jenų (apie 286 
tūkst. Lt) vietos gyventojui, kuris nė 
neįtarė, kad tokia didelė suma buvo 
jam anksčiau priklausiusioje seno-
je spintoje. Šį griozdą vyriškis per-
nai išvežė į sąvartyną. Bet gruodžio 
mėnesį šiukšlių perdirbimo įmonės 
darbininkas aptiko pinigus ir sąži-
ningai perdavė juos policijai. Parei-
gūnai atliko didžiulį darbą – pagal 
asignacijų ženklinimą jie nustatė, 
kad rastus pinigus anksčiau viena-
me banke paėmė šiandieninio lai-
mės kūdikio tėvas. Didžiulę sumą jis 
paslėpė spintoje ir iki mirties nieko 
nesakė savo artimiesiems. Nežinia, 
kaip jaučiasi pinigus aptikęs šiukšlių 
perdirbimo įmonės darbininkas. Pa-

gal Japonijos įstatymus, rastų verty-
bių savininko turi būti ieškoma tris 
mėnesius. Jeigu per šį laiką jo ne-
pavyksta surasti, radinys perduoda-
mas tam, kuris jį aptiko.

Kaip grūdinasi Sibiro 
darželinukai

Viename Krasnojarsko (Sibire) 
darželyje vaikai su virusais ir perša-
limo ligomis kovoja labai papras-
tai. Net kai lauke spaudžia –15 °C 
šaltis, vaikai pusnuogiai bėga į lau-
ką ir pilasi ant savęs ledinį vande-
nį. Į lauką grūdintis vaikai išleidžia-
mi tik po 3 metų nuolatinio pratini-
mo prie šalto vandens ir po įvairių 
medicininių testų. Ne visi tėvai lei-
džia savo vaikams grūdintis darže-
lyje šiuo būdu, tačiau tie, kurie ne-
prieštarauja (apie 70 proc.), teigia, 
kad jų atžalos netgi mėgaujasi to-
kiu rytiniu ritualu. Kai kurie vaikai po 
tokių grūdinimų net keletą metų 
neserga jokiomis ligomis.

Matematikos 
mokymo 

eksperimentas
Didžiosios Britanijos švietimo 

vizionierius Konradas Volframas iš-
sirinko Estiją ir ten atliks kompiute-
riais paremto matematikos moky-
mo metodo eksperimentą. Jis ieš-
kojo nedidelės šalies, kurioje išvys-
tyti matematikos ir informacinių 
technologijų įgūdžiai bei domimasi 
eksperimentais. Organizacija, kuriai 
atstovauja K.Volframas, kuria moky-
mo programą, pagal kurią moki-
niai spręs kasdienes problemas, o 
kompiuteriai atliks visą „juodą dar-
bą“. Pasak K.Volframo, matematikos 
pamokos dažniausiai nėra artimos 
realiam gyvenimui ir mokiniams at-
rodo nuobodžios. Mokiniai 80 proc. 
pamokos laiko praleidžia skaičiuo-
dami ir 20 proc. laiko mokosi ma-
tematiškai galvoti. Kompiuterinės 
matematikos pamokos prasidės 
kitą pavasarį 30-yje pagrindinių ir 
vidurinių Estijos mokyklų. Pagrin-
dinė pamokų tema bus statistika.

Muzika vėžliams
Jausmingomis serenadomis 

prancūzų pianistas Ričardas Klai-
dermanas mėgino paskatinti ketu-
ris Londono zoologijos sode gyve-
nančius Galapagų vėžlius poruotis, 
tačiau nesėkmingai. Garsus atlikė-
jas 70 metų vėžliui Dikui ir patelėms 
Priscilai, Dolores bei Poli sugrojo ke-
lias romantiškas dainas, tačiau jų 
nesujaudino. R.Klaidermanas tei-
gia surengęs šią akciją atsižvelgda-
mas į mokslinių tyrimų rezultatus, 
kad muzika gali daryti įtaką gyvū-
nų elgesiui. „Muzika yra galinga. Ir 
aš manau, kad ji gyvūnams turi to-
kią pat įtaką, kaip ir mums“, – sako 
pianistas. Tačiau vėžliai per jiems 
skirtą koncertą mieliau rinkosi pri-
žiūrėtojų duotas morkas ir į meilės 
žaidimus nesileido.

„Lietuvos parolimpinis ko-
mitetas buvo įkurtas 1990 metų 
sausio 26 dieną. Iki tol keliuose 
klubuose rusenęs lietuvių neįga-
liųjų sportas gavo galimybę įsi-
lieti į pasaulio parolimpinį ju-
dėjimą, drąsiai iškėlęs Lietuvos 
valstybinę vėliavą. Pirmą kar-
tą Lietuvos trispalvė suplevėsa-
vo 1992 metais Barselonos paro-
limpinėse žaidynėse, kuriose ke-
turi mūsų lengvosios atletikos 
sportininkai iškovojo net septy-
nis medalius. 

Be abejo, nebūtume pasiekę 
tokių rezultatų, jeigu nebūtų pa-
siaukojamo mūsų atletų, trene-
rių, gydytojų, sporto organiza-
torių darbo. Jiems visiems nuo-
širdžiai dėkoju už valią ir ryžtą, 
už didelį norą tobulėti ir siekti 
aukščiausių sportinių rezultatų. 
Dėkoju ir tiems valdžios žmo-
nėms, visuomeninių organiza-
cijų atstovams, neįgaliųjų spor-
to rėmėjams, kurių dėka būda-
vo priimami neįgaliesiems pa-
lankūs įstatymai, nutarimai, ku-
rių dėka mūsų šalyje galėjo plė-
totis parolimpinis judėjimas, – 
knygą pradeda Lietuvos paro-
limpinio komiteto (LPOK) pre-
zidentas, Europos parolimpinio 
komiteto Vykdomojo komiteto 
narys Vytautas Kvietkauskas. – 
Mes suprantame, kad esame tik 
ilgo kelio pradžioje. Lietuvoje 
dar trūksta neįgaliesiems pritai-
kytų sporto bazių, profesiona-
lių trenerių, ne iki galo išspręs-
tas sveikųjų ir neįgaliųjų sporti-
ninkų lygiateisiškumo principas, 
galėtų būti solidesnis ir valstybi-

Lietuvos parolimpinio sporto 
istorija įamžinta knygoje

Lietuvos parolimpinis komitetas, pradėjęs trečiąjį savo 
veiklos dešimtmetį, išleido Vytauto Žeimanto knygą „Lie-
tuvos parolimpinis sportas 1991-2011 m.“ Kūno kultūros ir 
sporto departamente surengtame knygos pristatyme ak-
centuota, jog pirmą kartą Lietuvos sporto istorijoje išleista 
knyga, kurioje apžvelgiamas visas mūsų šalies parolimpi-
nis sportas – nuo ištakų, prasidėjusių XX amžiaus pradžio-
je, iki pernai įvykusių Londono parolimpinių žaidynių. 
Knygos leidybą finansavo Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei 
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės. 

nis finansavimas. Tai mūsų atei-
ties darbų kryptys.“ 

Knygos idėją V.Kvietkauskas 
puoselėjo jau keletą metų. Pasak 
jo, reikėjo tai padaryti, kol Lietu-
vos parolimpinio sporto pradi-
ninkai, jo dalyviai gali pasida-
linti savo prisiminimais, įspū-
džiais, nuotraukomis. Knyga tu-
rėjo tapti tapo viena iš padėkos 
jiems formų. 

Šią idėją pavyko įgyventi 
tik iš trečio mėginimo, ją finan-
siškai parėmus Neįgaliųjų rei-
kalų departamentui bei Kūno 
kultūros ir sporto departamen-
tui. Už šio sumanymo palaiky-
mą knygos pristatymo renginy-
je V.Kvietkauskas nuoširdžiai 
dėkojo departamentų direkto-
riams Genovaitei Paliušienei ir 
Klemensui Rimšeliui.

Knygos autorius V.Žeimantas 
teigė knygą rašęs labai susidomė-
jęs, nors tai daryti ir nebuvo len-
gva. Pasak jo, apie sveikų sporti-
ninkų startus esame gerai infor-

muoti, o apie neįgaliųjų pasieki-
mus išgirstame tik vykstant pa-
rolimpinėms žaidynėms. Kitu 
metu žiniasklaidos dėmesys neį-
galiųjų sportui gana epizodiškas. 
Stengdamasis surinkti visą įma-
nomą medžiagą apie parolimpi-
nį judėjimą, jo istoriją bei ištakas 
Lietuvoje, pirmuosius šio spor-
to entuziastus, knygos autorius 
peržiūrėjo daug pirminių doku-
mentų, kalbino parolimpiečius, 
ieškojo nuotraukų. Knygos au-
torius džiaugėsi leidinį papuo-
šusiu tarptautinio parolimpinio 
komiteto steigimo iniciatoriaus 
ir pirmojo prezidento dr. Rober-
to Steadvardo sveikinimu Lietu-
vos parolimpiniam komitetui. 

Gausiai iliustruotas leidinys 
(išspausdintos 168 nuotraukos) – 
daugelio parolimpinį judėjimą 
palaikančių žmonių nuopelnas. 
Savo fotoarchyvais su knygos 
leidėjais sutiko pasidalinti Atlan-
tos parolimpinėse žaidynėse ne-
mažai įdomių akimirkų užfiksa-
vęs Jonas Mačiukevičius, Pekino 
parolimpiadoje neįgaliųjų varžy-
bas, sportininkus palaikiusius 
sirgalius įamžinusi G.Paliušienė. 
Knygos pristatyme ji prisiminė 
Pekiną palikus didžiulį įspūdį. 
Jau tada buvo labai akivaizdu, 
kad parolimpiniam sportui pa-
saulyje skiriamas didžiulis dė-
mesys, o konkurencija tarp spor-
tininkų pasiekė aukščiausią lygį. 
Pekino parolimpinėse žaidynė-
se neįgalūs Lietuvos sportinin-
kai pelnė 2 sidabro medalius – 
ant apdovanojimų pakylos tuo-
met užlipo Aldona Grigaliūnie-
nė ir golbolo komanda. 

Lietuvos vėliava buvo iškelta 
šešiose vasaros ir vienose žiemos 
parolimpinėse žaidynėse. Mūsų 
sportininkai yra laimėję 30 me-
dalių: 4 aukso, 11 sidabro ir 15 
bronzos. Turime ir pasaulio bei 
Europos čempionų. Šiuos skai-
čius iliustruoja daug knygoje pa-
teiktų parolimpinių žaidynių da-
lyvių pasakojimų apie rengimąsi 
svarbiausioms varžyboms, patir-
tą džiaugsmą ir nusivylimus, įsi-
minusius įspūdžius bei įžvalgas. 
Nemažai dėmesio skirta ir įvai-
rių negalių sportininkus vieni-
jančioms federacijoms.

Knygos pristatyme dalyva-
vo ir viena pirmųjų neįgaliųjų 
sporto populiarintojų, „Drau-
gystės“ sporto klubo įkūrėja Lina 
Rakauskaitė. LPOK prezidento 
V.Kvietkausko jai įteikta knyga 
„Lietuvos parolimpinis sportas 
1991-2011 m.“ tapo simboliška 
padėka visiems neįgaliems spor-
tininkams už didžiules jų pastan-
gas bei ryžtą.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Žurnalistas Vytautas Kvietkauskas 
lieka Lietuvos parolimpinio komite-
to (LPOK) prezidento poste. Praėju-
sį penktadienį Vilniuje, Kūno kultū-
ros ir sporto departamente, vykusio-
je LPOK Generalinėje asamblėjoje 61-
erių metų vilnietis slaptu balsavimu 

perrinktas šios organizacijos vadovu 
dar vienai ketverių metų kadencijai.

V.Kvietkauskas, kuris vadovavo 
LPOK 1990-2005 metais bei grįžo į šį 
postą 2009-aisiais, rinkimuose gavo 
16 balsų iš 30.

Į LPOK prezidento postą taip pat 

pretendavo VšĮ „Sveikas miestas“ di-
rektorius Mantas Paulauskas (12 bal-
sų) bei 2005-2009 metais šiai orga-
nizacijai vadovavęs kaunietis Vytau-
tas Girnius (2 balsai). LPOK genera-
liniu sekretoriumi perrinktas Ginta-
ras Zavadckis.

Knygą pristato jos autorius Vytautas Žeimantas (stovi).

Lietuvos parolimpiniam komitetui ir toliau vadovaus Vytautas Kvietkauskas
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Novelė

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Dėkojame, kad dalyvaujate konkurse, jau sulaukėme keleto Jūsų laiš-
kų su gražiomis, prasmingomis nuotraukomis. Ir toliau raginame fo-
tografuoti, siųsti mums geriausius kadrus.  Laukiame.

„Bičiulystės“ redakcija

Primename, kad kokybiškų, spaudai tinkančių nuotraukų 
lauksime el. paštu redakcija@biciulyste.lt iki š.m. birže-
lio 20 d. Siųsdami nuotraukas būtinai nurodykite savo var-
dą ir pavardę bei iš kur esate. Sugalvokite ir nuotraukos pa-
vadinimą.
Jūsų fotografijas spausdinsime „Bičiulystėje“, o geriausios, labiau-
siai konkurso temą atspindinčios nuotraukos autorių (-ę) apdo-
vanosime fotomenininko Ramūno Danisevičiaus fotografijų 
albumu „Būti laiku“.

Konkursas „Laiko ženklai“ tęsiasi

Tai tik katinas

Trumpa rudens diena jau 
merkė akis, užleisdama 

vietą drumzlinom sutemom, ap-
sunkusiom nuo kiaurai merkian-
čio lietaus, plakančio vėjo, skrai-
dinančio pajuodusius lapus, tuos 
nejaukius apmirštančios gamtos 
ženklus, pasirodančius prieš at-
einančią žiemą.

Pavakare sutemų gaubia-
mi praeiviai skubėjo į namus. Iš 
proto varantis lietus su kiekvie-
nu įkvėptu oro gurkšniu smel-
kėsi į kūną. Negelbėjo nė dra-
bužiai, batai ar skėčiai. Gal todėl 
skubantys praeiviai nekreipė dė-
mesio į šalia jų kėblinantį purvi-
ną, susivėlusį padarą, kurio gai-
lus šauksmas liudijo jį esant ka-
tiną. Pasimetusį ar paklaidintą. 
Tačiau jo baimės kupinas kniau-
kimas, prašymas padėti skuban-
čių žmonių širdyse nerado atsa-
ko. „Tai tik katinas“, – ne vienas 
jų pagalvojo.

Pirmos dienos katinui 
buvo sunkios. Vienas at-

sidūręs gatvėje blaškėsi, ieškoda-
mas šeimininkų. Lietus skalbė jo 
kailinį drabužį, purvas ilgą plau-
ką sulipdė kuokštais, kurie susi-
suko šlapiais mazgais ir šaldė. 
Instinktas vertė žvalgytis užuo-
vėjos, bet gyvūnas nesusiprato 
pasiieškoti landos į rūsį ar sau-
sos vietelės. Suko ir suko ratus 
toje pačioje vietoje.

Taip praėjo naktis. Su rytu at-
slinko dar vienas nedraugas – al-
kis. Nuo vidurius gręžiančio al-
kio ir šalčio darėsi silpna, temo 
akyse, skaudėjo visą kūnelį. Už-
valdė troškulys. Suradęs didelę 
balą lakė, kol supykino.

Dienos šviesoje ėmė tyrinėti 
aplinką. Pamatęs didelius aukš-
tus namus pasuko prie jų. Apsi-
džiaugė po vienu balkonu radęs 
lopinėlį sausos žemės, susirangė 
į kamuoliuką. Dabar čia buvo jo 
namai. Išvargęs užmigo. Tačiau 
miegas buvo neramus. Katinas 
krūpčiojo nuo neįprastų gatvės 
garsų, šalčio ir alkio. Sulaktas 
vanduo suko vidurius, gyvūnas 
trūkčiojo, norėdamas išsivemti. 

Dangus giedrijosi, lietus lio-
vėsi. Netoliese esanti autobusų 
stotelė lyg didžiulis saulėgrąžos 
žiedas nušvito šilta gelsva šviesa. 
Atsitūpęs jos kampe katinas žval-
gėsi aplinkui. Atvažiuodavo au-
tobusai. Iš jų išlipdavo žmonės, 
kažkur eidavo. Kai kuriuos pasi-
tikdavo draugai. Jie džiaugsmin-
gai šūkaudavo, apsikabindavo, 
tapšnodavo per pečius. Katinas 
tikėjosi, kad ir jo šeimininkai at-
važiuos į šią stotelę, o jis juos pa-
sitiks garsiu murkimu. Ir vėl gy-
vens šiltame kambaryje, bus my-
limas, glostomas, dubenėlis vi-
lios gardžiu maistu... Maistas... 
Katinas pajuto besikaupiančias 
seiles, o skrandyje – skaudžius 
diegliukus. Nuleidęs galvą grį-

žo po balkonu, susirietė į kamuo-
liuką. Alkana naktis buvo ilga. 

Rytas palengvėjimo neatne-
šė. Nebuvo dubenėlio su maistu, 
meilus balsas nekvietė ėsti. Teko 
eiti ieškoti laimės. Netikėtai prie 
gretimo namo pamatė dar kelis 
katinus. Jie atrodė suvargę, al-
kani, bet šnypštė ir vienas prieš 
kitą rietė nugaras. Iš namo laip-
tinės išėjo moteris, nešina maiše-
liu maisto. Katinai puolė prie du-
benio, į kurį ji supylė ką atnešu-
si. Katinas nedrąsiai prisigretino 
ir bandė pačiupti kąsnelį, tačiau 
iš panosės jį sugriebė ir nusine-
šė vikresnis. 

„Nežiopsok“, – išgirdo sa-
kant moterį. Ji liūdnai nužvelgė 
susivėlusį purviną kailį, nuleistą 
uodegą, paraudusias akis. Iš ki-
šenės išsitraukė maišelį sausuo-
lių ir, nuvijusi šalin kitus, ištiesė 
jam. Katinas nejuto skonio – te-
norėjo numalšinti alkį. 

Kai suėdė paskutinį trupinį ir 
pakėlė galvą, moters nebuvo. Vėl 
paršliaužė po balkonu. 

Nelauktai atslinko šiltes-
nės dienos, tačiau ryš-

kiomis žvaigždėmis spindinčios 
naktys traukė balas šalčio veidro-
dėliais, o išaušęs rytas ilgai šildė 
žemę, kuri vis labiau grimzdo į 
žiemos miegą. 

Katinas pratinosi prie naujo 
gyvenimo. Džiaugėsi, kai šilti, 
glamonėjantys saulės pirštai lie-
tė jo kailį, džiovino, šildė. Gyvū-
ną apniko parazitai, o nuolatinis 
kasymasis varė jį iš proto. 

Nuo savo buveinės katinas 
nueidavo vis toliau ir toliau. Jam 
terūpėjo viena – susirasti mais-
to. Nukėblindavo ir į autobusų 
stotelę. Medinis suolo paviršius 
buvo šiltesnis už per naktį atvė-
susią žemę. Gailestingi keleiviai, 
ypač moterėlės, pamalonindavo 
katiną skanesniu kąsneliu ir su-
pykdavo, kad jis nerodo dėkin-
gumo, o tik žvelgia į atvažiuojan-
čius autobusus. Žmonės negalė-
jo žinoti, kad dienomis stotelėje 
tupintis katinas vis dar vylėsi su-
lauksiąs šeimininkų.

Benamiais besirūpinanti mo-
teris jį palepindavo gardesniu 
maistu, stengėsi surasti buvu-
sius šeimininkus, o jiems neat-
sišaukus, ieškojo naujų. Tačiau 
katino visi kratėsi. Švelnaus pū-
kuotuko ieškantiems žmonėms 
nepatiko jo purvinas kailis ir pa-

klaikusios akys. 
Katinas dar nežinojo, kad 

žmonės gali būti žiaurūs ir pik-
ti. Kartą pavakare, kiūtindamas 
į stotelę, netyčia pasipynė po ko-
jom drūtam vyriškiui. Sunkus, 
geležimi kaustytas batas negai-
lestingai spyrė nelaimingam pa-
darėliui. Katinas nuo smūgio pa-
kilo į orą, apsivertė ir suglebęs 
nukrito žemėn. 

– Nu ir dvėsk, maita, – vyras 
nuėjo, jausdamas iškrovą.

Kai katinas atsimerkė, pa-
saulis siūbavo į šalis, smelkian-
tis skausmas varstė koją, galvą, 
iš snukučio tekėjo kraujas. Gy-
vūnas tetroško išnykti – tik ši-
taip galėjo pasibaigti visos jo 
kančios. Taip išgulėjęs visą naktį, 
rytą paršliaužė po balkonu. Ne-
aptikusi įprastoje vietoje, moteris 
ėmė ieškoti katino. Išvydusi kru-
viną snukutį, suprato, kad įvyko 
nelaimė. Katino žvilgsnyje tilpo 
visas bejėgio gyvūno sielvartas. 
„Už ką?“ – tarsi klausė, nepato-
giai tysodamas ant šaltos žemės. 
Moteris nieko negalėjo atsakyti. 
Ji atnešė iš namų indą su vande-
niu ir nuėjo. „Laikas parodys“, – 
nusprendė.

Katinas pasveiko. Tačiau su-
prato: žmogus jo priešas, reikia 
saugotis.

Vieną rytą viskas aplinkui 
netikėtai pabalo – mili-

jonai besileidžiančių iš dangaus 
snaigių šoko baltą šokį. Jos ap-
dengė namus, medžius, žemę, 
pustomos vėjo skverbėsi į ma-
žiausius plyšelius. Atšalo. Kati-
nas persikraustė į stotelę. Jei joje 
glausdavosi geraširdžiai žmo-
nės, jis tupėdavo ant suolo, jei 
ne – šaldavo kamputyje ir lauk-
davo vakaro. Jo riebalų atsar-
gos seko, kūnelis tapo lengvutis 
lyg pūkų kamuoliukas. Po patir-
to smurto buvo sunku kramtyti 
sausą maistą, kuriuo sušelpda-
vo gailiaširdės moterys – klibė-
jo keli dantukai. 

Katinas jau nesitikėjo su-
laukti šeimininkų. Jis nė neįta-
rė, kad šie jį užmigdytą atvežė 
į kitą miestą ir paliko likimo va-
liai. „Tai tik katinas“, – tarstelėjo 
nuvažiuodami.

Gyvūnėlis jautė, kad vieną 
rytą nebepakils nuo suolo. Jėgos 
seko, jis darėsi abejingas aplin-
kai ir žmonėms. Šiame didelia-
me mieste jam nebebuvo vietos.

Temperatūra krito vis že-
myn ir žemyn. Tokios šaltos žie-
mos senai nebuvo. Katinas susi-
rangęs styrojo autobusų stotelės 
kamputyje. Netikėtai dvi rankos 
jį pakėlė nuo suolo. Šnabždėda-
mos meilius žodžius priglaudė, 
paglostė ir nusinešė. Dideliame 
mieste atsirado viena atjaučian-
ti širdis.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Susitelkimo valandėlė. 
Rimanto Vaickaus nuotr.

Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ 

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o
O reikia  
tiek nedaug
Dar ne pavasaris,
dar tik vasaris,
kitoks nei kitados...
O gal kitokie mes?
Pavargę nuo vilčių,
nuo griūvančių jų bokštų,
o juk svajojom kurt
gyvenimą iš naujo, –
statyt pilis iš gintaro,
o ne iš byrančių smilčių.

O reikia tiek nedaug:
tik saulės blyksnio, 
tik tyro oro gurkšnio,
platybių mėlyno dangaus,
varpų skambėjimo
ir vėliavų plazdėjimo,
dar rankos atsiremt –
galėtumei pakilt 
ir eiti su visais –
žmogus greta žmogaus.

O reikia tiek nedaug:
nesumeluotų žodžių,
vienos tiesos – tikros, 
neišgalvotos, primestos...
Dėl jos ir mirt
didvyriai pasiruošę –
į priekį žengt,
kovoti, nesustot.

Prisiminimai 
Prisiminimai grįžta 
potvyniais net žiemą,
kai už langų
sniegas ir šaltis.
Kai šąla net širdis 
tarp nejaukių betono sienų,
gera sugrįžt į praeitį
lyg trobą pamiškėj –
sukrypusią, bet jaukią.

Vienišumo  
akimirką 
Šiandien man liūdna:
už lango vėjas
veržias į vidų,
skverbias į sielą, 
kaukia ir kaukia.
Gal jis ko laukia?
O gal ką šaukia?
Kas jį išvijo –
Vienišą, liūdną – 
laukais klajoti,
graudžiai vaitoti?
Tą vėjo skundą,
skausmingą raudą
vienišos širdys
savy atranda – 
jos drauge rauda,
joms taip pat skauda.
Tik kurčios sienos
paliktos vienos,
tik liūdnas vėjas,
slapčia atskriejęs,
veržias į vidų
tarsi paklydęs
koks pakeleivis
ar šiaip ateivis.
Bet kam patinka
tokia draugystė?
Kiekvienas trokšta
džiaugsmą išvysti.
Taigi tu, vėjau,
skrieki į mišką,
gal ten nurimsi,
jei ne, užkimsi.
-----------------------
Nustojo, rimo, 
O gal užmigo.
Baltom snieguolėm
per naktį snigo. 

Danutė KULIAVIENĖ
Jonava
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