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Ketveri metai su 
deguonies aparatu 

R.Petraitienė švenčia du gim-
tadienius: pirmąjį – per pačias 
Kalėdas, gruodžio 25-ąją, o an-
trąjį – liepos 19-ąją, kai Kauno 

Donorystė – 
gyvybės kelias

Didžiausias 
stebuklas – 
vėl įkvėptas 

oro 
gurkšnis 

Jurbarko rajone, Skirsne-
munėje, gyvenanti Rita 
Petraitienė – moteris, ku-
riai pirmajai Lietuvoje 
(taip pat ir Baltijos šaly-
se) atlikta plaučių perso-
dinimo operacija. Kauno 
klinikose prieš 5,5 metų 
sėkmingai persodinti do- 
noro plaučiai atvertė 
naują puslapį Lietuvos 
transplantacijos istorijo-
je. Nuo 2007-ųjų liepos vi-
durio iki šiol jau atliktos 
8 itin sudėtingos plaučių 
ir 4 širdies-plaučių kom-
plekso persodinimo ope-
racijos. Galimybės lais-
vai kvėpuoti bei grįžti į 
visavertį gyvenimą šiuo 
metu laukia 3 žmonės. 

klinikose profesoriaus Rimvy-
do Benečio vadovaujama medi-
kų brigada jai persodino artimų-
jų valia organų donore tapusios 
jaunos moters plaučius ir prikė-
lė naujam gyvenimui. 47 metų 
moteriai gyventi bebuvo liku-
sios vos kelios dienos – jai grėsė 
kankinanti ir skausminga mirtis. 
R.Petraitienei buvo nustatyta reta 
plaučių liga, kai dėl juose atsiran-
dančių ir didėjančių cistų plyšta 
plaučiai. Dusulys, skausmas, be-
jėgiškumas tapo nuolatiniais mo-
ters palydovais. Niekas nedžiu-
gino, gyvenimas buvo praradęs 
bet kokią prasmę.

Šiandien Rita mėgaujasi kiek- 
viena diena. Ji laiminga galėda-
ma prižiūrėti namus, ruošti mais-
tą, minti dviratį, skirti laiko vai-
kaičiams – 8-mečiui Matui ir jau 
po transplantacijos operacijos gi-
musiam 2-mečiui Tomukui. Mo-
teris neslepia, kad svetimi žmo-
nės nesupranta jos džiūgavimo 

Rita Petraitienė džiaugiasi galėdama padėti auginti vaikaičius Matą ir Tomą.

– Teigiate, kad profesinė re-
abilitacija – neefektyvi. Kuo ga-
lite tai pagrįsti? 

– Kad profesinė reabilitaci-
ja yra neefektyvi, rodo tai, jog 
nėra pasiekiamas jos pagrindi-
nis tikslas – neįgaliųjų įdarbini-
mas ar darbinių įgūdžių atstaty-
mas. Nors skelbiama, kad įsidar-
bino 63 proc. 2011 metais baigu-
sių profesinę reabilitaciją neįga-
liųjų (321 asmuo), tačiau viduti-
niškai po 2,5 mėn. 48 proc. jų ne-
bedirbo. Daugiau kaip trečdalis 
įsidarbinusiųjų įsigijo verslo liu-
dijimus arba pradėjo individua-
lią veiklą, tačiau, Mokesčių ins-
pekcijos duomenimis, neuždirbo 
pajamų ir neįsitvirtino darbo rin-
koje, o vidutiniškai po 2 mėnesių 
nė vienas jau nebedirbo. Tyrimo 
metu apklausėm apie 50 profe-
sinę reabilitaciją baigusių neįga-
liųjų. Kai kurie iš jų atvirai pasa-
kė: „Mums verslo liudijimus nu-
perka“. 

Europos globalizacijos fon-
das, vertindamas įdarbinimo 
efektyvumą, žiūri, kiek žmonių 
išsilaikė rinkoje ilgiau negu 12 

Valstybės kontrolė teigia: 
profesinė reabilitacija – neefektyvi

Valstybės kontrolė tyrė profesinės reabilitacijos procesą ir 
vertino jos efektyvumą. Atlikus auditą paaiškėjo, kad dide-
lės profesinei reabilitacijai skiriamos lėšos yra išleidžiamos 
neefektyviai, nes tik nedidelė dalis ją baigusių neįgaliųjų 
įsidarbina. Valstybės kontrolės išvadas komentuoja I-ojo 
audito departamento direktoriaus pavaduotoja Edita Ja-
nušienė ir vyriausioji valstybinė auditorė Daina Balčėtienė.

mėnesių. Todėl toks neįgaliųjų po 
profesinės reabilitacijos įsidarbi-
nimo kriterijus turėtų būti nusta-
tomas ir Lietuvoje.

Apibendrinę surinktus duo-
menis galime teigti, kad įdarbini-
mo procentų po profesinės reabi-
litacijos siekiama dirbtinai. 

– Kokias didžiausias spragas 
įžvelgėte profesinės reabilitaci-
jos procese? 

– Profesinės reabilitacijos pro-
cesas yra negerai organizuojamas 
nuo pat pradžių – nustatant jos 
poreikį. Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnyba (NDNT) 
gauna kvotą, kiek neįgaliųjų rei-
kia nusiųsti į profesinę reabilitaci-
ją. Pavyzdžiui, 2012 metams pla-
nuota siųsti 600 asmenis – t.y. 0,6 
proc. nuo 2010 m. priimtų spren-
dimų dėl darbingumo lygio. 

Nuspręsta, kad būtinai rei-
kia nusiųsti tiek žmonių. O kaip 
juos surinkti? Jokių eilių, sąrašų, 
kad žmonės nori mokytis, dirbti, 
nėra. Lietuvos darbo biržos dar-
buotojų nuomone, gali būti, kad 
ir čia dirbtinai siekiama įvykdy-

ti numatytą dalyvavimo profesi-
nėje reabilitacijoje planą ir įsisa-
vinti tam skirtas lėšas.

Kita teisinio reglamentavimo 
spraga – testavimui dėl profesi-
nės reabilitacijos specialybės pa-
rinkimo asmuo siunčiamas į šias 
paslaugas teikiančius centrus. 
Aišku, kad jie finansiškai suinte-
resuoti, jog žmogus mokytųsi pas 
juos, todėl ir parenkama konkre-
čiame centre esanti specialybė. 
Ne visada atsižvelgiama, ar as-
meniui ji tinka. Jei testuotų Dar-
bo birža, galėtų įvertinti objekty-
viau. Pavyzdžiui, žmogus ruošia-
mas dirbti kroviku maisto prekių 
parduotuvėje, nors NDNT išva-
doje rašoma, kad jis negali kelti 
daugiau nei 15 kg. Juk jau iš anks-
to aišku, kad jis nedirbs, taip tei-
gė ir pati profesinės reabilitacijos 
dėstytoja. Ne vienas kalbintas ne-
įgalusis papasakojo, kad norėjo 
kokios nors konkrečios specialy-
bės, bet jos tame centre nebuvo, 
tai jiems buvo parinkta kita. Ga-
lime daryti prielaidą, kad žmo-
gus greičiausiai taip pat nedirbs 
pagal baigtą programą. 

Mūsų nuomone, reikėtų dau-
giau dėmesio skirti neįgaliųjų ge-
bėjimams dalyvauti darbo rin-
koje. 

Kitas dalykas – pagrindinis 
kriterijus, nustatant profesinės  

(nukelta į 3 psl.)



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiSkuodo r.: 

Visi norime būti laimingi. O laimė labai priklauso 
nuo mūsų santykių su kitais žmonėmis. Jei elgsimės sa-
vanaudiškai, egoistiškai, būsime negailestingi, abejingi 
kitų nelaimėms ir skausmui, jie taps mums svetimi. To-
kioje aplinkoje gyvendami vargu ar būsime laimingi ir 
mes. Kaip padėti vargšams ginčijamasi, ir tai labai rim-
tas ginčas. Madinga sakyti, kad žmogui reikia duoti ne 
žuvį, o meškerę. Iš tikrųjų pastatyti žmogų ant kojų yra 
svarbiau, negu atsipirkti labdara. JAV prezidentas Teo-
doras Ruzveltas tvirtino: ,,Geriau tegu verslininkai elgiasi 
sąžiningai, negu kad dalį viršpelnio atiduoda labdarai“. 

Vokiečių filosofas Frydrikas Nyčė yra pasakęs: ,,Jau-
trios sielos žmogui sunku suvokti, kad kas nors privalo 
jam būti dėkingas, o storžieviui sunku įsivaizduoti, kad 
jis gali būti kam nors skolingas“. Nedėkingumas – dva-
sinis žmogaus skurdas. Kartais geradariai paprašo, kad 
jų vardai liktų nežinomi. Atsisakydami dėkingumo jie 
tik padidina padarytos geradarystės vertę. Kitiems geri 
darbai reikalingi įvaizdžiui kurti. Labai vaizdžiai rašo 
Kozma Prutkovas: ,,Turtuolis, nepadedantis vargšams, 
panašus į žaliūkę maitintoją prie alkano kūdikio lopšio, 
su apetitu žindančią savo krūtis“.

Parodytas nuoširdumas, padaryta nors ir nedidelė 
paslauga dažnai prisimenama ilgus metus. Geras stu-
dijų draugas įdomiai papasakojo apie vieną, atrodo, 
ne per daug reikšmingą nuotykį. Nuvažiavo jis kartą į 
,,Akropolį“ pirkti kompiuterio stalo. Įsidėjo pirkinį į ra-
tukus, prisivežė prie automobilio, o įkelti niekaip nepa-
jėgia. Tripinėja, plūkiasi, o krovinys – nė iš vietos. Pake-
lia šlapias nuo prakaito akis ir mato: eina pro šalį pažįs-
tamas Kupiškio rajono žymus ūkininkas. Jis net nepra-
šytas savo galingomis žemdirbio rankomis pakėlė į vie-
ną bloką supakuotą stalą, be didelių pastangų įkėlė į au-
tomobilį ir nusišypsojęs nuėjo. ,,Dabar, – pasakoja drau-
gas, – kaskart, kai sėdu prie kompiuterio, prisimenu Zi-
gmo plačius pečius, stiprias rankas ir nuoširdžią šypse-
ną. Ir taip jau daug metų“.

Reikšti dėkingumą taip pat reikia mokėti, tam bū-
tinas ypatingas taktas. Pirmas nedėkingumo žingsnis 
– tai labdaringų veiksmų motyvų nagrinėjimas. Turė-
tume geriau suprasti, būti atlaidesni ir tiems, kurie ne-
skuba dėkoti. Dėkingumas – tai parodyto gailestingumo 
sunkus virškinimo procesas. Žmogus kaunasi su paže-
minimu, jį slegia socialinė atskirtis ir mintys apie nepa-
vykusį jo gyvenimą. 

Graikų filosofas Diogenas (apie 404–323 pr.m.e.) 
marmurinės statulos prašė išmaldos. Paklaustas, kodėl 
jis tai daro, paaiškino: ,,Kad įprasčiau prie negailestin-
gumo“. Gailestingumą mes visi giriame, peikiame abe-
jingumą kitam žmogui, bet abu šie diametraliai priešin-
gi jausmai gyvena greta vienas kito. Ir taip jau tūkstan-
čius metų. Geras mano draugas, didelis gamtos mėgėjas, 
papasakojo apie vieną savo vasaros atostogų dieną. Su 
draugais jis stovyklavo ant gražaus ežero kranto. Saulei 
tekant tyliai išlindo iš palapinės ir išėjo pasižvalgyti pa-
krante. Vandens paviršiuje mirguliavo saulės spindu-
liai, perlamutrinius žiedus skleidė vandens lelijos, krū-
muose lyg išprotėję ulbėjo paukščiai, sidabru blizgėjo 
virš vandens šokinėjančios aukšlės. Gamtos stebuklin-
ga harmonija taip paveikė žmogų, kad jam norėjosi kar-
toti ir kartoti Maironio žodžius: ,,Taip giedra ir linksma! 
Tiek šviečia vilties! / Vien meilę norėtum dainuoti.“ Pa-
pusryčiavę vyrai išplaukė žvejoti. Plūdei niurktelėjus po 
vandeniu ir pajutus ant kabliuko spurdančią žuvį mano 
draugas pajuto stiprų azartą. Iš susijaudinimo drebančio-
mis rankomis jis skubėjo atkabinti pagautą žuvį, patai-
syti ant kabliuko jauką ir... Jį apėmė begalinis noras kuo 
greičiau ir kuo daugiau sugauti. Išplėštomis žiaunomis 
valties dugne agonijoje besiplakančių žuvų jam nė tru-
puti nebuvo gaila. Vakare susimąstyta: auštant širdyje 
buvo taip gera ir šviesu, patirta tiek skaidraus džiaugs-
mo. Kas mane pakeitė? Gal įvykus tokiai jausmų kaitai 
galima nejautriai pasielgti ir su žmogumi?

Gailestingumas neatsiejamas nuo meilės, jis suku-
ria žmogų. Be gailestingumo mes patys susinaikintume.

Gailestingumas 
sukuria žmogų

Skuodo rajono neį-
galiųjų draugija neseniai 
persikėlė į naujas patal-
pas – gavo kabinetą po-
liklinikoje. Draugijos pir-
mininkė Raminta Zabitie-
nė patenkinta, kad nauja-
sis kabinetas šviesesnis, 
šiltesnis, tačiau ją liūdina, 
kad rateliais judantieji ne-
gali apsilankyti draugijo-
je: patalpos 3-iame aukš-
te. „Kaip gali XXI amžiu-
je poliklinikoje nebūti lif-
to, – stebisi R.Zabitienė, – 
juk jis čia reikalingas vi-
siems – kas koją susilau-
žęs ateina, kam šiaip sun-
ku vaikščioti ar tiesiog sil-
pna.“ Pirmininkė sako, jog 
su poliklinikos vyriau-
siuoju gydytoju apie šią 
problema ne kartą kal-
bėta, tartasi, kaip galima 
būtų ją išspręsti.

Draugija yra gavusi 54 
kv.m patalpas ligoninėje, 
tačiau joms suremontuo-
ti nėra lėšų. Kartu su savi-
valdybe parašė jau keletą 
projektų, bet kol kas nesi-
seka laimėti.

Nors pagrindinės vei-
klos, kurioms laukiama 
finansavimo, šiemet dar 

Naujose patalpose patogu, bet 
ne rateliuose sėdintiesiems

nepradėtos įgyvendinti, 
R.Zabitienė sako, jog orga-
nizacijos darbas tikrai ne-
nutrūksta. Neįgalieji daž-
nai praveria draugijos du-
ris ar apsilankę poliklini-
koje, ar šiaip norėdami 
pabendrauti, ko nors pa-
siklausti. „Daug neįgalių-
jų – vieniši žmonės, – pa-
sakoja pirmininkė. – Jiems 
svarbu turėti kur ateiti, pa-
sišnekėti, rasti bendramin-
čių. Išsipasakojus, žiūrėk, 
ir sveikatos problemos už-
simiršta.“

Antradieniais ir ketvir-
tadieniais draugijoje ren-
kasi rankdarbių mėgėjos – 
mezga, lanksto iš popie-
riaus. Neįgaliesiems pa-
deda ir per viešųjų darbų 
programą įdarbinta mo-
teris. Šiemet draugijoje 
numatytas finansavimas 
amatų būreliui, ansam-
bliui, 10 žmonių sulauks 
pagalbos buityje, bus tei-
kiamos biosocialinių funk-
cijų atstatymo paslaugos 

kaimuose gyvenantiems 
neįgaliesiems. 10 žmonių 
naudojasi asmeninio asis-
tento pagalba. 

Neretai žmonės ateina 
ir dėl techninės pagalbos 
priemonių ar kokios kitos 
konkrečios paramos. Nors 
šias problemas sprendžia 
savivaldybė, draugija daž-
nai būna tarpininkas, in-
formuojantis, kokios pa-
galbos žmogus gali tikėtis, 
neretai pirmininkė ne tik 

paaiškina, bet ir dokumen-
tus į savivaldybę nuneša. 

R.Zabitienė džiaugiasi, 
kad neįgaliųjų nepamiršta 
ir seniūnija. Skuodo mies-
to seniūnas Algimantas 
Šideikis pasirūpino, kad 
malkos iš mieste nujautų 
medžių atitektų kuro ne-
galintiems pasirūpinti ne-
įgaliesiems. Šiemet seniū-
nija malkų nuvežė jau 20 
neįgaliųjų. 

Emilija STONKUTĖ

Akimirka iš Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos kasdieninio 
gyvenimo.

 „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje Lina Cvir-
kienė papasakojo, kaip vasa-
rio 16-ąją paminėjo Marijam-
polės savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos nariai. 

„Šiandieną Tu laisva, 
Tėvyne mylima, ir laisvės 
džiugesy brangiausia man 
esi“, – šiais žodžiais Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 
dienos proga Kazlų Rū-

Šventinis neįgaliųjų koncertasMarijampolė:
dos savivaldybės Antana-
vo pagrindinėje mokyklo-
je savo pasirodymą pradė-
jo Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugi-
jos ansamblio „Gija“ (va-
dovė Danė Jančienė) pro-
gramos vedėja. Skambė-
jo dainos apie Lietuvą, jos 
grožį, ilgesį ir meilę. An-
sambliečiai atliko ir keletą 
humoristinių kūrinių. Kie-

 Įspūdžiais iš Vasario 
16-osios paminėjimo su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais pasida-
lino Egidijus Šatas.

Biržų rajono neįgalių-
jų draugijos literatų klu-
bo „Svajokliai“ nariai, su-
sirinkę į Socialinių pas-
laugų centro patalpas, pa-
minėjo Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną. Šios svar-
bios mūsų tėvynei šven-
tės proga renginyje daly-
vavo Biržų „Saulės“ gim-
nazijos Pilietinės inicia-

kvieną dainą lydėjo skam-
būs plojimai, o paskutinę – 
„Pasodinom ąžuolą“ – atsi-
stoję dainavo ne tik ansam-
blio nariai, bet ir visi salėje 
buvusieji. 

Už puikią programą 
marijampoliečiams dėko-
jo mokyklos direktorė, mo-
kytojai, seniūnijos darbuo-
tojai bei mažieji klausyto-
jai. Po koncerto Antana-

vo kultūros namų kultū-
rinės veiklos vadovas Ro-
mas Liutkus pakvietė an-
sambliečius puodeliui ar-
batos. Nuvykome į buvusį 
Antanavo dvarą, kur šiuo 
metu vyksta rekonstruk-
cijos darbai. R.Liutkus pa-
žadėjo kitą kartą pakvies-
ti mūsų ansamblį koncer-
tuoti į restauruotų kultū-
ros namų salę.

 Regina Tichonovie-
nė laiškelyje „Bičiulystei“ pa-
pasakojo, kaip Kėdainių rajo-
no draugija linksmai išlydė-
jo žiemą.  

Užgavėnės – tai slenks-
tis tarp žiemos ir pavasa-
rio. O kas gi nelaukia pa-
vasario? Todėl Kėdainių 
Neįgaliųjų draugijos na-
riai gausiai susirinko išva-
ryti iš kiemo žiemą. Salės 
kampe sėdėjo Morė, kaip 
voras įsirangiusi į tinklą, 

Linksmai atšventė Užgavėnes Kėdainiai:
kurį sukomponavo daili-
ninkė Leokadija Mockie-
nė. Baidyklė tarsi stebė-
jo šūkaujančius čigonus ir 
kitus personažus, lyg saky-
dama – tik nelieskite ma-
nęs, nedeginkite.

Nuotaikingomis dai-
nomis ir pašmaikštavimais 
šventę pradėjo Aldonos 
Sasnauskienės vadovauja-
mas ansamblis. Jis pasvei-
kino visus susirinkusiuo-
sius su Užgavėnių šven-

te ir artėjančiomis Velyko-
mis. Toliau programą tęsė 
literatų kolektyvas, vado-
vaujamas L.Mockienės ir 
Danguolės Barauskienės. 
Poetai deklamavo savo su-
kurtas eiles, dainavo ro-
mansus. Visi susirinkusie-
ji pritarė dainai, lingavo ir 
smarkiai plojo. 

Staiga į salę įbėgo Ka-
napinis, iš paskos įsliūki-
no Lašininis ir kad ėmė jie 
peštis, grumtis.

Nors liesas, perkaręs 
buvo Kapininis (Algirdas 
Ivanauskas), vis tiek nu-
galėjo Lašininį (Kazimie-
rą Daniūną). Neužmiršta, 
kad reikia sočiai ir daug 
valgyti. 

Šeimininkės buvo dos-
nios – vaišino ne tik bly-
nais, bet ir lašiniais. Pasi-
vaišinę visi išėjo į lauką va-
ryti žiemos iš kiemo. Už-
gavėnių dalyviai išsiskirs-
tė puikiai nusiteikę.

Valstybės dienai – turiningas 
renginys

Biržai:

tyvos klubas, vadovauja-
mas istorijos mokytojos 
V.Kalninienės, ir gimna-
zijos skaitovai. Klubo na-
riai papasakojo apie vasa-
rio 16-osios reikšmę, pri-
minė tautai svarbius istori-
nius epizodus, paminėjo iš 
mūsų rajono kilusius pat- 
riotus. Po klubo narių pa-
sakojimo gimnazijos skai-
tovai deklamavo lietuvių 
poetų eilėraščius, daini-
ninkai atliko keletą dainų. 

Šis renginys patvirtino, 
jog praėjusių metų pabai-
goje užsimezgęs bendra-
vimas tarp „Saulės“ gim-
nazistų ir „Svajoklių“ klu-
bo tęsiasi. Gimnazistų pro-
grama džiaugėsi ir nema-
žas būrys Socialinių pas-
laugų centro globotinių.

Po gimnazistų pasiro-
dymo klubo nariai ben-
dravo savo būrelyje. Skai-
tėme kūrinius, kuriuose at-
sispindėjo ir meilė tėvynei, 

ir dar neseniai į Lietuvą at-
ėjusi Valentino diena, ir jau 
artėjantis pavasaris.

Smagu, kad turime li-
teratūrinei saviraiškai ne-
abejingų žmonių klubą, 
kuriam vadovauja veiklus 
Egidijus Saldys. Jame kie-
kvieną mėnesį galime su-
sirinkti pabendrauti. Ypač 
tai svarbu vežimėliais ju-
dantiesiems, kuriems sun-
ku dalyvauti kitoje Neįga-
liųjų draugijos veikloje. 
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(atkelta  iš 1 psl.)

2013 m. sausio 31 d. savai-
traštyje „Bičiulystė“ publikuo-
tame Angelės Rudžianskaitės 
straipsnyje „Atkurti ar iš naujo 
įvertinti transporto išlaidų kom-
pensacijos neįgaliesiems porei-
kį?“ pateikiama klaidinga infor-
macija, susijusi su Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnyba 
prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos (toliau vadina-
ma NDNT).

NDNT, vykdydama jai pa-
vestas funkcijas ir uždavinius, 
vadovaujasi Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos patvir-
tintais neįgalumo, darbingumo, 
specialiųjų poreikių nustatymo 
tvarkos aprašais ir kriterijais bei 
kitais imperatyviais teisės aktais, 
kuriuose įtvirtinti pagrindiniai 
principai priimant sprendimus 
dėl asmenų neįgalumo, darbin-
gumo lygio bei specialiųjų po-
reikių nustatymo.

Straipsnyje pateikiama tikro-
vės neatitinkanti, jokių kompe-
tentingų teisėsaugos institucijų 
nepatvirtinta bei tiesiogiai nekal-
tumo prezumpciją subjektų at-
žvilgiu pažeidžianti informacija, 
jog „6-iuose NDNT Kauno teritori-
niuose skyriuose buvo areštuota net 
40 gydytojų“. Maža to, informa-
cija yra akivaizdžiai klaidinan-
čio pobūdžio, nes įtarimai yra 
pareikšti penkiems Kauno teri-
torinių skyriaus darbuotojams, 
tarp kurių vertintojų (gydytojų) 
nebuvo. Šiuo metu atliekamas 
ikiteisminis tyrimas.

Straipsnyje autorė pateikia 
informaciją: „asmeniškai pažįstu 
du žmones, kurie Kaune „nusipir-
ko“ aukštesnę invalidumo grupę“. 
Norėtume paraginti straipsnio 
autorę pasielgti pilietiškai ir at-
sakingai pranešant šių asme-

nų pavardes NDNT. Kadangi 
NDNT aktyviai vykdo priimtų 
sprendimų kontrolę, gavusi rei-
kalingą informaciją, imsis prie-
monių ir teisės aktų nustatyta 
tvarka patikrins, ar darbingumo 
lygis šiems asmenims nustatytas 
teisėtai ir pagrįstai.

Atkreipiame dėmesį, kad 
specialiųjų poreikių nustatymo 
tvarkos apraše galimybė nusta-
tyti daugiau nei vieną specia-
lųjį poreikį įtvirtinta nuo 2011 
m. rugsėjo 25 d. Šiuo pakeiti-
mu taip pat reglamentuota, kad 
tuo atveju, kai asmens specialie-
ji poreikiai vertinami pakartoti-
nai ir priimamas naujas spren-
dimas, anksčiau priimti spren-
dimai dėl specialiųjų poreikių 
nustatymo netenka galios. Nuo 
2012 m. kovo 30 d. įtvirtinta išly-
ga tik specialiojo lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensaci-
jos poreikiui, kuris nėra vertina-
mas iš naujo ir galioja iki nuro-
dyto termino pabaigos.

Autorės straipsnyje kelia-
ma problema yra svarbi ir ak-
tuali neįgaliesiems bei žinoma 
NDNT, tačiau autorės pasirink-
tas transporto išlaidų kompensa-
vimo poreikio ir pensijų mokėji-
mo atkūrimo lyginimas nėra ga-
limas, nes iš esmės skiriasi šių iš-
mokų mokėjimo pagrindai.

Norime pastebėti, jog pub-
likacijoje netiksliai pateikiami 
duomenys dirbtinai kelia įtampą 
visuomenėje, skatina subjekty-
vius svarstymus. Tokiais straips-
niais tendencingai formuojama 
nepalanki visuomenės nuomonė 
ir žeminama įstaigos reputacija.

Zdislavas SKVARCIANY
Neįgalumo ir darbingumo tarnybos 

direktorius

Diskusijų klubas

„Diskusijų klubas“ – pačioms įvairiausioms Jūsų nuomonėms, 
įžvalgoms, samprotavimams atviras skyrelis. Jame skaityto-
jus kviečiame pasisakyti aktualiais ir nerimą keliančiais klau-
simais. Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymas, specia-
liųjų poreikių tenkinimas – pastaruoju metu bene daugiausiai 
diskusijų keliančios temos. Dalinkitės savo patirtimi, apmąsty-
mais, išsakykite savo nuomonę.

Būkime pilietiški

Kiekvienas iš mūsų, gyve-
nantis su negalia ar be jos, jau-
čia kūrybos poreikį. Tik neįga-
laus žmogaus meninei saviraiš-
kai kartais reikia ypatingesnio 
dėmesio. Ventos socialinės glo-
bos namų gyventojai susipažino 
su Turkijos piešimo ant vandens 
menu ebru, kuris gyvuoja jau 500 
metų. Piešimas ant vandens – ne 
vien menas. Jis padeda ir išlieti 
emocijas, vizualizuoti išgyveni-
mus, sutelkti dėmesį bei atsipa-
laiduoti. Naudojamos natūralios 
priemonės: vanduo, jūros dum-
bliai, iš gamtos išgaunami dažai, 
tulžis, net ebru teptukai daromi 
iš rožių stiebelių ir arklio uode-
gos ašutų. Tapant dažai ant su-

Globos namų gyventojams – neįprasta meno rūšis
Ventos socialinės globos namų socialinė pedagogė Inga 
Musulienė laiške „Bičiulystei“ papasakojo apie šioje įstai-
goje neįgaliesiems siūlomą išbandyti ebru meną.

tirštinto vandens indo paskirsto-
mi teptukais, o vėliau specialiais 
pagaliukais suformuojamas ori-
ginalus piešinys, kuris perkelia-
mas ant popieriaus. 

Maži ir dideli, sunkesnės 
ir lengvesnės negalios globos 
namų gyventojai išbandė bei 
pamėgo spalvotas šviesas sklei-
džiančias priemones: stiklinį 
molbertą, piešimo burbulą, tera-
pinius staliukus. Priemonės yra 
saugios, patogios piešti su žyme-
kliais, skystais dažais bei kurti 
su biriomis medžiagomis jas pu-
čiant, barstant ir pan. Kartais ne-
įgalieji spalvose tik „šildosi ran-
kas“, mėgina lytėjimu pajusti jų 
kaitą ar noriai glosto, apkabina 

piešimo burbulą, kuris primena 
Žemės gaublį. Mažiausieji ant te-
rapinio staliuko įsigudrina pieš-
ti kojomis ir visu kūnu, stebėda-
mi manų smiltelėse paliktas savo 
žymes. Pastatomu stikliniu mol-
bertu gyventojams smagu nau-
dotis dėl jo vertikalios padėties 
bei pasirenkamų piešimo fonui 
spalvotų šviesų. Molberto ir bur-
bulo mobilumas leidžia juos dėti 
ant įvairių paviršių, pvz., pritai-
kyti piešti lovoje. 

Globos namų gyventojus šis 
naujas piešimo procesas stebi-
no, džiugią nuostabą kėlė gimę 
unikalūs piešiniai. Akys nušvi-
to ir tiems, kurie negalėdavo pa-
tirti kūrybinės sėkmės naudoda-
mi įprastas dailės priemones bei 
technikas. Keletas darbuotojų, 
išdrįsusių pamėginti piešti ant 
vandens, taip pat buvo maloniai 
nustebinti rezultatu, kuriam pa-

Piešiant ebru pavyksta gražiausi piešiniai. 

siekti nereikėjo didelių pastangų 
ar gebėjimų.

Naujos, dar ne visoje šaly-
je paplitusios, veiklai ir kūrybai 
(ypač tamsesniuoju metų perio-

du) motyvuojančios priemonės 
neįgaliesiems suteikia pozityvių 
išgyvenimų, padeda emociškai 
atsipalaiduoti bei skatina malo-
nius potyrius.

reabilitacijos poreikį, yra moty-
vacija, nes jei asmuo nesutinka 
dalyvauti profesinėje reabilitaci-
joje (neturi darbinės veiklos mo-
tyvacijos), nevertinami kiti kri-
terijai ir profesinės reabilitacijos 
paslaugų poreikis nenustatomas. 
Kitose Europos šalyse (Danijoje, 
Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje) 
pagrindinis kriterijus yra neįga-
liojo funkcinis aktyvumas (jo ge-
bėjimas dirbti). 

– Ar pagal profesinės reabi-
litacijos programas yra paren-
giami geri darbuotojai, galin-
tys sėkmingai konkuruoti dar-
bo rinkoje?

– Šiuo metu yra didžiulė pro-
fesinės reabilitacijos programų 
pasirinkimo laisvė – daugiau nei 
400 specialybių, tačiau dauguma 
jų visiškai neefektyvios, spren-
džiant pagal įsidarbinimo pro-
centą. Deja, niekas kvalifikuotai 
nevertina tų programų kokybės. 

Dauguma programų visiš-
kai nesisieja su darbo rinkos po-
reikiais. Pvz., populiari specia-
lybė – įmonės veiklos organiza-
vimas – yra labai abstrakti. Ap-
klausti neįgalieji sakė, kad nieko 
konkretaus ją baigę neišmoko. 
Paruošiama daug neįgaliųjų, bet 
negalvojama, ar iš tiesų jie galės 
dirbti tą darbą. 

Abejotina, ar tikslinga fizinę 
sunkią ar vidutinę negalią turin-
čiuosius rengti pagal autokrau-
tuvo vairuotojo, autotransporto 
priemonių elektros įrengimų tai-
sytojo, autotransporto priemonių 
remonto šaltkalvio, plataus pro-
filio ar vyrų kirpėjo programas, 
nes neįgaliųjų galimybės įsidar-
binti baigus jas ir dirbti yra ma-
žos. Pvz., Šiaulių, Klaipėdos, Pa-
nevėžio darbo rinkos mokymo 
centruose asmenims su fizine  
negalia patvirtintos B ar C, CE, D 
kategorijų transporto priemonių 
vairuotojų mokymo programos. 

C, CE, D kategorijų transporto 
priemones asmenims su judėji-
mo negalia vairuoti draudžia-
ma, o A ir B kategorijos transpor-
to priemones galima vairuoti be 
teisės dirbti pagal darbo sutartis. 

Pasitaiko tokių atvejų, kad 
profesinės reabilitacijos centras 
neturi reikiamos įrangos pareng-
ti vienai ar kitai profesijai. Ar ga-
lima paruošti medžio apdirbėjus 
neturint pilnai sukomplektuotos 
įrangos, reikalingos tokiems spe-
cialistams parengti? 

– Profesinės reabilitacijos 
programoms skiriama daug 
lėšų. Ar jos paskirstomos eko-
nomiškai? 

– Vieno neįgaliojo profesinės 
reabilitacijos paslaugų (įskaitant 
ir pašalpas) išlaidos 2010 ir 2011 
metais vidutiniškai sudarė dau-
giau kaip 20 tūkst. Lt. Visos pa-
slaugos apmokamos iš ES socia-
linio fondo lėšų, o pašalpos – iš 
valstybės biudžeto. Iš viso susi-
daro apie 10 mln. Lt per metus. 
Šie pinigai panaudojami nepa-
kankamai ekonomiškai. 

Pastebėjome, kad didžiau-
sią dalį baigusiųjų profesinę re-
abilitaciją sudarė lengvą negalią 
turintieji. Manome, kad iš dalies 
darbingus asmenis, turinčius len-
gvo pobūdžio sveikatos sutriki-
mų, tikslinga įtraukti į formaliojo 
profesinio mokymo programas, 
o profesinės reabilitacijos moky-
mus skirti asmenims, turintiems 
sunkesnį sveikatos sutrikimą.

Pagal Lietuvos darbo biržos 
duomenis, formalusis mokymas 
yra daug, iki 8 kartų, pigesnis. 
Pvz., viešbučio kambarinės mo-
kymas profesinės reabilitacijos 
programoje kainuoja 9 880 Lt, o 
pagal formaliojo profesinio mo-
kymo programą – 1 232 Lt (t.y. 8 
kartus pigiau). Virėjo profesijai 
parengti neįgaliesiems skiriama 
16 640 Lt, o įprastai mokymo įs-
taigai – 2 547 (6 kartus, arba 14 
tūkst. Lt pigiau). Ar iš tiesų len-

gvą negalią turintis žmogus turi 
8 kartus brangiau mokytis virė-
jo mokslų? Juos puikiausiai gali-
ma integruoti į bendrojo profesi-
nio lavinimo procesą. Juk siekti 
neįgaliųjų integracijos skatina ir 
mūsų šalies teisės aktai. 

Kitas dalykas – pas mus yra 
mokama ne tik profesinės reabi-
litacijos stipendija (720 Lt), bet ir 
padengiamos transporto, apgy-
vendinimo, maitinimo išlaidos. 
Toks pavyzdys buvo paimtas iš 
užsienio šalių, tačiau neatkreip-
tas dėmesys, kad iš profesinės 
reabilitacijos stipendijos užsie-
nyje užsimokama už maitinimą, 
kelionės išlaidas, pragyvenimą. 
Daugelis žmonių net neslepia, 
kad eina į profesinę reabilitaciją 
dėl išmokamų pinigų. 

– Ką siūlote daryti, kad dau-
giau neįgaliųjų dirbtų?

– Pas mus teoriškai viskas la-
bai gražu – skatinamos savaran-
kiškos veiklos, socialinės įmo-
nės dygsta kaip grybai, o kai rei-
kia neįgaliajam įsidarbinti, nėra 
kur. Galbūt valstybė labiau tu-
rėtų rūpintis socialinėmis įmo-
nėmis, kad jų pagrindinis tiks-
las nebūtų pelno siekimas. La-
bai mažai neįgaliųjų pasinaudo-
ja Europos parama savarankiškai 
darbo vietai steigti – vienetai. Gal 
Darbo birža turėtų labiau padėti, 
paskatinti, padėti įsitvirtinti dar-
bo rinkoje. Labai retas kuris ne-
įgalusis grįžta į buvusią darbo 
vietą, nors tai yra profesinės re-
abilitacijos prioritetas. 

Mes nesakome, kad profesinė 
reabilitacija nereikalinga. Ji tik- 
rai reikalinga. Bet ji turi būti or-
ganizuota taip, kad pinigai ne-
būtų išleisti vėjais. Profesinė re-
abilitacija turi būti skirta tik sun-
kią ir vidutinę negalią turintie-
siems, daugiau mąstant apie tai, 
kaip jiems padėti įsidarbinti, iš-
silaikyti darbo rinkoje.

Kalbėjosi 

Aurelija BABINSKIENĖ

Valstybės kontrolė teigia: 
profesinė reabilitacija – 

neefektyvi
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Psichologo
patarimai

Jums reikia mokėti už paslaugas?  
Sužinokite, ar tai teisėta

Manipuliacijos sąvoka
Iš lotynų kalbos išvertus, žo-

dis manipulus turi dvi reikšmes: 
pripildyta sauja ir maža grupė. 
Psichologijoje šis žodis įgauna 
gerokai kitokią prasmę. Čia ma-
nipuliacija – tai elgesys, kuriuo 
siekiama paskatinti kitą elgtis ir 
jaustis taip, kaip patogu manipu-
liatoriui, neatsižvelgiant į tai, ar 
to nori pats žmogus. Kad jaustu-
mėmės gerai ir elgtumėmės pa-
gal savo norus, reikia išmokti at-
pažinti manipuliaciją ir nesileis-
ti manipuliuojamiems. Vis dėlto 
gyvename socialioje visuomenė-
je, kurioje manipuliacijų visiškai 
išvengti neįmanoma, tačiau gali-
me sumažinti jų kiekį. Mokėda-
mi išvengti manipuliacijų turime 
didesnę laisvę rinktis elgtis taip, 
kaip mums norisi.

Manipuliacijos versle
Kad būtų lengviau įsivaiz-

duoti, kas yra manipuliacija, pa-
teiksiu pavyzdį. Labai dažnai 
manipuliuojama versle. Įsivaiz-
duokime, kad nueinate į parduo-
tuvę norėdami įsigyti šampūno, 
kurį visada naudojate. Žvalgo-
tės jo lentynoje, akys užkliūva 

Lietuvos Respublikos svei-
katos sistemos įstatymas 

numato, kad apdraustiesiems 
privalomuoju sveikatos draudi-
mu valstybė laiduoja nemokamą 
asmens sveikatos priežiūrą įstai-
gose, sudariusiose sutartis su te-
ritorinėmis ligonių kasomis. Jei-
gu į sveikatos priežiūros įstaigą 
dėl paslaugų suteikimo kreipia-
si pacientas, kuris neapdraustas 
privalomuoju sveikatos draudi-
mu, nemokamai jam suteikiama 
tik būtinoji medicininė pagalba. 

Pacientas turi teisę pasirink-
ti gydytoją valstybinėje ar priva-
čioje gydymo įstaigoje, taip pat 
jis turi teisę ir pareigą sužino-
ti apie nemokamas ir mokamas 
paslaugas bei tas, už kurias turi 
primokėti iš dalies. 

Mokamas gydymas
Vadovaujantis teisės aktais, 

gydymo įstaigose yra įteisinti kai 
kurie mokėjimo atvejai.

Pacientai turi susimokėti už 
kosmetinės chirurgijos operaci-
jas ir kosmetologijos procedūras, 
dantų protezavimą (išskyrus kai 
kurių kategorijų asmenis), aku-
punktūrą ir manualinę terapiją, 
sveikatos tikrinimą vykstant į už-
sienį, norint įsigyti ginklą, gauti 
vairuotojų ir aviatorių pažymė-
jimus bei keletą kitų paslaugų.

Psichologinės manipuliacijos

Kartais būna, kad jaučia-
mės kalti, nors, atrodo, 
nėra priežasties, sutin-
kame atlikti kitų darbus, 
nors patys to nenorime 
ir jaučiamės tarsi valdomi 
kitų prieš savo valią. Tuo-
met reikėtų pagalvoti, ar 
tik nesame pakliuvę į ma-
nipuliacijų pinkles.

už ryškaus ir didelio užrašo, kad 
perkant tam tikros firmos šam-
pūnus taikoma akcija: „du per-
ki, vieną gauni nemokamai“. Ne-
žinote, ar šitos firmos prekės yra 
jums tinkamos, bet negalite ne-
pasinaudoti tokia nuostabia ak-
cija ir nenusipirkti tris šampūnus 
už dviejų kainą. Juk vieną šam-
pūno buteliuką gaunate visiškai 
nemokamai! 

Viskas būtų labai gerai, jei ži-
notumėte, ar ši prekė jums tikrai 
tinka. O jei jūsų plaukams netin-
ka šis šampūnas ir po vieno plo-
vimo atsiras pleiskanų? Tačiau 
pardavėjas patenkintas, nes vie-
toj to, kad būtumėte nusipirkę 
vieną šios firmos buteliuką ir iš 
karto pastebėję, kad jis jums ne-
tinkamas, įsigijote daugiau pre-
kių. Šiuo atveju pardavėjui su-
mokėjote kaip už du buteliukus 
šampūno. Pardavėjas pasiekė, 
kad kiti elgtųsi taip, kaip nori 
jis, neatsižvelgdamas į kitų po-
reikius. Taigi dairydamiesi į ak-
cijas, būkite atidūs ir neleiskite, 
kad jumis būtų manipuliuojama.

Manipuliacijos šeimoje
O kaip tai vyksta šeimoje? 

Čia viskas dar sudėtingiau. Pa-
prastai kuo santykiai su mani-
puliatoriumi yra artimesni, tuo 
manipuliacija yra sudėtingesnė. 
Šeimoje dažnai sunkiau paste-
bėti, kad norima manipuliuoti 
mūsų veiksmais ar jausmais. Įsi-
vaizduokime – dukra prašo tėčio 
padėti jai išspręsti fizikos namų 
darbų užduotis. Tėtis kantriai 
bando paaiškinti. Dukra prade-
da tėčiui pasakoti, kaip jai nepa-
tinka fizika, kokia ji sudėtinga ir 
kad uždavinio jai nepasiseks iš-

spręsti. Tėtis vis tiek bando to-
liau aiškinti, o dukra pasakoja, 
kaip mokytoja nesugeba išaiškin-
ti uždavinių ir esą todėl jai nesi-
seka. Tėtis padrąsina savo duk- 
rą sakydamas, jog ji tikrai gali iš-
spręsti uždavinį, tik reikia susi-
kaupti. Po kurio laiko dukra ap-
siverkia ir pasako, kad niekada 
nesupras fizikos. Galiausiai tėtis 
pagaili dukros ir nebeaiškinda-
mas toliau užduočių, padaro už 
ją namų darbus. Dukra pasiekė, 
kad kas nors už ją padarytų ne-
mėgstamus namų darbus. Tėtis, 
kurio tikslas pradžioje buvo pa-
aiškinti dukrai fizikos uždavi-
nius, pakeitė savo tikslą ir juos iš-
sprendė. Šiuo atveju dukra buvo 
manipuliatorė.

Kaip atpažinti 
manipuliaciją?

Manipuliaciją labiausiai lei-
džia atpažinti jausmų neadekva-
tumas. Jei jaučiate kaltės, pykčio, 
gėdos ir kitus jausmus bendrau-
damas su žmogumi, nors atro-
do, kad paprastai neturėtumėte 
to jausti, ar atliekate kažkokius 
dalykus, kurių nenorėtumėte da-
ryti, tikriausiai pakliuvote į ma-

moksite pasakyti „ne“, tuo grei-
čiau patirsite mažiau manipulia-
cijų. Be to, manipuliatoriai taip 
pat supras, kad reikia atsižvelg-
ti ir į jūsų poreikius. 

2. Pažinkite save. Kuo geriau 
suprasite savo jausmus, kuo la-
biau žinosite savo tikslus, tuo 
mažiau galimybių bus jumis ma-
nipuliuoti. Daug lengviau mani-
puliuoti žmogumi, kuris neturi 
tvirtos nuomonės. Jam sunkiau 
suprasti, ar manipuliatorius sie-
kia sau naudos, ar stengiasi dėl 
manipuliuojamojo.

3. Nesileiskite įbauginamas. 
Psichologai teigia, kad išsigan-
dusiu žmogumi manipuliuoti 
yra daug lengviau. Dėl šios prie-
žasties telefoniniai sukčiai išgąs-
dina žmones, pavyzdžiui, saky-
dami, kad sūnus pateko į sunkią 
avariją ir dabar guli ligoninėje, 
todėl jo operacijai reikia pinigų. 
Išsigandus daug sunkiau „blai-
viai“ mąstyti. Be to, telefoniniai 
sukčiai neduoda laiko pagalvoti 
sakydami, kad tai gyvybės ir mir-
ties klausimas. Tokiu atveju žmo-
nės būna tarsi įspausti į kampą ir 
sutinka su telefoninių sukčių rei-
kalavimais. Taigi jei įtariate, jog 
jumis manipuliuojama, pasisten-
kite nusiraminti ir kuo „blaives-
niu“ protu apgalvoti situaciją.

4. Pasitikėkite savimi. Mani-
puliatoriai intuityviai jaučia, ku-
ris žmogus labiau savimi pasiti-
ki ir vengia manipuliuoti tokiais 
žmonėmis. Jam daug lengviau 
susirasti netvirtai stovinčią, ne-
pasitikinčią „auką“.

Pabaigoje norėčiau palinkė-
ti būti savo gyvenimo kalviais.

Birutė MIKNYTĖ
Psichologė

Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Kai pacientas nenori laukti 
jam siūlomo tam tikro planinio 
tyrimo arba procedūros ir pa-
geidauja gauti paslaugą ne ei-
lės tvarka, jis privalo susimokėti. 
Jeigu pacientas nori nemokamos 
paslaugos, įstaiga turi registruoti 
ir nurodyti konkrečią paslaugos 
suteikimo datą. Be to, šiuo atve-
ju administracija privalo suteikti 
informaciją apie kitas gydymo įs-
taigas, kuriose pacientui reikalin-
gos nemokamos paslaugos galė-
tų būti suteiktos greičiau. 

Jei pacientas nori patekti pas 
gydytojus specialistus be pirmi-
nės sveikatos priežiūros gydyto-
jo ar gydytojo specialisto siunti-
mo, taip pat privalo susimokėti. 
Dėl siuntimo konsultuotis pas 
gydytoją specialistą (neurologą, 
kardiologą, oftalmologą, chirur-
gą, endokrinologą ir kt.) spren-
džia šeimos ar kitas gydantysis 
gydytojas.

Iš dalies mokamos 
paslaugos 

Jei pacientas gydytojui pasiū-
lius savo valia pasirenka bran-
giau kainuojančias paslaugas, 
medžiagas, procedūras, jis pri-
valo pats sumokėti šių paslau-
gų, medžiagų, procedūrų fakti-
nių kainų ir nemokamų paslau-

gų, medžiagų, procedūrų kainų 
skirtumą. O jeigu pacientas savo 
iniciatyva pasirenka papildomas 
paslaugas ar procedūras, kurios 
nesusijusios su pagrindinės ligos 
gydymu, privalo pats sumokėti 
visą jų kainą. 

Jei pacientas pasirinko moka-
mą ar iš dalies mokamą paslau-
gą, pirmiausia jam turi būti pa-
aiškinta, kodėl, už ką ir kiek tu-
rės mokėti. Taip pat turi būti su-
daryta galimybė susipažinti su 
kainynu ar jo dalimis. Tik po to 
pacientas savo sutikimą dėl mo-
kamų ar iš dalies mokamų pas-
laugų turi partvirtinti parašu. Už 
paslaugą mokama gydymo įstai-
gos kasoje.

Nemažai klausimų kyla ir dėl 
priemokų gydantis stacionare. 
Čia vaistus skiria ir dėl gydymo 
būdų sprendžia gydantysis gy-
dytojas. Visi besigydant ligoni-
nėje skiriami vaistai įskaičiuoti į 
gydymo kainą, kurią apmoka li-
gonių kasos. Jei pacientui gydan-
tysis gydytojas pasiūlo naudo-
ti naujesnius, geresnius ar bran-
gesnius medikamentus arba gy-
dymo technologijas, ir pacientas 
sutinka, jis turi sumokėti ligonių 
kasų apmokamos paslaugos su-
mos (standarto) ir gydytojo siū-
lymu paciento pasirinkto varian-

to skirtumą. Jeigu pacientas su-
tinka sumokėti skirtumą, priva-
lo patvirtinti tai parašu. 

Pasitaiko atvejų, kai staciona-
rų gydytojai rekomenduoja įsigy-
ti vaistų patiems ar atsinešti me-
dicinos pagalbines priemones, ta-
čiau pacientams reikėtų įsidėmė-
ti, kad tai nereglamentuojama tei-
sės aktuose ir yra neteisėta. 

Nemokamos paslaugos
Iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto, va-
dovaujantis Lietuvos Respubli-
kos sveikatos sistemos ir Sveika-
tos draudimo įstatymais, apmo-
kamos teisės aktais nustatytos 
valstybės laiduojamos asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos. 

Apdraustiems privalomuoju 
sveikatos draudimu pacientams 
visi laboratoriniai tyrimai, kurie 
numatyti šeimos gydytojo nor-
moje, turi būti atliekami nemoka-
mai. Šeimos gydytojo kompeten-
cijai priskiriami: bendras kraujo, 
šlapimo, gliukozės, cholesterolio 
kiekio kraujyje, c-reaktyviojo bal-
tymo koncentracijos arba eritroci-
tų nusėdimo greičio tyrimai. Nuo 
2010 metų pradžios šeimos gy-
dytojai skiria ir vertina daugiau 
laboratorinių tyrimų: nustato ir 
vertina kalio, natrio kiekį kraujo 

serume, kreatinino ir šlapalo kie-
kį (urea), atlieka gliukozės tolera-
vimo mėginį.

Jei pacientas siunčiamas pas 
gydytoją specialistą dėl planinės 
konsultacijos, ji atliekama nemo-
kamai. Turėdamas siuntimą, pa-
cientas gali rinktis gydytoją ir gy-
dymo įstaigą, kuri yra sudariu-
si sutartį su ligonių kasa. Siun-
timo nereikia, jeigu kreipiamasi 
dėl būtinosios medicinos pagal-
bos, taip pat kai yra numatytas 
ilgalaikis paciento stebėjimas. Be 
siuntimo galima kreiptis į gydy-
toją dermatovenerologą.

Per konsultaciją gydytojo pa-
skirtų tyrimų išlaidos yra įskai-
čiuotos į konsultacijos kainą ir 
apmokamos iš Privalomojo svei-
katos draudimo fondo biudžeto 
lėšų. Taigi tyrimai, kuriuos ski-
ria gydytojas specialistas, atlie-
kami nemokamai (išskyrus iš-
vardytus įsakyme dėl mokamų 
asmens sveikatos priežiūros pas-
laugų sąrašo).

Jei kyla klausimų ar dvejo-
nių dėl mokėjimo už paslaugas, 
pacientas gali kreiptis į skyriaus 
vedėją arba įstaigos administra-
ciją. Jeigu gauti atsakymai neten-
kina, galima kreiptis į teritorinę 
ligonių kasą telefono numeriu  
8 700 88 888.

nipuliacijų „pinkles“. Manipu-
liacijas padeda atpažinti ir nea-
dekvatus manipuliatoriaus el-
gesys. Reikėtų atkreipti dėme-
sį, jei kažkas su jumis elgiasi itin 
mielai, pagarbiai, nors tam nėra 
priežasties.

Namų darbai sielai
Kaip išvengti manipuliacijų?

1. Keiskite save. Pakeisti kitą, 
kai jis to nenori, neįmanoma. To-
dėl daugiau galite nuveikti keis-
damas save. Visų pirma išmoki-
te pasakyti „ne“. Nedarykite dar-
bų ir veiksmų, kurių nenorite ir 
neprivalote daryti. Įsivaizduoki-
me – jums paskambina mobiliojo 
ryšio operatorė ir klausia, ar jūs 
turite laiko. Atsakius, kad turite, 
ji pradeda vardinti, kokie nuos-
tabūs planai yra jų ryšio abone-
mente. Tačiau jūs turite visiš-
kai tinkamą planą ir neketina-
te jo keisti. Tokiu atveju drąsiai 
ir aiškiai pasakykite, kad laiko 
jūs turite, tačiau mobiliojo ryšio 
planai visiškai jūsų nedomina ir 
nenorite klausytis ilgos istorijos 
apie juos. Žinoma, net ir tai daž-
niausiai operatorių neatbaido ir 
jie toliau klausinėja, siūlo. Tokiu 
atveju reikėtų dar kartą pasaky-
ti, kad jūsų nedomina ši infor-
macija ir maloniai atsisveikinti. 
Tai tik vienas pavyzdys. Gyveni-
me būna labai daug situacijų, kai 
tenka pasakyti „ne“. Ypač sunku 
atsakyti neigiamai draugams, gi-
minėms, šeimos nariams. Kar-
tais tai gali sukelti kaltės jausmą. 
Tuomet stabtelkite ir pagalvoki-
te, ar tikrai privalote atlikti tai, 
ko jūsų prašoma ir ar tikrai atsi-
sakę tai daryti turėtumėte jaus-
tis nemaloniai. Kuo greičiau iš-
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Tik prieš pusmetį Vilniu-
je įsikūrusi VšĮ „Egalite“ užsi-
brėžė tikslą sukurti sąlygas šiai 
naujai sporto šakai ir skatinti 
fechtavimą kaip efektyvią neį-
galių žmonių reabilitacijos prie-
monę. Prie šio projekto noriai 
prisijungė fechtavimo puoselė-
tojai ir treneriai iš Baltarusijos, 
nevyriausybinės organizacijos, 
iniciatyvą entuziastingai palai-
ko mūsų šalies fechtavimo ins-
truktoriai ir patys neįgalieji.

Naujasis projektas sulaukė ir 
penkiakovės čempionų Andre-
jaus Zadneprovskio bei Lauros 
Asadauskaitės-Zadneprovskie-
nės paramos. Jiedu su fechtavi-
mo atstovais iš Baltarusijos par-
odos lankytojus džiugino paro-
domąja fechtavimo programa.

„Neįgaliųjų fechtavimo po-
reikis tikrai yra. Pats Lietuvos 
parolimpinis komitetas sako – 
duokit mums sportininkų nors 
ir šiandien. Aišku, sportininku 
iškart netapsi, bet paruošti ki-
toms parolimpinėms žaidynėms 
tikrai įmanoma. Fechtavimo at-
stovai iš Baltarusijos pasirengę 
atvykti dirbti pas mus, jei nesu-
rastume savų pajėgų. Iš pradžių 

galėtų baltarusiai treniruoti lie-
tuvius, visgi yra skirtumas tarp 
sveikų sportininkų fechtavimo 
ir neįgaliųjų, tad reikia patirtį 
perimti. O vėliau dirbtume pa-
tys – turime fechtavimo klubų 
Kaune, Vilniuje, entuziastingų 
trenerių irgi yra, o neįgalieji la-
bai domisi fechtavimo galimy-
bėmis“, – apie užmojus pasako-
jo VŠĮ „Egalite“ direktoriaus pa-
vaduotojas Semionas Kirilovas.

Šiuolaikinės fechtavimo rea-
bilitacijos istorija prasideda nuo 
1952-ųjų, kai ši sporto šaka tapo 
prieinama žmonėms rateliuose. 
Nuo 1960-ųjų fechtavimas buvo 
įtrauktas į parolimpinių žaidy-
nių programą, nuo tada regu-
liariai vyksta ir Europos bei pa-
saulio čempionatai. Fechtuotojai 
kovoja vežimėliuose, kurie pa-
statomi rankos atstumu ir pri-
tvirtinami prie grindų. Fechta-
vimo varžybose gali dalyvauti 
sportininkai su stuburo pažei-
dimais, amputuotomis galūnė-
mis, cerebriniu paralyžiumi ar 
kita fizine negalia. Vyrai kovo-
ja rapyromis, špagomis ir kar-
dais, o moterys – tik rapyromis 
ir špagomis.

Agnė Klimčiauskaitė tinklalapyje „Kauno diena“ rašo apie Lietu-
vos neįgaliesiems naują sporto šaką – fechtavimą vežimėliuose. 
Ji pristatyta laisvalaikio ir sporto parodoje „Adventur“. 

(atkelta  iš 1 psl.)

Šių metų pradžioje, atsižvelg-
dama į mažėjantį mokinių kiekį, 
Klaipėdos savivaldybė priėmė 
sprendimą sujungti dvi specia-
liojo ugdymo mokyklas. Pagal 
numatytą projektą, Smiltelės gat- 
vėje įsikūrusios „Gubojos“ mo-
kiniai jau nuo kitų mokslo metų 
turėtų persikraustyti į Panevėžio 
gatvėje įsikūrusios „Medeinės“ 
patalpas. Tačiau su tokiu spren-
dimu nesutinka „Gubojos“ mo-
kyklos bendruomenė.

Šios mokymo įstaigos peda-
gogai ir moksleivių tėvai, apsi-
lankę pas Klaipėdos miesto merą 
Vytautą Grubliauską, teigė, jog 
„Medeinės“ mokykla yra pritai-
kyta labiau judesio ir padėties 
negalią turintiems vaikams, o 
ne judriems sutrikusio intelekto 
moksleiviams.

Taip pat „Gubojos“ atsto-
vams sunku suprasti, kodėl bus 
naikinama pietinėje miesto da-
lyje esanti mokymo įstaiga. Mat 
net 70 procentų abiejų mokyklų 
ugdytinių gyvena būtent šia-
me rajone. O net 20 „Gubojos“ 
mokyklą lankančių vaikų tėvai 
savo atžalas į mokymo įstaigą 
veža patys.

„Mūsų bendruomenė nesu-
pranta, kodėl prie turinčios di-
desnes skolas mokyklos reikia 
jungti geriau besilaikančią. Ar 
mes tik netapsime gelbėjimo ratu 
kitai mokyklai?“ – stebėjosi „Gu-

bojos“ mokyklos atstovai. Pasak 
jų, šiuo metu „Medeinės“ mo-
kyklos įsiskolinimai siekia 285 
tūkst. litų, o jų mokymo įstaiga 
skolinga tik 26 tūkst. litų.

„Medeinės“ mokyklos direk-
torė Elena Knyzaitė sakė, kad su-
jungus abi mokyklas, pedagogų 
sumažėti neturėtų. E.Knyzaitė 
taip pat teigė, jog yra numaty-
ti ir mokyklos pastato rekons-
trukcijos darbai, po kurių nau-
jiesiems įstaigos moksleiviams 
bus lengviau adaptuotis naujo-
je aplinkoje. 

Mero V.Grubliausko teigi-
mu, jei galimybės leistų, šiuo 
metu Klaipėdoje specialiojo ug-
dymo įstaigų būtų tikrai daugiau 
nei dvi. Tačiau šių dienų realijos 
yra kitokios, todėl reikia priim-
ti nemalonius sprendimus. To-
kiai nuomonei pritarė ir Švietimo 
skyriaus vedėja Laima Prižgin-
tienė. Pasak specialistės, spren-
dimas sujungti mokyklas buvo 
priimtas išnagrinėjus visus įma-
nomus šios problemos sprendi-
mo variantus. 

„Gubojos“ mokykloje šiuo 
metu mokosi 87, o „Medeinės“ – 
81 moksleivis. Mokyklų sujungi-
mui Savivaldybė buvo numačiu-
si skirti 75 tūkst. litų. Tačiau tiek 
meras, tiek mokyklų atstovai su-
tiko, jog ši suma yra per maža, 
todėl ketinama ieškoti papildo-
mų lėšų.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Tinklalapyje Kl.lt išspausdintame Karolio Rupkaus straipsnyje ra-
šoma apie ketinimą Klaipėdoje sujungti 2 neįgaliųjų ugdymo įs-
taigas. 

Fechtavimas tinka ir 
neįgaliesiems vežimėliuose

Neįgalių vaikų 
mokyklų sujungimas – 

neišvengiamas

Didžiausias stebuklas –  
vėl įkvėptas oro gurkšnis 

priežasties, nes niekada nepa-
tyrė, kaip jautiesi negalėdamas 
įkvėpti oro gurkšnio, o kiekvie-
nas judesys pareikalauja milži-
niškų pastangų.

Ketverius metus be deguo-
nies aparato nė dienos negalė-
jusi išgyventi moteris pasakoja, 
kad iš pradžių užtekdavę pus-
valandį pakvėpuoti deguoni-
mi, tačiau pamažu be šio apara-
to gyvenimas tapo neįmanomas. 
Pirmąjį 2,5 tūkst. litų kainavusį 
deguonies aparatą R.Petraitienė 
nusipirko pati – tada Ligonių 
kasa jų dar nekompensavo. Kai 
po poros metų jį prireikė pa-
keisti nauju, jau sulaukė valsty-
bės pagalbos. 

Išgelbėti galėjo tik plaučių 
transplantacija

Medicinos sesele ligoninėje 
dirbusi Rita, atrodytų, savo li-
gos pradžią turėjo anksti įžvelg-
ti. Tačiau kurį laiką į laiptais li-
pant ar žingsnį paspartinus at-
sirandantį dusulį, silpnumą nu-
modavo ranka. „Čia tikriausiai 
dėl svorio ar padidėjusio krau-
jo spaudimo“, – tarstelėdavusi 
sau ir nusiramindavusi. Tik vė-
liau, paaiškėjus šoką sukėlusiai 
diagnozei, ankstyvuosius nega-
lavimus moteris susiejo su artė-
jančios sunkios ligos požymiais. 
Dusuliui vis stiprėjant Vilniaus 
medicinos diagnostikos centro 
gydytojai Ritai nustatė ypač retą 
plaučių ligą.

Ją išgydyti nebuvo jokių ga-
limybių. Vienintelė išeitis – sti-
priai pakenktų plaučių perso-
dinimas. Tačiau ir ši alternaty-
va nebuvo paprasta. Nors trans-
plantacijos operacijos Lietuvo-
je buvo atliekamos jau kelis de-
šimtmečius, tačiau nei pas mus, 
nei kitose Baltijos šalyse plau-
čiai nebuvo persodinti nė vie-
nam ligoniui. 

R.Petraitienė prisimena tuo-
met sulaukusi medikų patari-
mo vykti į Vokietiją ir ten lauk-
ti transplantacijos. Tačiau skirs-
nemuniškė tokiam žingsniui ne-
siryžo. Pirmiausia – dėl finansi-
nių galimybių. Tokia operacija 
užsienyje kainuoja labai daug, o 
surasti rėmėjų nėra lengva. An-
tra vertus – niekas net nuspė-
ti negalėjo, kiek laiko būtų tekę 
laukti galimos transplantacijos. 
Juk donoro plaučių besitikinti 
lietuvė ten nebūtų buvusi vie-
nintelė. Nerimą kėlė ir vis sti-
prėjantis dusulys – moteris jau 
negalėjo pati savimi pasirūpinti. 

Rita nusprendė laukti. Ne-
paisant blogėjančios sveikatos 
ji neprarado vilties ir tarsi už 
šiaudo laikėsi Širdies, krūtinės ir 
kraujagyslių chirurgijos klinikos 
vadovo profesoriaus R.Benečio 
pažado, kad jeigu atsirastų tin-
kamas donoras, jis ryžtųsi imtis 
plaučių transplantacijos opera-
cijos Kauno klinikose. 

Baimė ir nerimas buvo 
stipresni

R.Benečio profesionalumu, 
didžiuliu užsienyje įgytu patyri-
mu Rita neabejojo nė akimirkos. 

Tačiau reikėjo rasti tinkamą do-
norą. O tai buvo sunki užduotis. 
Medikai akcentuoja, kad plaučių 
persodinimas sudėtingesnis net 
už širdies transplantaciją. Be to, 
maksimaliai turi sutapti dauge-
lis donoro ir recipiento charak-
teristikų: turi būti labai panašus 
jų plaučių dydis, donoro ir ligo-
nio ūgis bei svoris, kraujo gru-
pė. Pastaroji aplinkybė labai ap-
sunkino donoro paieškas, mat 
R.Petraitienės kraujo grupė – ke-
tvirtoji (IV), rezus minus (Rh-) 
– gana reta.

Didžiulį nerimą Ritai kėlė ir 
faktas, kad tokia operacija Lietu-
voje turėjo būti pirmoji. Būdama 
medikė, moteris geriau nei kiti 
žinojo galimų komplikacijų, in-
fekcijų pasekmes. O žmogaus, 
kuris visa tai jau būtų išgyve-

pati galėjo kvėpuoti. Dar po ke-
lių savaičių medicinos seselės iš-
lydėta į Klinikų kiemą didžiau-
siu stebuklu pavadino galimybę 
įkvėpti vasaros kvapų prisotin-
to oro. Moteris ir dabar šypsosi 
prisimindama, kaip tąsyk ją ly-
dėjusios medikės paprašė įgnyb-
ti jai į ranką, kad įsitikintų, jog 
tai ne sapnas.

Po daugiau nei 1,5 mėn. Rita 
paliko Klinikas. Reabilitacija 
Druskininkuose praėjo puikiai. 
R.Petraitienė atvertė naują savo 
gyvenimo puslapį. 

Ligoninė – antrieji 
namai 

Kiekviena diena dabar pra-
sideda nuo padėkos donore ta-
pusios moters artimiesiems, ją 
išgelbėjusiems medikams ir... 
vaistų saujos. Imunitetą slopi-
nantys ir taip persodintus plau-
čius nuo atmetimo reakcijos sau-
gantys vaistai Ritą lydės visą li-
kusį gyvenimą. Kaip ir specialūs 
kvėpavimo pratimai, mankšta, 
infekcijų saugojimasis, nuolati-
niai vizitai pas medikus.

Jau daugiau kaip 5,5 metų 
Kauno klinikų Pulmonologi-
jos ir alergologijos klinika yra 
R.Petraitienės antrieji namai. 
Moteris kas mėnesį susitinka 
su gydytojais Kęstučiu Mala-
kausku ir Neringa Vaguliene. 
O šią vasarą, kai detaliems tyri-
mams buvo trumpam paguldy-
ta į skyrių, ją aplankė R.Benetis. 
Užėjęs į palatą pasidomėjo, kaip 
Ritai sekasi, kaip ji jaučiasi, šil-
tai pabendravo. Moteris stebė-
josi, kaip gydytojas, „pro kurio 
rankas praeina“ šimtai pacientų, 
iki smulkmenų prisimena visas 
operacijos detales. 

Negalima užkasti to,  
kas gali išgelbėti kito 

gyvybę
Transplantacijos biuro ar-

chyvuose galima rasti praneši-
mą apie R.Petraitienės gyvybės 
siūlą sumezgusios jaunos miru-
siosios tėvų apsisprendimą pa-
aukoti dukters organus. Mote-
ris, kuriai dėl ištikusio insulto 
buvo konstatuota smegenų mir-
tis, neturėjo Donoro kortelės ir 
jos duomenų nebuvo Žmogaus 
audinių ir organų donorų bei re-
cipientų registre. Visas jėgas dėl 
pacientės gyvybės išsaugojimo 
atidavusiems gydytojams rea-
nimatologams teko nelengvas 
uždavinys – paklausti artimų-
jų apie organų donorystės gali-
mybę. Laimei, šį kartą jis buvo 
teigiamas. Ir lemtingas ne tik 
R.Petraitienei, bet ir dar keliems 
organų transplantacijos lauku-
siems žmonėms. 

Organų donoryste anksčiau 
nesidomėjusių Petraičių šeimo-
je dabar šia tema dažnai pasikal-
bama. Ritos pozicijai, kad nega-
lima palaidoti sergančių žmonių 
gyvybes galinčių išgelbėti miru-
siojo organų, pritaria ir vyras, ir 
vaikai, ir kiti artimieji. Ir visiems 
skirsnemuniškiams ji – pats ge-
riausias pavyzdys, kaip mirštan-
tis žmogus gali nutiesti gyvybės 
tiltą čia pasiliekantiems. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

nęs ir galėtų šį nerimą išskaidy-
ti, nebuvo. Todėl po 1,5 metų at-
siradus donorui, moteris trans-
plantacijos... atsisakė. 

8 valandas trukusi 
operacija buvo sėkminga

Antroji galimybė atsirado 
dar po metų. Kauno klinikų gy-
dytojai Loretai Jankauskienei 
pranešus apie atsiradusį tinka-
mą donorą, R.Petraitienė jau 
nebesipriešino – moteris netu-
rėjo kito pasirinkimo. Dusulys 
nepaleisdavo nė akimirkai, o 
deguonies aparatas buvo tapęs 
tarsi jos kūno dalimi. Pasak Ri-
tos, tada atrodė, kad kiekvienas 
įkvėpimas bus paskutinis. Apie 
sėkmingą baigtį ji net nedrįso 
pagalvoti. „Arba uždusiu na-
muose, arba numirsiu ant ope-
racinės stalo“, – kitokios alterna-
tyvos moters mintyse jau nebu-
vo. Tokios situacijos užspiesta 
į kampą Rita rinkosi... lengves-
nę mirtį. Atsisveikino su dukros 
šeima, mažuoju anūkėliu, sūnu-
mi, vyru, kitais artimaisiais ir iš-
važiavo į Kauno klinikas. 

Pirmoji Lietuvoje plaučių 
persodinimo operacija, kurią 
atliko R.Benečio vadovaujama 
medikų komanda, truko 8 va-
landas. Rita prabudo po 3 parų. 
„Savų plaučių neturiu, o ar veiks 
naujieji?“ – ir šiandien moteris 
prisimena pirmą į galvą atėju-
sią mintį. 

Naujieji „veikė“ kuo pui-
kiausiai. Po 10-ies reanimacijoje 
praleistų parų moteris buvo per-
kelta į bendrą palatą. Rita net ne-
patikėjo, kad atjungus gausybę 
prie jos prijungtų vamzdelių, ji 
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PIRMADIENĮ– PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 LABAS RYTAS, LIETU-
VA: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – ži-
nios; 6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 
8.35 – orai, sportas.
12.15 – 15.00 LABA DIENA, LIE-
TUVA: 12.20, 14.40 – žinios; 
12.25, 14.50 – sportas, orai; 
13.00, 14.00 – LRT radijo žinios.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių 

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Baltijos TV

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Anek do tai

BILDUKAS

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Neįgalieji pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Pasaulyje
Sužalotam vėžliui 
pritaikyti protezai

Per ryklio užpuolimą sužalotam 
jūriniam vėžliui Japonijoje pritaiky-
ti protezai. Maždaug 25 metų pate-
lė Ju, padedama galūnių protezų, 
vėl gali normaliai plaukioti, sakė Ko-
bės miesto akvariumo atstovai. Gu-
miniai protezai, pailginantys biges, 
pritvirtinti prie savotiškos liemenės, 
ištemptos ant vėžlio kiauto. Vienas 
žvejys prieš penkerius metus ištrau-
kė Ju iš tinklo ir perdavė akvariumui. 
Beveik 100 kg svorio gyvis turėjo ge-
rokai trumpesnes priekines galūnes. 
Dėl to jis plaukė dvigubai lėčiau nei 
paprastai. Dabar 80 cm ilgio vėžlys 
su juoda liemene turi visus šansus 
tapti akvariumo numylėtiniu.

„Nėščias“ paauglys
Aktobės miesto Kazachstano 

vakaruose greitosios pagalbos li-
goninė išmokės 50 tūkstančių ten-
gių (apie 850 Lt) kompensaciją 15 
metų moksleiviui Baižanui Aldaše-
vui, kuriam medikai buvo diagno-
zavę nėštumą. Skandalingą dia-
gnozę nustatė greitosios pagalbos 
ligoninės, kur buvo tikrinama paau-
glio sveikata, urologas ir nefrologas. 
Gydytojai supainiojo B.Aldaševo ir 
vienos pacientės sveikatos tyrimų 
rezultatus. Paaugliui buvo išrašyta 
vaistų, kuriuos vartoja nėščios mo-
terys. Tėvai teigia, kad dėl tokio gy-
dymo pablogėjo sūnaus sveikata. 
Šeima reikalavo gerokai didesnės 
kompensacijos ir ketina apskųsti 
teismo sprendimą.

Bausmės už 
nesuvalgytą 

patiekalą
Saporo mieste Japonijoje esan-

tis jūrų gėrybių restoranas „Hachi-
kyo“ baudžia klientus, kurie savo 
lėkštėje palieka bent kąsnelį. Baudos 
skiriamos ne be priežasties. Restora-
no savininkai taip elgiasi norėdami 
pareikšti pagarbą drąsiems žvejams, 
kurie nepabūgsta pavojingų sąlygų, 
kad patiektų skanų maistą. Patiekalą 
užsisakę klientai yra iš anksto įspė-
jami, jog privalės viską suvalgyti. 
Nepranešama, kokio dydžio bauda 
skiriama. Tačiau atvejų, kada lėkštė-
je lieka maisto, pasitaiko labai retai.

Paryžius atsikrato 
„meilės spynų“

Valentino dieną Paryžiuje meilė 
tikrai nesklandė ore. Pareigūnai ša-
lino meilės spynas, kurias įsimylėjė-
lių porelės kabino ant tilto per Se-
nos upę turėklų. Įsimylėjėliai iš viso 
pasaulio plūsta į Prancūzijos sostinę 
ir puošia jau nuo svorio linkstančius 
tiltus spynomis su meilės žodžiais. 
Miesto valdžiai romantiški nieku-
čiai atneša vien tik sielvartą. Meta-
las gundo vagis, kurie vielos pjau-
tuvais ne tik pasisavina spynas, bet 
kartu pažeidžia ir tilto struktūrą. Net 
Valentino dieną Paryžiuje intensyviai 
buvo keičiamos tiltų dalys. Tačiau ro-
mantiškai nusiteikusios porelės čia 
pat kabino naujas spynas, nepai-
sydamos šalia dirbusių pareigūnų.

Lenktynininkas per 
prievartą

Sugedus automobilio stab-
džiams, prancūzas 200 km/h grei-
čiu nuvažiavo daugiau kaip 200 
km ir atsidūrė Belgijoje. Prancūzijos 
šiaurėje, netoli Amjeno, esančio Pon 

de Meco miesto gyventojas Fran-
kas Leserfas savo automobiliu „Re-
nault Laguna 3“ išvažiavo apsipirk-
ti. Kelyje vyras su siaubu pastebė-
jo, jog kiekvieną sykį, kai jis paspau-
džia stabdžius, mašina ima dar grei-
čiau važiuoti. Nors „visas gyvenimas 
prabėgo jam prieš akis“, F. Leserfas 
susitvardė ir paskambino gelbėji-
mo tarnybai. Policija lydėjo suge-
dusį automobilį ir palaikė nuolati-
nį ryšį su lenktynininku per prie-
vartą. Pareigūnai taip pat pasirūpi-
no, kad būtų pakelti užkardai mo-
kamuose keliuose. Pralėkęs pro Kalė 
uostamiestį ir kirtęs Belgijos sieną, 
F.Leserfas per valandą pasiekė De 
Panė miestą, kur galiausiai baigėsi 
benzinas ir jam pavyko sustoti. Vy-
ras prisipažino dar niekada neva-
žiavęs tokiu greičiu. Per incidentą 
prancūzas nenukentėjo, bet paty-
rė du epilepsijos priepuolius.

Lankų sukimo 
rekordas 

Tailando sostinėje Bankoke pa-
siektas naujas Gineso rekordas: Ta-
masato universiteto stadione plas-
tikinius lankus vienu metu septy-
nias minutes suko 4 483 asmenys. 
Ligšiolinis rekordas gerokai viršytas. 
2011-aisiais Taivane 2 496 asmenys 
lankus suko dvi minutes. Gineso re-
kordų knygos atstovas patvirtino, 
kad rekordo siekę dalyviai, skam-
bant šokio muzikai, septynias minu-
tes be perstojo suko lankus aplink 
klubus. Iš viso „rekordininkų“ turėjo 
būti 5 000. Tačiau 517 buvo diskva-
lifikuoti, nes neišlaikė lanko. Šią ak-
ciją organizavo Sveikatos ministeri-
ja. Taip norėta paskatinti gyventojus 
sveikiau gyventi.

Pražudė besaikis 
„Coca-Colos“ 

vartojimas
30-metė Naujosios Zelandijos 

gyventoja Nataša Haris, kuri prieš 
trejus metus mirė sustojus širdžiai, 
išgerdavo iki 10 litrų „Coca-Colos“ 
gėrimo per dieną. Toks kiekis dvi-
gubai viršija saugią kofeino dozę 
ir daugiau nei 11 kartų – reko-
menduojamą cukraus paros nor-
mą. Aštuonių vaikų motinos svei-
kata buvo prasta ne vienus me-
tus. N.Haris šeima teigia, kad jai iš-
sivystė priklausomybė „Coca-Co-
lai“. Jei moteris gėrimo negauda-
vo, jai prasidėdavo abstinencijos 
požymiai. N.Haris savo mėgsta-
miausią gėrimą gerdavo visą die-
ną ir dėl ėduonies neteko dantų. 
Teismo medicinos ekspertas Dei-
vidas Kreraras sakė, kad dėl „Coca-
Colos“ vartojimo moteriai išsivystė 
širdies aritmija – sutrikimas, kai šir-
dis plaka per lėtai arba per greitai. 
Atsižvelgęs į visą turimą informa-
ciją, jis padarė išvadą, kad mažai ti-
kėtina, jog N.Haris būtų mirusi tuo 
metu ir tokiomis aplinkybėmis, jei 
nebūtų vartojusi tiek daug šio gėri-
mo. D.Kreraras apskaičiavo, kad de-
šimtyje litrų „Coca-Colos“ yra dau-
giau nei kilogramas cukraus ir 970 
mg kofeino. Pasak D.Kreraro, ben-
drovė „Coca-Cola“ negali būti pa-
traukta atsakomybėn dėl saiko ne-
jaučiančių vartotojų sveikatos. Bet 
jis mano, kad gaiviųjų gėrimų ga-
mintojai ant savo produktų turėtų 
aiškiau nurodyti, kokią riziką kelia 
per didelis cukraus ir kofeino kiekis.

Sofi Morgan iš Škotijos – 27-
erių moteris, kuri prieš 9-erius 
metus po patirtos avarijos liko 
paralyžiuota nuo juosmens. Po 
tragiško įvykio ji neteko ne tik 
galimybės vaikščioti, gyventi jai 
įprastą gyvenimą, bet ir progos 
žiūrėti į žmones ne iš apačios, 
kaip įprasta rateliais judančia-
jam, o akių lygyje. Šis praradi-
mas – labiau psichologinis, bet 
ne mažiau skaudus.

Mokėsi gyventi užuot 
studijavusi

Tragiška avarija apvertė vos 
18-os metų sulaukusios Sofi gy-
venimą. Mergina su draugais 
šventė sėkmingą mokyklos bai-
gimą – jos žinios buvo įvertintos 
geriausiais pažymiais, o ateitis 
atrodė šviesi ir kupina galimy-
bių. Grįždama namo iš išleistu-
vių vakarėlio su keturiais bičiu-
liais ji posūkyje nesuvaldė auto-
mobilio. Mašina apsivertė. Sofi 
avarijoje nukentėjo labiausiai, bi-
čiuliai atsipirko nežymiais sumu-
šimais ir nubrozdinimais. Mergi-
nai lūžo stuburas, buvo sužalota 
nosis, žandikaulis. Prisimindama 
sunkų sveikimo laikotarpį mer-
gina pasakoja nuolat galvoju-
si, kad tuo metu turėjo studijuo-
ti teisę universitete, bet jai teko 
mokytis... gyventi kitaip. „Jau-
čiau, kad gyvenimas tarsi slysta 
iš rankų, o aš tik guliu ir žiūriu – 
paralyžiuota, negalinti vaikščio-
ti, nemokanti taip gyventi. Pirmi 
dveji metai po avarijos buvo siau-
bingi“, – prisimena Sofi.

Svarbiausia – neatsisakyti 
galimybių

Pirmą kartą apie galimybę 
vaikščioti mergina išgirdo iš pa-
našią negalią turinčio bičiulio, 
BBC televizijos reporterio Franko 
Gardnerio. Jis liko iš dalies para-
lyžiuotas po to, kai buvo pašau-
tas Saudo Arabijoje. Frankas pa-
kvietė Sofi filmuotis televizijos 
siužete ir išbandyti Naujosios 
Zelandijos specialistų sukurtą 

Džiaugsmas atrasti tai,  
kas atrodė jau prarasta

Sakoma, kad daugelį dalykų iš tikrųjų įvertiname tik jų ne-
tekę, tarsi lygindami savo būseną dabar ir prieš jų neten-
kant. Jei tai tik nemalonios smulkmenos, greitai nustoja-
me liūdėję, jei praradimas reikšmingas – vis išgyvename 
kritinius momentus, per kuriuos pasielgę kitaip galbūt gy-
ventume kaip anksčiau.

robotizuotą bioninį skeletą. Tai 
metalo ir anglies pluošto prietai-
sas, prilaikantis žmogų ir nelei-
džiantis jam nukristi. Jis valdo-
mas prie rankų atramos pritvir-
tintu pulteliu ir vykdo komandas 
milisekundžių tikslumu.

Mergina pasakoja, kad daug 
metų praleidus rateliuose gali-
mybė atsistoti įgyja ne tik fizi-
nę, bet ir emocinę, psichologinę 
reikšmę. Sau pažadėjusi neatsisa-
kyti gyvenimo siūlomų galimy-
bių rateliais judanti mergina dir-
bo modeliu, dalyvavo įvairiuo-
se projektuose, neatsisakė ir ga-
limybės išbandyti bioninį skele-
tą. Pasak Sofi, rateliais judančio 

kia aplinkinių užuojautos. Gali-
mybę patirti vaikščiojimo jausmą 
ji laikė tikru stebuklu. Sofi pirmą 
kartą bandant bioninį skeletą da-
lyvavo ne tik specialistai, bet ir 
šeima, artimiausi bičiuliai – visi 
jie susirinko, kad galėtų kartu iš-
gyventi džiugią akimirką. Mo-
teris prisipažįsta, kad iš pradžių 
buvo kiek nedrąsu – grindys at-
rodė taip toli, bet kiek apsipra-
tusi ji tenorėjo visus apkabinti. 
Tomas, Sofi vaikinas, tąsyk pir-
mą kartą pamatė mylimąją išsi-
tiesusią visu ūgiu. Anot jos, ga-
limybę atsistoti, išsitiesti geriau-
siai gali įvertinti tik to dauge-
lį metų negalėjęs padaryti žmo-
gus. Tai taip nepakartojama, kad 
smagūs tampa net iki tol nemėg-
ti namų ruošos darbai, indų plo-
vimas – visa tai mergina dabar 
daro su didžiausiu malonumu.

Tobulesni robotizuoti 
skeletai

Pasak specialistų, planuoja-
ma, kad ateityje bioniniai skele-
tai nebesvers keliasdešimt kilo-
gramų ir bus nešiojami po kel-
nėmis – jie bus patogūs ir kom-
paktiški. Sofi džiaugiasi tokiomis 
prognozėmis, bet prisipažįsta jau 
dabar besijaučianti nepaprastai 
laiminga. Ji vėl gali vaikščioti pa-
plūdimiu, jaustis savarankiška.

Pasak robotizuotų bioni-
nių skeletų eksperto Feisalo Al-
mesferio, šie pritaisai ne tik sutei-
kia neįgaliesiems galimybę būti 
savarankiškesniems, emocinį pa-
sitenkinimą, bet ir saugo jų svei-
katą. Judėdamas su tokiu roboti-
zuotu skeletu žmogus neleidžia 
„aptingti“ paralyžiuotų kūno 
vietų raumenims ir juos treniruo-
ja. Taip pat užkertamas kelias at-
sirasti rateliais judančius neįga-
liuosius neretai kankinantiems 
kraujotakos sutrikimams. Gali-
mybė būti vertikalioje padėtyje 
teigiamai veikia vidaus organus. 

Sofi yra viena iš nedaugelio 
žmonių pasaulyje, galinti išban-
dyti šį robotizuotą egzoskeletą ir 
prisidedanti prie jo tobulinimo. 
Kol kas moteris negali jo turėti 
nuolat, bet pasakoja nenusime-
nanti ir net pasiilgstanti savo ra-
telių, mat jais judėdama daugelį 
dalykų padaro greičiau.

Pagal www.dailymail.co.uk parengė

Šarūnas SVARBUTIS

žmogaus gyvenimas – ne tiesi li-
nija diagramoje, jis kupinas kriti-
mų ir pakilimų, tad nereikia nu-
leisti rankų: jei dabar labai blo-
gai, netrukus nutiks kas nors 
įspūdingo.

Didžiausias stebuklas – 
galimybė atsistoti

Pasak Sofi, per 9-erius me-
tus ji pajėgė susitaikyti, kad ne-
bevaikščios ir išmoko į savo gy-
venimą žvelgti pozityviai. Mo-
teris nelaiko jo kančia ir nelau-

Ponia Mejer elektrikui: 
– Aš jau kelias savaites pra-

šau jūsų sutaisyti mano durų 
skambutį. 

Elektrikas: 
– Buvau pas jus jau ketu-

ris kartus, bet niekas neatida-
rė durų.

***
Valdininkas atkreipia jau-

nuolio dėmesį į tai, kad anketo-
je ant „i“ raidės trūksta taškelio. 
Jaunuolis: 

– Tai uždėkite. 

Valdininkas purto galvą: 
– Negaliu. Šriftas turi būti 

vienodas.
***

Ginčas. Žmona rėkia vyrui: 
– Kai mirsiu, galėsi susiras-

ti kitą. 
Vyras: 
– Tu tik mirk, aš jau susira-

dau.
***

Motina dukrai: 
– Jei kada nors tekėsi, tai rin-

kis kareivį. Jis moka virti, klo-
ti lovą, tvarkytis ir svarbiausia –
yra išmokytas paklusti.

***
Kino teatro kasininkė stebisi: 
– Jūs jau trečią kartą perkate 

bilietą į šį filmą. 

– O ką man daryti? Ten prie 
įėjimo stovi vyras, kuris jį visa-
da suplėšo.

***
Restorano šeimininkas pa-

davėjai: 
– Šiandien būk nepriekaištin-

gos išvaizdos – susitvarkyk šu-
kuoseną, pasipudruok, o svar-
biausia – atsisek porą sagučių. 

– O kuo ši diena tokia ypa-
tinga?

– Šiandien mėsa pas mus 
per kieta.

***
Frakcijos vadovas guli ligoni-

nėje. Iš parlamento atskrieja tele-
grama: „Linkime pasveikti – 228 
balsais už ir 37 prieš“.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio Iš „Bičiulystės“ bičiulių 

kūrybos
o

Nors jau gera, neliūdna vienam
Žvelgt į metų ištirpstantį sniegą
Ir žinot – laikinam – amžinam – 
Kas išlieka, kai nieko nelieka.

J.Strielkūnas
Kiekvieną rytą kaip paukščiai 

išskrendam į dieną, žinodami, 
kad mūsų laukia nenueiti keliai, 
nepadaryti darbai, nesutikti my-
limi žmonės, neišgirstas jų bal-
sas, suteikiantis viltį ir ramybę. 

Su saulės šviesa į mūsų ausis 
veržiasi pasaulio žinios: suspro-
go, sudužo, užpuolė, žuvo. Ne-

Nupiešk man žalią 
viltį

noriu jų girdėti, bet ir nesiklau-
syti negaliu. Myliu žmogų – gra-
žiausią Dievo tvarinį, todėl pra-
šau: Dieve, Tu ateik už garsą, už 
mintį tyliau į mūsų vienišą būtį. 
Manyje už mane Tu giliau gyve-
ni, kad neleistum pražūti.

O sniegas dar krinta, virs-
damas į lietų. Vasari, tu klaidini 
žmogų tokiu šiltu vasaros var-
du. Už lango šaltas vėjo gūsis – 
skaudus atodūsis išėjusių dienų.

Bičiuli, jauti – pavasaris jau 
už slenksčio. Mąstau, kol esu, 
ką padovanoti tau grįžtančios 
saulės vardu. Nesėjus, neaugi-
nus atgyjančios žemės džiaugs-
mo komuniją skiriu. Iš tamsos ir 
ilgo žiemos rūbo išsinėrusi juo-
kias saulė išdidi, naktį nugalėjus.

Dažnai sapnuoju neužmirš-
tuolę. Ji man į ausį kužda tyliai: 
„Nemiegok be širdyje krauna-
mo pumpuro, tikėjimo žydėti, be 
saulėtekio aušros ir viso aukšto 
Dangaus.“

Atsikėlę rytą, atsiriekim mei-
lės duonos ir nuslinks nakties še-
šėliai. Užeik, bičiuli, atsilaužti 

jos galėsi. Į širdį, kaip talismaną, 
gabalėlį įsidėsi ir skausmą len-
gviau bus iškentėti, ir saulė te-
kės šviesiau.

Kol kalbėjom, debesys į žemę 
leidos, perplyšo Dangus. Ant 
langų stiklų, ant skausmo randų 
lijo lietus – šaltas, sunkus.

Ar jauti, žmogau – kas dieną 
vis labiau vakarėjam. Su širdgė-
la palydim dieną, nesuspėję pa-
daryti, ką buvom žadėję. Klausi, 
bičiuli, ko norėčiau dovanų, kad 
atneštum. Prašau, nupieški viltį 
žalią žalią. Ledonešio ledus. Sau-
lutę mažą – didelėj sudegt galiu. 
Dar smilgą nupiešk, vasarą turė-
siu kur žemuoges suvert.

Pavakarys – tylos ir jausmin-
gumo metas. Laikas už rankos 
išsiveda dieną į nakties klonius. 
Dar žiema. Dar šalta. Žiūrėk, bi-
čiuli, pro langą įslinko mėnulio 
pilnatis. Horizonte sužėravo ryš-
ki saulėlydžio pašvaistė. Gal bus 
rytas gražus? Jau apkarto niūrus 
žiemos dangus. 

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys

„Jau saulelė vėl atkopdama 
budina svietą“ 

K.Donelaitis
Vasaris – mėnuo chameleo-

nas. Viena diena balta, kita – pil-
ka. Tai akinamai šviečia saulė, 
tai sninga ar lyja. Nutirpus snie-
gui, miške atsidengia žaliuojan-
čios samanos, bruknės, kriau-
šialapės ir pajūrio pušynuose 
visada žali paparčiai – šertvės. 
Gyvatvorėse linksmai čirškau-
ja žvirbliai. Muzikuoja visas jų 
orkestras. Patriukšmavę čiauš-
kučiai maudosi gatvės vidury 
telkšančioje balutėje. Ilgėjanti 
diena, vis aukščiau kylanti sau-
lė sušildo paukščių plunksneles, 
žvėrių kailiukus, žadina hormo-
nus. Vyksta kiškių, lapių, lūšių 
vestuvės. Ūbauja zuikiai, lenk-
tyniauja, pešasi, boksuojasi, kol 
įrodo jaunosioms savo prana-
šumą. Mėnesienoje staugda-
mas vilkas ieško nuo medžio-
tojų šūvių pasprukusios vilkės. 

Jau gamta žiemą varo iš kiemo
Pajutusios ateinančio pavasa-
rio žingsnius, pradeda kiauksė-
ti lapės. Pagal kvapą lapinai su-
seka pūstauodeges. Vyksta pa-
tinų dvikovos. Ginklai – aštrūs 
nagai ir dantys. Laputaitės taip 
pat nori atkreipti į save dėmesį 
grakščiais šokiais. Vienas šokis 
pavadintas „lapės greitu žings-
niu“. Tai fokstrotas. 

Eglės viršūnėje gieda eglinis 
kryžiasnapis. Šiltą, storasienį liz-
delį paukščiai sukrovė tankiose 
šakose iš eglišakių, samanų, ker-

pių. Žaliame lizde – žalios spal-
vos paukštė. Ją, dedančią kiauši-
nius ir perinčią, kartais net aps-
ninga. Nesitraukiančią iš lizdo 
perekšlę eglių sėklomis maitina 
patinėlis. Jis netupi lizde, nepe-
ri, todėl gali puikuotis raudono-
mis plunksnomis. Šie paukščiai 
lizdus suka tada, kai eglės kan-
korėžiuose subręsta sėklos. Su-
kryžiuotas sparnuočių snapas 
pritaikytas iš kankorėžių žvyne-
lių išlupti sparnuotas sėkliukes. 

Prie lizdų grįžta krankliai. 
Porelė vartosi ore, atrodo, kad 
tuoj susidurs, gainioja vienas 
kitą. Medžio viršūnėje nutūpęs 
kranklys sugeba švelniai garga-
liuoti. Tai jo vestuvinė giesmė. 
Linksmiau karksi varnos, šar-
kos. Porelėmis plauko didžio-
sios antys. Kartu su jomis Palan-
gos Rąžės upėje žiemojanti žel-
meninė žąselė pradėjo gagenti 
bosiniu balsu. Miestuose skam-
ba didžiųjų zylių pavasariniai 
varpeliai. Svirpauja mažesnės 
jų sesės – mėlynosios zylės. Dū-
duoja pietinis purplelis – pilkas, 
lieknas balandėlis, perintis mies-
tų spygliuočiuose. 

Pirmasis iš žiemaviečių su-
grįžta laukų vyturėlis. Vasario 
24-oji – Vieversio diena. Tauto-
sakoje minima – jei vyturys pa-
vėluoja, pavasaris bus anksty-
vas, o jei parskrenda iki vasario 
24-osios – šilumos teks palaukti. 

Paukščiai savo giesmelėmis 
varo žiemą iš kiemo. Greit ko-
vas – pavasario rytas.

Lidija UMBRASIENĖ
Palanga 

Autorės nuotr.

Didžiosios antys.

Varnų porelė.

Širdies skubėjimas
Ką slepia žemė
Savo slėpiniuos,
O ką žmogus
Savoj širdy uždaręs...
Ne man įspėt,
Aš tik jaučiu delnuos
Kažkokią šilumą
Žvaigždės vakarės.
Matau akis –
Spalvos nesuprantu,
Gal mėlynos, gal rudos,
O gal žalios.
Bet nesvarbu man –
Eisim juk kartu,
O prieš akis
Dar ilgas mūsų kelias.
Ir nepaslėpsi tu
Širdies jausmų,
Nors ir aprengtum ją 
Gražiausiais rūbais.
Ji apdalins ir laime,
Ir skausmu, 
Ne veltui juk
Krūtinėj šitaip skuba. 

Nepareinu
Ten prie kelio liepa,
Ten prie tako klevas,
Po gimtinės langu 
Krūmas jazminų...
Juos kadais palikus
Išėjau į kelią
Ir jau šitiek metų
Ten nepareinu.

Ten sudilo svirtis
Šulinio medinė,
Ir purienų ugnys
Sudegė seniai.
Ir takų per pievą
Niekas nenumynė,
Ir atrodo niekad
Ten negyvenai...

Ilgesys tik blaškos,
Lyg siela benamė,
Vis neradus kelio
Į gimtus namus.
Tik kvapai atsklinda
Nuo gimtinės žemės,
Atneša vaikystės 
Meilę ir sapnus. 

Kai būname
Kai būname šalia – 
Daug ko nematom,
Lyg vasara žalia
Nubėga metai.
Nusineša jie mūs
Svajas ir viltį – 
Besparniui į žvaigždes
Nelemta kilti.

Kai būname kartu – 
Daug ko negirdim,
Lauku nesuartu
Užklojam širdį.
Kad tik toliau, toliau 
Nuo žmogaus skausmo.
Ir liekam pagaliau
Be meilės jausmo.

Kai būname toli – 
Pajuntam gėlą,
Kažkur ten pakely
Šilai pamėlę...
Ir skuba vakaras
Į naktį ilgą,
Grįžtu atgal tavęs
Aš pasiilgus. 

Žinau
Žinau, kad daug ko
Dar nemoku,
Nesugebu mįslių įminti.
Jaučiuosi kartais
Lyg pirmokė,
Vis gaudanti dar 
Savą mintį.
Vis ieškanti 
Dar žodžio naujo,
Kuris stebuklu suliepsnotų
Ir iš kažko
Dar reikalauju,
Kad mano kelias
Nesustotų. 
Kad šauktų dar
Papievis žalias,
Kad žmonės
Širdyje gyventų.
O senas tėviškės upelis
Pakviestų dar 
Ant savo kranto. 

Aldona SABONYTĖ 
KAZLAUSKIENĖ

Neužmiršau dar 
Dobilų žydėjimo
Ir bičių dūzgesio
Rausvuos žieduos.
O nuostabų
Tą saulės patekėjimą,
Už rankos, rodos,
Ir dabar veduos.

Vaikystės kojos, 
Basos ir suskirdę,
Draugų veidai,
Mieli ir murzini,
Giliai įaugę 
Net į pačią širdį
Ir visad eina
Jie su manimi.

Vaikystės aidas

Gal duonos stigo,
Gal nebuvo pieno,
Užtrūkę karvės 
Vidury žiemos...
Bet tos vaikystės
Nuostabiausios dienos,
Tas ilgesys
Iš tolumų vis mos. 
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