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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

Vietoj 
specialiųjų 
poreikių – 

asmens 
funkcionavimo 

lygmenys

Žadama keisti specialiųjų 
poreikių nustatymo 

tvarką
Dabar esamą specialiųjų po-

reikių nustatymo tvarką kriti-
kuoja nevyriausybinės organiza-
cijos, nepatenkinti ir patys neįga-
lieji. Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija taip pat sutinka, 
kad yra trūkumų: specialieji po-
reikiai ir tikslinės kompensaci-
jos neatitinka savo paskirties – 
t.y. išmokos skiriamos specia-
liesiems poreikiams tenkinti, ta-
čiau dažnai jos panaudojamos 

Jau keletą metų kalbama 
apie specialiųjų poreikių 
nustatymo netobulumą, 
apie būtinybę juos kore-
guoti. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija 
parengė projektą, pagal 
kurį numatoma iš esmės 
pakeisti specialiųjų po-
reikių nustatymo tvarką, 
taip pat keistųsi ir už juos 
skiriamos tikslinės kom-
pensacijos. 

kitiems tikslams, o neįgalaus as-
mens gyvenimo kokybė nė kiek 
nepagerėja. Be to, nustatant spe-
cialiuosius poreikius per mažai 
atsižvelgiama į asmens funkci-
nes galimybes, jo savarankišku-
mą. Nepakanka ir socialinių pas-
laugų, kurias būtų galima pirk-
ti už gaunamas tikslines kom-
pensacijas.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija siūlo vietoj dabar 
galiojančių specialiųjų nuolati-
nės slaugos, nuolatinės priežiū-
ros (pagalbos), transporto išlai-
dų kompensacijos poreikių nu-
matyti 4 asmens funkcionavimo 
lygmenis. 

Daugiau dėmesio asmens 
galimybėms

Asmens funkcionavimo lyg-
muo – asmens savarankiškumo 

(nukelta į 5 psl.)

Specialiųjų poreikių tvarkos pokyčius pristatė Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė. 

Aurelijos Babinskienės nuotr. 

Kaziuko mugė – tautodailininkų ir 
amatininkų garbės reikalas

Daugiau nei keturis šimtmečius gyvuojanti Kaziuko mugės 
tradicija ir šiemet į sostinę sukvietė pačių įvairiausių sričių 
tautodailininkus ir amatininkus: medžio drožėjus ir vytelių 
pynėjus, kalvius ir akmenskaldžius, audėjus ir mezgėjus, 
papuošalų kūrėjus ir tradicinių Vilniaus krašto verbų rišė-
jus. Jų dirbiniais praėjusį savaitgalį buvo nuklotas visas Ge-
dimino prospektas, palapinių eilės senamiesčio gatvėmis 
driekėsi iki Mindaugo tilto ir Rotušės, Užupio respublikos 
ir Tymo kvartalo. Neįgaliųjų, kitų nevyriausybinių organi-
zacijų dailiųjų amatų mėgėjai savo dirbiniais mugės lan-
kytojus viliojo tradicinėje vietoje – Šventaragio gatvėje. Iš 
Anykščių ir Panevėžio, Marijampolės ir Nemenčinės atvykę 
neįgalieji kitiems Kaziuko dalyviams nenusileido nei išmo-
ne, nei rankdarbių gausa.

Mugės dalyviams – jos 
lankytojų egzaminas 
Tautodailininkai, amatinin-

kai, rankdarbių kūrėjai Kaziuko 
mugei ruošiasi kone visus me-
tus. Viename kitame mažesnia-
me kermošiuje jie tik savo ku-
riamų dirbinių paklausą patikri-
na, „rinką“ patyrinėja, naujų idė-
jų pasisemia. O tada jau kimba į 
darbą, kad Kaziukui prekių ne-
pritrūktų, kad mugės lankytojus 
naujienomis nustebintų. Neįga-
liesiems tokiu pasitikrinimu yra 
tapusi Ukmergėje rengiama pa- 
roda „Rudens saulutė“, sostinėje 
vykstanti šventė „Tau, Vilniau!“, 
vietinės mugės bei kermošiai. 

Panevėžyje įsikūrusio Neį-
galiųjų integracijos centro lan-
kytojų dirbiniai išrankių Kaziu-
ko mugės lankytojų egzaminą 
šiemet laikė pirmą kartą. Darbo 
terapijos užsiėmimų metu įvai-
rių amatų neįgaliuosius mokanti 
užimtumo ir ugdymo specialistė 
Lina Aleknienė noriai rodė ko-
lektyvinius ir autorinius neįga-
liųjų darbus, pasakojo apie juos 
kuriančius žmones. Centrą lanko 
apie 30 neįgaliųjų, yra grupė pro-
to negalią turinčių žmonių. Kartą 
per savaitę amatų mokytoja vyks-
ta į Miežiškių seniūniją – kaime  

Suvalkijos kultūros paveldą pristačiusioje Kaziuko mugėje – ir Marijampolės 
I grupės neįgaliųjų draugijos narių dirbiniai. Aldonos Milieškienės nuotr. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Nuobodulys – dvasinė kančia, liūdesys, dažnai sun-
kiai suvokiamas ilgesio jausmas neturint ką veikti, stin-
gant interesų. Tai slogi emocinė būsena, kai žmogus pra-
randa norą veikti, dingsta susidomėjimas viskuo, kas jį 
supa. Nuobodulys panašus į depresiją. Tas pats sugle-
bimas, apatija, gyvenimo beprasmybės ir savo menku-
mo pojūtis. Oskaras Vaildas rašė: ,,Vienintelė baisi nelai-
mė ir vienintelė neatleidžiama nuodėmė – nuobodulys.“

Turbūt kiekvienam teko ,,užmušinėti“ laiką. Liko pus-
valandis ar valanda iki rimto susitikimo ir mes neskubė-
dami einame gatve, žvalgomės į vitrinas, stebime vande-
nyje plaukiojančias antis... Žodžiu, ,,užmušinėjame“ laiką. 
O nuobodulys yra laikas, kuriam įveikti mums neužtenka 
dvasinių jėgų. Jis pavojingas, – žmogus tampa apatiškas, 
linksta į alkoholį ir narkotikus. Tokioje būsenoje jis gali pa-
imti akmenį ir sviesti į vitriną. Šiaip sau – iš nuobodulio.

Nuobodulys būna normalus ir patologinis. Norma-
lus nuobodulys – tai natūrali reakcija į konkrečią situa-
ciją. Patologinis nuobodulys – kai žmogus nuobodžiauja 
visą savo gyvenimą.

Nuobodulys žmonių neskirsto nei pagal amžių, nei 
pagal lytį, jis kankina vyrus ir moteris, vaikus, suaugu-
sius ir senelius. Tėvai, pastebėję nuobodžiaujančią savo 
atžalą, turi rimtai susirūpinti ir imtis priemonių nuobodu-
liui išsklaidyti. Atostogos pas senelius mūsų krašte labai 
madingos. Vieni seneliai paseka vaikaičiams daug pasa-
kų, papasakoja savo vaikystės įdomių nutikimų, įtraukia 
vaikus į įdomius užsiėmimus ir darbus, o kiti, kankinami 
atsakomybės, bijodami, kad kas nors neatsitiktų, prikuria 
tiek draudimų, kad vaikui surenčiamas tikras kalėjimas, 
kuriame nenuobodžiauti tiesiog neįmanoma. Pažįstu mo-
čiutę – didelę serialų gerbėją. Ji prie televizoriaus pasiso-
dina savo septynmetę anūkę ir juodvi ištisomis valando-
mis stebi meilės, neištikimybės ir išdavystės kupinus gy-
venimus. Močiutė patenkinta: anūkėlė saugi, tikrai ne-
nusibrozdins kelių su vaikais lakstydama, ir netrukdo jai 
mėgautis pamėgtais reginiais. Kokią naudą patiria anū-
kė, nepagalvojama. Banalu apie tai kalbėti, bet tėvai vai-
kams turi skirti daugiau laiko. Stokojantys tėvų dėmesio 
vaikai užauga nesavarankiški, siaurų interesų, be fanta-
zijos. Didelė tikimybė, kad juos kankins ir nuobodulys.

Nuobodulio priežasčių labai daug. Štai, pavyzdžiui, 
darbe tenka spręsti uždavinį, o tam jūs stokojate kompe-
tencijos. Tokiu atveju jus gali apimti nusiminimas, de-
presija, nuobodulys. Ir priešingai – nuobodulys atsilan-
ko tuomet, kai žmogaus gebėjimai yra didesni, nei reika-
lauja atliekamos pareigos. Nuobodulį gali sukelti neįdo-
mi, dvasiškai skurdi aplinka, monotoniškas darbas. At-
kreipkime dėmesį, kad nuobodulį dažniau patiria ma-
žesnio intelekto žmonės. 

Jauti nuobodulį – netvarka tavo norų sistemoje, rei-
kia ją tvarkyti. Pirmiausia reikia pažadinti smalsumą. Tu-
rėtų būti įdomu, kokias knygas leidžia mūsų leidyklos, 
kokią muziką groja muzikantai, kuo gyvena mus supan-
tys žmonės, ką augina kaimynai, kokius draugai kurpia 
rankdarbius ir taip toliau – be galo. Jei dienos tapo vie-
na į kitą panašios – reikia pokyčių. Kai dienos, savaitės 
ir metų grafikas perpildytas, nuobodžiauti nėra kada. 

Gyvenant šeimoje būtina pasirūpinti, kad visos šei-
mos gyvenimas nepaskęstų monotonijoje, nuobodulyje. 
Mūsų agrarinėje kultūroje visas kalendorius buvo išmar-
gintas šventėmis. Jų žmonės laukdavo, joms ruošdavo-
si, jas švęsdavo. Šiandien kasdienybės rutinoje pasken-
dusių šeimų labai daug. Matyti, kad jau reikia ir sąmo-
ningai imtis veiksmų nuoboduliui sklaidyti. Neturėtume 
laukti, kol kas nors ateis ir mus pralinksmins. Pirmiau-
sia dėl nuobodaus gyvenimo turime suvokti savo kaltę. 
Pasaulis nuobodus nuobodiems žmonėms.

Jei kartais neilgam jus aplankė nuobodulys – išmo-
kite juo mėgautis. Nuobodulio ir liūdesio akimirkomis 
menininkai yra sukūrę daug šedevrų, mokslininkai pa-
darę daug atradimų. Nuobodu – apdovanokite save ska-
niais ledais, pyragėliu, nueikite į teatrą, nusipirkite abone-
mentą į baseiną, pasivaikščiokite po mišką ar parką. Gal-
va pailsės, sugrįš energija, pabus noras veikti ir gyventi.

,,Neužmušamas“ 
laikas

Pasvalys: 

Alytus:

Ataskaitinis–rinkiminis 
susirinkimas Gruzdžiuose 

Baigiantis paskutiniam 
žiemos mėnesiui, Pasvalio 
rajono neįgaliųjų draugijos 
nariai ir jų svečiai rinkosi į 
Paslaugų centrą pagyve-
nusiems ir neįgaliesiems, 
kur vyko sumanumo vik-
torina. Gerai nuteikė cen-
tro fojė demonstruojama 
aktyvios draugijos narės 
Sigitos Letkauskaitės se-
sutės Saulės grafikos dar-
bų paroda. Jaunoji grafikė 
šiai parodai pateikė jaunat- 
višku optimizmu ir įvairo-
ve trykštančių monotipijos 
technika tapytų paveikslų. 
Varžybų salės sienas puošė 
Petro Vileišio gimnazijos 
auklėtinių dailės paroda. 

Į sumanumo viktoriną 
atvyko svečių – Pakruojo 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos atstovai, vadovaujami 
pirmininkės Janinos Jur-
gaitienės. 

Pirmoji viktorinos už-
duotis – išsirinkti koman-

dai pavadinimą. Paslau-
gų centro atstovai pasiva-
dino ,,Sportininkais“, Ne-
įgaliųjų draugijos senjorų 
komanda tapo ,,Vėriniu“, 
svečiai rinkosi savo rajono 
pavadinimą ,,Pakruojis“, 
jaunieji draugijos nariai 
tapo ,,Jaunimu“, o dainin-
gieji susijungė į ,,Ansam-
blio“ komandą. 

Viktorina vyko 3 eta-
pais su skirtingais klausi-
mais: geografija, politika 

Sumanumo viktorina

 Aldona Veikalienė 
laiške „Bičiulystei“ papasa-
kojo apie Šiaulių r. neįgalių-
jų draugijos Gruzdžių pada-
linio veiklą. 

Šiaulių r. neįgalių-
jų draugijos Gruzdžių 
padalinio nariai suren-
gė ataskaitinį–rinkimi-
nį susirinkimą. Ataskai-
tinį pranešimą perskai-
tė padalinio pirmininkas 
V.Bagdonavičius. Jis pa-
pasakojo apie Gruzdžių 

neįgaliųjų veiklą, paminė-
jo įvykusias išvykas, susi-
tikimus. V.Bagdonavičius 
priminė, kad Šiaulių kul-
tūros centro Gruzdžių fi-
liale vyko seniūnijos ben-
druomenės ir neįgaliųjų 
susitikimas, o gruodžio 
mėnesį 10 žmonių grupė 
važiavo į koncertą Šiau-
liuose.

Po to gruzdiečiai pa-

rodė spektaklį „Paklydu-
sios avelės“. 

Po ataskaitos ir dis-
kusijų Šiaulių r. neįga-
liųjų draugijos pirmi-
ninkė Elena Kačinskie-
nė pasiūlė pradėti pada-
linio vadovo rinkimus. 
Iš 2 pasiūlytų kandida-
tų pirmininku vėl išrink-
tas V.Bagdonavičius. Taip 
pat išrinktos pavaduoto-

jos ir taryba. 
Gausiai susirinkusiuo-

sius pasveikino Gruz-
džių seniūno pavaduo-
toja Gražina Slavikienė. 
E.Kačinskienė palinkėjo 
pirmininkui ir visiems pa-
dalinio nariams toliau sėk- 
mingai dirbti, įveikti iš-
kilusias problemas, siek-
ti aktyvumo ir sėkmės, o 
neįgaliesiems – sveikatos. 

Šiaulių r.:

Alytaus miesto neįga-
liųjų draugijoje, kaip ir ki-
tose, – laukimo nuotaikos. 
Jau nuo kovo 1 d. įdarbinti 
darbuotojai, tikimasi, kad 
netrukus bus pervestos lė-
šos draugijos veiklai. Neį-
galiųjų draugijoje šiemet, 
be draugijos pirmininkės 
(asmeninio asistento pas-
laugų teikėjos) ir buhalte-
rės, dar dirbs biosocialinių 
funkcijų atstatymo speci-
alistė, pagalbą buityje tei-
kianti darbuotoja (skalbė-
ja), taip pat vairuotojas–
palydovas bei rankdarbių, 
siuvimo būrelių ir meno 
kolektyvo vadovės. Šie-
met iš viso draugijai skir-
ta 90 tūkst. Lt.

Draugijos pirmininkė 
Jūratė Kamičaitienė pasa-
koja, jog pernai buvo su-
dėtingesnis atsiskaitymas, 
nes dalis lėšų buvo skir-
ta iš savivaldybės biudže-
to. Šiemet savivaldybė nu-
matytų 10 proc. prie Socia- 
linės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruo-
menėje programos finan-
savimo draugijai neskyrė. 

Pernai draugija teikė 
transporto paslaugas (ko-
ordinuojami Alytaus socia- 
linės paramos skyriaus, ku-
riame buvo priiminėjami 
prašymai) – vežiojo neįga-
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ir įvairūs (istorija, muzi-
ka, menai bei buitis). Kiek- 
vieno atsakymo laukta iki 
vienos minutės. Po pirmos 
viktorinos dalies pirmavo 
svečiai iš ,,Pakruojo“ ko-
mandos, po antrojo turo 
į priekį išsiveržė ,,Jauni-
mas“, bet galutinę perga-
lę šventė ,,Vėrinys“. Su-
manumo varžytuvių daly-
viai buvo apdovanoti kuk- 
liomis dovanėlėmis ir pa-
kviesti pasivaišinti.

liuosius į gydymo įstaigas. 
J.Kamičaitienė pasiguodė, 
jog pernai draugijos trans-
portu vykdavo į apžiūras, 
konkursus ar kitus rengi-
nius, šiemet šios išlaidos iš-
brauktos iš transporto pas-
laugų skilties. Daugiau dė-
mesio bus skiriama vežio-
jimui į užimtumo veiklas, 
skalbiniams surinkti, asme-
ninio asistento poreikiams. 

Kol nėra finansavimo, 
veikla draugijoje nesusto-
jusi, visi užimtumo būre-
liai veikė, nors ir ne taip 
intensyviai nei gavus fi-
nansavimą. Jau netrukus 
prasidės mankštos užsiė-
mimai. Jie vyks 4 dienas 

per savaitę po 45 minutes. 
Po mėnesio mankštintis 
bus kviečiami kiti. Mankš-
tų dalyviai bus suskirstyti 
grupelėmis po 10 žmonių. 
J.Kamičaitienė sako, kad 
sveikatinimo veiklų porei-
kis tikrai yra, jau dabar ne-
mažai užsirašė, tačiau no-
rintieji dar gali prisijungti – 
besimankštinančiųjų skai-
čius neribojamas. Šiai veik- 
lai vadovaus profesiona-
li kineziterapeutė Kristina 
Marciulevičienė. 

Tradiciškai populiarūs 
rankdarbių, siuvimo būre-
liai. Visu intensyvumu tei-
kiamos skalbimo paslau-
gos, kurios vienintelės yra 

apmokestinamos (5 Lt už 
vieną skalbimą, sunkios 
negalios nariams skalbinių 
atvežimas nemokamas). 

J.Kamičaitienė jau ruo-
šiasi nuo birželio perimti 
vadovavimą VšĮ Alytaus 
neįgaliųjų užimtumo die-
nos centrui, kuriame įsi-
kūrusi draugija (jis val-
domas rotacijos principu, 
po 4-erius metus kiekvie-
na organizacija). Pirmi-
ninkė svarsto, kad reikėtų 
įdarbinti jauną, energingą, 
kalbas mokantį specialistą, 
kuris galėtų rašyti daugiau 
projektų ir padėtų plėstis 
centro veiklai. 

Emilija STONKUTĖ

O tuo metu Vaškų kul-
tūros namų pop studi-
jos jaunimas, vadovauja-
mas Mindaugo Garalevi-
čiaus, pakvietė į nuotaikin-
gą koncertą. Vadovas kon-
certo metu surengė naują, 
šį sykį muzikinę viktoriną, 
tai labai pagyvino renginį. 
Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Eglė 
Vegytė padėkojo Paslaugų 
ir užimtumo centro pagy-
venusiems ir neįgaliesiems 
vadovei Rasai Beinorienei 
už suteiktą galimybę bei 
pagalbą organizuojant šį 
renginį. Po viktorinos sve-
čiai apžiūrėjo centro patal-
pas, keramikos dirbtuves ir 
įsiamžino su centro talis-
manu – socialine darbuo-
toja ,,Socialiute“. Tai kera-
mikinė, klevo lapais bei žo-
lynais pasipuošusi paslau-
gų centro geroji fėja.

Vilius GRABSKIS 
Autoriaus nuotr. 

Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos jaunimo komanda.

Alytaus miesto neįgalieji surengė savo darbų parodą. 
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Taip sako kupiškietė Lina 
Statkauskienė ir čia pat 

priduria: „Ir Kupiškio rajono 
neįgaliųjų draugija, pastūmėju-
si į širdžiai mielus užsiėmimus.“

Daugelis dalykų, atrodo, gy-
venime nutinka tarsi atsitiktinai, 
bet atidžiau pažvelgęs įsitikini: 
tik šitaip ir turėjo būti.

Jautriasielė Lina – kupiškietė, 
kilusi nuo Terpeikių kaimo, pa-
prasta mergaitė, iš mažų dienų 
jokių didelių svajonių nepuose-
lėjo. Darė, ką liepė artimieji. Bai-
gė kulinarijos mokyklą, grįžo į 
tėviškę. Ištekėjo. Keistuolė, tokia 
nepraktiška saviesiems ir kaimy-
nams atrodė. Užuot daržus ravė-
jusi, gyvulius sužiūrėjusi, nusi-
tvers kokį niekalą – mezginį, nė-
rinį ar piešinį ir iki nakties knibi-
nėjasi, gulti nenuvarysi... Kartais 
mama neiškęsdavo: „Visa į tėvą 
atsidavė.“ „Kam tau šito reikia?“ 
– protino ją kiti... 

„Tėvelis vienintelis mane su-
prasdavo, nebardavo. Vaikystė-
je, atsimenu, nereikėjo man jo-
kių žaislų. Kieme visokių įdomy-
bių ir grožybių pilna: vabalėliai, 
skruzdėlytės, o kiek visokių žolių 
ir gėlyčių, gali kiaurą dieną žiū-
rinėti lapų gyslutes, išraitymus, 
žiedlapių formas. Kartą, kai tėve-
lis nupjovė kieme žolę, atsimenu, 
puoliau į ašaras: kodėl taip pada-
rė, juk viskas yra gyva ir taip gra-
žu... Tėtis tada visaip guodė, ra-
mino. Mylėjau jį. Ir dabar akyse 
stovi vaizdas, kaip jį palydžiu į 
atlaidus Palėvenės bažnyčioje, o 
paskui visą dieną laukiu pririn-

„Gamta – didžioji mano kūrybos ir grožio mokytoja“
kusi pilnas saujas žibučių. Užsi-
lipu ant akmens, kad iš toli ma-
tyčiau ir galėčiau nubėgti pasi-
tikti. Kai jis mirė, netekau savo 
užtarėjo...“

Dar mokykloje Lina mėgo 
piešti, tačiau tą savo pomėgį il-
gam buvo nuslopinusi. Bet mie-
lai verpdavo vilną, dar vaikystėje 
buvo išmokusi, megzdavo ir ner-
davo. Mėgo sugalvoti kokių niek- 
niekių (taip namiškiai vadinda-
vo) iš audinių atraižėlių ar mez-
ginių namams papuošti.

O prieš gerus 9-erius metus 
Lina susidraugavo su Kupiškio 
rajono neįgaliųjų draugijos na-
rėmis, su Darbo terapijos klubo 

rankdarbių būrelio vadove Va-
lentina Staniuliene, išgirdo, kad 
mėgstantys ir norintys pramok-
ti dailiųjų rankdarbių, Kupišky-
je gali lankyti klubo užsiėmimus. 

Linos širdis atsigavo, pradė-
jo važinėti Kupiškin, atidžiai ste-
bėti, mokytis. Vėl prisiminė pie-
šimą. Tereikėjo tik padrąsinimų 
ir pirmųjų pagyrimų, kad ne-
kreipdama dėmesio į artimųjų 
replikas, imtųsi širdį džiuginan-
čios veiklos.

Netgi iš nelaimės sugebėjo iš-
lukštenti kūrybiškumo proveržį. 
Patekusi į avariją, patyrusi sun-
kių traumų, sveikatos sėmėsi Pa-
langos sanatorijoje.

„Koks ten gražumas parke, 
prie jūros, visuose gamtos kam-
peliuose. Ilgai sėdėdavau, mė-
gindama įsiminti. Nuotraukų 
pasidariau. Paskui kelerius me-
tus piešimui turėjau gražių vaiz-
dų“, – prisimena Lina.

Ne tik gamta L.Statkauskienei 
yra įkvėpimo šaltinis. Mėgsta 
skaityti arba klausytis poezijos. 
J.Marcinkevičiaus ar S.Nėries ei-
lės visada sukelia spalvų vaizdi-
nius, tereikia užsimerkti, pasak 
Linos, ir prieš akis išnyra aiškūs 
paveikslai, belieka juos nupiešti.

Jau keleri metai įvairiose ne-
įgaliųjų kūrybos parodose kartu 
su kitų bičiulių darbais yra eks-
ponuojami ir Linos kūriniai, gua-
šu tapyti paveikslai, mezginiai, 
nėriniai, namų interjero puošy-
bos kompozicijos, iš įvairių bui-
ties atliekų sukurti gražūs darbe-
liai, dėžutės, vazelės, iš karoliu-

kų suverti papuošalai, segės. Pra-
ėjusių metų pabaigoje Lina tapo 
specialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ surengto konkurso 
„Draugystės paletė“ nugalėtoja.

Pati kūrėja drovisi tokio vie-
šumo ir įvertinimų: „Man taip 
gėda, juk taip viskas čia papras-
ta, nei aš kokia dailininkė, meni-
ninkė. Bet labai širdis džiaugiasi, 
kad galiu tai daryti, ir kiti žmo-
nės to nepeikia.“

Neįgaliųjų draugijos narės 
L.Statkauskienės piešinių ir 
rankdarbių paroda iki vasa-
rio pabaigos buvo eksponuoja-
ma Noriūnų kaimo biblioteko-
je. Lina neseniai apsigyveno šio-
je gyvenvietėje.

Bibliotekininkė Irena Gaspa-
rovienė sakė pati netikėjusi, kad 

žmonėms šis sumanymas taip 
patiks: visi bibliotekos lankytojai 
žiūrinėja, čiupinėja, stebisi auto-
rės kūrybingumu. Apie galimy-
bę parodą perkelti į kitas rajono 
kaimų bibliotekas jau domisi ko-
legės, teigė I.Gasparovienė.

Tokia keliaujanti gražias 
emocijas skatinanti ekspozicija 
pradžiugino ir Kupiškio rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kę Bronę Kaleinikovienę. „Vis-
kuo, kas suartina žmones, pa-
kylėja ir pradžiugina sielą, sklei-
džia grožį, reikia kuo dosniau vi-
siems mums dalintis“, – sakė pa-
šnekovė, linkėdama Linai patir-
ti kuo daugiau džiugių kūrybos 
akimirkų.

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr.

Pačiai Linai ypač mielas jūros vaizdas.

Linos Statkauskienės kūryba eks-
ponuojama Noriūnų kaimo biblio-
tekoje. 

gyvenantys neįgalieji neturi ga-
limybių patys atvažiuoti į Pane-
vėžyje vykstančius mokymus, o 
įsitraukti į šią veiklą labai nori. 
Pasak L.Aleknienės, ketvirtadie-
niais į Kultūros namų salę susi-
renka apie 10 žmonių. Jiems nu-
matytos tokios pačios rankdar-
bių pamokos: karoliukų vėri-
mas, mezgimas, nėrimas, deku-
pažas, skrebinimas. Ir patys neį-
galieji pasiūlo užsiėmimų temas. 
Viena tokių – darbas su modeli-
nu. Amatų mokytoja džiaugiasi, 
kad tokiu užimtumu domisi vis 
daugiau neįgaliųjų – centras jau 
sulaukė prašymo šias pamokė-
les organizuoti ir Karsakiškyje. 

Kaziuko lankytojų dėme-
sį traukė didžiąją panevėžiečių 
prekystalio dalį užėmę karoliu-
kų lapeliais, žiedeliais sužalia-

vę bei pražydę bonsai. Daugu-
ma jų – kolektyviniai neįgalių-
jų darbeliai, tačiau buvo ir auto-
rinių. Centro lankytoja Vitalija 
Varnienė ne vieną dešimtį jų su-
kūrusi. Moteris pasakojo, kad šis 
užsiėmimas ne tik skatina kūry-
biškumą, bet ir ramina. Akį trau-
kė ir sunkios negalios, rateliuo-
se sėdinčios Rasos Barvičiūtės 
kruopščiai atlikti dekupažo dar-
beliai (dėžutės), iš sutažo sukur-
ti papuošalai, Dainoros Guokie-
nės odos dirbiniai – nevystančių 
gerberų puokštės, segės, simpa-
tiškos varnelės.

Į Kaziuko mugę – kasmet 
O štai Anykščių rajono neįga-

liųjų draugija – Kaziuko mugės 
senbuvė. Jau 16-ą kartą vilnie-
čiams ir sostinės svečiams jos na-
riai pristatė savo sukurtus dirbi-
nius: moterų pamėgtas įvairiau-

sių formų ir raštų riešines, apy-
rankes, pirštines, kojines, blauz-
dines. Vilnos vėlimui pastaruo-
ju metu daug dėmesio skyrusios 
moterys Kaziukui pasiūlė ne tik 
spalvingo apavo, madingų ša-
lių – Elvyra Gribulienė sugalvo-
jo nuvelti ir dailių apykaklaičių.

Neįmanoma anykštėnų įsi-
vaizduoti ir be iš balanų bei vy-
telių pintų gaminių, prie kurių 
nuolat rikiuojasi pirkėjų eilutė. 
Šįkart šių dirbinių buvo dar dau-
giau, mat sausį draugija suren-
gė vytelių pynimo kursus. Rate-
liais judančio Vyganto Ostraus-
ko šio amato išmokyti neįgalieji 
Kaziukui pripynė nemažai krep-
šių, kitų smulkesnių dirbinių. O 
Piotras Prusakovas pirkėjams 
pasiūlė ir bulviakasiui tinkamų 
pintinių. 

Amatų būrelio vadovė Da-
nutė Gindrėnienė pasakojo, kad 
šiemet anykštėnai ketina mo-
kytis tapybos ant šilko bei sti-
klo, taigi jau kitą Kaziuką gali-
ma laukti dar didesnės jų dirbi-
nių įvairovės.

Po dvejų metų pertraukos į 
Kaziuko mugę vėl išsiruošė Ma-
rijampolės I grupės neįgaliųjų 
draugijos auksarankės moterys. 
Kaipgi kitaip, juk šiemetinis Ka-
ziukas – tai Suvalkijos krašto pri-
sistatymas. O neįgalieji – aktyvi 
ir kūrybinga jo dalis. Tuo buvo 
galima įsitikinti ir žvelgiant į jų 
sukurtus dirbinius: nerti šaliai ir 
servetėlės, megztos kojinės ir rie-
šinės, veltos šlepetės ir naginės, 
kriauklelėmis puoštos dėžutės, 

Kaziuko mugė – tautodailininkų ir amatininkų garbės reikalas
velykiniam stalui skirtos puoš-
menos – gausus ir įvairus buvo 
marijampoliečių prekystalis. 

Šįkart draugijos darbštuo-
lėms atstovavo Danutė Keraišie-
nė, Regina Kaušilienė ir Antanina 
Ambrazienė. Moteris atlydėjo an-
trus metus Marijampolės socia- 
linės pagalbos centro Darbo te-
rapijos padaliniui vadovaujanti 
ir naujų amatų neįgaliąsias mo-
kanti Jovita Valaitienė. Ji pasako-
jo, kad neįgaliosios – nerimstan-
čios, ieškančios, naujų darbelių 
išmokti norinčios moterys. Pas- 
kutiniai dukart per savaitę į užsi-
ėmimus besirenkančių darbštuo-
lių dirbiniai – lininiais siūlais de-
koruotos vazelės, antrą gyveni-
mą įgyjantys įvairūs indai. 

Labiausiai džiugina 
sunkios negalios žmonių 

dirbiniai 
Nemenčinės neįgaliųjų die-

nos užimtumo centras Kaziuko 
mugėje irgi ne naujokas. Jo lan-
kytojų dirbiniai kasmet džiugi-
na šios pavasarinės mugės da-
lyvius. Meno terapija – viena iš 
mėgstamiausių jų veiklų. Pieši-
mas, tapyba, lipdymas, kompo-
zicija, klijavimas, origamis, floris-
tika, grafika – neįgalieji turi iš ko 
pasirinkti jiems įdomų užsiėmi-
mą. Centro užimtumo terapeu-
tė Tatjana Dementjeva džiaugė-
si, kad pastaruoju metu jie labai 
pamėgo darbą su moliu. Ši me-
džiaga teikia daug galimybių – 
su ja gali dirbti ir labai sunkios 
negalios žmonės, galima grei-

tai pamatyti darbo rezultatą. Ti-
kriausiai todėl ant šio centro pre-
kystalio daugiausia ir buvo kera-
mikos dirbinių: lėkštučių, žvaki-
džių, įvairių suvenyrų. Šį asorti-
mentą papildė ir stalui serviruo-
ti skirti dekoratyvūs servetėlių 
žiedai, dovanų krepšeliai, sime-
grafijos, kvilingo technika sukur-
ti velykiniai atvirukai. 

Pasak T.Dementjevos, labiau-
siai džiugina sunkios negalios 
centro lankytojų darbeliai. Ypač 
kai matai, kiek pastangų ir darbo 
pareikalauja net nedidelis rank-
darbis. Rateliais judantis, sun-
kiai rankas valdantis Jaroslavas 
Milevskis šiai mugei sukūrė ke-
letą paveikslėlių, kuriuose vaiz-
das išdegintas specialiu aparatu. 
Tam prireikė tikrai didelio susi-
kaupimo, atidumo ir jėgų. 

Kiekvienam Kaziuko mugės 
lankytojui to nepaaiškinsi, etike-
tės prie tokio darbelio nepriseg-
si. Tačiau to ir nereikia. Svarbiau-
sia, kad kūryba, įdomi veikla ne-
įgaliam žmogui teikia pasitenki-
nimo, pasitikėjimo savo jėgomis. 

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.Panevėžio neįgaliųjų darbai Kaziuko mugėje pristatyti pirmą kartą.

Anykštėnė Žydruolė Bastienė mu-
gės lankytojams siūlė gėles iš odos.
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Psichologo
patarimai

Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

ar negali išreikšti pykčio, dažnai 
jį nukreipia prieš save. Psicho-
logai teigia, jog į save nukreip-
tas pyktis pasireiškia depresija. 
Deja, dažniausiai pats žmogus 
nesupranta, jog jis pyksta ant sa-
vęs. Pykčio žmonės dažnai neįsi-
sąmonina tada, kai mano, jog jie 
negali pykti ant kokio nors žmo-
gaus. Pavyzdžiui, neįgali mote-
ris pyksta ant vyro, kuris grįžęs 
iš po darbo rodo jai mažai dė-
mesio, nepabučiuoja ir neapka-
bina. Tačiau ji žino, jog vyras už-
dirba pinigų, atlieka darbus, ku-
rių ji pati negali, įkelia į mašiną, 
nuveža, kur reikia, iškelia, stu-
mia vežimėlį. Moteris supran-
ta, jog vyras jai labai reikalingas, 
todėl bijo jį prarasti išreikšdama 
savo pyktį. Vis dėlto pyktis nie-
kur nedingsta ir moteris, negalė-
dama jo išreikšti vyrui, jį nukrei-
pia prieš save.

Neignoruokite pykčio
Jei ignoruosite pyktį, jis kaup-

sis viduje ir niekur nedings. 
Kai daugiau pykčio nebetilps – 
„sprogsite“. Tuomet pyktis gali 
tapti nevaldomu. Tokie įniršio 
protrūkiai gali pakenkti jums, 
šeimai ir artimiesiems bei aplin-
kiniams. Ne veltui yra posakis: 
„Tuoj sprogs iš pykčio“.

Kas lemia pykčio 
stiprumą?

Pykčio stiprumą lemia daug 
veiksnių. Pagrindiniai – fiziolo-
giniai ir genetiniai. Mokslininkai 
pastebėjo, kad vieni kūdikiai yra 
dirglesni nei kiti, esantys tokiose 
pačiose sąlygose.

Kultūriniai ir socialiniai 
veiksniai taip pat turi įtakos 
pykčio išraiškai. Vienose ša-
lyse pyktį išreikšti yra norma-
lu, o kitose leidžiama būti liūd- 
nam, nerimastingam, susirū-
pinusiam, apatiškam, bet jokiu 
būdu ne piktam.

Kaip išreikšite pyktį, priklau-
so ir nuo to, kokioje šeimoje už-
augote. Pastebėta, kad šeimose, 
kuriose yra daug pykčio, agresi-
jos, nesutarimų, užaugę žmonės 
būna piktesni.

Kuo pyktis yra  
naudingas?

Galbūt sunku patikėti, bet 
pyktis gali būti ir naudingas. Tai 
emocija, kuri paskatina sutelkti 
jėgas, galinčias mums praversti 
pavojingoje situacijoje. Tai „ko-
vinė“ padėtis, kuri leidžia mums 
apsiginti, pvz., nuo plėšiko.

Be to, jei pyktis neišreiškia-
mas impulsyviai, dažniausiai jis 
paskatina ieškome sprendimų. 
Jausdami pyktį paprastai akty-
viau sprendžiame problemas, 
nes norime kuo greičiau pašalinti 
nemalonius jausmus, kuriuos su-
kelia pyktis. 

Namų darbai sielai
Bet kokiu atveju kad nebe-

jaustume pykčio, visada reikia 
spręsti problemą. Dažnai situ-
acijos negalime išspręsti aki-
mirksniu, todėl reikėtų išmokti 
savo pyktį valdyti. Juk daužy-
dami indus ar rėkdami daug ne-
pasieksime.

Kaip valdyti pyktį?
1. Padarykite pauzę. Pyktis 

Geriau atleisti nei „virti“ pykčiu

Kas yra pyktis?
Pyktis yra gynybinė reakci-

ja, kurią patiria kiekvienas. Tyri-
mai rodo, kad ši nemaloni emo-
cija turi įtakos fizinei sveikatai ir 
yra susijusi su kraujospūdžio su-
trikimais, širdies smūgiais, nuga-
ros skausmais bei kitais kūno ne-
galavimais. Pyktis pats savaime 
nėra blogas jausmas. Jis pasireiš-
kia skirtingomis formomis. Len-
gviau atpažįstamas atviras pyk-
tis. Tokį pyktį atpažinus, daug 
paprasčiau suprasti priežastis 
ir jį pašalinti. Tačiau gyvename 
socialioje visuomenėje, kurio-
je neigiami jausmai nėra pagei-
daujami, todėl dažnai juos už-
gniaužiame savyje. Tada pyktis 
mums suprantant ar nesupran-
tant pasireiškia kitomis, slapto-
mis formomis – nerimu, nevilti-
mi, apatija ar net depresija. Labai 
svarbu atpažinti pyktį ir jį suke-
liantį objektą. Kitu atveju jis gali 
sukelti sveikatos, bendravimo ir 
kitų problemų.

Depresija
Kai žmogus neįsisąmonina 

Pyktis gali kenkti svei-
katai, savijautai, aplinki-
niams. Gyvenant šiuolai-
kinėje visuomenėje labai 
svarbu mokėti reikšti pyk-
tį socialiai priimtinais bū-
dais. Agresyvūs, šiurkštūs 
pykčio išpuoliai gali pa-
kenkti santykiams su arti-
miausiais žmonėmis. 

Kas turi teisę į dantų pro-
tezavimą, kompensuojamą iš 
PSDF biudžeto?

Tokią teisę turi šie apdraus-
tieji privalomuoju draudimu:

• asmenys, kuriems sukako 
senatvės pensijos amžius, 

• vaikai iki 18 metų,
• asmenys, pripažinti nedar-

bingais arba iš dalies darbingais. 

Kur kreiptis norint gauti 
kompensuojamas dantų pro-
tezavimo paslaugas?

Norėdamas gauti kompen-
suojamas dantų protezavimo 
paslaugas, žmogus pirmiausia 
turi keiptis į gydymo įstaigos, 
prie kurios yra prisirašęs, gydy-
toją odontologą. Gydytojas nu-
stato, ar asmeniui gali būti tei-
kiamos kompensuojamos dan-
tų protezavimo paslaugos. Beje, 
galima kreiptis ir į kitos gydy-
mo įstaigos gydytoją odontolo-
gą, bet tokiu atveju už suteiktą 
konsultaciją reikės susimokė-
ti. Nustatęs, kad asmuo atitin-
ka indikacijas dantų protezavi-
mui, gydytojas odontologas jam 
pateikia išvadą (forma 027/a).

Taigi asmuo, norėdamas 
gauti kompensuojamas dantų 

stipriai fiziologiškai sužadina 
(padažnėja širdies ritmas, padi-
dėja kraujo spaudimas, padau-
gėja adrenalino), todėl psicholo-
gai siūlo nepulti reaguoti į situa-
ciją iškart sukilus jausmams. Ge-
riau lėtai suskaičiuokite bent iki 
20 ar pabūkite 20 sekundžių su-
sikoncentravę į savo kvėpavimą. 
Įpykus situacija vertinama daug 
stipriau, nei ji yra iš tiesų. Jei pa-
kankamai palauksite, emocinis 
sužadinimas nurims ir galėsi-
te blaiviau mąstydamas spręsti 
iškilusią problemą ar situaciją.

2. Raskite veiklą, kuri jus nu-
ramina, pavyzdžiui, užsiimkite 
rankdarbiais, klausykitės muzi-
kos, skaitykite knygą, pasikalbė-
kite apie apėmusius jausmus su 
šeimos nariu ar artimu draugu.

3. Psichologų siūlymas – at-
leisti. Atleiskite žmonėms, ku-
rie į jus įkyriai spokso gatvėje, 
atleiskite šeimos nariams, kad 
kartais jie būna nepakankamai 

protezavimo paslaugas, gydy-
mo įstaigai, prie kurios yra pri-
sirašęs, turi pateikti šiuos do-
kumentus: 

• prašymą įrašyti į dantų pro-
tezavimo laukiančiųjų sąrašus,

• asmens tapatybę patvirti-
nantį dokumentą,

• dokumentą, įrodantį teisę 
gauti dantų protezavimo pas-
laugas,

• gydytojo odontologo išva-
dą dėl dantų protezavimo rei-
kiamumo (forma 027/a).

Iš pacientų gautus prašymus 
gydymo įstaiga pateikia teritori-
nei ligonių kasai, o teritorinė li-
gonių kasa pagal prašymų užpil-
dymo datą asmenis įtraukia į sa-
vivaldybės gyventojų, laukian-
čių dantų protezavimo paslau-
gų, sąrašą.

Svarbu žinoti, kad teritorinės 
ligonių kasos sudaromas sąra-
šas yra tęstinis ir sudaromas at-
sižvelgiant į vienintelį kriteri-
jų – prašymo užpildymo datą. 
Teritorinė ligonių kasa paštu iš-
siunčia gyventojams praneši-
mus apie jų įtraukimą į laukian-
čių dantų protezavimo sąrašus. 
Pranešime nurodomas ir sąra-
šo numeris. 

Ką reikėtų daryti gavus tokį 
pranešimą? 

Asmuo, įtrauktas į sąrašą 
gauti dantų protezavimo paslau-
gas, turi teisę pasirinkti – gavus 

pranešimą apie įrašymą į sąrašus 
nelaukti, kol bus pakviestas pro-
tezuoti dantų ir pačiam sumokė-
ti už suteiktas dantų protezavi-
mo paslaugas, ar laukti, kol ateis 
eilė ir bus pakviestas gauti dan-
tų protezavimo paslaugas, kom-
pensuojamas iš PSDF biudžeto.

Abiem atvejais dantų prote-
zavimo paslaugų teikimo išlai-
dos kompensuojamos tik atėjus 
eilei, t.y., kai įsakymo nustatyta 
tvarka asmuo įgyja teisę į kom-
pensaciją. 

Vaikams, įtrauktiems į sąra-
šą, dantys protezuojami be eilės.

Nemažai pacientų, nenorin-
čių laukti eilėje, už dantų pro-
tezavimą susimoka patys. Ko-
kius dokumentus ir kam pa-
teikti, kad išlaidos būtų kom-
pensuotos? 

Jei gavęs teritorinės ligonių 
kasos pranešimą apie įtrauki-
mą į laukiančių dantų proteza-
vimo sąrašą asmuo nusprendė 
nelaukti, kol ateis eilė, ir už su-
teiktas dantų protezavimo pas-
laugas susimokėjo pats, tai no-
rėdamas, kad šių paslaugų išlai-
dos būtų kompensuotos, terito-
rinei ligonių kasai turės pateikti:

• prašymą kompensuoti šias 
išlaidas, kuriame turi būti nuro-
dyta asmeninė sąskaita banke, į 
kurią bus pervedamos lėšos,

• sąskaitos originalą, kur turi 
būti išskirta suma, kompensuo-

tina iš PSDF biudžeto,
• pranešimą apie asmens 

įtraukimą į laukiančių dantų 
protezavimo sąrašą (pranešimo 
dublikatą, jei savojo pranešimo 
neišsaugojote, išduos teritorinės 
ligonių kasos darbuotoja).

Tik atėjus eilei, TLK išsiųs 
pranešimą apie dantų prote-
zavimo paslaugų išlaidų kom-
pensavimą ir perves kompen-
saciją į nurodytą asmeninę sąs-
kaitą banke.

Įrašytieji į dantų proteza-
vimo eilę teiraujasi, kada ateis 
eilė protezuoti dantis.

Laikotarpis, kurį asmeniui 
tenka laukti eilėje dantų prote-
zavimo paslaugoms gauti, pri-
klauso nuo skirtų PSDF biudže-
to lėšų dantų protezavimo pas-
laugų išlaidoms kompensuoti ir 
nuo to, kurioje savivaldybėje jis 
gyvena – tenka laukti nuo vie-
nerių iki kelerių metų. 

Kai asmuo sulaukia eilės 
protezuotis dantis, TLK paštu 
jam išsiunčia pažymą apie teisę 
gauti dantų  protezavimo pas-
laugas ir sveikatos priežiūros 
įstaigų, su kuriomis TLK suda-
rė sutartis dėl dantų protezavi-
mo paslaugų išlaidų kompen-
savimo, sąrašą.  Gavęs pažymą 
apie teisę gauti dantų proteza-
vimo paslaugas, asmuo ne vė-
liau kaip per tris mėnesius nuo 
jos išsiuntimo datos turi kreip-

tis į vieną iš sąraše nurodytų gy-
dymo įstaigų. 

Dėl sveikatos būklės ar kitų 
svarbių priežasčių protezavimas 
gali būti atidėtas, bet tokiu atve-
ju pacientas per tą patį laikotarpį 
pateikia TLK prašymą dėl prote-
zavimo atidėjimo, gydytojo iš-
vadą apie sveikatos būklę, truk-
dančią protezuoti dantis, ir su-
derina protezavimo datą. Jei per 
tris mėnesius dėl dantų prote-
zavimo nesikreipiama arba ne-
sikreipiama dėl paslaugos ati-
dėjimo, žmogus išbraukiamas 
iš sąrašo ir praranda teisę gau-
ti kompensuojamas dantų pro-
tezavimo paslaugas. 

Ar numatyta maksimali 
kompensuojamų išlaidų suma?

Dantų protezavimo paslau-
gų išlaidos kompensuojamos pa-
gal faktines išlaidas, bet apribo-
jimų yra. Pensininkams, nedar-
bingiems arba iš dalies darbin-
giems asmenims šiuo metu kom-
pensuojama iki 1 157 litų. Kai 
kuriais atvejais (asmenims, ku-
rių bedantis apatinis žandikau-
lis 4, 5, 6 dantų srityje yra ma-
žesnio nei 12 mm storio) kom-
pensuojama iki 3 560 litų. Vai-
kams kompensuojama iki 3 560 
litų, bet ne daugiau už faktines 
išlaidas. Kai neužtenka iš PSDF 
biudžeto skiriamos kompensaci-
jos šioms paslaugoms, pacientui 
tenka primokėti. 

Nemokamas dantų protezavimas
Į klausimus apie nemokamą 
dantų protezavimą atsako Vil-
niaus teritorinės ligonių kasos 
Gyventojų aptarnavimo sky-
riaus vedėja Lina Vitkauskienė.

supratingi, atleiskite likimui, 
atleiskite tiems, kas kelia pyktį. 
Atleidę nebejaučiame pykčio ir 
leidžiame atsipalaiduoti kūnui. 
Charlotte Witvliet ir jos bendra-
darbiai atliko tyrimą ir pastebė-
jo, kad žmonės, kurie mintyse 
atleido pykčio sukėlėjui, jautėsi 
geriau, nei tada, kai jautė pyktį.

4. Rūpinkitės savimi. Pavar-
gę, alkani, užklupus ligai esame 
daug dirglesni. Tokioje būseno-
je pyktį gali sukelti žodžiai ar si-
tuacija, kurios gerai jausdamiesi 
net nepastebime. Kad to išveng-
tumėte, stenkitės sveikai maitin-
tis, kvėpuoti grynu oru, pakan-
kamai pailsėti.

5.  Kartais situacijos negali-
me pakeisti. Tada užuot pykę, 
nusivylę, liūdėję geriau su tuo 
susitaikykite. Susitaikius len-
gviau pamatyti gyvenimo gali-
mybes, savirealizacijos būdus. 

Birutė MIKNYTĖ
Psichologė
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Kaskart pakilus Rąžės van-
dens lygiui, kelių Palangos ben-
drijų nariams tenka mesti užsiė-
mimus ir bėgti iš rūsio, kur įsikū-
rusios jų organizacijos.

„Vakar per pietus pradėjo 
srūti vanduo, tad susirinkusie-
siems į rankdarbių užsiėmimą 
teko viską metus bėgti iš patal-
pų. Tiesa, šiandien vanduo jau 
nuslūgo“, – rodydama į korido-
riuje bei sporto salėje telkšan-
čias balas, skundėsi Palangos su-
trikusios psichikos žmonių glo-
bos bendrijos pirmininkė Anė 
Petrikienė.

Rodos, atslūgus vandeniui 
bei nusausinus grindis, patalpo-
se toliau galėtų vykti darbas, ta-
čiau čia vis dar tvyro nepakelia-
ma smarvė. Pasak A. Petrikienės, 
vanduo srūva į koridorių iš meis-
tro kabineto, taip pat iš sporto 
salės kampų. „Mes priklausome 
nuo dievulio malonės: kai tik Rą-
žės vanduo pakyla – pas mus po-
tvynis“, – atsiduso pirmininkė. 

Užliejus patalpas į užsiėmi-
mus nebegali rinktis keletas ne-
įgaliųjų organizacijų bei anoni-
miniai alkoholikai.

Dėl šių patalpų A.Petrikienė 
dar rudenį kreipėsi į Savivaldy-
bę, tačiau sulaukė atsakymo, jog 

šiuo metu nėra galimybės suteik-
ti kitų. „Balandžio mėnesį mums 
baigiasi panaudos sutartis dėl jų 
nuomos iš Moksleivių klubo. Sa-
vivaldybei rašysime, kad šios pa-
talpos netinkamos, bet, žinoma, 
jeigu kitų nepasiūlys, teks pratęs-
ti sutartį, nes mums reikia vyk-
dyti tęstinį projektą“, – sakė pa-
šnekovė.

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Palangos vil-
tis“ pirmininkė Irena Gačionie-
nė taip pat tvirtino, kad šiose 
patalpose nėra malonu būti, kai 
pasklinda dvokas. Ji pasakojo, 
kad neįgalieji polydžio metu ten 
sėdi kaip ant adatų, nes žino – vėl 
patvins. „Rudenį, kai mus buvo 
užlieję, teko išmesti daugybę ver-
tingų ebru technika kurtų darbų, 
mat sušlapo. Neįmanoma čia lai-
kyti geresnių daiktų – atidarai 
spintas – pelėsiu trenkia...“ – tvir-
tino bendrijos vadovė.

Lietuvos sutrikusios psichi-
kos žmonių globos bendrijos pir-
mininkas Vaidotas Nikžentaitis 
kalbėjo, kad daugelyje savival-
dybių dėl patalpų gavimo ir jų 
eksploatacijos yra sudėtinga situ-
acija. „Socialiai pažeidžiamiau-
sios grupės lieka užribyje“, – ap-
gailestavo pirmininkas.

Vera Lukoševičiūtė „Vakarinėje Palangoje“ pasakoja apie kelių 
kurortinio neįgaliųjų organizacijų patiriamus nepatogumus.

(atkelta  iš 1 psl.)

„Šio straipsnio herojai – prieš 
kelis mėnesius valstybės išlaiky-
mą Aknystos socialinės globos 
namuose į savarankišką gyveni-
mą iškeitusi sutuoktinių Eglins-
kų pora. Dabar ji – dažno anykš-
tėno žvilgsnį traukianti šeima, 
užsukanti į įstaigas, parduotu-
ves – besiglaudžianti pasišildyti 
ar prašanti maisto. Vienam iš šei-
mos narių yra nustatytas 35 proc. 
nedarbingumo lygis, kitam – 40 
proc. Abu Eglinskai darbo neturi. 

Ingai bus 29–eri. Prieš tai, kol 
10 metų gyveno Aknystos pensio- 
nate, jai teko paragauti ir naš-
laitės dalios, ir globėjos iš Vy-
žuonų gyvenimiškų pamokų, ir 
maištingų dienų Utenos vaikų 
namuose. 

Ingos vyras Alvydas taip pat 
atviras: „Mano tėvas kalėjime. 
Ir brolis. Turiu seserį Rusijoje. 
Štai ją labiausiai norėčiau sutik-
ti. Gyvenau visur. Šeriuose. Vis-
ko buvo. Ir mušti gavau. Prisipa-
žinsiu – gerdavau. Kodėl? Nes 
mane visi žemino – tu debilas, 
tu nemoki skaityti, nemoki ra-
šyti, sakydavo...“ 

Ši dar tik lapkričio mėnesį 
Aknystų pensionatą palikusi ir 
savarankišką gyvenimą pradė-
jusi šeima laukiasi pirmagimio. 
Inga, pokalbio su „Šileliu“ metu 
kelis kartus motiniškai apkabi-
nusi liesą savo juosmenį, vis pri-
mena: „Man jau trys mėnesiai. 
Turiu dabar kažką daryti – arba 

rasti išeitį, arba abortuotis...“ 
Aknystos socialinės globos 

namų direktorius Arūnas Kiau-
šas, komentuodamas jaunos šei-
mos situaciją, kalbėjo: „Visų pir-
ma noriu pasakyti, kad pasirin-
kimas gyventi savarankiškai – 
tai nėra išėjimas iš darbo, kai 
žmogus gauna arba išeitines 
kompensacijas, arba pensiją. To-
dėl paliekant mūsų įstaigą žmo-
gui pervedami tik jo permokėti 
arba dėl įvairių aplinkybių per-
skaičiuoti pensijų už gyvenimą 
globos namuose pinigai... Mes 
nesame kalėjimas ar psichiatri-
nė ligoninė – čia socialinės glo-
bos namai. Čia, reikia pripažin-
ti, žmonės sistemingai gauna 
ir medikų jiems paskirtus vais-
tus... Išeiti iš tokios kaip mūsų 
įstaiga – tai yra savarankiškas 
veiksnaus žmogaus apsispren-
dimas. Beje, šią poziciją dabar 
ypač skatina Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija. Pasta-
ruoju metu vyrauja tokia minis-
terijos nuostata, kad reikia kuo 
didesnei daliai panašiuose pen-
sionatuose gyvenančių žmonių 
suteikti galimybes reintegruo-
tis į visuomenę, tapti vietos ben-
druomenės nariais... Per nema-
žą mano darbo praktikos laiką 
minėti Inga ir Alvydas Eglins-
kai yra pirmoji šeima, panorusi 
savo valia atsisakyti valstybės 
išlaikymo pensionate ir pradė-
ti gyvenimą savarankiškai... “

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Anykščių krašto laikraštyje „Šilelis“ išspausdintas straipsnis apie 
jaunus neįgaliuosius, panorusius valstybės išlaikymą globos na-
muose iškeisti į savarankišką gyvenimą ir besitikinčius valstybės 
paramos. 

Neįgaliųjų patalpose – 
nuolatiniai potvyniai 

Pasirinko savarankišką 
gyvenimą

Vietoj specialiųjų poreikių – 
asmens funkcionavimo lygmenys

suvaržymo matas, nustatomas  
kompleksiškai vertinant svei-
katos būklės įtaką kasdienei as-
mens veiklai ir galimybėms in-
tegruotis į visuomenę. Šis lyg- 
muo reikalingas asmeniui būti-
nos slaugos ir priežiūros bei kitų 
specialiosios pagalbos priemonių 
apimčiai nustatyti.

Šiuo metu nustatant asmens 
specialiuosius poreikius vyrauja 
medicininiai kriterijai. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija siū-
lo labiau atsižvelgti į asmens sa-
varankiškumą ir funkcijų sutri-
kimo pobūdį. 

Nustatant asmens funkciona-
vimo lygmenį būtų atsižvelgia-
ma į 2 aspektus: sveikatos būk- 
lės ir funkcijų sutrikimą (bazinis 
lygmuo) bei asmens gyvybinės 
veiklos ir savarankiškumo ver-
tinimą (specialiųjų poreikių in-
deksas).  

Bazinis lygmuo būtų nustato-
mas vadovaujantis gydytojo pa-
teikta informacija atsižvelgiant į 
ligas ar kitus medicininius krite-
rijus. Jis būtų įvertinamas balais 
15, 20, 30, 40. 

Po to būtų nustatomas spe-
cialiųjų poreikių indeksas. Jis 
būtų vertinamas atsižvelgiant 
į asmens savarankiškumą bei į 
funkcijų sutrikimą šiose srity-
se: asmens higiena (prausima-
sis, valgymas, kūno dalių prie-
žiūra, naudojimasis tualetu, ren-
gimasis); mityba (valgio ruoši-
mas, maitinimaisi, daiktų perkė-
limas ir kt.); judamumas (mobi-
lumas) (ėjimas, lipimas laiptais, 
judėjimas naudojantis techninės 
pagalbos priemonėmis, persikė-
limas iš (į) vežimėlio); socialiniai 
santykiai (bendravimas, suvoki-
mas, orientacija laike, aplinkoje, 
namų apyvoka ir kt.). Šiuos as-
pektus vertintų socialinis dar-
buotojas, pildydamas tam tikrą, 
iš anksto parengtą klausimyną. 
Specialiųjų poreikių indeksas 
taip pat būtų matuojamas ba-
lais. Specialiųjų poreikių indek-
sas proto negalią turintiems as-
menims būtų vertinamas kitaip, 
jiems skirtą klausimyną pildytų 
gydytojas psichiatras. Šiuo atve-
ju būtų vertinama, ar žmogus ne-
išeina iš gyvenamosios teritori-
jos, ar suvokia pavojingas aplin-
kybes, ar nenaudoja pavojingų 

daiktų ne pagal paskirtį, ar nėra 
agresyvus, ar adekvačiai elgiasi 
tam tikrose aplinkybėse ir pan.

Atkreiptinas dėmesys, kad 
asmens gyvybinės veiklos ir sa-
varankiškumo vertinimą siūlo-
ma atlikti savivaldybių sociali-
niams darbuotojams. 

Siūlomi 4 kompensacijų 
dydžiai 

Nustačius asmens funkcio-
navimo lygmenį būtų skiriamos 
tikslinės kompensacijos ar, rei-
kalui esant, teikiamos būtinos 
slaugos bei priežiūros paslaugos.

Atsižvelgiant į naujai nusta-
tomus funkcionavimo lygme-
nis, būtų siūlomi ir 4 kompensa-
cijų dydžiai: I lygmuo – 2,5 bazi-
nės pensijos (900 Lt); II lygmuo – 
1,7 bazinės pensijos (612 Lt); III 
lygmuo – 1 bazinė pensija (360 
Lt); IV lygmuo – 0,5 bazinės pen-
sijos (180 Lt). 

Asmens funkcionavimo lyg- 
menį nustatytų Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarny-
ba (NDNT). 

Patvirtinus naująją tvarką ne-
bebūtų nustatomas specialusis 
transporto išlaidų kompensaci-
jos poreikis. Lengvojo automo-
bilio įsigijimo ir jo techninio pri-
taikymo išlaidų kompensacija iš-
liks, ji bus nustatoma kaip atski-
ras specialusis poreikis. 

Bandymai – jau netrukus
Žadamas specialiųjų poreikių 

permainas pristačiusi Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
Lygių galimybių skyriaus ve-
dėja Eglė Čaplikienė teigė, kad 
netrukus šis projektas bus išban-
dytas keliose pasirinktose savi-
valdybėse, o įsigalioti visoje ša-
lyje galėtų kitais metais. 

Socialinės apsaugos ir dar-
bo viceministrė Angelė Bajorie-
nė atkreipė dėmesį, kad specia-
liųjų poreikių nustatymo tvar-
ką jau tikrai reikėjo keisti, per-
nelyg didelis atotrūkis tarp slau-
gos ir priežiūros (pagalbos) tiks-
linių kompensacijų. Jos teigimu, 
ne visada logiškai skiriama ir 
transporto išlaidų kompensaci-
ja – pavyzdžiui, globos namuo-
se gyvenantieji ją taip pat gau-
na, nors visur yra vežami įstai-
gos transportu.  

Daug diskusijų sukėlė so-
cialinių darbuotojų kompeten-
cija vertinant asmens galimy-
bes – ar išties jie pajėgs objekty-
viai įvertinti visus faktorius, ar 
žmogus bus atviras, ar turės so-
cialiniai darbuotojai galimybę 
aplankyti ir nuošaliau gyvenan-
čius žmones. 

Lietuvos neįgaliųjų forumo 
prezidentė Rasa Kavaliauskai-
tė atkreipė dėmesį, kad doku-
mentus dėl asmens funkciona-
vimo lygmens pildant vienam 
žmogui labai padidėja korupci-
jos tikimybė. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr. 

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Angelė Bajorienė ir Neįgaliųjų 
reikalų departamento direktorė Genovaitė Paliušienė išklausė neįgaliųjų 
pastabas apie žadamas reformas.

Per 2012 metus Neįgaliųjų 
reikalų departamentas prie So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos aukštosiose mokyklose 
studijuojantiems neįgaliesiems 
(specialiesiems poreikiams ten-
kinti ir daliniam studijų išlaidų 
kompensavimui) skyrė 1 mln. 
71 385 Lt. 

2012 m. Lietuvoje veikė 47 
aukštosios mokyklos. Per 2012 
m. Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas paraiškas dėl finansinės 
pagalbos gavo iš 39 aukštųjų mo-
kyklų. Buvo paremti 1 033 neįga-

lūs studentai: visi studijuojantie-
ji gavo išmokas specialiesiems 
poreikiams tenkinti (panaudo-
ta 1 mln. 37 088 Lt), tikslinės iš-
mokos studijų išlaidoms iš dalies 
padengti skirtos 464 studentams 
(panaudota 277 14 tūkst. Lt). 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento paskelbtame pranešime 
primenama, kad finansinę pa-
galbą gali gauti studentai, ku-
riems nustatytas 45 proc. ar ma-
žesnis darbingumo lygis arba 
sunkus ar vidutinis neįgalumo 
lygis; studijuoja aukštojoje mo-

kykloje pirmą kartą pagal pir-
mosios pakopos (profesinio ba-
kalauro arba bakalauro) studijų 
programą arba pagal vientisųjų 
studijų programą; pagal antro-
sios pakopos (magistrantūros) 
studijų programą; pagal laipsnio 
nesuteikiančią studijų progra-
mą; trečiojoje pakopoje (dokto-
rantūroje). Studentai negali turė-
ti akademinių skolų pagal studi-
juojamą programą ir (arba) aukš-
tosios mokyklos nustatyta tvar-
ka skirtų nuobaudų. 

„Bičiulystės“ inf. 

Finansinę paramą pernai gavo  
per tūkstantį studentų
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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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Neįgalieji pasaulyje:

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Pasaulyje

Auksiniai marškiniai
32-ejų indas nusprendė įsigyti 

neįprastą apdarą – 15 juvelyrų dvi 
savaites iš aukso kūrė jam marški-
nius. Paklaustas, kodėl siūdinosi tokį 
drabužį, vyriškis pareiškė, kad tokiu 
būdu tikįs galintis pritraukti ne vie-
nos moters dėmesį. „Žinau, kad nesu 
patraukliausias vyras pasaulyje, ta-
čiau esu įsitikinęs, kad mano nau-
jieji marškiniai gali apakinti ne vie-
ną moterį“, – sakė vienišius. Juvely-
rai užsakymą vykdė dvi savaites dirb-
dami po 16 val. per parą. Marškinius 
iš gryno aukso taip pat puošia 6 sa-
gos, sukurtos iš Swarovskio kristalų.

Juvelyrai sukūrė ir derančias prie 
marškinių auksines riešines, keletą 
žiedų ir diržą. Vyriškis neslepia, kad 
taip pat norėjo atkreipti į save dė-
mesį ir išgarsėti. Pavertus į litus, jam 
tai atsiėjo bemaž 56 tūkst.

Kad būtų žolė 
žalesnė... 

Pietų Kinijos Chengdu mies-
te pareigūnai slapta dažo žolę švie-
siai žalia spalva tam, kad savivaldy-
bės lankytojai jaustųsi „linksmesni 
ir produktyvesni“. „Kai ėjau per pie-
velę, pastebėjau, kad mano spor-
tiniai bateliai nusidažė žalia spalva. 
Koks kvailys sugalvojo taip kovoti 
su gamta?“ – klausia vietos gyven-
tojas He Wan, kuris tvirtina ant ve-
jos pastebėjęs ir gelsvos žiemiškos 
žolės plotelius. Pareigūnai prisipa-
žįsta, kad dažė žolę, tačiau jie tikina, 
jog specialios maistingos medžia-
gos, esančios dažuose, padės žolei 
geriau augti. „Žmonės jaučiasi po-
zityviau nusiteikę, linksmesni ir pro-
duktyvesni, kai mato, kad pavasaris 
jau atėjo, ir viskas aplink yra žalia ir 
nauja“, – aiškina savivaldybės atsto-
vas spaudai.

Seniausia pasaulio 
moteris

114 metų japonė Misao Okava 
oficialiai paskelbta seniausia pasau-
lio moterimi. Ji sakė esanti labai lai-
minga gavusi šį pripažinimą ir priė-
musi pasaulio Gineso rekordų serti-
fikatą. Paklausta apie ilgaamžiškumo 
paslaptį moteris atsakė, jog „reikia 
saugoti savo sveikatą“. Remiantis Ge-
rontologijos tyrimų centru, M.Okava 
gimė 1898 m. kovo 5 d. Moteris 1919 
m. ištekėjo ir susilaukė trijų vaikų – 
dviejų dukterų ir sūnaus. Dabar mo-
teris turi keturis vaikaičius ir šešis pro-
vaikaičius. Ilgaamžė gyvena senelių 
globos namuose Osakoje.

Gineso rekordininku pripažintas 
ilgiausiai pasaulyje gyvenantis žmo-
gus 115-metis Dziroemonas Kimura 
taip pat yra iš Japonijos.

Benamių žurnalas
Skolų iškankintoje Graikijoje iš-

leistas specialus benamių žurnalas. 
Taip redaktorius Christos Alafantis 
siekia padėti vėl atsistoti ant kojų 
skurstantiems graikams. Kurti šį žur-
nalą padeda rėmėjai, o straipsnius 
rašo beveik pusšimtis savanorių žur-
nalistų. Jo turinys įvairus – dauguma 
temų aktualios būtent neturintiems 
namų, tačiau aprašomos ir kitos, tei-
giamos istorijos. 43-ejų graikas Geor-
ge Christou darbo neranda jau dve-
jus su puse metų, neturi ir kur gyven-
ti. Bet dabar duoną užsidirba Atėnų 
gatvėse dalydamas specialų žurnalą, 
kurio pavadinimas išvertus iš graikų 
kalbos reiškia „Gelbėjimo plaustas“. 
Žurnalo kaina – 3 eurai, pusę jų pre-
kiautojas pasiima sau. Per vieną va-
landą šiam graikui pavyko parduoti 
13 egzempliorių. Jis teigia, kad tokia 
veikla padeda grįžti į normalų gyve-
nimą. „Kai nedirbai ilgą laiką, tai pa-
deda vėl veikti ir suimti gyvenimą į 
rankas. Vėl atsistoji ant kojų“, – sako 
benamis G.Christou.

Kryžiažodis „Rūta“
Horizontaliai: 1. Nedidelis laivelis. 

4. Lietuvos krepšinio lyga. 6. Ko nors ver-
tingo viešas rodymas. 10. Šekspyro drama 
„Karalius ...“. 12. Miestelis Pakruojo rajone. 
13. Dervuotas neperšlampamas kartonas 
stogams dengti ir izoliuoti. 12. Garsus Pa-
ryžiaus universitetas, įsteigtas 1253 metais. 
16. Didžiausia pasaulio upė. 19. Pušų išski-
riama derva. 21. Vyro balsas. 23. Grafiškas 
širdies darbo atvaizdavimas. 24. Nedidelis 
tvenkinys. 25. Socialinio draudimo įstaiga. 
27. Miestelis Šakių rajone. 28. „Sėjau ..., sė-
jau mėtą“. 29. Verdžio opera. 30. Kas mėgs-
ta ir moka dainuoti. 32 Imti už žmoną. 
33. ... Kristi. 35. Baisūnas, baidyklė. 38. Salų 
grupė. 41. Vyro vardas. 42. Pasaulio šalis. 
43. Katalikų kunigų apeigų rūbas – ilga 
plati juosta, dedama ant kaklo. 44. Švel-
nus audinys. 45. Tarptautinis nelaimės si-
gnalas. 46. ... Mickevičius.

Vertikaliai: 2. Ploto matas kai kurio-
se šalyse, turinčiose angliškąją matų sis-
temą, lygus 0,4047 hektaro. 3. Šuolis apsi-
sukant ore per galvą. 4. Užliejama paupio 
pieva. 5. Moters vardas. 6. Čekijos sostinė. 
7. Įrankis kietam paviršiui dilinti ir galąs-
ti. 8. Pailgas žemės pažemėjimas. 9. Indas 
su ąsa. 11. Buvęs Lietuvos krepšinio rinkti-
nės treneris. 13. Kraujo krešulys, susidaran-
tis kraujagyslėje. 15. Linksnis. 17. Valsty-
bė Šiaurės Afrikoje. 18. Skirtumas tarp pir-
mykštės ir sumažintos kainos. 20. Karo mo-
kyklos auklėtinis. 22. Žymus Lietuvos ope-
ros solistas. 24. Kinijos liaudies respublika. 
26. ... Pugačiova. 30. Rankos dalis nuo al-
kūnės riešo. 31. „Ir pradingo kaip ...“. 32. „... 
lauke ne karys“. 34. Į arklį panašus nami-
nis gyvulys. 35. Skaičius. 36. Visi mes kilę iš 
Adomo ir ... 37. Norėjimas valgyti. 38. Vo-
kietijos žemė (sritis). 39. Šuo kosmonautas. 
40. Suomiška pirtis. 

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Sirena“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Kybartai 2. Kutai 3. Kar-

čiai 4. Agentas 5. Mitai 6. Žalgiris 9. Snai-
gė 10. Švitrigaila 11. Ilgapirštis 16. Tiesa 
18. Opera 21. Cigaretė 22. Svieto 23. Pan-
dusas 25. Sliekas 26. Maistas 29. Ėdrus 
30. Malta.

Horizontaliai: 7. Vytautas 8. Ugnin-
gas 10. Šalčininkai 12. Drovi 13. Iltis 
14. Alita 15. Vartoti 17. Somalis 19. Sire-
na 20. Piktžolė 24. Milanas 26. Maištas 
27. Laima 28. Varlė 30. Milda 31. Adven-
tistas 32. Statutas 33. Kartonas.

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Stipri bejėgio kūno dvasia
Benas juda rateliais, nega-

li nulaikyti rašiklio rankose, o 
savo kuriamus tekstus įkalba ir 
paverčia spausdintais naudo-
damasis specialia kompiuteri-
ne programa. Nors sunki liga 
– raumenų atrofija – jį lydi visą 
gyvenimą, Benas studijavo vie-
name garsiausių pasaulyje Har-
vardo universitete, sukūrė šei-
mą, turi vaikų. 

Vyras pasakoja, jog nuo pat 
vaikystės jam teko daugeliu 
atveju būti pirmuoju. Pirmu ne-
įgaliuoju darželyje, mokykloje 
ir t.t. Tik didelių Beno tėvų pa-
stangų dėka jis galėjo mokytis 
bendrojo lavinimo mokykloje. 
Tiesa, rasti sutinkančią jį priim-
ti ugdymo įstaigą nebuvo len-
gva, mat tuo metu daugelyje 
JAV valstijų galiojo specialūs tei-
sės aktai, draudžiantys klausos, 
regos ar judėjimo sutrikimų tu-
rintiems vaikams mokytis kar-
tu su sveikaisiais. Laimei, Beno 
tėvai suvokė, kaip svarbu augti 
ir bręsti sveikoje aplinkoje ir ne-
nuleido rankų.

Vyras pripažįsta, jog dabar 
situacija yra labai pasikeitusi į 
gera. Mokyklose atsiranda nuo-
važos, liftai, specialios kompiu-
terinės programos regos negalią 
turintiems vaikams ir pan. Nors 
ir dabar neįgalius vaikus augi-

Sėkmingas gyvenimas su kliūtimis
Amerikietis Benas Matlinas – beveik 50-metis laisvai sam-
domas žurnalistas, atsakingasis redaktorius, rašytojas. 
Jo straipsnius spausdina pasaulyje gerai žinomi leidiniai: 
„The New York Times“, „The Los Angeles Times“, „USA To-
day“ ir kt. Tapti gerai žinomu ir mėgstamu autoriumi jam 
nesutrukdė nei vaikystėje diagnozuota sunki liga, nei ne 
visada patogios gyvenimo sąlygos.

sis jis prisimena, jog juo ir specia- 
liaisiais jo poreikiais buvo domi-
masi iki smulkmenų: klausė ve-
žimėlio pločio, kaip jis mėgsta 
maudytis – vonioje ar duše; kiek 
vietos jam reikia įvairiose patal-
pose ir pan. Toks dėmesys drą-
sino ir skatino nesivaržyti savo 
poreikių.

Žinoma, gyvenimas ir stu-
dijos Harvarde nebuvo lengvi – 
kliūčių keldavo ne tik seni šali-
gatviai aukštais borteliais, bet ir 

įsisenėjusios tradicijos, negebėji-
mas priimti neįgalaus žmogaus 
į bendruomenę. Tačiau iš esmės 
Benas pasakoja jautęs, kad juda 
į priekį.

Mąstymo klišės
Nepaisant to, kad vyras ne-

pasidavė ligai ir sugebėjo ne 
tik išgyventi (tai pavyksta ne-
daugeliui tokią diagnozę turin-
čiųjų), bet ir tikrai daug pasiek-
ti, jis vis dar susiduria su skau-

nantiems tėvams vis dar tenka 
pakovoti už savo teises ir gali-
mybę gyventi patogiai, aplin-
kos pritaikymas neįgaliesiems 
tampa standartu, kurio visi turi 
laikytis.

Studijos Harvarde
Beno įstojimas į Harvardo 

universitetą 1980-aisiais sutapo 
su dideliais reikalavimų aukšto-
sioms mokykloms pakeitimais – 
nuo šiol visos įstaigos, gaunan-
čios valstybės finansavimą, pri-
valėjo tapti visiškai prieinamos 
neįgaliesiems. Tuo metu Benas 
buvo 17-metis niekada nevaikš-
čiojęs, nestovėjęs ir silpnomis 
lyg kūdikio rankutėmis vaikinas. 
Buvo šiek tiek baugu – jis vis gal-
vojo, kaip turės gyventi vienas 
be tėvų, pasikliaudamas vien so-
cialiniais darbuotojais, kurie ne-
galės nuolat būti šalia.

Jis priklausė tai neįgalių stu-
dentų kartai, kuri jau turėjo ne 
tik pareigas, bet ir teises. Anks-
čiau studijavusieji galėjo pasi-
kliauti tik savimi, nepriekaiš-
taudami ir nieko nereikalauda-
mi iš universiteto. Benas vos pra-
dėjęs studijuoti turėjo pasirink-
ti visus ateityje norimus moky-
tis dalykus – tam, kad universi-
teto vadovybė sudarytų tokį pas-
kaitų tvarkaraštį ir parinktų to-
kias auditorijas, kurios vaikinui 
būtų patogiausios. Šypsodama-

dinančiomis sveikųjų mąstymo 
klišėmis. Jis prisipažįsta paste-
bėjęs, jog daugeliui žmonių rate-
liais judantieji atrodo labai pana-
šūs – į juos tiesiog neįsižiūrima. 
Benas ne kartą pasijuto nejau-
kiai, kai gatvėje sutikti nepažįs-
tami žmonės jį palaikydavo kitu 
neįgaliuoju. Aktyvus ir viešumo 
nevengiantis vyras prisimena bu-
vęs priblokštas, kai vienas sutik-
tas nepažįstamasis džiaugėsi tuo, 
kad jis „pagaliau išėjo iš namų“. 

Pasak Beno, tai – ne 
vien jo patiriamas 
nepatogumas, vy-
riškis neabejoja, jog į 
panašias nemalonias 
situacijas yra pakliu-
vę ir kiti rateliais ju-
dantieji.

Dar vienas da-
lykas, reikalaujan-
tis didelės kantry-
bės – aplinkinių lai-
domi juokeliai, su-
siję su jo vežimėliu. 
Pasak vyro, tik retas 
pažįstamas žmogus 
nėra bent kartelį pa-
klausęs, ar vyras turi 
vairuotojo teises to-
kiai transporto prie-
monei ir pan. Dar ne-

jaukiau būna, kai sutikti žmonės 
su Beno palydovu ima bendrau-
ti kaip su kūdikį prižiūrinčia au-
kle – kreipiasi ne tiesiai į vyrą, bet 
klausimus apie jį užduoda paly-
dovui. Vyras juokauja, kad toks 
aplinkinių elgesys leidžia many-
ti, jog iškrėtęs kokią šunybę jis lik-
tų nenubaustas, mat niekas tie-
siog nepatikėtų, kad jis sugebėjo 
tai padaryti.

Pagal užsienio spaudą parengė

Šarūnas SVARBUTIS

Anek do tai

BILDUKAS
Teisėjas klausia: 
– Pone advokate, ar dar ga-
lite ką nors pasakyti kaltina-
mojo naudai?
– Taip. Mano ginamasis ne-
prigirdi ir todėl neišgirdo 
savo sąžinės balso.

***
Kirpėjas klausia klientės:
– Ar jums palikti kirpčiukus?
– Būtinai. 
– Gerai, tada aš juos sudėsiu 
į maišelį.

***
Godus milijonierius gelbė-
tojui: 
– Ar tai jūs iš ledinės upės iš-
traukėte mano sūnų?
– Taip. 
– O kur jo kepurė?

***
– Kodėl sėdite? – klausia ka-
lėjimo prižiūrėtojas naujoko.
– Dėl konkurencijos.
– Kaip tai dėl konkurencijos?
– Na, aš gaminau tokius pat 
5 eurų banknotus, kaip ir 
valstybė.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Rudens prisiminimas. 
Reginos Slabadienės nuotr.

Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ 

Zylės
Jos lyg mažos geltonos sau-

lutės priskrenda prie lango ir 
beldžia snapeliu, kad žmogus 
papildytų grūdais ir trupiniais 
nuo savo stalo jų lesyklėlę, kad 
taip padėtų iškęsti žiemos šal-
tį. Pasisotinusios jos nutupia 
ant medžio šakelės ir linksmai 
čirškia dalydamosi naujieno-
mis su kitais paukščiais, o gal 
ir juos kviesdamos paskanau-
ti valgio, kuris liko nuo alkanų 
zylučių puotos.

Žiemos varvekliai
Žiema papuošia stogus bal-

tais saulėje blizgančiais varvek- 
liais. Kaip gera būtų lyžtelėti – 
kaip vaikystėje – tos vėsios gai-
vos, visai nepagalvojant, kad 
paskui teks čiaudėti ir kosėti.

Varvekliai žėri prieš saulę 
visomis vaivorykštės spalvo-
mis ir jau jauti artėjančio pava-
sario dvelksmą.

Žiemos laiškai
Žmogau, pažvelk pro lan-

gą ir net nustebsi, kokius įdo-
mius ir nepakartojamus laiškus 

rašo tau žiema. Tai ir zylių bei 
kitų paukštelių pėdsakai snie-
ge, balti, sidabru žėrintys snie-
go šydai ant medžių, ir liūdnas 
vėjo šlamesys.

Išeik į lauką ar žiūrėdamas 
pro langą kasdien skaityk žie-
mos rašomus laiškus. Jie kve-
pia gaiviu vėju, susimaišiu-
sio su snaigėmis lietaus lašu. 
Jie kupini džiugaus pavasario 
laukimo.

Kaimyno obuoliai
Prisimenu, kaip netolimoje 

praeityje, žiemai artėjant prie 
pabaigos, tyliai pasibeldęs į 
mūsų namų duris, įeidavo kai-
mynas. Prisėsdavo ant kėdės ir 
kalbėdavo, rodos, apie kasdie-
nius dalykus. Tik išeidamas jis 
ištraukdavo iš kišenės porą gel-
tonų lyg mažos saulutės obuo-
lių. Ir tie kaimyno obuoliai, ro-
dos, pagreitindavo pavasario 
atėjimą. Paragavus šio vaisiaus 
su gaiviąja rūgštele priartėda-
vo visi būsimo pavasario gai-
vaus vėjo ir kvapių pirmųjų pa-
vasarinių gėlių aromatai.

Aušra VERBLIUDAVIČIŪTĖ
Šeduva

Miniatiūros

Prie kūrybos 
šaltinio

Mylėti žmones, atrodo, taip 
paprasta, tačiau atiduodant 
jiems savąją meilę reikia jos iš 
kažkur gauti, nes kai jos ne-
gauni, širdis ištuštėja tarsi šu-
linys sausros metu. O kai šir-
dis tuščia, pirmučiausiai nusi-
suka tie, kam meilės davei su 
kaupu, kas gavo jos daugiau-
sia. Keista, bet taip jau yra. Na, 
bet apie tai užsiminiau tik tarp 
kitko, pamąstymams...

Žmonės greit atpažįsta 
tuos, kurių širdys nėra tuščios. 
Šeštuoju pojūčiu ar ką – kaip 
kitaip iki graudulio mažulytis 
šunytis galėjo atsidurti penk-
tame daugiabučio namo aukš-
te, prie mano draugės durų 
slenksčio? Gi nenukrito iš dan-
gaus! Kažkas suprato, kad toji 
moteris, neseniai palaidojusi 
savo vienturtį sūnų, dar neiš-
raudojo visos savo meilės, kad 
ji ras vietos savo namuose, o ir 

širdyje, bejėgiui padarėliui... 
Ar žmogus, kopiantis į penk-
tąjį aukštą, nakčia, nešinas šu-
neliu, galėjo turėti piktų kėslų? 
Manau, ne. Gal tai tiesiog at-
sitiktinumas. Tuo irgi abejoju, 
nes atsitiktinumais nesu linku-
si tikėti – gyvenimo pamokos...

Šunytis gavo Pupsio var-
dą. Dabar visur matau juos 
dviese, mielą savo bičiulę ir 
brangiausiu draugu jai tapu-
sį Pupsį. Psichologai vienai 
iš gydymo terapijų pavadin-
ti savo terminijoje vartoja są-
voką „zooterapija“. Rūpestis 
kitu gal nenumalšino didelio, 
dideliausio netekties skausmo, 
bet privertė atsitokėti iš sąs-
tingio, nubusti, gyventi. Taip 
svarbu jaustis kažkam reika-
lingam. Gal tai ir yra gyveni-
mo prasmė... 

Svajūnė GRITKUVIENĖ
Mažeikiai

Pupsis

Tėvynė, žemė ir jos dar-
bai, namai, šeima, gam-

ta, Dievas ir tikėjimas – taip ir ri-
kiuojasi svarbiausių gyvenimo 
vertybių sąrašas Vlado Danuso 
poezijos knygoje „Gyvenimas – 
lyg mitas“. Aiškiai, tvirtai, nea-
bejojant atveriamas pamatas, ant 
kurio laikosi gyvenimas. Dalina-
masi juo, kartais pamokant, pa-
sergstint, pasidžiaugiant. Kartais 
stabtelint apmąstyt.

Įžanginiame knygos žody-
je išsakydamas dėkingumą savo 
artimiausiems ir svarbiausiems 
žmonėms – tėvams, seneliams, 
mokytojams, draugams, – pa-
garbiai prisimindamas Tėvynės 
praeitį ir istoriją, tą patį liudija ir 
savo kūryba, teigiančia amžiną-
sias vertybes. Pirmajame eilėraš-
tyje autorius tarsi ištaria savo kū-
rybos credo:

Labai gerai, kad 
esame pavaldūs
gražiausiems žodžiams:
Motina, Mama,
Tėvynė, Lietuva,
Dorovė, Meilė, Darbas.

(„Šis medis mirs“)
Vienas svarbiausių eilėraščių 

motyvų – Tėvynė. Rašant apie 
ją dėliojama praeities ir dabar-
ties mozaika. Minint senuosius 
laikus, ieškoma jos kilmės, išta-
kų, prisimenama literatūros kla-
sika – K.Donelaitis, Maironis. 
Kalbant apie dabartį akcentuoja-
ma iškovota laisvė ir atsakomy-
bė už ją, teigiama geresnio gyve-
nimo viltis:

Metai bėgs, manau, apsivalysim
nuo pavydo, nevilties, klaidų
ir daugiau, kur buvome, negrįšim, –
jau užtenka mūsų negandų.

(„Tėvynei Lietuvai“)
Dar viena Tėvynės apraiška – 

gimtinė, tėviškė, namai. Tai jau-
ki, saugi erdvė, kurioje auginami 
vaikai, dirbami kasdieniai dar-
bai, apsilanko kaimynas užklys-
ta prašalaitis, prisėdama atsipūs-
ti „ant Kupsčių kaimo akmens“. 

Amžinųjų vertybių 
šviesoj

Šioje erdvėje atskleidžiami ypač 
šilti jausmai žmonai:

Pailsėk, mieloji. Džiaukimės abu
šiluma, ramybe, kol dar leidžia  
                                                             laikas.
Man svarbu, ir tau, manau, svarbu: 
būta visko, bet mes išsilaikėme.

(„Būta visko“)
Gimtinė ir namai atveria ir 

gamtos pasaulį. Jis matomas kai-
mo žmogaus akimis. Eilėraščių 
fone juntamas žemės darbų ci-
klas („Po bulviakasio./ Ganyklos 
parudavo./ Šalnos jau pakando 
jurginus.“), metų laikų kaita. Ta-
čiau eilėraščių žmogus nepaskęs-
ta darbų monotonijoje, yra pas-
tabus, jautrus. Mokantis gėrėtis 
ir džiaugtis.

Tokia ramybė, šąlanti vos vos,
Į mūsų vienkiemį įžengia.
Užkrito sniegas ant galvos,
Jo nusipurtyt nesistengiu.

(„Sava geriausia“)

žos ir pavydo pilnas tuojau įsuk-
si pykčio girnas“; „Nelyg šėtonas 
ar dievaitis/ žvelgi iš suręstos pi-
laitės“). Jaudinamasi dėl besi-
keičiančio tradicinio gyvenimo 
būdo, tarpusavio santykių.

Daugelyje eilėraščių ragina-
ma įveikti negandas, išlaikyti 
viltį. Dažnai vartojami retoriniai 
klausimai, sušukimai. Kai kur, 
regis, pritrūksta meninio įtaigu-
mo: retkarčiais prasprūsta poeti-
nių klišių („mėlyna dangaus mė-
lynė“, „iš paukščio skrydžio“, 
„gintarinėj nuostabioj šaly“), 
„stringa“ eilėraščio metras (eilia-
vimo sistema), rimas (sąskambiai 
eilučių pabaigose), nesilaikoma 
kirčiavimo normų. („Miestelyje 
gyvenki, kaime, mieste,/ Mylėki 
žemę šią ir tautą mūsų.“) 

Kita eilėraščių knygos dalis 
labiau susijusi su egzistenciniais 
apmąstymais. Reflektuojama gy-
venimo prasmės, senatvės, mir-
ties, kūrybos temomis. Daugelyje 
eilėraščių tarsi tikrinama, ar tin-
kamai, prasmingai gyventa, ap-
gailestaujama, kad buvo galima 
nuveikti daugiau. („Aš ne į tas 
roges įsėdau./ Atsitokėjau per vė-
lai“.) Susivokiama klydus ir ban-
doma su tuo susitaikyt.

Mėginama susitaikyt ir su ne-
išvengiamai artėjančia mirtimi. 
Apie ją kalbama šviesiai.

Žemėje pavasariai švytės žaliai.
Dienos bus kaip buvo – ilgos, 
dosnios.
Eis greta ir susikirs keliai.
Aš kažkur tik pušele linguosiu.
(„Nenumaldomai artėja nebūtis“)
Šviesus tikėjimas besitęsian-

čia gyvybe po mirties labai pri-
mena S.Nėries poezijos tradi-
ciją („Ir žemė taps žiedais mar-
ga…/ Aš – diemedžiu žydėsiu – 
–”). Autorius neplagijuodamas 
šią jauseną išreiškia ir panašiai, 
ir savaip.

Taigi V.Danuso knyga „Gy-
venimas – lyg mitas“ tarsi tęsia 
klasikinio, amžinosiomis verty-
bėmis grįsto eilėraščio tradici-
jas. Tradicinių tiesų teigimas pri-
mena Maironio, B.Brazdžionio 
poetinę liniją. Tokia laikyse-
na nėra įprasta moderniajai šių 
dienų literatūrai, tuo labiau ne-
įprasta kasdienybės rutinon pa-
sinėrusiam šiandienos žmogui. 
Tačiau, sutikime, kad stipru ir 
gera išgirsti tokį gyvenimą tei-
giantį žodį:

Nemaža nuopuolių, skriaudų,
likimas skyrė mano būčiai.
Atsilaikiau. Ir pėdinti žadu
ilgokai dar. Gražu čia.

(„Apie mus“)

Laima JANČAUSKYTĖ

Vienas meniškiausių ir turi-
nio, ir formos atžvilgiu, mano 
nuomone, yra eilėraštis „Aukš-
tapelkė“. Paprastas ir be galo ža-
vus stabtelėjimas. Įdėmus žvilgs-
nis krypsta ten, kur žmogaus akis 
neužklysta, – į pelkių glūdumas. 
Ten, saulės atokaitoje, šildosi an-
gys. Tai – vienintelis eilėraščio re-
ginys. Grožis, paslaptis ir kartu 
pavojus, grėsmė. Šią prieštaringą 
pajautą kuria trumpi vieno arba 
dviejų  žodžių sakinukai, įtaigus 
asonansų (priebalsio „r“) bei ali-
teracijų (balsių „u“, „i“, dvibal-
sio „ai“) kartojimas. („Ežero du-
gnas./Skurdus pušynas./ Kimi-
nai. Gailiai./ Spanguolės blan-
kios./ Liulanti pelkė./ Čia gyva-
tynas./ Saulės atokaitoj/ Šildo-
si angys.“)

Skaitant eilėraščius apie gam-
tą, žemę, namus, tėviškę, junta-
mas tvirtas, kartais net pabrėž-
tinai deklaratyvus eilėraščio 
žmogaus nusiteikimas ginti tai, 
kas svarbiausia. Patetiškai užsi-
puolamos ydos: pavydas, pyk-
tis, gobšumas, puikybė („pagie-
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Primename, kad kokybiškų, spaudai tinkančių nuotraukų lauksime el. paštu redakcija@biciulyste.lt 
iki š.m. birželio 20 d. Siųsdami nuotraukas būtinai nurodykite savo vardą ir pavardę bei iš kur esate. Su-
galvokite ir nuotraukos pavadinimą.

8 psl.2013 m. kovo 7–13 d., Nr. 9 (1128), „Bičiulystė“


