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Neįgalieji 
konstatavo 
politikų negalią

Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė 
Dovilė Juodkaitė (sėdi trečia iš kairės) –  
pažintiniame vizite „Įtraukusis švietimas 
ir užimtumas: tarptautiniai gerosios praktikos pavyzdžiai“, kurį Palerme, 
Italijoje, organizavo „Associazione Uniamoci Onlus“

AKTUALU

	 Šiemet,	minėdama	Tarptautinę	neįgaliųjų	dieną,	Lietuvos	
neįgaliųjų	bendruomenė	pirmą	kartą	drįso	pasakyti,	jog	mūsų	
valdžia	dvidešimt	ketverius	Nepriklausomybės	metus	tik	imi-
tavo	rūpestį	neįgaliaisiais.	Lietuvos	piliečiai,	turintys	negalią	dar	
kartą	kreipėsi	į	Lietuvos	Respublikos	Seimą,	Socialinės	apsaugos	
ir	darbo	ministeriją	bei	kitas	valdžios	institucijas,	reikalaudami	
pagaliau	pradėti	vykdyti	įsipareigojimus,	nes	Lietuvos	neįgaliųjų	
forumo	inicijuotas	susitikimas	su	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	
ministre,	vykęs	2014	metų	lapkričio	10	dieną,	nedavė	jokios	
naudos,	išskyrus	ne	pirmą	kartą	girdimus	pažadus,	kad	neįgalieji	
gyvens	geriau.	Dabar	neįgaliųjų	bendruomenė	laukia	iniciatyvos	iš	
aukščiausios	valdžios	ir	politikų	–	LR	Vyriausybės	bei	LR	Seimo. 
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	 Neįgaliųjų	forumo	(LNF)	prezidentė	Dovilė	Juodkaitė	teigia:	
„Per	krizę	neįgaliųjų	sąskaita	buvo	užkamšyta	ne	viena	biudžeto	skylė	
–	neįgalieji	parėmė	valdžią	solidžia	daugiau	nei	100	milijonų	litų	
suma.	Skaudžiausia,	kad	politikai,	valdžios	institucijos	ir	neįgaliųjų	
interesus	„atstovaujanti“	bei	negalios	politiką	koordinuojanti	Socia-
linės	apsaugos	ir	darbo	ministerija	nesiima	konstruktyvių	veiksmų	
ir	neinicijuoja	reformų,	siekiant	gerinti	žmonių	su	negalia	situaciją“. 
	 Apibendrindama	neįgaliųjų	bendruomenės	piktinimąsi,	
D.	Juodkaitė	minėjo,	jog	neįgalieji	yra	tik	biurokratinių	valdžios	
institucijų	priedanga,	statant	pastatus,	kuriant	įstaigas,	diegiant	
milijonines	programas.	Politikų	požiūriu,	visa	tai	turėtų	padėti	
neįgaliesiems	kurti	visavertį	gyvenimą.	Deja,	realybė	yra	kitokia:	
investuoti	milijonai	tiesiogiai	nepasiekia	žmogaus	su	negalia.
		 Neįgaliųjų	patirtis	rodo,	jog	valdžios	institucijos	pamiršo	
kalbėtis	su	pačiais	neįgaliaisiais,	o	jiems	skirtus	sprendimus	priima	
neįgalaus	žmogaus	net	nemačiusios.	Tokios	situacijos	būtų	išvengta,	
jeigu	valstybės	politika	vadovautųsi	principu	„nieko	apie	neįga-
liuosius	be	neįgaliųjų“,	o	valdžia	bendradarbiautų	su	neįgaliuosius	
vienijančiomis	asociacijomis,	atstovaujančiomis	neįgalius	žmones	
ar	jų	šeimų	narius	ir	žinančiomis	tikruosius	poreikius.	Užuot	pasi-
telkus	šių	organizacijų	patirtį	visuomenės	labui,	valdžia	drastiškai	
mažina	finansavimą	paslaugoms	ir	projektams,	kurie	tiesiogiai	
pasiekia	neįgalų	asmenį	ir	gali	iš	tiesų	pakeisti	jo	gyvenimą.
		 Neįgaliųjų	bendruomenė	pripažįsta,	nusivylusi	valdžia	ir	
politikais,	kurie	juos	prisimena	tik	tada,	kai	pritrūksta	pinigų	ar	
kai	artėja	rinkimai.	
	 Lietuvos	BVP	prieškrizinį	lygį	pasiekė	jau	2012	metais;	
gyventojų	perkamoji	galia	dar	anksčiau	–	2011-aisiais.	Tačiau	
žmonės	su	negalia,	valstybės	biudžetui	„lopyti“	paaukoję	100	
milijonų,	dar	ir	šiandien	tebesėdi	prie	suskilusios	geldos.	
	 Valdžia,	pataikaudama	skaitlingiausioms	rinkėjų	gru-
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pėms,	sugebėjo	atstatyti	pensijas	ir	jau	pradeda	jų	grąžinimą,	
tačiau	asmenų	su	negalia	organizacijų	veiklos	ir	paslaugų	prog- 
raminis	biudžetas,	per	krizę	apkarpytas	daugiau	nei	30	proc.,	
kitais	metais,	kaip	žadama,	padidės	vos	7	proc.
	 „Eurostat“	duomenimis,	Lietuvoje	dėl	krizės	pasekmių	
neįgaliųjų	skurdo	rizika	daugiau	nei	20	proc.	didesnė	už	šalies	
vidurkį.	Pagal	šį	rodiklį,	Lietuva	lenkia	tik	Latviją.
		 LNF	atstovai	pabrėžia,	kad	socialiai	labiausiai	pažeidžia-
mos	visuomenės	grupės	turi	būti	kuo	aktyviau	ginamos	valstybės	
ir	kad	tas	procesas	turi	vykti	nuolatos.	Todėl	valdžia	raginama	
liautis	politikavusi	ir	galų	gale	pradėti	DIRBTI.
	 LNF	tarybos	narė	Rasa	Kavaliauskaitė	sakė,	jog	orga-
nizacija	visas	šias	problemas	kėlė	dar	2009-aisiais	–	krizinio	
solidarumo	metais,	tačiau	nežiūrint	žmonių	su	negalia	nuomonės	
ir	kvietimo	kitomis	priemonėmis	optimizuoti	biudžeto	išlaidas,	
žmonės	su	negalia	buvo	nuskriausti	du	kartus:	mažinant	valsty-
binį	finansavimą	per	neįgaliųjų	socialinės	integracijos	programas	
paslaugoms	teikti	ir	per	neįgalumo	pašalpas,	todėl	ypač	padidėjo	
skurdas	ir	socialinė	atskirtis	tarp	neįgaliųjų	ir	jų	šeimų.
	 Nuo	krizės	pradžios	nuolatos	mažėjo	neįgaliųjų	socialinės	
integracijos	programos	valstybinis	finansavimas.	Palyginimui:	
2008	metais	paslaugų	bendruomenėse	bei	veiklų	projektams	
skirta	37	056	600	Lt,	o	nuo	2009	iki	2014	metų	skiriama	suma	
svyravo	nuo	24	000	000	Lt	iki	25	305	000	Lt.	Vadinasi,	nuo	2008	
metų	Nacionalinės	neįgaliųjų	socialinės	integracijos	programos	
finansavimas	sumažėjo	beveik	12	mln.	litų.		
	 2010	metais	15	proc.	sumažintos	neįgaliųjų	slaugos	ir	
priežiūros	/pagalbos	išlaidų	tikslinės	kompensacijos	atstatytos	tik	
nuo	2014	metų.	Šis	ketverius	metus	trukęs	tikslinių	išmokų	suma-
žinimas	paveikė	virš	500	tūkstančių	neįgaliųjų	ir	jų	šeimos	narių.	
LNF	pasigenda	aiškių	nuostatų	ir	planų	šį	nuostolį	kompensuoti.

„Bičiulio“ informacija
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Kai darbas 
darbą veja – 
nėra kada 
liūdėti

ASOCIACIJOSE

Vidmantas	KIAUŠAS

Nė žodžio apie negalią

	 Gerai	 įrudenėjus,	Lietuvos	 paraplegikų	 asociacijos	
„Landšafto	terapijos	ir	rekreacijos	centre“,	Monciškėse,	prie	
vieno	namelio	dėmesį	patraukė	įvairių	dailių	darbelių	ekspo-
zicija.	Pro	praviras	duris	pamačiau	užsiėmusias	moteris.	Viena	
kažką	siuvo,	kita	vėlė	spalvotus	veltinukus.	Užšnekinau.	Susi-
pažinome.	Kėdainiškės	Danguolė	Šabliavičienė	ir	Roberta	Sko-
rupskienė	atvyko	prie	jūros	ne	tik	atsipūsti	prieš	žiemą,	bet	ir	
padirbėti,	išmokti	naujų	rankdarbių.	Moterys	papasakojo,	jog	
devyni	rateliais	judantys	kėdainiškiai	darbuojasi	pagal	asocia-
cijos	projektą,	skirtą	sveikatai	stiprinti,	savarankiškumo	ir	darbo	
įgūdžiams	ugdyti.	
	 „Neįgaliuosius	atlydėjo	asmeniniai	pagalbininkai,	–	
pasakoja	Roberta.	–	Kai	kas	ir	jūroje	pasitaško,	bet	kasdien	
visi	trejetą	valandų	intensyviai	dirbame.	Vyrai	iš	vilnos	velia	
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skrybėles,	moterys	siuva	
arba	mezga.	Mano	rankos	
per	silpnos	velti,	tai	–	siu-
vinėju	riešines.“	
	 „Labai	svarbu	nauji	
įspūdžiai,	–	priduria	Dan-
guolė.	–	Žmonės	prieina,	
domisi	mūsų	darbeliais,	
kartais	 nusiperka	 kokią	
odinę	dėžutę.	Sakosi,	ban- 
dysią	patys	panašių	pasi-
gaminti.“
	 Pašnekovių	teirau-
juosi,	ar	mugėse	didelė	jų	
dailiųjų	darbų	paklausa.	
Roberta	šypsosi	 ir	 sako:	

„Nelabai	perka	mūsų	gaminius.	
Gal	per	didelė	pasiūla?	Bet	ne	
tai	svarbu.	Daug	darbelių	išda-
liname	asociacijos	rėmėjams,	
pažįstamiems	ir	artimiesiems.“
	 O	ką	veiksite	vėlyvą	ru- 
denį	ir	per	žiemos	speigus,	kai	
bus	 baugu	 iš	 namų	 išeiti?	 –	 
klausiu.
	 „Kėdainiuose	 ištisus	
metus	lankome	bendruomenės	
socialinį	centrą,	įsikūrusį	Povilo	
Lukšio	gatvėje,	–	sako	Roberta.	
–	Nuostabių	 rankdarbių	mus	
išmoko	amatų	specialistė	Milda	

Danguolė Šabliavičienė

Roberta Skorupskienė
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Verkauskienė.	Man	labai	patinka	įvairius	daiktus	gaminti	iš	odos:	
sages,	dėžutes,	vazas.“
	 Danguolė	Šabliavičienė	priduria:	„Kai	darbas	darbą	
veja	–	nėra	kada	liūdėti.	Asociacija	subūrė	jau	aštuoniasdešimt	
šešis	žmones.	Centre	–	visi	patogumai	ir	ganėtinai	didelė	įvairių	
užsiėmimų	pasiūla.	Jau	nebetelpame	Centro	amatų	kambaryje,	
vyrai	krepšius	ir	įvairius	kitus	buities	rakandus	pina	garaže.“
	 Moterys	džiaugiasi	Kėdainių	rajono	paraplegikų	asocia- 
cijos	pirmininkės	Almos	Margevičienės	veiklumu.	Pasak	jų,	
vadovė	ne	tik	turi	idėjų,	bet	ir	geba	jas	įgyvendinti.	Ji	visus	
palaiko,	įsigilina	į	kiekvieną	pasiūlymą.	Kėdainiškiai	paraplegi-
kai	buriasi	įvairioms	veikloms	kartu	su	kitų	neįgaliųjų	nevyriau-

Stasys Antanaitis, Ramūnas Kripaitis, Valerijus Albekovas
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sybinių	 organizacijų	
nariais,	vykdo	ir	savus	
projektus.	Pernai	Mon-
ciškėse	mokėsi	megzti	
šlepetes,	 lieti	 žvakes,	
šiemet	 velia	 skrybė-
les,	veltinius.	Pardavę	
gaminius,	 taupo	pini-
gėlius	 išvykoms.	 Ne	
šiaip	sau	į	ekskursijas	
važinėja,	bet	yra	įkūrę	
ansamblį	 „Almėja“,	
tad	vyksta	koncertuoti	
į	globos	namus,	į	kitų	
organizacijų	renginius.	
Ansambliui	vadovauja	Daiva	Staškuvienė.	Moteris	dvylika	
mėgėjų	moko	dainuoti	nemokamai,	kaip	pati	dažnai	pasako,	
dirba	„iš	idėjos“.
	 Vėliau	prisiminiau,	jog	nei	Roberta,	nei	Danguolė	nesi-
skundė	savo	negalia,	judėjimo	sunkumais	ir	pasijutau	kalbėjęs	
su	moteriškėmis,	sveikesnėmis	už	mane.
 

Ratuoti darbštuoliai

	 Mildą	Verkauskienę,	Kėdainių	bendruomenės	socialinio	
centro	amatų	specialistę,	radau	ratuotų	kėdainiškių	vyrų	apsup-
tyje.	Ne	vienas	sveikuolis,	skubantis	su	banglentėmis	prie	jūros,	
nužvelgdavo	intensyviai	dirbančius	Stasį	Antanaitį,	Ramūną	Kri-
paitį,	Valerijų	Albekovą,	Arijų	Čistovą.	Jų	triūsas,	kaip	liaudis	
sako,	„iš	peties“:	vilnai	velti	reikia	stiprių	rankų.

Milda Verkauskienė
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	 Milda	papasakojo:	„Penkti	metai	vasaromis	dešimčiai	
dienų	vykstame	prie	jūros	padirbėti	ir	pasižmonėti.	Kodėl	su	
paraplegikais	atvykau?	Priklausau	jų	asociacijai.	Be	to,	jie	labai	
darbštūs	ir	žingeidūs.	Kėdainiuose	mano	užsiėmimus	lanko	apie	
aštuoniasdešimt	neįgaliųjų	iš	įvairių	organizacijų.	Pirmadieniais	
ateina	pensininkai	iš	miesto,	kitomis	dienomis	neįgalieji.	Žmo-

Milda 
Verkauskienė ir 
Arijus Čistovas
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nės	su	klausos	sutrikimais,	aklieji,	judantys	rateliais	renkasi	
skirtingomis	dienomis.	Griežtos	mokymo	programos	neturiu,	
stengiuosi	kiekvieną	neįgalųjį	mokyti	individualiai.	Vienu	metu	
dirbu	su	dvylikos	ar	penkiolikos	žmonių	grupe.“	
	 Nespėjau	paklausti,	kaip	galima	dirbti	be	mokymo	pro-
gramos?	Pasirodo	–	galima.	Kad	žmogus	noriai	mokytųsi,	reikia,	
kad	jam	patiktų,	ką	daro.	Juk	amatų	būreliai	nėra	priverstinė	
darbo	terapija	ar	serijinių	gaminių	fabrikėlis.	Bendravimo	ir	
darbo	įgūdžiai	įgyjami	tik	kūrybiškai	dirbant.	
	 Pačių	 įvairiausių	 rankdarbių	gudrybių	moko	Milda	
Verkauskienė.	Susirinkę	darbštuoliai	komponuoja	paveikslus,	
gamina	įvairias	dėžutes	ir	apyrankes	iš	odos,	derina	odą	su	
kitais	natūraliais	pluoštais.	Ne	viena	moteriškė	iš	odos	pasisiuvo	
madingą	rankinę,	o	iš	numegztos	juostelės	pasidarė	įdomų	kaklo	
papuošalą	ar	apyrankę.	Specialia	vėlimo	adatėle	moterys	apvelia	
kiaušinius.	Gražios	įvairių	dydžių	ir	spalvų	gėlės	iš	vilnonių	
siūlų,	kaprono,	darbai	atlikti	dekupažo,	origamio	technika.	Būre-
lyje	taip	pat	mokoma	piešti	ant	šilko	ir	stiklo.	
	 Milda	–	masinių	renginių	režisierė,	jai	prie	širdies	poe-
zijos	terapija.	Dalį	savo	darbo	laiko	skiria	ir	šiai	sričiai.	Dažnai	
vyksta	su	klausos	sutrikimų	turinčiais	žmonėmis	į	jų	organizacijų	
renginius	kituose	rajonuose.	
	 Danguolė	Šabliavičienė	teisi:	kai	rankos	užimtos,	kai	
aplinkui	–	žmonės,	su	kuriais	miela	ir	gera	bendrauti,	liūdėti	ir	
skųstis	sveikatos	bėdomis,	visiškai	nelieka	laiko.

Autoriaus nuotraukos 
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Eurą atpažinti 
bus lengviau
	 Straipsnį	parengė	ir	„Bičiuliui“	rekomendavo	LR	Sociali-
nės	apsaugos	ir	darbo	ministerija

	 Sausio	pirmąją	Lietuvoje	pradės	cirkuliuoti	naujoji	
valiuta	–	euras.	Mūsų	šalis	taps	devynioliktąja	euro	zonos	vals-
tybe.	Supažindinant	visuomenę	su	euru,	svarbu	nepamiršti	tų	
gyventojų,	kuriems	įsisavinti	naują	informaciją	sudėtingiau.	
Viena	šių	grupių	–	tai	regos	negalią	turintys	žmonės.	Jiems	pri-
prasti	ir	atpažinti	naująją	valiutą	padės	speciali	priemonė	–	euro	
atpažintukas.
	 „Atpažintukas	–	patikrinta	priemonė,	naudota	įvedant	
eurą	Vokietijoje.	Svarbiausia,	kad	juo	naudotis	visai	paprasta,	
jis	gali	praversti	net	Brailio	rašto	nemokantiems	regos	negalią	
turintiems	žmonėms.	Taip	pat	jis	neužima	daug	vietos,	todėl	
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Eurą atpažinti 
bus lengviau

gali	visada	būti	po	ranka,“	–	sako	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	
ministerijos	Lygių	galimybių	skyriaus	vedėja	Eglė	Čaplikienė.
	 Euro	atpažintukas	–	patogi,	į	piniginę	ar	kišenę	lengvai	
telpanti	perlenkiama	kortelė.	Ji	pagaminta	iš	plastiko,	todėl	
naudojama	ilgą	laiką.	Euro	atpažintukas	tiks	net	ir	Brailio	rašto	
nemokančiam	neregiui	–	vienoje	jo	pusėje,	be	Brailio	rašto,	yra	
ir	tam	tikri	iškilūs	simboliai,	kuriuos	galima	įsidėmėti.	Pavyz-
džiui,	ilgas	brūkšnys	reiškia	5,	vienas	taškelis	–	10,	du	taškeliai	
–	20,	trys	–	50.	Šimtą	ženklina	iškilus	trikampis,	o	200	–	du	
tokie	trikampiai.	Dėl	savo	patvarumo	ir	ryškaus	taškų	iškilumo	
atpažintukas	–	ideali	priemonė	ir	vyresnio	amžiaus	neregiams,	
kurių	pirštų	jautrumas	mažesnis.
	 Kitoje	atpažintuko	pusėje	yra	specialus	griovelis,	kuris	
padeda	išsiaiškinti	euro	monetos	vertę.	Tereikia	paimti	euro	cento	
monetą	ir	stumti	ją	grioveliu	pirmyn.	Toje	vietoje,	kur	moneta	
sustoja	yra	ženklinimas,	rodantis	monetos	vertę.	Šis	griovelis	
padeda	pažinti	septynių	euro	monetų	nominalus:	2,	5,	10,	20,	
50	euro	centų	bei	1	ir	2	eurų.	
	 Visi	eurai	–	tiek	monetos,	tiek	banknotai	–	skirtingo	
dydžio,	todėl	atpažintuku	juos	galima	„pamatuoti“	ir,	remian-
tis	specialia	ženklinimo	sistema,	išsiaiškinti,	kokios	vertės	yra	
turimas	banknotas	ar	moneta.	Atpažintukas	nematuoja	1	cento	
euro	monetos	–	ši	per	maža	ir	iškrenta	iš	specialaus	griovelio.	
Taip	pat	atpažintukas	neišmatuoja	500	eurų	banknoto,	nes	jis	per	
didelis	ir	viršija	atpažintuko	matmenis.	
	 Su	atpažintuku	euro	banknotų	nominalą	galima	patikrinti	
ir	pagal	banknoto	ilgį,	ir	pagal	plotį.	Matuojat	plotį	reikia	euro	
banknotą	padėti	skersai	per	atpažintuką,	o	išsikišusias	banknoto	
dalis	sulenkti	į	matavimo	zoną	per	kairįjį	ar	dešinįjį	kraštą.	5	
eurus	žymi	5	linijos,	10	eurų	–	1	taškas	kairėje	ir	dešinėje,	20	
eurų	–	2	taškai	kairėje	ir	dešinėje.	50	eurų	vertės	banknotas	bai-
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giasi	ties	kairiu	ir	dešiniu	išoriniais	kraštais.	Didesnio	nominalo	
euro	banknotų	(100,	200	ir	500)	plotis	yra	identiškas,	todėl	jų	
pagal	plotį	su	atpažintuku	išmatuoti	neįmanoma.
	 Eurus	galima	išmatuoti	ir	pagal	ilgį	–	tereikia	banknotą	
įdėti	į	atpažintuko	vidų,	suspausti	jį,	o	išsikišusią	banknoto	dalį	
užlenkti	į	matavimo	zoną	per	aukščiausiai	esantį	kraštą.	Pirmas	
neuždengtas	ženklas	parodys	banknoto	vertę.	
	 Silpnaregiams	atpažinti	euro	banknotų	nominalą	padeda	
ir	spalva	–	visi	euro	banknotai	yra	skirtingų	kontrastingų	spalvų.	
5	eurų	banknotas	–	pilkas,	10	–	raudonas,	20	–	mėlynas,	50	
–	oranžinis.	100	eurų	banknoto	spalva	žalia,	200	–	gelsvai	
ruda,	o	500	eurų	banknotas	violetinis.	Dideli,	lengvai	įskaitomi	
nominalo	skaičiai	banknoto	averse	atspausdinti	storesniu	dažų	
sluoksniu,	kad	juos	būtų	lengva	apčiuopti.	Perbraukus	pirštu	
per	banknotą	galima	pajusti,	kad	priekinėje	jo	pusėje	kai	kurios	
vietos	storesnės.
	 Euro	atpažintukus	su	Lietuvos	banko	pagalba	aklieji	ir	
silpnaregiai	turėtų	gauti	šių	metų	gruodžio	pabaigoje.

Interneto iliustracijos
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Vaisių sultys. 
Vitaminai? ar...
Lina	VINIARSKAITĖ, 
gydytoja	dietologė,	Medicinos	diagnostikos	
ir	laboratorinių	tyrimų	asociacijos	ekspertė
 

	 Ekologijos	 ir	 sveikos	gyvensenos	 šalininkai	dažnai	
akcentuoja,	kad	vaisių	sultis	gerti	sveika,	nes	tai	esą	natūralus	
ir	daug	naudingų	medžiagų	organizmui	suteikiantis	produktas.	
Tačiau	medikai	įspėja,	jog	vaisių	sultys	nėra	labai	sveikas	deser-
tas,	o	jas	gausiai	vartojant	galima	pakenkti	sveikatai.	Daug	sulčių	
vartojantys	asmenys	rizikuoja	susirgti	cukriniu	diabetu,	nutu-
kimu,	juos	dažniau	kamuoja	metabolinis	sindromas,	padidėjęs	
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cholesterolio	kiekis	kraujyje,	kepenų	riebėjimas,	dantų	kariesas.	
Itin	gausus	vaisių	sulčių	vartojimas	gali	sukelti	net	virškinimo	
sutrikimus	ir	skrandžio	rūgštingumo	padidėjimą.
	 Lietuvoje	vėl	išpopuliarėjęs	rudeninis	obuolių	sulčių	
spaudimas	ir	gausus	vartojimas	ne	padeda	sustiprinti	imunitetą,	
kaip	tikimasi,	o	gali	išprovokuoti	įvairias	ligas,	pirmiausia	–	
cukrinį	diabetą.	
	 Nemanau,	kad	situacija	normali,	kai	daugelis	sodininkų,	
džiaugdamiesi	užaugintais	obuoliais,	iš	jų	išspaudžia	šimtus	litrų	
sulčių,	kurias	gausiai	vartoja,	nė	neįtardami,	jog	galimai	kenkia	
savo	ir	savo	artimųjų	sveikatai.	Mamytės	vaikučius	nuo	mažumės	
taip	pat	pratina	prie	parduotuvėse	pirktų	sulčių.	Deja,	laborato-
riniai	tyrimai	rodo,	kad	išgėrus	sulčių	kraujyje	greitai	padidėja	
gliukozės.	Taip	įvyksta	todėl,	kad	vaisiuose	yra	daug	cukraus,	
kuris	sudarytas	iš	gliukozės	ir	fruktozės.	Nuolat	vartojant	daug	
sulčių,	organizme	fiksuojamas	padidėjęs	gliukozės	kiekis,	o	tai	
gali	išprovokuoti	kasos	sutrikimus,	rezistenciją	insulinui,	cukrinį	
diabetą,	kepenų	riebėjimą.
		 Cukriniu	diabetu	susergama	dėl	nepakankamos	insulino	
gamybos	kasoje	arba	sutrikusio	jo	veikimo	audiniuose.	Insulino	
reikia,	kad	kraujo	gliukozė	patektų	į	ląsteles	ir	būtų	paversta	
energija.	Tiek	insulino	stoka,	tiek	sutrikusi	jo	veikla	gausina	
gliukozės	kraujyje	kiekį,	dėl	to	ilgainiui	pažeidžiamos	organizmo	
kraujagyslės,	ištinka	aklumas,	širdies	ligos,	prireikia	amputuoti	
apatines	galūnes.
	 Pasterizuotose	vaisių	sultyse	vitaminų	ir	mikroelementų	
lieka	labai	nedaug.	Todėl	sodininkams	patarčiau	geriau	val-
gyti	obuolius	ir	kitus	vaisus	bei	daržoves,	o	sulčių	iš	jų	spausti	
mažiau.	Obuolių	ar	kitos	sultys	naudingos	tik	tuo,	kad	yra	ska-
nios.	Daugiau	naudos	aš	nematau.	Sultys	–	visiškai	nevertingas	
produktas,	tai	tik	papildomas	cukrus	mūsų	racione.	Sultys	tinka	
tik	mažiems	vaikams,	kurie	pradeda	ragauti	pirmuosius	vaisius	
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ir	daržoves,	taip	pat	žmonėms,	dėl	kokių	nors	priežasčių	nega-
lintiems	valgyti	vaisių	ir	daržovių.	
	 Žmogaus	organizmui	naudingi	obuoliai,	kiti	vaisiai,	taip	
pat	daržovės.	Obuoliai	turtingi	vitamino	C,	pektino,	juose	netrūksta	
ir	cukraus,	kurio	reikia	energijai	palaikyti.	Labai	naudinga	
obuolių	žievelė,	nes	joje	yra	maistinių	skaidulų.	Taip	pat	obuo-
liuose	yra	šiek	tiek	kalio,	fosforo,	geležies,	nedaug	vitamino	B.	 
	 Kokius	dar	vaisius	ir	daržoves	reikėtų	valgyti,	norint	
gauti	daugiau	vitaminų?	Pasakysiu	taip:	vaisių	ir	daržovių	racio- 
ne	turi	būti	įvairių	–	kuo	didesnė	įvairovė,	tuo	geriau.	Šviežiai	
spaustos	sultys	mūsų	racione	turėtų	sudaryti	ne	daugiau	kaip	
vieną	stiklinę,	Ir	tą	pačią	reikėtų	skiesti	pusiau	su	vandeniu.	
	 Žmonės	įsitikinę,	jog	sultys	–	„nekaltas“	vitaminų	šaltinis	
ir	geria	jų	litrais	per	dieną,	tačiau	tai	–	pertekliniai	angliavande-
niai,	kenkiantys	sveikatai.
	 Tarkime,	Lietuvos	diabeto	asociacijos	prezidentė	Vida	
Augustinienė	teigia,	kad	sergantiesiems	cukriniu	diabetu	sulčių	
vartojimas	turėtų	būti	itin	ribojamas,	kad	nerekomenduojama	jų	
išgerti	daugiau	kaip	pusė	stiklinės	per	dieną.

Lina 
Vidniarskaitė 
pataria valgyti 
daugiau vaisių, 
o sulčių spausti 
mažiau
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	 „Minėdami	Pasaulinę	diabeto	dieną,	šiais	metais	raginame	
atkreipti	dėmesį	į	sveiką	gyvenseną	ir	mitybą,	kaip	vieną	svar-
biausių	cukrinio	diabeto	prevencijos	priemonių.	Šiandien	pasau-
lyje	yra	per	382	milijonų	diabetu	sergančių	žmonių.	Pernai	dėl	
diabeto	komplikacijų	mirė	apie	5	milijonai	sergančiųjų.	Lietuvoje	
cukriniu	diabetu	serga	daugiau	kaip	111	tūkstančių	gyventojų.	
Tačiau	labai	daug	žmonių	nežino,	kad	serga	cukriniu	diabetu,	
todėl	nieko	neįtardami	vartoja	daug	cukraus	turinčių	maisto	pro-
duktų:	konditerijos	gaminių,	vaisių	ir	sulčių.	Vaisių	sultis	reikėtų	
gerti	labai	saikingai.	Be	to,	būtina	daugiau	dėmesio	skirti	ir	fizi-
niam	aktyvumui,	o	dėl	cukrinio	diabeto	–	nuolat	pasitikrinti	ir	
taip	apsisaugoti	nuo	baisių	ligos	pasekmių,“	–	pataria	cukriniu	
diabetu	sergančiuosius	vienijančios	asociacijos	vadovė.
	 Medicinos	diagnostikos	ir	laboratorinių	tyrimų	asociaci-
jos	valdybos	pirmininkė,	laboratorijos	„Sosdiagnostika“	vadovė,	
gydytoja	Eglė	Marciuškienė	irgi	mano,	jog	cukrinį	diabetą	lemia	
ne	vien	gausus	saldžių	produktų	–	šokolado,	saldainių	ar	pyragai-
čių	–	vartojimas.	Pasak	jos,	dažniau	dėl	cukrinio	diabeto	reikėtų	
pasitikrinti	ne	vien	saldumynus,	bet	ir	sultis,	taip	pat	vaisius	mėgs-
tantiems	žmonėms.
	 „Laboratorijoje	atlikdami	kraujo	tyrimus	matome,	kad	
didesnis	gliukozės	kiekis	kraujyje	dažniau	nustatomas	antsvorį	
turintiems	arba	nutukusiems	žmonėms,	taip	pat	tiems,	kurių	
padidėjęs	cholesterolio	kiekis	kraujyje	bei	aukšto	kraujospū-
džio	kamuojamiems	asmenims.	Šiems	ir	saldumynus	mėgstan-
tiems	žmonėms	pasitikrinti	dėl	cukrinio	diabeto	rizikos	reikėtų	
bent	kartą	per	metus	atliekant	glikuoto	hemoglobino	(HbA1c)	
tyrimą.	Šis	tyrimas	parodo	paciento	cukraus	kiekio	kraujyje	
vidurkį	per	paskutinius	3–4	mėnesius,	todėl	yra	daug	tikslesnis	
ir	informatyvesnis	už	įprastą	gliukozės	kiekio	nustatymą,“	–	
teigia	gydytoja	E.	Marciuškienė.

SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖMS



17

	 Kai	kuriose	Vakarų	Europos	šalyse	glikuoto	hemoglo-
bino	tyrimas	visiškai	pakeitė	mums	įprastą	gliukozės	kiekio	
kraujyje	nustatymą,	rodantį	cukraus	kiekį	tik	tyrimo	atlikimo	
metu.	Glikuoto	hemoglobino	tyrimas	reguliariai	atliekamas	ir	
sergantiesiems	cukriniu	diabetu	pacientams,	todėl	pagal	šio	
tyrimo	rezultatus	koreguojamas	gydymas.
	 Gydytojos	E.	Marciuškienės	teigimu,	nedelsdami	pasiti-
krinti	dėl	cukrinio	diabeto	turėtų	asmenys,	jaučiantys	šiuos	simp-
tomus:	dažnas	šlapinimasis,	besaikis	troškulys,	didėjantis	alkis,	
svorio	mažėjimas,	nuovargis,	negebėjimas	susikaupti	ar	išlaikyti	
dėmesį,	suprastėjusi	rega,	vėmimas	ir	skrandžio	skausmai,	plaš-
takų	ir	pėdų	dilgčiojimas	ar	nejautrumas,	neryškus	matymas,	
dažnos	infekcijos,	blogai	gyjančios	žaizdos.	
	 Tačiau	atminkime,	kad	daugeliu	atvejų	cukrinis	diabetas	
ilgą	laiką	nesukelia	jokių	simptomų	arba	jie	labai	neryškūs.

SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖMS

Interneto iliuctracijos

Interneto iliuctracijos
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Vida ir Gintautas:
Gailestis neįgalų 
žmogų žlugdo…“

	 Šie	metai	Lietuvoje	–	šeimos	metai.	Tačiau	šiandien	
Lietuvoje	tapo	įprasta	eskaluoti	priešpriešą	tarp	„tradicinės“	
ir	„netradicinės“	šeimos,	apie	įprastinę	šeimą	kalbėti	kaip	apie	
tramdomuosius	marškinius,	nesuderinamus	su	žmonių	santy-
kių	įvairove.	Tad	labai	džiugu,	kad	Šeimos	institutas	ir	portalas	 
bernardinai.lt	pradėjo	vykdyti	projektą	„Šeima	–	bendrystės	
sodas“.	Vieni	pirmųjų,	su	kuriais	skaitytojai	supažindinami	–	Vida	
ir	Gintautas.	Vida	nuo	kūdikystės	turi	negalią.	Per	gaisrą	jai	buvo	
sužalotas	veidas.	Tačiau	tas	moteriai	nesutrukdė	užaugti	pasiti-
kinčiai	savimi,	baigti	universitetą,	darbuotis	valstybės	tarnyboje,	
sukurti	gražią	šeimą	su	mylimu	žmogumi	ir	susilaukti	dukrelės.	

lemtinga minutė – ženklas 
visam gyvenimui

	 Kai	atsitiko	nelaimė,	mažajai	Vidutei	buvo	vos	du	mėnesiai	–	 
jai	ant	veido	užkrito	virš	krosnies	džiūvę	ir	netikėtai	užsidegę	vys-
tyklai.	Mergaitę	tuo	metu	prižiūrėjo	močiutė,	tačiau	tą	akimirką	
viduje	jos	nebuvo	–	išbėgo	trumpam	į	lauką,	mat	nusitraukęs	nuo	
grandinės	šuva	užpuolė	į	svečius	ateinančią	kaimynę.
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Interneto iliustracijos

	 Po	nelaimės	Vidutė	liko	kaime,	pas	močiutę.
	 „Gal	todėl,	kad	kaimo	žmonės	kitokie?	Kad	nepatirčiau	
jokių	patyčių?“	–	svarsto	moteris,	įsitikinusi,	jog	žmonėms,	
negalią	turintiems	nuo	mažų	dienų,	psichologiškai	lengviau	nei	
tiems,	kurie	su	negalia	susidūrė	vėliau.	
	 Tiesa,	kartais	ir	Vidai	kildavo	klausimas,	kodėl	ji	ne	
tokia	kaip	visi.	Tačiau	ilgainiui	ji	išmoko	susitaikyti	su	duo-
tybe,	sėkmingai	baigė	mokyklą,	Vilniaus	universitete	studijavo	
teisę,	o	dabar	dirba	Vyriausybės	atstovo	Klaipėdos	apskrityje	
tarnyboje.

užuojauta? O, ne…

	 Vidą	labai	skaudindavo,	kai	dar	studijų	metais,	tarkime,	
belaukiant	autobuso	stotelėje,	prie	jos	prieidavo	koks	nors	išgė-

Gintautas, Ievutė ir Vida – laiminga šeima



20

BŪKIM PAŽĮSTAMI

ręs	vyriškis	ir	pradėdavo	reikšti	užuojautą.	Atrodė,	kad	neblaivus	
žmogus	jaučiasi	kažkoks	ypatingas,	nusprendęs	pagailėti	„gyve-
nimo	sudarkytos	aukos“.	
	 Vidai	tas	atrodė	baisiausia.	Ji	įsitikinusi:	sveikieji	neįga-
lųjį	turi	priimti	kaip	sau	lygų,	nors	ir	kitokio	kūno	žmogų,	o	ne	
rodyti	gailestį,	nes	toks	elgesys	labai	žlugdo.	
	 „Neįgaliajam	galbūt	reikia	daugiau	tam	tikro	dėmesio,	
tačiau	tikrai	ne	užuojautos,“	–	įsitikinusi	moteris,	kuri	–	kaip	ir	
kiekviena	jauna	būtybė	–	svajojo	ištekėsianti,	turėsianti	vaikų.	
Tačiau	susidėti	su	pirmu	pasitaikiusiu	girtuokliu	ar	kvailiu?	
Ne,	to	Vida	tikrai	nenorėjo.	Geriau	jau,	kaip	Omaro	Chajamo	
sakoma,	būti	vienam,	negu	su	bet	kuo.	

Dievas, sutuoktinis, 
vaikai…

	 Vidą	ir	Gintautą	supažindino	giminaičiai.	Jiedu	susitiko	
per	vieną	šeimos	šventę	ir	netrukus	pajuto,	jog	norėtų	būti	kartu. 
	 „Draugavome	labai	trumpai.	Po	trijų	mėnesių	Gintautas	
pasipiršo,	nusprendėme	priimti	Santuokos	sakramentą.	Kadangi	
esu	tikinti	ir	man	nepriimtinas	gyvenimas	drauge	nesusituokus,	
tai	ir	buvo	pagrindinis	greito	apsisprendimo	motyvas,“	–	tikina	
moteris,	o	Gintautas	žmoną	papildo:	„Ir	štai	dabar	turime	šešerių	
metų	dukrelę	Ievutę.“	
	 Sutuoktiniai	sako,	kad	jų	bendro	gyvenimo	credo	labai	
paprastas:	pirmoje	vietoje	–	Dievas,	antroje	–	sutuoktinis,	o	tre-
čioje	–	vaikai.
	 „Turime	daug	pažįstamų,	kuriems	vaikas	–	viskas,	nely-
ginant	akies	vyzdys,	–	atvirauja	Vida.	–	Mudu	taip	pat	labai	
mylime	savo	Ievutę,	tačiau	jokiam	vaikui	šeimoje	nebus	gera,	
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jeigu	„šlubuos“	tėvų	tarpusavio	santykiai.	Todėl	pirmiausiai	
stengiamės	gerbti	ir	mylėti	vienas	kitą.	Be	to,	vaikai	juk	užauga	
ir	išeina	iš	namų,	kad	galėtų	gyventi	savo	gyvenimą.	Kas	tada	
lieka,	į	ką	atsiremti?	Žinoma,	į	sutuoktinį.“	
	 „Mudu	tikrai	neturime	didesnių	sunkumų,	–	priduria	
Gintautas.	–	Kai	Dievas	pirmoje	vietoje,	tada	ir	visa	kita	–	savo	
vietoje.“	

rinkosi ne princą, 
bet žmogų

	 Vida	džiaugiasi	turinti	nuostabią	draugę,	kuri	prieš	ves-
tuves	jai	davė	puikų	patarimą.	Girdi,	su	būsimuoju	viską	reikią	
aptarti	iš	anksto.	Iki	mažiausių	smulkmenų.	Nes	po	to	nebebus	
galima	nieko	pakeisti.	
	 „Supratau,	jog	klaidinga	nuomonė,	kad	svarbiausia	–	
ištekėti,	o	po	to	jau	galima	bus	„šokdinti“	vyrą	pagal	save.	Man	
labai	gaila	merginų,	kurios	kaip	tik	taip	ir	mano.	Taigi,	mudu	su	
Gintautu	prieš	vestuves	aptarėme	ir	šeimos	biudžetą,	ir	visa	kita. 
	 Moteris	pripažįsta,	jog	iš	pradžių	vis	dėlto	būta	šiokios	
tokios	trinties,	nes	žmonės	susituokia	skirtingi,	vieno	–	vienoks	
supratimas,	kito	–	kitoks.	Tačiau	noras,	kad	šeima	būtų	tvirta,	
kad	joje	kiekvienas	jaustųsi	jaukiai,	padėjo	nugludinti	atsiradu-
sius	„kampus“.	

Galingesnis už visus vaistus

	 Vida,	kilusi	iš	giliai	tikinčios	šeimos,	tikėjimu	„užkrėtė“	
ir	Gintautą.	Moteris	sako,	kad	jų	šeimai	tobulėti	ir	stiprėti	labai	
padėjo	kunigas	V.	Rudzinskas,	kuris	Panaroje,	netoli	Merkinės,	
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įkūrė	„Pilnų	namų	bendruomenę“.	Abu	sutuoktiniai	–	kilimo	
dzūkai,	tad	netruko	į	Panarą	nuvykti,	juoba	ir	priežasties	būta	–	
sušlubavo	mažosios	Ievutės	sveikata.
	 „Esame	išklausę	ne	vieną	kunigo	V.	Rudzinsko	paskaitą.	
Po	to	aš	tikėjimą	ėmiau	suprasti	kitaip,	giliau.	Šios	paskaitos	iš	
tiesų	yra	jo	Mišių	pamokslai,	kurie	vienas	su	kitu	susiję.	Niekur	
nesu	to	girdėjusi.	V.	Rudzinskas	kalba	ne	vien	apie	tikėjimą,	bet	
ir	apie	daugelį	kitų	gyvenimiškų	dalykų,	pavyzdžiui,	kad	ir	apie	
vaikus.	Vasarą	kunigas	buvo	pradėjęs	tokį	ciklą.	Kadangi	gyve-
name	Klaipėdoje,	mums	Panara	labai	toli,	ten	galime	labai	retai	
nuvykti,	tačiau	turime	draugų,	kurie	važinėja	beveik	nuolatos,	ir	
mums	įrašo	kunigo	V.	Rudzinsko	pamokslus.	Vasarą	ten	dažniau	
nuvažiuojame	ir	mes.	Pavyzdžiui,	prieš	rugsėjo	pirmąją	nuvykti	
pas	kunigą	V.	Rudzinską	yra	būtinas	reikalas,	kad	gautume	jo	
palaiminimą,“	–	pasakoja	moteris	ir	džiaugiasi	įtikėjusi,	jog	
Dievas	tikrai	gydo.	Didžiausia	laimė,	kad	pasveiko	Ievutė.
	 „Gydytojai	mums	sakė:	jei	nutrauksime	vaistus,	dukrelę	
ištiks	koma.	Tačiau	Dievas	galingesnis	už	visus	vaistus,“	–	įsi-
tikinusi	Vida.	

Spaudai	parengė	Rasa	Kaveckienė

Interneto nuotraukos
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Vytautas	LAPINAS

 
	 Alytaus	rajono	savivaldybės	pirminės	sveikatos	priežiūros	
centre	duris	atvėrė	medicininių	tyrimų	laboratorijos	„Sosdiag- 
nostika“	padalinys.	Tai	pirmoji	Alytuje	ir	viena	iš	keturių	pagal	
tarptautinius	ISO	15189	reikalavimus	Lietuvoje	akredituotų	
medicinos	laboratorijų.	Šis	padalinys	padidins	kokybiškų	tyrimų	
prieinamumą	alytiškiams,	o	medikams	leis	greičiau	ir	efektyviau	
diagnozuoti	klastingas	ligas.

Tyrimų rezultatai pripažįstami 

Lietuvoje ir užsienyje

	 Pasak	Medicinos	diagnostikos	ir	laboratorinių	tyrimų	
asociacijos	valdybos	pirmininkės,	laboratorijos	„Sosdiagnostika“	
vadovės,	gydytojos	Eglės	Marciuškienės,	dabar	alytiškiai	gali	
gauti	visus	aukštos	kokybės	kraujo	tyrimus,	kurių	rezultatai	bus	
pripažįstami	ne	tik	Lietuvos,	bet	ir	užsienio	gydymo	įstaigose.	
	 „Pacientai	skųsdavosi,	kad	nuvykę,	pavyzdžiui,	į	ligo-
nines	Kaune	ar	Vilniuje	operuotis,	būdavo	verčiami	kartoti	
rajonų	pirminės	sveikatos	priežiūros	centruose	atliktus	kraujo	
tyrimus.	Mūsų	laboratorija	yra	akredituota	pagal	ISO	15189	

Alytuje keičiasi 
susirgimų 
diagnostika
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„Medicinos	laboratorijos.	Ypatingieji	kokybės	ir	kompetencijos	
reikalavimai“	standartus.	Tai	įrodymas,	kad	laboratorijoje	įdiegta	
veikianti	kokybės	kontrolės	sistema,	vadinasi,	laboratorija	yra	
kompetentinga.	Akredituota	laboratorija	užtikrina	puikią	kokybę	
ne	vien	tyrimo	atlikimo	metu,	tačiau	ir	kelia	itin	griežtus	reika-
lavimus	kokybei	ikianalitinės	bei	poanalitinės	fazių	metu.	Dėl	
šios	priežasties	akredituotoje	laboratorijoje	atlikti	tyrimai	yra	
patikimesni,	o	ir	gydymo	įstaigos	viena	kitos	atliktais	tyrimais	
labiau	pasitiki	ir	nebeverčia	pacientų	kartoti	tų	pačių	tyrimų.	Taip	
sutaupomi	tiek	pacientų,	tiek	sveikatos	priežiūros	įstaigų	pinigai,	
o	svarbiausia	–	brangus	laikas“,	–	tikina	E.	Marciuškienė.
	 Alytaus	rajono	savivaldybės	pirminės	sveikatos	prie-
žiūros	centro	vadovas,	gydytojas	Antanas	Damkus	tikina,	kad	
gydymo	įstaigai	labai	svarbi	laboratorinių	tyrimų	kokybė.
	 „Pagal	laboratorinių	tyrimų	rezultatus	diagnozuojame	
daug	susirgimų,	koreguojame	gydymą.	Turi	būti	visiškas	tyrimų	
patikimumas,	pasitikėjimas	laboratorija,	kad	klausimų	nekiltų	
nei	gydytojui,	nei	pacientui.	Džiaugiuosi,	jog	dabar	itin	koky-
biški	tyrimai	prieinami	ne	tik	prie	mūsų	gydymo	įstaigos	prisi-
rašiusiems	pacientams,	bet	ir	visiems	alytiškiams“,	–	sako	A.	
Damkus.

Nebereikės važiuoti į 

Kauną ar Vilnių 

	 Kita	problema,	kurią	išsprendė	akredituotos	laboratorijos	
padalinio	atidarymas	Alytuje	–	sudėtingi	ir	specifiniai	labora-
toriniai	tyrimai,	dėl	kurių	anksčiau	miesto	ir	rajono	gyventojai	
turėdavo	važiuoti	į	Kauną	ar	Vilnių.
	 „Alytaus	miesto	ir	rajono	gyventojams	taps	prieinami	
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reti,	sudėtingi,	nors	laboratorijos	veikloje	jau	tampantys	įprastais	
tyrimai:	vitamino	D,	slaptosios	tuberkuliozės	diagnostikai	rei-
kalingo	„Quantiferon	TB	Gold“,	vitamino	B12,	folinės	rūgšties.	
Laboratorija	atlieka	labai	platų	alerginių	tyrimų	spektrą,	todėl	
palengvės	darbas	Alytaus	alergologams.	Alytuje	taip	pat	atsirado	
galimybė	patikimiau	išsitirti	dėl	lytiškai	plintančių	infekcijų,	o	
tam	pakanka	tik	kelių	lašų	rytinio	šlapimo.	Laboratorija	„Sos-
diagnostika“	atlieka	dar	tikslesnį	ŽIV	antikūnių	kartu	su	p24	
antigenu	tyrimą,	kuris	sutrumpina	ŽIV	diagnozavimo	ar	atme-
timo	periodą	iki	minimumo“,	–	esminius	pokyčius	laboratorinės	
diagnostikos	srityje	vardija	gydytoja	E.	Marciuškienė.

Daugiau nemokamų tyrimų

	 Gydytojas	A.	Damkus	dar	primena,	kad	praėjusiais	metais	
buvo	pakeista	šeimos	gydytojo	norma,	kuri	suteikia	teisę	atlikti	
daugiau	nemokamų	laboratorinių	tyrimų.	Dėl	šios	priežasties	
kai	kurias	ligas	pavyksta	diagnozuoti	greičiau	ir	suteikti	būtiną	
pagalbą.
	 „Laboratorinius	tyrimus	gydytojas	skiria,	kai	yra	tam	
tikros	indikacijos,	aiškūs	paciento	skundai,	požymiai,	kad	asmuo	
serga.	Ypatingai	daug	tyrimų	atliekame	nėščiosioms,	nes	jų	
priežiūrai	skiriame	sustiprintą	dėmesį.	Taip	pat	vykdome	anks-
tyvosios	prevencijos	programas,	finansuojamas	PSDF	biudžeto	
lėšomis.	Daugiausiai	tyrimų	atliekama	pagal	priešinės	liaukos	
(prostatos)	vėžio	ankstyvosios	diagnostikos	bei	širdies	ir	krauja-
gyslių	ligų	programas.	Deja,	ne	visi	alytiškiai	skuba	pasitikrinti	
sveikatą	laiku“,	–	apgailestauja	Alytaus	rajono	savivaldybės	
pirminės	sveikatos	priežiūros	centro	vadovas.
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	 VšĮ	,,Nugalėk	save“	(Dariaus	ir	Girėno	g.	1, Veliuonos	mstl.,	
Jurbarko	r.)	šių	metų	gruodžio	22	dieną	10	valandą	skelbia	nusidėvėju-
sių	ir	nebetinkamų	naudoti	ilgalaikio	turto	priemonių	viešą	aukcioną.	

Parduodama:

Biuro	baldų	komplektas	(inv.	nr.	1250013),	eksplotacijos	pradžia	
2004-12-01,	pradinė	kaina	10	Lt.
Biuro	stalas	kampinis	su	viena	stalčių	dėže	(inv.	nr.	1250022),	
eksplotacijos	pradžia	2006-10-01,	pradinė	kaina	10	Lt.
Biuro	stalas	su	dviem	stalčių	dėžėm	(inv.	nr.	1250023),
eksplotacijos	pradžia	2006-10-01,	pradinė	kaina	10	Lt.
Filmavimo	kamera	Panasonic	NV-GSEP-S	su	priedais	(inv.	nr.	
1270030),	eksplotacijos	pradžia	2007-01-01,	pradinė	kaina	10	Lt. 
Fotoaparatas	KODAK	Easy	Share	Z612	(inv.	nr.	1270031),	
eksplotacijos	pradžia	2008-05-01,	pradinė	kaina	10	Lt.
Komoda	 darbo	 priemonėms	 4	 stalčių	 (inv.	 nr.	 1250025),	
eksplotacijos	pradžia	2006-10-01,	pradinė	kaina	10	Lt.
Kompiuteris	ATOMIK	Extreme	I	Pentium	4	(inv.	nr.	1270014),	
eksplotacijos	pradžia	2005-01-01,	pradinė	kaina	10	Lt.
Kompiuteris	su	monitoriumi	Samsung	913	NLCD,	spausdintuvas	
HP	DeskJet	3920	 ir	M	WALL.SKREEN	150X150	(inv.	nr.	
1270019),	eksplotacijos	pradžia	2006-01-01,	pradinė	kaina	10	Lt. 
Kompiuteris	su	priedais	(inv.	nr.	1270026),	eksplotacijos	pradžia	
2007-01-01,	pradinė	kaina	10	Lt.
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Kompiuteris	su	priedais	(inv.	nr.	1270027),	eksplotacijos	pradžia	
2007-01-01,	pradinė	kaina	10	Lt.
Monitorius	 Samsung	 LCD	 17	 172S	 (inv.	 nr.	 1270011),	
eksplotacijos	pradžia	2004-08-03,	pradinė	kaina	1	Lt.
Nešiojamas	kompiuteris	(inv.	nr.	1270005),	eksplotacijos	pradžia	
2002-04-01,	pradinė	kaina	1	Lt.
Projektorius	Canon	LV-S3	(inv.	nr.	1270015),	eksplotacijos	
pradžia	2005-01-01,	pradinė	kaina	1	Lt.
Spausdintuvas	 HP	 DESKJET	 920	 C	 (inv.	 nr.	 1270006),	
eksplotacijos	pradžia	2002-05-01,	pradinė	kaina	1	Lt.
Spausdintuvas	HP	LaserJet	1010	(inv.	nr.	1270007),	eksplotacijos	
pradžia	2004-09-01,	pradinė	kaina	1	Lt.
Spausdintuvas	Samsung	SCX-4200/FEV	(inv.	nr.	1270023),	
eksplotacijos	pradžia	2007-01-01,	pradinė	kaina	1	Lt.
Stalas	(inv.	nr.	1250001),	eksplotacijos	pradžia	1999-07-01,	
pradinė	kaina	1	Lt.
Televizorius	Toshiba	21CSZ5TR	(inv.	nr.	1250017),	eksplotacijos	
pradžia	2005-01-01,	pradinė	kaina	1	Lt.
Šaldytuvas	 ZANUSSI	 ZK21/6ATO	 (inv.	 nr.	 1250018),	
eksplotacijos	pradžia	2005-01-01,	pradinė	kaina	1	Lt.

	 Techniką	Veliuonos	neįgaliųjų	ir	bendruomenės	dienos	
centre	(Dariaus	ir	Girėno	g.	1,	II	aukštas,	įėjimas	iš	kiemo)	
apžiūrėti	galima	gruodžio	22	dieną	nuo	8.00	val.	Registruotis	
telefonu	8	447	42922

VšĮ	,,Nugalėk	save“	direktorė	Henrieta	Aleksandravičienė
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Po dešimtmečio 
pertraukos – 
„Sveika, daina!“
Loreta	CIKAITĖ

Gražių prisiminimų 
paskatinti

	 2001	metais	startavusios	ir	net	penketą	metų	sėkmingai	
gyvavusios	Respublikinės	neįgalių	atlikėjų	vokalinių	ansamblių	
šventės-konkurso	„Dainuojanti	santaka“	šlovės	nepamiršo	ne	
vien	organizatoriai	–	Kauno	krašto	neįgaliųjų	sąjunga	–	bet	ir	
dalyviai,	išsibarstę	po	visą	Lietuvą:	susibūrę	į	draugijų	ir	sąjungų	
meno	kolektyvus	toliau	kuriantys	ir	dainuojantys.	Kiekvieną	
kartą	sutikę	buvusio	renginio	iniciatorę	Jolantą	Beresnevičienę,	
žmonės	klausinėdavo,	ar	nevyks	ir	vėl	tokia	šventė,	ar	nebus	
galima	pasivaržyti,	save	parodyti	ir	kitų	pasiklausyti,	specialisto	
komentarą	išgirsti,	nes	taip	jau	žmogus	sukurtas,	kad	ne	vien	
duona	ir	kompensacinėmis	priemonėmis	gyvas,	bet	ir	saviraiš-
kos,	pripažinimo,	dėmesio	ir	aplodismentų	ilgisi...	
	 Ko	gero,	aplodismentų	pasiilgo	ir	patys	organizatoriai,	
nes	vykdyti	Socialinės	reabilitacijos	paslaugų	neįgaliesiems	
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Po dešimtmečio 
pertraukos – 
„Sveika, daina!“

Viršuje: Kauno krašto neįgaliųjų sąjungos liaudiškos dainos 
ansamblis „Šerkšnas“; apačioje: Kauno miesto neįgaliųjų 
draugijos moterų vokalinis ansmablis „Atgaiva“
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bendruomenėje	projektus	Kauno	miesto	ir	Kauno	rajono	savi-
valdybėse	–	jokia	šventė,	o	nuolatinis,	įtemptas	darbas,	ypač	kai	
projektų	vykdytojai	patys	paliesti	sunkių	negalių.	Tačiau	tokia	
asociacijos	strategija	ir	taktika:	pirmiausiai	darbo	duoti	tiems,	
kurių	laisvoje	darbo	rinkoje	niekas	nelaukia.	
	 Vis	dėlto	prisiminimų	paskatinta,	juoba	atsiradus	nau-
joms	sociokultūrinių	projektų	rėmimo	sąlygoms,	Kauno	krašto	
neįgaliųjų	sąjunga	parengė	socialinį,	kultūrinį	 ir	edukacinį	
projektą	„Sveika,	daina!“,	kurį	iš	dalies	parėmė	Kauno	miesto	
savivaldybės	administracija	bei	LR	Kultūros	rėmimo	Taryba.	
Prisidėjo	ir	nuolatiniai	asociacijos	rėmėjai:	įmonė	„Pirmas	žings-
nis“,	AB	„Ortopedijos	Technika“,	UAB	„Sanitex“.	Savo	darbus	
šventei	skyrė	tautodailininkė	Leonora	Piliukaitytė-Špiliauskienė,	
dailininkė	Gražina	Luckutė-Bukienė,	 talkino	 savanoriai	 –	 
Nijolė	Ramonienė,	Alina	Česaitytė,	Antanas	Diržys	ir	Tomas	
Sakalauskas.

Dvasinis turtas ir 
nauji iššūkiai

	 Projektas	vyko	dviem	etapais:	kūrybinių	laboratorijų	ir	
viešo	renginio	principu.
	 I	etapo	metu	sukurtas	originalus	vokalinio	žanro	muziki-
nis	kūrinys	„Sveika,	daina“,	kurio	autoriai	–	klaipėdietis	poetas	
Alfonsas	Jonas	Navickas	ir	kaunietis	kompozitorius	Raimundas	
Martinkėnas.	
	 Daina	 sužavėjo	ne	vien	užsakovus,	bet	 ir	 atlikėjus,	
o	neįgaliųjų	meno	kolektyvų	vadovams	ji	buvo	„tikrai	kietas	
riešutėlis“,	kol	jie	„sustatė“	ugdytinių	balsus.	Tačiau	rezultatas	
pranoko	lūkesčius,	tad	organizatoriai	džiaugiasi,	kad	su	šiuo	
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Viršuje: Kauno rajono Samylų kultūros centro Rokų laisvalaikio 
salės scenoje – Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos ansamblis 
„Lomena“; apačioje: fiinalinis renginio akcentas – jungtinis šventės 
dalyvių choras atlieka R. Martinkėno ir Alf. Navicko sukurtą dainą 
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kūriniu	išsipildė	biblinis	priesakas	„Kaupkite	turtus	ne	žemėje,	
ne	skryniose,	o	Danguje!“	
	 Pasak	J.	Beresnevičienės,	Kauno	krašto	neįgaliųjų	sąjunga	
nuo	šiol	savo	asociacijos	balanse	turės	nematerialaus	turto. 
	 Rugpjūtį	įmonės	„Pirmas	žingsnis“	salėje	įvyko	meto-
dinis	seminaras	neįgaliųjų	meno	kolektyvų	vadovams.	Salės	
pasirinkimą	nulėmė,	kad	savininkas	Algimantas	Astrauskas	
yra	ne	tik	gabus	verslininkas,	mecenatas,	bet	ir	mylintis	meną	
žmogus	–	seminaro	dalyviai	galėjo	vietoje	mokytis	groti	ir	dai-
nuoti	kūrinį	„Sveika,	daina“,	kompozitoriui	R.	Martinkėnui	
akompanuojant	čia	pat	stovinčiu	pianinu.	Seminare	dalyvavo	
10	meno	vadovų	iš	Kaišiadorių,	Jiezno,	Ukmergės	ir	Kauno	
regiono.
	 Seminare	įgyta	patirtis	ir	užmegztas	vadovų	bendradar-
biavimas	paskatino	projekto	iniciatorę	J.	Beresnevičienę	imtis	
naujo	iššūkio	–	jungtiniu	ansamblių	choru	sudainuoti	kūrinį	
„Sveika,	daina!“	Vilniuje,	Katedros	aikštėje,	per	šventę	„Tau,	
Vilniau!“
		 Po	derybų	su	šventės	organizatore	–	viešąja	 įstaiga	
„Guboja“	 –	 kūrinys	 buvo	 įtrauktas	 į	 parodomąją	 šventės	
programą.	
	 Tad	„Sveika,	daina“	viešo	atlikimo	generalinė	repeticija	
vyko	Didžiojoje	scenoje	Katedros	aikštėje.,	Vilniuje,	šventės	
„Tau,	Vilniau“	metu.	Kūrinį	atliko	25	neįgalieji	atlikėjai:	ansamb- 
lių	„Šerkšnas“	(Kauno	krašto	neįgaliųjų	sąjunga),	„Daina“	
(Ukmergės	žmonių	su	negalia	sąjunga),	„Goda“	(Ukmergės	
miesto	neįgaliųjų	draugija)	ir	„Atgaiva“(	Kauno	miesto	ne-
įgaliųjų	draugija)	nariai,	o	akompanavo	ansamblio	„Šerkšnas“	
meno	vadovė	Regina	Aleknienė.	Kūrinį	išgirdo	apie	800	žmonių,	
buvusių	aikštėje	ir	klausiusių	koncerto.
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Konkursas nenuvylė

	 Kūrybinių	laboratorijų	patirtį	sėkmingai	įprasmino	ir	
vainikavo	viešas	koncertas	„Sveika,	daina“,	surengtas	Kauno	
rajono	Samylų	kultūros	centro	Rokų	laisvalaikio	salėje.
	 Rengiantis	koncertui	buvo	sukurtas	projekto	logotipas,	
išleistas	reklaminis	plakatas	–	afiša,	kuri	platinta	interneto	porta-
luose	ir	per	neįgaliųjų	organizacijas	bei	Kauno	regiono	savivaldy-
bių	priimamuosius.	Parengtos	originalios	padėkos	koncerte	daly-
vavusiems	ansambliams.	Nupirkti	suvenyrai,	papuošti	projekto	
„Sveika,	daina“	logotipu	ir	dizainu.	Sukviesti	svečiai	ir	žiūrovai	–	 
Kauno	regiono	neįgaliųjų	bendruomenė,	kultūros	specialistai,	
Kauno	miesto	ir	rajono	savivaldybių	administracijų	atstovai.	 
	 Socialinio,	kultūrinio	ir	edukacinio	projekto	„Sveika,	
daina“	baigiamajame	koncerte	dalyvavo	7	neįgaliųjų	meno	
kolektyvai:	Kauno	miesto	 neįgaliųjų	 draugijos	 ansamblis	
„Atgaiva“	(vadovė	Dalia	Liutkienė);	Ukmergės	miesto	neįga-
liųjų	draugijos	moterų	vokalinis	ansamblis	„Kartos“	(vadovė	
Zita	Kviklienė);	Kauno	rajono	Garliavos	neįgaliųjų	draugijos	
ansamblis	„Šarma“	(vadovė	Daiva	Traškevičienė);	Ukmergės	
žmonių	su	negalia	sąjungos	mišrus	ansamblis	„Daina“	(vadovas	
Kazimieras	Piestinis);	Kaišiadorių	krašto	neįgaliųjų	sąjungos	
ansamblis	„Lomena“	(vadovė	Regina	Baublienė);	Ukmergės	
miesto	neįgaliųjų	draugijos	ansamblis	„Goda“	(vadovė	Zita	
Kviklienė)	ir	Kauno	krašto	neįgaliųjų	sąjungos	liaudiškos	dainos	
ansamblis	„Šerkšnas“	(vadovė	Regina	Aleknienė).	
	 Parodomąsias	kolektyvų	programas	vertino	reikli	komi-
sija:	Augenija	Stoškuvienė	(Prienų	rajono	Jiezno	žmonių	su	
negalia	sąjungos	pirmininkė),	Deimantė	Čegytė	(VDU	Viešo-
sios	komunikacijos	II	kurso	studentė,	dainininkė)	ir	Edmundas	
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Gumuliauskas	(kultūros	specialistas,	Kauno	Tautinės	kultūros	
centro	ansamblio	„Ainiai“	muzikantas).	
	 Renginio	nuotaiką	kūrė	ir	gražiai	visus	pristatė	Rokų	lais-
valaikio	salės	šeimininkė,	nuolatinė	organizatorių	pagalbininkė	
Danutė	Paršelienė.	
	 Iš	viso	baigiamajame	renginyje	dalyvavo	150	asmenų,	iš	
jų	110	neįgaliųjų.
	 Koncertą	stebėjo	ir	dalyviams	padėkas	bei	suvenyrus	
įteikė	Kauno	rajono	savivaldybės	administracijos	direktoriaus	
pavaduotoja	Angelė	Ščiukauskienė,	o	Kauno	miesto	mero	
Andriaus	Kupčinsko	pasirašytus	raštais	dalyvius	apdovanojo	
pirmasis	pavaduotojas	Zenonas	Abramavičius	bei	miesto	Tary-
bos	Socialinių	reikalų,	šeimos	ir	darbo	komiteto	pirmininkė	
Loreta	Kudarienė.	Sveikinimo	žodį	 tarė	AB	„Ortopedijos	
Technika“	atstovė	ryšiams	su	visuomene	Irina	Sabaliauskienė,	
už	aktyvų	dalyvavimą	ir	meno	vadovų	pasišventimą	darbui	su	
neįgaliaisiais	dėkojo	projekto	organizatoriai	–	Kauno	krašto	
neįgaliųjų	sąjunga.	
	 Žiuri	vieningu	vertinimu	sunku	buvo	išrinkti	geriau-
sius,	metų	metus	koncertuojančius,	o	sąrašo	pabaigoje	palikti	
tuos,	kurie,	meilės	dainai	ir	bendravimui	vedini,	ką	tik	susi-
būrė,	kaip,	tarkime,	kaišiadoriškių	„Lomena“.	Tačiau	vis	tiek	
nebuvo	priešgyniaujančių,	kai	profesionaliausiu	meno	kolek-
tyvu	paskelbtas	ansamblis	„Atgaiva“	(Kauno	miesto	neįgaliųjų	
draugija),	harmoningiausiu	–	ansamblis	„Daina“	(Ukmergės	
krašto	žmonių	su	negalia	sąjunga),	originaliausiu	–	„Kartos“	
(Ukmergės	miesto	neįgaliųjų	draugija),	o	entuziastingiausiu	–	
kauniečių	„Šerkšnas“.	
	 Koncerto	finale	atlikti	kūrinį	„Sveika,	daina“	scenoje	
susirinko	84	neįgalieji	–	visų	ansamblių	nariai,	meno	vadovai.	
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Klausant	harmoningos	balsų	dermės,	pritariant	pianinui	ir	smui-
kui,	per	nugarą	ėjo	jau	seniai	bepatirti	šiurpuliukai.	Tuo	metu	
tikrai	buvo	padarytas	didelis	teigiamas	meno	poveikis	sveikatai,	
ko	iš	organizatorių,	skirdama	paramą,	ir	tikėjosi	LR	Kultūros	
rėmimo	Taryba.	
	 Po	oficialiosios	dalies,	šnekučiuojantis	vakaronėje	prie	
kavinės	„Suara“	suruošto	vaišių	stalo,	buvo	įgyvendinta	gali-
mybė	apkabinti	ir	be	jokių	suvaržymų	pasveikinti	seniai	matytus	
bičiulius,	padėkoti	organizatoriams,	pasidalinti	vyno	taure	ir	
puikia	nuotaika.
	 Džiugu,	kad	LR	Kultūros	rėmimo	Taryba	kitais	metais	
ir	vėl	kvies	teikti	projektus	veikloms,	suburiančioms	kūrybai	ir	
sveikatai.

Leonardo Švyliaus nuotraukos
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Sabaliauskienė; 2 p.: Žiema žiemužė; 3 p.: Kupiškėnų performanso 
„Meilė – žmogui, saulė – pasauliui“ akimirkos; 

4 p.: Dosnių naujųjų metų.

P. Vireliūno, L. Švyliaus ir  
V. Kiaušo nuotraukos

ISSN	1392-5563	 ©	Bičiulis,	2014

Bičiulis 2014 Nr. 12 (198)

Leidžia	VšĮ	„Nugalėk	save“

Gasperas Aleksa –
l.e.p. vyriausias redaktorius

Loreta CIKAITė,
Rasa KAVECKIENė –

korespondentės

Henrieta ALEKSANDRAVIČIENė –
VšĮ „Nugalėk save“ direktorė, 

reklama, prenumerata ir platinimas pagal sąrašus
Telefonas: 8 447 42922,

Elektroninis paštas: veliuona.centras@gmail.com

Vytauto 36, Veliuona, LT-74440 Jurbarko rajonas
Elektroninis paštas: biciulis@gmail.com

Tinklalapis: www.biciulis.com 

Žurnalą „Bičiulis“ 1998 m. įkūrė rašytojas 
Gasparas Aleksa.


