
Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2021 m. rugsėjo 23 d. – spalio 6 d.,   Nr. 18 (1531)   Laikraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.   Kaina 1 Eur

Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre vyko jogos užsiėmimai. 

Spaudos konferencijoje Seime pristatyti NVO fondo sudarymo keitimo principai.

NVO fondas: neatliepiami lūkesčiai 
ir siūlymai keisti įstatymą

Visą vasarą – aktyvumą skatinančios veiklos 

koks svarbus NVO atliekamas 
darbas sprendžiant ekstremalių 
situacijų iššūkius bei skurdo, 
priklausomybių, sunkių ligo
nių ir žmonių su negalia proble
mas. Be to, stiprios nevyriausy

binės organizacijos yra stiprios 
pilietinės visuomenės paskata 
ir garantas“, – Seime surengto
je spaudos konferencijoje teigė 
J. Džiugelis.

Pasak politiko, didžioji dau
guma NVO susiduria su finan
savimo tolygumo sunkumais ir 
veiklos plėtros iššūkiais. Jos re
miamos per projektines veiklas 
ir nėra tiek savarankiškos, kiek 
turėtų būti. Ypač tai atsispindi 
savivaldybėse.

Nevyriausybinių organi
zacijų plėtros įstatymo patai
sos, reglamentuojančios dides
nį NVO nepriklausomą finan
savimą, Seime buvo priimtos 
2019 m. gruodį. Įstatymas įsiga
liojo 2020 m. kovo 1 d., o Vy
riausybė ir jos įgaliotos institu
cijos, socialinės apsaugos ir dar
bo ministras, teisingumo minis
tras ir savivaldybių institucijos 

iki 2020 m. vasario 29 d. turėjo 
priimti šio įstatymo įgyvendi
namuosius teisės aktus. Tačiau, 
pasak J. Džiugelio, parlamenti
nė kontrolė atskleidė, kad po
įstatyminiai aktai nepriimti iki 
šiol, tad realiai fondas neveikia. 

Po debatų ir diskusijų su 
NVO užregistruotas įstatymo 
projektas, kuris turėtų užtikrin
ti stabilesnį NVO finansavimą. 
Politikai siūlo keisti NVO fondo  

Visą vasarą poilsiaujantieji 
Šventosios mokymo ir reabi-
litacijos centre galėjo įsitraukti 
į įvairias aktyvumą skatinan-
čias veiklas, naudotis įranga, 
treniruokliais. Tokia galimy-
bė atsirado Lietuvos neįgaliųjų 
draugijai (LND) įgyvendinant 
projektą „#SportasVisiems“, 
bendrai finansuojamą Sporto 
rėmimo fondo, kurį adminis-
truoja Švietimo mainų para-
mos fondas, lėšomis. 

Judėjimo galia

(nukelta į 3 psl.)

Pristatytos įstatymo 
pataisos 

„Jei anksčiau dar kas ir abe
jojo dėl nevyriausybinių organi
zacijų naudos, tai dabar, manau, 
net skeptikai savo kailiu patyrė, 

Sportuoti būtina visiems
Vilniaus rajono neįgalių

jų draugijos pirmininkė Galina 
Dunovskaja mėgsta aktyvų po
ilsį. Ji įsitikinusi – sportas rei
kalingas kiekvienam žmogui, 
bet negalią turinčiam – ypač. 
„Jei namuose 3 dienas nepada
rau gimnastikos, esu sukausty
ta“, – patirtimi dalijasi moteris 
ir prisimena, kad būtent sportas 
jai padėjo vėl atsistoti ant kojų. 
Jos teigimu, ypač judėti svarbu 
žmonėms, turintiems stuburo, 
sąnarių problemų. G. Dunovs
kaja džiaugiasi, kad ir atvykę į 
Šventosios mokymo ir reabili
tacijos centrą neįgalieji visą va
sarą galėjo ne tik ilsėtis prie jū
ros, bet ir aktyviai leisti laiką. 

Vilniaus rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai kasdien eidavo 
pasivaikščioti su šiaurietiškomis 

lazdomis, dalyvavo kinezitera
pijos užsiėmimuose, sportuo
davo ir prie treniruoklių. Pasak 
G. Dunovskajos, žmonės noriai 
išbandė ir sveikatingumo taką. 
„Įdomi pramoga, dar ir naudin
ga sveikatai. Ėjau ir aš, bandė ir 
kiti eiti – nėra taip lengva, bet 
labai smagu. 20 metų važiuoju į 
Šventąją, pirmą kartą tokios ga
limybės“, – džiaugiasi Galina. 

Pasak moters, tokios veik
los – ne tik sportas, bet ir bend
ravimas. Bendra veikla suvie
nija, žmonės išdrįsta vieni ki
tus pakalbinti, susipažinti. Dau
gelis priprato sėdėti namuose, 
ypač per karantiną, dažnai jie 
lieka užsisklendę savyje. „To
kios veiklos padeda susimąstyti, 
gal ir namuose pradėti aktyviau 
gyventi, nes judėti būtina kiek
vienam“, – įsitikinusi Galina. 

Skatina būti aktyvesniems 
Galimybės sportuoti atsi

rado LND parengus projektą 
ir gavus Sporto rėmimo fondo  
paramą projektui „#SportasVi
siems“ įgyvendinti. Projekto 
lėšomis buvo nupirkta sportui 
reikalinga įranga: šiaurietiškos 
ėjimo lazdos, jogos kilimėliai, 
kamuoliai, lazdos, 3 dviračiai, 
įrengtas sveikatingumo takas, 
lauko treniruokliai, dvejos sū
pynės: įprastos ir skirtos sup
tis neįgaliesiems vežimėliuose. 
Negalią turintys žmonės galė
jo sportuoti kineziterapijos, jo
gos užsiėmimuose, vyko veiklos 
su šunimis. 

„Tokiais projektais skatiname 
judėjimą, neįgaliųjų aktyvumą. 
Žmonės, atvažiavę į mokymo ir 
reablilitacijos centrą, gali spor
tuoti su profesionaliais vado

vais. Tai yra nuostabu. Aikštelę 
turim, kai geras oras, sportuoja
me ten, kai lyja – salėje“, – sa
ko LND pirmininkas Ignas Ma
čiukas. Jis džiaugiasi, kad žmo
nės ir kitais metais galės naudotis 
sporto inventoriumi. „Daug kur 
mieste matome įrengtus treni
ruoklius, džiugu, kad tokios ga
limybės sudaromos ir negalią tu
rintiems žmonėms“, – sako LND 
pirmininkas. Jo teigimu, tai ne 
vienintelė aktyvumą skatinanti 
LND veikla – jau tapo tradicija 
kasmet rengiamos respublikinės 
sporto žaidynės, kurios žmones 
su negalia iš visos Lietuvos šie
met sukvies jau spalio 6 dieną. 
„Tokios veiklos žmonėms suke
lia gerų emocijų, skatina džiaug
tis gyvenimu, ypač kai jie laimi 
medalių“, – dalijasi mintimis 
I. Mačiukas.

Noriai dalyvavo  
veiklose

Pasak LND projekto vyk
dytojos Saulės Vėjelienės, visi į 
mokymo ir reabilitacijos centrą 
atvykstančių neįgaliųjų draugi
jų pirmininkai buvo informuo
ti, kokiu metu kokios veiklos 
vyksta ir didžioji dauguma or
ganizacijų aktyviai dalyvauda
vo kineziterapijos, jogos užsi
ėmimuose. Pratimai buvo ne
sudėtingi, pritaikyti daugelio 
galimybėms. Juos buvo galima 
atlikti ir sėdint ant kėdės, svar
bu, kad žmogus nors kiek judė
tų. Abejojant buvo galima pa
sitarti su kineziterapeutu Mar
tynu Macu. 

„Kadangi mokymo ir rea
bilitacijos centre jau anksčiau, 
prieš šį projektą, buvo nupirkta 
keletas šiaurietiško vaikščiojimo 
lazdų, pastebėjome, kad neįga
lieji noriai pasiima jas ir nau
dojasi: vyresnio amžiaus žmo
nėms pasiremiant lengviau ei
ti, kitiems taip vaikščioti sma
giau. Norėjome padėti išmokti 
vaikščioti taisyklingai, kad būtų 
maksimali nauda. Daiva Abro
mienė vesdavo pažintinius už
siėmimus, kaip teisingai laikyti 
lazdas, kaip eiti. Daugeliui drau
gijų buvo gera proga patobulin
ti įgūdžius. Tikimės, kad dau
gelį tai paskatins ir ateity paimti 
į rankas šiaurietiškas lazdas“, – 
pasakoja S. Vėjelienė. 

Tolerancijos iššūkiai
Lietuvoje aktyviai veikia per 
15 tūkst. nevyriausybinių or-
ganizacijų (NVO). Didžiau-
sias pagal projektinį finan-
savimą dirbančių nevyriau-
sybininkų rūpestis – nepa-
kankamas finansavimas. 
Šias prob lemas turėjęs padėti 
spręsti NVO fondas vis dar 
nepradeda savo veiklos. Sei-
mo narys Justas Džiugelis su 
grupe parlamentarų užregis-
travo Nevyriausybinių orga-
nizacijų plėtros įstatymo pa-
keitimo projektą, kuriuo siūlo 
keisti NVO fondo sudarymo 
principą, kad būtų užtikrin-
tas stabilesnis NVO ir Lietu-
vos šaulių sąjungos (LŠS) fi-
nansavimas.

(nukelta į 5 psl.)

Olgos Posaškovos / Seimo kanceliarijos nuotr.
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Šiaulių Parkinsono draugijos 
pirmininkė Zita Vaidilienė pa-
pasakojo apie organizacijos vyk-
domą švietėjišką veiklą.

Šiaulių Parkinsono draugi
ja įgyvendino projektą „Netapk 
užkrečiamos ligos auka“. P. Vi
šinskio bibliotekoje buvo sureng
tos dvi viešos sveikatinimo pas
kaitos. Gydytojas infektologas, 
Trečiojo amžiaus universiteto 
rektorius A. Baublys skaitė pas
kaitą „Užkrečiamų ligų židiniai, 
jų profilaktika, sveikatos apsau
gos priemonės ir kiti veiksniai, 
leidžiantys apsisaugoti nuo apsi
krėtimo ar susirgimo užkrečia
momis ligomis“, o visuomenės 
sveikatos specialistas lektorius 
E. Kalinaitis – „Lietuvių požiūris 
į skiepus; tiki svarba, bet abejoja 

saugumu ir veiksmingumu“. Po 
paskaitų neįgalieji uždavė įvairių 
klausimų, susijusių su sveikatos 
problemomis, į kuriuos lektoriai 
išsamiai atsakė. Projekto dalyviai 
sužinojo daug naudingos infor
macijos apie užkrečiamas ligas, 
gydymosi galimybes. 

Labai aktuali šių dienų te
ma – skiepai, su kuria kiekvienas 
susiduriame. Lektorius E. Kali
naitis palinkėjo saugoti save ir sa
vo artimuosius, kad visi būtume 
sveiki, galėtume bendrauti, vyk
dyti veiklas ir būti saugūs. 

Po paskaitų renginio daly
viams koncertavo Parkinsono 
draugijos ansamblis „Gaida“ 
(vadovas J. Gavenauskas) bei ju
desio ir šokių terapijos šokėjos 
(vadovas L. Laureckis).

Vasaros linksmybės Nemenčinė:

Nemenčinės neįgaliųjų dienos 
užimtumo centro darbuotoja Ok-
sana Andziulienė su „Bičiulys-
tės“ skaitytojais dalijasi smagios 
vasaros įspūdžiais. 

Po ilgo karantino Nemen
činės neįgaliųjų dienos užim
tumo centro lankytojai ir dar
buotojai vasarą turėjo galimy
bę patirti naujų įspūdžių, nuo
tykių ir nerealių patirčių. Šil
ti orai kaip niekada lepino, tad 
galėjome daugiau laiko praleis
ti lauke. Organizavome orienta
cinius žygius, lobių paieškas po 
Nemenčinės apylinkes. Dažnai 
savo rytus pradėdavome nuo 
ėjimo su šiaurietiškomis laz
domis. Tai buvo ne tik laisva
laikio praleidimo forma, bet ir 
aktyvi fizinė veikla, kuri geri
na sveikatą, padeda atsikraty
ti neigiamų emocijų. Nemažai 
laiko praleisdavome centro kie
melyje, kuriame vykdavo šokių, 

dainavimo, piešimo ir tapymo 
pamokėlės. Labai džiaugėmės 
smagia išvyka į Monciškes prie 
jūros. Net keletą kartų vykome 
prie Asvejos ežero. Gamtos ap
suptyje maudėmės, kepėme ant 
laužo dešreles ir bendravome.

Jau antrus metus iš eilės 
cent ro lankytojai, padedami 
darbuotojų ir savanorių, išban
dė plaukimą baidarėmis upe. 
Šį kartą buvo pasirinktas Mer
kys – Dzūkijos upių tėvas. Mer
kio upė gana srauni ir plati, tad 
irklavimas – vienas malonu
mas. Tuo labiau kad visos ke
lionės metu mus lydėjo nuosta
būs smėlėtų pakrančių ir pušy
nų vaizdai. Tiesa, kliūčių nepa
vyko išvengti, pakeliui pasitaikė 
išvirtusių medžių ir po vande
niu pasislėpusių akmenų. Visas 
kliūtis padėjo įveikti gerai nusi
teikę ir viskam pasiruošę centro 
darbuotojai ir savanoriai. 

Vasaros pabaigoje nuspren
dėme apžiūrėti Trakus ir jų 
apylinkes. Pradėjome nuo al
pakų ūkio. Ekskursijos metu 
sužinojome, iš kur kilo ir kaip 
į Lietuvą atkeliavo pirmosios 
alpakos, kuo ypatingi šie gy
vūnai, kuo jie minta. Taip pat 
turėjome galimybę pabendrau
ti su šiais gyvūnais, juos palies
ti ir pamaitinti iš rankos.

Apžiūrėjome įspūdingą Tra
kų pilį ir Užutrakio dvarą. Pasi
plaukiojome valtimi po Galvės 
ežerą ir pasigrožėjome nepakar
tojamais vaizdais. 

Po kiekvienos mūsų išvy
kos dėkodavome mūsų drąsie
siems savanoriams už pagalbą, 
nuostabiai praleistą laiką, įtei
kėme jiems savo rankų darbo 
dovanėles. Namo keliaudavo
me pilni įspūdžių, patyrę gau
sybę nuotykių ir iššūkių, lydimi 
minties, kad daug kas įmanoma, 
jeigu tik labai nori... 

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro lankytojai vasarą plaukė 
baidarėmis.

Radviliškio r. neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkės pavaduotoja Ire-
na Vilniuvienė pasidalijo įspū-
džiais iš ataskaitinės-rinkiminės 
konferencijos.

Radviliškio rajono neįgalių
jų draugija surengė ataskaitinę
rinkiminę konferenciją. Rengi
nio dalyvius dainomis pasveiki
no draugijos vokalinis ansamb
lis ,,Gabija“ (vadovė Roma Ap
šegienė). Draugijos pirmininkė 
Jūratė Bredulskienė pristatė sve

čius: rajono merą Vytautą Sime
lį, Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininką Igną Mačiuką ir po
licijos komisariato pareigūnes. 
Jos papasakojo, kaip apsisaugoti 
nuo suaktyvėjusių sukčių, kurie 
išvilioja pinigus iš patiklių žmo
nių, ir patarė, kaip elgtis tamsiu 
paros metu bei teisingai dėvėti 
atšvaitus. 

Pirmininkė pateikė draugi
jos veiklos ataskaitą, o finansi
ninkė Birutė Sitavičienė supa
žindino su finansine ataskaita. 
Abi ataskaitos įvertintos teigia
mai. Draugijos pirmininke dar 
vienai kadencijai vienbalsiai iš

rinkta J. Bredulskienė. Papildyta 
ir atnaujinta taryba. Pirmininkę 
ir visus draugijos narius sveiki
no savivaldybės meras ir LND 
pirmininkas. I. Mačiukas pasi
džiaugė pirmininkės ataskaita ir 
palinkėjo stiprybės bei sveikatos 
nelengvame darbe. 

Ansamblio narys Romas So
logubas su drauge atliko keletą 
dainų, pritardamas gitara. Po vi
sų sveikinimų pirmininkė J. Bre
dulskienė aktyviausiems draugi
jos nariams įteikė po simbolinę 
dovanėlę ir gėlės žiedą. Susirin
kusieji diskutavo ir bendravo prie 
arbatos ar kavos puodelio.

Pirmininkė pateisino pasitikėjimą Radviliškis:

J. Bredulskienė su savivaldybės 
meru ir LND pirmininku.

Žinios apie sveikatą 
svarbios visiems

 Šiauliai:

Pasirodo judesio ir šokių terapijos šokėjos.

Seime atidaryta Lietuvos žmo-
nių su negalia tinklinio ir badmin-
tono asociacijos (LŽNTBA) inici-
atyvos Neiart.lt paroda. 

Tai antrus metus iš eilės 
vykdomas LŽNTBA projektas, 
kurio metu neįgalieji informa
cinių užsiėmimų metu renkasi 
jiems aktualias Neįgaliųjų teisių 
konvencijos dalis ir stengiasi jas 
atspindėti kūryboje. Vėliau su
kurti darbai eksponuojami skir
tinguose šalies miestuose. Po 
jais iškabinama autoriaus nuot
rauka ir pasirinktas punktas iš 
Neįgaliųjų teisių konvencijos, 
kurį jie stengėsi atspindėti savo 
kūryba. Taip neįgaliųjų kūry
ba, atspindinti Neįgaliųjų teisių 
konvencijos, o 2021 metais – ir 
smurto prevencijos prieš neįga
lias moteris ir mergaites aspek
tus, supažindina parodos lan
kytojus su šia informacija, taip 
pat atlieka ir švietėjišką misiją. 

Birželį LŽNTBA patalpo
se Marijampolėje, kuriose taip 
pat įrengta LŽNTBA žmonių 
su negalia darbų galerija, lankėsi 
socia linės apsaugos ir darbo mi
nistrė Monika Navickienė ir Sei
mo narys Andrius Vyšniauskas. 

Jie atkreipė dėmesį į galerijoje 
eksponuojamą 2020 metų Nei
Art parodą ir įvertino kūrybiš
ką būdą informuoti visuomenę 
apie Neįgaliųjų teisių konvenci
ją. Ministrės ir Seimo nario ini
ciatyva rugsėjo 16 dieną Seime 
įvyko NeiArt parodos atidary
mo ceremonija, kurioje dalyva
vo ministrė, Seimo nariai, Neį
galiųjų reikalų departamento di
rektorė Eglė Čaplikienė ir jo at
stovai bei patys neįgalieji ir darbų 
autoriai iš Marijampolės, Kazlų 
Rūdos, Alytaus, Simno, Kauno ir 
Vilniaus. Paroda eksponuojama 
vietoje, kurioje lankosi didžio
ji dalis Seimo narių, siekiant at
kreipti kuo daugiau politikų dė
mesį į neįgaliems aktualius as
pektus. Paroda Seime eksponuo
jama rugsėjo 16 d.–30 d., vėliau 
ji persikels į kitus šalies miestus.

Kviečiame apsilankyti ir vir
tualioje parodoje adresu: www.
neiart.lt bei asociacijos svetainėje 
www.lzntba.lt. Projekto vadovas ir 
idėjos autorius – LŽNTBA pre
zidentas Tomas Kiveris. Meni
nių užsiėmimų vadovė ir parodos 
kuratorė – Agnė Varpukevičiūtė.

LŽNTBA ir „Bičiulystės“ inf. 

Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis ,,Gabija“.

Alpakų ūkyje.

Paroda, atspindinti 
Neįgaliųjų teisių konvenciją

LŽNTBA iniciatyvos Neiart.lt parodos Seime atidarymas. 
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„Vilties paukštė“ keliauja per Lietuvą 

NVO fondas: neatliepiami lūkesčiai 
ir siūlymai keisti įstatymą

(atkelta iš 1 psl.)

Geriausiai įvertintos 
„Šiladžio“ dainos

Į Šiaulių rajono savivaldy
bės Kuršėnų kultūros centre 
surengtą pirmąjį „Vilties paukš
tės“ koncertą atvyko kolekty
vai iš Palangos (vokalinis an
samblis „Atgaiva“), Mažeikių 
(neįgaliųjų centro mišrus an
samblis „Skambesys“), Radvi
liškio (meno kolektyvas „Gabi
ja“), Kelmės (vokalinis ansamb
lis „Svajonė“), Šiaulių mies
to (mišrus vokalinis ansamblis 
„Verbena“) ir Pakruojo (an
samblis „Šiladis“). Komisijos 
geriausiai buvo įvertintas Pak

Tradiciškai rudenį Lietuvos neįgaliųjų draugija muzikos mėgėjus 
pakviečia į „Vilties paukštės“ koncertus. Tiesa, praeitais metais 
dėl pandemijos sugriežtinimo įvyko ne visi „Vilties paukštės“ kon-
certai, jie buvo surengti šiemet. Renginio dalyviai turėjo vadovau-
tis tais pačiais nuostatais, kaip ir pernai – reikėjo parengti vieną 
regionui būdingą dainą. Temą buvo galima atspindėti per muzi-
kos instrumentus, atlikėjų aprangą ir pan. Praėjusiais metais vie-
tą baigiamajame koncerte jau užsitikrino Ukmergės rajono neįga-
liųjų draugijos moterų vokalinis ansamblis „Goda“ ir Panevėžio 
miesto neįgaliųjų draugijos mišrus vokalinis ansamblis „Jovaras“. 

ruojo rajono neįgaliųjų draugi
jos ansamblis „Šiladis“. Jis da
lyvaus ir baigiamajame koncer
te Anykščiuose. 

Pasak šio rajono neįgalių
jų draugijos pirmininkės Onos 
Matuzienės, moterys nesitikė
jo laimėti, bet labai apsidžiau
gė. Ansamblį sudaro 8 daini
ninkės ir jau 10 metų jos nera
ginamos kas savaitę skuba į re
peticijas. Keičiasi ir draugijos, ir 
ansamblio vadovai, o daininin
kės išlieka tos pačios. O. Matu
zienė džiaugiasi, kad dabartinis 
vadovas Egidijus Šlapikas ran
da bendrą kalbą su ansamblie

tėmis, parenka joms tinkančius 
ir patinkančius kūrinius. Na, o 
koncertai, konkursai paskati
na labiau stengtis, pakelia ūpą.

Pasak Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos renginių organizato
rės Saulės Vėjelienės, vertini
mo komisijos gerai buvo įver
tintas ir Mažeikių rajono neį
galiųjų centro mišrus ansamb
lis „Skambesys“. Nuo pirmos 
vietos jį skyrė vos keletas balų. 
S. Vėjelienės teigimu, komisija 
atsižvelgė, ar kolektyvo pareng
ta programa atitinka nuostatus, 
be abejo, buvo vertinama ir at
likimo kokybė. 

Anykščiuose pasirodys 
„Ežerija“

Rokiškio kultūros centre vy
kusiame „Vilties paukštės“ kon
certe dalyvavo 7 kolektyvai: vo
kalinis ansamblis „Prie Kupos“ 
iš Kupiškio, meno kolektyvas 
„Praeities aidai“ ir vokalinis an
samblis „Upelė“ iš Švenčionių, 
vokalinis instrumentinis ansam
blis „Vyturiai“ iš Utenos, liau
diška kapela „Ežerija“ iš Zara
sų, meno kolektyvas „Pušelės“ iš 
Visagino ir vokalinis ansamblis 
„Žalsvasis šaltinis“ iš Pasvalio. 

Šis koncertas išsiskyrė tuo, 
kad buvo transliuojamas inter
netu, tad visi norintys jį galėjo 
žiūrėti neišeidami iš namų. Pa
sak šventę organizavusio Rokiš
kio rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininko Algio Veikšio, tu
rime prisitaikyti prie šių dienų 
realybės. Savivaldybės prašymu 
šventė nebuvo viešinta, kad ne

susirinktų daug žmonių ir bū
tų mažiau galimybių užsikrėsti. 
Rajono laikraščio „Rokiškio si
rena“ fotografas pasisiūlė rengi
nį nufilmuoti, tad įrašą ir dabar 
galima pasižiūrėti „Rokiškio si
renos“ tinklalapyje. „Suteikda
mi galimybę daugiau žmonių 
pasižiūrėti renginį, populiarina
me neįgaliųjų veiklą, parodome, 
kad mes irgi mokame džiaugtis 
gyvenimu“, – sako A. Veikšys. 

Komisija geriausiai įvertino 
Zarasų rajono neįgaliųjų draugi
jos liaudiškos kapelos „Ežerija“ 
pasirodymą. Jie koncertui pa
rengė programą „Ir graži ta mūs 
šnekta“. Kolektyvo vadovė Si
gita Gudonienė džiaugiasi, kad 
prieš 3 metus pradėjus vadovauti 
kolektyvui pavyko suburti dai
ningus žmones iš Dusetų. Ne
įgaliųjų draugijos nariai į repe
ticijas renkasi noriai. Kapelą pa
pildo ir įvairūs instrumentai – 
armonika, Zarasų krašte išpo
puliarėjusi mandolina. 

Vadovė sako, kad nors dėl 

laimėtojų nominacijos džiaugia
si, vis dėlto jaučia didelę atsa
komybę baigiamajame koncer
te pasirodyti dar geriau: „Neži
nau, kodėl mus taip gerai įverti
no. Greičiausiai buvome arčiau
siai nuostatų. Perengėme nuo
taikingą programą. Tarmiškai 
atlikome dzūkišką dainą, taip 
pat polkutę ir vieną aukštaitiš
ką dainą.“ 

S. Vėjelienė pasidžiaugė, kad 
Rokiškyje vykusiame koncer
te skambėjo nemažai negirdė
tų kūrinių. „Kai skelbiame te
mas, mes ir norime, kad vado
vai paieškotų įdomesnių dainų, 
kurios atitiktų regiono specifi
ką. Džiugu, kad kolektyvai pra
byla tarmiškai, priderina drabu
žius. Tokių kolektyvų buvo ne 
vienas“, – sako „Vilties paukš
tės“ organizatorė. 

„Vilties paukštės“ renginius 
finansuoja Neįgaliųjų reikalų 
departamentas ir Lietuvos kul
tūros taryba.

Emilija STONKUTĖ

Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos liaudiška kapela „Ežerija“.

Pakruojo rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Šiladis“.

sudarymo principą: jam skirti 
visą nepaskirstytą gyventojų pa
jamų mokesčio (GPM) ne pelno 
subjektams (1,2 proc.) sumą ir į 
fondo lėšų gavėjus įtraukti Lie
tuvos šaulių sąjungą.

J. Džiugelio teigimu, argu
mentų keisti šį teisinį regulia
vimą yra daug. Jam pritarė ir 
spaudos konferencijoje dalyva
vęs „NVO teisės instituto“ va
dovas Rytis Jokubauskas. Pasak 
jo, pastarųjų kelių metų įvykiai 
išryškino ne tik svarbų nevy
riausybinių organizacijų vaid
menį valstybės ir visuomenės 
gyvenime, bet ir apnuogino jų 
finansavimo problemas. „Pilie
tinių organizacijų tvarumo in
deksas jau daugybę metų nu
rodo, kad finansinis pajėgumas 
yra viena silpniausių nevyriau
sybinio sektoriaus vietų. Tad la
bai sveikintinos iniciatyvos, ku
rios prisideda prie šių problemų 
sprendimo. Siūlymas, kad nepa
skirstytos GPM lėšos būtų nu
kreiptos į NVO fondą, yra logiš
kas – jis padėtų sustiprinti ne
vyriausybinių organizacijų sek
torių, dėl to laimėtume mes vi
si“, – sakė R. Jokubauskas. 

Panaudojami ne visi 
mokesčiai

Šiuo metu Nevyriausybi
nių organizacijų plėtros įsta
tymas numato galimybę NVO 
fondui skirti iki 20 proc. užpra
ėjusių metų gyventojų paskirtos 

ne pelno subjektams GPM da
lies. Įstatymo keitimo iniciato
riai siūlo NVO fondui skirti visą 
nepaskirstytą gyventojų pajamų 
mokesčio ne pelno subjektams 
sumą. „Įstatymo idėja ir pras
mė yra pastiprinti tas sritis, t. y. 
nevyriausybinį sektorių ir Šau
lių sąjungą būti labiau finansiš
kai nepriklausomais, stipresniais 
ir prisidėti prie mūsų visų gero
vės ir saugumo kūrimo“, – sako 
J. Džiugelis. 

Jo teigimu, labiausiai to
kiam įstatymo pakeitimui galė
tų prieštarauti savivaldybės, nes 
būtent joms atitenka nepaskirs
tyti GPM mokesčiai. Jeigu visos 
šios lėšos nukeliaus į NVO fon
dą, sumažės savivaldybių biu
džetai. Tačiau žvelgiant į pas
tarųjų trejų metų statistiką ma
tyti, kad savivaldybės ir dabar 
socialinėms reikmėms paskirsto 
ne visas gaunamas lėšas. Pavyz
džiui, pernai jos nepanaudojo 
6,9 mln. eurų, o 2018 m. – net 
11,9 mln. eurų.

Seimo nario nuomone, pa
skyrus GPM paramos lėšas NVO 
fondui, jų perskirstymas turėtų 
vykti sklandžiau ir tikslingiau. 
Naudą pajustų visi: žmonės gautų 
daugiau kokybiškų NVO teikia
mų paslaugų, o valstybė – saugu
mą užtikrinti padedantį partnerį. 

„Šaulių sąjunga yra visuo
meninė organizacija. Visas lė
šas, kurias gauname iš privačiai 
aukojančių piliečių, verslo, kitų 
organizacijų ir valstybės biudže
to, mes investuojame į pasirengi
mą krizėms ir ekstremaliosioms 
situa cijoms. Ir, kai valstybę už
griuvo išbandymai, būtent šauliai 
gana gausiai ir motyvuotai atėjo 
valstybei į pagalbą. Ir jie šitai darė 
neatlygintinai. Visas reikalingas 
priemones, o nelegalių migran
tų krizės atveju – ir specialiąsias 
priemones, turėjome pirkti iš vi
suomenės suaukotų lėšų. Papil
domas finansavimas iš valstybės 
biudžeto nebuvo gautas. Deja, 
vykdant užduotis, gauname vis 
daugiau ir daugiau būtinų prie
monių pirkimo prašymų, kurių 
negalime įvykdyti. Taigi papil
domas finansavimas LŠS būtų 
parama ir šiek tiek kompensuotų 
praradimus, patirtus įsitraukus į 
pagalbą“, – spaudos konferenci
joje sakė LŠS vadas pulkininkas 
Albertas Dapkus. 

J. Džiugelis siūlo, kad NVO 
fondas veiktų prie Finansų mi
nisterijos arba Mokesčių inspek
cijos. „Dėl šio klausimo čia, Sei
me, netrukus prasidės politinė 
diskusija. Tikiuosi rasti sutari
mą su visomis politinėmis par
tijomis“, – vylėsi J. Džiugelis.

Atsitraukiama nuo 
pirminės idėjos?

Lietuvos neįgaliųjų draugi
jos (LND) projektų vadovės Li
nos Arlauskienės nuomone, tu
rėtume kalbėti ne tik apie NVO 
fondo dydį, bet ir patį jo vei
kimo principą. Nevyriausybi
nės neįgaliųjų organizacijos su 
NVO fondu siejo didelius lū
kesčius. „Buvo teigiama, kad 
NVO fondas kuriamas bazi
niams nevyriausybinių organi
zacijų poreikiams patenkinti – 
pavyzdžiui, administracinėms 
išlaidoms, patalpų išlaikymui 
padengti, kad jos turėtų tą ba
zinį užtikrintą ir tvarų kasmetį 
finansavimą, o projektines lėšas 
galėtų naudoti vien veikloms fi
nansuoti, – sako L. Arlauskienė 
ir priduria pastebinti, kad nuo 
pirminės idėjos gerokai nutol
ta. – Atidžiai seku su NVO fon
du susijusias naujienas. Deja, at
rodo, kad niekas nevyksta, net 
Fondo valdyba nesirenka į po
sėdžius, nes nuo kovo mėnesio 
nėra su jo veikla susijusių atnau
jintų protokolų.“ 

Tiesa, LND projektų vado
vė sako atkreipusi dėmesį, kad 
NVO fondui perduodamas iki 
šiol Socialinių paslaugų prie
žiūros departamento adminis
truotas Nacionalinių nevyriau

sybinių organizacijų institucinio 
stiprinimo projektų finansavimo 
konkursas. „Panašu, kad įkur
tas fondas taps dar vienu admi
nistratoriumi, kuris adminis
truos paramos priemones, – sako 
L. Arlauskienė ir teigia nesup
rantanti, kuo tuomet jis skirsis 
nuo kitų panašių fondų. – Yra 
nemažai įvairių fondų (sporto rė
mimo, kultūros, švietimo, svei
katos stiprinimo ir pan.) veik
loms remti, o šis fondas turėjo 
finansuoti bazinius NVO po
reikius, tuo jis ir buvo unikalus. 
Tačiau atrodo, kad nuo šios idė
jos atsitraukiama.“ Kaip ir nuo 
tos minties, kad šis fondas turėtų 
padėti visoms į jį besikreipian
čioms vyriausybinėms organiza
cijoms. „Institucinio stip rinimo 
konkurso sąlygos labai griežtos, 
daugiau nei pusė organizacijų jų 
neatitinka, taigi ir NVO fondui 
ne visi galės teikti paraiškas“, – 
svarsto L. Arlauskienė ir apgai
lestauja, kad nepaisoma pirminės 
idėjos, supratimo, ko labai reikia 
NVO, kad jos galėtų išgyventi, 
inicijuoti naujas veiklas, racio
naliai ir kryptingai panaudoti 
projektines lėšas, nesukdamos 
galvos, iš ko išlaikyti patalpas ar 
užtik rinti bent minimalų darbo 
užmokestį jų vadovams.  

Aldona MILIEŠKIENĖ
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Spalio 6 dieną minima 
pasaulinė Cerebrinio pa

ralyžiaus diena, kurios tiks
las – dar labiau skatinti šią 
diagnozę turinčių žmonių 
įtrauktį į visuomenę. Pa
saulyje šiuo metu yra apie 
17 milijonų žmonių, turin
čių cerebrinį paralyžių, o 
dar apie 350 milijonų žmo
nių gyvena šalia šių žmonių. 
Įtrauktis, mano nuomone, 
yra visuomenės kaitos pro
cesas, į kurį įtraukiami visi, 
nepriklausomai nuo jų bū
senos sunkumo.

Norisi trumpai priminti, 
kas yra cerebrinis paralyžius. 
Žmogaus teisėmis grįstu po
žiūriu tai ne liga, o fizinė ne
galia, paveikianti judesius ir 
laikyseną. Cerebrinis para
lyžius gali paveikti skirtin
gas kūno dalis, o jo sunku
mas – svyruoti nuo silpnu
mo tik vienoje rankoje iki 
beveik visiško savarankiško 
judėjimo nebuvimo. 

Su šia negalia gyvenu 
nuo pat vaikystės, tačiau tai 
netrukdo man, kaip ir dau
geliui bendro likimo bičiu
lių, gyventi visavertį gyve
nimą. Manau, sunkiausia 
būna vaikystėje, kuomet 
tėvai dar nežino, ką daryti 
bei ko griebtis, kad būtų ge
riau. Tačiau kai suaugi ir su 
savo negalia susigyveni, at
rodo, kad tai visiškai įpras
ta. Tiesa, su amžiumi fizinė 
būklė gali ir blogėti, todėl 
gali labiau prireikti mankš
tų ar masažų. Aš sunkiau 
judinu kojas, tačiau galiu 
vaikščioti, tik tam man rei
kia vaikštynės arba ramen
tų atramos. Kitos kūno da
lys funkcionuoja norma
liai. Todėl jau seniai vairuo
ju automobilį su rankiniu 
valdymu. Esant poreikiui, 
asmeninė asistentė padeda 
palaikyti judumo/mobilu
mo funkciją: tarkim, iškel
ti vaikštynę iš automobilio, 
įkelti vaikštynę į autobusą 
(jei važiuoju tarpmiestiniu 
autobusu) ar padėti eiti, kai 
judu tik su ramentais.

Pagrindinis gyvenimo 
kokybės su cerebriniu para
lyžiumi gerinimo būdas – 
judėjimas, nors, turiu pri
sipažinti, kad dirbant sėdi
mą darbą kartais tai ir pasi

miršta. Ne vienus metus už
siimu veiklomis, susijusiomis 
su siekiu, kad žmonėms su 
negalia ir jų šeimos nariams 
būtų užtikrintos lygios gali
mybės dalyvauti visose gy
venimo srityse. Todėl esu įsi
traukusi į įvairių organizacijų 
veiklas. Tarp jų – asociacija 
„Savarankiškas gyvenimas“, 
Alytaus autizmo asocia cija 
„Lietaus vaikai“, Europos sa
varankiško gyvenimo tink
las. Esant poreikiui rašau 
straipsnius lygių galimybių 
užtikrinimo žmonėms su ne
galia temomis. Taip pat esu 
Žmonių su negalia teisių ste
bėsenos komisijos pirminin
kė. Pagrindinė šios komisijos 
funkcija – stebėti, kaip Lie
tuvoje įgyvendinama Jung
tinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencija. Alytaus autiz
mo asociacijos „Lietaus vai
kai“ esu deleguota į Alytaus 
miesto savivaldybės neįga
liųjų reikalų komisiją. Todėl 
jaučiu pareigą ir atsakomy
bę siekti, kad greičiau spręs
tųsi įvairūs klausimai, žmo
nėms su negalia ir jų šeimos 
nariams užtikrinantys lygias 
galimybes.  

Šalia minėtų veiklų šiuo 
metu dar mokausi ir prakti
kuojuosi būti asmeninių fi
nansų konsultante. Juk vie
nas iš darnaus vystymosi 
tikslų yra mokymasis visą 
gyvenimą. Džiaugiuosi, kad 
ir šioje komandoje jaučiuo
si tokia pati, kaip ir visi kiti. 
Todėl tik dar kartą savo pa
vyzdžiu galiu patvirtinti, kad 
kuo mes patys būsime akty
vesni, tuo geresnis gyveni
mas bus aplink mus. 

Tinkamų sprendinių Lie
tuvoje labai trūksta, ypač jei 
žmogus turi sunkią negalią, 
taip pat ir sunkią cerebrinio 
paralyžiaus formą. Dar nėra 
lygių galimybių kartu su vi
sais mokytis, dirbti, užsiimti 
laisvalaikio veikla. Todėl mi
nint Cerebrinio paralyžiaus 
dieną norisi suaktyvinti vi
sus, nes tik visi kartu galime 
užtikrinti, kad vaikai ir su
augusieji, gyvenantys su šia 
negalia, turėtų tokias pačias 
teises, prieinamumą ir gali
mybes, kaip ir visi kiti mūsų 
visuomenėje.

Kristina DŪDONYTĖ 

Skatinkime 
visų žmonių 

su negalia 
įtrauktį

Atskirtį ir nuoskaudas 
padeda ištrinti kūryba

ti. Sunku juos suprasti. Juk mes, 
nors piktinamės, kad mūsų vai
kus, turinčius raidos sutrikimų, 
diskriminuoja, patys atsiriboja
me vieni nuo kitų“, – nusivyli
mo neslepia moteris. Rūta labai 
nori, kad jos sūnus turėtų drau
gų, tačiau ne vaikai, o jų tėvai 
bendrauja labai atsargiai, tarsi 
bijodami, jog neužsikrėstų. 

Neatidūs šie žmonės buvo ir 
Rūtai. „Aš į viską žiūriu iš labai 
arti, žmonės, kurie daugiau su 
manimi bendrauja, pastebi, kad 
esu silpnaregė. Kai po Kalėdų 
šventės vaikų darželyje reikėjo 
išsikviesti taksi ir to padaryti vis 
nesisekė, nė vienas iš ten buvu
sių vaikų tėvų nepriėjo ir nepa
sisiūlė padėti. Anokia čia bėda, 
juk taksi vis tiek išsikviečiau, 
bet pajaučiau, kad esu atskirty
je“, – prisimena pašnekovė.

Atsigauna kurdama
Rūta norėtų suprasti aplinki

nius: „Aš sergu glaukoma, todėl 
mano akys atrodo kaip žvairos, 
iš tiesų jos tik labai juda, bet dėl 
to daugelis žmonių nusisuka, 
nes jiems nemalonu tai matyti.“ 
Moteris didesnės pagalbos nie
kada ir neprašo. Turi rūpestin
gą vyrą, kuris jai padeda ir vi
suomet palaiko. 

Dėl glaukomos jai tenka var
toti vaistus, po kurių prastokai 
jaučiasi, negali sunkiai dirbti fi
ziškai, tačiau Rūta nesėdi ir ne
dejuoja. Ji ne tik kuria užduo
tėles ir mokymo priemones au
tizmo spektro sutrikimų turin
tiems vaikams, bet ir tapo pa
veikslus, užsiima rankdarbiais. 
„Jeigu ne mano pomėgiai, tur
būt krisčiau į depresiją, o dabar 
kurdama, ieškodama atsigau
nu“, – sako ji. Visoms moterims, 
kurios dėl vienos ar kitos nega
lios jaučiasi netobulos, Rūta pa
taria ieškoti srities, kur galėtų iš
reikšti save, kur jaustųsi stiprios. 
„Kai turi savo pomėgį, negailes
tingi ar gal tik neapgalvotai iš
tarti aplinkinių žodžiai praeina 
pro šalį“, – tikina moteris.

Eglė VARPIOTAITĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Įrodė, kad regėjimo negalia 
netrukdo mokytis

Prisimindama vaikystę Rūta 
pasakoja, kad labai norėjo lan
kyti bendrojo ugdymo mokyklą, 
tačiau jai pasakė, kad dėl prasto 
regėjimo nesugebės, ir pasiūlė 
mokytis pagal adaptuotą progra
mą. „Labai išgyvenau, nes jau
čiau, kad galiu mokytis kartu 
su kitais vaikais“, – pasakoja ji. 

Kad dukra mokysis aklų
jų ir silpnaregių mokyklojein
ternate, nusprendė Rūtos tėvai. 
Laimė, toje mokykloje ji galėjo 
mokytis pagal bendrojo ugdy
mo programą. Vis dėlto vos tik 
atsiradus galimybei Rūta tuojau 
perėjo į bendrojo ugdymo mo
kyklą. Prieš jai ateinant būsima 
Rūtos klasės auklėtoja pasikal
bėjo su vaikais, pasakė, kad kar
tu su jais mokysis mergaitė, kuri 
prastai mato, ir vaikai pasiruošė 
priimti naujokę. „Mokslas man 
sekėsi, pažymiai buvo geri, įsto
jau į gimnaziją, taigi pati sau ir 
kitiems įrodžiau, kad regėjimo 
negalia netrukdo gerai moky
tis“, – pasakoja moteris.

Ar Rūta gebės mokytis, ar jai 
to reikia, abejojo net patys arti
miausi jai žmonės. „Kai baigiau 
dešimt klasių, mama, grįžusi iš 
Anglijos, kur tuomet dirbo, pa
sakė: „Gal tau užteks tiek moks
lo, juk vis tiek nedirbsi.“ O mer
gina ne tik baigė gimnaziją, bet 
ir įstojo į Lietuvos sporto uni
versitetą studijuoti kineziterapi
jos. „Studijuodama jokios dis
kriminacijos nejaučiau, tačiau 
nebuvo lengva, nes dėstytojai 
nežinojo, kaip dirbti, kai grupė
je yra prastai matantis studen
tas. Paskaitas skaitydavo labai 
greitai, rodydavo informaciją 
kompiuteryje, neatsižvelgdami, 
kad nematau“, – prisimena Rū
ta. Tačiau mergina nepasidavė, 
naudojosi diktofonu, prašydavo 
pagalbos. „Bet dėl to nesijaučiau 
esanti blogesnė už kitus“, – ti
kina pašnekovė. 

„Ką, pati nematai? 
Ar akla esi?“

Kartais Rūtos negalia skau
džiai kirsdavo. Kiek iškentė ne
pelnytų įžeidimų, ji nesuskai
čiuotų, papasakojo tik apie vieną 
iš jų. „Buvau labai aktyvi, dai
navau chore, dalyvavau daugy
bėje veiklų. Tą vakarą norėjau 
parvažiuoti į namus ir skubė

jau į traukinį. Tuo laiku iš ge
ležinkelio stoties turėjo išvyk
ti du traukiniai. Pribėgusi prie 
vieno paklausiau netoli stovin
čios moters, į kurią pusę važiuo
ja šis traukinys. Vietoj atsakymo 
gavau kaip šlapiu skuduru per 
veidą: „Ką, pati nematai, kur 
traukinys važiuoja? Pasižiūrėk! 
Ar akla esi!“ – prisimena Rūta 
ir sako, kad tuomet taip sutri
ko, jog nedrįso aiškintis prastai 
matanti. Tąsyk, kaip ir daugelį 
kitų kartų, reikėjo visai men
kos pagalbos iš aplinkinių, ta
čiau žmonės ne tik nepadėjo, 
bet įskaudino.

Kaltino, kad nemoka 
auklėti vaiko

Rūtos sūneliui – 7eri. Daug 
nuoskaudų liko iš to meto, kai 
tėvai, matydami, kad jų vaikas 
vystosi lėčiau, norėjo patekti į 
Vaiko raidos centrą. „Pas neuro
logus eidavome beveik kas mė
nesį, bet vis girdėdavome, kad 
mūsų vaikui viskas gerai. Turė
jome kone išsireikalauti iš šei
mos gydytojo siuntimo į Vaiko 
raidos centrą“, – prisimena Rūta. 

Pusantrų metų berniukas 
neatsiliepdavo šaukiamas, buvo 
ir kitų sutrikimų, tačiau medi
kai į tėvų nusiskundimus atsa
kydavo kaltindami, kad šie ne
moka auklėti savo vaiko. „Mes 
su vyru nurydavome nuoskau
das ir vėl ieškodavome pagalbos. 
Kai Lukui buvo dveji, jam pri
pažino autizmo spektro sutriki
mą“, – pasakoja moteris.

Draugauti vengia ne vaikai, 
o jų tėvai

Berniukas augo, daugėjo rū
pesčių. Fizinė jo raida buvo nor
mali, tačiau Lukas labai neaiš
kiai kalbėjo. „Jis buvo dar per 
mažas suprasti, kad yra kitoks, 
kad ne visi jį priima tokį, koks 
yra. O mes, tėvai, labai greitai 
pajutome, kad esame diskrimi
nuojami. Specializuotame vaikų 
darželyje, kurį lankė mūsų sū
nus, kitų vaikų tėvai, tiesa, ne 
visi, mūsų šalinosi, be užuolan
kų parodė, kad nenori bendrau

Ar mokame bendrauti su ne-
galią turinčiu žmogumi, ne-
sukurdami nereikalingo ats-
tumo, suprasti jį, padėti, bet 
neįskaudinti? Kaunietė Rūta 
Bulevičienė turi regėjimo ne-
galią, augina autistišką sūnų. 
Ji nepratusi verkšlenti, gailėtis 
savęs ar pykti ant kitų. Veik-
li moteris yra įkūrusi feisbu-
ko grupę „Užduotis vaikams 
kuriame patys“, kurioje ma-
mos dalijasi savo sukurtomis 
ar jau atliktomis užduotėlė-
mis autizmo spektro sutriki-
mų turintiems vaikams, pa-
laiko viena kitą. Pačiai Rūtai 
tokio palaikymo labai reikėjo 
nuo pat vaikystės. 

Rūta Bulevičienė rado būdą, kaip jaustis stipriai net ir blogai matant.



2021 m. rugsėjo 23 d. – spalio 6 d., Nr. 18 (1531), „Bičiulystė“5 psl.

Visą vasarą – aktyvumą skatinančios veiklos

Žaidynėse – apie pusantro 
šimto dalyvių

Elektrėnų neįgaliųjų drau
gija sporto žaidynes rengia nuo 
2001 metų. Šį rugsėjį sporto 
entuziastus ji sukvietė jau 18 
kartą (dėl objektyvių priežas
čių žaidynės neįvyko tik porą 
kartų). „Iš pradžių tai buvo tik 
Elektrėnų savivaldybės ir Vil
niaus apskrities neįgaliųjų spor
to žaidynės, o nuo 2008 metų 
tapo ir Vilniaus regiono atran
kinėmis varžybomis į LND ren
giamas finalines sporto žaidy
nes“, – sako šių žaidynių orga
nizatorius Elektrėnų neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Zigman
tas Jančauskis.

Į žaidynes atvyko apie pu
santro šimto sporto entuziastų 
iš Šalčininkų, Trakų (dvi ko
mandos – Neįgaliųjų draugijos 
ir Trakų neįgaliųjų užimtumo 
centro), Grigiškių, Kaišiadorių 
(taip pat dvi komandos – Neįga
liųjų draugijos ir Krašto neįga
liųjų sąjungos), Vilniaus rajono. 
Elektrėnams atstovavo neįgalieji 
iš visų savivaldybėje veiklą vyk
dančių neįgaliųjų organizacijų.

„Žaidynių dalyviai šįkart 
varžėsi dviejose salėse ir stadio
ne: Elektrėnų profesinio moky
mo centro sporto salėje bei Elek
trėnų sporto centro Laisvalaikio 
centre ir stadione, – gerokai išsi
plėtusias erdves pristato Z. Jan
čauskis ir priduria, kad tokį ap
sisprendimą lėmė ne vien dide
lis dalyvių skaičius, bet ir būti
nybė sukurti saugias sąlygas. – 
Žaidynėms teisėjavo patyrę, kai 
kurie net nuo žaidynių pradžios 
draugijai padedantys teisėjai.“

Žaidynių dalyvius pasvei
kinti atvyko Elektrėnų savi
valdybės administracijos di
rektorius Gediminas Ratkevi
čius, administracijos direkto

riaus pavaduotoja Inga Karte
nienė, vicemeras Raimondas 
Ivaškevičius, Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vedėjas Dže
raldas Dagys, Elektrėnų profe
sinio mokymo centro direktorė 
Lina Triponienė, Sporto centro 
direktorius Alfredas Vainauskas 
bei Lietuvos neįgaliųjų draugi
jos pirmininkas Ignas Mačiu
kas. LND pirmininkas sporto 
entuziastams ne tik palinkėjo 
azartiškų kovų, bet ir įteikė po 
maisto paketą. 

Tradicinės ir naujos rungtys
Vilniaus regiono neįgaliųjų 

sporto žaidynių dalyviams buvo 
parengta 14 rungčių. Be tradici
nių – šaškių ir šachmatų, smi
ginio ir bočios, krepšinio 3x3 ir 
baudų metimo, sporto mėgėjai 
galėjo pasivaržyti į taikinį mėty
dami lauko teniso kamuoliukus, 
lankus ant metalinių trikampių, 
perrinkdami pupeles, stumdami 
kimštinį kamuolį, dalyvaudami 
vežimėlių slalome. Šiemet iš
bandyta ir nauja rungtis – disk
golfas. Tai į tradicinį golfą pana
šus žaidimas, tik užuot lazdomis 
mušę kamuoliukus į duobutes jo 

žaidėjai į specialius krepšius me
ta diskus. „Visai neseniai suži
nojau apie šį žaidimą. Elektrė
nų parke yra įbetonuoti krep
šiai, reikia tik savo diskus atsi
nešti, – apie kilusią idėją žaidy
nių dalyviams pasiūlyti kažką 
naujo pasakoja Z. Jančauskis ir 
pasidžiaugia, kad Elektrėnų sa
vivaldybės visuomenės sveika
tos biuro darbuotojos padėjo šį 
sumanymą įgyvendinti – ne tik 
atsivežė du specialius krepšius ir 
diskus, bet ir padėjo teisėjauti. 

Žaidynes paįvairinusiai ran
kų lenkimo rungčiai įrangą pa
rūpino Kaišiadorių krašto neįga
liųjų sąjunga. „Jie turi specialų 
stalą ir jau antrą kartą jį atsive
ža, – sako žaidynių organiza
torius. – Kažkada anksčiau yra 
buvusi rankų lenkimo rungtis, 
dabar vėl ją atgaivinom.“ 

Dalį žaidynėms reikalingų 
priemonių (pvz., krepšinio ka
muolius, slalomo kūgelius) pa
skolino Profesinio mokymo cent
ras. Beje, šio centro mokiniai yra 
pagaminę (t. y. suvirinę) metali
nius trikampius dar vienai ori
ginaliai elektrėniškių rungčiai – 
lankų mėtymui ant trikampių.

Žaidynių dalyviams – 
per 100 medalių

Žaidynių dalyviams buvo 
paruošta 114 medalių arba 38 jų 
komplektai. „Kadangi žaidynėse 
dalyvavo įvairią negalią turintys 
bei skirtingo pajėgumo žmonės, 
ne vienoje rungtyje buvo suda
rytos kelios žaidėjų grupės – pa
vyzdžiui, atskirai varžėsi veži
mėliais judantys ir vaikštantys 
dalyviai, moterys ir vyrai, inte
lekto negalią ir cerebrinį para
lyžių turintys sporto mėgėjai“, – 
Z. Jančauskis pagrindžia, kodėl 
reikia tris kartus daugiau meda
lių komplektų, nei yra rungčių.

„Į Elektrėnuose rengiamas 
sporto žaidynes atvykome jau 
ketvirtą kartą. Niekada negrįž
tame be apdovanojimų. Ir šie
met dalyvavome visose rung

Sporto žaidynės – ilgametes 
tradicijas turintis renginysElektrėnuose organizuotos sporto žaidynės užbaigė pasirengimo 

Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynėms etapą – septynių regio-
ninių žaidynių turą, surengtą įgyvendinant projektą „XIII Lie-
tuvos neįgaliųjų sporto žaidynės“, bendrai finansuojamą Spor-
to rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo mainų paramos 
fondas, lėšomis.

tyse, parsivežėme 11 medalių, – 
pasakoja ir pati be apdovanoji
mų nelikusi Grigiškių neįgalių
jų draugijos pirmininkė Aldona 
Voverienė. – Organizatoriai su
galvoja įvairių įtraukių rungčių, 
kuriose galima išbandyti ne tik 
fizines jėgas, bet ir rankų miklu
mą, pajausti komandinę dvasią. 
Labiau „moteriškoje“ skirtingų 
spalvų pupelių rinkimo rungty
je dalyvavęs Valerijus Venskuto
nis netgi iškovojo II vietą. Beje, 
apdovanojimus jis pelnė ir dar 
dviejose rungtyse. Taikliai smi
ginio strėlytes sumėčiusi Domi
celė Šostakienė taip pat laimėjo 
sidabro medalį. Mūsiškiams la
bai patiko ir estafetė – atrodytų, 
tai viena rungtis, o iš tikrųjų jo
je – kelios užduotys. Ir atsako
mybė – ne tik už save, bet ir ki
tus komandos draugus.“ 

Atkaklios komandinės 
kovos 

Komandinėse rungtyse vyko 
išties atkaklios kovos. Stadione, 
ant bėgimo tako, surengtose bo
čios varžybose panoro dalyvau
ti net 28 komandos. „Į finalinę 
dvikovą išėjusios komandos tu
rėjo sužaisti po penkias partijas – 
tiek varžovų šioje rungtyje rei
kėjo įveikti, – sako šioms varžy
boms netikėtai turėjęs teisėjauti 
Z. Jančauskis. – Finale susitiko 

dvi kaišiadoriečių komandos – 
Neįgaliųjų draugijos ir Kraš
to neįgaliųjų sąjungos. Atkaklią 
kovą laimėjo Kaišiadorių rajono 
neįgaliųjų draugijos komanda.“ 

Teisėjams suvedus visų 
rungčių rezultatus, paskelbta 
tokia komandų apdovanojimo 
rikiuotė: I vieta pripažinta Šal
čininkų rajono neįgaliųjų drau
gijos, II vieta – Trakų rajono 
neįgaliųjų draugijos, III vieta – 
Kaišiadorių krašto neįgaliųjų są
jungos komandoms. 

Šalčininkiečiai į Elektrė
nuose rengiamas žaidynes at
vyksta kasmet, šiemet jose daly
vavo 16 sportiškai nusiteikusių 
neįgaliųjų. Pasak draugijos pir
mininkės Danutos Zagorodnia
jos, specialiai šioms žaidynėms 
jie nesiruošia, bet vaikščiojimas 
su šiaurietiškomis lazdomis bei 
važinėjimas dviračiais (draugi
ja kultivuoja šias sporto šakas) 
padeda palaikyti ne tik fizinę 
formą, bet ir optimistišką nusi
teikimą, todėl šalčininkiečiai ir 
laimėjo net 26 medalius.

Taurėmis, medaliais, diplo
mais organizatorių apdovanoti 
Vilniaus regioninių sporto žai
dynių dalyviai jau gali rengtis 
spalį Garliavoje vyksiančioms 
Lietuvos neįgaliųjų sporto žai
dynėms. 

Aldona DELTUVAITĖ

Vilniaus rajono neįgaliųjų draugijos nariai mielai dalyvavo sporto veiklose.

(atkelta iš 1 psl.)

Grigiškiečiui Valerijui Venskutoniui šios žaidynės buvo labai sėkmingos.

Rankų lenkimo rungtyje jėgas iš-
bandė ne tik vyrai, bet ir moterys.

Įrengtos neįgaliesiems vežimėliuose 
suptis pritaikytos sūpynės.

Ji sako pastebėjusi, kad ne
stovėjo tušti ir treniruokliai. 
Ypač noriai prie jų ateidavo šei
mos: tėvai su vaikais ar sene
liais. Mažiesiems buvo smalsu 
išbandyti žmonėms vežimėliuo
se skirtas sūpynes – jos smagios 
visiems. Itin daug džiaugsmo 
jos suteikė neįgaliųjų vežimė
liais judantiems vaikų ir paaug
lių stovyklos dalyviams, ypač 
kai pamatė, kad šiomis sūpy
nėmis taip pat galima suptis ga
na greitai.

„Mūsų erdvė nėra užtverta, 
visi norintys gali ateiti į aikšte
lę pasportuoti. Norime, kad kuo 
daugiau žmonių prisijungtų, bū
tų aktyvūs“, – sako LND pro
jekto vykdytoja. 

Parengta atmintinė, 
sukurtas filmukas 

Įgyvendinant projektą bu
vo parengta ir sporto atminti
nėlankstinukas „Tu gali bū

ti čempionas“, kuriame prista
tomos negalią turinčių žmonių 
pamėgtos aktyvios sporto veik
los: bočia, smiginis, stalo teni
sas, krepšinis 3x3, vežimėlių 
slalomas. „Šias ir kitas veiklas 
siūlome išbandyti visiems no
rintiems aktyviau leisti laiką, 
padidinti savo aktyvumą, juk 

sportas ir fizinė veikla ne tik la
bai pagerina žmogaus savijau
tą ir sveikatą, bet gali apsaugo
ti nuo ligų ir lėtinių susirgimų. 
Puiki nuotaika ir fizinė savijauta 
suteiks daugiau jėgų ir energijos 
dirbti bei mokytis, didins pasiti
kėjimą savimi“, – rašoma spor
tuoti skatinančioje atmintinėje. 

Daugeliui labai patiko ir už
siėmimai su šunimis. Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto 
jaunesniosios mokslo darbuo
tojos Ugnės Nedzinskaitės teigi
mu, šunys turi nepaprastą savy
bę motyvuoti žmogų, paskatinti 
jį judėti net ir esant sunkiai si
tuacijai. „Žmonės su negalia la
bai dažnai bijo judėti, nes bijo, 
kad jiems skaudės, kad jie nega
lės, kad iš jų juoksis, kad jų ne
priims. Šunys priima mus viso
kius“, – sako U. Nedzinskaitė.

Daugiau apie tai, kaip pa
naudoti šunis sveikatinimui, ne
galiųjų sportui, galima sužino
ti pasižiūrėjus įgyvendinat pro
jektą „#SportasVisiems“ sukur
tą vaizdo pasakojimą, kurį gali
ma rasti youtube kanale adresu 
https://youtu.be/sdU9B2vLGyE. 

„Manome, kad projektas 
tik rai pavyko, daugelis žmonių 
galėjo išbandyti vienoje vietoje 

daug veiklų ir galbūt tai paskati
no juos tapti aktyvesniais ir taip 
prisidėti prie geresnės savijau
tos“, – sako S. Vėjelienė. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr.
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moteris: „Prieš mėnesį nusipir
kau medaus, nusivežėme į ko
lektyvinį sodą, į kurį vyksta
me tik savaitgaliais. Per penk
tadienį, šeštadienį ir sekmadie
nį kažkiek medaus suvalgome, 
bet atvažiavę kitą penktadie
nį, stiklainį vėl randame pilną. 
Kas čia darosi?“ Rūgdamas me
dus pirmiausia pakyla, paviršius 
tampa pūslėtas ir matinis. Teko 
tai moteriai patarti, kad jei dar 
po savaitės ketins valgyti to me
daus, būtų geriau, jei po to auto
mobilio nevairuotų. Nes medus 
jau bus virtęs midumi.

Kada medus rūgsta? Jei iši
mamas nesubrendęs. Arba jei 
nesąžiningas perpardavėjas iš 
bitininko nupirktą medų pra
skiedžia vandeniu, išmaišo ir 
parduoda. Tokio medaus nety
čia nusipirkus, verčiau nevalgy
ti, o virti kompotus, kisielius, 
kepti pyragus.

Kaip perkant atskirti koky
bišką medų? Pirmiausia įdėmiai 
apžiūrėkite stiklainėlio dangte
lį: ar nesurūdijęs, kartą jau nau
dotas? Jei ant stiklainėlio šono 
tebėra užklijuota, pavyzdžiui, 
majonezo etiketė, tokio medaus 
taip pat nepatarčiau pirkti: šis bi
tininkas nepajėgia nuimti etike
tės, vadinasi, ir gerai išplauti in
dą jam nelabai rūpi. Dabar paž
velkime į susikristalizavusį me
dų stiklainyje. Jei matyti medaus 
šokis – gliukozės kristalų dryžė, 
vadinasi, medus į stiklainį supil
tas tuoj pat išsukus iš korių, iš
filtravus, išėmus vaško gabalė
lius. Medaus šokis parodo šim
taprocentinį medaus natūralu

mą, jo padirbti nepavyksta net 
kinams, galintiems užauginti žu
vis be vandens ir kiaušinius be 
vištų. Jeigu šokio nėra – vadina
si, medus kaitintas.

Geriausias probiotikas
XX a. 7 dešimtmečio pra

džioje lietuviai pirmieji Euro
poje išmoko iš korių išimti bi
čių duoną. Kai tik atkūrus Ne
priklausomybę Dolės bičių ty
rimo instituto (Čekija) profeso
riui Vladimirui Vesely (Vladimir 
Veseli) dovanų nuvežėme 0,5 kg 
bičių duonos, jis paklausė: „Mė
nesį rinkote?“ Išgirdęs, kad Lie
tuvoje tai – dviejų minučių dar
bas, iš nuostabos susiėmė už gal
vos. Nors Čekijoje bitininkystė 
ir labai gerai išsivysčiusi.

Bičių duona Europoje vis 
dar geidžiama naujiena, iš Lie
tuvos 90 proc. bičių duonos iš
keliauja ne tik į Europos, bet ir 
į kitas pasaulio valstybes. Euro
piečiai už bičių duoną pasiruošę 
mokėti dvigubai, trigubai bran
giau nei Lietuvoje.

Bičių duonos  
ir žiedadulkių nauda 

sveikatai
 Stiprina imunitetą.
 Stimuliuoja augimą.
 Skatina audinių regene

raciją.
 Palengvina lėtinių užde

giminių ligų gydymą.
 Lėtina senėjimą.
 Reguliuoja cholesterolio 

kiekį kraujyje.
 Pasižymi detoksikuojan

čiu, radioprotekciniu poveikiu.
 Gerina galvos smegenų 

veiklą.
 Atkuria mineralų ir vita

minų kiekį organizme.
 Pagreitina sveikimą po 

traumų, sunkių ligų.
 Stiprina nervų sistemą.
 Šalina potraukį alkoholiui 

ir narkotikams.
 Mažina astmos ir alergi

jos simptomus.
 Gerina libido, didina vai

singumą, gydo prostatitą.
 Nepakeičiamas papildas 

sportininkams.
Šaltinis: Antanas Gendrolis. 

Žiedadulkės, bičių duonelė

Bičių duona – bičių iš žie
dadulkių suraugintas produk
tas, turtingas mikroorganizmų. 
Joje yra pieno rūgšties, gyvo 
raugo grybelio Saccharomyces, 
šimtai kitų mikrobų, naudingų 
žmogaus žarnynui. Po suvartotų 
antibiotikų kurso geresnio pro
biotiko nei bičių duona nerasi
te. Juo labiau kad daug šio uni

Tiek gripas, tiek pneumoko
kinė infekcija ypač pavojingi ri
zikos grupėms priklausantiems 
asmenims, tarp kurių patenka 
ir sergantieji onkologinėmis li
gomis. Tad skiepų, apsaugan
čių nuo sudėtingų komplika
cijų, svarbą ne kartą akcentavo 
Pasaulio sveikatos organizacija, 
Lietuvos medikai bei epidemio
logai. Specialistai nuogąstau
ja, kad šį rudensžiemos sezoną 
sergamumas gripu gali būti ge
rokai didesnis nei praėjusį, kai 
daugumą žmonių koronavirsas 
buvo „įkalinęs“ namuose.  

Ruošiantis 2021–2022 metų 
gripo sezonui Valstybinė ligonių 
kasa prie Sveikatos apsaugos mi
nisterijos (VLK) dar kovą nu
pirko 257 tūkst. keturvalentės 
gripo vakcinos dozių. Tai – be
veik 5 proc. daugiau nei pernai. 
PSDF biudžetui pirkinys atsiėjo 
kiek daugiau nei 2,2 mln. eurų. 
Pirmoji gripo vakcinos siunta – 
100 tūkst. dozių jau pasiekė Lie
tuvą, šiuo metu skiepai išvežio
jami gydymo įstaigoms. Planuo
jama, kad antroji šiųmetės gripo 
vakcinos siunta Lietuvą pasieks 
spalio pabaigoje.

Iš PSDF lėšų įsigyta gripo 
vakcina nemokamai skiepijami 
rizikos grupių asmenys: 65 me
tų ir vyresni, nėščiosios, asme
nys, gyvenantys socialinės glo
bos ir slaugos įstaigose, taip pat 
sergantieji onkologinėmis, lė
tinėmis širdies ir kraujagyslių, 
kvėpavimo takų, inkstų ligo
mis, lėtinėmis ligomis, susiju
siomis su imuniniais mechaniz
mais. Taip pat kompensuojama 
vakcina skiepijami ir sveikatos 
priežiūros įstaigų darbuotojai.

Pneumokokinės vakcinos, 
skirtos rizikos grupės asme
nims, gydymo įstaigos taip pat 
turi pakankamai.

Ligonių kasų specialistai pri
mena, kad iš PSDF lėšų pirkta 
pneumokokine vakcina skiepi
jami asmenys, įrašyti į rizikos 
grupių sąrašą, kurį įsakymu 
yra patvirtinęs sveikatos apsau
gos ministras. Kaip minėta, tai 
žmonės, sergantys onkologi
nėmis, taip pat reumatinėmis, 
inkstų, kepenų ligomis, širdies 
nepakankamumu ir kt.

Rizikos grupėms priklau
santys gyventojai dėl skiepų tu
rėtų kreiptis į savo šeimos gy
dytoją. 
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Tikrai ne cukrus
Sergantieji 

onkologinėmis 
ligomis gripo ir 
pneumokokine 

vakcina skiepijami 
nemokamai

Ligonių kasos atkreipia priva-
lomuoju sveikatos draudimu 
apdraustų onkologinių ligo-
nių  dėmesį, kad pasiskiepyti 
nuo gripo bei pneumokokinės 
infekcijos jie gali nemokamai. 
Šie skiepai apmokami iš Pri-
valomojo sveikatos draudimo 
fondo lėšų (PSDF).

Knygų apie medų turiu tiek, 
kad per kartą neatneščiau, nors 
pakeliu nemažai. Medus yra 
nuostabus energijos šaltinis, 
pasisavinamas 100 proc., be 
jokio šalutinio poveikio. Me
dus yra ir puikus katalizatorius, 
padedantis maisto medžiagoms 
lengviau patekti į kraują, krau
jagyslėse darantis vidinį mik
romasažą.

Medus gali padėti
 Sumažinti širdies ir krau

jagyslių ligų riziką.
 Sustiprinti imuninę sis

temą.
 Pagerinti medžiagų apy

kaitą.
 Užkirsti kelią diabetui.
  Gydyti kvėpavimo ta

kų ligas.
 Užgydyti žaizdas.
 Sulėtinti senėjimą.
 Pailginti amžių.
 Įveikti nemigą.
Šaltinis: Antanas Gendrolis. 

Žiedadulkės ir bičių duonelė. Kaip 
sveikai ir ilgai gyventi, 2012.

Ar medus gali būti kenks
mingas? Gali. Aitriųjų vėdrynų, 
rododendrų, durnaropių medus 
žmogų apkvaitina, nepatartina 
jo vartoti maistui.

Perkaitintame meduje gami
nasi toksiškas oksimetilo furfu
rolas. Aukščiausios kokybės lie
tuvišką medų pradėjus žymėti 
Bitininkų sąjungos ženklu, pasi
pylė daugybė skundų, kad reikia 
ženklą panaikinti, kad jis nerei
kalingas. Kaip manote, kodėl? 
Žmonės ėmė vis dažniau ieško
ti būtent šiuo ženklu pažymėto 
medaus. Iš Kinijos medų atsi
vežantys, Lietuvoje kaitinan
tys, su lietuvišku maišantys ir 
jį išpilstantys perdirbėjai nega
lėjo užtik rinti minimalaus leis
tino oksimetilo furfurolo kiekio.

Nors leistinas šio toksino 
kiekis nėra išlaužtas iš piršto. 
Valstybinė maisto ir veterina
rijos tarnyba iš įvairių bitynų 
pateiktų mėginių nustatė, koks 
vidutinis oksimetilo furfurolo 
kiekis randamas lietuviškame 
meduje. Pasirodo, jo visai nėra. 
Vis dėlto paliktos kelios leisti
nos procentinės dalys.

Medų gali sugadinti ne tik 
kaitinimas, bet ir rūgimas. Štai 
tikra istorija. Skambina viena 

Kai išgirstu, kad medus yra tas pats cukrus, man gniaužiasi 
kumščiai. Nes tai tas pat, kas sulyginti krabus ir krabų lazdeles. 
Visų pirma, mums tik atrodo, kad medus yra saldus. Iš tiesų jis 
rūgštus, jo pH yra 4,3–5,2. Meduje esantys sudėtiniai cukrūs – 
ne sacharozė, juos įsisavinant žmogaus organizmui nereikia eik-
voti energijos, skaidyti, jie pasisavinami dar burnoje: kuo ilgiau 
laikysi, tuo geriau.

kalaus bičių produkto nereikia: 
vienu kartu sučiulpti vos du, tris 
grūdelius, laikyti juos burnoje 
kuo ilgiau, kad organizmas ge
riau pasisavintų.

Tačiau bičių duona negali 
būti supelijusi, apkartusi. Biti
ninkai privalo kreipti dėmesį į 
jos kokybę – nesuvėluoti išim
ti iš korių. Išdžiovintoje bičių 
duonoje turi likti 17–18 proc. 
drėgmės. Tamsoje vėsiai lai
koma savybių ji nepraranda iki 
dvejų metų.

Natūralus antibiotikas
Bičių pikis – gamtos sukur

tas apsauginis augalo pumpuro 
sluoksnis, kurio dalį surenka ir 
namo parsineša bitė. Vienuolių 
prieš daugybę metų juoduoju 
vašku pramintas bičių pikis yra 
natūralus antibiotikas. Silpstant 
sintetinių antibiotikų veikimui, 
pastaruoju metu jis atrandamas 
iš naujo.

Beveik visi bičių produktai 
pasaulyje yra gana gausiai ištyri
nėti. O tirdami pikį mokslinin
kai vis dar atranda įdomių da
lykų. Apimondijos kongresuose 
iš 10 pranešimų 8 kaskart būna 
apie bičių pikį. Naujausi atlie
kami moksliniai tyrimai siekia 
atskleisti, kaip bičių pikis veikia 
vėžines ląsteles. Iraniečių, bra
zilų paskelbtuose straipsniuo
se esama optimizmo: bičių pi
kis vėžinėms ląstelėms neleidžia 
jungtis, formuoti vėžinių dari
nių. Pikio veikiamos šios ląste
lės skaidosi, nyksta, pasišalina 
per odą ir šlapimą.

Daugiausiai pikio išgaunama 
Brazilijoje – nuvežtos į Ama
zonės pelkes bitės prineša ne
įsivaizduojamus jo kiekius – 
po kilogramą kiekviena šeima. 
Lietuvoje viename bičių avily
je radęs 30–40 g pikio, bitinin
kas negali atsidžiaugti. Bet Lie
tuvoje, kaip ir kitur Europoje, 
surinktas bičių pikis nuostabiai 
kvepia, o braziliškas smirda. Ta
čiau brazilai moksliniams tyri
mams jo duoda dykai, todėl šis 
smirdalius rinkoje ir dominuoja.

Mes Lietuvoje naudojame 
tik spiritinį pikio tirpalą, alieji
nio mūsų prekyboje nėra, o jeigu 
yra, labai brangus. Tačiau daugy
bė žmonių spirito iš viso negali 
vartoti, tarkim, vaikai. Natūra
lus antibiotikas aliejinis bičių pi
kio tirpalas (žaizdelėms, slogai, 
bronchitui, plaučių uždegimui ir 
net skrandžio bakterijai įveikti) 
puikiausiai tiktų vaikams, vyres
nio amžiaus žmonėms, bet mes 
neturime tradicijų jį gaminti.

Algirdas AMŠIEJUS
Ištrauka iš knygos „Bičių metai“

Visų minėtų kategorijų gy
ventojams paciento priemo
ką sumoka ligonių kasos, todėl 
patiems gyventojams, atsiimant 
kompensuojamuosius vaistus 
pagal elektroninius receptus, 

Ligonių kasos primena, kam nereikia mokėti priemokų už vaistus

nieko primokėti nereikia.
Vaistinėje norint atsiimti 

kompensuojamuosius vaistus ir 
medicinos pagalbos priemones 
gana asmens tapatybę patvirti
nančio dokumento. Jokių papil

domų prašymų arba dokumen
tų vaistinei teikti nereikia. Jeigu 
pasitaikytų pavienių atvejų, kad 
vaistinėje tektų primokėti prie
moką už kompensuojamuosius 
vaistus ir medicinos pagalbos 
priemones, dėl šios priemokos 
grąžinimo būtų galima kreiptis 
į savo gyvenamosios vietos teri
torinę ligonių kasą. Tokiu atveju 
jai reikėtų pateikti rašytinį pra
šymą, asmens tapatybę patvirti

nantį dokumentą arba jo kopiją, 
elektroninio recepto kopiją, iš
duotą vaistinėje, ir dokumentą 
iš Elektroninės sveikatos paslau
gų ir bendradarbiavimo infras
truktūros informacinės sistemos 
(ESPBI IS), įrodantį, kad žmo
gus priskiriamas mažas pajamas 
gaunančiam asmeniui (jam su
teiktas mažų pajamų požymis 
ESPBI IS priemonėmis). 

VLK ir „Bičiulystės“ inf.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. visiems 75 metų ir vyresniems gyvento-
jams, taip pat neįgaliesiems ir pensininkams, jeigu jų pajamos yra 
mažesnės nei 260 eurų per mėnesį, nebereikia mokėti priemokų už 
kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones.
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Diagnozavę, kad žmogus 
serga II laipsnio diabetu, me-
dikai dažniausiai net neužsi-
mena, kad pacientas turi ste-
bėti savo pėdos odos pažeidi-
mus, dėl kurių kyla kompli-
kacijų. Kuo pavojingos pėdos 
odos komplikacijos?

Diabetu serga daugiau kaip 
9 proc. pasaulio gyventojų. Net 

10–15 proc. diabetu sergančių 
žmonių per gyvenimą atsiranda 
bent viena diabetinė pėdos opa 
(DFU) – pagrindinė cukrinio 
dia beto komplikacija, kylanti dėl 
pėdos odos pažeidimo. Diabeti
nėse žaizdose užsitęsianti užde
giminė fazė dažnai sukelia infek
ciją, gresiančią rimtomis sveika
tos komplikacijomis. Daliai iš jų 

dėl pėdų išopėjimų neretai pri
reikia amputacijos. Dėl didelių 
ekonominių sąnaudų diabetinės 
opos yra nemaža problema ne 
tik pacientui, bet ir visai sveika
tos apsaugos sistemai. 

Labai svarbu gerai organi
zuoti diabetinės pėdos prie
žiūrą. Deja, tiek pacientų, tiek 
sveikatos priežiūros darbuotojų 
žinių bei įgūdžių stoka kol kas 
neleidžia užtikrinti efektyvios 
šių komplikacijų prevencijos bei 
gydymo daugeliui sergančiųjų. 

Tyrimų duomenimis, dia
betinės pėdos komplikacijų at
siradimas dažnai yra susijęs su 
pado srities temperatūros pasis
kirstymu. Sveikatos priežiūros 
specialistai rekomenduoja regu
liariai stebėti diabetu sergančio 
asmens pėdą, kad būtų išveng
ta pavojingų pasekmių. 

Ar šiuo metu esančios gali-
mybės stebėti diabetu sergančio 
žmogaus pėdą yra efektyvios? 
Ką siūlote jūs?

Šiuo metu rinkoje siūlomi 
pėdų opų stebėjimo būdai yra 
brangūs, nepatogūs naudoti na
muose arba nepatikimi. Stebint 
grėsmingas diabetu sergančių 
žmonių statistikos tendenci
jas, kilo mintis sukurti patogų 
ir efektyvų sprendimą, galin

tį padėti milijonams žmonių 
visame pasaulyje. Prieš dvejus 
metus įsteigta UAB „Diabetis“ 
sėk mingai kuria neinvazinį pė
dų stebėjimo prietaisą „Feet
see™“, kuris padės šilumine 
ir optine pėdų nuotrauka grįs
tu metodu stebėti paciento pė
das nuotoliniu būdu. Pacientas 
namuose savarankiškai naudo
damasis išmaniuoju telefonu ar 
planšete gali kasdien stebėti sa
vo pėdų būklę ir būti tikras, kad 
nepraleis pirmųjų signalų apie 
uždegiminius procesus. 

Papasakokite apie savo ku-
riamą pėdų stebėjimo prietaisą. 
Kaip jis veikia?

Į mobilųjį įrenginį reikėtų 
atsisiųsti „Feetsee™“ išmanią
ją programėlę ir pėdas nukreipti 
į neinvazinį prietaisą. Pirmiau
sia algoritmas nustato kiekvie
nos pėdos kontūrą ir generuoja 
uždegimą rodančias temperatū
ros duomenų reikšmes. Pagal jas 
sistema suformuoja pėdų termo
gramą ir nustato, ar joje yra bent 
vienas iš su diabetine pėdos opa 
susijusių indikacinių uždegimo 
modelių. Galiausiai sistema pa
teikia informaciją, ar yra paste
bėtas reikšmingas temperatūros 
padidėjimas vienoje ar keliose 
pėdų vietose. 

Kaip jūsų idėją sutiko už-
sienio mokslininkai?

Mokslo bendruomenėje daug 
metų kalbama apie problemati
ką šioje srityje. Kuriant „Feet
see™“ produktą buvo remia
masi moksliniais straipsniais bei 
mokslo bendruomenės įžvalgo
mis. Komandoje dirba tiek Lie
tuvos mokslininkai ir medikai, 
tiek medikai iš JAV ir Izraelio. 

Kada jūsų sukurtas prie-
taisas pradės tarnauti diabetu 
sergantiems žmonėms?

Pradžioje produktą „Feet
see™“ siekiama pristatyti JAV 
rinkai dėl ypač didelio kompli
kacijų toje šalyje skaičiaus. Žen
gus pirmuosius žingsnius JAV, 
2022 metų pradžioje bus siekia
ma gauti CE ženklinimą ir pri
statyti Europai. 

Eglė KULVIETIENĖ

Šiuolaikiškas prietaisas padės 
sustabdyti komplikacijas pėdos opose

Taisyklės beveik nesiskiria
Sidabro medaliais Lietuvs 

krepšininkai pasipuošė liepos 
18 d. Graikijoje. Iki aukso šiek 
tiek pritrūko – po penkių perga
lių iš eilės finale mūsiškiai 54:65 
nusileido Austrijos rinktinei. 
Antroji vieta irgi buvo nema
žas laimėjimas, nes ji garantavo 
kelialapį į A diviziono varžy
bas, gruodžio 2–13 d. vyksian
čias Ispanijos sostinėje Madride.

Vienas iš rezultatyviausių 
žaidėjų rinktinėje buvo E. Čiap
linskas, su kuriuo pasikalbėjo
me apie krepšinio vežimėliuo
se specifiką ir padėtį Lietuvoje. 
E. Čiaplinskas rinktinėje žaidžia 
jau dešimtmetį – nuo 2011ųjų. 
Jo pažintis su krepšiniu vežimė
liuose prasidėjo Alytuje.

„Po traumos nuvažiavau į 
vieną stovyklą, ten papasako
jo apie krepšinį vežimėliuose 
ir pakvietė pabandyti. Tai bu
vo Alytuje, anksčiau ten buvo 
krepšinio klubas „Alytupis“. 
Man patiko, kad krepšinyje yra 
daug kontakto, azarto. Be to, tai 
komandinis, o ne individua lus 
sportas“, – pradžią prisiminė 
sportininkas.

Tiesa, kontaktas čia kitoks 
nei tradiciniame krepšinyje – 
dažniau vežimėlis į vežimėlį nei 
kūnas į kūną. „Pavyzdžiui, fik
suojama pražanga, jei žaidėjas 

priekine vežimėlio dalimi tren
kiasi į varžovo ratą. Arba jei už
kabina atbulas. Pasitaiko visokių 
atvejų, būna, kad ir nukrenti su 
vežimėliu. Mane užbūrė toks 
kontaktinis žaidimas“, – pasa
kojo E. Čiaplinskas.

Jei neskaičiuosime kitokių 
pražangų, krepšinio vežimėlyje 
taisyklės yra beveik tokios pa
čios kaip įprasto krepšinio. „Pas 
mus nėra tik dvigubo varymo. 
Bet žingsniai yra. Jei po dviejų 
ratų pastūmimų nesumuši ka
muolio, fiksuojami žingsniai. O 
sekundės, krepšio aukštis ir kiti 
dalykai tokie patys kaip ir tra
diciniame krepšinyje“, – dės
tė Edgaras.

Nėra kada žiopsoti
Žaidėjų neįgalumo ly

gis įvertinamas balais. Pasak 
E. Čiaplinsko, reikia gerokai pa
skaičiuoti, kad komanda nevir
šytų limito: „Tarkime, žaidėjas 
su minimaliu pažeidimu įverti
namas 4,5 balo. Aš įvertintas 2 
balais, nes yra juosmeninis pa
žeidimas – stuburo lūžis. Eu
ropos čempionate vienu metu 
aikštelėje esantis penketas ne
gali sudaryti daugiau nei 14 ba
lų. Kitose varžybose limitas šiek 
tiek didesnis – 14,5 balo.“

Įprastame krepšinyje vie
na svarbiausių fizinių savy

bių yra ūgis. Jis labai svarbus ir 
žaidžiant vežimėliuose, bet čia 
ūgis priklauso ir nuo traumos 
pobūdžio. Pavyzdžiui, E. Čiap
linsko ūgis – 185 cm, tačiau dėl 
nugaros pažeidimo jis sėdi že
mai. Edgaro pozicija aikštelė
je – gynėjas. 

Krepšininkams su nega
lia svarbu turėti stiprias ran
kas. E. Čiaplinsko nuomone, 
dar svarbiau turėti gerą galvą, 
nes reikia greitai priimti spren
dimus: „Vienu metu turi daryti 
daug dalykų – varytis kamuolį, 
stumti vežimėlį, žiūrėti, kad į 
ką nors neatsitrenktum, matyti, 
kam atiduoti perdavimą. Aikš
telėje reikia ir kalbėtis. Viskas 
gal net sudėtingiau nei tradici
niame krepšinyje, nors princi
pai – tokie patys.“

Lietuvoje – regresas
E. Čiaplinskas yra krepši

nio profesionalas, nes žaisda

mas uždirba pinigus. Jau šeštus 
metus jis atstovauja Cvikau klu
bui „Rollers“ Vokietijoje. „Ten 
šis sportas gerai išvystytas, ko
mandos remiamos tiek valsty
bės, tiek rėmėjų, – teigė krep
šininkas. – Moka algas ir žai
džiame. Lietuvos rinktinėje yra 
6 ar 7 žaidėjai, rungtyniaujantys 
užsienyje. Vokietijoje praleidžiu 
didžiąją metų dalį, 8–9 mėne
sius. Sezonas prasideda spalio 
pradžioje arba viduryje, baigia
si gegužę, o jeigu patenki į at
krintamąsias varžybas, užtrun
ka ir ilgiau, beveik iki birželio.“ 

Kaip ir didžiajame krepši
nyje, yra ir krepšinio vežimė
liuose Eurolyga. Deja, aukštas 
lygis pasiekiamas tik užsienio 
klubuose žaidžiantiems krepši
ninkams. Lietuvoje liko vos dvi 
komandos – Kauno RSK ir Vil
niaus „Atrama“, pastebimas aiš
kus regresas.

„Kai pradėjau žaisti, buvo 6 
komandos: dvi Kaune, po vie
ną – Vilniuje, Šiauliuose, Pa
nevėžyje ir Alytuje. Šis sportas 
po truputį nyksta. Paprasčiau
siai nėra normalaus rėmimo ir 
jaunimas nelabai nori juo užsi
imti, renkasi kažką kito, – ap
gailestavo E. Čiaplinskas. – Į 
rinktinę susirenkame iš užsis
pyrimo. Krepšinio federacijos 
ir Paralimpinio komiteto po
žiūris nedžiugina. Pasiruošimui 
neskiriamos normalios lėšos. 
Prieš Europos čempionatą mė
nesį pasitreniravome ir išvažia
vome. Nebuvo jokio kontrolinio 
turnyro. Kalbėjo, kad nežino ar 
visiems užteks pinigų išvažiuoti 
į Graikiją. Sako: pinigų nėra net 

už kurą sumokėti. Taigi į treni
ruotes važinėjome už savo pini
gus. Laimei, į Graikiją nereikė
jo keliauti už savus, bent jau tai 
apmokėjo.“ 

Tikslas – neiškristi 
Iškovoję sidabrą, krepšinin

kai pakartojo savo geriausią pa
siekimą B divizione. Antrąją 
vietą jie užėmė ir 2016 m. Tada 
Lietuvos rinktinė taip pat gavo 
progą išbandyti jėgas A divizio
ne, bet iškart iš jo iškrito.

E. Čiaplinskas viliasi, kad 
šiemet rezultatai gali būti geres
ni: „Komandos branduolys žai
džia užsienyje, tai galbūt padės 
pasirengti. Nes į tikrą stovyklą 
mes vargu ar susirinksime. Gal 
tai nelabai ir įmanoma, nes tu
rėsime savo klubų varžybas, o 
tam, kad nuvyktume į Madridą, 
bus skirtas tik „langas“ tarp tų 
varžybų. Tačiau užsienio klubai 
suteikia galimybę tobulėti. Žai
di stiprioje komandoje, išmoks
ti kažką naujo, palaikai formą. 
Galų gale laikaisi režimo. Gau
ni už tai pinigus, todėl priva
lai dirbti.“

Kaip ir kiekvienas sporti
ninkas su negalia, E. Čiaplins
kas svajoja apie paralimpines 
žaidynes, bet tai – sunkiai pa
siekiama svajonė. „Tokiai mažai 
valstybei kaip mūsų tai gal ne
labai realu. Pradžioje būtų gerai 
bent jau įsitvirtinti A divizione. 
Vieną kartą jau išėjome, paban
dėme. Daugiau mažiau žinome 
koks ten lygis, kas laukia. Gal 
šįkart pasiseks labiau“, – sakė 
rinktinės krepšininkas.

Povilas STAKUTIS

Ar krepšinis vežimėliuose turi ateitį?
Krepšinio vežimėliuose padėtis mūsų šalyje yra dviprasmiška. 
Viena vertus, Lietuvos rinktinė pasiekė vieną didžiausių savo 
laimėjimų, kai liepą iškovojo sidabrą Europos čempionato B di-
vizione ir gavo progą „užsikabinti“ elite. Kita vertus, Lietuvoje 
liko tik dvi komandos. Krepšinis vežimėliuose nesulaukia spor-
to organizacijų dėmesio, rinktinės narys Edgaras Čiaplinskas jį 
vadina nykstančia sporto šaka.

Prieš dvejus metus įsteigta UAB „Diabetis“ – gyvybės mokslų 
startuolis, atliekantis medicinos mokslų tiriamuosius ir taikomuo-
sius darbus, sparčiai juda pirmyn. „Diabetis“ sėkmingai kuria 
neinvazinį pėdų stebėjimo prietaisą „Feetsee“. Inovacijų eksper-
tės, šios idėjos autorės Gintarė Marinė ir Urtė Steikūnienė suti-
ko pasakoti, kaip veiks šis prietaisas.

Krepšinio vežimėliuose rinktinės na-
rys Edgaras Čiaplinskas.

Inovacijų ekspertės Gintarė Marinė ir Urtė Steikūnienė.

Neinvazinis pėdų stebėjimo prietai-
sasas „Feetsee™“.  
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Kūrybos laboratorija

Nuotraukų konkursas

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

 

Bėga, skuba, verčiasi per gal
vą rugsėjo dienos. Kiek su

trumpėjusios, bet dosnios lie
taus tarsi pratęsia rugpjūčio ge
rą darbą: laisto ištroškusią žemę. 
Aksominės naktys keri žvaigž
džių lietumi. Šalnų nei kvapo, 
žolė vis dar už katę didesnė, akį 
džiugina gėlių spalvos, medžiai 
ir tie žali, sunku įžvelgti gelto
ną lapelį. Ir žmogus pamąstai, 
kad vasara nenori išeiti, tad pa
girdė rudenį apynių nuoviru ir 
užmigdė. Vakarai kvepia vys
tančiais lapais, išarta žeme, bet 
viską užgožia stiprus grybų kva
pas. Miškas atveria savo lobių 
skrynią. O žmonės tarsi karštli
gės apimti tempia grybus, skai
čiuoja baravykus, lyg atsigrieb
dami už sausrą.

„Ir kada jie tą miško gerą nu
valys, išvirs ar kitaip paruoš at
sargai, – ryte stebisi Juzefa, aki
mis palydėdama iš miško išva
žiuojančią ar ne trečią mašiną. – 
Nejau naktį grybavo?“ Ji Algio 
sugrybautus džiovina. Pagalvo
jus apie raugintus kopūstus, iš
troškintus svieste su džiovintais 
baravykais, šalia – pačios užau
ginta bulvikė, net seilė nutįsta. 
Stengiasi žemelė, visokio gero 
dovanoja žmoneliams, reikia tik 
pakrutėti, surinkti Dievo dova
nas ir ramiai laukti šalnų. 

Juzė patupinėja po kiemą, pa
kalbina sargį ir tipena vidun. 

Susvaigsta galva, kažko keistai 
jaučiasi. Užmeta akį į kalen
dorių, taigi pilnatis, kaip ji pa
miršo. Na, kas gerai jaučiasi per 
pilnatį? Ir dar jos metuose. Gal 
per daug nervinosi? Gi tas glu
šas Jurgis buvo rimtai išgąsdi
nęs. Atsirado jaunikis, visų pa
juokiamas vaikšto iš vienos naš
lės kiemo į kitą. Pikti liežuviai 
plaka, kad nori dykai pasivai
šinti, matę jo knygutę su mote
rų vardais. Juzė šypteli prisimi
nusi, kiek Joninių vaišių tilpo į 
Jurgio skilvį. Ne veltui kaime 
pravardžiuojamas kupranuga
riu. „Nežinomi, Viešpatie, tavo 
keliai, – atsidūsta senoji, – laiku 
kaimynas grįžo. Aš dabar – po
nia: savaitę plušo Algelis, kol iš
ravėjo, išpureno ir susodino kas 
priklauso. Kad ir vėlai sodino, 
viskas spėjo užaugti, tik mėly
nosios bulvikės dar žemelėje. 
Auga, bus kaime didžiausios. 
Spėjo ir trešnes nuskinti. Ale 
ką pasakysi, – stebisi, – nė vie
nas paukštis nelietė uogų, tar
si žinotų, kad apsauga sugrįžo.“ 

Jai neramu dėl žemės. Norėjo 
padovanoti Algiui, bet tas – 

nė iš tolo. Juzė papurto galvą ir 
užsimerkia: „Kas esmi žmogus 
be žemės? Ubagas, ne tiek tur
tine, kiek dvasine prasme. Nes 
žemė – tai šaknys, pririšančios 

žmogų prie vietos. O be šaknų 
nuvysi lyg lapas be šakos. Visi 
mes iš kaimo atėję, nuo žemės. 
Jeigu ne patys, tai seneliai, pro
seneliai.“ 

Kiek kalbino, prašė kaimy
ną: jai bus ramu žinant, kad že
mė patikimose rankose, nesuti
ko. Girdi, yra anūkai, proanū
kiai. Kaip jie nuspręs, taip ir bus. 
Betgi jie už jūrų marių gyvena, 
jau ar ne šešeri metai praėjo, ka
da buvo atvykę. Ir nekalba lietu
viškai, gerai, kad nors supranta. 
Tačiau Algis viską nuleido juo
kais: kas, kad toli gyvena, da
bar kiti laikai, per tą gudrų įtai
są gali ir pasikalbėti, ir kalbantį 
žmogų matai. 

Juzė atsidūsta, pasiruoš arba
tos – ima saują džiovintų liep

žiedžių, pauosto ir užsimerkia, 
mena: „Maži būdami plėšėm 
liepų pumpurus ir skaniai val
gėm.“ O šią vasarą, suviliota žy
dinčių liepų kvapo, vakarop nu
šlepsėjo į palaukę. Leidosi saulė, 
ji stovėjo po liepa, visas pasaulis 
kvepėjo tarsi šalia kabotų angelų 
debesėlis. Pakėlė akis į viršūnę 
ir apstulbo: prieš jos akis plaukė 
tūkstančiai auksinių bitučių – 
krito žiedadulkės. Gaubiama 
auksinio šydo pati jautėsi tar
si didžiulė kamanė, prisišliejusi 
prie kamieno, rodėsi, suplasno
tų rankomis ir pakiltų aukštyn 
į rožinius debesis ir... 

Užverda vanduo, Juzefa už
pila liepukus ir, pajutusi keistą 
nuovargį, sėdėdama prisnūsta. 
Atsitoki taip pat staiga, kaip ir 
užmigo. Pajuda, ak kairioji ran
ka visa nutirpusi ir skauda. Tas 
skausmingas tirpulys apima šir
dį ir verčia atsargiai įkvėpti. Ne
jau nugulėjo ranką? Ir dar taip 
stipriai. Atsargiai prisitraukia 
puodelį arbatos ir nustemba, 
kad ji karšta. Tai ji nemiegojo, 
o... Žiema, Juzele, tave jau už
klupo žiema. Atrodo, užmig
tum ir... Atmintis nukelia į to
limus metus, kada dirbant ko
lūkyje prie šieno panašiai skau
dėjo. Kaimynė, Algio močiutė, 
pagelbėjo tabletėmis ir valerijo
nu. Per savaitę ir pagijo. Bet ta
da sunkiai dirbo lauko brigado
je ir namuose buvo pilnos ran
kos darbo. O dabar ji ponia, tad 
iš kur tas tirpulys? „Ne jauniklė 
esi, ko norėti tokių metų“, – ra
mina save. 

Juzė neskubėdama išgeria 
arbatą. Stojasi eiti, bet vėl su
svaigsta galva, nudiegia širdį, 
išsigandusi laukia naujų dieglių, 
nesulaukusi atsargiai nušlepsi į 
miegamąjį ir gulasi lovon. Ne
trukus ir užmiega. Sapne re
gi dviejų angelų kovą: juodo
jo ir sidabro rūbais tviskančio. 
Jų rankose blyksi peiliai, jie ju
da tarsi lėlės teatre. Pasigirsta 
griaustinis, pasipila lietus ir an

gelai išnyksta. Popiečiu pramer
kia akis ir pažvelgusi į laikrodį 
pasibaisi: šitiek miegota! Pajudi
na ranką, petį – neskauda ir šir
dies neduria. 

Prisiminusi, kad žadėjo Al
gelį palepinti kugeliu, ritasi 

iš lovos, apsiprausia šaltu van
deniu ir tapsi į virtuvę. Reikia 
sutarkuoti bulvikes. Ak, mena, 
tos mėlynos, kurios dar vieši 
žemelėje, Algelis kalbėjo, labai 
tinkančios tarkiams. Tad laukia 
žygis į daržą. Nusitveria krep
šelį, kastuvėlį, bijo, kad nepa
kels sunkių šakių, eina tarpuva
giu. Nusistebi, kad kol miegojo 
lietaus apsilankyta. Koja staiga 
paslysta, išmuša prakaitas, ran
ka vėl pradeda tirpti, reikia pa
skubėti. Pasikas, patarkuos, o 
rytoj aplankys daktarus – nu
sprendžia. 

Senoji kiek per greitai pa
silenkia prie kero, aštri strėlė 
smeigia ir perveria širdį. Dar. 
Ir dar viena. Juzefa sušunka iš 
skausmo ir griebiasi už krūti
nės, bet kojos, tarsi skuduri
nės, nebeatlaiko ir ji susmuku
si parpuola veidu į žemę. Prieš 
akis plaukia raudoni gaisai, gal
voje girdisi balsas, netoliese lo
ja šuo. Bando pakelti galvą, de
šinė ranka mėšlungiškai graibo 
žemę, mėgina atsiremti kojo
mis, bet paskutinė strėlė perve
ria kiaurai ir paskui ji nieko ne
bejaučia... 

Algis ją suranda jau nurimu
sią. Juzelė guli nepatogiai su
sirietusi, priekin ištiesusi deši
nę ranką. Veidas išduoda, kad 
kentė didelį skausmą. Lūpos 
žemėtos, tarsi paskutinį kar
tą atsisveikino su taip numylė
ta žeme...

Vakaras it ramybę kloja tam
sias drobes ant kiemų, dar

žų, laukų. Kloja ir ant negausių 
kaimelio gyventojų širdžių. Jų 
mintyse – Juzefa. Ji jau keliauja 
keleliu, kuris niekada neparve
da namo. „Kur ji dabar? Kurio
je stotelėje“, – mintija žmonės. 
Danguje užsidega tūkstančiai 
sidabrinių akelių. Kaimelio ty
lą sudrumsčia sielvartingas šuns 
kauksmas, sklindantis iš Juzefos 
kiemo. Tai Sargis aprauda savo 
šeimininkę. Šuns rauda netyla. 
Algis palieka nebaigtus darbus, 
eina pas jį ir atlaisvinęs antkaklį 
kviečia pas save. Tačiau šuo, nu
leidęs galvą, sliūkina prie suo
lo, stovinčio šalia gėlių pievelės, 
ir ten susiraito. Čia mėgo sėdė
ti Juzelė. Algis eina prie varte
lių, atsisuka pažiūrėti – mėne
sienos apgaubtoje naktyje jam 
pasivaidena ant suolelio sėdin
tis moters šešėlis ir prie jos kojų 
susiraitęs šuo. Vyras tyliai užda
ro vartelius.

Gražina ČEKAVIČIENĖ 
Jonava

Paskutinis rugsėjis

kitas „bičiulystės“ numeris išeis spalio 7 dieną.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 
iš dalies remia projektą „Negalia ir šiuolaikinė 
visuomenė: iššūkiai ir sprendimai“. Jam skirta 9 
tūkst. eurų dalinė finansinė valstybės parama.

Sveikiname                           mėnesį gimusius:

Nuoširdžius sveikinimus siunčiame visiems 
rugsėjo mėnesį gimusiems neįgaliesiems.

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija

Vytautą Grybę – Pasvalio r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininką,
Laimą Dulkytę – Šilutės r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Ramintą Zabitienę – Skuodo r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Antaną Juškėną – Kretingos r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininką,
Vidą Pieniutienę – Jurbarko r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę.

rugsėjo
(iš ciklo „Juzefos rūpesčiai“)


