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Didžiosios Britanijos ambasada, pasitikdama artėjančias 2012-ųjų 
Londono vasaros olimpines bei parolimpines žaidynes, surengė 
jų pristatymą, į kurį pakvietė Lietuvos tautinio olimpinio ir paro-
limpinio komiteto, Kūno kultūros ir sporto departamento vado-
vus, politikus, valstybės pareigūnus, sportininkus, sporto klubų 
vadovus ir darbuotojus, akademinę bendruomenę, žiniasklaidos 
atstovus. Pagrindinis dėmesys renginio metu buvo skirtas paro-
limpinėms žaidynėms ir neįgaliems sportininkams. 

Kaziuko mugė sutraukia tūkstančius dalyvių – vilniečių ir sostinės svečių.                                                  Egidijaus Skipario nuotr.

Kaziuko mugė: kam švilpynė, kam puodynė, 
kam raštuotos riešinės

 Konkursas: Tam, kad laimė ateitų, ja reikia tikėti ........ 3 psl.

 Taškinis masažas skaudančiam alkūnės sąnariui  .... 4 psl.

Pirmosios visiškai 
integruotos žaidynės 
Londonas – vienintelis mies-

tas pasaulyje, kuriame olimpi-
nės žaidynės vyks jau trečią kar-
tą. Šių metų vasaros žaidynės 
į istoriją bus įrašytos ir dar dėl 
vienos priežasties – tai pirmo-
sios žaidynės, kurių planavimas 
ir organizavimas vyksta neišski-
riant olimpinių ir parolimpinių 
žaidynių, laikant jas vienu neda-
lomu įvykiu. „Jungtinė Karalys-
tė yra pasiryžusi surengti pačias 
prieinamiausias kada nors orga-
nizuotas žaidynes. Šiomis žaidy-

Neįgalių sportininkų laukia prieinamiausios ir didžiausios 
parolimpinės žaidynės

nėmis siekiama paskatinti neį-
galiuosius sportuoti, pritraukti 
naują parolimpiečių kartą, paro-
dyti, kad sportas gali būti veik- 
la, praturtinanti gyvenimą, o ne-
galia tam nėra kliūtis“, – sakė Di-
džiosios Britanijos ambasadorius 
Lietuvoje Davidas Hantas.

Statant ir įrengiant Londo-
no žaidynių objektus, prieina-
mumas neįgaliesiems buvo lai-
komas svarbiausiu reikalavimu. 
Visos statybos vyko tariantis su 
neįgaliųjų reikalais besirūpinan-
čių organizacijų atstovais. Dau-
giau nei 8 250-yje Londono au-

tobusų įrengtos garso ir vaizdo 
pranešimo sistemos, padėsian-
čios klausos ir regėjimo negalią 
turintiems žmonėms. Jiems bus 
prieinami visi Londono autobu-
sai, juodieji taksi, Temzės kate-
riai ir traukiniai. 

„Šios žaidynės mums išskir-
tinės, nes parolimpiada paga-
liau grįžta namo. Juk 1948 me-
tais būtent čia daktaras Liudvi-
gas Gutmanas pradėjo parolim-
pines žaidynes“, – kalbėjo amba-
sadorius D.Hantas.

Su neįgaliaisiais bendrauja Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvoje 
Davidas Hantas (kairėje). 

(nukelta į 3 psl.)

Kaziuko mugėje – 
artėjančių Velykų 

nuojauta
Tradiciškai margaspalvėmis 

Vilniaus krašto verbomis pasi-
puošianti Kaziuko mugė – ar-
tėjančių Verbų, Šv. Velykų pra-
našas. Tad nenuostabu, kad tiek 
daug joje ir kitų su šiomis šventė-
mis susijusių akcentų. Vienas jų – 

408-ąjį kartą į Vilniaus se-
namiestį amatininkus, 
tautodailininkus, įvairių 
rankdarbių mėgėjus su-
kvietusi Kaziuko mugė 
šiemet dar labiau išplėtė 
savo teritoriją. Palapinių 
miestelis nusidriekė nuo 
Seimo rūmų iki Mindau-
go tilto, Tymo kvartalo, 
o Rotušės aikštėje visus 
susirinkusiuosius links-
mino, savuosius amatus, 
dainas ir šokius populia-
rino net iš Žemaitijos at-
vykę kūrėjai. Šventara-
gio gatvėje tradiciškai 
įsikūrę neįgalūs rank-
darbių mėgėjai irgi rodė 
savo meistriškumą – siū-
lė megztus, pintus, iš me-
džio drožtus, iš molio lip-
dytus dirbinius, dalijosi 
savo amatų paslaptimis 
ir gera nuotaika. 

(nukelta į 7 psl.)

velykiniai margučiai. Didžiulė jų 
įvairovė buvo ir šiemetinėje Ka-
ziuko mugėje – nuo paprastų, jo-
kiais ornamentais nedailintų, tik 
iš medžio ištekintų, iki įvairiau-
siais būdais išgražintų, išskuti-
nėtų, ažūriniais raštais išpjaus-
tinėtų, net iš akmens nutašytų. 

Grigiškių neįgaliųjų draugi-

jos pirmininkė Larisa Asajevič į 
mugę atvežė net 120 Zitos Žvi-
riukienės ir Danguolės Kėkštie-
nės sukurtų margučių. Ir beveik 
visus juos pardavė. Žmonės ste-
bėjosi grigiškiečių išmone – dai-
liai siūlais apvynioti kiaušiniai 
išpuošti ne tik į gražiausius or-
namentus sugulusiomis medžių 

šakelėmis, bet ir priderintomis 
aplikacijomis. D.Kėkštienė išban-
dė dar kitokį jų marginimo būdą 
– kiaušinio lukštą padengė rupia 
faktūra, išgauta iš nuspalvintų... 
manų kruopų. L.Asajevič pasa-
kojo, kad į tokią naujovę mugės 
dalyviai greitai atkreipė dėme-
sį. Ypač margučių kolekcininkai. 

Vienas jų, pasidžiaugęs turėsian-
tis kuo savo kolekciją praturtin-
ti, paprašė kitąmet primargin-
ti ir popierinių kiaušinių. Auk-
sarankių išmone pasikliaujantis 
vilnietis neabejojo, kad jos būti-
nai nustebins ir dar kartą. Buvo 
ir tokių kolekcininkų, kurie Gri-
giškių palapinės specialiai ieš-
kojo. Pernai čia įsigiję origina-
lių margučių šiemet norėjo pa-
pildyti savo kolekciją naujomis 
jų spalvomis ir raštais. Ir tokių 
tikrai atrado.

Išskirtinių margučių ieškan-
tys mugės dalyviai stabtelėda-
vo ir prie anykštėnės Alfonsos 
Burneikienės prekystalio. Mo-
teris į Kaziuko mugę atvežė de-
kupažo technika margintų stru-
čio kiaušinių. Pernai dalyvauda-
ma Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos Zyplių dvare organizuotame 
tautodailininkų plenere iš vie-
tinių stručių augintojų Alfonsa  



Su buvusiu bendradarbiu diskutavome, ką reiškia 
atsidavimas savo tautai ir kraštui. Atsidavimas arba 
patriotizmas, anot jo, nėra įgimtas. Tai procesas, kuris 
prasideda savo tėviškėje išmokus pirmąjį gimtosios 
kalbos žodį, pažinus pirmąją elementoriaus raidę, iš-
girdus gentainių šneką. Bet, sakau, meilę Tėvynei gali 
rodyti ir negyvendamas savo šalyje. Svarbu, kaip pri-
simeni tėvų žemę, ar brangini jos papročių ir tautosa-
kos perlus. Priminiau ir anglų rašytojo R.Styvensono 
mintį – tik jūra niekam nėra tėvynė.

Dabar labai populiaru kalbėti apie emigraciją. Vieni 
smerkia išvykstančius į visokias anglijas, airijas, ispa-
nijas, norvegijas, girdi, gimtinėje suvalgyta sausa duo-
nos žiauberė skanesnė. Kiti, priešingai – svetur savo 
laimę mato. Vyksta nuolatinis patriotizmo ir pragma-
tizmo susidūrimas.

Lietuvos istorijoje emigracija nėra jokia naujiena. 
Žinomas tarpukario ekonominės geografijos profeso-
rius, išeivystės priežasčių tyrinėtojas Kazys Pakštas 
teigė, jog per 15 metų (1923–1938) iš Lietuvos išvyko 
78,2 tūkst. arba vidutiniškai kasmet 5 tūkst. žmonių. 
1938 m. 87,5 tūkst. lietuvių, arba kas ketvirtas, gyveno 
už etnografinės Lietuvos ribų. Pasak jo, emigracija pa-
tvirtino taisyklę: „Žmonės kaip prekės – eina ten, kur 
jie reikalingi, kur už darbą daugiau mokama; eina iš 
ten, kur jie mažiausiai reikalingi, kur jų darbas pigiau-
sias... Pasitaiko ir moralinio pobūdžio išimčių, kuomet 
ieškoma didesnių dvasinių patogumų.“ 

Ar šie pastebėjimai netinka ir nūdienai? Nuo ne-
priklausomybės atkūrimo Lietuvą paliko 615 tūkst. gy-
ventojų. Vien pernai išvyko 54,3 tūkst. žmonių (tiek gy-
vena Marijampolėje). Beveik pusę išeivių sudarė 20–29 
metų jaunuoliai. Keista, kad šalies vadovė tik... Briu-
selyje sužinojo, jog Lietuvoje 30 proc. bedarbių sudaro 
jaunimas. Tai apie 85 tūkst. žmonių. Jaunimo organi-
zacijų ir Darbo biržos duomenimis, retas jaunas bedar-
bis turi kokią nors profesiją, daug yra vos „sukrapštę“ 
pradinę mokyklą ar kelias klases daugiau. Sunku su-
prasti, kodėl tiek daug nebrendilų! Juk mūsų Konsti-
tucija įpareigoja: „Asmenims iki 16 metų mokslas pri-
valomas.“ Darbininkiškoms profesijoms įgyti moks-
las nemokamas. O kur dėti pusnemokšas? Būtų kur, 
jei plėtotume žemės ūkį, o ne džiaugtumės, kad Euro-
pos Sąjunga įbruka į delną pinigėlių už dirvonuojan-
čias laukų platybes.

Nieko nuostabaus, metų metus ugdėme skirtin-
gą požiūrį į „juodą“ ir „baltą“ darbą, į „laimę“ nieko 
neveikti, tik laukti, kada valstybė ką nors duos. Štai ir 
maunama į užsienį įsivaizduojant, kad ten pakanka pa-
moti pirštu ir kepti karveliai tiesiai į burną atskrenda.

Išeivijos ratas sukasi pavojingu greičiu. Daug metų 
traukę į Europos valstybes, dabar emigrantai naujus ke-
lius tiesia į Australiją, JAV, net Pietų Ameriką. Tačiau 
krienas už ridiką ne saldesnis – Lietuvėlė traukiasi tar-
si šagrenės oda. Statistikos departamento duomenimis, 
2011 m. pabaigoje šalyje gyventojų buvo 45,3 tūkst. ma-
žiau negu tų pat metų pradžioje.

„Čia mane gerbia, laiko žmogumi, iš savo darbo ga-
liu neblogai gyventi, dar ir susitaupyti“, – sako Norve-
gijoje valytoja triūsianti pusamžė moteris. Tą patį gir-
dėjau iš savo mokslo draugo sūnaus, kuris su žmona, 
nors abu turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, liko be-
darbiai. Išvykę į fiordų kraštą, kol kas šluoja ir plauna 
kavinę ir gyvenimu nesiskundžia.

„Vargai atskyrė mus nuo Tėvynės, bet visi tą Tėvy-
nę širdyje ir jausmuose nešiojame“, – 1884 m. atvykęs 
į Ameriką artimiesiems rašė aušrininkas gydytojas Jo-
nas Šliūpas. Už Atlanto praleidęs 34 metus jis neištvė-
rė – Lietuvos ilgesys buvo stipresnis.

Gimtinės nostalgija suserga, išskyrus visuomenės 
atplaišas, beveik visi išeiviai. Ir nemažai jų sugrįš at-
galios, kai valstybė atliks „namų darbus“, kurie būti-
ni žmogaus socialinei bei dvasinei gerovei.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Tėvynė – ne jūra

Šiaulių r.:

Apie tai, 
kas 

jaudina

 Laiškelyje „Bičiulystei“ 
Regina Slabienė papasako-
jo apie Šiaulių rajono neįga-
liųjų draugijos ataskaitinį su-
sirinkimą.

Vasario pabaigoje or-
ganizuotas susirinkimas 
vyko Kužių miestelyje ir 
sulaukė ne tik organizaci-
jos narių, bet ir svečių su-
sidomėjimo.

Susirinkimą pradėjo 
Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ele-
na Kačinskienė. Ji susirin-
kusiesiems pristatė meti-
nę veiklos ataskaitą. Šiau-
lių rajone veikia 8 Neįga-
liųjų draugijos padaliniai, 
kuriuose neįgalieji gali už-
siimti įvairia veikla: daly-
vauti sporto, dramos, šo-
kių, sveikatingumo, lite-
ratų būreliuose, dainuoti 
ansambliuose ir kapelose. 
Atskirai pažymėtas Meš-
kuičių moterų ansamblis 
„Viltis“, vadovaujamas Ra-
sos Zelbienės, kuris dažnai 
dalyvauja įvairiuose kon-
certuose ir konkursuose už 
Šiaulių rajono ribų. Pirmi-
ninkė pasidžiaugė muzi-
kantais: Irenos Lipinskie-
nės vadovaujamu „Rin-
guvos“ ansambliu, Ritos 
Bielskienės vadovauja-
mais armonikieriais iš Ku-
žių, taip pat Kuršėnų an-
sambliu „Atgaiva“, vado-
vaujamu Birutės Lazdaus-
kytės, Bubių etnografiniu 

Pavasarį pasitiko ataskaitiniu 
susirinkimu

nuoja ir kaskart tenka ieš-
koti rėmėjų.

Pirmininkės pristatytą 
Neįgaliųjų draugijos meti-
nę veiklą susirinkimo daly-
viai įvertino gerai. Revizi-
jos komisijos narė pateikė 
išsamią finansinę ataskai-
tą, kaip buvo panaudotos 
gautos lėšos.

Susirinkime dalyvavo 
ir sėkmės organizacijai lin-
kėjo garbūs svečiai: Seimo 
narė Rima Baškienė, Šiau-
lių rajono savivaldybės ta-
rybos narė Ingrida Venciu-
vienė, Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos Šiaulių regiono 
valdybos narė Janina Jur-
gaitienė, Kelmės rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-

ninkė Elena Kančiauskai-
tė, Šiaulių rajono seniūni-
jų seniūnės Nijolė Bagdo-
navičienė (Gruzdžių se-
niūnija), Jolanta Baškienė 
(Meškuičių seniūnija), Jo-
landa Rudavičienė (Kužių 
seniūnija) ir kiti.

Atsakius į visus klau-
simus ir išklausius sve-
čių pasisakymų bei palin-
kėjimų, susirinkusiesiems 
pristatyta trumpa meninė 
programa. Pasirodė Kur-
šėnų padalinio neįgalių-
jų dramos būrelis, Kužių 
armonikieriai, Kužių mo-
terų trio bei nuostabų bal-
są turinti jaunoji atlikėja iš 
Bubių seniūnijos Gabrielė 
Kutelytė.

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos veikla įdomi ne tik jos na-
riams, bet ir svečiams. 

Pirmininkė Elena Kačinskie-
nė (kairėje) svečiams paruo-
šė dovanų. 

ansambliu, besikuriančia 
Kairių kaimo kapela. Neį-
galiųjų draugijos meno ko-
lektyvai dalyvavo įvairiuo-
se renginiuose ne tik Šiau-
lių rajone, bet ir visoje Lie-
tuvoje. Aktyviai veikia ir 
neįgaliųjų draugijos ama-
tų, sporto būreliai.

Vasarą neįgalieji kelia-
vo į kaimynines Estiją ir 
Latviją (Jūrmalą, Rygos 
zoologijos sodą). Keliau-
dami jie ne tik pailsėjo, 
bet ir sužinojo daug nau-
jo, įdomaus.

Organizacija bendra-
darbiauja su kitų rajonų 
neįgaliaisiais. Deja, didelė 
problema yra transportas, 
mat kelionės brangiai kai-

„Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje Marijampo-
lės savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos narė Lina Cvirkie-
nė papasakojo apie Marijam-
polės savivaldybėjė, Tautkai-
čiuose vykusią Kaziuko mugę, 
kurioje dalyvavo ir neįgalieji.

Marijampolė: Turtinga įspūdžių Kaziuko mugė
Į mugę susirinkusiuo-

sius linksmino Marijam-
polės savivaldybės neįga-
liųjų draugijos ansamblis 
„Gija“, vadovaujamas Da-
nės Jančienės. Ansamb-
liečiai buvo nusprendę į 
šventę atvykti rogėmis, ta-

čiau, ištirpus sniegui, teko 
atvykti modernesnėmis 
transporto priemonėmis. 
Pasipuošę senovinėmis 
skaromis, su pintinėmis, 
kuriose kudakavo vištos 
ar kvarksėjo antys, an-
sambliečiai dainavo apie 

Kaziuko turgų, apie Lie-
tuvą, taip pat patarė, kaip 
elgtis, kad gyvuliai sveiki 
būtų ir javai derėtų.

Šventės organizatoriai 
susirinkusiuosius vaišino 
čia pat iškeptais karštais 
blynais ir kopūstų sriuba.

Vievis:
Vievio neįgaliųjų drau-

gijos durys buvo atviros 
ir sausį, ir vasarį, nors fi-
nansavimo organizacija ir 
nebuvo gavusi. Draugijos 
pirmininkė Marijona Pa-
cevičienė sako su savival-
dybe jau pasirašiusi sutar-
tį dėl socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje, pateiku-
si patikslintą sąmatą, ta-
čiau lėšų kol kas dar nėra. 
Bet M.Pacevičienė nenu-
simena – draugija visada 
panašiai pradeda metus. 
Tiesa, šiemet finansinė si-
tuacija sunkesnė – savi-
valdybė draugijai numatė 
50,8 tūkst. litų finansavi-
mą. Tai 3,2 tūkst. litų ma-
žiau nei organizacija buvo 
gavusi pernai. 

Kol kas Neįgaliųjų 
draugija verčiasi iš praėju-
siais metais rėmėjų skirtos 
paramos. M.Pacevičienė 
pasakoja sausį savanoriš-
kais pagrindais dirbusi ir 
būtiniausias paslaugas tei-
kusi viena. Žiemos mėne-
siais neįgalieji rečiau jomis 
besinaudoja, bet visada 

Išgyventi padeda susitelkimas  
ir optimizmas

atsiranda kitokių reikalų, 
kurių vedami jie praveria 
draugijos duris. Šiuo metu 
Vievio neįgaliųjų draugija 
vienija 452 narius. Pirmi-
ninkė sako, kad su visais 
sutaria, randa bendrą kal-
bą. Su tokiais, kurie į drau-
giją užeidavo tik išgirdę 
apie organizuojamą išvy-
ką ar kelionę į Šventąją, o 
nario mokestį dvejus me-
tus sumokėti pamiršdavo, 
kitoje veikloje nedalyvau-
davo, tarybos sprendimu 
nutarta atsisveikinti. 

Nuo vasario organiza-
cija jau dirba visu pajėgu-
mu: pastarąjį mėnesį čia 
suteikta 39 (sausį ir va-
sarį – apie 80) skalbimo, 
38 maudymo, 50 masažo 
paslaugų. Orams atšilus 
šie skaičiai gerokai padi-
dės. 10 neįgaliųjų draugi-
jos moterų renkasi į dar-
bo terapijos būrelio užsi-
ėmimus. Floristikos mo-
kytoja Alma Sinkevičienė 
ir megzti bei karoliukus 
verti mokanti Regina Vale-

vičienė džiaugiasi moterų 
aktyvumu ir noru išmok-
ti naujų darbelių, kuriais 
galėtų nustebinti aplinki-
nius ir kurie galėtų tap-
ti gražiomis dovanėlėmis 
organizacijos svečiams, jos 
rėmėjams. Vievio kultūros 
centre surengtai Kaziuko 
mugei Neįgaliųjų draugi-
jos narės ruošėsi labai en-
tuziastingai. Ir jų darbe-
liai sulaukė daug dėme-
sio, buvo paklausūs ir no-
riai perkami. 

M.Pacevičienė viliasi, 
kad draugija, kaip ir anks-
tesniais metais, dar su-
lauks paramos ir iš Elektrė-
nų savivaldybės. Pernai iš 
savo biudžeto ji buvo sky-
rusi 5 350 litų. Šie pinigai 
buvo naudojami sumokėti 
už komunalinius patarna-
vimus, kultūriniams rengi-
niams. Pasak draugijos pir-
mininkės, į socialinės rea-
bilitacijos paslaugų neįga-
liesiems bendruomenėje 
projektą įtraukti tik neįga-
lūs seniūnijos gyventojai, 

o draugija paslaugas teikia 
ir 30–35 pensinio amžiaus 
žmonėms. Už jas paprastai 
sumokama iš savivaldybės 
skirtų lėšų. 

Pastaraisiais metais la-
bai sumažėjo savivaldybės 
iš draugijos perkamų pas-
laugų socialiai remtiniems 
žmonėms, kuriems būda-
vo skiriami talonai skalbi-
mui ir maudymui. Prieš 
kurį laiką šiomis paslau-
gomis naudojosi 130 žmo-
nių, o dabar jų liko vos 4. 
Tokį pokytį lėmė gerokai 
sumažintas valstybės re-
miamų pajamų dydis. Šios 
permainos neigiamai atsi-
liepė ir Neįgaliųjų draugi-
jos biudžetui. 

Vis dėlto į ateitį M.Pace-
vičienė žvelgia optimistiš-
kai. Organizacijos kelyje 
būta dar ne tokių sunku-
mų, tačiau jos nariai visa-
da mokėjo susitelkti ir iš-
gyventi. Draugijos vado-
vė neabejoja, kad taip bus 
ir šį kartą. 

Skirmantė SKARULYTĖ
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(atkelta  iš 1 psl.)

Neabejokime 
laime ir ji 

ateis

KONKURSUI
Kaip negalia pakeitė 

mano gyvenimą

nusipirko 5 stručio kiaušinius, 
tiksliau – tuščius jų lukštus. 
Atidžiai rinktais paveikslėliais 
išmarginti jie traukė praeivių 
dėmesį, masino šį amatą išma-
nančius žmones, margučių ko-
lekcininkus. 

Neįgaliųjų išskirtinumas 
– dirbinių įvairovė

Amata i s  garsė janč ia i 
Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijai Kaziuko mugė – vie-
nas svarbiausių metų renginių. 
Šiemetinė jai – jau 15-oji. Orga-
nizacijos pirmininkė Aldona Še-
rėnienė gerai mena, kaip sunku 
buvo pirmosiose mugėse gau-
ti vietą – į Vilnių tekdavo išsi-
ruošti naktį, gerokai pašalti au-
tomobilyje, laukiant, kol pra-
švis ir bus galima įsikurti. Da-
bar viskas kur kas paprasčiau 
– mugės teritorija iš anksto pa-
dalijama į sektorius, juose nu-
matomos vietos visiems daly-
viams. Jau kelinti metai neįga-
lieji įsikuria Šventaragio gatvė-
je, pro kurią žmonių srautas iš 
Gedimino prospekto traukia 
Pilies gatvės ar Tymo kvartalo 
link. Taigi pirkėjų čia netrūksta. 

Anykštėnai į Kaziuką atve-
žė 14 neįgaliųjų draugijos na-
rių dirbinius. Penkiose pala-
pinėse įsikūrę jų atstovai siūlė 
Eleonoros Aukštakojienės aus-
tus rankšluosčius, lovatieses, 
Vyginto Ostrausko ir Stasės 
Samuolienės iš vytelių pintus 
krepšius, Aldonos Rutavičie-
nės veltinukus, Elvyros Gribu-
lienės tapyba išgražintus šilki-
nius šalius, Irenos Kalinkienės 
padėklus, kitų auksarankių ga-
minius. O Žydruolė Bastienė 
visiems pavasarį siūlė pasitik-
ti savame kieme surengus įkur-
tuves sparnuočiams. 

Vieną palapinę anykštėnai 
paskyrė praėjusiais metais ser-
tifikuotiems ir tautiniam pa-
veldui priskirtiems iš balanų 
pintiems krepšiams. Balaninės 
pintinės – net Kaziuko mugėje 
retokas pirkinys. Tiesa, kelio-
se vietose buvo galima įsigyti 
į Jono Šerėno pintuosius pana-
šių krepšių, bet jie nupinti ne 
iš pušų balanų, o specialiai ap-
dirbto baldinio pluošto. 

Perkamiausi – kokybiški 
ir nebrangūs rankdarbiai 

Didžiausio pirkėjų ant-
plūdžio sulaukė A.Šerėnienės 
megztos raštuotos riešinės. 
Nors šio moterų pamėgto ak-
sesuaro mugėje tikrai netrūko, 
ne visos gali įpirkti karoliukais 
puoštas ir gana brangiai kainuo-
jančias riešines.  A.Šerėnienė su-
rado puikią išeitį – parinko ko-
kybiškus siūlus, suderino jų ats-
palvius su audimų knygose ras-
tais raštais, perkėlė juos į mez-
gimo mašiną – ir štai jums ori-
ginalios, pirkėjų akį traukian-
čios, keliskart pigesnės riešinės.

A.Šerėnienė įsitikinusi – 
esant didelei panašių dirbinių 
pasiūlai, pirkėją galima privi-
lioti tik iš gerų medžiagų ir ko-
kybiškai padarytais gaminiais. 
Svarbi ir jų kaina – draugijos 
pirmininkė sako ne kartą šioje 
mugėje girdėjusi pirkėjų padė-
ką, kad savo gaminius parduo-
da už „žmonišką kainą“. Dėl 
šios priežasties paklausūs buvo 
ir blauzdinių bei riešinių kom-
plektai, megztos apyrankės, de-
koratyvūs šaliai, pinti padėklai. 

Kaziuko mugės dalyviai 
noriai pirko ir veltus anykštė-
nių gaminius. Tik šiemet drau-
gijoje buvo surengti vilnos vė-
limo kursai, pritraukę nemažai 
norinčiųjų šio amato išmokti. 
Juditos Patumsienės vadovau-

Likimas yra, tiki tuo ar ne. Vie-
nam jis atseikėja su kaupu, iš kito 
paskutinius marškinius atima. Vie-
ną dieną – ponas, kitą dieną ranko-
je – elgetos lazda. Liga ir man įteikė 
lazdą, padarė socialine šalies mažu-
ma (neįgalia), kurios statistika baisi.

Laimė – visų žemėje gyvenančių 
troškimas, kuris ima pildytis, kai šir-
dis atsiveria naujiems siekiams, kai 
supranti, kad tavo negalia – tai dar 
viena kliūtis, kurią reikia įveikti ir 
išmokti gyventi kitaip. Su ja susi-
draugaujant.

Išmokę neparodyti skausmo, 
tampame milžinais. Tai supratau 
prieš 20 metų, tapusi naujos ben-
druomenės dalimi. Mano susitiki-
mas su kitais neįgaliais žmonėmis 
buvo ypatingas. Suvokiau gyveni-
mo trapumą ir trumpumą. Iš visų 
jėgų mėginau įsitraukti į veiklą ir da-
bar judu vienintele kryptimi – neįga-
liųjų, jų tikslų ir siekių link, nesigrę-
žiodama atgal ir nesižvalgydama į 
kelkraščius.

Tai davė stiprybės, suteikė nau-
ją laimės sampratą. Norėdamas būti 
laimingas žmogus turi suvokti, kas 
jam svarbiausia, ir tuo rūpintis la-
biausiai. Kiekvienas savo gyvenime 
turime sunkumų. Didžiausias mano 
gyvenimo skausmas buvo tai, kad 
šeimoje turėjau ir daugiau negalia 
„apdovanotų“ narių, už kuriuos iš-
gyvenau labiau nei už save. Skaudi-
no dukters, vaikaičio liga. Jų sunku-
mais gyvenu kiekvieną dieną, steng-
damasi padėti tik patarimu, meile.

Teko suprasti, kad negalia – tai 
ne tik fizinis negalavimas, kuriam 
esant keičiasi gyvenimo įpročiai, ga-
limybės ir kita. Tai taip pat sociali-
nė ir psichologinė problema. Tapęs 
neįgalus, žmogus praranda pasiti-
kėjimą savimi, jaučiasi lengvai pa-
žeidžiamas, nuvertina savo galimy-
bes. Su tuo susidūriau ir aš, tačiau 
draugų padedama judėjau į prie-
kį. O eiti kartu su likimo draugais – 
lengviau. Tai padėjo mano augti, at-
rasti mielą širdžiai veiklą – gyveni-
mas juk tęsiasi.

Supratau, kad reikia ieškoti savy-
je idėjų ir už jas kovoti, reikštis kaip 
asmenybei, naudotis tuo, kas mano 
gyvenimą padarys turiningesnį. Įsi-
traukusi į Alytaus miesto neįgaliųjų 
draugijos veiklą pajutau, jog mano 
gyvenimas keičiasi. Būdama tarp 
neįgalių žmonių supratau, kad šie 
žmonės jautrūs ir dalijasi gerumu ne 
kartą per metus, bet nuolat.

Nors sveikata metams bėgant pa-
blogėjo, džiaugiuosi, nes mane supa 
mieli, pasiruošę padėti žmonės. Ne-
paisant į mano gyvenimą atėjusios 
negalios, norai ir siekiai išliko dide-
li, tik galimybės sumažėjo, bet nenu-
leidžiu rankų.

Nei sau, nei kitiems neleidžiu 
abejoti laime. Būdama šalia likimo 
draugų, jiems padėdama išmokau 
kančią paversti laimėjimu. Vien dėl 
to verta gyventi ir kasmet džiugiai 
laukti pavasario.

Romutė UDRAKIENĖ

Kaziuko mugė: kam švilpynė, kam 
puodynė, kam raštuotos riešinės

Liolienės palapinės neišsirinko 
dailios jos megztos kepuraitės.

Kiekvienas panašus rengi-
nys – nemenka pamoka ateičiai. 
Į juos atvykę rankdarbių kūrėjai 
turi progos pamatyti, ką kuria 
kiti, pajusti pirkėjų nuotaikas – 
ką šie perka, o į ką nė nepažiū-
ri. Nors A.Burneikienė ir juoka-
vo, kad šiemet populiariausios 
buvo „barankos“ ir pinti krep-
šiai, vis dėlto ji pati daugiau-
siai pardavė „pintukų“ – nedi-
delių iš vytelių pintų dalykėlių. 
Planuodama kitos mugės asor-
timentą, ne tik į iš vilnos vel-
tus praktiškus dirbinius, bet ir 
į šiuos gaminius dėmesį atkrei-
pė ir A.Šerėnienė. Naujo amato 
žadėjo imtis ir L.Asajevič – mat 
jos kuriamiems bonsams jau at-
sirado labai daug konkurentų. 

Iki kito Kaziuko atsisveiki-
nę neįgalieji turėjo pasiūlymų ir 
mugės organizatoriams. Pasak 
A.Šerėnienės, rengiantis Kaziu-
kui būtų galima labiau išnaudo-
ti elektronines priemones – rei-
kėtų, kad dalyvio mokestį būtų 
galima susimokėti internetu, o 
leidimai būtų išduodami tą pa-
čią dieną į mugę atvykusiems 
jos dalyviams. Tuomet žmo-
nėms, ypač neįgaliesiems, ne-
reikėtų specialiai vykti į Vilnių, 
gaišti laiką ir leisti pinigus vien 
tam, kad pasiimtų leidimus. 

Aldona DELTUVAITĖ
 Egidijaus Skipario nuotr.

Aldona Šerėnienė atvežė apie 300 riešinių – pirkėjams tikrai buvo iš ko rinktis.

Alfonsa Burneikienė dekupažo technika išmargino stručio kiaušinius. Velykinių margučių Larisa Asajevič pardavė daugiausiai. 

jamos moterys gana nesunkiai 
įsisavino vilnos vėlimo techno-
logiją ir mugei pateikė pirmuo-
sius savo dirbinius. Būrelį lan-
kė ir A.Burneikienė. Nors vilnos 
vėlimas jai nebuvo naujiena, ir į 
pernykštį Kaziuką ji buvo atve-
žusi kelias poras veltinukų, mo-
teris džiaugiasi šiemet išmokusi 
naujo dalyko – velti ne po vieną, 
o iš karto abu veltinukus. 

Gera prekė meistrą giria
Šiemetinę Kaziuko mugę 

Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė viena ge-
riausių vadina ne tik todėl, kad 
pardavė didžiąją daugumą at-
sivežtų gaminių. Į originalių ir 
kokybiškų dirbinių gaminto-
jus dėmesį atkreipė ir kitų mu-
gių organizatoriai. Anykštėnai 
gavo kvietimus atvykti į gar-
sią Kernavės, birželio pabaigo-
je Molėtuose vyksiančią, dar ke-
letą mugių. 

Grigiškių neįgaliųjų draugi-
jai šis Kaziukas irgi buvo labai 
sėkmingas. Nors jos prekystalis 
nuo didelės rankdarbių gausos 
ir nelūžo (prekiauta 4 neįgaliųjų 
dirbiniais), L.Asajevič suskaičia-
vo, kad per 3 mugės dienas už-
dirbta 1 200 litų. O kai kurių dir-
binių (pvz., origamio technika 
lankstytų krepšelių, gulbių) at-
vežta net specialiai – pirkėjams 
užsakius. Retas pirkėjas stabte-
lėjęs prie grigiškietės Aldonos 
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Daktaras
Aiskauda

Vaikinui inkstą padovanojo ir 
gyvybę išgelbėjo slaugytoja

Jaunas amerikietis Klė-
jus Teiberis, ką tik baigęs 
universitetą ir buvęs vie-
nas geriausių sportinin-
kų, savo kailiu patyrė, 
kaip per mėnesį buvęs 
sėkmingas gyvenimas 
apsivertė aukštyn kojom. 
Vaikinui prireikė skubios 
inksto transplantacijos ir 
jam padėjo ne kas kitas, o 
ligoninės, kurioje jis buvo 
gydomas, slaugytoja.

23-ejų metų Klėjus bemaž pir-
mą kartą per visą gyvenimą blo-
gai pasijuto su draugais švęsda-
mas universiteto baigimą. Gana 
greit jis ėmė blogai jaustis nuolat 
– medikų apžiūros išvados su-
kėlė jaunuoliui šoką: jie nustatė, 
kad jo organizme vystosi inkstų 
nepakankamumas. Jį sukėlė reta 
liga – paveldimas plaučių ir inks-
tų sindromas, kitaip vadinamas 
Gudpasčerio sindromu.

Nors atlikta daugybė tyrimų, 
medikai vis dar negali atsakyti, 
kas būtent skatina inkstų nepa-
kankamumo vystymąsi jauniems 
žmonėms. Vyresniame amžiuje jį 

sukelia infekcijos, gripo virusas, 
persišaldymai.

Atsidūręs JAV Atlantos valsti-
jos Emorio universiteto klinikoje 
Klėjus sužinojo, kad eilės trans-
plantacijai jam teks laukti nuo 
3-ejų iki 5-erių metų. Visiškai ne-
tikėtai pagalbos ranką jaunuoliui 
ištiesė Urologijos skyriaus, kuria-
me jis buvo gydomas, slaugyto-
ja, 48-erių metų Elison Betson.

Sužinojusi, jog nei Klėjaus 
motina, nei tėvas netinka būti 
donorais, vos prieš 6 savaites su 
jaunuoliu susipažinusi slaugy-
toja pasielgė visiškai netikėtai 
– nusprendė atiduoti savo inks-

tą. Tuo metu Klėjaus būklė spar-
čiai blogėjo.

Žygdarbiui  pas iryžusi 
E.Betson pasakojo, kad ją labai 
sukrėtė šio jaunuolio drama, kai, 
buvęs visiškai sveikas, per kelias 
savaites jis atsidūrė ties gyvybės 
ir mirties riba.

Atlikus tyrimus paaiškėjo, 
kad slaugytoja – tobula inksto 
donorė nelaimės ištiktam jau-
nuoliui. Laimei, operacija pui-
kiai pavyko ir sparčiai sveikstan-
tis vaikinas jau ruošiasi vesti nuo 
mokyklos laikų mylimą merginą.

Pagal www.health-ua.org parengė

Viktorija NORKAITĖ

Alkūnės skausmą gali sukel-
ti sunkių daiktų nešiojimas, bal-
dų perstumdymas, įvairios tie-
sioginės alkūnės traumos, tin-
kamos žaidimo technikos nesi-
laikymas žaidžiant tenisą ir pa-
našius žaidimus. Alkūnės sąna-
rį taip pat galima traumuoti dir-
bant tokius darbus, kuriems at-
likti nuolat reikia rankinių įran-
kių (replių, atsuktuvų, ylų, plak-
tukų, žirklių, pjūklų). Beje, alkū-
nės, plaštakos taip pat gali būti 
pažeidžiamos grojant kai kuriais 
muzikos instrumentais (pavyz-
džiui, pianinu) ir dirbant kom-
piuteriu. Alkūnės sąnarį dar gali 
susargdinti bakterinis artritas, 
osteoartritas, kai kurios širdies 
ligos (pavyzdžiui, širdies rau-
mens infarktas), hepatitas, ūmi 
reumatinė karštligė, raudonukė, 
gonorėja), stuburo kaklinės da-
lies osteochondrozė – ši liga pa-
žeidžia tarpslankstelinius dis-
kus, slankstelius, tarpslankste-
linius sąnarius ir stuburo raiš-
čius, ja dažniausiai sergama po 
40-ies metų. Alkūnės sąnarį nei-
giamai gali paveikti ir stuburo 
kaklinės dalies tarpslanksteli-
nio disko plyšimas (pasireiškia 
skausmu kakle, petyje, alkūnė-
je ir plaštakoje).

Delsti pavojinga
Susirgus alkūnės sąnario li-

gomis nereikėtų laukti, kol alkū-
nės ar dilbio skausmas, pirštų ar 
delno tirpimas, judesių ribotu-
mas praeis savaime, ir kuo grei-
čiau kreiptis į gydytoją. Mat pa-
sitaiko ir tokių atvejų, kai negy-
dant ar nemokšiškai gydant al-
kūnę sutrinka rankos funkcijos.

Toliau pateikiamos papildo-

Jei vargina alkūnės sąnario skausmas
mos gydymo priemonės (vaisti-
nių augalų preparatai, taškinio 
masažo procedūros) gali paleng- 
vinti ligonio būseną, pagreitin-
ti gijimo procesą, bet neatstos 
gydytojo paskirtų vaistų, pro-
cedūrų.  

Vaistinių augalų receptai
1. Į stiklainį įberiami 4 šaukš-

tai susmulkintų lauro lapų, už-
pilama 200 g aliejaus. Stiklainis 
uždaromas, pastatomas prie ra-
diatoriaus ar kitoje šiltoje vieto-
je, laikomas savaitę. Vėliau pre-
paratas perkošiamas per dvi-
gubą marlę ar specialų sietelį 
ir naudojamas skaudamai vie-
tai įtrinti (kartą per dieną) arba 
kompresams (jų trukmė 20–30 
min.). 

2. Litrinis stiklainis iki pusės 

pridedamas sausų susmulkintų 
tankiažiedės rūgštynės šaknų, 
įpilama 0,5 litro degtinės. Miši-
nys laikomas uždarytame stik- 
lainyje kambario temperatūroje 
10 dienų, paskui perkošiamas 
pirmiau nurodytu būdu ir nau-
dojamas kompresams prieš mie-
gą. Gydymo kursas – 10 dienų.

Taškinio masažo 
metodika

Pirmasis taškas (1 pieš.). 
Taškinis masažas pradedamas 
nuo šio taško. Taškas stipriai 
spaudinėjamas didžiuoju pirš-
tu ar smiliumi 5–10 min.

Antrasis taškas (2 pieš.) 
masažuojamas vidutine jėga 
10 min.

Trečiasis taškas (3 pieš.) stip- 
riai masažuojamas 5–10 min. 
(spaudžiama alkūnės kryptimi).

Pastabos. Jei skauda tik vie-
ną alkūnę, masažuojami tik tos 
kūno pusės rankų, ausies kriauk- 
lės taškai ir atitinkamos pė-
dos zonos. Kai liga neįsisenėju-
si arba nėra didelių skausmų ir 
kitokių ryškių nemalonių pojū-
čių, galima apsiriboti tik šių trijų 
bioaktyvių taškų (1, 2, 3) masa-
žu. Priešingu atveju pageidauti-
na papildomai masažuoti vieną 
ausies kriauklės tašką (4 pieš.) ir 
pėdos zonas rodyklių kryptimi 
(5 ir 6 pieš.).

kurių ypač jautrūs pirštų galai, 
šioje zonoje jaučia silpną pulsa-
vimą), – taškas surastas tiksliai. 
Per dieną gali būti 3–6 taškinio 
masažo seansai, jų skaičius pri-
klauso nuo savijautos. Per pir-
mąsias tris dienas apsiribojama 
vienu ar dviem masažo seansais 
per dieną. Gydymo kursas 10–
15 dienų. Jei reikia, po 10 dienų 
pertraukos gydymo kursas gali 
būti pakartotas.

Pėdos zonos (5 ir 6 pieš.) 
spaudomos nykščiu rodyklių 
kryptimi 1–2 min. Iš pradžių 
spaudoma lėtai ir silpnai, pa-
lengva vis stipriau, kol atsiran-
da plėšimo pojūtis, paskui vėl 
silpniau. Kasdien atliekami 3–4 
pėdų zonų masažo seansai.  

Apribojimai
Taškinis ir bioaktyvių zonų 

masažas neatliekamas: kūdi-
kiams iki vienerių metų ir 75-
erių sulaukusiesiems, mėnesi-
nių metu, esant nėštumui, karš-
čiuojant, išgėrus, pervargus, iš-
sekus, išgyvenant psichinę įtam-
pą. Taip pat tada, jei audiniuose 
ir sąnariuose esama pūlių, atsi-
radus organinių širdies ir inks-
tų sutrikimų, sergant apendi-
citu, kraujo ir infekcinėmis li-
gomis, gerybiniais ir piktybi-
niais augliais, aktyvia tuberku-
liozės forma, kvėpavimo orga-
nų ir kraujotakos ligomis sub-
kompensacijos ir dekompen-
sacijos stadijoje, kai karščiuoja-
ma. Taip pat teks atsisakyti bet 
kokio masažo, jei masažuotinų 
taškų ir zonų vietose yra žaiz-
delių, apgamų, spuogų, serga-
ma egzema. 

Romualdas OGINSKAS

Ketvirtasis taškas (4 pieš.). 
Ausies kriauklė suimama dviem 
pirštais. Jos nugarinė pusė pri-
laikoma nykščiu, o taškas spau-
dinėjamas smiliumi 15–30 kartų 
(tik ne per daug stipriai, kad ne-
būtų pažeista oda). Jeigu spau-
džiamoje vietoje atsiranda bio-
aktyviems taškams būdingas tir-
pimas, nedidelis skausmas (tie, 

Judėjimas mažina 
žarnyno vėžio 

riziką
Važinėjimas dviračiu kasdien, 

greitas ėjimas ar šokiai mažina žar-
nyno vėžio riziką. Taip teigia vokie-
čių ekspertai. 

„Žmonės, kurie kiekvieną die-
ną intensyviai juda, 40–50 proc. 
mažiau rizikuoja susirgti šios rūšies 
vėžiu nei tinginiai", – sako Martinas 
Halė iš Prevencijos ir sporto medi-
cinos centro Miunchene. Anot jo, 
nebūtina, kad žmogus ilgai judė-
tų be pertraukos. Prieš žarnyno 
vėžį veiksmingi ir trumpi aktyvūs 
intervalai, kad kasdien susidarytų iš 
viso 30–60 minučių. Judėjimas ska-
tina medžiagų apykaitą ir dėl to vė-
žinės ląstelės negali greitai formuo-
tis, sakė M. Halė. Be to, sportas slopi-
na uždegiminius procesus organiz-
me ir lengvina svorio kontrolę. Tai 
irgi yra svarbus veiksnys, nes ants-
voris gali skatinti auglių atsiradimą.

Paracetamolį 
vartokime saikingai

Britų mokslininkai iš Edinburgo 
universiteto nustatė, jog reguliariai 
vartojamas paracetamolis gali su-
kelti rimtų kepenų veiklos sutriki-
mų, kurie gali baigtis mirtimi.

Mokslininkai ištyrė 663 pacien-
tų, vartojusių paracetamolį ir atvež-
tų į kepenų transplantacijos skyrių 

universiteto ligoninėje, ligos istori-
jas. Per pastaruosius 16 metų už-
fiksuotas 161 paracetamolio per-
dozavimo atvejis, sukėlęs kepenų 
ir galvos smegenų veiklos sutriki-
mų. Kartais pacientams buvo bū-
tina dializė, kvėpavimą palaikanti 
įranga, kai kurie jų mirė.

Pasak mokslininkų, pavojin-
giausia vartojant paracetamolį – 
nuolat didinti jo dozę. Mat regu-
liariai vartodami jį savaitę, mėne-
sį ar ilgiau žmonės nebegali laiku 
pastebėti perdozavimo simpto-
mų. Tai sunku nustatyti ir gydyto-
jui, mat įprastas kraujo tyrimas ne-
parodo rimtų kepenų pažeidimų.

Suprastėjusi uoslė 
pranašauja ligą
Vokietijos Sarlando medicinos 

mokyklos mokslininkai nustatė, 
kad kai kuriais atvejais suprastėjusi 
uoslė gali būti rimtos ligos simpto-
mas. Pirmiausia į savo uoslę dėme-
sį turėtų atkreipti vyresnio amžiaus 
žmonės, mat taip organizmas gali 
siųsti signalą apie Alzheimerio ligą.

Nustatyta, jog proteinas, be-
sikaupiantis kvėpavimo takų ner-
vų ir galvos smegenų ląstelėse, su-
kelia uoslės susilpnėjimą. Tikimasi, 
kad šios mokslininkų išvados leis 
pasiekti gerų rezultatų diagnozuo-
jant labai paplitusią tarp vyresnio 
amžiaus žmonių ligą.

Eltos ir „Bičiulystės“ inf.
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Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Butas, 
kuriame 

pavojinga 
gyventi

„Šiaurės rytų“ tinklalapyje 
paskelbtame Alfredos Gu-
dienės straipsnyje „Socia-
linis būstas: skęstantis, pū-
vantis, griūvantis“ rašoma 
apie sunkiai vaikštantį pen-
sininką, priverstą gyventi 
nesaugiame būste.

Biržuose, namo supuvusio-
mis lubomis, kiauru stogu, su-
griuvusiu kaminu antrajame 
aukšte esančiame bute gyvena 
įsiskolinimų neturintis 66 metų 
Petras Anilionis. Jis ir juo besirū-
pinanti podukra Virginija Mika-
šienė jau kuris laikas jaučiasi be-
jėgiais prašytojais.

V.Mikašienė teigė ilgai bu-
vusi siuntinėjama nuo vienų 
prie kitų darbuotojų: iš Biržų ra-
jono savivaldybės į UAB „Biržų 
butų ūkį“ ir atvirkščiai. Ten ji te-
išgirsdavo, jog problema – žino-
ma, bet pinigų – nėra.

Nors namo virtuvėje P.Ani-
lionis seniai nebegali užsikurti 
krosnies, pūvančios lubos vie-
ną dieną gresia užgriūti, o sau-
gantis gaisro virtuvėlėje elektra 
jau seniai paties išjungta – vyras 
visada tvarkingai moka už savi-
valdybės socialinį būstą. Virš jo 
buto esantys ir savivaldybei pri-
klausantys du kambariai ir vir-
tuvė seniai virtę baisiu sąvar-
tynu. Pro kiaurą stogą vanduo 
žliaugia į šalia kambarių esan-
čią palėpę, o iš jos – į P.Anilionio 
gyvenamąjį būstą.

Lazdomis besiramstantis vy-
ras vargiai gali spėti laipioti į tre-
čiąjį aukštą ir dėlioti indus van-
deniui subėgti. Iš 10 mirkstan-
čiame name esančių butų 4 pri-
klauso Biržų rajono savivaldy-
bei. Šių socialinių būstų gyven-
tojai verčiasi varganai, bet tvar-
kingai.

V.Mikašienė piktinasi, jog 
kad ir kiek besikreiptų pagalbos 
– jos vis nesulaukianti, tad pa-
tėviui tenka gyventi apsuptam 
vandens ir baiminantis, kad ne-
įgriūtų lubos ar nekiltų gaisras. 
Pati moteris teigia neturinti pini-
gų remontui, o P.Anilionio pen-
sija tesiekia 500 Lt.

Biržų rajono savivaldybės 
Ekonomikos ir investicijų sky-
riaus specialistė Aldona Jurkš-
taitė teigia apie padėtį name ži-
nanti. Pasak jos, informacija per-
duota Vietiniam ūkio skyriui, 
kurio sudarytame sąraše net 40 
būstų laukia remonto. Šioje eilė-
je P.Anilionio būstas neturi pir-
mumo teisės.

Pasak Biržų rajono savival-
dybės Vietinio ūkio skyriaus ve-
dėjo Petro Januškevičiaus, kol 
nelyja, vanduo nebėga, esą dėl 
to padėtis nėra tokia bloga. Jis 
pažadėjo paskambinti už socia-
linių būstų priežiūrą atsakingos 
įmonės „Biržų butų ūkis“ vado-
vui Rimantui Kėželiui. Pastara-
sis „Šiaurės rytams“ pažadėjo 
pasidomėti šia situacija.

Nuotolinės studijos – galimybė kurti 
sėkmingą ateitį

Rytoj baigiasi prieš 3 metus 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pradėtas vykdyti projektas „E-
studijos ir naujos įsidarbinimo 
galimybės neįgaliesiems, sie-
kiant paskatinti juos tapti visa-
verte darbo rinkos dalimi“. Pro-
jektas, kurio vertė 5,89 mln. litų, 
finansuotas Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos lėšomis. 
Šio projekto tikslas – tobulin-
ti darbuotojų, dirbančių su ne-
galią turinčiaisiais, kvalifikaci-
ją ir sustiprinti neįgaliųjų gali-
mybes integruotis į darbo rinką, 
sukuriant nuotolinio mokymo 
veiklos modelius ir apmokant 
neįgalius žmones. Projekto lai-
kotarpiu 600 neįgaliųjų iš visos 
Lietuvos galėjo mokytis nuoto-
liniu būdu, 100 iš jų padengtos 
vienerių metų studijų ISM uni-
versitete išlaidos.

Dėl didelio studijų dalyvių 
skaičiaus su neįgaliaisiais dir-
bo net 10 konsultantų įvairiuose 
miestuose – tam, kad jie būtų pa-
togiau pasiekiami neįgaliesiems, 
mat konsultacijos vyko ne tik te-
lefonu, bet ir tiesiogiai. Konsul-
tantams projekto pradžioje or-
ganizuoti mokymai, seminarai, 
kad jie gebėtų suteikti reikalin-
gą pagalbą mokymų dalyviams.

Pasak projekto vadovės Vio-
letos Matutienės, tikslinė projek-
to dalyvių grupė buvo renkama 
bendradarbiaujant su neįgalių-
jų draugijomis. Pirmiausia Vil-
niuje organizuotas projekto pri-
statymas neįgaliųjų draugijų at-
stovams, jie supažindinti su to-
kių mokymų pranašumais, nau-
da. Vėliau neįgalieji tokią studi-
jų galimybę pristatė atstovauja-
mų organizacijų nariams.

Projekte dalyvauti galėjo 
įvairių negalių darbingo am-
žiaus žmonės, norintys įgy-
ti naujų žinių ar patobulinti tu-
rimas. Visiems mokymo daly-
viams projekto laikotarpiui buvo 
skirti kompiuteriai ir užtikrintas 
interneto ryšys – sudarytos visos 
būtinos sąlygos mokytis nuotoli-
niu būdu. Atsižvelgdamas į savo 
galimybes, sveikatos būklę neį-
galusis galėjo mokytis tiek daly-
kų, kiek norėjo. Visi 600 projek-
te dalyvavusių neįgaliųjų mo-
kėsi anglų kalbos ir kompiuteri-

nio raštingumo, 290 iš jų papil-
domai pasirinko finansų apskai-
tos ir valdymo mokymų progra-
mą, 263 neįgalieji mokėsi verslo 
vadybos, 298 – telerinkodaros.

Projekto metu sukurta ir ne-
įgaliesiems pritaikyta virtua-
li aplinka nuotoliniam moky-
muisi, užtikrintos informacinių 
technologijų ir komunikacijos 
priemonių galimybės mokytis. 
Visa mokymuisi reikalinga me-
džiaga buvo surinkta virtualioje 
aplinkoje ir pasiekiama projekto 
dalyviui bet kuriuo jam patogiu 
metu. Prisijungęs prie šios aplin-
kos e. studijų dalyvis galėjo dis-
kutuoti su kolegomis, tiesiogiai 
kreiptis į konsultantą ar dėsty-
toją, taigi turėjo visas galimybes 
bendrauti. Pasak ISM universi-
teto neįgaliųjų nuotolinių studi-
jų projekto vadovo Arūno Klybo, 

neįgaliesiems siūlomos nuotoli-
nių studijų programos buvo iš 
esmės pritaikytos jų poreikiams.

Pirmiausia tirtos sritys, ku-
riose neįgalieji sėkmingai įsidar-
bina, pavyzdžiui, telerinkodara. 
Ši mokymų programa buvo su-
kurta bendradarbiaujant su Lie-
tuvos skambučių centrų rinkos 
lyderiu, siekiant neįgaliesiems 
studijų metu suteikti kuo dau-
giau specifinės medžiagos, kuri 
jiems praverstų darbinantis ir 
dirbant. A.Klybas taip pat tei-
gia, jog iki tol buvusios studijų 
programos neįgaliesiems netiko, 

buvo būtina kitokia metodika.
Kadangi tikslinė grupė buvo 

labai įvairi tiek geografiškai, tiek 
amžiumi, tiek įgytu išsilavini-
mu – medžiagą reikėjo pareng-
ti universaliai, padalyti ją į nedi-
deles dalis, kurias būtų nesun-
ku įsisavinti. Ruošiant mokymų 
programas buvo rengiama daug 
testų, kurie leistų pasitikrinti ži-
nias, kiekvienam mokymų daly-
kui buvo skirti pagalbininkai, ku-
rie konsultavo projekto dalyvius 
įvairiais klausimais. Dabar neį-
galiesiems ne tik sukurti minėti 
nuotolinių studijų modeliai, bet 
ir pritaikyti jau veikę iki projekto: 
teisė ir valdymas, viešasis admi-
nistravimas, socialinis darbas, fi-
nansų ekonomika ir du mokymo 
dalykai: anglų kalba, kompiute-
rinis raštingumas. Pagal pritai-
kytus nuotolinių studijų mode-
lius projekto metu studijas pra-
dėjusieji galės jas tęsti savaran-
kiškai ISM universitete arba ki-
tose aukštosiose mokyklose. Iš-
mokti dalykai jiems bus įskaityti 
– aukštąjį mokslą pasirinkę pro-
jekto dalyviai jau turi 40 kreditų. 
Tai yra įprastų bakalauro studijų 
pirmo kurso atitikmuo.

Projekto metu buvo organi-
zuota 18 kontaktinių seminarų 
6 Lietuvos miestuose: Alytuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžy-
je, Šiauliuose, Vilniuje. Semina-
ras „Tu gali dirbti – pradėk nuo 
čia!“ vyko 2 dienas. Kiekviename 
mieste į šį seminarą atvyko po 40 
dalyvių. Kiti seminarai – „Taiko-
moji psichologija: jaustis geriau, 
dirbti efektyviau“ ir „Duomenų 
bazių ir verslo valdymo sistemų 
pagrindai“ – truko po 1 dieną, 
juose dalyvavo po 20 neįgaliųjų 
kiekviename mieste. Pirmieji du 
seminarai buvo skirti psichologi-
nėms temoms, juos vedė psicho-
logai. Jie dalyvių įvertinti teigia-
mai, mat paskatino išsipasako-
ti apie kylančias problemas tiek 
integruojantis į darbo rinką, tiek 
atsirandančias kasdieniame gy-
venime. Paskutinysis seminaras 
buvo praktinis – jo metu projek-
to dalyviai kompiuteriu mokėsi 
dirbti su finansų valdymo ir ki-
tomis sistemomis.

Projekte dalyvavusi ir ISM 
universitete galėjusi studijuoti 
vilnietė Inesa Ežerskytė-Purenok 
labiausiai vertina nuotolines stu-

dijas dėl to, kad jos nepakeičia 
įprasto gyvenimo ritmo, mat jų 
intensyvumą neįgalusis gali pa-
sirinkti pats. Pasak projekto ko-
ordinatorės Linos Daučiūnaitės, 
nuotolinės studijos, kurias neį-
galusis planuoja atsižvelgdamas 
į individualius savo poreikius, 
yra patogios skirtingo aktyvumo 
žmonėms. Koordinatorės teigi-
mu, pavyzdžiui, vieni mokymų 
dalyviai mokymų kursą išeida-
vo per trumpesnį, nei tam skir-
tas, laiką, kiti tą pačią medžiagą 
mokėsi ilgiau.

Kad įgyvendintas projektas 
turėtų išliekamąją vertę ir naudą 
tolesniems projektams ar nuoto-
linių studijų neįgaliesiems plė-
trai, išleistas Socialinių tyrimų 
instituto atstovės Daivos Sku-
čienės parengtas leidinys „E-
studijos neįgaliesiems: sociali-
nės integracijos, galimybė, sam-
prata, kitų šalių patirtis“. Institu-
tas yra atlikęs daug negalios sri-
ties tyrimų, taip pat turi nuotoli-
nių studijų organizavimo patir-
ties, tad į leidinį sudėta ši ir kita 
naudinga informacija tiek moky-
mų dalyviams, tiek jų organiza-
toriams, vykdytojams. Leidiny-
je plačiai pristatoma neįgaliųjų 
situacija Lietuvoje – jų užimtu-
mas, įsitraukimas į darbo rinką, 
aukštąjį mokslą. Aprašyti e. stu-
dijų ypatumai – procesai, būtini 
įgūdžiai, mokomoji medžiaga ir 
jos pateikimas ir pan. Pristatyta 
e. studijų patirtis užsienio šaly-
se ir paplitimas bei situacija Lie-
tuvoje. Taip pat pateikta daug 
naudingos informacijos, patari-
mų mokymų vykdytojams ir or-
ganizatoriams – pagal negalias 
(klausos, regos ir disleksijos su-
trikimų) pateiktos rekomenda-
cijos, į kurias atsižvelgus moky-
mo procesas neįgaliesiems būtų 
sklandesnis ir patogesnis. Taip 
pat pristatytos užsienio šalyse ir 
Lietuvoje nuotolinėms neįgalių-
jų studijoms naudojamos techni-
nės pagalbos priemonės – kom-
piuterių programos, kompiute-
rio pelės ir klaviatūros alterna-
tyvos ir pan.

Įgyvendinus projektą neį-
galiesiems ne tik suteikta nau-
dingų žinių, bet ir galimybė įsi-
traukti į darbo rinką, tęsti moks-
lus, gyventi aktyvų gyvenimą. 

Užsak Nr. R1206

Nuotolinių studijų neįgaliesiems projektą vykdė Lietuvos neįgaliųjų draugija.                                            Egidijaus Skipario nuotr.

Seminarą „Taikomoji psichologija: jaustis geriau, dirbti efektyviau“ pro-
jekto dalyviai įvertino teigiamai.

2012 m. kovo 8–14 d., Nr. 10 (1079), „Bičiulystė“5 psl.



Baltijos TV

6 psl.2012 m. kovo 8–14 d., Nr. 10 (1079), „Bičiulystė“



PasaulyjeNeįgaliųjų sportas

Ligoninės pacientą 
užpuolė žiurkė

Vienoje Didžiosios Britanijos 
Sario grafystėje esančių psichia-
trijos ligoninių žiurkė užpuolė ir 
apkandžiojo 42-ejų raminamai-
siais vaistais gydomą pacientą 
Džeisoną Ketlį. Ligoninės per-
sonalas pamatė Dž.Ketlį klupi-
nėjantį koridoriuje, o jam į kaklą 
dantimis buvo įsikabinusi žiur-
kė. Slaugės nutrenkė graužiką ir 
jo atsikratė. Ligoninės pareigū-
nai teigia, kad tai buvo laukinė 
pelė. Tačiau aukos motina sako, 
jog „tai pasipiktinimą keliantis 
pareiškimas, nes ant Džeisono 
kūno liko didelės įkandimo žy-
mės“. „Esu pasibaisėjusi, kad 
toks dalykas šiais laikais galė-
jo atsitikti mano sūnui. Jis jau-
tėsi beviltiškai ir buvo labai iš-
sigandęs“, – pasakoja moteris. 
Paciento tėvai dėl šio inciden-
to pateikė skundą Nacionalinės 
sveikatos apsaugos tarnybos or-
ganizacijai „Surrey and Borders 
Partnership Foundation Trust“. 

Valdininkų  
algos mokamos  

jų žmonoms
Kad užkirstų kelią vyrų ne-

santuokiniams ryšiams, viena 
Indonezijos provincija ėmėsi ne-
įprastų priemonių: čia valdinin-
kų algos pervedamos jų žmo-
noms. „Vyrai paprastai nesuge-
ba susivaldyti, kai kišenėje turi 
per daug pinigų“, – sako Goron-
talo provincijos atstovas. Taip 
siekiama sutrukdyti vyrams iš-
laikyti meilužes. Tiesa, provinci-
jos atstovas pridūrė, kad ši ini-
ciatyva yra savanoriška. Progra-
moje dalyvauja 90 proc. vyrų 
valdininkų iš 3 200. Dar vienas 
šios priemonės pranašumas yra 
tai, kad valdininkų žmonos ak-
tyviau įtraukiamos į šeimos biu-
džeto tvarkymą. Anot atstovo, 
daug moterų skundėsi, kad net 
nežino, kiek jų vyrai uždirba. 
Paprastai valdininkų alga pro-
vincijoje yra nuo 82 iki 330 eurų 
per mėnesį. Apie meilės roma-
nų skaičių prieš įgyvendinant 
minėtą programą atstovas nieko 
pasakyti negalėjo. „To mes, deja, 
netyrėme“, – teigia jis.

Su amžiumi gerėja 
miego kokybė 

Nuomonė, kad vyresnio am-
žiaus žmonės kenčia nuo miego 
problemų, yra klaidinga. Ap-
klausus 150 tūkst. vyresnio am-
žiaus žmonių paaiškėjo, jog mie-
gas su metais tik gerėja. 80 m. 
asmenys teigė, kad šiuo laiko-
tarpiu jų miego kokybė yra ge-
riausia. Universitetai turi įran-
gą, kuria galima nustatyti mie-
go trukmę ir trikdžius, tačiau 
tai ne visada sutampa su pačių 
žmonių nuomone. Tyrimą at-
likę Pensilvanijos universiteto 
Miego ir paros ritmo neurobio-
logijos centro mokslininkai ap-
klausė daugybę atsitiktinai pa-
sirinktų žmonių. Buvo teirauja-
masi ne tik apie miego kokybę, 
bet ir apie tautybę, uždarbį, iš-
silavinimą, nuotaiką bei sveika-
tos būklę. Nustatyta, jog depre-
sija ar kitos sveikatos problemos 
susijusios su prasta miego koky-
be. Be to, mokslininkai išsiaiški-

no, kad su amžiumi nusiskundi-
mų dėl miego kokybės mažėja. 
Perkopus 70 m. ribą, nusiskun-
dimų dėl miego užfiksuota ma-
žiausiai.

Apatiniai nuo 
pragulų

Kanados mokslininkai su-
kūrė elektroninius apatinius, 
padėsiančius gulintiems ligo-
niams išvengti pragulų. Pragu-
lų atsiranda kai žmogui tenka 
ilgai gulėti nejudant. Susilpnė-
ja audinių, suspaustų tarp kau-
lų ir paviršiaus, ant kurio guli-
ma, kraujotaka ir jie apmiršta. 
Atsiranda gilių, kartais iki pat 
kaulo, sunkiai gyjančių žaizdų, 
į kurias gali pakliūti infekcija ir 
išsivystyti sepsis. Dažniausiai 
pragulų atsiranda ant kryžkau-
lio ir kitų išsikišusių kaulų du-
bens srityje. Albertos universi-
teto (Kanada) mokslininkai su-
kūrė kelnaites iš specialaus an-
tibakterinio audinio, kuris nau-
dojamas sportininkų treniruo-
čių kostiumams. Užpakalinėje 
kelnaičių pusėje yra įsiūtas plo-
nas metalinis tinklelis su įmon-
tuotais 4 elektrodais, sujungtais 
su ant juosmens įtaisytu prietai-

su, kuris generuoja elektros im-
pulsus, priverčiančius raumenis 
susitraukinėti. Prietaisas kas 10 
min. siunčia 10 sek. trukmės im-
pulsą. To visiškai pakanka ne-
nutrūkstamai kraujotakai du-
bens srityje palaikyti. Apatinius, 
pavadintus „Smart-e-Pants“, jau 
išbandė 25 nejudantys ligoniai. 
Jie buvo patenkinti naujuoju iš-
radimu, tačiau norint gauti tiks-
lesnius duomenis apie šių apa-
tinių naudingumą reikia atlikti 
platesnius, ilgiau trunkančius 
tyrimus. Pirminiais duomeni-
mis, „Smart-e-Pants“ efektyvu-
mas gali būti nuo 50 iki 100 proc.

Azartiškos  
senutės

Kipre daugiau kaip 40 pagy-
venusių moterų, kurių amžius – 
nuo 70 iki 98 m., gavo šaukimus 
į teismą. Jos turės atsakyti pagal 
įstatymą už savo pražūtingą aist- 
rą azartiniams lošimams. Į tei-
sėsaugos akiratį senutės pateko 
2010 m., kai policija, gavusi bud- 
rių kaimynų signalą, surengė 
reidą į vienos iš jų namus Lima-
solyje, kur jos lošė kortomis iš 
pinigų. Statymai buvo nedide-
li – nuo 5 iki 10 eurų. Bet šalyje, 
kur azartiniai lošimai uždrausti 
ir už juos baudžiama pagal įsta-
tymą, šito pakako. Dabar pagy-
venusios moterys turi stoti prieš 
teismą. Joms gresia įkalinimas 
iki 6 mėnesių ir 750 eurų bau-
da. Per laiką, praėjusį po polici-
jos reido, dvi senutės jau mirė, 
o dar dvi prarado atmintį ir ne-
begali prisiminti dvejų metų se-
numo įvykių. Vyriausia iš jų, 98 
m. Eftichija, drąsiai pareiškė: 
„Aš neisiu į teismą. Tegu daro 
su manimi, ką nori.“

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

(atkelta  iš 1 psl.)

Žaidynės turėtų įkvėpti 
jaunimą sportuoti 

Londono parolimpinėse žai-
dynėse dalyvaus 4 200 sporti-
ninkų iš 130 pasaulio valstybių. 
Pasak priėmime dalyvavusios 
Jungtinės Karalystės prekybos 
ir investicijų departamento di-
rektoriaus pavaduotojos Susan 
Haird, tai bus pačios didžiau-
sios parolimpinės žaidynės, 
kada nors surengtos pasaulyje. 
Jose dalyvausiantiems Lietuvos 
sportininkams S.Haird linkėjo 
geriausios sėkmės. 

Jungtinė Karalystė žaidy-
nėmis siekia skatinti pokyčius 
žmonių gyvenime, požiūryje į 
negalią ir sporto renginių orga-
nizavimą. Tačiau, pasak Didžio-
sios Britanijos ambasadoriaus 
D.Hanto, „olimpiada ir paro-
limpiada – ne tik 2012-ieji. Ly-
giai taip pat svarbu, kas liks žai-
dynėms pasibaigus. Tai susiję ne 
tik su sportu. Mes norime, kad 
šis renginys prisidėtų prie toles-
nio mūsų šalies klestėjimo. Be to, 
siekiame, kad žaidynės įkvėp-
tų jaunimą sportuoti. Daug vai-
kų mano, kad sportas yra tai, ką 
žiūri, o ne tai, ką darai pats. To-
dėl mūsų vyriausybė visoje ša-
lyje stato ir renovuoja aikštynus, 
stadionus, atnaujina sporto in- 
frastruktūrą“. 

Finansinė parama 
būsimiesiems 

parolimpiečiams 
Britanijos prekybos rūmų va-

dovas Chrisas Batleris susirinku-
siesiems parengė malonią stai-
gmeną. Papasakojęs apie jau 12 
metų Vilniuje rengiamą labdarai 
skirtą Bernso naktį – škotų poezi-
jos, muzikos ir kulinarijos šventę 
– jis pasidžiaugė, kad šiemet joje 
buvo surinkta rekordinė pinigų 
suma – 20 tūkstančių litų. Visą 
šią sumą, kurią suaukojo ne tik 
britai, bet ir daug Lietuvos vers-
lininkų, nutarta paskirti neįgalių 
vaikų ugdymu užsiimančioms 
sporto organizacijoms. Taigi ren-
ginio metu trims Lietuvos ne-
įgaliųjų sporto klubams buvo 
įteikti simboliniai 6 666 litų ver-
tės čekiai. Juos Ch.Butleris įteikė  
Kauno krašto aklųjų ir silpnare-
gių vaikų-jaunimo sporto ir svei-
katingumo klubui „Mes“, Vil-
niaus A.Jonyno internatinės mo-
kyklos sporto klubui „Šarūnas“ 
ir Vilniaus neįgaliųjų sporto klu-
bui „Vilnis“. 

Jau 15 metų „Vilnies“ klubui 
vadovaujantys jo įkūrėjai Svajo-
nė ir Urmas Merilai labai džiau-
gėsi šia investicija. Apie 60 ne-
įgalių vaikų ir jaunuolių šian-
dien užimanti „Vilnis“ – pirma-
sis tokio pobūdžio klubas Lietu-
voje. Visą šį laiką jo vadovai sten-
giasi ugdyti fizinę negalią turin-
čių vaikų ir jaunuolių savaran-
kiškumą, skatina juos sportuoti, 
siekti įveikti save ir savo negalią. 
S.Merilienė tikisi, kad iš Britani-

jos prekybos rūmų gautos lėšos 
padės praplėsti sunkios negalios 
vaikų akiratį – nemažai besitre-
niruojantys jų ugdytiniai galės 
išvažiuoti į užsienyje rengiamas 
neįgaliųjų varžybas, susirungti 
su kitų šalių sportininkais, pasi-
mokyti iš jų, pasisemti patirties. 
Kas žino, gal ne vienam „Vilnies“ 
klubo nariui tai taps svarbiu po-
stūmiu neapleisti sporto, siek-
ti pergalių ar net pasvajoti apie 
ateityje laukiančias parolimpi-
nes žaidynes. 

įgalių sportininkų sąrašą. Šiais 
metais padidintas finansavimas 
pasirengimui varžyboms, o pre-
mijos už pasiekimus grąžintos į 
prieškrizinį lygį. 

Lietuvos sportininkų sėkme 
neabejojantis ir reikšmingais 
varžovais jiems būti palinkėjęs 
K.Rimšelis pajuokavo, kad kiek- 
vienos šalies pasiekimai žaidy-
nėse priklauso nuo skaičiavimo 
metodikos. Jeigu, pasak jo, skai-
čiuotume, kiek olimpinių, paro-
limpinių medalių tenka šimtui 
tūkstančių gyventojų, o ne ša-
liai, valstybei, tai Lietuva gali di-
džiuotis savo sportininkų pasie-
kimais, nes iš dešimtuko išstu-
mia didžiules šalis.

Plakatuose – neįgalūs 
Lietuvos sportininkai 
Netrukus Didžiosios Britani-

jos ambasada Lietuvoje pradės 
kampaniją, kurios metu sieks su-
pažindinti mūsų šalies visuome-
nę su lietuvių neįgalių sportinin-
kų pasiekimais. Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir Alytuje bus paka-
binti įspūdingi plakatai su mū-
siškių parolimpiečių atvaizdais. 
Didžiosios Britanijos ambasados 
atstovės Midos Babilienės teigi-
mu, novatoriškuose plakatuo-
se, sukurtuose pagal naujausias 
technologijas, akcentuojama ne 
sportininkų negalia, kuri netgi 
pridengiama specialiai sumany-
tomis užsklandomis, o jų gebėji-
mai, ryžtas, valia – visus žavin-
čios jų stipriosios savybės. 

Renginio dalyviai galėjo ne 
tik pirmieji apžiūrėti šiuos pla-
katus, kuriuose – rutulio stūmi-
kė Irena Perminienė, disko me-
tikas Algirdas Tatulis bei nere-
ginti bėgikė Sigita Markevičie-
nė, bet ir pabendrauti su iš Rasei-
nių atvykusia vieno iš jų heroje – 
I.Perminiene. Lietuvos parolim-
pinio komiteto generalinio sekre-
toriaus Gintaro Zavadckio teigi-
mu, kelialapius į Londono paro-
limpiadą jau yra iškovojusi Ra-
munė Adomaitienė ir aklųjų gol-
bolo komanda. Tikimasi, kad pa-
rolimpinėse žaidynėse galės da-
lyvauti 11–12 mūsų šalies neįga-
lių sportininkų.

Aldona MILIEŠKIENĖ

Britanijos prekybos rūmų pirmininkas Chrisas Batleris simbolinį čekį įteikia 
neįgaliųjų sporto klubo „Vilnis“ vadovei Svajonei Merilienei. 

Neįgalių sportininkų laukia 
prieinamiausios ir didžiausios 

parolimpinės žaidynės

Londono olimpinių ir parolimpinių 
žaidynių vienovę atspindi ir jų sim-
boliai.

Londono žaidynėms – 
geresnės pasirengimo 

sąlygos 
Parolimpines žaidynes pava-

dinęs svarbia socialinės įtrauk-
ties išraiška Kūno kultūros ir 
sporto departamento (KKSD) 
generalinis direktorius Klemen-
sas Rimšelis teigė, jog socialine 
prasme parolimpinės žaidynės 
net svarbesnės už olimpiadą. Pa-
sak jo, sportininko kelią pasirin-
kę neįgalieji yra įkvepiantys pa-
vyzdžiai, kad nieko neįmanomo 
šiame pasaulyje nėra. „Sportas 
visus sulygina, – sakė K.Rimšelis. 
– Nesvarbu, ar žmogus yra svei-
kas, ar neįgalus. Svarbu, ar jis 
sportuoja, ar ne.“

KKSD generalinis direkto-
rius patikino, kad šiemetinis Lie-
tuvos sporto prioritetas – suda-
ryti sąlygas geriausiems sporti-
ninkams tinkamai pasirengti da-
lyvauti olimpinėse ir parolimpi-
nėse žaidynėse Londone. Praė-
jusiais metais Lietuva dvigubai 
padidino valstybines stipendijas 
visiems sportininkams ir praplė-
tė į jas galinčių pretenduoti ne-
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Ar matei?
Žibėjo šiandien
Raganiūkštės smegenys
Ant sniego
Broliai jas
Kadais išbarstė
Seserį begindami
Pasaka sena
Bet
Jau tada 
Teisybę žmonės mėgo
Nei skriaudos
Ar blogio
Neatleisdami

Daug kam
Šiandien durt reikėtų
Pasakų senų
Teisybės vinimi.

Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ
Pakaušiai, Panevėžio r.

Kūrėja iš Lietuvos pakraščio
Veronikai Eitminavičienei 

2012 metai – jubiliejiniai. Ji – bu-
vusi Ignalinos rajono Tverečiaus 
vidurinės mokyklos pradinių 
klasių mokytoja. Šiame Lietuvos 
pakraštyje jai ne tik pirmą kartą 
nusišypsojo saulė, bet ir su rug-
sėjų skambučiais nuskriejo jau-
nystė ir nušuoliavo visi bran-
džiausi darbo metai. Šiame Lie-
tuvos „tolimųjų rytų“ kampely-
je Veronika ištekėjo už Konstan-
tino Eitminavičiaus.

Prisimindama vaikystę mo-
teris pasakoja apie neišdildo-
mus gamtos grožio vaizdus, ku-
rie įstrigo jos širdin ilgiems de-
šimtmečiams. Pamena Verutė ir 
išgyventą karą – jos tėvai turė-
jo žemės ir vertėsi žemdirbys-
te. Čia šeima ir praleido karo 
metus. Po jo prasidėjo šeimos 
vargai – dėl turėtos žemės tė-
vas buvo ištremtas ir vos 13-os 
metų Veronikai teko su maisto 
krepšiais važinėti į Polocko ka-
lėjimą, mat mama augino 3-ejų 
metukų sesutę. Bet, kaip nere-
tai gyvenime nutinka, atsirado 
gerų žmonių, nepalikusių šei-
mos bėdoje. Baigusi 7 klases Ve-
ronika įstojo į Švenčionėlių pe-
dagoginę mokyklą ir ją baigusi 
visą laiką dirbo mokytoja. Pe-
dagoginiame darbe pravertė ir 
jos, kaip kūrėjos, talentas – mo-

ėmė dalyvauti Ignalinos rajo-
no neįgaliųjų draugijos veiklo-
je. Draugijos organizuojamuose 
renginiuose Veronika tiesiog ne-
pakeičiama – ne tik kuria scena-
rijų, bet ir dainuoja, deklamuo-
ja savo kūrybos eilėraščius. Nors 
moteris gyvena viena, tolokai 
nuo Ignalinos centro – Dietkau-
čiznos kaime, stengiasi nepra-
leisti nė vieno Neįgaliųjų drau-
gijos renginio.

V.Eitminavičienė visą lai-
ką kuria. Neretai eilėmis apra-
šo vyksiančias ar jau įvykusias 
šventes, patirtus įspūdžius. Jos 
kūryba spausdinama Ignalinos 
rajoninėje spaudoje. Spausdin-
tų eilėraščių iškarpas moteris 
kruopščiai saugo, sudėjusi į ap-
lankėlius.

Antanas KARMONAS
Ignalina

Gimtinė
Javų laukai, alyvos palei taką,
Pasviręs beržas, lubinai melsvi,
Man rodos, kad gražiau ir saulė teka,
Kada su ilgesiu į tėviškę grįžti.

Senoj bakūžėj saulės spindulėlis
Pro lango brydę lankosi dažnai.
Ten, kur manęs ilgėjos motinėlė,
Jau baltą tinklą surezgė vorai.

Veronika EITMINAVIČIENĖ 
Ignalina

„Bičiulystės“ bičiulių  
posmai

o

Tik įveikę baimę pradedam iš tikrųjų 
                                                         gyventi –
Jausti skausmą ir džiaugsmą,
Vertinti kiekvieną akimirką – 
Ragauti gyvenimo.

Dorotė Tempson

Kai nemiga ilgina tamsos va-
landas, laukia žmogus, kol žemė 
pasisuks, vakarė žvaigždė pa-
virs aušrine, nakties tamsos til-
tai susijungs su ryto šviesa.

Norėčiau, kad tamsa nie-
kada neužgožtų pasaulio švie-
sos, bet negaliu jos nei pastum-
ti, nei širdy sutalpinti. Ji dide-
lė ir sunki. Ilgos tylos valandos. 
Tyla aš maitinuos kaip duona. 
Rytais geriu tylos gerumą, ap-
glėbdama mintimis jos gilumą. 
Laukiu, kada ji žodžiais pra-
kalbės. Tos kelios laukimo aki-
mirkos – visas gyvenimas. Gy-
venimas ir pro skausmą, laimės 

Gyvenimas gražus,  
tik reikia jį mylėti

jausmą veda. Lauki, kuo diena 
pradžiugins, naktis nuramins, 
po tylos žodžiai sumigs, užvė-
rę nakčiai langus. 

Bekraštis, toks didelis, dide-
lis vakaras. Tai iš kur ta šviesa 
be saulės ir ramybė, besiskver-
bianti pro langus? Atmerki akis. 
Nakties neliko. Laikas jau bėga 
atgal, o mintys – į priekį. Į lango 
stiklą atsimuša sapnai. Vizijos iš-
nyko. Neliko nieko, kas bent die-
ną gyventų.

Už lango girgžda sniegas. 
Šie garsai užpildo ryto tuštu-
mą. Glaudžiu prie širdies ilgesį: 
žingsnių gatve skubančių pra-
eivių, sniego saujos prie veido 
priglausti, vėjo nešamą paukš-
čio plunksną pagauti ir pasaky-
ti sau: paukšte, esi minties ap-
gaulė  šviesi. Su realybe sutaikė 
laikas ir liūdesį išstūmė iš akių. 
Sakė: „Laikykis, aš tave seku. 
Laikykis ir už kylančios saulės 
spindinčio lanko. Nebijok, ne-
nudegsi, o širdyje pajusi meilės 
šviesą. Suprasi, kaip teisingiau 
padalyti, kad jos užtektų šiai ir 
rytojaus dienai, kad liktų paukš-
čiui ir žmogui, medžiui, gandro 
lizdui ant stogo, ropojančiai pa-
lange boružėlei mažai.“

Kiek tiesčiau galvą, žiūrė-
čiau į tolį, nematau ateities. O 
taip aiškiai sniege pėdsakai 
matyti. Gal tai ji – ateitis praė-

jo. Nieko nepasakius, nepaža-
dėjus. Apsimetu, kad jų nema-
čiau. Taip bus širdžiai ramiau.

Žmogau, bičiuli mielas, kaip 
bėga tavo gyvenimo dienos? Ar 
vis dar laikai akmenėlį tarp kitų 
brangių dalykų? Akmuo tylus, 
širdies nespaus. Bet gal pamir-
šęs, iš kur jis atsirado, išmesi jį 
į žolę pakelės, kaip pabodusį 
daiktą. Taip būna. Kai matai ryte 
giedrą, o diena su griausmu at-
eina. Prisiminimai sau, o gyve-
nimas sau. Viename take. Vie-
name laike. Ne visada susitinka 
norai, mintys ir likimai.

Laikas bėga. Blausėja žmo-
nių vardai. Atminties raktas pra-
dingęs. Ką juo atrakinti galėčiau, 
jei neprisimenu užrakinto var-
do. Bičiuli, mes esam, kol mūsų 
mintys kasdieną ieško, kas pra-
džiugintų sielą ir širdį. Liūde-
sys – prarasta akimirka, druska 
atviroj žaizdoj. Dažnai sakom – 
kasdienybė pilka. Bet kaip gerai, 
kad ji yra, kad būtų šiandien ir 
rytoj. Vis tiek ieškokime kiekvie-
noj dienoj mažo džiaugsmo kris-
lelio, kuris dienas nudažo vilties 
spalvom.

Rytas atsidus, tikins – gy-
venimas yra gražus, tik reikia 
jį mylėti. Patikėsiu ir pačią tra-
piausią viltį į jo delnus įdėsiu. 

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys

Veronika Eitminavičienė. 

kinių pasirodymams, karnava-
lams ji rengė eiliuotus scenari-
jus, kūrė vaidinimus, rašė eiles 
apie gamtą.

Puiki pedagogė, aktyvi savi-
veiklininkė, daugelį kartų ska-
tinta padėkos raštais, medaliais. 
Išėjusi į pensiją ji tapo Ignali-
nos rajono senjorų susivieniji-
mo „Rudenėlis“ klubo nare ir 

Prie kūrybos 
šaltinio

Vieversio dieną
Šitaip lauktas pavasaris
Tarsi išsiilgtas draugas
Nesuskubo ateit,
Pasivėlino...
 Vieversio dieną
 Kalendoriuje skelbė
 Nenuplėštas lapelis –
 Nebylus priekaištas
 Nesuradusiems tądien
 Laiko ateiti
 Ir palaukti pavasario drauge,
Be jokios abejonės
Ir man...
 Ar galėsiu sau
 Kada tai atleisti?

Prie sulyto lango
Prie lango sulyto
Keistas laukimas sulaiko.
Dar ne pavasaris,
Bet jau nebe žiema.
Nesinori pražiopsoti
Akimirkos,
Kai jiedu prasilenks
Tartum du žmonės.
 Ar pažvelgs vienas kitam
 Į akis?
 Ar nueis tylėdami?
O gal, o gal
Pamos mano siluetui lange,
 Vienas atsisveikindamas,
 Kitas sugrįždamas?

Ir jau nebus kitaip
Šviesaus atminimo žmogui G.Tučkui

Tereikia taip nedaug:
Tiesiog gyvent toliau,
Nors šukė netekties
Įstrigusi po randu.
Ir jau nebus kitaip,
Nebus ramiau, lengviau,
Nors su manim drauge
Gyvens ir Jūsų vardas.

Pro šalį žodžiai plauks:
„Išlauki, išstovėk“,
Pro šalį naktys skris
Pulkais plėšriųjų vėjų,
Jei akmenys pilki
Galėtų prakalbėt,
Jei medis po audros
Dar sužaliuot nespėjęs...

Pavasario link
Gyvenimo upei
Išplukdant ledus,
Kai sieloje
Ims ulbėti
Seniai išskridę paukščiai,
Eisim, išeisim
Saulės ieškoti
Vienas kito akyse. – – –
 Gal dar nepraradome
 Laiko malonės,
 Gal surasime kelią,
 Vedantį
 Dar vieno pavasario link?

Negi viskas...
Negi viskas taip ims ir praeis
Tarsi sapnas viduržiemį gilų?
Susipins ir veidai, ir vardai,
Kartais džiuginę, kartais nuvylę.

Tik dabar tai visai nesvarbu, –
Apkabintum visus iki vieno!
Padėkotum, kad buvo kartu,
Ar užsuko trumpam tavo sielon.

Negi viskas taip ims ir praeis..?
Liks tik snaigės lašelis ant skruosto.
Lyg ta snaigė paika nežinai
Čia namai ar tik laikinas uostas.

Blykšta žvaigždės, ryškėja dangus,
Ar girdi, tai gyvenimas brenda
Sniegu girgždančiu vis dar į mus,
Ačiū Dievui, nubudusius randa!

Svajūnė GRITKUVIENĖ
Mažeikiai

***
Norėjosi paklausti, –
O kaipgi tu?
Ar girdėjai varveklių
Varpus...
Gaudžiančius
Sidabru?
Šerkšnu ir ugnim
Tebealsuoja
Širdis.
Ir gyvybe...
Ji privalo būti
Brangi.

***
Snaigės pūgoje
Ir sniege pūga.
Blizgūs žaibai
Įstrižai...
Baltais baltais
Šaltais šaltais
Bet...
Minkštais minkštais
Žingsneliukais
Išeina žiema.

***
Štai sninga su saule
Lengvai ir grakščiai.
Nebijokim sutikti
Pasaulio, –
Pirmyn
Į pavasario pradžią!
Geluonis nebegels,
Kai žibuoklės pražys,
Bus gegučių gegužį
Skambus šviesulys.
Bus raudoni saulėlydžiai
Jūros pakrantėje...

Vieversiai juk pirmiausia –
Neskubinkim laiko.

Anželika PALUCKAITĖ
Pakruojis
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