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Padėti neįgaliam vaikui galima tik sutelkus 
visos komandos jėgas

Nelaimės ištikti atsidūrė 
akligatvyje

Vilnietė Ineta Baukienė su 
dukters Kamilės negalia susidū-
rė prieš kelerius metus, kai ma-
žylei tebuvo kiek daugiau nei 
vieneri. Sunegalavusi mergaitė 
karščiavo, atsirado traukulių, o 
tikroji ligos priežastis – herpes vi-
ruso encefalitas – pastebėta gero-
kai uždelsus. Išleista iš ligoninės 

Auginantiems specialiųjų poreikių turinčius vaikus tėvams 
tenka nelengvas uždavinys – ne tik prižiūrėti vaiką, užti-
krinti, kad jis turėtų viską, ko reikia, bet ir nuolat jį lavinti, 
ugdyti jo savarankiškumą. Su mažylio gimimu ar po nelai-
mės į šeimą atėjusi negalia pakeičia įprastą gyvenimo rit- 
mą ir priverčia rimtai susimąstyti: atsisakyti darbo ir rūpin-
tis atžala vienam iš tėvų arba rasti tinkamą valstybinę ug-
dymo įstaigą, kurioje vaiku būtų rūpinamasi kaip namie. 
Mat nei privačios auklės, nei privatūs darželiai tokių pas-
laugų dar neteikia.

Vaiko negalia ne visada matoma aplinkiniams, bet pagalba jam yra būtina.                                            Egidijaus Skipario nuotr.

Vienintelė galimybė 
gyventi – dializės 

procedūros 
Sergančiųjų lėtinėmis inkstų 

ligomis Lietuvoje kasmet daugėja 
– per pastaruosius 10–15 metų šis 
skaičius padvigubėjo. Nefrologų 
teigimu, inkstų veiklos sutrikimų 
turi kas dešimtas žmogus. Ypač 
smarkiai rizikuoja susirgti inks-

Nerimas dėl gyvybiškai svarbių 
procedūrų ateities

Septintą kartą minimai pasaulinei inkstų dienai šiemet pa-
sirinktas šūkis – „Inkstai naujam gyvenimui“. Lietuvoje 
taip pat atkreiptas visuomenės dėmesys į šią svarbią svei-
katos sritį – 5 proc. šalies gyventojų, arba maždaug 150 
tūkst. žmonių, kenčia nuo lėtinio inkstų nepakankamumo, 
1,5 tūkst. pacientų taikoma dializė. Tačiau, pasak specialis-
tų, pastaraisiais metais gerokai sumažėjęs apmokėjimas už 
gyvybiškai būtinas hemodializės procedūras kelia grėsmę 
visai Lietuvos nefrologijos sistemai. Situacijai nesikeičiant, 
jau po poros–trejeto metų dializės procedūrų prieinamu-
mas ligoniams gali iš esmės pablogėti. 

tų ligomis rūkantieji, kenčian-
tys nuo padidėjusio kraujospū-
džio, turintys antsvorio, sergan-
tys cukriniu diabetu, vyresni nei 
50 metų amžiaus, tie, kurių gimi-
nėje yra sergančiųjų inkstų ligo-
mis. Kiekvienais metais šalyje at-
siranda apie 100 žmonių, kurių 
inkstai nustoja veikti. Apie 30–40 
proc. Lietuvoje pradedamų diali-

zuoti ligonių iki tol nežinojo, kad 
serga lėtine inkstų liga.

Asociacijos „Gyvastis“, vie-
nijančios inksto, širdies, kepe-
nų, plaučių, kasos persodini-
mo operacijas patyrusius, taip 
pat transplantacijos laukiančius 
žmones, prezidentė Ugnė Šakū-
nienė sako, kad inkstų ligos la-
bai dažnai užklumpa netikėtai, 
nes faktiškai neturi jokių simpto-
mų. Pasak jos, būna, kad žmogui 
atrodo, jog jis tik pervargo, neiš-
simiegojo, mano, kad nueis pas 
gydytojus, pailsės, pagers vita-
minų ir toliau gyvens kaip gyve-
nęs. O patekęs pas medikus suži-
no, kad inkstai nebeveikia, ir vie-
nintelė galimybė gyventi – diali-
zės procedūros ir inksto persodi-
nimo operacija... 

Hemodializuojami, inksto persodinimo laukiantys ar tokias operacijas paty-
rę žmonės visokiais būdais stengiasi priminti apie gyvybiškai būtino organo 
svarbą.

mergaitė buvo jau kitokia: atsira-
do nekontroliuojamas seilėtekis, 
sutriko kramtymas, koordinacija, 
elgsena, eisena. Po kelių mėnesių 
prasidėjo ir epilepsijos priepuo-
liai, kurie kartodavosi ir stiprėjo. 
Nors buvo išbandyti 13 rūšių vais-
tai, priepuolių medikamentais su-
stabdyti nepavyko. Mergaitė kris-
davo kasdien apie 20 kartų. Dėl to 
tėvai dukters vienos palikti nega-
lėjo nė minutei.

Jauna šeima nuolat susidurda-
vo su informacijos trūkumu. Tėvai 
nežinojo, kaip padėti dukteriai, 
kaip ją ugdyti, malšinti epilepsijos 
priepuolius, patarimų nedalijo ir 
medikai, mat jiems Kamilės atve-
jis – ypač retas, tad kaip tokioje si-
tuacijoje elgtis, tėvams teko spręs-
ti  patiems. Pasak I.Baukienės, jie-
du su vyru greitai pastebėjo, kad 
labai daug su mergaite dirbant, 
atliekant įvairius pratimus, gali-
ma pasiekti rezultatų, bet tam rei-
kia specialistų, mat tik jie geriau-
siai žino, kaip Kamilę sudomin-
ti, sudrausminti ir pasiekti rezul-
tatų. Didžiausia problema – kad 
specialistų, ugdymo ir specialios 
pagalbos mergaitei reikia tuojau 
pat, mat tik taip galima kuo la-
biau sumažinti po ligos likusius 
sutrikimus ir suteikti jai savaran-
kiškumo.

Daug dirbant galima 
pasiekti rezultatų

Ėmę domėtis Vilniuje esan-
čiomis specialiųjų poreikių turin-

tiems vaikams skirtomis ugdy-
mo įstaigomis tėvai aplankė ke-
lias iš jų ir sužinojo apie sostinės 
specialųjį darželį-lopšelį „Čiauš-
kutis“. Šešerių metų Kamilė jį 
lanko jau 3 metus ir netrukus 
turės su juo atsisveikinti. Pasak 
I.Baukienės, ugdymas ir lavini-
mas, dėmesys ir rūpestis, kurį 
čia gavo mergaitė, – nusipelnė 
geriausių įvertinimų.

Bemaž 40 metų veikianti ug-
dymo įstaiga skirta vaikams,  



Jūrininkai ir pajūrio gyventojai žino, kad bangos rita-
si ne po vieną, o grupėmis, voromis. Be to, jos esti skirtin-
go dydžio. Romėnų poetas Ovidijus Nazonas rašo apie 
devintąją, aukščiausiąją bangą, pasaulyje ji apipinta pa-
davimais ir legendomis. Gerai žinoma ir marinisto Iva-
no Aivazovskio drobė „Devintoji banga“.

Ritmingai ritasi ne tik bangos, bet ir socialiniai reiš-
kiniai. Šiaurės Afrikos valstybėse milžiniška revoliuci-
ne jėga buvo nušluoti dešimtmečius valdę diktatoriai. 
Tas griaunantis dinamitas buvo jauni, neturintys darbo 
ir pragyvenimo šaltinio žmonės. Bangos atsirito ir į Pie- 
tų Europą: Prancūzijos miestų gatvėse degė automobi-
liai, byrėjo parduotuvių vitrinos, oras pakvipo ašarinė-
mis dujomis. Ir čia pagrindiniai maištautojai – jaunimas. 
Akivaizdu, kad revoliucijos kyla valdantiesiems atitrū-
kus nuo gyvenimo, laiku nepastebėjus arba nesugebė-
jus įvertinti visuomenėje bręstančių procesų ir pabudus 
tik tuomet, kai pakvimpa paraku. Neramumai priver-
tė susimąstyti ir Briuselį. Banga atsirito ir iki Lietuvos. 
Prezidentei papriekaištavus imta galvoti, premjero su-
daryta darbo grupė ruošia rekomendacijas dėl jaunimo 
nedarbo mažinimo.

Prieš rinkimus šimtai pretendentų į valdžią rinkė-
jams aiškina esą vieninteliai išmanantys, kaip tvarkyti 
kraštą, jo ekonomiką, kultūrą, socialinius reikalus. Bet 
atėjus į valdžią tas žinojimas greitai išnyksta ir daugelis 
pasineria į tarpusavio peštynes, asmeninių ir visuome-
ninių interesų supainiojimo bylų nagrinėjimus, o vals-
tybės reikalams spręsti taip ir nelieka laiko. Akivaizdu, 
kad siekiantieji valdžios stokoja fundamentalaus huma-
nitarinio išprusimo. Dar senovės Graikijos filosofai tvir-
tino: protas bergždžias, protas net amoralus, jeigu žmo-
gus netarnauja bendruomenei. Mūsų valdantysis elitas 
nesprendžia tautos problemų ir tik ją baugina dėl sens-
tančios visuomenės, prastėjančios demografinės padė-
ties. Apie tai valdantieji kalba ir rašo be mažiausio sąžinės 
graužimo, visai nenorėdami pripažinti kaltės. Geriausieji 
ir protingiausieji išrinkti ne tam, kad dejuotų ir gąsdin-
tų, o tam, kad protingai projektuotų mūsų gyvenimus.

Turime iš ko pasimokyti. Pavyzdžiui, Japonijoje 23,3 
proc. gyventojų (29,8 mln.) vyresni nei 65 metų. Tai – pa-
saulio rekordas. Ateityje šie skaičiai dar didės. Tačiau Ja-
ponijoje dėl to jokio sąmyšio, jokios baimės nekyla. Jiems 
tai – džiaugsmo ir pasididžiavimo vertas pasiekimas. Ten 
sudaromos geros sąlygos dirbti paaugliams, pensinin-
kams, moterims, neįgaliesiems, stengiamasi nieko neiš-
mesti iš darbo rinkos.

Demografiniai pokyčiai gali gąsdinti tik jei neplanuo-
sime, nenumatysime progreso. Darbas gali tapti našes-
nis. Pavyzdžiui, apskaičiuota, kad jau šiandien vienas 
mūsų krašto žemdirbys, dirbdamas su modernia šiuo-
laikine technika, pagamina maisto 70-čiai žmonių. Di-
deli pokyčiai galimi ir kitose ūkio šakose.

2012-ieji paskelbti Europos pagyvenusių žmonių ak-
tyvumo ir kartų solidarumo metais. Įdomu, ką šia pro-
ga ruošiasi nuveikti mūsų valdantieji. Viena skaudžiau-
sių problemų – paniekintas darbas. Teisinė šalies siste-
ma neleidžia žmogaus atleisti iš darbo vien todėl, kad jis 
sulaukė pensinio amžiaus. Bet taip elgtasi siekiant page-
rinti statistiką ir sumažinti bedarbių skaičių. Deja, jau-
nas žmogus ne visada gali pakeisti vyresnįjį, tad prak-
tika parodė, kad, atleidus vyresnį darbuotoją, išnyko ir 
darbo vieta. Atleisti vyresnio amžiaus darbingi žmonės 
tampa pensininkais, o jaunimas išvyksta į airijas.

Lietuva – mūsų kraštas ir valstybė privalo imtis dar-
bų, kurie leistų piliečiams būti ramiems dėl savo rytdie-
nos. Socialinės krašto problemos turi būti laiku pastebė-
tos ir sprendžiamos nelaukiant kitų raginimo, atsiritan-
čios iš svetur bangos. Mes patys turime pastebėti socia-
linio gyvenimo ligas, jas diagnozuoti ir gydyti. Priešin-
gu atveju galime sulaukti ne tik piktos devintosios ban-
gos, bet ir cunamio.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Devintoji banga

Apie tai, 
kas 

jaudina
Džiugina turininga veikla ir laisvalaikis

Akmenė:

Kazlų Rūdos neįgalių-
jų draugijos nariai pava-
sarį pasitiko lankydamie-
si Kauno valstybiniame 
muzikiniame teatre. Čia 
59 neįgalieji žiūrėjo ope-
retę „Vienos kraujas“. Pa-
sak Kazlų Rūdos neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kės Ramutės Serapinavi-
čienės, nors tai – jau tre-
čias kartas, kai neįgalie-
ji išsiruošia į operetę (jau 
matyta „Linksmoji našlė“, 
„Grafaitė Marica“), vis dar 
yra tokių, kurie teatre apsi-
lanko pirmą kartą. Tai, kad 
tokios išvykos yra svarbios 
ir reikalingos, pirmininkės 
teigimu, matyti iš laimingų 
ir dėkingų neįgaliųjų akių. 
Stengiamasi, kad proga pa-
keliauti ir praplėsti akiratį 

Kazlų Rūda:

pasinaudotų vis kiti neįga-
lieji – tiek vykstant į teat- 
rą, tiek prie jūros ar į eks-
kursiją.

Nors finansavimas or-
ganizacijos dar nepasiekė, 
paslaugų teikimas nenu-
trūko – čia skalbiama, ne-
įgalieji gali naudotis dušu, 
dirba biosocialinių funk-
cijų atkūrimo specialis-
tė, netrukus pradės veik- 
lą darbščiųjų rankų būre-
lis. Auksarankės moterys 
ypač pamėgo dekupažo 
techniką – išbandė ją ant 
stiklo, medžio, taip pat 
vėlė iš vilnos ir kūrė dar-
belius kitomis techniko-
mis. Jų vadovei Genovai-
tei Petrukaitienei išmonės 
netrūksta. Pasak pirminin-
kės, darbštuolės paruošu-

sios tokį grožybių kraitelį, 
kad bet kuriuo metu pa-
kvietus jas dalyvauti pa- 
rodoje ar mugėje,turėtų 
ką parodyti. Kasmet mo-
terys kviečiamos dalyvau-
ti įvairiose mugėse – Kaz-
lų Rūdos savivaldybės Ba-
gotosios, Jankų kaimuo-
se. Draugijoje neįgalių-
jų darbeliams skirtas jau-
kus kampelis – čia atėju-
sieji gali apžiūrėti naujau-
sių ir gražiausių rankdar-
bių parodėlę.

Draugijai gavus kiek 
daugiau nei 5 tūkst. litų di-
desnį finansavimą, planuo-
jama teikti daugiau bioso-
cialinių funkcijų atkūrimo 
specialistės Ramunės But-
kevičienės paslaugų. Pa-
sak pirmininkės, draugijoje 
jos ypač paklausios, džiu-
gu, kad tam sudarytos vi-

Pakruojis: Pailsėjo nuo kasdienybės

sos sąlygos – yra masa-
žo kėdė, stalas, reikalingų 
aliejų. Gautos papildomos 
lėšos bus skirtos ir, pasak 
pirmininkės, labai pato-
bulėjusiam draugijos mo-
terų ansambliui „Sidabrinė 
gija“. Lilovatės Cibulskie-
nės vadovaujamos mote-
rys repetuoja po kelias va-
landas dukart per savaitę.

R.Serapinavičienė ap-
gailestauja, kad šiemet į 
projektą neįtraukė kirpimo 
paslaugų. Jos teigimu, to-
kios paslaugos labai reika-
lingos neįgaliesiems, ypač 
vyresnio amžiaus, mat no-
rint apsikirpti net ir vyrui 
tenka mokėti apie 15 litų, 
ne visi gali sau tai leisti. 
Tad čia, draugijoje, pirmi-
ninkė juos nemokamai ap-
kerpa pati.

Viktorija NORKAITĖ

Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugijos auksarankės prie savo dar-
bų parodėlės.

Neįgalieji Kauno valstybiniame muzikiniame teatre žiūrėjo ope-
retę „Vienos kraujas“. 

 Pakruojo rajono neį-
galiųjų draugijos narys Sta-
sys Burba laiškelyje „Bičiu-
lystei“ papasakojo apie orga-
nizacijos narių išvyką.

Keliauti mėgstantys 

Pavasarinė rankdarbių mugė

Susirinkusiesiems buvo įdomūs Akmenės savivaldybės vaikų 
globos namų auklėtinių dirbinėliai. 

 Laiškelyje „Bičiulys-
tei“ Akmenės rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkas 
Romas Baikauskas papa-
sakojo apie tradicinę neįga-
liųjų dirbinėlių mugę.

Kovas – pavasarinių 
mugių metas. Prasidė-
jusios Vilniuje Kaziuko 
muge, jos persikelia ir į 
kitus miestus bei mieste-
lius. Akmenės rajono ne-
įgaliųjų draugija, puose-
lėdama senąsias tradici-
jas, jau daug metų organi-
zuoja pavasarines muges. 
Tiesa, kasmet jos vis kito-
kios: kartais vyksta atski-
rai visuose draugijos pa-
daliniuose, kartais susiei-
nama draugėn.

Šiemet iniciatyvos 
ėmėsi Akmenės padalinys, 
jo vadovė N.Švažienė pa-
kvietė draugėn Naujosios 
Akmenės padalinio neį-
galiuosius, vadovaujamus 
J.Narbutienės, ir Akmenės 
savivaldybės vaikų globos 
namus. Mugė, šurmulia-

vusi Akmenės kultūros 
namuose, tapo tarsi visų 
metų darbų apžiūra: mez-
ginių, nėrinių, siūtų ir siu-
vinėtų, pieštų, drožinėtų 
darbelių, papuošalų, mo-
lio, odos gaminių.

Visi jie vos besutilpo 
Kultūros namų salėje. Ant 
stalų gražiai išdėlioti akį 
traukė šalikai, kojinės, 
pirštinės, kepurės ir kito-

kie mezginiai. Galėjome 
pasigėrėti J.Lauciuvienės, 
A.Levonienės, L.Pam- 
parienės papuošalais, 
V.Trimailovos riešinė-
mis. Kaip ir kiekvienais 
metais S.Balskuvienė, 
J.Laucevičienė, G.Tama- 
šauskienė džiugino savo 
rištomis verbomis ir kito-
kiais originaliais ekspona-
tais. G.Jackevičienė paga-

mino įdomių pakabukų 
raktams, I.Balskuvienė – 
molinių dirbinių.

Susirinkusiuosius do-
mino Akmenės savival-
dybės vaikų globos namų 
darbeliais nukloti stalai. 
Jaunieji globotiniai siūlė 
savo kurtus rankdarbius, 
vaišino pačių keptais py-
ragėliais, žolelių arbato-
mis. Ir šiais metais ant vai-
kų stalo radau siuvinėtą at-
viruką savo pelėdų kolek-
cijai. Atviruke ant mėnu-
lio pjautuvo tupėjo pelė-
da ir laikė žibintą.

M u g ė s  l a n k y t o -
jus linksmino Naujosios 
Akmenės dienos užim-
tumo centro moterų an-
samblis „Rudenėlis“, va-
dovaujamas muzikanto 
Z.Valantėjaus.

Pabuvusiųjų mugėje 
dar ilgai nepaliks prisimi-
nimai apie matytus gra-
žius dirbinius, gundys pa-
čius pasidaryti kažką, kuo 
galėtų pasipuošti namus.

neįgalūs pakruojiškiai iš-
siruošė į rekonstruotą Pas-
valio sporto mokyklą ir joje 
įrengtą vandens pramogų 
parką. Į šią išvyką į greti-
mą rajoną maždaug už 40 

km panoro vykti daugiau 
kaip 60 įvairaus amžiaus 
neįgaliųjų.

Jie paplaukiojo neseniai 
įrengtuose baseinuose, at-
sipalaidavo pirtyse ir pa-

silepino sūkurinėje vonio-
je. Kupini įspūdžių ir pail-
sėję nuo rutinos pakruojiš-
kiai grįžo namo vildamie-
si, kad netrukus ir vėl išsi-
ruoš kelionėn.
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Tavo kryžių, lemties dovanotą,
nieks negali paimt atgalios...
Kai rašiau šiuos žodžius, jau 

buvau įsisąmoninusi, kas įvyko. 
Iš pradžių netikėjau, kad nebe-
vaikščiosiu. Nesupratau, kodėl 
į mano, atsibudusios po narko-
zės, klausimą „Tai gal po kokių 
keturių dienų aš jau galėsiu kel-
tis?“ profesorius E.Jaržemskas, 
muistydamasis išspaudė: „Na-
a-a“... Po beveik metų, praleis-
tų ligoninių palatose, kitas žino-
mas daktaras, su pulkeliu stu-
dentų vizituodamas mus, buvo 
atviresnis: „Jūs nevaikščiosit.“ 
„Vaikščiosiu“, – atsakiau tvir-
tai. Gal tik toks nusistatymas 
vėliau padėjo man pasikelti iš 
lovos ir nuslinkti su vaikštyne 
iki durų slenksčio. Už jo laukė 
vežimėlis. Ir žinojimas, kad taip 
bus visada.

Gyvenimas subyrėjo į šipu-
lius. Turiu nuotrauką, kurio-
je visa mūsų šeima susėdusi 
aplink šventiškai padengtą sta-
lą. Mano paskutinės Kalėdos, 
švęstos prieš pat traumą. Į ki-
tas nuotraukas niekada nežiū-
riu, albumų nevartau. „Užraki-
nau duris į praeitį devyniais už-
raktais“, – esu parašiusi viena-
me eilėraštyje. Anapus pasiliko 
darbas, pomėgiai, asmeniniai 
ryšiai. Šiapus – kas liko. Viena-
tvė. Sudaužyta širdis. Išduota 
meilė. Reikėjo rinktis: maištauti 
ar susitaikyti? Pasilikti tarp savo 
gyvenimo griuvėsių ir raudoti 
ar eiti toliau. Eiti? Čia per skam-
biai pasakyta. Veikiau, susirink-
ti tai, kas liko, susidėlioti iš nau-
jo. Sugalvoti save. Perkurti. Tap-
ti kita, kuri turi gyventi visai 
kitame pasaulyje kitokį gyve-
nimą. Rasti paguodą naujuose 
pomėgiuose, įgyti naujų drau-
gų, tokio pat likimo. Reikėjo jų 
patirties, išminties, palaikymo.

Nežinau, ar kas patikės, kad 
neišliejau nė vienos ašaros, nie-
kam nesiguodžiau, nesiskun-
džiau. Gal tik popieriaus lapui: 
„Atsuk, likime, laikrodžius, pra-
šau, ir pasakyk, kad čia esu vieš-
nia...“ Vėliau tais trimis pirmai-
siais žodžiais pavadinau savo 
eilėraščių knygelę...

Pasirinkau kitą kelią – susi-
taikymą. Lengva nebuvo. Nak-
timis sapnuodavau, kad ateinu 
į darbą. O ten – visi užsiėmę, į 
mane niekas nekreipia dėmesio. 
Prabudusi negalėdavau supras-
ti, kur aš esu ir kodėl dar lovoje. 
Pamanydavau, kad tai – sapnas 
ir bandydavau iš jo vaduotis. 
Susivokus nusmelkdavo išgąs-
tis, o paskui apnikdavo apatija. 
Viskam. Nenorėjau, kad mane 
išvežtų į kiemą ar gatvę. Bijo-
jau susitikti kaimynus, pažįs-
tamus. Vengiau jų užuojautos 
kupinų žvilgsnių, o jie nežino-

jo, kaip su manimi elgtis, kalbė-
ti, kuo man padėti.

Gal atsitiktinai, o gal Apvaiz-
dos dėka man pakliuvo į rankas 
laikraštis „Bičiulystė“. Perskai-
čiau jį nuo pirmos iki paskuti-
nės eilutės. Ten buvo rašoma 
apie kitokį gyvenimą. Mano 
gyvenimą, mūsų visų gyveni-
mą. Straipsnių autoriai dali-
josi patirtimi, kaip rasti gyve-
nimo prasmę kituose intere-
suose. Mokė sugebėti džiaug-
tis paprastais dalykais: paukš-
čio giesme, gėlės žiedu, muzi-
kos garsais...

Susidraugavau su savo vie-
natve. Supratau, kad ji turi pra-
našumų. Suteikia galimybę pa-
būti ramiai, pailsėti nuo gyveni-
mo sumaišties, nuolatinio sku-
bėjimo, netgi nuo rutinos. Pa-
būti tiesiog savimi. Tai virto sa-
votišku malonumu. Supratau, 
jog lemties strėlės gali pakirsti 
kūną, bet jos bejėgės prieš sie-
lą. Ir kad gyvenimo pilnatvę ga-
lima patirti ne vien būnant šur-
mulyje. Ji gali slypėti kiekvie-
noje akimirkoje. Ėmiau bran-
ginti laiką.

Pasirodo, kad iki tol aš savęs 
visiškai nepažinojau. Nežino-
jau, ko noriu, ko siekiu ir trokš-
tu, kur mane veda širdis. Pra-
dėjau geriau suvokti savo dva-
sios pasaulį. Tarytum išsilaisvi-
nus, atsivėrė kūrybinės jėgos. 
Stebinu mane anksčiau pažino-
jusius žmones. Jie manęs tokios 
neatpažįsta.

Matyt, taip lėmė lemtis, kad 
nugyvenčiau tarsi du skirtingus 
gyvenimus, pažinčiau du pa-
saulius. Vieną – iki to, kas įvy-
ko, kitą – po to. Tai didelė patir-
tis. Sunki, kupina skausmo, ne-
dažnam skirta. Kuris iš tų gyve-
nimų tikresnis: anas ar dabarti-
nis – nepasakyčiau. Anas man 
dabar atrodo toks tolimas, tar-
si miražas. Šis – tikrų tikriau-
sias. Su dviem klevais už lan-
go. Virš jų – debesėliai plaukia. 
Naktį – pilna žvaigždžių padan-
gė. Telieka pakelti akis. Ar bega-
li kas būti tikresnio? Nebent tik 
tas takelis, vedantis pušyno pa-
kraščiu upės skardžio link, kur 
mėgdavau pasivaikščioti. Ir dar 
– šaligatvis po langais, kur kas 
rytą nukaukšėdavo mano kul-
niukai...

Ar nebūna sunku? Būna. 
Tik tokiomis akimirkomis šir-
dies kampelyje reikia turėti ką 
nors gražaus. Juk niekas iš ma-
nęs negali atimti to, ką aš jau-
čiu. Ir mintyse pabūti tuo, kuo 
noriu. Eiti ten, kur veda širdis.

Gal į gyvenimo paraštę,
o gal romanų rašyt?
Kiek galimybių prarasta...
gal nevėlu ištaisyt?

Gražina DAUGINIENĖ

PARDUODA
Parduodu Audi A-4: sidabrinė, 1996 m., 1,6 l, 74 kW. Techninė apžiūra iki 
2013 m. gruodžio. Benzinas, automatinė pavarų dėžė, elektros paketas, 

signalizacija, lieti ratlankiai, žieminės padangos, neseniai atvežta iš 
Vokietijos. Rida 150 tūkst. km, puikios būklės. 

Kaina 3 300 eurų. Galima derėtis. Tel. 8 674 36 753, Jurbarkas

KONKURSUI
Kaip negalia 

pakeitė mano 
gyvenimą

Kiek 
galimybių 
prarasta...

turintiems kalbos ir komunikaci-
jos sutrikimų, autizmą, nežymų 
neprigirdėjimą, nežymų protinį 
atsilikimą. Pasak „Čiauškučio“ 
direktorės Natalijos Lauciuvie-
nės, kryptingai dirbant kasmet 
apie 70–90 proc. šį darželį lan-
kančių vaikų išeina į bendrojo 
lavinimo įstaigas, likusieji pasi-
renka sostinės „Versmės“, „At-
gajos“, „Medeinos“, „Šilo“ mo-
kyklas, turinčias specializuotas 
klases integruojamiems moki-
niams. Direktorė teigia, kad sis-
temingai ir daug dirbant vidu-
tinių specialiųjų poreikių turin-
tį vaiką galima paruošti bendro-
jo lavinimo įstaigai – darželiui, 
vėliau mokyklai, bet sunkesnių 
negalių vaikus auginantiems tė-
vams būtina suvokti, jog ateity-
je jų vaikai galės lankyti tik spe-
cialiojo ugdymo įstaigą, ir nenu-
leisti rankų. Ji tikina, kad išties 
gerų rezultatų galima pasiek-
ti tik „Čiauškučio“ personalui, 

vinimui bei aplinkos pažinimui. 
Vaikų gerove ir teikiamų paslau-
gų kokybe rūpinamasi ir toliau. 
Kovo 7 d. Vilniaus savivaldybės 
taryba patvirtino „Čiauškučio“ 
plėtros projektą, pagal kurį nu-
matyta statyti ikimokyklinį die-
nos centrą. Šio centro reikalin-
gumą tiek direktorė, tiek neįga-
lius vaikus auginantys tėvai jau-
čia jau seniai – deja, vietų „Čiauš-
kutyje“ skaičius ribotas, tad da-
bar eilėje laukia norintys čia pa-
tekti 79 vaikai. O pagalbos jiems, 
direktorės ir I.Baukienės nuomo-
ne, reikia nedelsiant, mat jie nėra 
ugdomi ir prarandamas bran-
gus laikas. Planuojamame staty-
ti Dienos centre neįgalūs vaikai 
bus ugdomi,  formuojamos pa-
ruošiamosios klasės. Tai nebus 
vieta, kur atvestas vaikas bus tik 
prižiūrimas. Centras taip pat bus 
pasiekiamas judėjimo sutrikimų 
turintiems ar rateliais judantiems 
vaikams. Jis teiks pagalbą ir ne-
žinioje atsidūrusiems ar nevil-
ties ištiktiems tėvams, specialis-
tai patars, informuos. Planuoja-
ma rengti mokymus kitų darže-
lių specialistams, kad iš „Čiauš-
kučio“ išėjęs ar į jį nepatekęs vai-
kas kitoje ugdymo įstaigoje būtų 
tinkamai lavinamas.

Kartais lieka nesuprasti
12-oje „Čiauškučio“ grupių 

lavinami ir ugdomi 113 vaikų, 81 
iš jų turi kompleksinę negalią, 26 
visiškai nekalba. Į juos pažiūrė-
jęs supranti, kokia nelengva juos 
auginančių ir jais besirūpinančių 
žmonių kasdienybė. Nerūpestin-
gos jų šypsenos, vaikams būdin-
gas smalsumas ir noras viską iš-
bandyti slepia rimtus vystymosi 
sutrikimus, po ligų ar traumų ne-
išnykusius liekamuosius reiški-
nius. Tai, kad vaikų negalia iš pir-
mo žvilgsnio nepastebima, iš da-
lies apsunkina dėl jų teisių ir ge-
rovės kovojančiųjų darbą. Pasak 
direktorės, į „Čiauškučio“ rengi-
nį atvykę svečiai neretai nusiste-
bi, kodėl ji ieškanti įvairių būdų, 
kaip sustiprinti ugdymą ir lavi-
nimą, įdarbinti kuo daugiau spe-

cialistų, esą vaikai tokie gražūs ir 
laimingi... Svečiai nežino, kad šie 
vaikai dėl neaiškių priežasčių už-
sisklendžia savyje, nustoja kalbė-
ję, sunkiai prisileidžia svetimus 
žmones, ne visada moka atlikti 
paprasčiausius veiksmus, pavyz-
džiui, apsirengti, lipti laiptais, ne 
visi gali įsiminti daiktų pavadi-
nimus ir pan. Ne visai teisinga 
ir tai, jog iš dalies įveikę turimus 
sutrikimus, patobulėję ir daug iš-
mokę vaikai turi palikti „Čiauš-
kutį“ ir eiti į kitas, ne specialio-
jo ugdymo, įstaigas. Skaudžiau-
sia, kad ten neįgalių vaikų spe-
cialiai niekas nelaukia, nesiruo-
šia jų atėjimui, kartais jose trūks-
ta vietų, tad tenka palūkėti – taip 
sunkiai pasiekti rezultatai tampa 
vis kuklesni, vaikų padaryta pa-
žanga nyksta. Be to, pasak Kami-
lės motinos I.Baukienės, stipres-
nių vaikų išėjimas iš šio darželio 
neigiamai veikia didesnę nega-
lią turinčius vaikus – jie netenka 
sektinų pavyzdžių, o tai vaikams 
labai svarbu.

„Čiauškučio“ darželis, pasak 
direktorės, yra atviras visiems – 
pedagogams, socialinių ir kitų 
mokslų studentams, kurie nori 
susipažinti su negalia, prie jos 
priprasti ir mylėti specialiųjų po-
reikių turintį vaiką.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Padėti neįgaliam vaikui galima 
tik sutelkus visos komandos jėgas

„Čiauškučio“ direktorės Natalijos 
Lauciuvienės įsitikinimu, pagalbos 
ypač reikia ugdymo negaunan-
tiems vaikams.

vaiko tėvams ir specialiesiems 
pedagogams dirbant kartu, ko-
mandoje, mat vien darželyje tei-
kiamo lavinimo ir ugdymo vai-
kui nepakanka.

Trumpės ugdymo 
laukiančiųjų eilė

N.Lauciuvienė papasako-
jo, kad „Čiauškutis“ sėkmingai 
įvykdė kelis projektus, kurie lei-
do vaikams teikiamas paslaugas 
padaryti dar geresnes – 1996 m. 
Atviros Lietuvos fondui pateikta 
„Ikimokyklinio amžiaus sutriku-
sio vystymosi vaikų integracijos 
programa“ laimėjo ir buvo vyk-
doma. Įsigyta vaizdo magneto-
fonų, televizorių, stiprintos pe-
dagogų kompetencijos. 1999 m. 
darželis ir vėl dalyvavo projek-
tinėje veikloje, pelnė Nyderlan-
dų bendradarbiaujančių fondų 
paramą, kuri leido įsirengti ba-
seiną, fizioterapijos ir  vaikų so- 
cializacijos kabinetus, įsigyti įvai-
rių ugdymo priemonių. 2006 m., 
įsijungus į  Švietimo ir mokslo 
ministerijos inicijuotą projektą 
„Iškritusių mokinių grąžinimas 
į klases“, pelnyta 20 tūkst. litų. 
Už juos įrengta kompiuterių kla-
sė  su „IntelliKeys“ alternatyvia 
programa ir mokymo priemo-
ne, skirta vaikams su specialiai-
siais poreikiais, įdiegtos 34 pro-
gramos vaikų kalbos, dėmesio la-

(atkelta  iš 1 psl.)

Neįgalus vaikas gali užsisklęsti sa-
vyje, nebendrauti. Jį „prakalbina“ 
tik specialiųjų pedagogų kantrybė.

Ineta Baukienė tikina, kad sistemingai ir daug dirbant duktė Kamilė tampa 
savarankiškesnė.

2012 m. kovo 22–28 d., Nr. 12 (1081), „Bičiulystė“3 psl.



(atkelta  iš 1 psl.)

Vos tik saulė atitirpdo įšalo 
peržiem kaustytą žemę, kaimie-
čiai ir miestiečiai skuba tvarky-
tis savo daržuose, soduose. Nors 
ką nors sėti ar sodinti dar anks-
ti, pats laikas išsikasti kai kurių 
peržiemojusių daržovių, pavyz-
džiui, krienų.

Kad krienai – labai geras 
prieskonis prie patiekalų, žino 
visi. Bet apie jų svarbą mitybai 
ar sveikatai ne kiekvienas yra 
girdėjęs.

Jei paklaustume, kokiuose 
vaisiuose ar daržovėse yra dau-
giausia vitamino C, dažnas atsa-
kytų, kad citrinose. Ir labai nusi-
stebėtų išgirdęs, jog šio vitami-
no gerokai daugiau krienuose. 
Juose taip pat ypač daug kalcio, 
kalio, net fosforo, eterinių alie-

Skubėkime išsikasti krienų

Šiuo metu Lietuvoje diali-
zės procedūros reikalingos 1,5 
tūkst. pacientų. Tačiau, pasak 
U.Šakūnienės, inkstų persodi-
nimo operacijos laukia tik 230 iš 
jų. Likusiesiems vienintelė gali-
mybė gyventi – iki gyvenimo pa-
baigos truksiančios dializės pro-
cedūros. 

Hemodializės tinklas 
apima visą Lietuvą 

Dializė – gyvybiškai svarbi 
procedūra, kurios laiku nesutei-
kus pacientui gresia mirtis. Li-
goniams jos atliekamos viduti-
niškai 3 kartus per savaitę dau-
gelį metų. Vienas dializės apa-
ratas kasdien išgelbsti 3 žmonių 
gyvybes. Per 4 valandas trun-
kančią procedūrą aparatas iš pa- 
ciento kraujo išvalo kenksmingas 
medžiagas, kurios organizme 
kaupiasi sutrikus inkstų veiklai.

Į Ukmergėje veikiantį dializės 
centrą „Nefrologų pagalba“ dia-
lizuojamiems ligoniams nuvykti 
padedanti Anykščių rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkė Al-
dona Šerėnienė prisimena, kad 
prieš kurį laiką Juozapą Vytau-
tą Vygelį iš Panevėžio ligoninės, 
kur jam buvo nustatytas inkstų 
nepakankamumas ir paskirtos 
dializės procedūros, draugijos 

autobusiukas parvežė neštuvuo-
se. Tokios būklės į dializės centrą 
dar kurį laiką ir vežiojo (draugi-
jos transportas pritaikytas net ir 
sunkiems neįgaliesiems – jame 
žmogų galima vežti ir gulintį, 
ir pusiau sėdomis). Pirmininkė 
džiaugiasi, kad dabar J.V.Vygelis 
jau atsigavęs, sustiprėjęs. Ir nea-
bejojantis dializės nauda. 

Pasaulinei inksto dienai pa-
minėti surengtoje spaudos kon-
ferencijoje dalyvavusio Lietu-
vos nefrologijos, dializės ir trans-
plantacijos asociacijos preziden-
to, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Nefrologijos klini-
kos vadovo prof. Vytauto Kuz-
minskio teigimu, per 15 metų 
Lietuvoje buvo sukurta veiks-
minga nefrologijos tarnyba, ati-
tinkanti Europos standartus. Sta-
cionarinės nefrologijos paslau-
gos dabar teikiamos 12 medici-
nos įstaigų, o ambulatorinė diali-
zė atliekama 62 centruose – žmo-
nėms nereikia vykti į kitus mies-
tus, vargti kelionėse, paslaugas 
jie gali gauti šalia namų (nebent 
patys pasirenka kitur esantį dia-
lizės centrą). 

„Turime aukštą stacionarinės 
nefrologijos žinių ir technologijos 
lygį, visą Lietuvą apimantį he-
modializės tinklą, inkstų trans-
plantacijos centrus, pajėgius per 
metus atlikti iki 100 persodinimo 

operacijų. Tačiau visa ši sistema, 
kurią su pasididžiavimu rodome 
užsienio specialistams, yra labai 
trapi ir priklauso nuo valstybės 
požiūrio ir finansavimo“, – sakė 
prof. V.Kuzminskis. 

Dializė – brangi procedūra 
2011 m. šalyje atlikta dau-

giau kaip 210 tūkst. dializės pro-
cedūrų. Vieno ligonio gydymas 
hemodialize per metus kainuoja 
apie 60 tūkst. litų (kiekvienam li-
goniui kasmet reikia atlikti apie 
150 dializės procedūrų). 

Nors 2008 m. sveikatos mi-
nistro įsakymu buvo patvirtintas 
hemodializės įkainis – 368,3 lito 
už procedūrą, 2011 m. sausį Vil-
niaus teritorinė ligonių kasa už 
ją mokėjo penktadaliu mažiau 
– 283,66 lito. Panaši situacija yra 
ir kituose Lietuvos regionuose.

„2009 m. visai sveikatos siste-
mai finansavimas buvo sumažin-
tas 11 proc., tačiau dializės atve-
ju valstybė nusprendė pataupy-
ti kur kas daugiau. Buvo įvestas 
vadinamasis „plaukiojantis“ ba-
las. Paprasčiau tariant, kiekvieną 
mėnesį už tą pačią paslaugą yra 
mokama skirtingai. Kai kuriais 
mėnesiais už dializę šiandien yra 
mokama net 27 proc. mažiau nei 
prieš krizę“, – konferencijoje sakė 
dializės klinikos „B.Braun Avi-
tum“ vadovas Ernestas Petrulis.

jų. Nuo seno žinoma, kad krie-
nuose esama tam tikros medžia-
gos, galinčios žmogaus organiz-
me sunaikinti kenksmingas bak-
terijas. Tai fitoncidai.

Žinoma, dėl aštraus, degi-
nančio skonio krienais gali mė-
gautis ne kiekvienas. Jie netiks 
kenčiantiems dėl padidėjusio 
skrandžio rūgštingumo, mat jį 
dar padidins. Šviežiai paruošti 
(sutarkuoti) krienai arba išspaus-
tos ir su vandeniu atskiestos jų 
sultys gerins medžiagų apykai-
tą, gydys reumatą, slogą, padės 
atsikratyti skaudaus sauso kosu-
lio, teigiamai veiks širdį.

Artėjant Šv.Velykoms ne vie-
na šeimininkė prisimins, kad pa-
ruoštų krienų indelį tinka dėti 
net ant šventinio stalo šalia mar-

gučių. Tai ne tik tradiciška ir ska-
nu, bet dar ir po ilgo pasninka-
vimo gausiai visko prisivalgius 
padės organizmui suvirškin-
ti maistą.

Krienai – puikus konservan-
tas, neleidžiantis produktui ges-
ti. Jais vaikystėje mama ne tik ap-
klodavo sumuštą sviestą,bet ir 
gabalėlį šviežio krieno įmesda-
vo į pieną, kad ilgiau nerūgtų. 
Net kamaroje šalia padėtų švie-
žių daržovių paklodavo krienų 
lapų, kad šios ilgiau nevystų. O 
ar žinote, kodėl nevienodai išlai-
ko savo tvirtumą, skonį rauginti 
agurkai, marinuoti pomidorai? 
Kodėl pikantišką skonį turi kai 
kurių šeimininkių rauginti gry-
bai? Tai dėl krienų lapų ar ša-
knies griežinėlių (grybams, po-

midorams). Atidarę agurkų sti-
klainį ir apdengę skysčio pavir-
šių krieno lapu, apsaugosime juos 
nuo pelėsių.

Tiesa, sutarkuoti krienus ne 
taip paprasta: tenka ir paverkti. 
Ką tik iškasti jie labai aštrūs, bet 
ir skaniausi jie švieži. Ilgiau pa-
laikyti patamsėja. Prieš tarkuoda-
mos pamirkykime šaknis šaltame 
vandenyje – akių taip negrauš. O 
nuo patamsėjimo jų masę galima 
apsaugoti pašlaksčius paviršių ci-
trinos rūgštimi arba actu. Paska-
ninti krienus galima trupučiu cu-
kraus, druskos.

Beje, krienų aštrumas nepa-
tinka ir daržo kenkėjams. Juos 
verta auginti šalia bulvių. Žino-
tina, kad krienai labai sparčiai 
suveša, užima derlingą žemę, 
tuo nuskriausdami kitas daržo-
ves. Tad reikia tą jų plitimą ribo-
ti. Tai nelengva, nes krienai dau-
ginasi šaknimis. Jie ypač mėgsta 

drėgną dirvą.
Krienų šaknys kasamos vėlai 

rudenį ir anksti pavasarį. Galima 
laikyti ir žiemą: vėsioje patalpo-
je, dėžutėje apipilti sausu smė-
liu; arba šaldytuve toliau nuo 
šaldymo kameros, daržovėms 
skirtuose induose.

Vetusta PRIŠMANTIENĖ

Nerimas dėl gyvybiškai svarbių procedūrų ateities

Asociacija „Gyvastis“ dėl su-
sidariusios padėties 2010 m. krei-
pėsi į Sveikatos apsaugos minis-
teriją, tačiau situacija per tą laiką 
tik pablogėjo. „Ministerija paža-
dėjo svarstyti galimybę padidinti 
balo vertę. Tačiau tai, matyt, rei-
kėtų suprasti kaip atsirašinėjimą 
– galų gale koks skirtumas, ko-
kia yra maksimali balo vertė, jei 
jos vis viena nesilaikoma. Mūsų 
tikslas – kad dializuojamiems li-
goniams būtų atliekamos diali-
zės procedūros. Nes be jų pacien-
tai paprasčiausiai neišgyvens. Jei 
balas „plauks“ tik žemyn, mūsų 
atstovaujamiems žmonėms kils 
realus pavojus, kad gyvybiškai 
svarbios procedūros nebus atlie-
kamos“, – teigė „Gyvasties“ va-
dovė U.Šakūnienė.

Specialistų teigimu, Lietuva 
yra ne tik tarp mažiausiai už dia-
lizės procedūras mokančių Euro-
pos Sąjungos valstybių, bet ir vie-
na iš dviejų, kurioje taikomas va-
dinamasis „plaukiojantis“ balas. 
Latvijoje už dializę mokami 328 
litai, Lenkijoje – 345 litai, Slovė-
nijoje – 632 litai. „Vienintelė ša-
lis, kuri, be Lietuvos, taiko „plau-
kiojantį“ balą, yra Vengrija, tačiau 
net ir ten nėra taip, kad Budapeš-
te ir Debrecene tą patį mėnesį už 
tą pačią procedūrą būtų mokama 
skirtingai. O Panevėžyje ir Vil-
niuje dializės apmokėjimas kai 

kuriais mėnesiais skiriasi net 15 
proc.“, – teigė E.Petrulis. 

Įsigyti naują aparatūrą 
bus sunku

Jau 10 metų Ukmergėje vei-
kiantis dializės centras UAB 
„Nefrologų pagalba“ paslaugas 
teikia 34 žmonėms. Pasak gydy-
tojo Andriaus Kantoravičiaus, 
neseniai čia atnaujinta visa me-
dicininė įranga, tad šiuo metu 
centrui kiek ramiau dėl ateities 
– jis ilgesnį laiką galės kaupti lė-
šas naujiems aparatams. Ir pasi-
rūpinti dializuojamų ligonių at-
vežimu. Su Anykščių rajono ne-
įgaliųjų draugija UAB „Nefro-
logų pagalba“ yra sudariusi su-
tartį, pagal kurią dializės cent- 
ras įsipareigojo apmokėti diali-
zuojamiems anykštėnams vežti 
sunaudotą kurą, padengti auto-
mobilio eksploatacijos išlaidas.

Spaudos konferencijoje pro-
fesorius V.Kuzminskis pabrėžė, 
kad iš dializės įkainio reikia ap-
mokėti ir dializei reikalingą tech-
niką, procedūros metu naudoja-
mus vaistus, dializės priemones, 
ir sumokėti atlyginimą medici-
nos personalui, ir mokėti už pa-
talpų nuomą, komunalines pas-
laugas. „Visa tai per pastaruosius 
metus tikrai neatpigo, tad, kai 
finansavimas mažinamas taip 
drastiškai, sutaupyti galima tik 
atlyginimų už darbą ar aparatū-
ros renovavimo sąskaita. Ir vie-
nas, ir kitas būdas yra nepriim-
tini, nes kelia grėsmę visai dia-
lizės sistemai.“

Lietuvoje yra apie 600 diali-
zės aparatų, juos atnaujinti rei-
kia kas 7 metus, tačiau nemaža 
dalis technikos tarnauja jau 8–10 
metų. Beje, vienas šiuolaikiškas 
hemodializės aparatas kainuoja 
apie 50 tūkst. litų.

Pasaulinę inkstų dieną me-
dikai ir pacientai ragino Sveika-
tos apsaugos ministeriją peržiū-
rėti apmokėjimo už dializės pro-
cedūras tvarką bei įkainius. Jei-
gu padėtis nesikeis, pasak jų, po 
poros metų inkstų ligomis ser-
gantiems žmonėms, ypač ma-
žesniuose miestuose, dializės 
procedūros bus sunkiai pasie-
kiamos, nes centrų gali mažėti.

Aldona DELTUVAITĖ„Gyvasties“ asociacijos nariai dažnai rengia įvairias akcijas, agituojančias už organų donorystę.

„Gyvasties“ asociacijos prezidentė 
Ugnė Šakūnienė teigia, kad lėtinė 
inkstų liga yra ne tik pavojinga, bet ir 
klastinga, nes neturi jokių simptomų.
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Nominuotas už valią  
ir atkaklumą

Nominacija „Metų pareiga“ 
G.Vilimui įteikta už jo valią ir at-
kaklumą. Išsėtine skleroze ser-
gantis jau 14 metų visą save ati-
duodantis pasirinktai profesijai 
gydytojas gerai pažįstamas pa-
kruojiškiams. Iškilmėse jo laukė 

didžiulė staigmena – jo pasvei-
kinti atskrido Italijoje studijuo-
janti duktė, namo grįžtanti vos 
kartą per metus. Gydytojui skam-
bėjo saksofono virtuozo Pet- 
ro Vyšniausko ir maestro Vytau-
to Juozapaičio atliekami kūriniai.

Jautė pareigą padėti
„Širvintų krašto“ tinklalapyje paskelbtame Auros Jankūnaitės 
straipsnyje „Atpildas už pasiaukojamą darbą – ne toks, kokio ti-
kėtasi“ rašoma apie iš darbo Širvintų socialinių paslaugų centre 
išeinančią Reginą Kuorienę.

Visą gyvenimą moteris sten-
gėsi padėti kitiems: tiek šeimai, 
tiek visai nepažįstamiems. Atro-
dytų, pats likimas ją pastūmė-
jo įsidarbinti Širvintų socialinių 
paslaugų centre. Čia ji dirbo ne-
gailėdama nei savęs, nei laiko, 
nei idėjų. Darbas jai ir patiko, 
ir tiko, tačiau dabar apie tai ga-
lima kalbėti tik būtuoju laiku – 
R.Kuorienė palieka centrą. 

Dešimtmetį socialinių pas-
laugų srityje dirbanti moteris pa-
galbos kitiems kelią pradėjo sa-
vanoriaudama ir padėdama ne-
įgaliesiems. Atidarius centrą ir 
ėmus rengti užimtumo užsiėmi-
mus, Regina atėjo dirbti užimtu-
mo specialiste.

Pasak moters, jai nebūna sun-
ku bendrauti su žmonėmis. „Į 
Krizių centrą dažnai atveža sun-
kiai sukalbamų žmonių, juos ap-
gyvendina, o mes budim. Priei-
ni prie žmogaus ir kartais maty-
ti, kad jis rūko, kartais gal ir iš-
geria. Tada atsistoji prie jo ir sa-
kai: „Einam kartu parūkyti.“ Ir 
atsiranda ryšys be jokių proble-
mų“, – patirtimi dalijasi Regi-
na. Ji džiaugdamasi pasakoja, 
jog kartais žmonės į centrą atva-
žiuoja tik į svečius, jos aplanky-
ti. Ji mano įgavusi gebėjimą ben-
drauti su įvairiais žmonėmis ke-
liaudama, plėsdama akiratį. Ap-
lankyta Lietuva, buvusios So-
vietų Sąjungos valstybės, Indi-
ja, Vietnamas, Kuba, Prancūzi-
ja. „Pamačiau ir labai gerai gy-
venančių žmonių, ir tokių, kurie 
kartoninėse dėžėse ar ant laipte-
lių miega. Grįžtant atgal surašy-
davo charakteristikas: ar tu sąži-
ningas buvai, ar bendravai. Kai 
pirmą kartą gavau tokią charak-
teristiką, joje buvo parašyta: „Vi-
sais rūpinasi kaip mama.“ La-
bai gera būdavo, kai tave įver-
tindavo“, – prisiminimais dali-
jasi moteris.

Poreikį padėti kitiems Regi-
na pasakoja pajutusi kai palai-
dojo sūnų. Ji tikina, jog norint iš 

tikrųjų padėti, būtina kartu su 
kenčiančiuoju patirti jo skausmą, 
kiekvieną emociją. „Viena mote-
ris, kai palaidojo savo dukterį, 
atėjo ir pasakė: „Jūs nežinot, ką 
reiškia laidoti savo vaiką.“ Skau-
du buvo, bet aš turėjau ją guosti“, 
– apie būtinybę susilaikyti ir pa-
guosti kitą pasakoja užimtumo 
specialistė. Pasak jos, jokiu būdu 
negalima kenčiančiajam užkrau-
ti savo problemų – reikia jam nu-
sišypsoti, pabandyti pradžiugin-
ti. Būtent taip ji ir daranti. Regi-
na įsitikinusi, jog svarbu rūpin-
tis ne tik senolių sveikata, bet ir 
jų dvasine būsena: „Jiems reikia, 
kad kas juos išklausytų, pasikal-
bėtų ar tiesiog pabūtų drauge.“

Niekur specialiai nesimokiu-
si, Regina pasakoja idėjų darbe-
liams pasisemianti iš centro lan-
kytojų, sugalvojanti pati. „Visos 
pastangos tam, kad aplinka kuo 
daugiau primintų namus. Žinau, 
ką reiškia vienatvė: ir manęs na-
muose tik katinas laukia“, – pa-
sakoja moteris.

Tačiau ji prisipažįsta centre 
esanti laukiama – grįžus iš atos-
togų visi turi ką papasakoti. Pra-
nešusi vienam globotiniui iš Kri-
zių centro, kad išeina iš darbo, 
išgirdo: „Ir ką mes čia be tavęs 
veiksim?“

Savo darbą mylinti moteris jo 
nutarė atsisakyti pajutusi spau-
dimą, esą būdama pensininkė tik 
užimanti darbo vietą, sulauku-
si ir priekaištų. Nors prisipažįs-
ta niekada neprašiusi jokių prie-
monių darbeliams – pati parū-
pindavusi, mat pinigai jai nebu-
vo svarbiausi, papriekaištauta ir 
dėl to. Globotiniai šią žinią pri-
ėmė įvairiai – vieni nuliūdo, kiti 
teigė nebeatvažiuosiantys į cent- 
rą, mat tarp jų buvo užsimezgę 
šeimos santykiams prilygstan-
tys šilti ryšiai... Ateityje mote-
ris planuoja būti savanore ir pa-
dėti neįgaliesiems, senjorams ar 
kitiems pagalbos reikalingiems 
žmonėms.

„Šiaulių krašto“ tinklalapyje rašoma apie Pakruojo ligoninės gy-
dytoją Gintautą Vilimą ir jam skirtą nominaciją TV3 televizijos 
projekte „Lietuvos garbė“.

Kompiuteris gali padėti 
kompensuoti negalią
„Džiugu, kad neįgalūs žmo-

nės turėjo tokią puikią progą ne-
mokamai susipažinti su kom-
piuteriu – prietaisu, kuris il-
gainiui taps neatsiejamas kiek- 
vieno žmogaus pagalbininkas. 
Neįgalieji kursų metu supra-
to, kad kompiuteris – ne prie-
šas, o draugas, kad juo dirbti 
visai nėra sunku, be to, jis net-
gi gali padėti kompensuoti ne-
galią. Juk jau galima užsisakyti 
prekes internetu, sumokėti mo-
kesčius, klausyti muzikos, žiū-
rėti filmus ir bendrauti su arti-
maisiais  neišeinant iš namų. Pa-
prastam žmogui tai tik sutaupo 
laiko, o neįgaliesiems atveria 
naujas galimybes“, – sakė Pa-
nevėžio miesto neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Stanislava Ar-
butavičienė. 

Šiai minčiai pritarė ir Aly-
taus miesto neįgaliųjų draugi-
jos narys, socialinis darbuotojas 
Saulius Sartanavičius, kursuose 
išmokęs naujų dalykų ir įtvirti-
nęs jau turėtas žinias. „Labiau-
siai kursų metu trūko laiko – no-
rėjosi tiek visko išmokti ir suži-
noti, kad niekaip netilpdavome 
į paskaitų laiką – kai tik galėda-
vome, pasilikdavome ilgiau ir 
aiškindavomės įdomias temas“, 
– sakė S.Sartanavičius. Alytiš-
kis neabejoja, kad ir jam, ir ki-

„Langas į ateitį“ kursuose neįgalieji 
įgavo pasitikėjimo savimi

Žinių visuomenės plėtrą skatinančios organizacijos „Lan-
gas į ateitį“ rengtuose kompiuterinio raštingumo kur-
suose su informacinėmis technologijomis visoje Lietuvo-
je susipažino ir jomis naudotis išmoko daugiau nei 1 300 
neįgaliųjų. Anot mokymus vedusių lektorių, kurie kan-
triai ir nuosekliai dėstė kursų medžiagą susirinkusiems 
gyventojams, neįgalieji iš visų kitų kursų dalyvių išsisky-
rė didžiuliu smalsumu ir noru sužinoti bei išsiaiškinti vis-
ką iki mažiausių smulkmenų. 

tiems Alytaus miesto neįgalių-
jų draugijos nariams šie moky-
mai buvo labai naudingi – pats 
Saulius teigė, kad daug naujų ži-
nių pritaiko darbe ir atlikdamas 
kasdienes pareigas. Sunkią ne-
galią turintiems žmonėms, ku-
rie asociacijos „Langas į ateitį“ 
skirtu transportu būdavo atve-
žami į mokymus ir iš jų parve-
žami namo, nauji įgūdžiai tapo 
langu į pasaulį. „Sunkiai judan-
tys ir kalbantys mūsų draugijos 
nariai, kuriems realybėje ben-
drauti sunku, atrado būdą pa-
žinti pasaulį internetu. Tai jiems 
leidžia susirasti bendraminčių 
Lietuvoje ir užsienyje bei atve-
ria iki šiol net neįsivaizduotas 
galimybes ne tik bendrauti, bet 
ir kurti, kitaip save realizuoti“, – 
įsitikinęs S.Sartanavičius.

Nori mokytis ir toliau
Panevėžio miesto neįgalių-

jų draugijos nariai kompiuteri-
nio raštingumo mokėsi Marga-
ritos Rimkevičaitės technologi-
nėje mokykloje. Kursus baigė 
daugiau kaip 60 draugijos narių. 
S.Arbutavičienė ir kitų projekte 
dalyvavusių neįgaliųjų draugijų 
atstovai tikisi, kad šis projektas 
– ne paskutinis ir progų pasito-
bulinti neįgaliesiems pasitaikys 
dar ne viena. 

„Išmokę pagrindų, mūsų 
draugijos nariai jau nori pasi-

nerti į kompiuterinio raštingu-
mo mokslus giliau – juos domi-
na skaičiavimo programos, gali-
mybė į internetą įkelti nuotrau-
kas ir parodyti jas užsienyje ar 
kitame mieste gyvenantiems vai-
kams ir bičiuliams bei daugybė 
kitų žinomų, bet dar netvirtai iš-
moktų dalykų. Tikimės, kad ne 
paskutinį kartą susidūrėme su 
tokiais puikiais, įkvepiančiais ir 
uždegančiais tolesniam tobulėji-
mui mokytojais“, – pagyrų pro-
jekto organizatoriams negailėjo 
S.Arbutavičienė.

Mažina socialinę atskirtį
Įgyvendindama projektą 

„Lietuvos e. piliečiui – paslaugos 
internete“, organizacija „Lan-
gas į ateitį“ mokytis kompiute-
rinio raštingumo labiausiai kvie-
tė socialiai pažeidžiamas grupes: 
darbo ieškančius asmenis, kai-
mo vietovių gyventojus ir neį-
galiuosius. Organizacijos „Lan-
gas į ateitį“ direktorė Loreta Kri-
žinauskienė džiaugiasi, kad tiks-
lines grupes pavyko pasiekti: 
gyventojų įgytos žinios pravers 
jiems kasdieniame gyvenime, 
ieškant darbo, bendraujant su ar-
timaisiais ir netgi pramogaujant.

Anot L.Križinauskienės, pro-
jektas mažina socialinę atskirtį 
šalyje, padeda spręsti problemas, 
iškylančias tiems gyventojams, 
kurie vis dar neturi kompiuteri-
nio raštingumo žinių ir nemoka 
naudotis e. paslaugomis. Be to, 
žinių visuomenės vystymas ir 
e. paslaugų naudojimo skatini-
mas yra vienas iš Lietuvos sie-
kiamų tikslų, nurodytų Visuo-
tinio kompiuterinio raštingumo 
programoje.

Apmokyta daugiau kaip 
16 tūkst. gyventojų

Dalyvaudami dvejus metus 
trukusiame projekte „Lietuvos 
e. piliečiui – paslaugos interne-
te“ kompiuterinio raštingumo 
pagrindų išmoko daugiau nei 
16 tūkst. gyventojų, iš jų daugiau 
kaip 1 300 – neįgaliųjų. Daugiau-
sia neįgaliųjų mokėsi Alytaus, 
Panevėžio, Visagino, Biržų, Pa-
kruojo, Skuodo, Šiaulių, Kaišia-
dorių savivaldybėse. Pagal po-
reikį į mokymosi vietas dalyviai 
buvo atvežami. 

Projektas „Lietuvos e. pilie-
čiui – paslaugos internete“ fi-
nansuojamas Europos sociali-
nio fondo lėšomis. Kviesdamas 
gyventojus į mokymus, „Langas 
į ateitį“ bendradarbiavo su so-
cialiniais partneriais: Lietuvos 
darbo birža, Lietuvos neįgalių-
jų draugija, Lietuvos viešosio-
mis bibliotekomis. 

Jurgita LAURINAITYTĖ-
STADALIENĖ

Kompiuterinis raštingumas neįgaliesiems palengvina gyvenimą.

Nuoširdžiai užjaučiame 
Šiaulių skyriaus specialistą 
VILIŲ KAVALIAUSKĄ dėl 
mylimo Brolio mirties. 

Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro prie 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos kolektyvas 

„Lions“ moterų klubas jau penk-
tą kartą teikė stipendiją geriausiai be-
simokančiam neįgaliam Šiaulių uni-
versiteto (ŠU) studentui. Šį kartą sti-
pendija skirta regėjimo negalią turin-
čiai Humanitarinio fakulteto anglų fi-

lologijos studijų programos pirmakur-
sei Ramintai Stankevičiūtei. Pasak ŠU 
pranešimo, Studentų reikalų tarnyba 
pateikė 6 kandidatus stipendijai gau-
ti, bet pirmakursė Raminta kitus kan-
didatus nesunkiai įveikė.

Humanitarinio fakulteto dekanas 
Bronius Maskuliūnas džiaugėsi pui-
kiais Ramintos studijų rezultatais, gyrė 
ją už užsispyrimą ir atkaklumą. Dėko-
damas didžiausiai pagalbininkei – Ra-
mintos mamai – dekanas įteikė fakul-
teto išleistų knygų ir skėtį, kuris galė-
tų apsaugoti ne tik nuo lietaus, bet ir 
nuo visokių negandų. Anglų filologijos 
katedros vedėja Dalė Roikienė pabrė-
žė, kad katedra džiaugėsi turėdama to-

kią motyvuotą studentę ir sakė tikin-
ti, jog po kelerių metų ji bus gera an-
glų kalbos vertėja.

Raminta dėkojo už įvertinimą ir 
pažadėjo dar labiau stengtis. Į Šiau-
lių universitetą atvyko baigusi Pasva-
lio Petro Vileišio gimnaziją. Pirmakur-
sė prisipažino apie anglų kalbos stu-
dijas svajojusi seniai, o jas baigusi no-
rėtų atidaryti vertimų biurą.

„Bičiulystės“ inf.

„Lions“ moterų klubo  
stipendija – neregei studentei
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Neįgalieji kviečiami į pasaulines TAFISA 
sporto visiems žaidynes Šiauliuose 

Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Nesustabdė nei trauma, nei kliūtys...
Ko gero, kiekvienas esame sutikę žmonių, iš pažiūros silp-
nesnių ir globos reikalingų, su kuriais pabendravę susigės-
tame. Dėl savo irzlumo, kartais verkšlenimo, per didelio 
įsijautimo vien į savo problemas ir negebėjimo pamatyti, 
kaip gyvena jie. Taigi susipažinkite: ji – Liudmila Volčiok iš 
Baltarusijos, dukart parolimpinė čempionė ir nuostabios 
mergaitės motina, judanti neįgaliojo rateliais.

Neįgaliųjų sportas

5-ųjų Tarptautinės sporto visiems asociacijos (TAFISA) žaidy-
nių organizatoriai kviečia neįgaliuosius dalyvauti pasauli-
nėje sporto šventėje ir išbandyti savo jėgas įvairiose rungty-
se – krepšinio vežimėliuose, paplūdimio tinklinio, smiginio, 
bočios, šoudauno (stalo teniso akliesiems) varžybose. Žai-
dynės vyks šių metų liepos 5–11 dienomis Šiauliuose.

Žaidynių direktorius Kęstu-
tis Petraitis sako, kad tai pirmo-
sios TAFISA pasaulio sporto vi-
siems žaidynės, į kurių progra-
mą įtrauktos ir neįgaliesiems 
skirtos sporto šakos. „Mūsų tiks-
las – kuo daugiau žmonių paska-
tinti gyventi aktyviau, užsiim-
ti sportu, patirti varžybų azartą, 
dalyvavimo džiaugsmą“, – sako 
K.Petraitis. – Šiauliuose ne viene-
rius metus organizuojame tarp-
tautines žaidynes „Saulės mies-
tas“, kuriose visada kviečiame 
dalyvauti ir neįgaliuosius. To-

truojamas meistriškumas įkve-
pia, parodo, jog, nepaisant vis-
ko, kelias į sportą ir net tarptau-
tinius pasiekimus išlieka atviras. 

Organizatoriai primena, kad 
registracija į žaidynes vyksta 
iki šių metų gegužės 1-os die-
nos. Dalyvių anketos, informa-
cija apie varžybų, apgyvendi-
nimo sąlygas yra skelbiamos 
žaidynių interneto svetainėje  
www.siauliai2012.lt. Neįgalie-
siems taikoma 50 proc. registra-
cijos mokesčio ir apgyvendini-
mo išlaidų lengvata.  

5-ųjų TAFISA pasaulio spor-
to visiems žaidynių „Šiauliai 
2012“ programą sudaro tradici-
nių sporto šakų varžybos, paro-
domosios sporto šakos, neįgalių-
jų varžybos, čempionatai, nacio-
nalinių sporto šakų demonstra-
vimas, muzikos, kultūros rengi-

Tarsi sapnas
Galbūt Liudmila neverkšle-

na ir negaili savęs dėl to, jog tam 
tiesiog neturi laiko. Vaikystėje jai 
teko įveikti širdies ydą, kurią, lai-
mei, išaugo, jaunystėje – išgyven-
ti stuburo lūžį. Būdama 20-metė 
ji nukrito nuo bendrabučio sto-
go, kur reguliavo anteną. Tada 
gražuolė sportininkė jau buvo iš-
kovojusi pirmuosius medalius ir 
ruošėsi Atėnų olimpinėms žaidy-
nėms, priklausė olimpinei rink-
tinei... Tačiau likimas lėmė, kad 
pusantrų metų po traumos ji ne-
pajėgė pakilti iš lovos, o tai pers-
pektyviai bėgikei prilygo katas-
trofai.

Galima sakyti, jog Liudmi-
lą išgelbėjo motina ir vyresnysis 
brolis, nesitraukę nuo jos nė per 
žingsnį: apkabino ją, maudė, pa-
dėjo apsiversti lovoje, kad nesu-
sidarytų pragulų, rengė... Ji pri-
simena, kaip nakvodamas ligo-

ninėje ant sulankstomos lovos 
brolis prisipažino tik įvykus ne-
laimei supratęs, kaip myli sese-
rį. Pasak Liudmilos, jos palata, 
skirta sunkias traumas patyrusie-
siems, tapo tikrų tikriausia gyve-
namąja vieta 7 ligoniams ir 7 jų 
artimiausiems žmonėms.

Mergina pasakoja nelaimės 
neišsigandusi, tiesiog negalėjusi 
patikėti, kad taip nutiko būtent 
jai. Pirmus tris mėnesius ji gy-
veno tarsi sapne, tikėdamasi pa-
busti iš jo. Užplūsdavo ir nusivy-
limas, bet Liudmila teigia negalė-
jusi pasiduoti, kai šalia – tokie ar-
timi žmonės. Tad jai neliko nieko 
kito, kaip tik kovoti už save. Tai ji 
ir darė ilgai ir kantriai – pradėju-
si treniruotis pilvo preso raume-
nis pajuto tik po metų...

Laiminga, nes galėjo būti 
blogiau

Įgimto optimizmo Liudmi-
la neprarado net po stuburo lū-
žio. Vis tikėjosi, kad ją išoperuos 
ir viskas vėl bus gerai... Ji prisi-
pažįsta, kad sunkiausia buvo iš-
eiti į lauką – pasirodyti neįgalio-
jo vežimėlyje, tad iš namų išeida-
vo tik sutemus. Bet tuoj pat pati-
kina esanti laiminga: „Juk galė-
jau susilaužyti stuburą dar vai-

kystėje!“, – mat buvo nesutram-
doma nutrūktgalvė.

Praleidusi 9 mėnesius neįga-
liųjų reabilitacijos centre ir su-
sipažinusi su neįgaliais vaikais, 
Liudmila nutarė likti ten, kur yra 
reikalinga. Ji prisipažįsta pasiju-
tusi laiminga, kad galėjo padėti 
nuo cerebrinio paralyžiaus ken-
čiantiems vaikams. Palaipsniui ji 
ne tik išmoko gyventi neįgaliojo 
vežimėlyje, bet ir įveikti įvairias 
kliūtis. Ji su vežimėliu ir į trolei-
busą įsiropščia pati, svarbiausia, 
kad jame nebūtų laiptukų.

Už pelnytus parolimpinius 
medalius Liudmilai skyrė butą 
3 aukšte, name be lifto... Vėliau 
jį įrengė, tik teko palaukti pusę 
metų. Tiesa, 7 laiptukai iki jo 
liko, bet dėl to sportininkė nesi-
skundė, bent jau tol, kol sužino-
jo, kad laukiasi... Tuomet paprašė 

dėl iškovoję teisę surengti pasau-
lines TAFISA sporto visiems žai-
dynes, iškart pasiūlėme į jų pro-
gramą įtraukti ir populiariausias 
neįgaliųjų sporto šakas. Šią ini- 
ciatyvą TAFISA ypač puikiai 
įvertino ir priėmė.“ 

Šiaulių miesto kūno kultū-
ros mokyklos direktoriaus pava-
duotojas Deimantas Jusys, koor-
dinuojantis žaidynių metu vyk-
siančių neįgaliųjų sporto varžy-
bų organizacinius darbus, sako, 
kad neįgalių sportininkų pa-
vyzdys, varžybų metu demons-

niai, mokslinės 
konferencijos 
ir seminarai. 

Organiza-
toriai jau sulau-
kė daugiau nei 40-
ies šalių delegacijų 
patvirtinimų, kad atvyks į šias 
žaidynes.

TAFISA žaidynių globėjomis 
sutiko tapti šalies Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė, Europos komi-
sarė, atsakinga už švietimą, kul-
tūrą, jaunimo politiką, kalbas ir 
sportą Androula Vasiliou, Euro-
pos Sąjungos Regionų komite-
to pirmininkė Mersedes Breso. 
Organizatoriai taip pat sulaukė 
svarbių pasaulinių organizacijų, 
kaip antai UNESCO, Tarptauti-
nis olimpinis komitetas, Pasau-
lio sveikatos organizacija pripa-
žinimo ir palaikymo.

įrengti keltuvą, tiesa, iki dukrytei 
gimstant to padaryti nebuvo spė-
ta, Liudmila taip ir šokinėjo veži-
mėliu iki pat gimdymo.

Įrodė, jog yra 
savarankiška

Labiausiai Liudmila vertina 
tai, kad aplinkiniai su ja elgia-
si kaip su visaverčiu žmogumi, 
nekreipdami dėmesio į ratelius. 
Dėl tokio požiūrio į save reikėjo 
pakovoti ne vienerius metus. Lai-
mei, nuolatinės pastangos davė 
rezultatų – praėjus 5-eriems me-
tams po traumos, 2006-aisiais 
mergina parolimpinėse žaidy-
nėse pelnė 1 aukso ir 3 sidabro 
medalius... Vėliau – dar ne kartą.

Moteris prisipažįsta energi-
jos besisemianti iš dukters, o de-
presiją laiko iš veiklos neturėjimo 
kylančiu reiškiniu. Ji juokdama-
si prisimena, kaip „depresijas“ 
ir įvairias kitas ligas jai ir bro-
liams išgydydavo mama – liep-
davo ravėti piktžoles. Negandos 
kaipmat išnykdavusios ir viskas 
vėl būdavo savo vietoje.

Praėjus vos mėnesiui po duk-
ters gimimo, ji jau vėl ruošia-
si parolimpinėms žaidynėms ir 
treniruojasi. Žinoma, prieš tai 
pagaminusi pietus, sutvarkiusi 
3-jų kambarių butą ir pamaiti-
nusi dukterį. Laisvalaikiu ji žai-
džia tenisą ir net šoko su para-
šiutu. Trauma Liudmilai nepali-
ko aukščio baimės – priešingai, 
dabar ji teigia jaučianti, jog vis-
kas tik jos pačios rankose.

Pagal www.gazetaby.com parengė

Viktorija NORKAITĖ

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Anek do tai

BILDUKAS

Du senukai žvelgia į jauną 
merginą. 

– Kad ir mums dabar būtų po 
dvidešimt metų, – sako vienas. 

esame susižadėję. Ar nemanai, 
kad galiausiai turėtume tuoktis?

– Tu teisi, bet kas mus da-
bar beims?

***
Ponai Mejeriai stovi prie kai-

lių parduotuvės. Ji atsidūsta: 
– Norėčiau šito kailio. 
Jis pažvelgia į žmoną ir taria: 
– Tada turėjai gimti audine.

– Nenorėčiau, vėl reikėtų ke-
lis dešimtmečius laukti pensijos.

***
Skeletas ateina pas stoma-

tologą. Šis susirūpinęs kraipo 
galvą: 

– Jūsų dantys visai neblogi, 
bet dantenos, dantenos...

***
– Brangusis, mes jau 15 metų 

Aukščiausias 
pasaulio žmogus  

nustojo augti
30 metų Sultanas Kosenas iš Tur-

kijos, kuris yra 2,51 m ūgio ir įrašytas 
į Gineso rekordų knygą kaip aukš-
čiausias dabar gyvenantis pasau-
lio žmogus, pagaliau nustojo augti. 
Akromegaliją, kuri diagnozuota šiam 
vyrui, paprastai sukelia už augimo 
hormono gaminimą atsakingos hi-
pofizės auglys. Jungtinėse Valstijo-
se 2010 m. S.Kosenui buvo paskirti 
nauji vaistai, padedantys kontroliuo-
ti šio hormono išskyrimą. Dabar Tur-
kijos gydytojai konstatavo, kad vyras 
nustojo augti.

Miestelyje  
uždrausta mirti

Nuo šiol viename Pietų Itali-
jos miestelyje, esančiame maždaug 
50 km nuo Neapolio, draudžiama 
mirti. Miestelio meras Džiulijas Če-
zarė Fava juokais išleido mirti drau-
džiantį dekretą, nes šioje vietovė-
je nėra kapinių. Miestelis vaidijasi 
su netoliese esančiu miestu, kuris 
turi kapines. Dėl nesutarimų kai kas 
nors miršta kyla problemų, nes ne-
aišku, ką daryti su mirusiųjų palai-
kais. 3,7 tūkst. miestelio gyventojų 
dekretu patenkinti. „Potvarkis sutei-
kė jiems daug džiaugsmo, – žurna-
listams sakė meras. – Deja, du senu-
kai dekretui nepakluso.“

Gyvatės – ginklas 
nusikaltėlių rankose

Madagaskare nusikaltėlių ginklu 
vis dažniau tampa gyvatės. Pro lan-
gą įmetus į automobilį gyvatę,  vai-
ruotojas ir keleiviai sprunka apim-
ti panikos, palikę plėšikams ranki-
nes su pinigais, mobiliojo ryšio tele-
fonus ir kitus vertingus daiktus. Pasi-
ėmę iš automobilio visa, kas vertin-
ga, piktadariai dingsta. Policija pripa-
žįsta, kad pastaruoju metu tokių api-
plėšimų padaugėjo. Naujasis bandi-
tų ginklas labai efektyvus, nors Ma-
dagaskare gyvenančios gyvatės nėra 
nuodingos. Tiesiog salos gyventojai 
paniškai bijo bet kokių roplių.

Mamos ruoštas 
maistas – skanesnis

Tyrimo duomenimis, daugiau 
nei pusė vyrų labiau mėgsta savo 
motinų, o ne žmonų ruoštą mais-
tą, nes mamos ruošia tradicinius ir 
gausesnius patiekalus. Atlikus tyri-
mą paaiškėjo, kad motinos retai pa-
tiekia anksčiau pagamintą ir pašildy-
tą maistą, gamina įvairesnius patieka-
lus ir tai, kas patinka jų sūnums. Su-
tuoktinės ir širdies draugės dažniau-
siai patiekia jau anksčiau paruoštą su-
šaldytą maistą ar mikrobangų kros-
nelėje gamintus patiekalus. Tyrimas 
taip pat parodė, kad 1 iš 4 vyrų dažnai 
ateina pavalgyti pas mamą žmonai ar 
draugei nežinant ir kad daugiau nei 
1 iš 10 vyrų mano, jog jų žmona jau-
čia spaudimą dėl savo anytos kulina-
rinių sugebėjimų. 

***
Kalbasi du draugai: 
– Aš labai sunerimęs dėl 

savo žmonos. Ji per tokį speigą 
išėjo į miestą.

– Na, nesijaudink. Ji tikrai 
ras užuovėją kokioje nors par-
duotuvėje. 

– Tai man ir kelia nerimą.
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Išsiveržk srautu
Svajone,
nesislėpk kertelėje,
netūnok,
nedvelk naftalinu –
virpėk, pulsuok,
išsiveržk srautu,
angelo sparnais
skrisk į pasaulį,
aplankyk širdis,
sušildyk, pradžiugink,
kilk į saulę,
spinduliais sušvisk.

Į atgaivą
Vai būna, būna,
jog įklimpstu
į abejonių liūną.
Nepasitikiu savimi.
Atstumiu kitus.

Vienplaukė
išbėgu į lietų,
kad abejones nuplautų,
atgaivos įlietų
skambūs lašeliai,
kad aušrą
sutikčiau pakiliai.

Šviesos triumfas
Pabundu.
Saulė ant veido tiška,
sruvena į širdį, į sielą...
Emocijos suošia kaip miškas,
praūžus vėtrai,
nubloškia sapnų gėlą.
Erčias užlieja spinduliai.
Visa diena tvaska,
o siela pagaviai
palaima plasta.

Į rytdieną
Gyvenimas diktuoja.
Nutvilko, įskaudina
ir vėl, ir vėl
džiugiai pamoja,
pažadina viltį.
Eini, klumpi,
keliesi, veržiesi – 
į  r y t d i e n ą.

Gyvenimo taku
Gyvenime, teigi:
memento mori!
Dienų bėgsme
jaučiuos trapi,
tad gyvenu tave
tokį, koks esi.
Ragauju kartėlį,
saldumą.
Širdyje sutelpa diena
tamsi, šviesi,
laimės mirksnis,
valanda skaudi.
Klumpu – atsikeliu.
Einu,
kur tu vedi:
vingriais takeliais,
tiesiu keliu.

Žvaigždele švieti
Delnuose šiugžda praeitis
senais pageltusiais laiškais.
Širdyje – alsus virpulys:
bėgu eilučių takais.

Sutyvuliuoja prisiminimų ežerais
jaunystė, nerūpestinga, graži.
Suraibuliuoja draugų veidai –
dar neužmiršti, šviesūs, artimi.

Tik tavo veido nerandu –
savo, mielo, brangaus.
Žvaigždele žvelgi tu
skliaute beribio dangaus.

Dviese
Krintantį lapą sugausiu,
saulės blyksnį įpinsiu –
viltį išausiu,
senatvę tolyn nuginsiu,
artimui ranką ištiesiu,
šiluma spinduliuosiu,
kad būtume dviese.

Kol turime
Saulės atokaitoje
ant suolelių
sėdi žilaplaukės senelės –
nužydėjusios rožės.
Koks trapus
tas rudenėjantis grožis!
Aplink žaidžia,
krykščia anūkai,
o jų blausūs žvilgsniai
klysta į tolį.
Jos mena, dūmoja:
 – Kai buvome jaunos...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Metai greit nuplasnoja.
Lankykime jas,
kol turime:
po rudens
žiema gėla šarmoja.

Einu ieškoti
Vėtai, mėtai, lemtie!
Nejau mano dalia
tik skatiko verta?!
Vai apleidai, Viltie?!
Iki saulėlydžio
gal gera mylia...
Bedalė, prislėgta,
pasimetusi
vidury juodos dienos,
iliuzijų nebrandinu.
O vis tiek eisiu ieškoti
B a l t o s  d i e n o s.

Aušra man būki
Saulėlydi,
 nerūstauk –
nelenk
 prie žemės.
Vilties
 angelu
nusileisk
 į mano
skaudžią
 būtį:
taip trokštu
 atsitiesti!
Ne žara – 
 aušra
man būki!

Marija KRAIPAVIČIŪTĖ
Kalvarija

„Bičiulystės“ bičiulių  
posmai

o

Mūsų tėvai sakydavo, kad 
kovą parskrenda 40 rūšių paukš-
čių ir tapo džiaugsmingą pavasa-
rio drobę. Įsižiūrėkime į tas kovo 
nutapytas ant žalsvėjančios dro-
bės akvareles: apsemtos pievos, 
laisvėjantys ežerai, skambantys, 
spinduliuojantys atatvarai. Kiek 
naujienų, kiek pasakiško kovo 
grožio! Išeikime, kiek galime, su 
vaikais ar vaikaičiais pasivaikš-
čioti. Tik nekaltinkime kovo, jei-
gu dar užsimanys baltosios snie-

Pernai, atšventusi savo aštuo-
niasdešimtąjį gimtadienį, sutvar-
kiusi svečių sujauktą butą, suma-
niau nuvažiuoti į miesto centrą 
ir pasidomėti, kam kiek kainavo 
man atneštos dovanos.

Įšokau į batus, užsimečiau 
ant pečių kasdieninę striukę ir 
išėjau laukti autobuso. Jis at-
riedėjo pilnutėlis. Visos vietos 
buvo užsėstos. Ieškodama, kur 
prisiglausti, įsikibau į turėklus 
ir pirmyn.

Staiga išgirdau: „Sėskit, mo-
čiute“, – prabilo jauna moteris į 
glėbį nuo suolo pakėlusi savo at-
žalą. Nesuprasdama, kam tai sa-

Nepatikėjau
koma, važiavau toliau.

„Sėskit, sėskit“, – žvelgda-
ma į mane pakartojo ji. Paju-
tau, kad nuraudau, ir, praleme-
nusi „ačiū“, tūptelėjau ant suo-
lo krašto.

Išlipusi iš autobuso ir įėjusi į 
parduotuvę susiradau veidrodį 
ir kritiškai save apžiūrėjau.  Ne-
atrodė, kad būčiau panaši į mo-
čiutę. Nusiraminau.

Bėgo dienos, mėnesiai, vis 
dažniau girdėjau man taikomą 
žodelytį „močiutė“, kol galiau-
siai patikėjau, kad iš tikrųjų aš 
jau močiutė. Tik, ačiū Dievui, 
niekas dar nepašaukė „senele“. 

Vadinasi, dar ne taip blogai.
Tarsi baubas artėjo 81-asis 

gimtadienis, kas dieną atnešda-
mas naują ligą, naują negalią ir 
naujus epitetus. Jie, kad ir mažy-
biniai ar maloniai tariami, man 
širdies neguodė.

Tačiau teks priprasti, kaip 
pripratau prie „močiutės“, prie 
lazdos, akinių – to, kas padeda 
man bristi per gyvenimo duobes.

Štai ir 82-asis jau prie slenks-
čio, o perlipus jį įdomiausia bus 
– kelintasis nebeužsuks į mano 
būstą žinodamas, kad manęs 
neberas.

Juk vieną kartą tai turės įvyk-
ti. Tegu...

Regina KAJUTIENĖ
Plungė

Kai kviečia kovo saulė
gulės sušokti sniego valsą, o šal-
nos nusidabruos kauburius ir kal-
nelius, pušynų ir samanų ežias.

Laukuose jau matosi rugių 
želmenys. Kačiukais puošiasi 
blindės. Atokaitoje pražysta šal-
pusnis. Jau galima atsigerti ber-
žų ir klevų sulos. Ji pradeda bėg-
ti kai naktimis jau nebūna dides-
nių šalnų, o dieną šviečianti saulė 
kaitina plikas medžių šakeles. Tik 
pasistenkime skaudžiai nesužeis-
ti medžio. Sula – medžio kraujas.

Kovas vadinamas ne tik pava-
sario, bet ir šilagėlės bei šilarožės 
mėnesiu. Profesorius Tadas Iva-
nauskas rašė: „Sausose smėlėto-
se kalvose jau visai šilta ir čia pir-
miausia pasirodo pavasario pra-
našai, nuostabiausios gėlės, dzū-
kų vadinamos šilagėlėmis. Pase-
kime, kaip ankstyvą rytą ištisais 
kupstais ima rodytis stambūs 
plaukuoti pumpurai. Išsiskleidę 
sudaro puokštę violetinės spal-
vos žiedų.“ Atsigrožėkime jais! 
Nuslinks blogos mintys.

Rasa NORKUTĖ
Klaipėda

Senoji troba nuolat plauna-
ma lietaus, kai žemėje karaliau-
ja rudaplaukis ruduo, langai ap-
šąla, apšerkšnija, kai atskuba 
baltarūbė žiema. Net perkūni-
jos griausmai jai grasina. O vis 
dėlto ta gryčia dar stovi kaip ir 
gyva jos šimtametė šeimininkė. 
Ta jos, Barboros, gyvastis iš toli-
mo vaikystės ir jaunystės laiko, 
kai ji, būdama darbšti, visus dar-
bus galėdavo įveikti.

„Na ir sena mano pirkutė, ir 
visi jos vengia“, – kalba žilaplau-
kė, sėdėdama ant kėdės ir guviu 
žvilgsniu žvelgdama pro langą. 
Ji mato, kaip iš mokyklos grįž-

Babaužinė
tantys vaikai žvilgčioja į jos tro-
bą, bet nesiartina net senolei prie 
slenksčio mojant jiems ranka. Ją 
pamatę vaikai šūkteli – „Babau-
žinė“. „O aš ir nepykstu. Juk ti-
krai esu sena kaip laumė ir tų 
vaikų nei su saldainiais, nei su 
pyragaičiais neprisišauksiu“, – 
pasakoja senolė. Ir priduria, kad 
tik vienintelis laiškininkas Dan-
giras nesibaimina Babaužinės. 
„Ilgiau pabūtų, bet neturi laiko, 
reikia aplankyti daug kaimo so-
dybų. Tik vasarą atėjęs Dangi-
ras su manim pasikalba, laisva-
dieniais prikapoja malkų, kad 
žiemą nešalčiau“, – vieninteliu 

svečiu ir pagalbininku džiau-
giasi senolė.

Jos pirkios istorijos beveik 
niekas nežino. Kaip ir skaudžių 
jai tekusių nelaimių. Palaidoti du 
maži sūnūs, vyras. Teko pakovo-
ti už jaukų kampelį – į jį kėsino-
si plėšikai, vėliau grasinta tro-
bą nugriauti. „O mano Babauži-
nėje – toje gimtoje troboje – būta 
visko: gėrio ir blogio sandūrų, 
grožio ir žiaurumo susipynimų. 
Daug žmonių mindė mano pir-
kios slenkstį, o dabar teužsuka 
tik jis vienas – Dangiras. Mes dar 
susitiksime pavasarį ir man ne-
bereikės monologais kalbėtis su 
savimi...“, – sako senolė.
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