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Neįgaliųjų organizaci-
jų veiklos fi nansavimo 
ir kontrolės perkėlimas 
į savivaldybes – jau įvy-
kęs faktas. O pernai ru-
denį būta aktyvių dis-
kusijų, didžiulio nerimo 
pačioje neįgaliųjų ben-
druomenėje ir nežinios 
savivaldybėse. Dabar šias 
emocijas jau apmalšino 
beįsibėgėjantys darbai. 
Kaip naująją partnerystę 
vertina patys šio bendra-
darbiavimo dalyviai?

 Donorystės idėjos – iš lūpų į lūpas ........................................... 3 psl.

 Ieškoti reikia galimybių, o ne suvaržymų  .......................... 5 psl.(tęsinys 8 psl.)

(nukelta į 2 psl.)

Scena iš O.Koršunovo spektaklio „Miranda“.                        Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Pažintis su neįgaliaisiais atskleidė 
slypinčius talentus

Stebi, bet neįsakinėja
„Tikrai organizacijos neturė-

tų jausti esminių skirtumų savo 
veikloje, nes savivaldybė neį-
sakinėja, nenurodo, ką ir kaip 
daryti. Visos turi parengusios 
savo projektus, šitaip organiza-
cijos dirbo ir anksčiau, tik dabar 

Partneriai 
nauji, 

darbai tie 
patys

reikės savivaldybei kas mėnesį 
teikti lėšų paraiškas ir kas ket-
virtį – veiklos ataskaitas. Toks 
atsiskaitymas apibrėžtas Neį-
galiųjų reikalų departamento ir 
rajono savivaldybės pasirašyto-
je sutartyje. Ten numatyta, kad 
savivaldybė turi kontroliuoti 
socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruome-
nėje teikėjų projektų vykdymo 
eigą, vertinti rezultatus, o atas-
kaitas teikti departamentui“, – 
teigia Kupiškio rajono savival-
dybės Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Laima Bartulienė.

Rajono savivaldybė tik va-
sario 27 dieną sudarė šiems 
metams socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje skirtų lėšų perve-
dimo ir naudojimo sutartis su 6 
projektų vykdytojais.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos šiems 
metams iš viso Kupiškio rajonui 
skyrė 123 tūkst. litų, savivaldy-
bė iš savo biudžeto dar pridėjo 
10 proc. skirtosios sumos, taigi 
susidarė 135 tūkst. 300 litų. Pra-
ėjusių metų pabaigoje šios lėšos 

Kupiškio rajono savivaldybės So-
cialinės paramos skyriaus vedėja 
Laima Bartulienė neneigia, kad 
savivaldybei dabar prisidėjo kan-
celiarinio darbo.   Valiaus Domanto nuotr.

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Bronė Kaleinikovie-
nė pirmiausia pabrėžia geranoriš-
ką bendradarbiavimą.

Laikinos išmokos neturėtų 
būti įskaičiuojamos į 

pajamas 
Valstybės paramą būstui įsi-

gyti norintys gauti neįgalieji turi 
deklaruoti turimą turtą ir gautas 
pajamas, kurias reglamentuoja 
Piniginės socialinės paramos ne-
pasiturintiems gyventojams įsta-
tymas. Jame numatyta, kad į jas 
įskaitomos visos neįgaliųjų gau-
namos pajamos, tarp jų ir pensi-
jos ir (ar) pensijų išmokos, šal-
pos išmokos (išskyrus slaugos 

Teisę į socialinį būstą lemia 
gaunamos pajamos

ar priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslines kompensacijas ir tikslinį 
priedą) bei socialinio pobūdžio 
pajamos (išskyrus vienkartines 
išmokas ir (ar) pašalpas, moka-
mas iš valstybės, Valstybinio so-
cialinio draudimo fondo ar savi-
valdybių biudžetų, ir kas mėnesį 
neįgaliųjų gaunamas transporto 
išlaidų kompensacijas). 

Pasak A.Dumbravos, į jį besi-
kreipiantys neįgalieji teigia, kad 
didžiąją dalį gaunamų išmokų 
jie išleidžia negaliai kompensuo-

ti, todėl jų nevertėtų laikyti pa-
jamomis, nuo kurių dydžio pri-
klauso galima valstybės parama. 
Juolab į neįgalaus asmens gauna-
mas pajamas neturėtų būti įskai-
čiuojamos profesinės reabilitaci-
jos pašalpos. Ir susitikimo daly-
viai pabrėžė, kad šios pajamos – 
ne nuolatinio pobūdžio: jos gali 
būti mokamos ne ilgiau kaip 180 
dienų, o darbą pavyksta susirasti 
ne visiems šioje programoje da-
lyvavusiems neįgaliesiems.

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos (LŽNS) teisininko Val-
demaro Bogdonovičiaus teigi-
mu, į pajamas įskaičiuota pro-
fesinės reabilitacijos pašalpa ne-
įgaliajam dažnai užkerta kelią iš-
sinuomoti socialinį būstą – laiki-
nai padidinusi per metus gautas 
pajamas, atitolina socialinio būs-
to skyrimą. Neįgalieji siūlė keisti 
Piniginės socialinės paramos ne-
pasiturintiems gyventojams įsta-
tymą ir į neįgaliųjų pajamas ne-
įskaityti profesinės reabilitacijos 
pašalpos. 

Kas geriau: socialinis 
būstas ar darbas?

Susitikimo dalyviai atkrei-
pė dėmesį ir į problemą, jog, 
norėdami gauti bei išlaikyti so-
cialinį būstą, nemažai neįgalių-
jų atsiduria savotiškoje kryžke-
lėje – ką rinktis: stogą virš gal-
vos ar darbą. Dabar galiojančiuo-
se teisės aktuose įteisintas rei-
kalavimas, kad socialinio būsto 
laukiančio neįgaliojo grynosios 

Lietuvos neįgaliųjų draugijoje apsilankęs Seimo Sociali-
nių reikalų ir darbo komiteto narys Algimantas Dumbra-
va susitiko su neįgaliųjų asociacijų atstovais. Prie apskrito-
jo stalo buvo aptartos problemos, kurias neįgalieji patiria 
norėdami gauti valstybės paramą būstui įsigyti arba išsi-
nuomoti socialinį būstą. 

Seimo narys Algimantas Dumbrava diskutuoja su LŽNS teisininku Valdema-
ru Bogdonovičiumi.                                                                      Aldonos Milieškienės nuotr.

Vienas naujausių žinomo 
originalaus teatro režisie-
riaus Oskaro Koršunovo 
spektaklių „Miranda“ ne tik 
savitai perteikia V.Šekspyro 
kūrybą, bet ir drąsiai žvel-
gia į negalią. Sovietme-
čiu alsuojantis kambarys, 
jame, tarsi negyvenamo-
je saloje, gyvenantys tė-
vas ir jo neįgali dukra – kū-
rėjui pakankama erdvė, 
leidžianti perteikti savi-
tą žvilgsnį į pasaulio litera-
tūros klasiką. O tam ryžtis 
O.Koršunovą paskatino ne-
įgali labdaros ir paramos 
fondo „Algojimas“ globo-
jama Augustė iš Lazdijų ra-
jono.

(nukelta į 5 psl.)



Šių žodžių autorė žinoma mados pasaulyje. Ji su-
kiojasi ten, kur akys raibsta nuo stilingų apdarų, to-
bulo grožio veidų ir siluetų. Tik kažin, ar už tos pa-
radinės gyvenimo pusės kartais nesislepia vienatvė 
ir tuštuma? Ar nepasiilgstama kažko paprasto, tikro, 
kas neblizga, nežaižaruoja, o tyliai rusena šilta lieps-
nele, kaip beržinės malkos namų židinyje? Pavargus 
nuo visko gal norisi, kad kažkas ramiai lauktų ir pasi-
tikęs apgobtų pečius naminės vilnos skara. Arba gal-
votų apie tave net būdamas kitam pasaulio krašte. Ir 
tu žinotum, kad jam rūpi.

O kam rūpi tu, mielas „Bičiulystės“ skaitytojau, 
mano likimo drauge? Su savo didele ar vidutine negalia 
arba tik prislėgtas metų naštos, pasiligojęs ar skausmo 
gniaužiamas, bijantis pagalvoti apie rytdieną. Ji ne tik 
nieko gera nežada, bet net ir baugina. O neturėtų. Ne-
paisant visko. Ir tų viešai pasakytų skaudžių žodžių, 
kad pensijas per dideles gaunam, o tai, esą, skriauda 
bedarbiams ir jaunoms šeimoms. Ir nebandykit aiškin-
ti, kad pensijas užsidirbot. „Jūsų investicijos dingo, – 
atrėš, – o valdžia jumis per daug rūpinasi.“ Tarsi būtų 
praūžęs cunamis ir nuplovęs tas mokyklas, ligonines, 
ištisus kvartalus, kuriuos jūsų karta pastatė.

Daugiau negu keista, kad tokias idėjas leidžiama 
skleisti viešai, sėjant nepakantumo vyresniajai kartai 
sėklą. Kai jaunas žmogus arogantiškai pareiškia nejau-
čiąs pareigos jumis rūpintis, akivaizdu, kad ši pavojin-
ga sėkla gali sudygti ir suvešėti. Kad tik nebūtų taip, 
kaip sakoma Evangelijoje: „Ir žodis tapo kūnu“... Pra-
džioje visada būna tik žodis.

Norite oriai gyventi senatvėje? Gal norėtumėte ir 
oriai numirti? Nesikankindami patys ir neerzindami 
tų, kurie nori gyventi be rūpesčių. Seime prabilta apie 
Eutanazijos įstatymą. Vis garsiau trimituojant, kad ne-
tolimoj ateity nebus kam tų pensininkų išlaikyti, gal 
mums kaip išeitį bandoma įpiršti „humaniškos mir-
ties“ pasirinkimą – velniškai ekonomišką projektą. Ne-
atsitiktinai jį siūlo jauni žmonės: visuomenės nuomo-
nės tyrimas pradėtas M.Riomerio universitete ir dau-
giau kaip pusė apklaustų studentų pritarė eutanazijai. 
Ką tie jaunuoliai žino apie fizines ir dvasines kančias, 
dėl kurių žmogus ryžtųsi būti nužudomas?

Esame krikščioniškas kraštas, žinome, kad Deka-
loge parašyta: „Nežudyk.“ O mums siūloma įstaty-
mu nustatyti, kas turi teisę gyventi. Atrodė, kad Euro-
pa buvo išmokusi istorijos pamokas. Juk neatsitiktinai 
ir jos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencija teisės nuspręsti, kada mirti, nenumato. Įtei-
sinę eutanaziją, nusižengtume Europos teisei. Mums 
patiems tektų atsakyti: laikysimės tradicinio humaniz-
mo – padėti kenčiančiam, neįgaliam, vienišam, ar ženg-
sime į naują vertybių sampratą – atsikratyti silpnųjų ir 
gyventi be rūpesčių, patogiai.

Taip, jų, ypač turinčių sunkią negalią, gyvenimas 
sudėtingas. Galbūt iš šalies žiūrint – net beprasmis. 
Gal tampame našta šeimai, visuomenei? Nesu misti-
kė. Bet tikiu, kad visatoje viskas sureguliuota. Kas tas 
Didysis reguliuotojas, galintis spręsti žmogaus likimą, 
mums tebėra didelė paslaptis. Atimti žmogui gyvybę 
nuo amžių buvo laikoma viena didžiųjų nuodėmių, 
kas ją ryžtųsi prisiimti? Kas ateis su mirtino skysčio 
švirkštu? Hipokrato priesaiką davęs gydytojas ar ko-
kia mobili brigada? Gal artimieji? O kaip jie jausis? Po 
visko. Ką prisimins susėdę Kūčių vakarienės, prie Ve-
lykų stalo? Ar ne per sunki jiems bus ši našta?

Yra dar vienas „ar“. Ar nebijome, kad į mūsų krikš-
čioniškųjų vertybių griuvėsius gali ateiti kitas tikėji-
mas? Gal jis jau stovi už durų? Pagarbą senatvei, jos 
gyvenimo patirčiai ir išminčiai tebesaugo Rytai. Kad 
tik nepralaimėtume šių dviejų kultūrų akistatoje su 
savo makabriškais projektais. „Ką pasėsi, tą ir pjausi“ 
– įspėja liaudies išmintis. 

Meilę ir rūpestį artimui sėkime savo širdyse. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

„Tu turi kam nors 
rūpėti“

Apie tai, 
kas 

jaudina

„Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiškelyje Šiaulių rajono 
neįgaliųjų draugijos Žadžiū-
nų padalinio vadovė Vanda 
Drimeikienė papasakojo apie 
atsinaujinusioje Žadžiūnų bi-
bliotekoje vykusį renginį, ku-
riame dalyvavo ir organiza-
cijos nariai.

Organizuotas rengi-
nys pavadintas „Interne-
to vartus atvėrus“ ir skir-
tas viešos interneto priei-
gos atidarymui. Praėjusių 
metų pabaigoje pagal pro-
jektą „Bibliotekos pažan-
gai“ Žadžiūnų bibliotekai 
buvo skirti 3 kompiuteriai: 
2 vartotojams, 1 biblioteki-
ninkei, kopijavimo apara-
tas ir įvestas interneto ry-
šys. Šiaulių rajono savi-
valdybės skirtomis lėšomis 
suremontuotas ir bibliote- 
kos pastatas, skaitykla.

Šiaulių r.:

Partneriai nauji, darbai tie patys
(atkelta  iš 1 psl.)

Atidaryta vieša interneto 
prieiga

Pasak bibliotekininkės 
Onos Skirmantienės, bai-
gusi kompiuterinio raštin-
gumo kursus ji pamokys 
kompiuteriu bei internetu 
naudotis ir Žadžiūnų ben-
druomenės narius, tarp jų 
– ir neįgaliuosius. Planuo-
jama rengti mokymus gru-
pelėmis, taip pat konsul-
tuoti susidomėjusiuosius 
individualiai. Biblioteki-
ninkė susirinkusiesiems 
papasakojo bibliotekos is-
toriją – nuo įkūrimo iki šių 
dienų, pristatė naujas ga-
limybes. O.Skirmantienė 
džiaugiasi, kad dabar ben-
druomenės nariai galės 
daugiau sužinoti apie juos 

dominančius dalykus, o tie, 
kuriems sunku ateiti į bib- 
lioteką – pagyvenę žmonės, 
neįgalieji, – kaip ir anks-
čiau, sulauks jos su kny-
gų ryšulėliu namuose. Pa-
sak bibliotekininkės, būtina 
saugoti ir tausoti bene vie-
nintelį kultūros židinį Ža-
džiūnuose – biblioteką – 
ir skatinti žmones skaityti.

Į viešos interneto pri-
eigos atidarymą susirinko 
ne tik Žadžiūnų gyventojai, 
Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugijos Žadžiūnų pada-
linio nariai, bet ir svečiai – 
Šiaulių rajono savivaldybės 
Kultūros skyriaus atstovai, 
savivaldybės tarybos narė 

Ingrida Venciuvienė, Ža-
džiūnų seniūnas Artūras 
Šulčius, Seimo narė Rima 
Baškienė.

Šventės metu pagerbti 
ir gyvenvietės senjorai, ne-
seniai atšventę asmeninius 
jubiliejus. Tarp jų – ir neį-
galioji Anelė Motiejaitienė.

Viešosios policijos sky-
riaus viršininkas Steponas 
Vaitkus trumpai apžvelgė 
policijos veiklą ir teikiamą 
pagalbą gyventojams. 

Renginiui pavasariškos 
nuotaikos suteikė Kairių 
kultūros namų moterų an-
samblio, vadovaujamo Ju-
ginos Stapušaitienės, atlie-
kamos dainos.

buvo paskirstytos 6 pa-
reiškėjų pateiktiems pro-
jektams finansuoti. 

Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugijos „Gu-
boja“ Kupiškio skyriui 
skirta 15 tūkst. litų, Ku-
piškio krašto žmonių su 
negalia sąjungai – 31 tūkst. 
litų, Kupiškio rajono neį- 
galiųjų draugijai – 66 
tūkst. litų. Panevėžio ir 
Utenos regionų aklųjų 
centro Kupiškio skyrius 
gavo 13,3 tūkst. litų, o Pa-
nevėžio kurčiųjų reabili-
tacijos centras bei Pagal-
bos ir informacijos šeimai 
tarnyba – po 5 tūkst. litų. 
Prieš paskirstant šias lėšas 
speciali komisija vertino ir 
atrinko pateiktus veiklos 
projektus.

Pasak Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėjos 
L.Bartulienės, būta įvairių 
vertinimų ir pastabų dėl 
tokio lėšų paskirstymo, 
savivaldybės administra-
cija ir Neįgaliųjų reikalų 
departamentas buvo gavę 

rekomendacijų peržiūrėti 
skyrimo kriterijus, bet sa-
vivaldybė nutarė nekeisti 
sprendimo. 

Koks argumentas 
nulėmė?

Pasak L.Bartulienės, 
gavusieji mažiau lėšų no-
rėjo jų gauti daugiau, bet 
atsižvelgta į projektų po-
būdį ir apimtis. 

Kad jie yra gana skir-
tingi, matyti ir iš savival-
dybės bei projektų vykdy-
tojų pasirašytų sutarčių. 
Neįgaliųjų draugija pas-
laugas numato teikti 290 
draugijos narių, specia-
liosios kūrybos draugija 
– 23, aklieji – 27, kurtieji – 
30, Žmonių su negalia są-
junga – 90, Pagalbos ir in-
formacijos šeimai tarnyba 
– 31 asmeniui.

Jeigu Lietuvos eko-
nomika šiuo metu neiš-
gyventų sunkmečio, gal-
būt šalies biudžetas ne-
įgaliųjų ir jų šeimos na-
rių socialinei reabilitaci-
jai išgalėtų skirti ir dau-
giau lėšų, bent tiek, kiek 
kupiškėnų buvo užsipra-

šyta – 266 tūkst. litų, taigi 
dvigubai tiek, kiek realiai 
skirta. Deja, šiemetis finan-
savimas yra skurdesnis nei 
pernykštis, neįgaliųjų or-
ganizacijoms nurėžta po 
2–3 tūkst. litų. Bet neįga-
lieji nedejuoja, dirba, kaip 
moka ir kaip įpratę.

Taupo ir... 
savanoriauja

Paklausta apie naują 
tvarką ir pokyčius, Kupiš-
kio rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Bronė Ka-
leinikovienė patikino, kad 
tikrai viskas išlikę po se-
novei, net ir taupyti tenka 
kaip jau visi įpratę.

„Finansavimą gauna-
me tik kovo mėnesį, taigi 
metų pradžioje vieną mė-
nesį dirbam ir gyvenam 
iš sutaupytų lėšų, o vie-
ną mėnesį savanoriaujam. 
Mūsų Darbo terapijos klu-
bo lankytojai „gyvi entu- 
ziazmu“, – juokauja drau-
gijos pirmininkė, – o būre-
lių vadovės dirba iš pašau-
kimo ir idėjos, iš susigyve-
nimo, draugiškumo...“

Gavus mažiau lėšų nei 

 Laiškelyje „Bičiulys-
tei“ Širvintų rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Me-
lanija Jachimavičienė pa-
pasakojo apie vykusį ataskai-
tinį susirinkimą.

Susirinkime draugijos 
taryba pateikė 2011 metų 
organizacijos veiklos atas-
kaitą.

Jau 21-erius metus vei-
kianti Neįgaliųjų draugija 
vienija per 620 narių, per-
nai į ją įstojo 37 neįgalieji. 
Organizacija 2011 metais 
teikė projektus Neįgalių-
jų reikalų departamentui 
prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, Šir-
vintų rajono savivaldybei. 
Pastaroji taip pat įsipa- 

Širvintų r.: Apibendrinti nuveikti  
kartu darbai

pernai, nutarta sutrum-
pinti kai kurių užsiėmi-
mų laiką, bet realiai ne vi-
sada tai pavyksta, nes visi 
įpratę, kad ši vieta visada 
atvira kolektyvinei veiklai.

Kupiškio rajono neį-
galiųjų draugijos būstinė-
je, kur  yra įsikūręs ir So-
cialinių paslaugų centras, 
vyksta tęstinė projekti-
nė veikla, teikiamos bui-
ties, higienos, transporto 
paslaugos ne tik neįgalie-
siems, bet ir socialiai rem-
tiniems miesto bei Ku-
piškio seniūnijos gyven-
tojams.

B.Kaleinikovienė sako, 
kad ir anksčiau draugija 
glaudžiai bendradarbia-
vo su rajono savivaldybe, 
Socialinės paramos sky-
riumi, taigi ir dabar nie-
kas nepasikeitė. Ir Lietu-
vos neįgaliųjų draugijoje 
visada galima gauti pata-
rimų, konsultacijų, ryšiai 
ir bendradarbiavimas ne-
nutrūko, vadinasi, naujoji 
tvarka nesugadino to, kas 
jau buvo įprasta neįgalių-
jų bendruomenėje. 

Valius DOMANTAS

reigojusi išlaikyti draugi-
jos patalpas ir transportą. 
Deja, neįgaliesiems ypač 
reikalingai transporto pa-
slaugai skiriama vis ma-
žiau lėšų. Pernai ja pasi-
naudojo 281 neįgalusis, 
nuvažiuota daugiau kaip 
17,4 tūkst. km, suteikta 
bemaž tūkstantis vienkar-
tinių paslaugų. Neįgalieji 
buvo vežami į rajono po-
likliniką, Vilniaus, Kauno 
ligonines, sanatorijas ir ki-
tur. Nors paslauga moka-
ma – 1 km kainuoja 0,50 
Lt – šių pinigų pakanka 
tik degalams įsigyti.

Draugijoje teikiamos 
skalbimo paslaugos buvo 

prieinamos ne tik mieste 
gyvenantiems, bet ir Šir-
vintų, Alionių, Gelvonų 
seniūnijų neįgaliesiems. 
Pagalbos į namus paslau-
gomis pasinaudojo 6 neį-
galieji, asmeninio asistento 
pagalbos prireikė 15 orga-
nizacijos narių. Neįgalie-
siems taip pat teiktos bio-
socialinių funkcijų atkūri-
mo paslaugos, jomis pasi-
naudojo 31 neįgalusis.

Draugijoje veikė siu-
vimo ir sukirpimo būre-
lis, kuriame neįgalieji įgijo 
naujų įgūdžių, jiems buvo 
taisomi drabužiai.

Širvintiškiai ne tik da-
lyvauja kitų organizuo-

jamuose renginiuose, bet 
ir surengia savų. Pernai 
draugijoje organizuoti ir 
į projektus neįtraukti ren-
giniai – pavyzdžiui, 2011 
metų pabaigoje vykusi ak-
cija „Padėkime silpniau-
siam“. Jos metu aplankyti 
beveik 100 rateliais judan-
čių ar itin sunkią negalią 
turinčių žmonių. Prie ak-
cijos įgyvendinimo prisi-
dėjo rajono verslininkai ir 
ūkininkai.

Praėjusiais  metais 
daug dėmesio skirta spor-
to renginiams. Draugijos 
nariai dalyvavo varžybo-
se Širvintų rajone, Elektrė-
nuose, Pasvalyje.
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Šakių r.:

Šakių rajono neįgaliųjų 
draugijos Šakių seniūnijos 
skyriaus taryba surengė po-
pietę „Susitikimas su Juoza-
pu ir pempe“. Į Šakių kultūros 
centrą, kur vyko šventė, iš visų 
seniūnijos kampelių sugužėjo 
apie pusšimtis neįgaliųjų.

Popietės dalyvius nuošir-
džiai pasveikinęs Šakių seniū-
nijos seniūnas Alfonsas Jakas 
džiaugėsi matydamas taip gau-
siai susirinkusius neįgaliuo-
sius, linkėjo geros sveikatos, 
mylėti gyvenimą, neprarasti ge-
ros nuotaikos, dirbti, tobulėti.

Susirinkusiuosius sveikino 
ir Šakių rajono savivaldybės So-
cialinės paramos skyriaus so-
cialinių paslaugų koordinato-
rė Virginija Ratkevičienė – šios 
popietės sumanytoja ir viena 
iš organizatorių. Dalyvavo ir 
Šakių seniūnijos skyriaus ko-
ordinatorė Liuda Samuolienė, 
Marijampolės regiono aplin-
kos apsaugos departamento 
Šakių rajono agentūros valsty-
binis inspektorius Stanislovas 
Pocevičius.

Popietėje pasveikinti pasta-
raisiais mėnesiais gimtadienius 
šventę neįgalieji, aktyvūs rengi-
nių dalyviai ir organizatoriai, 
neįgaliųjų rėmėjai, pedagogai 
– iš viso net 16 žmonių. Jiems 
įteikta gėlių ir dovanų.

Šiltai sutikti ir svečiai iš 
gretimos Sintautų seniūnijos – 
draugijos nariai Algirdas ir Jo-
ana Šuopiai. Algirdas – puikus 
muzikantas – linksmino visus 
armonikos melodijomis.

Organizuota ir viktorina, 
sulaukusi susirinkusiųjų susi-
domėjimo. Neįgalieji spėjo, ku-
ris mėnuo gausiausias švenčių. 
Teisingai atsakė tokiu mėnesiu 
kovą laikanti Asta Grigaitė, ne-
įgaliųjų ansamblio „Siesartis“ 
vadovė. Kovas turi net 14 šven-
čių bei minėtinų dienų.

Tokia pavasarinė popietė 
Šakių seniūnijos neįgaliesiems 
surengta pirmą kartą. Pasak 
koordinatorės L.Samuolienės, 
ji patiko susirinkusiesiems, to-
dėl tikimasi, kad taps gražia 
tradicija.

Antanas ORINTAS

Pavasarinė 
popietė

Donorystė – gyvybės kelias

Gyvenimas su piliulių 
sauja

Saujos piliulių ir vizitai pas 
gydytojus – nuolatiniai Vilmos 
gyvenimo palydovai. Būdama 
3-ejų ji susirgo diabetu, dėl ku-
rio komplikacijų 18-metei mer-
ginai išsivystė inkstų funkcijos 
nepakankamumas. 10 metų iš-
gyvenusi su šia problema, nuo 
27-erių pradėjo dializuotis. 2002-
ųjų pradžioje Vilmai atlikta inks-
to transplantacijos operacija.

Su diabetu moteris sako jau 
senokai susigyvenusi, išmoku-
si jį kontroliuoti. Jeigu ne griež-
tas imunosupresantų (organiz-
mo imunitetą slopinančių vaistų, 
be kurių transplantaciją patyrę 
žmonės negali išsiversti nė vie-
nos dienos) gėrimo režimas, tai 
ir apie persodintą inkstą pamirš-
tų. Prieš 10 metų atlikta operaci-
ja nesukėlė ilgalaikių problemų.

Vilma nieko nevargina klau-
simu: kodėl aš, kodėl man taip 
atsitiko. Tokią lemtį ji priėmė 
kaip neišvengiamybę ir stengia-
si su ja gyventi draugiškai. Smul-
kutė, coliukiško sudėjimo mo-
teris šiandien spinduliuoja gy-
venimo džiaugsmu ir nė iš tolo 
neprimena sveikatos rūpesčių 
turinčios neįgaliosios, nors gy-
venimas pakankamai ją ir vėtė, 
ir mėtė. 

Netikėtas atradimas
Vilma prisipažįsta niekada 

nenorėjusi, kad jos donoru tap-
tų artimas šeimos narys. Mote-
ris baiminosi dvigubos atsako-
mybės naštos. „Jeigu man liki-
mas skyrė tokį kryželį, tai tik aš 
jį ir nešiu...“ – buvo įsitikinusi ji.

Tačiau gyvenimas susiklos-
tė kitaip. Jaunos moters negalia 
ir tai, ką jai teko dėl to išgyven-
ti, labai slėgė artimuosius. „Kar-
tais gal net labiau nei mane pa-

Gyvenimo misija – žinios apie organų 
donorystę skleidimas

Varėniškė Vilma Radavičienė šių metų pradžioje pami-
nėjo neįprastą jubiliejų – jau 10 metų moteris gyvena su 
transplantuotu inkstu. Šį gyvybiškai svarbų organą jai pa-
dovanojo tėtis. Toks artimo žmogaus sprendimas jo svei-
katai nepakenkė, o dukteriai suteikė galimybę džiaugtis 
gyvenimu, svajoti, kurti ateitį. Ir nešti visuomenei dono-
rystės žinią – skatinti žmones susimąstyti apie galimą or-
ganų donorystę, raginti aptarti tai su artimaisiais, išsakyti 
savo nuomonę ir poziciją. 

čią“, – šypsosi optimizmo ir ti-
kėjimo ateitimi niekada nepra-
radusi moteris. 

Pradėjusi dializuotis Valki-
ninkuose, Varėnos rajone gyve-
nanti V.Radavičienė kas antrą 
dieną turėjo važinėti į Vilnių. Ir 
nesvarbu – lauke 30 laipsnių šal-
čio ar karščio. Procedūros moterį 
labai išvargindavo – tiek jų metu, 
tiek po jų jai krisdavo kraujospū-
dis, apimdavo silpnumas, netgi 
alpulys. Kartais net gaivinti tek-
davo. Tačiau procedūrai pasibai-
gus vietoj taip reikalingo poilsio 
ji turėdavo sėsti į autobusą ir va-
žiuoti į Valkininkus. „Tuos dvejus 
metus, kai dializavausi, buvau 
labai pasikeitusi, – pasakoja Vil-
ma. – Vieną dieną dializuojuosi, 
kitą guliu, nieko daugiau neno-
riu. Negalvojau apie rytojų, ne-
kūriau jokių planų. Net rimtes-
nių pirkinių atsisakydavau, ma-
nydama, kad jų man neprireiks.“

Matydamas sunkią dukters 
situaciją, Vilmos tėtis pasiūlė jai 
savo inkstą. Jauna moteris šią 
idėją kategoriškai atmetė. Ta-
čiau po pusantrus metus truku-
sių dializių, kai kiekvieną kar-
tą procedūras ištverti darėsi vis 
sunkiau, o donoro taip ir neatsi-
rado, ji pagaliau sutiko. 

„Susitarėm su tėčiu, pradė-
jom važinėti į Vilnių, kad jį ištir-
tų. Tas tyrimas vyksta labai nuo-
dugniai – nesvarbu, kad organą 
nori dovanoti artimiausi žmonės 
– tėvas, brolis. Ištiria taip, kaip 
gal gyvenime netyrė, – prisimi-
nimais dalijasi Vilma. – Mano 
tėtis, būdamas 59-erių, sužino-
jo, kad turi 3 inkstus. Pas gydy-
tojus beveik nesilankiusiam, vi-
sada sveikam buvusiam, jokių 
rimtesnių nusiskundimų netu-
rėjusiam žmogui tai buvo di-
džiulis atradimas. Tokio laimin-
go jo dar nebuvau mačiusi. Grį-

žęs namo visiems gyrėsi – vie-
ną padovanosiu dukteriai, o pa-
čiam vis tiek 2 liks...“

Antrasis gimtadienis – 
tikrojo išvakarėse 

Medikams patvirtinus, kad 
tėčio inkstas Vilmai tinka, reikė-
jo paskirti operacijos datą. Sau-
sio 7 d. moteris buvo paguldy-
ta į ligoninę, o sausio 9 d. nu-
matyta operacija. Sausio 10-oji 
– Vilmos gimtadienis. Lemtin-
gas įvykis gimtadienio išvakarė-
se – tarsi dvigubas išbandymas. 
Tačiau apie tai ji niekam neuž-
siminė. „Jeigu taip skirta – taip 
turi būti“, – tąsyk tepasakė sau. 

Vilma tikina pati operaci-
jos visiškai nebijojusi. O štai dėl 
tėvo buvo labai neramu. „Kas 
bus, jeigu aš po operacijos atsi-
busiu, o jis – ne? Tada į kaimą 
jau geriau negrįžk...“

Kai po operacijos reanima-
cijos palatoje ją aplankę gydy-
tojai paklausė, ar Vilma norinti 
sužinoti savo tyrimų rezultatus, 
ji tik akimis sumirksėjo (vamz-
deliai burnoje neleido kalbėti). 
Išgirdusi sveikam žmogui bū-
dingus skaičius, moteris pama-
nė, kad daktarai arba juokauja, 
arba kažką slepia, bando ją nu-
raminti. „Nežinau, kiek laiko 
po transplantacijos buvo praė-
ję, kiek buvau be sąmonės, kiek 
truko pati operacija. Bet vis tiek 
negalėjau patikėti tuo, ką išgir-
dau, – ir dabar prisimena Vil-
ma. – Tik vėliau pradėjau blai-
viai svarstyti: dvi dienas iki ope-
racijos man darė dializę – valė 
kraują, inkstukas iškart „užsi-
vedė“ – taip palankiai susiklos-
čius aplinkybėms ir rezultatai 
buvo puikūs.“

Gyvenimas vėl įgijo 
prasmę

Lyg ant sparnų Vilma pasi-
juto sužinojusi, kad ir tėtis gerai 
jaučiasi. „Viskas pavyko! Pirmo-
mis dienomis nejaučiau žemės 
po kojom, skraidžiau. Ir verkiau 
iš laimės.“

Moteris neslepia, kad po 
transplantacijos ją apėmė eu-
forija – ji puikiai jautėsi, psi-
chologiškai sustiprėjo, pradėjo 
svajoti. Tiesa, po trijų mėnesių 
šią pakilią nuotaiką vėl pakei-
tė rūpesčiai dėl sveikatos. Nors 
inksto atmetimo reakcijos mo-
teris išvengė, nuolatiniu paly-
dovu tapę imunitetą slopinan-
tys vaistai darė savo – prasidėjo 
ligų ir ligoninių maratonai. Dėl 
bet kokių pokyčių – pakitusių 
tyrimų rezultatų, pastebėtų in-
fekcijų (pvz., kūne pradėjo atsi-
rasti vočių, kurias tekdavo ope-
ruoti) moterį guldydavo į ligo-
ninę. Tačiau, pasak Vilmos, dau-
giausia nerimo jai kėlė atsiradęs 
inksto maudimas. Turėdama tė-
čio inkstą ji jautė didžiulę atsa-
komybę ir baiminosi, kad dėl 
nežinojimo ar neapsižiūrėjimo 
jo neprarastų, todėl nuolat kon-
sultavosi su medikais, klusniai 
vykdė visus jų nurodymus.

Netrukus Vilmos gyvenimas 

iš esmės pasikeitė. Ji visa galva 
pasinėrė į veiklą. Ne tik namus, 
jų aplinką išgražino, bet ir į rank-
darbius įniko. Seserims, giminai-
tėms, bičiulėms sagių iš karoliu-
kų privėrė, servetėlių visoms pri-
dovanojo.

Transplantacijos 
laukiančiųjų pusėje gali 

atsidurti kiekvienas 
Tačiau vien to iš prigimties 

aktyviai, bendrauti mėgstančiai 
Vilmai nepakako. Sutvirtėjusi ji 
įsijungė į „Gyvasties“ asociaciją 
– jautė turinti atlikti svarbią mi-
siją – kalbėti apie organų dono-
rystę ir taip padėti likimo drau-
gams. Ji žinojo, kokia daugybė 
žmonių laukia ir nesulaukia šir-
dies, inkstų, plaučių, kepenų, ra-
genų transplantacijos. Žinojo, ir 
koks svarbus kiekvieno iš mūsų 
apsisprendimas suteikti jiems ga-
limybę gyventi. 

„Buvau drąsi. Pasakojau, aiš-
kinau apie donorystę visur – par-
duotuvėje, kirpykloje, autobu-
se. Labai greitai mane pastebė-
jo „Gyvasties“ prezidentė Ugnė 
Šakūnienė, pakvietė į rimtesnius 
renginius, akcijas“, – prisimini-
mais dalijasi V.Radavičienė. 

Labiausiai jai atmintin įstrigo 
viename prekybos ir laisvalaikio 
centre surengta akcija. „Gyvas-
ties“ atstovai prieidavo prie jame 
apsilankiusių žmonių, įteikdavo 
lankstinuką, pakviesdavo pasi-
kalbėti apie donorystę. Vos su-
žinoję, kad bendrauja su perso-
dintų organų dėka gyvenančiais 
žmonėmis, jie visai kitaip rea-
guodavo į tai, ką šie jiems kal-
bėdavo. Ypač žmones paveikda-
vo informacija, jog organų trans-
plantacijos laukia ne tik suaugu-
sieji, bet ir vaikai. Per savo šei-
mos prizmę į situaciją pažvelgę 
mažylius auginantys tėvai tuoj 
pat klausdavo, kur ir kaip gali-
ma užpildyti Donoro kortelę, pa-
žadėdavo apie tai pasikalbėti su 
savo artimaisiais. Niekas nega-
li būti tikras, kad jau rytoj neat-
sidurs organų persodinimo lau-
kiančiųjų pusėje.

„Su jaunais visada lengviau 
bendrauti – jie atviresni, imlesni 
mūsų skleidžiamoms idėjoms. 
Dauguma vyresnės kartos žmo-
nių organų donorystei nepritaria. 
Ir tai nenuostabu – jie kitaip au-
klėti, kitaip gyvenę, – sako Vilma 
ir priduria, jog daug labiau ją žei-
džia nuo amžiaus nepriklausan-
tis žmonių neišprusimas. – Pas-
klidus žiniai, jog dingo koks nors 
žmogus, netrukus gali išgirsti ko-
mentarų, esą tikriausiai jis dėl 
organų pagrobtas. Transplanta-
ciją patyrusieji puikiai žino, jog 
tai neįmanomas dalykas. Orga-
nų persodinimas – labai sudė-
tingas, daugybės tyrimų ir me-
dikų kvalifikacijos reikalaujan-
tis procesas. Tačiau pakeisti tuo 
nesidominčių žmonių požiūrį – 
be galo sunku. Todėl taip svar-
bu apie organų donorystę skleis-
ti teisingas žinias.“

Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr. 

Vilma Radavičienė jau 10 metų gyvena su persodintu inkstu. 

Minint Pasaulinę žemės dieną Sei-
mo Europos informacijos biure su-
rengta neįgaliųjų ugdymo centro „Vil-
tis“ paroda „Myliu savo namus“, kurioje 
buvo demonstruojami neįgaliųjų cen-
tro bendruomenės sukurti darbeliai iš 
antrinių žaliavų.

Paroda Seime

2012 m. kovo 29 d. – balandžio 4 d., Nr. 13 (1082), „Bičiulystė“3 psl.



Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Narcizai – trapios 
tobulybės

Turbūt esate girdėję antikinį 
mitą apie gražuolį vaikiną Narci-
zą, sudaužiusį ne vienos merge-
lės širdį. Už tai meilės deivė Af-
roditė nubaudė jį pasmerkdama 
mirti iš meilės sau pačiam: ger-
damas šaltinio vandenį jaunuo-
lis įsimylėjo savo atvaizdą jame. 
Negalėdamas atitraukti akių nuo 
reginio ir atsistebėti savo grožiu, 
Narcizas nusilpo ir mirė, o toje 
vietoje išaugusi gėlė vėliau buvo 
pavadinta jo vardu. 

Jei pažįstate savimylų nar-
cizų, turbūt stebitės, kaip jie be 
paliovos gali girtis savo pasieki-
mais, dalyti gyvenimiškus pata-
rimus, turėti tvirtą, nepalaužia-
mą nuomonę apie bet kokius da-
lykus ir kaip aštriai geba kritikuo-
ti kitus, bent kiek nesutinkančius 
ar jais nepakankamai besižavin-
čius. Ir realiame gyvenime, kaip 
antikiniame mite, prisirišimas 
prie savo tobulumo, fizinio gro-
žio baigiasi nelaimingai. Išties, po 
savimi pasitikinčio narcizo kauke 

Narcizai ir žibuoklės tarp mūsų

Nors tema dvelkia pava-
sariu, išties po ja slepiasi 
įvairiapusės asmenybės 
– savimi pasitikintys, tvir-
ti, aukštai geltonas galvas 
iškėlę narcizai ir gležnu-
tės vos vos mėlynus žie-
delius praskleidusios ži-
buoklės.

dažnai slypi trapios asmenybės, 
nuolat išgyvenančios netikrumo 
jausmą, kurį kompensuoja didy-
bės manija. Akistata su savo neto-
buluoju „aš“ narcisistiškoms as-
menybėms dažnai tampa nepa-
keliama. Pasak psichologų, nar-
cizai save mato tik iš dviejų pers-
pektyvų – kaip dieviškus, kurių 
niekas negali palaužti ar sužlug-
dyti, ir kaip visiškai nieko ver-
tus prarastuosius. Dažniausiai 
jų širdies gilumoje slypi nepaten-
kintas meilės poreikis, artumo ir 
saugumo troškimas. Nesugebė-
jimas užmegzti tvirtų tarpasme-
ninių santykių taip pat gali būti 
tiek perdėtos savimeilės priežas-
tis, tiek jos pasekmė: dėl valdin-
gumo, tvirto įvaizdžio palaikymo 
tokiems žmonėms sunku parody-
ti jausmus, atjausti kitus. O nepa-
tenkintas artumo poreikis provo-
kuoja aroganciją, pyktį ir pana-
šius neigiamus jausmus.

Tarp neįgaliųjų taip pat 
yra narcizų

Nors tai skamba paradoksa-
liai, tarp neįgaliųjų taip pat gali 
būti narcizų. Tikima, jog narcisi-
stinis asmenybės sutrikimas for-
muojasi vaikystėje, tėvams nuo-
lat lepinant savo atžalas, tenki-
nant visus jų įgeidžius ir norus. 
Kai šeimoje gimsta neįgalus vai-
kelis, tėvai, žinoma, stengiasi jo 
gyvenimą padaryti kuo turinin-
gesnį ir taip tarsi kompensuoti 
negalią. Tačiau toks vaikas rizi-
kuoja susidaryti įspūdį, kad kiti 
žmonės tėra jo vieno poreikių 

tenkintojai, o jo darbas – privers-
ti kitus manyti, jog pasaulis su-
kasi aplink jį. Neįgalų vaikelį au-
klėjantys tėvai turėtų nepamiršti 
išmokyti jo suprasti, kad kitiems 
žmonėms, kaip ir jam, reikalin-
gas artumas, atjauta, įvertinimas, 
pagarba. Šis požiūris vaikui su-
augus padės užmegzti tvirtes-
nius tarpasmeninius santykius, 
formuotis save ir kitus gerbian-
čiai asmenybei. 

Narcizai, žinoma, gali augti 
ir kitokioje aplinkoje – ten, kur 
nuolat girdi patyčias, pažemini-
mus. Kaip savotišką menkaver-
tiškumo atsvarą tokie vaikai su-
augę taip pat ima kelti save ant 
pjedestalo, įtikinėti aplinkinius 
savo tobulumu ir nebūtinai fizi-
niu – jie mielai girsis savo realiais 
ir išgalvotais pasiekimais, daik-
tais, draugais ir t.t. Derėtų atsi-
žvelgti į tai, kad šių asmenybių 
užsidėtos kaukės yra ypač tra-
pios, taigi jie labiau pažeidžia-
mi, jautriau reaguoja į jiems iš-
sakomą kritiką, stipriau išgyve-
na menkavertiškumo jausmus, 
tik, žinoma, slapčia. Ir vieniems, 
ir kitiems narciziukams derėtų 
padėti atsisakyti tobulumo ma-
nijos, priimti savo silpnybes.

Droviosios žibuoklės
Tarp pavasarinių gėlių šlai-

tuose nedrąsiai galveles jau kelia 
ir žibuoklių kuokšteliai.  Panašiai 
auga ir žydi drovios asmenybės 
– nė kiek ne prastesnės už kitus, 
tačiau nuolat liekančios šešėly-
je, nepastebėtos ir neįvertintos.

Drovuolį galima pažinti iš 
tylaus balso, nedrąsios šypse-
nos, nervingų judesių, pavyz-
džiui, plaukų glostymo, veido 
lietimo, nesklandžios kalbos. 
Jie įsikuria atokiausiame kam-
putyje ir užima mažiausiai vie-
tos, jei klausiame jų nuomonės, 
jie sutinka su mūsiške, jei pra-
šome jų ką nors padaryti, ty-
liai ir kantriai tai atlieka. Ko-
dėl? Nes taip saugiau! Drovuo-
liai įsivaizduoja, kad visas pa-
saulis gyvena pagal tam tik- 
ras taisykles, kurias žino visi, iš-
skyrus juos. Dėl to jie jaučiasi la-
bai pažeidžiami ir nerimauja dėl 
menkiausių klaidelių. Jie be galo 
bijo kritikos, tarsi laukia nesė-
kmių, nuolat sau apie jas prime-
na ir save graužia. Nerimas dėl 
galimo pažeminimo tampa ide-
alia dirva formuotis nepasitikin-
čiai savimi asmenybei, kuri ap-
linkiniams sukuria nenuoširdu-
mo įspūdį ir šie ima jos vengti.

Kai žibuoklės turi negalią
Droviuosius nuolat lydi jaus-

mai, jog jie šiam pasauliui netin-
ka, niekaip nepritampa, nuolat 
išgyvena gėdą, jaučia pažemi-
nimus. Šie širdį veriantys jaus-
mai pažįstami ir daugumai neį-
galiųjų, tik pastarieji įsivaizduo-
ja turintys pagrindo taip many-
ti. Savimi nepasitikintys neįgalie-
ji, neišmokę priimti savo silpny-
bių, negali būti savimi, taigi ne-
turi progos atsiskleisti kitiems.

Namų darbai sielai:

Kaip tapti pastebimai  ir ver-
tinamai  žibuoklei? Sveikas pa-
sitikėjimas savo jėgomis atveria 
daugybę durų ir skatina veik-
ti. Stenkitės kuo daugiau ben-
drauti su palankiai jūsų atžvil-
giu nusiteikusiais žmonėmis – 
šeimos nariais, giminaičiais, bi-
čiuliais. Būkite kuo nuoširdesni, 
parodykite geranoriškumą. Vė-
liau kelkite sau iššūkius – dau-
giau bendraukite su nepažįsta-
maisiais, išdrįskite turėti savo 
nuomonę ir ją garsiai pasaky-
ti, drąsiai nuoširdžiai šypsoda-
miesi dažniau rodykitės vie-
šose vietose – kavinėse, biblio- 
tekose ir pan. Netrukus įsitikin-
site, kad bendravimas gali ne tik 
kelti stresą, bet ir būti jaukus lai-
ko leidimo būdas.

Kaip padėti žibuoklėms išsi-
skleisti? Mes visi esame jautrūs 
tam, kokie vertingi jaučiamės, to-
dėl ir savo gyvenimą stengiamės 
kurti taip, kad retkarčiais patirtu-
me pasididžiavimo savimi jaus-
mą. Kai nuolat iš aplinkos sulau-
kiame kritikos, savigarba mažėja, 
taigi, reikia ją atkurti pagyrimais. 
Lygiai taip pat galime padėti 
skleistis ir mūsų pažįstamoms ži-
buoklėms – pagyrimais paskatin-
dami jų atvirumą, išklausydami 
nuomonę, pastebėdami ir įver-
tindami pažangą ir vengdami aš-
trios bevertės kritikos.

Kad ir kokioms gėlėms save 
priskirtumėte, žydėkite skaisčiai 
ir prasmingai.

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Salotų sultys gelbsti nuo daugelio ligų

Prieš maždaug 5 tūkst. metų 
žmonės iš salotų sėklų spaudė 
aliejų. Salotų lapais tuomet nie-
kas nesidomėjo, galbūt dėl to, 
kad jie mažai kaloringi ir nesu-
kelia sotumo pojūčio. Kai ši dar-
žovė pateko į Pietų Europą, se-
novės graikai ir romėnai pirmieji 
prakalbo apie gydomąsias salotų 
lapų savybes. Šiandien priskai-
čiuojama daugiau kaip 100 salo-
tų rūšių: lapinės, gūžinės, įvai-
riausių formų ir atspalvių: nuo 
šviesiai žalių iki tamsiai vyšni-
nių. Salotų lapai dažniausiai val-
gomi švieži (su įvairiomis daržo-
vėmis, mėsos, paukštienos, žu-
vies patiekalais) ir tik išskirti-
niais atvejais troškinami arba ap-
kepinami. Tiesa, tai nenaudinga 
sveikatai, mat dėl aukštos tem-
peratūros prarandama daug vi-
taminų ir organizmui naudingų 
medžiagų.

Iš ko sudarytos salotos?
Lapuose yra per 38 proc. ka-

lio, 15 proc. kalcio, per 5 proc. ge-
ležies, apie 5 proc. magnio, per 9 
proc. fosforo, per 8 proc. silicio. 
Dar esama folio rūgšties, sieros, 
dervų, baltyminių medžiagų (jų 
salotos turi net daugiau už dau-
gelį kitų daržovių), angliavan-
denių, riebalų, ląstelienos, ka-
roteno. Taip pat B grupės vita-
minų, vitaminų C (iki 0,1%), E, 
H (biotino), PP, glikozido lak-
tucino (nervų sistemai reikalin-
ga medžiaga, kuri lapams sutei-

kia kartumo), laktucerino, tireo-
kininų (stimuliuoja skydliaukę), 
chlorofilo, polifenolių, flavonų, 
fitoncidų, ftoro, jodo, mangano, 
cinko ir kt. medžiagų.

Gydomosios savybės
Šviežios salotos aktyvina 

daugelio fermentų reakcijas, ge-
rina apetitą, virškinimą, odos, 
sausgyslių, plaukų būklę, nor-
malizuoja skysčių ir druskų ba-
lansą, padeda apsisaugoti nuo vi-
durių užkietėjimo, malšina troš-
kulį, normalizuoja nervų siste-
mą, stiprina kraujagyslių siene-
les, padeda iš organizmo šalinti 
cholesterolio sankaupas. Jos taip 
pat padeda atkosėti skreplių, kai 
sergama, pavyzdžiui, bronchitu 
ir labai vargina sausas kosulys. 
Ypač ši daržovė reikalinga nusil-
pusiems ligoniams, sergantiems 
ateroskleroze, tuberkulioze, ma-
žakraujyste, poliomielitu (ūminė 
virusinė liga, pažeidžianti nu-
garos smegenų pilkąją medžia-
gą; infekcinis vaikų paralyžius), 
linkusiems tukti, dirbantiems su 
sveikatai žalingomis cheminė-
mis medžiagomis, jonizuojančio-
sios spinduliuotės aplinkoje, pa-
gyvenusiems, nevaikštantiems, 
dirbantiems sėdimą darbą, besi-
skundžiantiems padidėjusiu ar-
teriniu kraujospūdžiu ir stingant 
vitaminų, ypač pavasarį.

Vaistas karvedžiams ir 
sportininkams

Ilgą laiką senovės Graikijoje 
ir Romoje karvedžiams ir spor-
tininkams buvo privaloma ger-

ti salotų sultis. Žymus senovės 
Romos gydytojas Galenas (II a. 
po Kristaus) pats gėrė salotų sul-
tis nuo nemigos ir jomis gydė li-
gonius, turinčius miego bei kitų 
sveikatos sutrikimų. Šios sul-
tys taip pat turi nuskausminan-
čių ir antispazminių savybių, sti-
muliuoja vaikų augimą ir krau-
jo gamybą, normalizuoja širdies 
ritmą. Jos taip pat mažina padi-
dėjusį nervinį dirglumą, fizinę ir 
protinę įtampą, padeda užmigti. 
Įsidėmėtina, kad sultis geriau-
sia spausti iš tamsiai žalių salo-
tų lapų, nes juose yra daugiau 
chlorofilo.

Pagrindiniai liaudies 
medicinos receptai

1. Atsiradus neramiam mie-
gui arba nemigai 1–1,5 val. prieš 
miegą geriama 0,5–1 stiklinė sa-
lotų sulčių.

Pastaba. Jei nemiga yra su-
sijusi su ilgai trunkančiu nervi-
niu dirglumu, salotų sultys var-
tojamos ne prieš miegą, o 3 kar-
tus per dieną po 1/4 stiklinės (ar 
dar mažiau).

2. Sergant skrandžio ir dvyli-
kapirštės žarnos opalige, lėtiniu 
gastritu, prieš miegą geriama 0,5 
stiklinės (ar kiek mažiau) salotų 
sulčių, atskiestų lygiomis dalimis 
su virintu kambario temperatū-
ros vandeniu.

3. Negalintiems vaikščioti, 
dirbantiems sėdimą darbą, nu-
silpusiems ligoniams, besiskun-
džiantiems padidėjusiu arteriniu 
kraujospūdžiu, vidurių užkietėji-

mu, trūkstant vitaminų, taip pat 
pagyvenusiems žmonėms per 
dieną reikėtų išgerti apie 0,5 sti-
klinės sulčių.

4. Sergant polinoze (šienli-
ge) taip pat galima papildomai 
gydytis salotų sultimis. Gydy-
mas bus efektyvesnis, jei varto-
sime kelių daržovių sulčių miši-
nį. Jam paruošti reikės 9 šaukštų 
morkų sulčių, 3 šaukštų burokė-
lių sulčių ir 4 šaukštų salotų sul-
čių. Mišinys geriamas 15–20 min. 
prieš valgį 1–2 kartus per dieną 
(pageidautina laikytis nurodytų 
proporcijų).

5. Sergant ateroskleroze, ma-
žakraujyste, neurastenija (funkci-
nė nervų sistemos liga, kylanti po 
psichikos traumos, protinio per-
vargimo, nesilaikant darbo ir po-
ilsio režimo; ligonis greitai išsen-
ka, pasidaro nervingas, jautrus, 
irzlus), skaudant galvą, atsiradus 
šunvočių geriamas sulčių miši-
nys. Jis paruošiamas sumaišius 
8 šaukštus morkų, 5 šaukštus sa-
lotų ir 3 šaukštus špinatų sulčių.

Žinotina, kad laikant špinatų 
produktus (taip pat ir sultis) šil-
tai parą ar ilgiau, juose atsiranda 
nuodingų medžiagų. Norint to 
išvengti, geriausia vartoti tą pa-
čią dieną išspaustas špinatų sul-
tis. Pažymėtina, jog sergant po-
dagra, kepenų ir inkstų ligomis 
špinatų produktai nevartotini.

Pastaba. Jei iš salotų lapų 
sultys spaudžiamos ne elektri-
ne trintuve, o rankomis, pateik-
tuose receptuose nurodyti sulčių 
kiekiai (šaukštais) turėtų būti pa-

didinti maždaug trečdaliu.
6. Kraujuojančios dantenos 

papildomai profilaktiškai gydo-
mos lygiomis dalimis sumaišyto-
mis salotų, kopūstų ir burokėlių 
sultimis (geriama sulčių mišinio 
po šaukštą 3–4 kartus per dieną).

7. Senstančiai sausai ir nor-
maliai veido ir kaklo odai reko-
menduojama kartą per savai-
tę padaryti natūralių produktų 
kaukę. Ji paruošiama sumaišius 
saują gerai susmulkintų salotų 
lapų, šaukštą aliejaus ir šaukš-
telį citrinos sulčių. Kaukė gerina 
odos atspalvį, mažina suglebimą, 
padeda išlyginti senas raukšles ir 
stabdo naujų raukšlių atsiradi-
mą. Mišinys ruošiamas prieš pat 
naudojimą, tepamas ant švarios 
veido ir kaklo odos. Masė laiko-
ma 15–20 min., nuplaunama šil-
tu, vėliau vėsiu vandeniu.

Tinka ne visiems
Salotų sultys nevartojamos 

jei sergama inkstų akmenlige 
(esant uratiniams ir oksalati-
niams akmenims), podagra (jai 
būdingas šlapimo rūgšties drus-
kų, uratų, kaupimasis sąnariuo-
se), ūmiu gastritu, kolitu (storo-
sios žarnos uždegimas) ir ente-
rokolitu (plonosios ir storosios 
žarnos uždegimas), pasireiškian-
čiais dispepsiniais reiškiniais – 
virškinimo sutrikimais, kai ligo-
nį vargina rėmuo, raugulys, sun-
kumo jausmas duobutėje po krū-
tinkauliu, taip pat paūmėjus šių 
ligų lėtinėms formoms.

Romualdas OGINSKAS
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Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Pradėtas 
statyti 

naujas NDNT 
skyrius

„Klaipėdos“ laikraščio tin-
klalapyje kl.lt paskelbtame 
Astos Aleksėjūnaitės straips-
nyje „Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnyba 
turės naują pastatą“ rašoma 
apie pradėtą statyti minė-
tos tarnybos (NDNT) skyrių 
uostamiestyje, Šilutės plen-
to pradžioje.

Klaipėdoje pradėtas staty-
ti NDNT ir Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro (TPNC) 
prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos pastatas.

Senasis, K.Donelaičio ga-
tvėje esantis pastatas neįgalie-
siems yra lyg neįveikiama tvir-
tovė – čia nėra neįgaliųjų veži-
mėliams skirtos nuovažos. Tie-
sa, nerimaujama, kad ir nauja-
sis pastatas kai kuriems neįga-
liesiems gali pasirodyti nepa-
togus. Pasak TPNC Klaipėdos 
skyriaus vedėjos Indros Bal-
tmiškytės, Šilutės plente įsikur-
siantį centrą sunkai pasieks ne-
regiai ir iš visos apskrities at-
vykstantys neįgalieji, mat nuo 
stoties į šį rajoną kursuoja tik 
vienas autobusas. Pasak Aklų-
jų ir silpnaregių sąjungos Klai-
pėdos filialo atstovės, be paly-
dovo akliesiems bus sunku at-
vykti į naująjį pastatą, bet, pri-
reikus, jiems padeda sąjungos 
darbuotojai.

TPNC Klaipėdos skyriaus 
specialisto Artūro Vainausko 
teigimu, centras vien per šiuos 
metus išdavė daugiau kaip 
tūkstantį techninės pagalbos 
priemonių. Iki šiol specialiąsias 
lovas, vežimėlius, ramentus, 
akliesiems skirtus laikrodžius 
ar kurtiesiems skirtus žadintu-
vus specialistai išduodavo san-
dėlyje, kuriame žiemą būdavo 
vos 10 laipsnių šilumos.

Pasak TPNC direktoriaus 
Vytauto Bruzgos, iki šiol nau-
dotos patalpos buvo labai pras-
tos, o naujojo pastato, kur ne-
įgalusis galės aplankyti tiek 
NDNT, tiek TPNS, jau seniai 
reikėjo.

Klaipėdos mero Vytauto 
Grubliausko teigimu, teks pa-
galvoti ir apie specialiai neįga-
liesiems skirtos pėsčiųjų perėjos 
įrengimą prie naujojo pastato. 
Jo nuomone, pasirinkta staty-
boms vieta patogi atvažiuojan-
tiems automobiliu į Klaipėdą.

Dvi tarnybas įkurdinsian-
čias statybas vykdo įmonė „Vi-
remidos statyba“. Įmonės atsto-
vas Renatas Petkevičius tikino, 
kad per tris mėnesius turėtų iš-
kilti pastato sienos, o pabaigtu-
vių laukiama per Kalėdas.

Statybos finansuojamos iš 
Europos Sąjungos fondų. Jos 
kainuos 5 mln. litų. NDNT va-
dovas Zdislavas Skvarciany 
džiaugiasi, kad netrukus neįga-
lieji turės naują, erdvų ir pato-
gų tarnybos skyrių Klaipėdoje.

Problemas reikia spręsti
Apie Eriką daugelis sužino-

jo iš pasakojimo įvairiose inter-
netinės žiniasklaidos priemonė-
se, kai vaikinas negalėjo patekti 
į kino teatrą.

Penktadienio vakarą Šiaulių 
akropolyje įsikūrusiame „Fo-
rum Cinemas“ kino teatre norė-
jęs praleisti vaikinas liko it musę 
kandęs – nieko nepaaiškinęs dar-
buotojas atsisakė parduoti bilietą 
ir jokių susiklosčiusios keblios si- 
tuacijos sprendimo variantų ne-
pasiūlė. Tepasakė, kad liko 2 bi-
lietai į pasirinktą filmą, kurių 
Erikui neparduosiąs. Rateliais 
judantis vaikinas čia apsilanko 
nebe pirmą kartą, bet anksčiau 
panašių nesusipratimų nebuvo.

Rankų nenuleidžiantis vai-
kinas kreipėsi į „Forum Cine-
mas“ administraciją, paviešino 
savo istoriją internete ir sulaukė 
reakcijos – jam padėti ir atsaky-
mų ieškoti suskubo keli interne-
tiniai naujienų portalai, jo buvo 
atsiprašyta ir pasiūlyta kompen-
sacija.

Pasak paties Eriko, jis, žino-
ma, galėjo tiesiog pamiršti šią ne-
malonią situaciją, nuryti ją kaip 
karčią piliulę, bet vaikinas nuta-

Ieškoti reikia galimybių, o ne suvaržymų
25 metų Erikas Jankaus-
kas iš Šiaulių – aktyvus 
jaunuolis, svajojantis įgy-
ti įdomią specialybę, su-
sirasti darbą ir gyventi 
aktyvų gyvenimą. Rate-
liuose šokantis ir krepšinį 
žaidžiantis vaikinas tiki-
na – jo negalia nėra kliū-
tis gyventi. Tereikia tik 
stengtis.

rė netylėti, mat nenorėjo, kad tai 
kada pasikartotų jam ar kitiems 
neįgaliesiems. Jis taip pat tikina, 
jog jokių neigiamų emocijų išsi-
sprendusi problema nepaliko – 
darbuotojas galėjo būti naujo-
kas, nežinantis, kaip elgtis šioje 
situacijoje, be to, pasak kino tea-
tro administracijos atstovų, tą va-
karą sugedo kompiuterinė bilie-
tų pardavimo programa.

Gyvena aktyviai
25-erių metų Erikas ne tik 

aprašytoje situacijoje, bet ir gy-
venime ieško galimybių, bet ne 
suvaržymų. Pasak jo, lengviau-
sia supykti ir nieko nedaryti. Bet 
jis – ne iš tų žmonių, kurie dryb-
so prie televizoriaus ir nesirodo 
pasauliui. Vaikinui gaila veltui 
švaistyti laiką.

Daugiausia jo dėmesio sulau-
kia taip mėgstamas krepšinis. Jį 
vaikinas ne tik žiūri. Jis lanko 
Šiaulių žmonių su fizine negalia 
sporto klubą „Entuziastas“ ir žai-
džia krepšinį rateliuose. Jo atsto-
vaujama krepšinio komanda da-

lyvauja Lietuvos vežimėlių krep-
šinio lygoje, draugiškose varžy-
bose su įvairiais Lietuvos mies-
tais, tad progų išbandyti jėgas 
ir mesti iššūkį sau pačiam tikrai 
netrūksta.

Vaikinas taip pat pasakoja šo-
kantis vežimėlyje. Pasak jo, vis-
kas įvyko neplanuotai – vieno 
renginio metu prisidėti prie sce-
noje šokančiųjų ir improvizuoti jį 
paskatino mokytoja Vitalija Bilo-
taitė. Dabar jiedu su mokytoja – 
šokių pora, repetuojanti ir ruo-
šianti pasirodymus. Eriko lan-
kytoje mokykloje vykstančių re-
peticijų intensyvumas priklauso 
nuo to, kam ruošiamasi – prieš 
pasirodymus tenka gerokai pa-
dirbėti. Šokių pora pakviesta da-
lyvauti liepą Šiauliuose vyksian-
čiose pasaulinėse TAFISA sporto 
visiems žaidynėse ir atlikti pačių 
pastatytą šokį. Jie taip pat jau pa-
sirodė „Šiaulių dienų“ ir „Sosti-
nės dienų“ lankytojams.

Turi siekių
Dėl negalios iki 7 klasės Eri-

metinės pajamos negali būti di-
desnės kaip 11 arba 13,2 tūkst. 
litų (priklausomai nuo gyvena-
mosios vietos). Pasak Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos pirmininko 
Zigmanto Jančauskio, tai reiškia, 
kad tokiam žmogui, ypač turin-
čiam sunkią negalią, nei moky-
tis, nei dalyvauti profesinėje re-
abilitacijoje neapsimoka, nors 
valstybė tam išleidžia nemažai 
pinigų. Įgijęs specialybę, išsi-
lavinimą ir uždirbdamas dau-
giau nei pusę minimalios al-
gos, jis gali netekti teisės į so- 
cialinį būstą.

Išeičių priversti ieškoti ir tokį 
būstą jau turintys neįgalieji, nes 
kas 3-eji metai jie taip pat turi pa-
teikti turto ir pajamų deklaraciją. 
Nenorėdami peržengti nustaty-
tos gaunamų pajamų ribos, vie-
ni pasiima nemokamų atostogų, 
kiti kuriam laikui apskritai atsi-
sako darbo. Lietuvos paraplegi-
kų asociacijos prezidento Juozo 
Bernatavičiaus nuomone, tokia 
padėtis nėra normali.

Socialiniam būstui – per 
daug, banko kreditui – 

per mažai 
Į keblią padėtį patenka ir dir-

Teisę į socialinį būstą lemia  
gaunamos pajamos

bantys bei normalų atlygį gau-
nantys neįgalieji. Gaudami di-
desnes nei socialiniam būstui 
išsinuomoti nustatytosios paja-
mas, jie netenka teisės į jį, tačiau 
pasiimti kreditą ir įsigyti nuosa-
vą būstą taip pat negali. To prie-
žastis – kreditus suteikiantiems 
bankams jų pajamos pasirodo 

kas mokėsi namie, o vėliau į Šiau-
lių specialiojo ugdymo centrą at-
ėjęs suprato turįs daug mokslo 
spragų. Vaikinui buvo leista ne-
laikyti egzaminų, be to, viduri-
nės mokyklos baigimo atestate 
nurodyta, jog jis mokėsi ne pa-
gal bendrąją, bet pagal adaptuo-
tą programą. Su studijomis, įsi-
darbinimu susiję klausimai vai-
kinui dabar svarbiausi. Prieš ke-
lerius metus dalyvavęs profesi-
nės reabilitacijos programoje vai-
kinas mokėsi buhalterinės aps-
kaitos. Deja, nepaisant profesi-
nės reabilitacijos paslaugas teiku-
sio centro darbuotojų pastangų, 
tinkamo darbo rasti nepavyko – 
didžiausia kliūtimi tapo pastatų 
nepritaikymas judėjimo sutriki-
mų turintiems neįgaliesiems. Su 
šiomis problemomis Erikas susi-
duria ir kasdieniame gyvenime – 
tai bortelis per aukštas, tai nuoly-
dis per status. Tačiau, pasak vai-
kino, būtina nebijoti paprašyti 
pagalbos ir be reikalo neatsisaky-
ti siūlomos. Laimei, norinčių pa-
dėti atsiranda vis daugiau. Eriko 
žodžiais, paslaugumu pasižymi 
išskirtinai jauni žmonės, vyresni, 
deja, neretai apsimeta nematan-
tys ar negirdintys.

Dabar vaikinas ieško galimy-
bių įgyti profesiją ir orientuojasi į 
specialybes, kur reikia bendrau-
ti su žmonėmis, pavyzdžiui, tu-
rizmo ir sporto vadyba. Komuni-
kabilus vaikinas tikina nejaučian-
tis jokių suvaržymų dėl negalios 
ir svajoja sukurti darnią šeimą, 
tapti pavyzdžiu būsimiems vai-
kams. Jis tiki, jog sunkumai įvei-
kiami, o galimybių visada gali-
ma surasti.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Diskusijoje dalyvavo Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė Asta Armonaitė, pirmininkas Zigmantas Jančauskis ir 
Lietuvos paraplegikų asociacijos prezidentas Juozas Bernatavičius. 

esančios per menkos. Be to, su 
neįgalumu susijusių išmokų jie 
nelaiko pajamomis. LŽNS vice-
prezidentės Gintos Žemaitaity-
tės teigimu, 2010-aisiais Vilniaus 
apskrityje tik 10 neįgalių žmonių 
paėmė kreditą būstui įsigyti. Tai 
akivaizdžiai parodo neįgaliųjų 
galimybes. 

Susitikime su Seimo nariu da-
lyvavę neįgaliųjų asociacijų at-
stovai svarstė įvairius variantus, 
kaip užtikrinti realias galimybes 
neįgaliesiems apsirūpinti būstu. 
Akivaizdu, kad be teisės aktų pa-
keitimų to padaryti nepavyks. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

(atkelta  iš 1 psl.)

Didžiausias Eriko Jankausko pomėgis – krepšinis.
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Įkvepianti stiprios moters patirtis

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Neįgalieji pasaulyje

Negalia nepaiso nei laiko, nei planų, ji pasirenka žmogų ir tiesiog ateina. Iš pradžių galima 
jos nepastebėti, neigti, bet netrukus ji paima viršų. Drauge ar prieše ji tampa – priklauso nuo 
mūsų pačių pasirinkimo. Apie į savo gyvenimą atėjusią negalią pasakoja Irina Jasina iš Ru-
sijos, ekonomistė, publicistė, televizijos kanalo „RIA Novosti“ apžvalgininkė, knygos „Žmo-
giškų galimybių žmogus“ autorė.

Ligą teko pripažinti
Pasak moters, diagnozę „išsė-

tinė sklerozė“ ji išgirdo būdama 
35-erių. Nors sveikata sutrikdavo 
ir iki tol,  Irina pasakoja nekreip-
davusi į tai dėmesio, mat didelių 
nepatogumų savijauta nekelda-
vo. Kol 1999 m. sveikata gerokai 
sušlubavo...

Tada, pasak moters, jos gy-
venimas ėmė tekėti visiškai kita 
vaga. Beveik tuoj pat ją paliko vy-
ras. Irina prisipažįsta, kad tas gy-
venimo tarpsnis buvo sunkiau-
sias, bet eita teisingu keliu, mat 
geriau „uodegą kirsti iškart, ne 
gabalais“. Susitaikyti su liga, kad 
ir kaip keista, Irinai nebuvo sudė-
tinga – ji tiesiog neturėjo pasirin-
kimo. Moteris svarsto, kad ser-
gant sunkiomis ir žaibiškai pro-
gresuojančiomis ligomis galima 
atsisakyti gydymo, išvykti prie 
jūros ir džiaugtis likusiomis gy-
venimo akimirkomis. Jos situaci-
ja buvo visiškai kitokia. Sergant 
išsėtine skleroze, galima gyven-
ti ilgus metus. Palaikomoji tera-
pija leidžia širdžiai plakti ir sme-
genims veikti tiek, kiek žmogui 
skirta. Kitas dalykas – gyveni-
mo kokybė...

Irina prisipažįsta, jog minčių 
apie savižudybę išvengti nepa-
vyko, ko gero, jos aplanko kie-
kvieną, atsidūrusį panašioje si-
tuacijoje. Suvaldyti savo skaus-
mą ir neviltį padėjo mintys apie 
dar nė pilnametystės nesulauku-
sią dukterį. Vėliau – apie tėvus.

Sunkiau netekti ar 
neturėti?

Irina pasakoja radusi atsaky-
mus į daugybę iškilusių egzis-

gus įsipareigojimų turi dar dau-
giau. Tačiau moteris pripažįsta, 
kad jos ir kitų neįgaliųjų padė-
tis labai skiriasi. Nedaugelis iš 
jų galėjo įgyti išsilavinimą ir tai, 
pasak Irinos – didžiulė proble-
ma ir neteisybė. Ji pasakoja lan-
kiusis vienoje specialiojoje neį-
galiųjų mokykloje. Joje besimo-
kantys jaunuoliai nesiekia tap-
ti žinomais žurnalistais, inžinie-
riais, mokslininkais. Jie nesvajo-
ja ir skaudžiai jaučia „lubas“, ku-
rių peraugti nepavyks.

Drąsa kovoti su savimi
Irina prisimena, kad ją kovo-

ti ir svajoti paskatino vieno neį-
galaus bičiulio ištarti žodžiai, kai 
jis sužinojo apie moters diagno-
zę: „Dabar liga patikrins, ko tu 
verta.“ Neįtikėtina, bet tai mote-
rį uždegė, motyvavo. Pasak jos, 
atsirado tam tikras paaugliškas 
noras įrodyti sau ir kitiems, ko 
ji verta. O su juo ir progų pasi-
didžiuoti, tik svarbu neužries-
ti nosies.

Moteris įsitikinusi, jog labai 
svarbu ir tam tikra prasme per-
žengti per save, ir išmokti papra-
šyti pagalbos: „Nors mūsų kul-
tūroje tai ir pateikiama kaip tam 
tikras gėdingas dalykas, bet pra-
šydami pagalbos mes tarsi patys 
padedame aplinkiniams, kurie 
nežino, kaip prie mūsų prieiti.“ 
Taip pat, anot Irinos, labai svar-
bu rūpintis savimi ir tuo, kaip 
atrodai – nesusišukavusi ar ne-
tvarkingai apsirengusi ji neišei-
na iš namų. Ir nesvarbu, kur ruo-
šiasi: į filmavimą ar tiesiog pasi-
vaikščioti.

tencinių klausimų, bet vis dar 
neapsisprendusi, kas geriau: ne-
turėti ar netekti? Viena vertus, ji 
spėjo pakeliauti, įgyti išsilavini-
mą, pagimdyti dukterį. Sėdusi į 
ratelius ji tarsi galėjo pažvelgti į 
viską jau iš kitos distancijos, me-
džiai ir žmonės atrodė aukštesni. 
Kita vertus, prarasti kažką – be 
galo skaudu. Moteris prisimena 
mėgusi aukštakulnius ir pasiva-
žinėjimus kalnų dviračiais... Juos, 

Kryžiažodis „Nerija“
Vertikaliai: 1. Senovinis lietuvių svo-

rio vienetas (365 g) 2. Erelis 3. Religinis cen-
tras Saudo Arabijoje, į kurį kasmet suplau-
kia šimtai tūkstančių maldininkų 4. Alba-
nijos sostinė 7. Partija „... ir teisingumas“ 
8.  Dzūkijos miestas 9. Poezija, reiškianti 
autoriaus išgyvenimus, mintis ir jausmus 
13. Dvisparnių būrio smulkus, kandus vabz-
dys 14. Įrengta gili duobė vandeniui gau-
ti 16. Puolimas 18. Varnų šeimos paukš-
tis 21. Bėda, rūpestis 22. Paukščio suoki-
mas 23. Graikijos sostinė 27. Moters var-
das 28. Vandens gėlė 31. Lietuvos kurortas 
32. Vokietijos upė.

Horizontaliai: 5. Nedidelis šoklus 
graužikas 6. Siaura sunešto smėlio juosta, 
vienu galu susijungusi su krantu 10. Skraistė 
11. Indoeuropiečių tautos, lietuvių protėviai 
12. Turkijos sostinė 15. Ganos sostinė 17. Po-
etas, dainų kūrėjas 18. Sudaužyto indo ske-
veldra 19. Šviesiai rudas arklys 20. Styginis 
muzikos instrumentas 24. ...kumų dyku-
ma 25. Kalinamas žmogus 26. Seimo narė 
... Baukutė 29. Daržo ir laukų augalas aukš-
tu stiebu, dideliais žiedais 30. Meilės mies-
tas Italijoje 31. Visur gerai, bet ... geriausia 
33. Rašytoja Lazdynų ... 34. Medinis pučia-
masis muzikos instrumentas.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Žirafa“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Savivalė 2. Aulas 3. Metai 4. Silva 5. Sudargas 7. Šalis 8. Šalna 13. Alaba-

ma 14. Romanas 18. Amadėjus 20. Termosas 21. Varis 22. Baras 25. Diena 26. Praha 27. Sakmė.
Horizontaliai: 6. Mačiukevičius 9. Pagieža 10. Vakaras 11. Svita 12. Žirafa 14. Regina 

15. Šėta 16. Musę 17. Para 19. Nota 23. Kamara 24. Sartas 25. Depas 28. Pilėnai 29. Arnotas 
30. Tutanchamonas.

Pasaulyje

dviračius, ji nustojo sapnavusi tik 
prieš keletą metų.

Irina svarsto, kad nesusirgu-
si ji gyventų žemiškesnį gyveni-
mą, būtų įprastas žmogus. Pa-
sak moters, liga ją padarė išskir-
tinę: „Pažiūrėkite, kiek gatvėse 
simpatiškų moterų, o rateliuose 
– tik aš viena.“

Irina prisimena pokalbį su 
tėvu, kai jis paaiškino, jog aukš-
tuomenei priklausantis žmogus 
turi kur kas daugiau įsipareigoji-
mų, nei privilegijų. Toks žmogus 
turi kovoti už savo padėtį ir įro-
dyti, kad yra jos vertas. Ji įsitiki-
nusi, jog rateliuose sėdintis žmo-

Pagal www.forbes.ru parengė

Viktorija NORKAITĖ

Drambliai laikysis 
dietos

Šveicarijoje cirkui priklausantys 8 
drambliai turės laikytis dietos. Taip nu-
sprendė veterinaras. Storaodžiai turės 
atsikratyti nuo 50 iki 300 kg. Didžiau-
sią antsvorį turi 28 metų patelė Sabu. 
Ji sveria 4,3 t ir tai yra 300 kg per daug. 
Ar dramblys turi antsvorio, veterinaras 
nustato specialiu metodu: jei nematy-
ti dramblio klubikaulių arba jie matyti 
blogai, jis yra per storas. O jei, pavyz-
džiui, nugaros slanksteliai aiškiai ma-
tyti, drambliui trūksta svorio. 

Triukšmas kenkia 
augalams

JAV mokslininkai nustatė, kad 
žmonių keliamas triukšmas veikia au-
galų ir medžių augimą bei plitimą. 
Triukšmas trikdo gyvūnų, kurie apdul-
kina augalus ir platina sėklas, elgesį. 
Todėl, pasak mokslininkų, tai po trupu-
tį keičia mūsų kraštovaizdį, ypač veikia 
lėtai augančių medžių paplitimą. Tyrė-
jų komanda po 120 medžių triukšmin-
gose ir tyliose vietose pabarstė pušies 
kankorėžių ir kamera fiksavo gyvūnus, 
ateinančius sėklų. Abiejose vietose 
apsilankė pelių, burundukų, voverių, 
paukščių ir zuikių. Nustatyta, kad pelės 
labiau mėgsta triukšmingas teritorijas. 
„Mažesnis sėklų kiekis triukšmingose 
teritorijose lems mažesnį medžių kie-
kį, o tai reikš, kad daugeliui gyvūnų rū-
šių, kurie gali išgyventi tik miškingose 
teritorijose, iškils didelė grėsmė, – tei-
gia mokslininkai. – Triukšmas vis didė-
ja ir šiuo tyrimu buvo norėta atkreipti 
dėmesį į pasekmes, kurios lemia gam-
tovaizdžio pokyčius visame pasaulyje.“

Pasaulyje daug 
vienišų žmonių

Kai praėjusių metų spalį 40-me-
tis komedijų aktorius Džefas Regsdei-
las išklijavo po visą Niujorką skelbimą 
apie tai, koks jis vienišas, tikėjosi, kad 
į jį atsilieps ne daugiau kaip 10 žmo-
nių. Tačiau nuo to laiko iki šiol jis sulau-
kė per 65 tūkst. telefono skambučių ir 
žinučių mobiliuoju telefonu iš viso pa-
saulio – Kanados, Ispanijos, Australijos, 
Taivano, Saudo Arabijos ir netgi Irako.

„Jeigu kas nors norėtų apie ką 
nors pasikalbėti – paskambinkite man. 
Vienišasis Džefas“, – buvo rašoma skra-
jutėse. Žemiau – nurodytas telefono 
numeris. Pasak Džefo, jam skambino 
ir žinutes siuntė visiškai skirtingi žmo-
nės. „Aš taip pat vieniša. Neturiu nei 
giminių, nei draugų. Gal norėtumėte 
drauge pasivaikščioti kitą savaitę?“ – 
rašė 50-metė Niujorko gyventoja. Vie-
nas vyras paprašė patarimo, kokiame 
rajone būtų geriausia pirkti butą, ban-
kininkas papasakojo, kaip po jo biuro 
langais judėjimo  „Užimk Volstrytą“ da-
lyviai rengia protesto akciją, o 15-metė 
mergaitė, gavusi dovanų katę, pasida-
lijo savo džiaugsmu. 

Teismas nepatikėjo 
vaiduokliais

Teismas Norvegijos provincijoje 
nenustatė jokių faktų, kurie paremtų 
pirkėjo teiginius, kad jo naujieji namai 
yra vietos vaiduoklių susibūrimo vieta. 
Iš vietinių sužinojęs, kad tame name 
lankosi vaiduokliai, pirkėjas teismo pra-
šė nutraukti ką tik pasirašytą pirkimo 
sutartį ir leisti jam nemokėti pradinio 
įnašo. Tačiau Šiaurės Gudbrandsdalio 
apygardos teismas palaikė moterį, kuri 
pirkėją patraukė į teismą, nes jis atsisa-
kė pirkti namą miestelyje už 260 km į 
šiaurę nuo Oslo. „Teismui nepateikta 
pakankamų įrodymų dėl turto trūku-
mų – tiek dėl paslaptingų nutikimų, 
tiek dėl vandens ar kanalizacijos siste-
mos. Todėl pirkėjas negali nutraukti su-

tarties ar reikalauti sumažinti kainą“, – 
nusprendė teismas. Be to, teismas pa-
žymėjo, kad apskritai ši byla neturėjo 
būti nagrinėjama, nes nėra visuotinai 
manoma, jog vaiduokliai egzistuoja.

Žydi didžiausia 
pasaulio gėlė

Vokietijos Kylio miesto botani-
kos sode pražydo lavongėle vadina-
mas augalas. Gigantiškasis amorfofa-
las iš Sumatros atogrąžų miškų žydi 
retai ir tik tris dienas. Botanikos sodo 
darbuotojai šio įvykio laukė 15 metų. 
Milžiniškos gėlės svoris yra „tik“ 21 kg. 
Paprastai augalas prieš žydėjimą sve-
ria apie 40 kg, o kai kurie gigantiškie-
ji amorfofalai pražysta tik pasiekę 100 
kg, pasakojo ekspertas. Gėlės žiedas 
dvokia dvėsena ir pūvančia žuvimi. 
Visuose pasaulio botanikos soduose 
iki 2011 m. pradžios žydėjo tik 134 gi-
gantiškieji amorfofalai.

Atrasta vyrų 
nuplikimo priežastis

JAV mokslininkai atrado vyrų nu-
plikimo priežastį, todėl tikimasi, kad 
bus sukurta priemonė, stabdanti plau-
kų slinkimą ir skatinanti jų ataugimą. 
Atlikę tyrimą su nuplikusiais vyrais ir 
laboratorine pele mokslininkai nusta-
tė proteiną, lemiantį plaukų slinkimą. 
Dauguma vyrų plikti pradeda viduti-
nio amžiaus. Apie 80 proc. vyrų, sulau-
kę 70-ies, būna nuplikę. Vyrų hormo-
nas testosteronas atlieka svarbiausią 
vaidmenį, kaip ir genetiniai faktoriai. 
Testosteronas lemia, kad plauko foli-
kulas pradeda trauktis, galiausiai tam-
pa mažytis, beveik nematomas. Todėl 
vyrai netenka plaukų. Nustatyta, jog 
proteino kiekis padidėja nuplikusiose 
vietose esančių plaukų folikulų ląste-
lėse, bet ne plaukuotose vietose. Pelė, 
turinti didelį proteino kiekį, visiškai nu-
pliko, o persodinti žmogaus plaukai 
nustojo augti, kai buvo pradėta duo-
ti proteino. „Mes įrodėme, kad prosta-
glandino kiekis nuplikusiose vietose 
yra padidėjęs, o tai stabdo plaukų au-
gimą. Taigi mes nustatėme tikslią vyrų 
nuplikimo priežastį. Kitas žingsnis – su-
rasti junginius, veikiančius šį recepto-
rių, ir išsiaiškinti, ar jį užblokavus būtų 
galima sustabdyti plaukų slinkimą“, – 
sako tyrimo vadovas.

Kelias užverstas 
doleriais

Daugiau kaip 30 automobilių už-
blokavo autostradą prie Vašingtono, 
nes kelias tiesiogine prasme buvo už-
verstas dolerių kupiūromis ir mone-
tomis. Maišai su pinigais atsitiktinai 
iškrito iš inkasatorių mašinos rytinė-
mis piko valandomis prie Hajatstau-
no miesto, kuris yra už 56 km nuo JAV 
sostinės. Kitų mašinų vairuotojai į tai  
reagavo žaibiškai: sustabdę automobi-
lius jie puolė rinkti banknotų. Po kiek 
laiko atskubėjusiems policininkams 
incidento vietą beliko apsupti. Parei-
gūnai per vietos žiniasklaidos priemo-
nes kreipėsi į vairuotojus, reikalauda-
mi grąžinti jiems nepriklausančius pi-
nigus. Kol kas nepranešama, kokia 
suma buvo iškritusiuose maišuose ir 
kiek pinigų dingo.
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„Bičiulystės“ bičiulių  
posmai

Pavasaris
O kaip šviesu, kiek saulės ir kiek vėjo!
Ir paukščių skambesys pasklido po  
                                                           laukus,
Balti žiedai pro seną žolę kalas,
Ir noris šaukt: „Pavasaris – nubusk!“

Pavasaris – šimtai žiedų ir saulė,
Pavasaris – vėl grįš namo gandrai!
Kalens gyvenimą... Nuo ilgesio išbalę
Virpės į saulę ištiesti sparnai...

Kalens gyvenimą jie tavo, mano, jūsų...
Kas valandą, kas rytą ir nakčia...
Dar paklajosiu, dar ilgai pabūsiu,
Kol mano jauną nusineš delčia...

***
Mažais žingsneliais šiandien laikas 
                                                               bėga
Ir per Kazimierą negrįžta vyturys.
Lyg nusikaltę zylės kantriai gieda
Visus pakviesdamos ganyt, ganyt, 
                                                         ganyt...

Žiema kerais pavasarį vilioja,
Baltais žiedais langų stikluos sužibus.
Dar po sniegu puriena sudejuoja,
Šalpusnis žiedus krauna į vainiką.

Dainuok, pavasari, tą liūdną meilės 
                                                              dainą,
Dainuok žiemos paniekinęs baltumą!
Tegul su purvina srove, su lietumi 
                                                         išeina
Per žiemą susikaupęs liūdesys...

***
Taip išsitiest
Pavasario žolėj! 
Pajusti vėjo skonį burnoje,
dangaus ir žemės
virpančiam delne
nesikartojančio
stebuklo laukti...
Sugerti visą
žemės gaivią vėsą,
klausyt, kaip
vėjo pėdos šiugžda ajeruos...

Už posūkio upelis
nuvingiavęs
ieškos savos
pradžios
ir pabaigos...

***
Sukalbėk už mane
sukalbėki už grūdą
už siūbuojančią
karklo šakelę
už palaukėje paliktą
žaginių krūvą
ir už dobilo liemenį žalią
sukalbėk vieną maldą
pagarbinki meilę
ir šventumą tėviškės žemės
sukalbėk už papartį
už kamino dūmą
už gęstantį vasaros karštį
už rankų švelnumą
už kvailą gerumą
už skęstantį pievoje dalgį
sukalbėk už mane
maldą...

Ramutė SARAPINAVIČIENĖ
Kazlų Rūda

o

Skriski
Lyg dangiškoji mana:
Kąsniais drimba sniegas,
Rodos, atsikąstum ledėjančio
                      vandens,
Pavasario piemuo jau debesėlius
                                                       gano...
Avelėms draiskanotoms
Jų vilnas iškedens.

Ir piešia jau svajonė
Meduotą kvapnią pievą,
Kurią perbristi maga
Basai ir vienumoj –
Į žalią pusnį šviežią
Įkrist Jaunystė kviečia,
Nuskęst toje vėdrynų ir
           smilgų tankumoj.

Jau girdisi – aukštybė
Giesmėm nukabinėta
Ir vyturys, ir zylės
Ir pempės laukuose.
Jauti – pavasarėjant
Širdis neranda vietos...
Lyg skristum per padangę
Palaiminta dvasia.

Apanglėjusi
Neatsitraukiu nuo versmės...
Troškimų širdimi prisiglaudžiu
Prie amžinai vėsių jos rankų,
Šiandieną kūnas išgyvent galės,
Na, o esybė taip iš lėto senka...
Suaižėjusi savyje, kuri
Gintarėlius pilies ten po kruopelę
            renka,
Rodos, sulipdysi ją, bet laimės
  žiburys –
Neįtikėtinai toli...
Ir klumpių geležinių nepakanka.
Iš vaiko kliedesių nakties,
Septyni broliai, juodvarniais pavirtę,
Sparnų lengvumas vėl padės 
                                                              pakilti,
O apanglėjusi širdis gyvybe 
                                                      suspurdės,
Atplaukianti pavasariniais sieliais...
                 girdit?

Išsilaisvinimas
Ledoneša – upe ir žmogaus gyslo-
mis… Kad išsilaisvintų krantai ir sug-
rubusi, susisielojusi širdis. Ji iškentėjo 
daug… Bet jau plaukia pavasariniai 
sieliai: pabrinkę nuo naujo žemės vir-
smo, aptūpę verbų katinėliais: tokiais 
raukiniais, tokiais jaukiniais.
Gerumas, rodos, nesutelpa… Išteka, 
išbėga, prasisunkia iš medžių, išsilieja 
šiltais šaltiniais, nuplauna ir at-
gaivina visų, trokštančių ir didžiausių 
paniurėlių širdis.
Pražysta šypsena – tokia didelė ir šilta 
– pavasariniame žemės ir žmogaus 
veide.

Jūratė KESILYTĖ
Zarasai

Neįgali mergaitė įkvėpė 
kurti

Laima Babarskienė, Au-
gustės mama, pasakoja, jog 
O.Koršunovo ir dukters pažin-
tis per bendrą fotosesiją, kurią 
organizavo „Algojimo“ fondas, 
įgyvendindamas projektą „ne-
Galios nePaliesti“, buvo neti-
kėta ne tik režisieriui, bet ir jai. 
Uždaro būdo, staigią nuotaikų 
kaitą patirianti Augustė su ap-
linkiniais nelinkusi bendrau-
ti, ją supranta tik mama. Tačiau 
dieną praleidusi Šešuolėlių (Šir-
vintų r.) dvare organizuotoje fo-
tosesijoje ji netikėtai pabučiavo 
režisierių O.Koršunovą. Pasak 
L.Babarskienės, netikėtų jaut- 
rumo akimirkų tuokart buvo ir 
daugiau, liko daug šviesių pri-
siminimų.

„Algojimo“ fondo įkūrėja 
Aušra Stančikienė pasakoja, jog 
praėjus bemaž pusmečiui nuo 
užpernai vasarą organizuotos 
fotosesijos ji sulaukė režisie-
riaus O.Koršunovo skambučio. 
Jis jautriai išgyveno bendravi-
mo su neįgaliais vaikais patirtį 
ir ėmėsi kurti spektaklį, kuria-
me pristatomas kitoks požiūris 
į negalią. Negalėjimas kažko at-
likti fiziškai režisieriaus pastaty-
toje „Mirandoje“ atsiejamas nuo 
šviesaus proto, jautrios sielos.

Nesistengė kopijuoti 
negalią

Pasak neįtikėtinai tikroviškai 
ir natūraliai neįgalios Mirandos 
vaidmenį spektaklyje „Miran-
da“ atliekančios Airidos Gintau-
taitės, specialiai vaizduoti nega-
lią ji nesimokė. Aktorė pasakoja 
bijojusi imtis šio vaidmens, abe-
jojusi, ar sugebės jį „išjausti“. Pa-
sak jos, spektaklio idėją pristatęs 
O.Koršunovas siūlė jai paben-
drauti su neįgaliaisiais, praleis-
ti su jais daugiau laiko. Tačiau, 
siekdama natūralumo ir neno-

Pažintis su neįgaliaisiais 
atskleidė slypinčius talentus

rėdama specialiai kopijuoti, Ai-
rida ryžosi asmeninėms nega-
lios išraiškos formų paieškoms. 
Pirmiausia ji vaidino sielos ne-
galią, kurią praėjusio amžiaus 
devintajame dešimtmetyje pa-
tyrė daug žmonių. Negalėjimas 
pasakyti, ko nori, eiti ten, kur 
trokšti, daryti tai, ką jauti priva-
ląs daryti – visa tai spektaklyje 
įgavo išraišką vaizduojant fiziš-
kai neįgalų kūną. Su staiga pra-
siveržiančiais rankų judesiais, 
neprognozuojama mimika, su-
trikusia kalba...

A.Gintautaitė pasakoja, kad 
šis vaidmuo jai leido atrasti dar 
nepažintą talento kertelę. Spe-
cialiai nekopijavusi jokių ju-
desių, elgesio, būdingo įvairių 

negalių turintiesiems, 
prieš spektaklio prem-
jerą ėmusi žiūrėti doku-
mentiką iš negalią tu-
rinčių žmonių gyveni-
mo ji pajuto ėjusi teisin-
gu keliu. Juo didesnė 
buvo jos nuostaba, kai 
kartą pamatyta neįgali 
mergaitė ją tarsi „atpa-
žino“ ir priėjo, užkal-
bino. Natūraliai gimė 
ir aktorės pasirinkta 
Mirandos šukuosena 
– pabendravusi su pa-
žįstama kiek mikčio-
jančia ir užsikertan-
čia mergaite ji pamatė, 
jog jos (mergaitė ir Mi-
randos personažas) la-
bai panašios. Apiben-
drindama įgytą patirtį 
A.Gintautaitė pasako-

ja nežinojusi turinti tokių gebė-
jimų ir džiaugiasi jų atradusi. Ji 
įsitikinusi, jog svarbiausia – ne-
meluoti, nes trapus, tarsi druge-
lių gaudymą primenantis, dar-
bas žlugs.

Stengiasi keisti požiūrį  
į negalią

A.Stančikienė džiaugiasi to-
kiais išskirtiniais atvejais, kai 
pažintis su negalia, nuostabiais 
kitokiais vaikais sveikuosius pa-
skatina kurti, atrasti savyje tai, 
apie ką nė nenutuokė, pama-
tyti pasaulį kitaip. Jos įsitikini-
mu, tokie susidūrimai būtini, jie 
tampa nepamirštamu įspūdžiu 
ne tik neįgaliems vaikams, bet ir 
keičia visuomenės požiūrį į ne-
galią, skatina ją „įsileisti“, ne-
bijoti. Būtent tai ir yra pagrin-
dinis fondo tikslas, kurio link 
nuolat einama.

Naujausias fondo įgyven-
dinamas projektas – mokymai  
klientus aptarnaujantiems dar-
buotojams, kaip reikėtų ben-
drauti su neįgaliaisiais ir jų šei-
mos nariais. Darbuotojo gebėji-
mas ir supratimas, kaip reikia 
bendrauti su neįgaliuoju, leis 
jam geriau atlikti savo parei-
gas, o neįgaliajam užtikrins ga-
limybę tvarkytis savarankiškai 
ir būti suprastam. Būtent taip 
– dirbant tiek su neįgaliais, tiek 
su negalios nepaliestaisiais, gali-
ma keisti požiūrį į negalią ir kur-
ti vieningą visuomenę, kurio-
je nėra „jų“ ir esame tik „mes“.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

(pradžia 1 psl.)
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