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Kaštoninio Vilniaus krašto choro iškovotas 15 tūkst. litų čekis iškilmingai įteiktas Nemenčinės neįgaliųjų dienos užim-
tumo centro atstovams.                                                                                     Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro archyvo nuotr.

Gyvenimas –
džiaugsmas, 
kuriuo reikia 

dalytis
Pirmoji kepenų perso-
dinimo operacija Lietu-
voje atlikta 2000-aisiais. 
40-metis vilnietis Ginta-
ras Klimas, kuriam kepe-
nys transplantuotos 2006-
ųjų pabaigoje, buvo 7-asis 
recipientas. Vyriškis pri-
simena, kad tuomet šių  
operacijų sėkmė nebuvo 
labai įkvepianti: 3 žmo-
nės, kuriems buvo perso-
dintos kepenys, išgyveno, 
kiti 3 – ne. Tačiau pasirin-
kimo Gintaras neturėjo. 
Nuo kepenų transplan-
tacijos pradžios Lietuvoje 
jau atliktos 57 tokios ope-
racijos. Dauguma jas pa-
tyrusių žmonių (net 92 
proc.) išgyveno 5-erius ir 
daugiau metų. Šiuo metu 
kepenų transplantacijos 
laukia 56 žmonės.

Kaštoninio choro dovana 
neįgaliesiems – kelionė į kalnus

Trečius metus televizijos žiūrovų dėmesį traukęs vienas 
populiariausių muzikinių projektų „Chorų karai“ šiemet 
sulaukė ir ypatingo neįgaliųjų susidomėjimo. Konkurse 
dalyvavusiems chorams apsisprendus, kam jie skirtų lai-
mėtą piniginį prizą, sužinojome, kad generolės Katažinos 
Nemycko vadovaujamas Kaštoninis Vilniaus krašto cho-
ras savo sėkme nusprendė pasidalyti su Nemenčinės neį-
galiųjų dienos užimtumo centro lankytojais. Per televiziją 
apie juos parodytas siužetas, nuoširdus neįgaliųjų palai-
kymas, didelis charizmatiškų, jaunatviška energija trykš-
tančių choristų noras ne tik laimėti, bet ir pagelbėti neį-
galiesiems – viskas susipynė į vieną sėkmėn vedančią giją. 
Nors fi nalinėje dvikovoje Kaštoninis choras liko antras, vis 
dėlto 15 tūkst. litų čekis buvo laimėtas ir iškilmingai įteik-
tas neįgaliesiems. 

Jautė neįgaliųjų 
palaikymą

Kaštoninis Vilniaus kraš-
to choras Nemenčinės neįgalių-
jų dienos užimtumo centre ap-
silankė prieš įsibėgėjant „Chorų 
karų“ kovoms televizijoje. Tarian-
tis, kam būtų galima skirti laimėtą 

piniginį apdovanojimą, Katažina 
pasiūlė jį atiduoti neįgaliesiems. 
Nors, pasak jos, visus sprendi-
mus choro dalyviai priima kar-
tu – tardamiesi, diskutuodami, 
šį kartą abejonių nebuvo. Nuo-
monė nepasikeitė ir chorui at-
vykus į Nemenčinės neįgaliųjų 

dienos užimtumo centrą, kuria-
me nuolat lankosi, gyvenimo ir 
darbo įgūdžius stiprina, menine 
saviraiška užsiima daugiau kaip 
30 fi zinę ir nesunkią protinę ne-
galią turinčių žmonių.

K.Nemycko šypsosi – sutiki-
mas, kokį Kaštoniniam chorui su-
rengė Nemenčinės neįgaliųjų die-
nos užimtumo centras, nustebino 
ne tik pačius dainininkus, bet ir 
daug ko mačiusią fi lmavimo gru-
pę. Jos nariai juokavo, kad neįga-
lieji choristus pasitiko kaip pre-
zidentus – su gėlėmis, dainomis, 
nuoširdžiomis šypsenomis. Cho-
ristai ir generolė apžiūrėjo Cen-
tro patalpas, grožėjosi jo lankyto-
jų rankdarbiais, bendravo. Susi-
tikimas buvo nuoširdus ir šiltas.

Katažina džiaugiasi, kad ne-
įgaliųjų palaikymą jautė visų 
„Chorų karų“ metu. Tai patvir-
tina ir Centro direktorė Jadvyga 
Ingelevič. Pasak jos, daugelį dai-
nų neįgalieji gali dainuoti kartu 
su choristais – atmintinai moka 
jų žodžius, žino melodiją. Du kar-
tus grupė Centro lankytojų daly-
vavo tiesioginėse „Chorų karų“ 
transliacijose. Ypač visus suža-
vėjo superfi nalas, kai Kaštoni-
nis Vilniaus krašto choras buvo 
pripažintas antrosios vietos ir 15 
tūkst. litų laimėtoju. Katažina ne-
slėpė ne tik jaudulio, bet ir ašarų, 
kai choristų pasveikinti su gėlių 
puokšte į sceną vežimėliu įriedė-
jo Jaroslavas Milevskij. 

Ne ką mažiau šventiškai pra-
ėjusią savaitę Kaštoninį chorą 

(nukelta į 3 psl.)Centro neįgalieji svečiams pristato savo muzikinius gabumus.

Netikėta diagnozė
16 metų kelių policijoje dir-

bęs Gintaras sveikata niekada 
nesiskundė. Nors policijos parei-
gūno darbas – tai padidėjęs stre-
sas, įtampa, neretai ir bemiegės 
naktys, su kuriomis vyriškis siejo 
besikartojantį nuovargio jausmą, 
atrodė, kad jaunas organizmas 
puikiai su tuo susidoroja. Neri-
mo nekėlė ir pradėjęs kristi svo-
ris. Dar viena laiku suklusti su-

Donorystė – 
gyvybės kelias 

trukdžiusi aplinkybė – negaluo-
jančios kepenys beveik nesuke-
lia jokio skausmo. Apie ištikusią 
sveikatos krizę Gintaras suprato 
tik pradėjus gelsti jo odai, akių 
baltymams, sutinus kojoms, pa-
kilus temperatūrai. 

Infekcinė ligoninė, į kurią 
pirmiausia kreipėsi G.Klimas, 
policijos pareigūno nepriėmė – 
jiems esą skirta Vidaus reikalų 
ministerijos ligoninė. Į ją nuva-
žiavęs vyriškis neteko sąmonės 
ir jį net ištiko komos būklė – to-
kia prasta buvo jo situacija. Po 
kelių parų ligonį perkėlus į San-
tariškių klinikas ir atlikus išsa-
mius tyrimus, paaiškėjo sveika-
tos pablogėjimo priežastis – me-
dikai Gintarui nustatė kepenų 
cirozę, IV, paskutinę, jos stadi-
ją. Tokios diagnozės vyriškis ne-
buvo susapnavęs net košmariš-
kiausiame sapne. „Gyventi beli-
ko keleri metai“, – 2004-ųjų rug-
sėjį medikų ištarti žodžiai nelei-
do atsipalaiduoti nė akimirkai.  

Nuo diagnozės iki 
transplantacijos – dveji 

sunkūs metai
Netrukus Gintarą ėmė ka-

muoti kiti akivaizdūs negala-
vimai – jo organizme pradėjo 

Prieš 5,5 metų kepenų transplantaciją patyręs Gintaras Klimas džiaugiasi 
gyvenimu.                                                                                         Aldonos Deltuvaitės nuotr.
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Lietuvos mokyklose neseniai šurmuliavo akcija „Sa-
vaitė be patyčių“. Ginti žmogaus orumą reikia. Ir mažo, 
ir suaugusio. Tačiau kai žiniasklaida skelbia, kad paty-
čių lygis mūsų mokyklose aukščiausias Europoje, tai 
kelia abejonių.

Kam teko gyventi kurioje nors Vakarų šalyje, tą ste-
bina mums priskiriama lyderystė patyčių fronte. To 
gero yra visur. Ir ne mažiau. Airijoje mūsų mergaitės 
mokyklose patiria patyčias net ir todėl, kad jos gražes-
nės už vietines.

Kai kalbama apie toleranciją, nežinia iš kur atsiradu-
si statistika rodo, kad lietuviai netolerantiškiausi Euro-
poje. Neseniai skelbta, kad Lietuvoje net 63 proc. vaikų 
patiria seksualinę prievartą. Pažįstama mokytoja šios in-
formacijos buvo taip nustebinta, kad nutarė pasitikrinti. 
Ji anoniminę anketą pateikė 150 Vilniaus miesto viduri-
nės mokyklos vaikų. Rezultatai parodė, kad nė vienas 
jų šios prievartos nepatyrė. Gal toks skaičius apklaus-
tųjų ir nėra patikimas, tačiau privertė suabejoti, ar sek-
sualinę prievartą patiria tiek daug vaikų. Gal kam nors 
mūsų krašte naudinga laužti iš piršto ar klastoti infor-
maciją? Tai galėtų būti svarbu mokslinį tiriamąjį dar-
bą dirbantiems, dalyvaujantiems tarptautiniuose pro-
jektuose žmonėms. Jei pas mus padėtis tokia išskirti-
nai bloga, tai ir dėmesys šioms problemoms turi būti 
išskirtinis. Finansinė parama – taip pat.

Vykstant minėtai „Savaitė be patyčių“ akcijai smalsu 
daugiau sužinoti, kas tos patyčios. Vaikystėje draugužis 
mane erzino: „Algis dalgis kirvio kotas, po egle jis pa-
kavotas.“ Kad šios patyčios žeistų – nepamenu. Tačiau 
erzintojui tai tikrai patiko. O ir patyčių būna įvairių...

Daugeliui tautų gerai žinomos pasakos apie tris bro-
lius: du protingus ir vieną – kvailą. Bet štai pasakos pa-
baigoje tas kvailelis veda princesę ir paveldi jei ne visą, 
tai bent pusę karalystės. O protingieji broliai lieka išsi-
žioję, jiems iš pavydo tenka graužti nagus.

Visais laikais kvailais buvo apšaukiami tie, kurie el-
gėsi neįprastai, kitaip rengėsi, savaip šukavosi ir, kaip 
pasakytume dabar, nestandartiškai mąstė. Toks žmo-
gus patirdavo ir patiria patyčias, bet, didelei aplinkinių 
nuostabai, sulaukia ir likimo dovanų. Žinoma, patyčios 
žmogų gali įskaudinti, net palaužti. Tačiau dažnai jos su-
kelia daug sveikų ambicijų, užgrūdina ir veda į sėkmę.

Pyktį, norą tyčiotis gimdo socialinė neteisybė, skur-
das, demokratijos stoka. Kai Seimo narė viešai tyčiojasi 
iš kolegos pavardės, prasidedančios „Š“ raide, ko norėti 
iš vaikų. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirminin-
kas Jonas Šimėnas viešai per televiziją šlykščiai tyčiojo-
si iš Respublikos Prezidentės. Jam mat nepatiko, kad ji 
vetavo Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, kurios būtų 
labai nenaudingos daugiabučių namų gyventojams. O 
juk J.Šimėnas yra Maldos parlamentinės grupės narys, 
parlamentinės grupės „Už žmogaus orumą“ narys. O 
jo patyčiose nebuvo nei savigarbos, nei orumo, nei ka-
talikui tinkamo elgesio.

Tarpukario Lietuvoje vos prakutusi buržuazija į juo-
dą darbą dirbantį žmogų pradėjo žiūrėti iš aukšto. Jie 
su panieka tardavo tais laikais populiarius paniekos žo-
džius: juodnugaris, sermėgius, gamula... Šiandien yra 
kitaip. Ne tik Vakaruose, bet ir pas mus jau atsiranda 
džentelmenų, kurie niekuomet prieš tave nepakels bal-
so, iš tavęs nesityčios, elgsis pabrėžtinai korektiškai, bus 
orūs ir solidūs. Tačiau jie, pasisamdę geriausius teisinin-
kus ir valdydami didelius pinigų srautus, tave ir visą 
tavo kraštą taip nustekens, kad to oraus veido pradėsi 
nekęsti labiau už atvirai besityčiojantį. Patyčios keičia-
si, jos tampa užmaskuotos, rafinuotos, bet skriaudžia-
majam nė kiek ne mažiau skaudžios. Su patyčiomis ko-
voti galima. Kur kas sunkiau pasiekti, kad visuomenėje 
žmogus žmogui nebūtų vilkas.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

„Algis dalgis kirvio 
kotas...“

Apie tai, 
kas 

jaudina

Skuodas:

Skatina neįgaliųjų aktyvumą ir 
dirba jų labui

Lazdijų r. Pirmoji rankdarbių studijos 
paroda Laiškelyje „Bičiulys-

tei“ Zita Valeikienė papa-
sakojo apie pirmąją Lazdi-
jų rajono neįgaliųjų draugi-
jos Veisiejų padalinio rank-
darbių studijos „Kuparėlis“ 
parodą.

Prieš pusmetį įsikūrusi 
rankdarbių studija „Kupa-
rėlis“ parodą surengė Vei-
siejų krašto muziejuje. Joje 
savo darbus pristatė Edita 
Česnulytė, Ona Rėkuvie-
nė, Elė Venckuvienė, Bro-
nislava Vaikšnorienė, Al-
dona Targauskienė ir stu-
dijos vadovė Dalia Leo- 
navičienė. Moterų darbai 
gana įvairūs – nėriniai, 
mezginiai, segės, deku-
puoti indai ir virtuvės ry-
kai, atnaujintos, dekupuo-
tos kėdės, paveikslai.

Į parodos pristatymą 
susirinko daug Lazdijų ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
Veisiejų padalinio narių. 
Atvyko ir Veisiejų miesto 
seniūnas Juozas Rutkaus-
kas, Lazdijų rajono savi-

Skuodo meno mokyk- 
los salėje įvyko Skuodo ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
ataskaitinis susirinkimas. 
Jame kalbėta apie nuveik-
tus darbus, teikiamas socia- 
lines paslaugas, projektus.

Draugijos pirmininkė 
Raminta Zabitienė susi-
rinkusiesiems pateikė 2011 
metų veiklos ataskaitą. Per-
nai draugija vykdė du pro-
jektus: Socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje ir 
tęstinį projektą „Jei nusil-
po kūnas – neleiskime nu-
silpti sielai“.

Pasak pirmininkės, 
praėjusiais metais teikta 
asmeninio asistento neįga-
liesiems paslauga – drau-
gijos nariams pagelbėta, 
lankantis sveikatos prie-
žiūros, teisėsaugos ir kito-
se įstaigose. Keturis mėne-
sius vykdyta savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdy-
mo veikla. Globos namuo-
se neįgaliesiems sudarytos 
sąlygos užsiimti gydomą-
ja mankšta – kvalifikuota 
specialistė kiekvieną pa-
konsultavo ir sudarė pro-
gramą pagal ligos pobūdį.

R.Zabitienė papasako-
jo, kad neįgalieji amatų 
būrelyje mezga, užsiima 
rankdarbiais, mokosi siū-
ti. Moterys, turinčios sun-
kią negalią, į užsiėmimus 
atvežamos. Draugijos na-
riams teikiamos transpor-
to paslaugos, jie vežti į gy-
dymo ar valstybines įstai-
gas, draugijos organizuo-
jamus renginius. Pagalbos 
į namus paslauga pasinau-
dojo 5 neįgalieji. Paslaugų 
teikėja jiems padėjo apsi-
tvarkyti buityje, nupirko 
vaistų ir t.t.

„Sociokultūrinę veiklą 
suprantame labai plačiai – 
tai ir meninių įgūdžių ug-

valdybės tarybos narė Ja-
nina Ražukienė ir kiti.

Veisiejų bendruome-
nė draugiška ir susitelku-
si. Vieni kitus palaikome, 
pasidžiaugiame pasieki-
mais. Taip pat ir mes, Vei-
siejų neįgalieji, visuomet 
jaučiame draugišką petį.

Parodos pristatyme 
kalbėjusi „Kuparėlio“ 
vadovė D.Leonavičienė 
trumpai papasakojo de-
kupažo atsiradimo istori-
ją, pasidalijo mintimis apie 
šiuolaikinės moters santy-
kį su rankdarbiais. Vadovė 
negailėjo gerų žodžių vi-

Parodoje darbus pristačiusios darbštuolės (iš kairės): Elė Venckuvienė, Ona Rėkuvienė, Edita 
Česnulytė, Zita Valeikienė, Bronislava Vaikšnorienė ir vadovė Dalia Leonavičienė. 

soms studijos narėms. Pa-
sak jos, per pusmetį mote-
rys daug ko išmoko, atsi-
skleidė jų kūrybiškumas.

Renginyje skambėjo 
darbštuolės A.Targaus- 
kienės eilės, grojo Irenos 
Gudebskienės kapeliukė 
„Trepsiukai“.

dymas, kultūrinis žmonių 
užimtumas. Dalyvauda-
mi šioje veikloje neįgalie-
ji tampa aktyvesni, drau-
giškesni, save gali išreikšti 
dainoje ir poezijoje“, – tei-
gė R.Zabitienė. Praėjusiais 
metais surengta poezijos 
šventė, kurioje draugijos 
nariai skaitė savo ir kitų 
sukurtas eiles, pasirodė 
moterų ansamblis „Kran-
tų gėlė“, vadovaujamas 
Audronės Meškauskienės.

Sportą mėgstantys 
draugijos nariai varžėsi 
Lietuvos neįgaliųjų sporto 
žaidynėse Kaune, mažie-
ji dalyvavo Lietuvos neį-
galiųjų draugijos kasmet 
organizuojamoje šventė-
je „Vienos žemės vaikai“, 
taip pat stovyklavo Mon-
ciškėse, 25 suaugusieji il-
sėjosi prie jūros Švento-
sios mokymosi ir reabili-
tacijos centre.

Įgyvendinant projektą 
„Jei nusilpo kūnas – neleis-
kime nusilpti sielai“, daug 
dėmesio skirta neįgalie-
siems, gyvenantiems kai-
muose – jie nuvežti į poe-

zijos šventę, jiems  surengta 
keletas išvykų po Lietuvą.

Kaip teigė R.Zabitienė, 
draugijos nariai mokėsi 
ir šiaurietiško ėjimo, nes 
draugija iš projekto lėšų 
įsigijo 6 poras lazdų. Kiek- 
vienais metais tradiciškai 
vykstama į Kryžių kalną, 
Šiluvos atlaidus, taip pat 
aplankomos pakeliui esan-
čios įdomesnės vietos.

Pasak pirmininkės, ne-
įgaliuosius stengiamasi 
įtraukti į įvairias veiklas, 
draugijoje jie visada lau-
kiami ir išklausomi. Bene 
labiausiai jiems patinka pa-
žintinės išvykos, lankyma-
sis kultūros renginiuose.

R.Zabitienei baigus iš-
samią ataskaitą, už lėšų pa-
naudojimą atsiskaitė Aldo-
na Jakutienė.

Skuodo rajono savival-
dybės tarybos narys Gedi-
minas Anužis pasidžiaugė 
draugijos nuveiktais dar-
bais ir linkėjo visiems geros 
sveikatos. Socialinės para-
mos skyriaus vyriausiosios 
specialistės Jadvygos Ka-
žienės duomenimis, rajone 

yra 1 800 neįgaliųjų. Iš sa-
vivaldybės biudžeto skiria-
ma 50 tūkst. litų malkoms 
nupirkti vienišiems ir neį-
galiems žmonėms. Dar 12 
tūkst. litų iš savivaldybės 
lėšų skirta neįgaliųjų būs-
to pritaikymui, šiai pro-
gramai Neįgaliųjų reika-
lų departamentas skyrė 17 
tūkst. litų. Pagalba į namus 
teikiama 35-iems neįgalie-
siems, 17 žmonių triskart 
per savaitę vežami į diali-
zės procedūras, 190 – ap-
rūpinti techninės pagal-
bos priemonėmis, 6 sutei-
kiamos dienos paslaugos 
jų namuose.

Skuodo meno mokyk- 
los direktorės pavaduotoja 
Daiva Andriekuvienė kvie-
tė dalyvauti gegužės 5 d. 
Europos dienai skirtuose 
renginiuose. Čia neįgalie-
ji taip pat galės prekiauti 
savo darbeliais.

Susirinkimą vainikavo 
moterų ansamblio „Kran-
tų gėlė“ dainos. Atėjusieji 
galėjo pasigėrėti neįgalių-
jų darbeliais.

Rūta RONKAUSKIENĖ

Ataskaitinį susirinkimą praskaidrino Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos moterų ansamblis 
„Krantų gėlė“.                                                                                                                      Rūtos Ronkauskienės nuotr.
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Šiaulių r.:

(atkelta  iš 1 psl.)
Nežinau, kuo būčiau buvęs, 

jei ketverių metukų manęs ne-
būtų palietęs cerebrinis paraly-
žius. Šeima išgyveno, tėvai ve-
žiojo mane pas geriausius gydy-
tojus, tačiau veltui. Reikalai nė 
kiek negerėjo. Tiesa, dėl vaikš-
čiojimo nelabai skundžiausi, nes 
galėjau ganėtinai daug nė kiek 
nepavargdamas nukeliauti. Su 
kitais vaikais žaidžiau įvairius 
žaidimus. Ypač patiko visų mėg-
tas „kvadratas“. Bėginėjau taip 
vikriai, kad mane sunku buvo 
išmušti iš šio žaidimo.

Išmokau važinėti dviračiu, 
net mopedu. Kadangi tėvas 
buvo mokytojas, anksti pradė-
jau skaityti, rašyti, skaičiuoti. 
Gerai mokiausi, viskuo domė-
jausi. Dviračiu vidurvasaryje 
su draugais apvažiuodavau to-
limiausius rajonus.

Patiko ir muzika. Taip anks-
tyvoje paauglystėje pradėjau 
kantriai mokytis groti armoni-
ka, o besimokydamas Mosėdyje 
(Skuodo r.), iš sutaupytų pinigų 
nusipirkau nedidelį akordeoną. 
Vėliau prisijaukinau mandoliną, 
birbynę. Saviveiklinis gyveni-
mas leido man visiškai pamirš-
ti savo negalią. Mes ruošdavo-
me išvykas, vidurinėje su drau-
gais daug svajojome apie būsi-
mas profesijas.

Daug žinių įgijau Klaipėdos 
pedagoginėje mokykloje, grojau 
mokyklos styginiame orkestre. 
Pasirinkau nelengvą, didelės 
ištvermės reikalaujantį moky-
tojo kelią. Turėdamas savivei-
klininko patirtį, būriau ansam-

Neturėjau laiko liūdėti 
dėl negalios

blius, orkestrėlius. Mažeikių ra-
jono Sedos vidurinėje mokyklo-
je ilgam subūriau estradinį or-
kestrą. Ėmiau groti vestuvėse ir 
buvau mėgstamas, darbo netrū-
ko – grojau kiekvieną šeštadie-
nį ir sekmadienį. Važinėjome ne 
vien po Žemaitiją, bet pasirody-
davome Panevėžyje, Pasvalyje, 
Kupiškyje. O darbo dienomis 
mokytojavau, organizavau po-
pamokinę veiklą. Vėliau pasi-
rinkau lietuvių kalbos ir litera-
tūros studijas Vilniaus valstybi-
niame institute. Tuomet prasi-
dėjo dar sunkesnės dienos.Teko 
save dalinti į daugelį dalių: pa-
mokoms, neakivaizdinėms stu-
dijoms. Teko labai daug skai-
tyti, važinėti į konsultacinius 
punktus Šiauliuose, Kaune, Vil-
niuje ar Klaipėdoje. Neužmir-
šau ir muzikos, viską tarpusa-
vyje derinau. Sėkmingai bai-
giau studijas, gavau diplomą. 
Gerai išmokau groti saksofo-
nu tenoru, trimitu, akordeonu.

Nebuvo laiko nei pailsėti, 
nei dėl savo nelaimės verkšlen-
ti. Mano plati veikla leido užsi-
miršti ir gyventi aktyvų gyve-
nimą. Gal būtent negalia ir pa-
skatino nesėdėti rankų sudėjus, 
ieškoti širdžiai mielos veiklos... 
Vėliau sukūriau šeimą, su žmo-
na užauginome du sūnus. Nu-
stojęs groti vestuvėse, ėmiau 
rašyti knygas. Tad užsiėmimų 
man netrūksta ir dabar, tik nėra 
laiko liūdėti ir burnoti ant liki-
mo dėl dar vaikystėje aplankiu-
sios negalios.

Ignas RAUDONIS

KONKURSUI Kaip negalia pakeitė 
mano gyvenimą

neįgalieji sutiko ir savo Centre. 
Jie dar kartą dėkojo už nuoširdų 
dėmesį ir paramą, dainavo savo 
išmoktas dainas, klausėsi choris-
tų, kartu fotografavosi, bendravo.

Sieja graži draugystė 
K.Nemycko ir Nemenčinės 

neįgaliųjų dienos užimtumo cen-
tro pažintis, peraugusi į gražią 
draugystę, prasidėjo prieš trejus 
metus. Direktorė J.Ingelevič pri-
simena, kad tuomet Centras ren-
gėsi paminėti 5-ąsias savo veik-
los metines. Kadangi tai turėjo 
būti šventė ne vien Centro, bet ir 
visos Nemenčinės gyventojams, 
jos organizatoriai ruošėsi labai 
atsakingai. Renginiui numatytas 
biudžetas buvo nedidelis, tad at-
likėjų, kurie paįvairintų šventę ir 
paliktų malonius įspūdžius, rasti 
buvo nelengva. Tada ir gimė min-
tis pabandyti pasikviesti Kataži-
ną. Direktorė prisimena – atlikė-
ja iš karto sutiko. Ir atsisakė bet 
kokio atlygio. Centro darbuotojai 
ir lankytojai dar labiau nustebo, 
kai į Nemenčinės kultūros cen-
trą K.Nemycko atvyko ne viena, 
o su šokėjų grupe. Šventė ilgam 
įsiminė joje dalyvavusiųjų atmin-
tyje. Beje, ir šią gegužę miesto vi-
suomenę Centras pakvies į kas-
met minimą savo įkūrimo šventę. 
Nors šį kartą jokia sukaktis ir ne-
bus pažymima, šventėje taip pat 
laukiama garbingų svečių – Kata-
žinos ir jos vadovaujamo Kaštoni-
nio Vilniaus krašto choro. 

Šventės dalyviams ruošia-
ma ir maloni staigmena – Kašto-
ninis Vilniaus krašto choras kar-

Kaštoninio choro dovana 
neįgaliesiems – kelionė į kalnus

tu su neįgaliaisiais rengiasi atlik-
ti „Chorų karuose“ skambėjusią 
dainą „Laikas“. Konkurse prie šio 
kūrinio atlikimo prisijungė maest-
ro Virgilijus Noreika, daina su-
laukė palankių vertinimo komi-
sijos atsiliepimų, televizijos žiū-
rovų skambučių. Ją atmintinai iš-
moko ir Nemenčinės neįgaliųjų 
dienos užimtumo centro lanky-
tojai. Beje, praėjusią savaitę Cen-
tre apsilankę choristai drauge su 
neįgaliaisiais ją jau ir parepetavo. 

Negalia nebuvo visiškai 
nežinomas dalykas 

Katažina pasakoja, kad nega-
lia, su ja susidūrę žmonės jos gy-
venime nėra naujiena. Prieš kurį 
laiką širdies smūgį patyrė iki tol 
buvęs visiškai sveikas, vos 45-
erių sulaukęs jos klasės draugo tė-
tis. Dabar jis negali pakilti iš neį-
galiojo vežimėlio. Atvykusi pas 
tėvus ji dažnai susitinka, paben-
drauja su šiuo žmogumi – neto-
liese gyvenantį neįgalųjį atveža 
jo žmona. Katažina neslepia, kad 
jai skaudu matyti, kaip negalia 
pakeičia žmogaus gyvenimą, su-
vokti, kiek daug valios, jėgų, dva-
sios stiprybės ji pareikalauja. Atli-
kėja prisipažįsta, kad tokie atvejai 
priverčia susimąstyti – juk tai gali 
nutikti kiekvienam. Todėl turime 
būti atidūs ir dėmesingi tiek savo 
gyvenimams, tiek negalios paly-
tėtiems žmonėms. 

K.Nemycko prisimena nese-
niai pati patekusi į avariją, kurios 
metu nukentėjo jos stuburas. Gy-
dytojai netgi prognozavo, kad Ka-
tažinai gali prireikti neįgaliojo ve-
žimėlio. Laimė, patirta trauma ne-
buvo tokia sudėtinga, kad ją lydė-

tų sunkios pasekmės. Tačiau Ka-
tažina neneigia, kad ir pati avari-
ja, ir medikų įspėjimai paskatino 
elgtis atsargiau, branginti savo 
sveikatą ir gyvybę. „Kartais toks 
psichologinis šokas – visai neblo-
gas dalykas“, – patirtus išgyve-
nimus apibendrina Kaštoninio 
Vilniaus krašto choro generolė. 
Ir priduria, kad turime išmokti 
džiaugtis kiekviena diena, nesi-
liauti svajoti ir padėti išsipildyti 
kitų žmonių svajonėms.

Svarbiausia – turėti tikslą
K.Nemycko tarėsi su Cen-

tro direktore, kam konkrečiai 
būtų galima skirti laimėtus pi-
nigus, domėjosi neįgaliųjų veži-
mėlių, kitų techninės pagalbos 
priemonių kainomis. Vis dėl-
to nuspręsta suteikti džiaugs-
mo ne vienam ar dviem neįga-
liesiems, o visiems Centro lan-
kytojams. J.Ingelevič patarus, 
tokiu džiaugsmu pasirinkta ke-
lionė į kalnus – jos neįgalieji la-
biausiai norėjo. Neįgaliesiems į 
ją išsiruošti pavieniui beveik ne-
įmanoma. Ir ne vien dėl fi nansi-
nių dalykų – daugeliui jų reikia 
nuolatinės pagalbos, lėtesnio ke-
lionės tempo, specialaus marš-
ruto, padėjėjų. Drauge lengviau 
įveikti visas kliūtis.

J.Ingelevič patikino, jog vyk-
ti į kelionę bus pasiūlyta visiems 
daugiau kaip 30-čiai Centro lan-
kytojų. Trečdalis iš jų juda rate-
liais, tad teks priimti ir daugiau 
padėti galinčių savanorių. Svars-
toma apie kelionę į Tatrų kalnus. 
Kuri šalis – Lenkija ar Slovakija 
– galėtų būti pasirinkta, kol kas 
nenuspręsta. Ir tiksli kelionės 
data nežinoma. Centro direkto-
rė neslepia, jog 15 tūkst. litų to-
kiai kelionei per mažai, todėl dar 
teks papildomai ieškoti rėmėjų. 
Nemenčinės neįgalieji turi jiems 
padedančių verslininkų, tad ne-
praranda vilties, kad paramos 
sulauks ir šį kartą. „Svarbiausia 
– turėti tikslą. O jau tada – imtis 
darbo“, – optimistiškai nusitei-
kusi J.Ingelevič neabejoja, kad 
Kaštoninio choro parodytas dė-
mesys, nuoširdumas ir fi nansinė 
parama taps sektinu pavyzdžiu 
ir kitiems, neįgaliesiems neabe-
jingiems, žmonėms, padėsian-
tiems išsipildyti vienai didžiau-
sių jų svajonių.

Aldona MILIEŠKIENĖKaštoninio choro nariai dainuoja neįgaliesiems.

 Laiškelyje, atsiųstame „Bi-
čiulystei“, Šiaulių rajono neįga-
liųjų draugijos Gruzdžių padali-
nio narė Aldona Veikalienė pa-
pasakojo apie organizuotą pavasa-
rio švenčių minėjimą.

Į Kužiuose surengtą šven-
tę susirinko ne tik vietiniai neį-
galieji, bet ir Šiaulių rajono neį-
galiųjų draugijos padalinių na-
riai iš Bubių, Meškuičių, Kuršė-
nų ir Gruzdžių. Renginį pradėjo 
Šiaulių rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Elena Kačins-
kienė. Vėliau susirinkusiesiems 

Pavasario 
šventė

dainavo Kužių moterų ansamb-
lis. Savo eiles skaitė Meškuičių 
neįgaliųjų draugijos narė Auge-
nija Valuntienė ir Gruzdžių pa-
dalinio narė Aldona Veikalie-
nė. Kužių šokių kolektyvas „Pa-
trepsėlis“ sušoko keletą links-
mų šokių.

Vėliau visiems susirinku-
siesiems įteiktos pavasarinės 
puokštės. Jos ir puiki šventės 
nuotaika praskaidrino pavasa-
rio dieną ir įkvėpė optimizmo.

Atminčiai – bendra Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro ir Kaštoninio choro nuotrauka.

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (LŽNS) praneša, kad 
2012 m. gegužės 17 d. ISM Vadybos ir ekonomikos universite-
to salėje, Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, įvyks eilinis LŽNS visuoti-
nis narių suvažiavimas. Suvažiavimo pradžia – 11 val.

Numatomi darbotvarkės klausimai:
1. Pirmininkaujančiųjų, sekretoriato, balsavimo komisijos 
 rinkimai;
2. LŽNS prezidentės ataskaita;
3. Kontrolieriaus ataskaita;
4. LŽNS metinės fi nansinės atskaitomybės tvirtinimas;
5. Diskusijos;
6. Kiti klausimai.

INFORMACINIS
PRANEŠIMAS
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Psichologo 
patarimai

Savižudybės priežastis  
ne tik liga

Pastaraisiais metais visais ži-
niasklaidos kanalais platinama 
žinutė apie aukštus mažos šalies 
Lietuvos savanoriško pasitrauki-
mo iš gyvenimo rodiklius. Psi-
chologai atlieka šimtus tyrimų 
bandydami išsiaiškinti, kaip pri-
imami tokie sprendimai, kokios 
jų priežastys ir pasekmės.

Viena populiariausių prie-
žasčių, kodėl nusprendžiama 
pasitraukti iš gyvenimo, yra pa-
vojinga ir ne visada atpažįsta-
ma liga – depresija. Teigiama, 
kad tam tikras depresijos laips-
nis visada yra susijęs su kentėji-
mo jausmu ir įsitikinimu, jog ki-
tos išeities paprasčiausiai nėra. 
Susikoncentravęs į savo kančią 
žmogus nebepastebi šviesių da-
lykų, užsiblokuoja ir tokios nuo-
taikos palaipsniui tampa neįvei-
kiamais sunkumais. Toji būse-
na neretai taip iškraipo mąsty-
mą, kad ima sufleruoti išganin-
gą idėją: „Visiems be manęs bus 
geriau.“ Pasąmonė savižudiškas 
mintis tiesiog racionalizuoja ir 
sprendimas tampa ne toks ir su-
dėtingas, netgi, rodos, gelbstin-
tis. Nors dažnas šioje situacijoje 
atsidūręs žmogus prisiekinėja 
taip bandantis nuo kančių išlais-
vinti kitus, nebebūti jiems našta, 
iš tiesų visa jo sąmonė egoistiš-
kai koncentruojasi į jį patį ir tik 

Renkuosi (ne)gyventi
Turbūt ne vienam neįgaliajam yra tekę susidurti su nuo-
mone ar net išgirsti šnabždantis „jei būčiau jo (-s) vieto-
je – nusižudyčiau“. Sunku net įsivaizduoti, kokie jausmai 
tuo metu kyla – pasimetimas, skausmas, pyktis – kas gali 
spręsti mūsų gyvenimo ir mirties klausimus. Ne paslaptis, 
kad mintys apie savižudybę aplanko neretą nelaimę paty-
rusį ar didelės negalios kamuojamą žmogų, nesirenka jo 
pagal amžių, sveikatos būklę ar kitus kriterijus. Kaip, kada 
ir kodėl pasirenkamas (ne)gyvenimas?

jo vieno norą išsivaduoti.
Tam tikra prasme savižu-

diškas depresija sergančių ligo-
nių mintis net galima pavadin-
ti simptomu ir kaip dėl skaus-
mo krūtinės srityje nekaltina-
me sergančiųjų širdies ligomis, 
taip dėl pasitraukimo iš gyveni-
mo nereikėtų kaltinti ir depresi-
ja sergančiųjų. Tam tikras depre-
sijos laipsnis būdingas ir dau-
geliui negalią turinčiųjų, ypač 
tų, kurie niekaip negali susitai-
kyti su savo liga, rasti būdų su 
ja gyventi. Nuotaikos svyravi-
mai, taip pat ir depresija yra pa-
gydomi, tad laiką, skirtą savęs 
gailėjimui, vertingiau išnaudoti 
kapstantis iš slogios nuotaikos, 
bandant atrasti gyvenimo pras-
mę, nesusikoncentruojant tik į 
save, bet įžvelgiant savo svarbą 
ir kitų akyse.

Savižudybė 
romantizuojama

Dar nuo Romeo ir Džiul-
jetos ar lietuviškosios pasken-
duolės Veronikos laikų savižu-

dybė romantizuojama ir idea-
lizuojama. Ne vienas rašytojas 
mirtį vaizduoja kaip išsigelbėji-
mą, išsivadavimą, būdą priartė-
ti prie Dievo ir pan. Mūsų pro-
tai vis dažniau mirtį mato kaip 
gražią, baltą, apkaišytą gėlėmis 
ir prasmingą, taip tarsi raciona-
lizuojama jos baimė: tai, kas gra-
žu, negali gąsdinti. Psichologai 
taip pat susiduria su savižudy-
be kaip įrankiu ką nors paveikti, 
nubausti. „Kai manęs nebebus, 
jie supras, ką prarado“, – tokia 
mirtis tampa visiškai beprasmė, 
nes neretai artimiesiems tik pa-
lieka daug klaustukų ir jokių at-
sakymų. Tokia mirtis dažniau-
siai suvokiama kaip pagalbos 
šauksmas, bandymas atkreipti 
kitų dėmesį, parodyti skausmą, 
kančią, sulaukti atjautos. Tokią 
mirtį pasirenkantieji išties mir-
ti nenori, greičiau siekia sukelti 
aliarmą, supurtyti aplinką.

Apsispręsti (ne)gyventi – 
sunku ar lengva?

Psichologai pastebi, kad sa-

vižudžiai dažniausiai nori ne 
mirti, o nustoti gyventi. Tokia 
dichotomija diktuoja norą pa-
bėgti nuo dabar išgyvenamo 
skausmo, pykčio, širdgėlos. Ma-
noma, kad jei egzistuotų kokia 
nors tarpinė būsena, alternaty-
va mirčiai, dauguma ją pasirink-
tų. Vadinasi, savanoriška mirtis 
iš tiesų nėra geriausia išeitis ir 
galbūt atradus kitą būdą išsiva-
duoti iš kankinančios būsenos 
jos būtų galima išvengti.

Dažnai diskutuojama, kas 
nusižudo – stiprūs ar silpni 
žmonės? Iš tiesų savižudybė nie-
ko bendro neturi su asmenybės 
stiprumu ar silpnumu. Ji susi-
jusi tik su subjektyviai išgyve-
namu psichologiniu skausmu. 
Šis skausmas susideda iš per-
dėtai patiriamų emocijų ir jaus-
mų – kaltės, baimės, nerimo, net 
vienišumo. Tačiau net pernelyg 
didelis psichologinis skausmas 
gali sumažėti, atradus tinkamus 
„nuskausminamuosius“.

Namų darbai sielai:
Kaip pasakyti 

gyvenimui „taip“?
Mūsų mintys, planai ir sva-

jonės priklauso mums. Galime 
pasiduoti širdgėlai, nusileisti 
psichologiniam skausmui ir pri-
pažinti kažko kito pergalę prieš 
mus, tačiau tokiu atveju teks pri-
pažinti ir visišką savo pralaimė-
jimą. Savanoriškas pasitrauki-
mas iš gyvenimo neišsprendžia 
jokių problemų, veikiau suku-
ria naujų – artimiesiems palie-
ka daug neatsakytų klausimų, 

dar daugiau kaltės jausmų. Ar 
išties linkime jiems tokio gyve-
nimo? Ar tikrai norime juos pa-
skandinti širdgėloje? Turbūt ne. 
Psichologinio skausmo malšin-
tojais galime tapti ir mes pa-
tys, ir mus supantys žmonės: 
vos tik užplūdus liūdesiui bū-
tina kuo greičiau jį sklaidyti ge-
romis mintimis, prisiminimais, 
svajonėmis, padėti prasiblaškyti 
gali artimieji, šeimos nariai. Bet 
koks atviras pokalbis apie jaus-
mus gali padėti atrasti „TAIP – 
gyvenimui“.

Kaip padėti norinčiam 
pasitraukti iš gyvenimo?
Kartais žmonės kenčia tyliai, 

planuoja savižudybę niekam 
nežinant. Egzistuoja mitas, kad 
pokalbis apie savižudybę bus 
nepatogus, nemalonus, tačiau 
šį mitą reikėtų sugriauti. Atvi-
rai ir nuoširdžiai pasidomėjus, 
ką žmogus apie tai mano, daž-
niausiai sulaukiama nuoširdaus 
atsakymo. Jei įtariate, kad šalia 
esantis žmogus svarsto, ką pa-
sirinkti, nebijokite atvirai su juo 
apie tai pasikalbėti – nepatarki-
te, išklausykite ir pabandykite 
suprasti, išsiaiškinkite, kas jį su-
laiko nuo savižudybės, ir tai ak-
centuokite, paskatinkite kreiptis 
pagalbos į kitus (medikus, psi-
chologus, galinčius padėti nu-
malšinti psichologinį skausmą). 
Tiesūs klausimai ir atviras po-
kalbis apie savižudybę mažina 
jos riziką ir tampa pirmu labai 
svarbiu žingsniu pagalbos link.

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Daktaras
Aiskauda

Ridikėliai – vitaminų šaltinis

Cheminė sudėtis
Šakniavaisiuose yra baltymų 

(jų sudėtyje – aminorūgščių: ar-
ginino, histidino, cistino, tripto-
fano, metionino, trepnino, leuci-
no, izoleucino), angliavandenių, 
fermentų, pektinų, eterinių alie-
jų. Taip pat sieros – per dieną rei-
kia suvalgyti apie 50 g ridikėlių, 
mat didesnis jų kiekis, veikiant 
sierai, gali sudirginti skrandį. Ri-
dikėliuose yra glikozidų, organi-
nių rūgščių (citrinų, obuolių), ka-
roteno, vitaminų C, B1, B2, B5, B6, 
PP, mineralinių medžiagų (ka-
lio, cinko, fosforo, magnio, kal-
cio, geležies, jodo, natrio). La-
puose, mokslininkų laikomuose 
naudingiausia ridikėlio dalimi, 
yra vitamino C, fitoncidų ir kitų 
bioaktyvių medžiagų. Susmul-
kinti ridikėlių lapai naudojami 
salotoms, jų dedama į sriubas. 

Pastaba. 100 g ridikėlių šak- 
niavaisių turi 20–25 mg vitamino 

Ridikėlis yra kryžmažie-
džių šeimos augalas. Yra 
daug ridikėlių veislių, ku-
rios skiriasi šakniavaisių 
skoniu (skonis priklauso 
nuo eterinių aliejų, aštru-
mas – nuo glikozidų), for-
ma (be rutulio, dar būna 
ovalo, cilindro ir verpstės 
formų), spalva (balti, gel-
toni, ryškiai rožiniai, vyš-
niniai, rudi, violetiniai), 
subrendimo laiku. 

C, tai yra 2 kartus daugiau negu 
morkos ir burokėliai. Baltymų ri-
dikėliai taip pat turi dukart dau-
giau negu pomidorai, patisonai, 
baklažanai ir aguročiai. 

Kaip sumažinti nitratų 
kiekį

Ridikėliai, kaip ir kitos šak- 
niavaisinės bei lapinės daržovės, 
sukaupia nitratų, kurių nedide-
lis kiekis sveikatai nekenkia. Jei 
prieš ruošdami ridikėlius mais-
tui juos pamerksime valandai 
į vėsų vandenį ir vėliau į salo-
tas išspausime šiek tiek citrinos 
sulčių – nitratų kiekis sumažės, 
mat vitaminas C neleidžia nitra-
tams susijungti su hemoglobinu 
ir organizmas įsisavins dar ma-
žiau nitratų. 

Kartumynai – ne bėda
Jei pasitaikė kartūs ridikėliai 

(tai priklauso nuo tioglikozidų 
kiekio; pastarieji pasižymi anti-
bakterinėmis savybėmis), jų ne-
išmeskime, 30 min. palaikykime 
pamerkę pasūdytame vandenyje 
(litrui vandens reikės 0,5 šaukšto 
valgomosios druskos). Kartumo 
atsikratyti ne visada naudinga, 
mat jis gerina apetitą, valo žar-
nyną, teigiamai veikia burnos ir 
ryklės mikroflorą (dėl to dings-
ta ir nemalonus burnos kvapas).  

Gydomosios ridikėlių 
savybės:

– vitaminų ir mineralų šal-
tinis;

– gerina imunitetą;
– didina hemoglobino lygį 

kraujyje;
– greitina medžiagų apykaitą;
– gerina apetitą ir virškinimą;
– stabdo riebalų kaupimąsi;
– gydo žaizdas ir opas (išoriš-

kai naudojamos ridikėlių sultys);
– saugo nuo vidurių užkie-

tėjimo;
– didina seilių ir šlapimo iš-

siskyrimą;
– veikia kaip antibakterinė, 

antimikrobinė ir antigrybelinė 
priemonė;

– tinka širdies ir kraujagyslių 
ligų profilaktikai;

– gydo peršalimo ligas, astmą 
(vartojamas ridikėlių ir morkų 
sulčių mišinys);

– gydo radikulitą (daromi tar-
kuotų ridikėlių kompresai);

– mažina galvos skausmą 
(sultimis įtrinama kakta ir smil-
kiniai); 

– tinka inkstų, šlapimo pūs-
lės ir tulžies pūslės akmenligės 
profilaktikai;

– mažina riziką susirgti onko-
loginėmis ligomis;

– padeda atsinaujinti kvėpa-
vimo takų gleivinei;

– padeda organizmui atsikra-
tyti cholesterolio pertekliaus, ra-
dionuklidų ir sunkiųjų metalų;

– stabilizuoja cukraus lygį 
kraujyje;

– padeda normalizuoti arte-
rinį kraujospūdį.

Prieš pirkdami apžiūrėkite
Šakniavaisiai (tinkamiausi – 

iki 3 cm skersmens) neturi būti 
minkšti, išpurtę, sumedėję (šitaip 
nutinka, kai per karščius daržo-
vėms pritrūksta drėgmės), su-
skilę (ar kitaip pažeisti), šiurkš-
čia ar nelygiai nuspalvinta odele, 
su juodais taškeliais (puvimo po-
žymis), apvytusiais lapeliais, tu-
rėti nebūdingų kvapų. Atkreipki-
te dėmesį į ridikėlių spalvą – kuo 
jie šviesesni, tuo juose mažiau vi-
tamino C. 

Kada ridikėliai  
nevartotini

Ši daržovė visai nevartoti-
na po infarkto, mat ridikėliuo-
se esantis garstyčių aliejus gali 
pakartotinai sukelti šios ligos 
priepuolį. Sergant kai kuriomis 
skrandžio ir žarnyno ligomis, ri-
dikėlius reikėtų vartoti rečiau ir 
nedidelėmis porcijomis, priešin-
gu atveju galima susilaukti ligų 
paūmėjimo. Konkrečių rekomen-
dacijų turėtų suteikti gydytojas. 
Taip pat švieži ridikėliai nereko-
menduotini vartoti žmonėms, 
sergantiems gūžiu (liga, kai pa-
didėja, išveša skydliaukė). Žino-
tina, jog skydliaukei nepakenksi-
me valgydami virtus ridikėlius.

Romualdas OGINSKAS 
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(atkelta  iš 1 psl.)

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Skirtas butas, į kurį 
negali patekti

Nuo vaikystės po sunkios 
ligos visiškai nevaikštantis, 
prie vežimėlio prikaustytas 
A.Simončikas apie 10 metų lau-
kė socialinio būsto. Vyras nu-
džiugo sužinojęs, kad jam pa-
skirtas butas naujame pastate 
Panemunėje, kur įrengti specia-
lūs butai neįgaliesiems, bet grei-
tai turėjo nusivilti.

Atriedėjęs vežimėliu prie 
laiptinės, A.Simončikas pamatė, 
kad ten neįmanoma įvažiuoti dėl 
aukšto borto. O viduje dar laukė 
statūs laiptai, ant kurių neįma-
noma sumontuoti plokštės už-
važiuoti su vežimėliu. Butas taip 
pat nepritaikytas neįgaliesiems.

Įdomiausia, kad šalia šio 
buto yra kitas, kurio tualetas ir 
dušai pritaikyti judėjimo nega-
lią turintiems žmonėms, o ša-
lia jiems įrengtas specialus lif-
tas. Tačiau šis butas dar anks-
čiau buvo skirtas moteriai, au-
ginančiai dukterį. Abi jos fiziš-
kai sveikos. Vyras pasakoja su-
žinojęs, jog moteris su dukterimi 
bute nė negyvena ir yra nepaten-
kintos, kad gavo neįgaliesiems 
skirtą butą, kuriame nėra vonios. 
Deja, keistis butais jos nenori.

K.Veverskio gatvėje neįga-
liesiems skirti butai yra dviejų 
kambarių. Antrasis kambarys 
numatytas prižiūrinčiam neį-
galųjį globėjui. Globėją turi ir 
A.Simončikas, bet jam skirtas 
vieno kambario būstas ir, anot 
savivaldybės tarnautojų, dides-
nis nepriklauso.

Nors paskirtame bute A.Si-
mončikas negali gyventi, kas 
mėnesį privalo mokėti 106 litus 
nuomos ir komunalinius mokes-
čius. Kitaip prarastų jam skirtą 
butą ir turėtų kito eilėje laukti 

dar bent 10 metų. Vyras prisipa-
žino tebesitikintis, kad valdinin-
kų klaida bus ištaisyta.

Gyvenamojo fondo admi-
nistravimo skyriaus vedėja 
Birūta Kaulakytė teigė, kad 
A.Simončiko norai – per dideli, 
esą jis „į savo butą nori vos ne 
kaip į pilį įvažiuoti“. Ji paaiški-
no, jog dalijant butus nuominin-
kams, kurie buvo iškelti iš savi-
ninkams grąžintinų gyvenamų-
jų namų, neįgalūs žmonės patys 
nepanoro apsigyventi jiems pri-
taikytuose būstuose. Todėl pir-
muose aukštuose esantys butai 
skirti kitiems žmonės, kad ne-
stovėtų tušti. Pasak jos, neįgalie-
ji panoro gyventi aukštesniuose 
aukštuose.

Neįgalus vyras kategoriš-
kai neigė, kad turi ypatingų pa-
geidavimų įrengiant įvažą prie 
jo buto. Jis pasakojo suradęs rė-
mėjų, kurie galėjo pritaikyti jam 
skirtą butą neįgaliesiems 10 kar-
tų pigiau, nei savivaldybės nu-
statytais įkainiais dirbantis Kau-
no neįgaliojo jaunimo užimtu-
mo centras. Bet A.Simončikui 
paaiškinta, kad savarankiškai 
atlikti tų darbų jis neturįs tei-
sės. Todėl vyrui ir vėl teks lauk-
ti eilėje, kol šiems darbams bus 
skirtas finansavimas, ir mokėti 
buto nuomos mokestį jame ne-
gyvenant.

Kauno neįgaliojo jaunimo 
užimtumo centro direktorius 
Algirdas Šimoliūnas patvirti-
no, kad neįgalieji laukia trejus 
ir daugiau metų, kol gaunamas 
savivaldybės ir valstybės finan-
savimas pritaikyti būsto aplinką 
neįgaliųjų judėjimui. Jis neminė-
jo, kad A.Simončikas pageidau-
ja neįprastų dalykų.

„Kauno dienoje“ publikuotame Sauliaus Tvirbuto straipsnyje 
„Kauno valdininkai tyčiojasi iš neįgaliojo“ rašoma apie į savival-
dybės skirtą nepritaikytą butą negalintį vežimėliu patekti kau-
niškį Antaną Simončiką. Įdomiausia, kad šalia esantis neįgalie-
siems pritaikytas būstas skirtas sveikiems žmonėms.

Kojos amputacija 
darbingumo nesumažina

Įvairių ligų kamuojamam 
uostamiesčio gyventojui Fiodo-
rui S. jau anksčiau buvo nusta-
tyti vidutiniai specialieji porei-
kiai. Vėliau vyrui teko ampu-
tuoti dalį kairės kojos, anot me-
dikų, tai buvo būtina norint iš-
gelbėti jo gyvybę.

Koja aukščiau kelio klaipė-
diečiui amputuota 2010-ųjų spa-
lį, po kelių mėnesių jis nuvyko į 
Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybą (NDNT) pa-
kartotiniam specialiųjų porei-
kių vertinimui. To prašyti gali-
ma, kai sveikatos būklė pablo-
gėja. Fiodoras S. tikėjosi, kad po 
amputacijos jam nustatys dide-
lius specialiuosius poreikius. Vy-
rui skirta 4 tūkst. litų kompensa-

cija specialiam automobiliui įsi-
gyti ir palikti tie patys vidutiniai 
specialieji poreikiai.

Komisijos nariai buvo teisūs: 
pagal 2005 m. patvirtintą neįga-
lumo lygių nustatymo kriterijų ir 
tvarkos aprašą šlaunies bigė bei 
sutrikusios kitos kojos funkcijos 
laikomos vidutiniu neįgalumo 
lygiu, o tai reiškia, jog 71 metų 
vyrui nuolatinė priežiūra nerei-
kalinga. Ji skiriama tik kai koja 
amputuojama visiškai – tai lai-
koma sunkiu neįgalumo lygiu.

Pasak NDNT Sprendimų 
kontrolės skyriaus vedėjos Vik-
torijos Vasiljevos, daugelis žmo-
nių yra susidarę neigiamą nuo-
monę apie tarnybos veiklą ir ne-
įsigilina į sprendimų motyvus.

„Vakarų ekspreso“ tinklalapyje publikuotame Valdo Pryšmanto 
straipsnyje „Su koja ar ne – toks pat neįgalus“ rašoma apie uos-
tamiesčio gyventoją Fiodorą S., kurio neįgalumas prieš kojos am-
putaciją ir po jos buvo įvertintas vienodai. Jokios klaidos čia nėra, 
mat pagal neįgalumo lygių nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašą 
vyrui atlikta amputacija priskiriama vidutiniam neįgalumui.

Gyvenimas – tai džiaugsmas, 
kuriuo reikia dalytis

kauptis skysčiai, pūtėsi pilvas. 
Kaskart vyriškis turėjo gultis į 
ligoninę, kad juos pašalintų. Pa-
sikeitė ir jo išvaizda – net drau-
gai sunkiai atpažindavo vos 74 
kg tesveriantį bičiulį. Gintaras 
pradėjo vengti bet kokio susiti-
kimo, bendravimo – su niekuo, 
išskyrus medikus, nenorėjo kal-
bėti apie savo ligą. O šie, nema-
tydami kitų galimybių, 2006-
ųjų pradžioje pasiūlė užsirašy-
ti į eilę ir pradėti laukti tinkamo 
organo bei transplantacijos ope-
racijos. Nors į sąrašus jį įtrauku-
si gydytoja Jolita Jakutienė Gin-
tarą ir drąsino, vyriškis prisipa-
žįsta didelių vilčių nepuoselėjęs 
– kepenų persodinimo operaci-
jos Lietuvoje dar nebuvo daž-
nos, be to, reta buvo ir jo krau-
jo grupė. O organo donoro ir re-
cipiento kraujo grupės suderi-
namumas laikomas viena svar-
biausių sėkmingos transplanta-
cijos sąlygų. 

2006-aisiais Gintaras netikė-
tai pasijuto geriau. Išvažiavo į 
kaimą, atsigavo, skruostai pa-
raudo. Net kelionei į Nidą ry-
žosi, pakeliui į Šiluvą užsuko, 
pasimeldė.  Deja, medikų teigi-
mu, tai tebuvo trumpalaikis pa-
gerėjimas. 

10 mėn. donoro kepenų lau-
kusiam Gintarui 2006-ųjų spa-
lio 19 d. paskambinusi gydyto-
ja J.Jakutienė liepė negaištant 
atvykti į Santariškių klinikas. 
„Atskrenda kepenėlės“, – tepa-
sakė ji tada.

Pasijuto lyg  
naujai gimęs 

Gintaro donore tapo 22 metų 
klaipėdiškė mergina. Žuvu-
siosios kepenis iš uostamies-
čio sraigtasparniu pargabeno 
chirurgas Valerijus Sokolovas. 
Transplantologų komanda, va-
dovaujama Kęstučio Strupo, 
prie operacinio stalo užgaišo vos 
ne visą naktį. Vyriškio kepenys 
buvo lyg voratinklis, kurį reikė-
jo preciziškai išrankioti, grandy-
te nugrandyti nuo šonkaulių. 

Paryčiais į klinikas paskam-
binusi žmona ne juokais išsigan-
do, sužinojusi, kad operacija dar 

nebaigta. O Gintaras, atsibudęs 
po narkozės, pasijuto lyg naujai 
gimęs ir paprašė... kefyro. 

Turbūt tik nedaugelis trans-
plantuotų pacientų po operaci-
jos nepatiria jokių komplikaci-
jų. Blogiausia – persodinto or-
gano atmetimas. Tokios bėdos 
Gintarui neteko išgyventi, nors 
problemų ir buvo. Po poros sa-
vaičių jam teko atlikti dar vieną, 
neplanuotą, operaciją – sutvar-
kyti trūkusią ir didžiulį skaus-
mą kėlusią kraujagyslę. 

Nors transplantacijos ope-
racija G.Klimui atlikta prieš 
5-erius su puse metų, jis puikiai 
atsimena visas detales. Kaip ir 
tai, kad po 30-ies reanimacijo-
je praleistų dienų teko iš nau-
jo mokytis vaikščioti. Dar po 
16 įprastoje palatoje praleistų 
dienų jį išleido namo. Su kauke 
ant veido. Transplantuotiems 
pacientams labai pavojinga bet 
kokia infekcija – jiems skiria-
mi imunitetą slopinantys vais-
tai, padedantys išvengti perso-
dinto organo atmetimo, tačiau 
tarsi atveriantys kelius visoms 
pražūtingoms bakterijoms ir in-
fekcijoms. 

Rimtesnių negalavimų Gin-
taras išvengė ir pasakoja netru-
kus pasijutęs tikru sveikuoliu. 
Vaistai, tausojantis dienos reži-
mas, gydytojos dietologės Edi-
tos Gavelienės nustatyta ir pri-
žiūrima mityba – visa tai tapo 
ką tik 40-ąjį savo gimtadienį pa-
minėjusio vyriškio kasdienybe. 

Apie „Gyvastį“ –  
iš gydytojo lūpų

Nefrologiniuose skyriuo-
se gydomi pacientai paprastai 
visada sužino apie transplan-
tacijos laukiančius arba po jos 
sveikstančius žmones vienijan-
čią „Gyvasties“ organizaciją, 
jai vadovaujančios Ugnės Ša-
kūnienės ir jos komandos na-
rių pastangas padėti, suteik-
ti kuo daugiau reikalingos in-
formacijos, pasidalyti savo pa-
tirtimi.  G.Klimui apie „Gyvas-
tį“ papasakojo kepenis iš Klai-
pėdos jam atgabenęs gydytojas 
V.Sokolovas. 

Gintarui patiko šios organi-
zacijos veikla ir netrukus jis tapo 

jos nariu. Nors kepenų trans-
plantaciją patyrusių žmonių 
„Gyvastyje“ daugiau nėra (su 
5–6 likimo bičiuliais Gintaras 
bendrauja individualiai), ben-
drų temų jos nariams netrūks-
ta. Konferencijos, stovyklos su 
šeimos nariais, dalijimasis pa-
tirtimi – visoms veikloms kar-
tais nė laiko neužtenka. Tačiau 
svarbiausiajai – žinios apie orga-
nų donorystę sklaidai – Gintaras 
visada atranda ir laiko, ir noro. 

Vyriškio nuomone, žinių 
apie organų donorystę populia-
rinimui skiriama per mažai dė-
mesio. Ir viena nevyriausybinė 
organizacija kalnų tikrai nenu-
vers ir žmonių požiūrio nepa-
keis. Net apie 30 proc. poten- 
cialių donorų artimųjų nesutin-
ka, kad mirusiųjų organai ati-
tektų transplantacijos laukian-
tiems ligoniams. Pasak Gintaro, 
šiai problemai reikia valstybinio 
dėmesio. Juolab kad kitose Eu-
ropos šalyse yra sektinų pavyz-
džių. Štai Ispanijoje, jeigu žmo-
gus nėra išsakęs savo prieštara-
vimo, po mirties, net neatsiklau-
sus artimųjų, jo organai gali būti 
paimti ir persodinti kitiems. Lie-
tuvoje, žuvus ar mirus net Do-
noro kortelę turinčiam žmogui, 
artimųjų sprendimas gali panai-
kinti jo valią, o gyvybę kitiems 
galintys dovanoti organai būti 
palaidoti.

G.Klimo nuomone, ir pas 
mus, išduodant vairuotojo pa-
žymėjimą, galėtų būti gauna-
mas žmogaus sutikimas, kad 
po mirties jo organai būtų per-
duoti transplantacijos laukian-
tiesiems. Juk bet kuris prie au-
tomobilio vairo sėdantis ir į ke-
lią išsiruošiantis žmogus gali 
tapti ne tik organus dovanojan-
čiu, bet ir jų laukiančiu medikų 
pacientu. 

Gintaro šeimos nariai žino jo 
sprendimą – jeigu atsitiktų ne-
laimė ir kuri nors jo kūno dalis 
galėtų padėti išgyventi kitiems 
– ją privalu atiduoti organo lau-
kiančiam žmogui. Savo pavyz-
džiu vyriškis ragina pasekti ir 
kitus. O abejojantiems primena 
ir dvasininkų pritarimą organų 
donorystei.

Aldona DELTUVAITĖ

Miesto tarybos sprendimu 
paramos lėšos paskirstytos 9 or-
ganizacijoms. Daugiau dėme-
sio skirta mokomųjų treniruo-
čių stovykloms prieš Lietuvos, 
Europos ir pasaulio čempiona-
tus bei sporto žaidynes, taip pat 
sveikatos ir rekreacijos stovyklų 
organizavimui.

Kauno aklųjų ir silpnaregių 
sporto klubo „Sveikata“ pro-
gramai „Sporto kelyje“ skirta 18 
tūkst. litų. Po 17 tūkst. litų atite-

Neįgaliųjų sportui Kaune – 100 tūkst. 
litų savivaldybės parama

ko Kauno kurčiųjų sporto klubo 
„Tyla“ programai „Mums jau 20 
metų“ ir Kauno krašto invalidų 
sporto klubo „Santaka“ vykdo-
mai 2012 metų neįgaliųjų rekre-
acijos bei sporto programai.

Kiek mažesnę paramą gaus 
kitų programų vykdytojai iš 
Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir 
sporto klubo, Kauno plaukimo 
meistrų ir neįgaliųjų klubo „Ta-
kas“, Sveikatos ir integracijos 
klubo „Sauliukas“, Kauno spe-

cialiosios olimpiados klubo bei 
kitų organizacijų. Kauno miesto 
neįgaliųjų draugijai, organizuo-
siančiai neįgaliųjų sporto žaidy-
nes, skirta 3 tūkst. litų.

Miesto biudžeto lėšomis fi-
nansuojant neįgaliųjų sporto 
programas siekiama sudary-
ti galimybes negalią turintiems 
sportininkams treniruotis, kelti 
sportinį meistriškumą, dalyvau-
ti varžybose Lietuvoje ir užsie-
nyje bei integruotis į bendruo-
menę. Organizacijos taip pat 
skatinamos rengti Kauno miesto 
neįgaliųjų sporto pirmenybes ar 
kitus masinius sporto renginius. 

„Bičiulystės“ inf.

Kauno miesto savivaldybė šiemet įgyvendinamoms nevy-
riausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų sportinės veik- 
los programoms skyrė 100 tūkst. litų. 
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Iššūkį pavertė gyvenimo 
džiaugsmu

Neįgalieji pasaulyje

Blogos pranašystės, net ir medikų, ne visada išsipildo. O iš-
mokus mąstyti apie galimybes galima nebesikankinti dėl 
to, ko padaryti negali. Čikagoje (JAV) gimęs Synas Stefen-
sonas, vadinamąja „stiklinių kaulų“ liga sergantis 32 metų 
vyras, tai suprato ir tapo daugelio žmonių įkvėpėju. Jis 
dirbo Baltuosiuose rūmuose, savo motyvuojančias kalbas 
pristatė 11 įvairių šalių. To jis pasiekė žingsnis po žingsnio 
eidamas teisingu keliu.

Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Kryžiažodis „Gintaras“
Vertikaliai: 1. Garsus Lietuvos krep-

šinio treneris 2. Užkasti pinigai 3. Auga-
lų kenkėjai 4. Italijos miestas 5. Burtai 6. 
Suakmenėję sakai 12. Miestelis Kelmės 
rajone, garsus XVI a. bažnyčia ir vienuo-
lynu, kuriuos 2012 m. pradžioje apnio-
kojo gaisras 13. Labai kietas parazitinis 
medžių grybas 14. Svarbūs, reikšmingi, 
pavyzdiniai literatūros ir meno kūriniai 
18.  Kieta kristalinė uoliena 19. Keturių 
savaičių laikotarpis prieš Kalėdas 22. Ša-
likelė 23. Skanus 24. Kreipimasis į Dievą 
26. Neturėjimas ko valgyti.

Horizontaliai: 7. Televizijos žinių 
laida 8. Skolos dokumentas 9. „..., kepu-
rė dega“ 10. Estijos miestas 11. Politinė 
organizacija 15. Bizė opera 16. Sukietėju-
sios lydalo atmatos 17. Lietuvos miestas 
20. Jėzaus motinos Marijos meninis at-
vaizdas 21. Plonalakštis metalas 25. Tan-
kus, blizgus medvilninis audinys 27. Asi-
lo ir kumelės mišrūnas, asilėnas 28. Suo- 
miška pirtis 29. Įrengta šaudymo vieta 
30. Ugnikalnis.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Vos tik gimusiam Synui me-
dikai žadėjo ne ilgesnį nei kelių 
parų gyvenimą. Laimei, jie klydo, 
nors gyventi jam nebuvo leng- 
va. Iki 18 metų teko patirti per 
200 kaulų lūžių. Jų deformuoto-
mis rankomis jis negali pasiek-
ti viršugalvio, bet nepuola savęs 
gailėti ir šypteli išgirdęs kalbant 
už nugaros: „Bepigu jam pasa-
koti, kai tiek daug visko pasie-
kė“, – žmonės juk nežino, kiek 
jam tai kainavo...

Nuo pat gimimo Synas jaus-
davo, kaip aplinkiniai spokso 
į jį. Nuo vaikystės jis negalėjo 
vaikščioti ir buvo kamuojamas 
baisių skausmų. Pasijusti iš mi-
nios neišsiskiriančiu jis galėda-
vo nebent per Heloviną – tada 
visi pasipuošia įvairių persona-
žų kostiumais ir išsiskiriantis, 
kitaip atrodantis žmogus nie-
ko nebestebina. Deja, vieną to-
kią šventę vaikystėje jis turėjo 
praleisti dėl eilinio lūžio. Taip 
vienintelė laukiama metų die-
na tapo nevilties kupina ir atsi-
peikėti privertė tik Syno motinos 
klausimas, ką sūnus pasirinks: 
į savo gyvenimą žiūrėti kaip į 
kančią, ar priimti jį kaip dovaną.

Po keliolikos metų jis pada-
rė neįtikėtiną darbą – didžiulį iš-
bandymą pavertė likimo dova-
na ir ėmė džiaugtis gyvenimu.  
32-jų metų Synas yra profesio-

Kryžiažodžio „Šarka“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Lenskis 2. Ūgis 3. Ajova 4. Oslas 5. Pano 6. Dar-

gana 9. Varpas 14. Nakviša 15. Ražiena 16. Gandras 18. Inkilas 
22. Taboras 23. Vargšas 25. Likimas 28. Naras 29. Šarka 31. Ėras 
33. Amen.

Horizontaliai: 7. Belgija 8. Oskaras 10. Asas 11. Valanda 
12. Olga 13. Diana 17. Viena 19. Fazanas 20. Svočia 21. Oderis 
24. Inkaras 26. Lažas 27. Osmis 30. Eglė 32. Amerika 33. Adis 34. Va-
nagas 35. Oktetas.

nalus psichoterapeutas, moty-
vuojantis oratorius, išleidęs sa-
vigalbos knygą „Pašalink savo 
„bet“. Jis planuoja atidaryti prie-
glaudą paliktiems neįgaliems 
vaikams ir organizuoti vasa-
ros stovyklas, padėsiančias vai-
kams atsikratyti savęs ribojimo 
kompleksų.

Savo motyvuojamosiose kal-
bose pateikiamus pavyzdžius, 
įkvepiančius posakius Synas 
vartoja kasdien, kad ir su kuo 
bendrautų. Dažniausios frazės: 
„Didžiausia pasaulio problema 
– savęs ribojimas“, „Jei kas nors 

Tik nemanykite, kad jam 
buvo lengva. Ant likimo nebur-
nojantis vyras prisipažįsta, jog 
yra daugybė dalykų, verčiančių 
jį blogai jaustis. Važiuodamas 
automobiliu jis turi sėdėti vai-
kiškoje kėdutėje, o judėdamas be 
vežimėlio primena nerangų pin-
gviną. Be to, yra nuolat lydimas 
tėčio, nors jau seniai užaugo...

Tačiau šis vyras mąsto ne 
apie tai, kas jam trukdo gyventi. 
Jis dėkingas tėvams už pastan-
gas ugdyti jo optimizmą ir dva-
sios stiprybę – be jų nebūtų at-
radęs gyvenimo džiaugsmo. Tė-
vai padėjo Synui susitelkti į tai, 
ką gali, ir nekreipti dėmesio į 
tai, ko negali. Šypsodamasis jis 
pasakoja apie virtuvinį laikma-
tį – jį tėvai nustatydavo15 mi-
nučių, kai sūnų apimdavo savęs 
gailėjimo nuotaika. Jai „užsibū-
ti“ buvo leidžiama ne ilgiau nei 
suskambės skambutis. Apėmus 
skausmo priepuoliams tėvai iš-
mokė Syną prisiminti malonius 
dalykus. Ir, svarbiausia, jie atsi-
sakė sūnų slėpti nuo žmonių – 
jie juo didžiavosi ir mylėjo. Taip, 
kaip dabar Synas myli gyveni-
mą ir moko kitus juo džiaugtis.

Pagal www.chicagotribune.com parengė

Viktorija NORKAITĖ

Synas su tėvais.

tau atsako „ne“ – kalbi ne su tuo 
žmogumi, su kuriuo turėtum“, 
„Palyginimai veda į neviltį“ ir 
„Baimė tėra iliuzija.“

Jis pabrėžia, kad bendrau-
jant su žmonėmis pirmiausia 
reikia stengtis ne keistis infor-
macija, kaip įprasta, bet žmogiš-
kumu. Tai suprasdami žmonės 
gali vieni kitiems labai padėti.

Vaikas su dirbtine 
širdimi

Didžiojoje Britanijoje trejų metų 
berniukas su dirbtine širdimi išgyveno 
251 dieną. Pasak gydytojų, tai rekordas, 
kai vaiko gyvybė tiek laiko buvo palai-
koma dirbtinės širdies darbo. Džojui 
Skeratui iš Kento grafystės buvo dia-
gnozuota dilatacinė kardiomiopatija 
– širdies veiklos sutrikimas. Tai reiškė, 
kad vaiko širdis buvo per silpna vari-
nėti kraują po kūną. 2010-ųjų gruodį 
gydytojai pastebėjo, jog sutriko vaiko 
širdies veikla. Praėjus kelioms dienoms 
berniuko širdis sustojo dukart, o per-
kėlus jį į vaikų ligoninę Londone širdis 
sustojo dar kartą. Tuomet gydytojai 
implantavo Džojui dirbtinę širdį. Ber-
niuko mama pripažino, kad po opera-
cijos „pradėjusi pastebėti, kaip jis atsi-
gauna“, tačiau tai buvo tik ilgo širdies 
donoro laukimo pradžia.  Praėjus 251 
dienai Džojui buvo atlikta širdies trans-
plantacija. Po operacijos berniuko krū-
tinės ląsta buvo atvira keturias dienas.  
„Matyti jo naują širdį – įprasto dydžio 
ir plakančią krūtinėje – buvo neįtikė-
tina“, – sakė Džojaus mama. 

Geriausi pasaulyje 
švilpautojai

Kai kuriose šalyse tikima, kad švilp-
ti – blogas ženklas. Sakoma: „Nešvilpk 
– nebus pinigų.“ Tačiau nedideliame 
Luisburgo miestelyje, JAV Šiaurės Karo-
linos valstijoje, švilpautojų ypač laukia-
ma. Būtent čia kasmet balandžio pa-
baigoje vyksta tarptautinis švilpautojų 
konkursas. Šiais metais varžybose da-
lyvauja per 60 žmonių iš 20 JAV valsti-
jų ir devynių šalių, tarp jų – Japonijos 
ir Australijos. Konkurso dalyvių amžius 
neribojamas, todėl jame dalyvauja ir 
moksleivių, ir per 90 perkopusių seno-
lių. Konkurso dalyviai rungtyniauja, ku-
ris meistriškiau pašvilpaus muzikinį kū-
rinį – tiek iš klasikos – pavyzdžiui, Štrau-
so, Šuberto ar  „Beatles“, – tiek populia-
rias dainas ir muziką iš kino juostų. Da-
lyviai vertinami pagal kelis kriterijus: in-
tonaciją, garsumą, artikuliaciją, taip pat 
mokėjimą elgtis scenoje.

„Žmonės ėmė švilpauti net anks-
čiau nei kalbėti“, – teigia 85-erių metų 
konkurso steigėjas, istorijos ir psicho-
logijos profesorius Alenas Dehartas. Jis 
pats, dideliam apgailestavimui, taip ir 
neišmoko šio „meno“.  

Kartoninė bažnyčia
Naujojoje Zelandijoje, Kraistčerčo 

mieste, bus pastatyta kartoninė bažny-
čia, kuri laikinai pakeis 2011 m. žemės 
drebėjimo stipriai apgadintą katedrą. 
Naujoji kartoninė katedra bus 25 m  
aukščio, o ją pastatyti kainuos 4,1 mln. 
JAV dolerių (apie 10,8 mln. Lt). Laikino-
ji bažnyčia stovės už maždaug 300 m 
nuo apgriuvusios senosios neogoti-
kinės katedros. Ekspertai nusprendė, 
kad senosios bažnyčios atstatyti ne-
pavyks, todėl ji bus nugriauta. Laiki-
nąją bažnyčią, kuri bus pastatyta dau-
giausia iš kartoninių vamzdžių, sukū-
rė japonų architektas. Pastate tilps 700 
žmonių. Laikinas pastatas bus suręstas 
ne vien iš kartono, bet ir iš medinių sijų, 
plieno ir betono. Žmonės ja naudosis 
tol, kol bus pastatyta nuolatinė baž-
nyčia. Teigiama, kad laikinoji bažnyčia 
atlaikys bet kokias oro sąlygas ir galės 
stovėti mažiausiai 20 metų.

Višta atsirado pirma 
Veterinaras iš Šri Lankos „panei-

gė“ mokslininkų tvirtinimą, kad kiau-
šinis buvo pirma vištos. Jis atliko ban-
dymą, kurio metu višta pati „padėjo“ 
viščiuką. Atsisakę įprasto būdo, kai viš-
ta padeda kiaušinį, o paskui jį šildo liz-
de, tai yra peri, mokslininkai kiaušinį 
21 dieną brandino pačioje vištoje, kol 

išsirito viščiukas. Viščiukas buvo visiš-
kai susiformavęs ir sveikas, tačiau višta 
nugaišo. Valstybės veterinarijos tarny-
bos pareigūnas teigė niekada nema-
tęs nieko panašaus. Vyriausiasis vete-
rinarijos specialistas Velimadoje, kur 
buvo vykdomas bandymas, ištyrė nu-
gaišusią vištą. Jis išsiaiškino, kad apvai-
sintą kiaušinį subrandino vištos repro-
dukcinė sistema, tačiau kiaušinis liko 
viduje, kol prasikalė viščiukas. Galu-
tinių tyrimų išvadomis, višta nugaišo 
dėl vidinių žaizdų.

Neįprastas 
naujagimis

Pakistane sėkmingai operuotas su 
šešiomis kojomis gimęs kūdikis. Per 
keturias valandas trukusią operaciją 
medikams pavyko pašalinti keturias 
perteklines galūnes. Taip esą buvo iš-
gelbėta berniuko gyvybė. „Vaikas šiuo 
metu gydomas reanimacijoje, jo būk- 
lė stabili“, – sakė klinikos Karačyje va-
dovas Džamalas Raza. Tačiau, anot 
medikų, ateityje galimos komplikaci-
jos, o tada ir naujos operacijos. Kūdi-
kis pasaulio šviesą išvydo Sukure. Vai-
ko tėvas ir motina yra pusbrolis ir pus-
seserė. Pora susituokė prieš penkerius 
metus. Berniukas yra pirmasis sutuok-
tinių vaikas.

Romantiką skatina 
moterys

Mobiliųjų telefonų duomenų tyri-
mas parodė, kad moterys dažniau nei 
vyrai skambina savo sutuoktiniams. 
Remiantis tyrimo išvadomis, vyrai 
savo žmonoms daugiausia skambi-
na pirmuosius 7 santykių metus. Pas-
kui jie dėmesį nukreipia į draugus. 
Šios išvados buvo padarytos atlikus 
3 mln. žmonių mobiliųjų telefonų ži-
nučių analizę. Pasak tyrimo autoriaus 
prof. Robino Danbaro iš Oksfordo uni-
versiteto Didžiojoje Britanijoje, tyrimas 
atskleidė, kad poros artimumas mo-
terims yra gerokai svarbesnis nei vy-
rams.  „Tai svarus įrodymas, kad roman-
tiškus santykius kuria moterys“, – tei-
gia profesorius. 

Pasidavė policijai po 
20 metų

Australijos gyventojas, pavogęs iš 
fontano 79 centus, savo noru pasidavė 
policijai ir stojo prieš teismą. Smulki va-
gystė buvo įvykdyta 1992 m. 19-metis 
Viktorijos valstijos gyventojas Saimo-
nas Metersas pasisavino 79 centus iš 
fontano, į kurį turistai ir vietos gyven-
tojai mesdavo monetas norėdami, kad 
išsipildytų jų svajonės. Jaunuolį sulaikė 
policija, apkaltinusi jį vagyste, tačiau jis 
nepripažino savo kaltės, o vėliau net-
gi neatvyko į apklausą teisme. Dabar 
38-erių metų incidento kaltininkas nu-
sprendė pripažinti savo kaltę. Kas pri-
vertė S.Metersą, per tą laiką įgijusį ju-
risto išsilavinimą ir šiuo metu dirban-
tį advokatu, staiga pasiduoti policijai, 
nežinoma. Vis dėlto neseniai jis atvyko 
į policijos skyrių ir pripažino savo kal-
tę dėl vagystės prieš 20 metų. Teisėjas 
susipažino su bylos dėl 79 centų val-
gystės medžiaga ir nusprendė teisia-
mojo nebausti.
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Nuo ko pradėti?

Paklausinėjau, paieškojau ir 
radau. Atsiverčiau protingą kny-
gą, o ten aiškiai, lietuviškai para-
šyta, kad kiekvienas žmogus per 
savo gyvenimą privalo pasodin-
ti medį, užauginti sūnų ir pasta-
tyti namą. Reikia tai reikia. Nėra 
čia ko ginčytis, nors, tiesą sa-
kant, nesupratau, koks atpildas 
laukia, jei viską atliksiu, ir kas 
man bus, jei nieko nedarysiu. 

Užverčiau protingą knygą ir, 
pats apsimetęs protingu, ėmiau 
galvoti, nuo ko pradėti. Pastaty-
siu namą, jame užauginsiu sūnų, 
o šalia namo pasodinsiu medį. 
Vienam statyti namą lyg ir sun-
koka. Gal pirma užsiauginsiu 
sūnų, ir tada dviese kibsime į 
darbą. Užauginti sūnų tai užau-
ginti, bet juk pirmiausia reikia jį 
pagaminti. Kitus darbus galima 
ir vienam pradėti, o šitam reika-
liukui reikalingas kitas žmogus. 
Kuokelių bei piestelių neužteks 
ir bitutės čia nepadės. Tiks ne bet 
koks, o būtinai moteriškosios ly-
ties padaras. Iš medžio sūnaus 
neišdroši. Vienas bandė, bet jam 
tik Pinokis išėjo. 

Dar viena baimė mane ku-
tena. Lietuva – tai juk krepšinio 
kraštas ir jai reikalingi tik aukš-
ti vyrai, o jei man pavyks užau-
ginti žemesnį nei 2 metrų ber-
niuką, kažin ar kas užskaitys 
ir priims tokį darbą. O jei man 
pirma gims duktė? Rizika. Jei ir 

gimtų sūnus, nėra jokios garan-
tijos, kad jis, vos apsiplunksna-
vęs, nespruks kuo toliau nuo 
tėvų. O juk kol dar tas sūnus 
užaugs, man pačiam gali praei-
ti noras statyti tą namą. 

Gal verčiau pirma pasodin-
siu medį, o kai jis užaugs, po 
juo romantiškai pradėsiu sūnų 
ir statybinės medžiagos namui 
turėsiu. Tik kad tie medžiai dar 
lėčiau auga nei vaikai. Kol tas 
medis pražys ir pakvips, man 
gali neberūpėti sūnų darymas, o 
juo labiau namų statyba. Statybą 
reikia pradėti dabar ir tik dabar. 

Namui reikia daug pinigų. 
Sūnų užauginti, ko gero, ne ką 
mažiau. Tiesą sakant, kad paso-
dinčiau medį, irgi reikia bent so-
dinuko. Apie pinigus toje pro-
tingoje knygoje nieko nebuvo 
užsiminta. 

Vis dėlto pigiausia bus paso-
dinti medį. O kur jį sodinti? Aš 
juk nežinau, kokiame mieste sta-
tysiu namą. Visai nelogiška, jei 
namas stovės viename mieste, 
o medis žaliuos kitame. O kokį 
medį sodinti? Ar žalčių karalie-
nės Eglės užprogramuotą ber-
želį, prie kurio mergelė rymos, 
kai bernužio ji lauks, ar girių ga-
liūną ąžuolą, kad, visiškai krizei 
atėjus, galėčiau bent gilių kavos 
atsigerti, ar pačią eglę, kad turė-
čiau ką per Kalėdas ir Naujuo-
sius pasipuošti? O gal pasodin-

ti obelį ar kriaušę ir kasmet ska-
nauti nuo vitaminų sprogstan-
čių sultingų vaisių? 

Taip besvarstydamas staiga 
pamačiau vyruką, atsirėmusį į 
namą ir laistantį šalia jo augan-
tį medį. Nusprendžiau su tuo 
žmogumi pasitarti. 

Nepasakyčiau, kad mano pa-
sirinkimas būtų buvęs sėkmin-
gas. Paaiškėjo, kad namas, į kurį 
remiasi vyrukas, – ne jo, medis, 
kurį laisto, – taip pat ne jo ir, be 
to, jis tą medį ne laisto, o tiesiog 
pasijuto per pilnas, kad galėtų 
toliau bandyti keliauti. Į mano 
klausimą, ar jis turi ką bendro su 
teiginiu apie pastatytą namą, pa-
sodintą medį ir išaugintą sūnų, 
po ilgokos pauzės išgirdau ne-
rišliai išskiemenuotus žodžius:

– A, tai ką, aš ne žmogus? Aš 
pragėriau tėvų namą, ne vieną 
medį supjausčiau malkoms, o 
dėl sūnaus, tai galimas dalykas, 
kad jų net kelis turiu.

Susimąsčiau: o jeigu aš tokį 
sūnų užauginsiu? Kas tada? 

Entuziazmas išblėso, smege-
nėles apniko dilginančios abe-
jonės. 

... Vėl atsiverčiau tą išmintin-
gą knygą, užbraukiau, kas para-
šyta, ir ryškiomis raidėmis para-
šiau – žmogus per savo gyveni-
mą privalo... 

Pranas PLIUŠKA
Pasvalys

„Bičiulystės“ bičiulių  
posmai

o
Varnėnas
 
Dalykiškas; munduro sagos –
ligi viršaus; griežta tvarka:
sučiups gūžtelei skirtą šapą,
nuneš į inkilą; tada
 
išlindęs patupės truputį,
ir vėl – šapelių paieška;
pietų trumputė pertraukėlė,
ir vėl darbymetis; tada
 
sutūps visa gentis į uosį,
ir kad užplėš, kad uždainuos –
net vakarinės juodos marios
staiga užplauks ant seklumos.
 
O kai išplauks, o kai atoš,
varnėnas inkile miegos.

***
Būk tu vabalas; būk tu žmogus,
o pasaulis vis tiek – nuostabus.
Būk tu pilnas ar tuščias kaip rėtis,
o vis tiek nesiliauji gėrėtis.
 
Dyla debesys; žyra žara,
o vis tiek – negana, negana.
  
Kiek daug laukų ir kiek palaukių
aplėkti reikia!

Du drugeliai
 
Jie vis drauge. Ir vis prieš langą.
Prieš tą, kurin pasižiūriu.
Ir tai jau perspėjimu tampa:
kuris? Kuris iš šių namų
 
sutilpti savyje negali?
Kuriam per daug širdies jaunos?
 
Gelsvoko atspalvio sparneliai,
šilkinė nuojauta puotos –
prieš langą – tą, kurin žiūriu.

Griaustinis, lašai, 
liūtis
 
Labai piktai grūmoti ima
(kažkas ne taip, ne tiek, ne tai?),
bet išganingojo leidimo
jau nebegali laukt lašai.
 
Keli – storuliai ir linksmi –
nebeištvėrė debesy.
Piktai sušneko debesis:
,,O aš?“ Ir pliūpteli liūtis.

***
Ankstyvo ryto
neišlaukęs,
iš vakaro 
pakilo 
vėjas.
 

Plaštakė
 
Tu didvyrės mirtim kritai.
Blaškeis, bet nieks neišvadavo.
Galbūt šaukei, bet balso tavo
nieks neišgirdo, – per gilus
tamsos ir sapno šulinys.
 
Gražiai suskliaudusią sparnus
tave atradom ant palangės.

***
Skrenda gervės
virš mūsų sodybos –
taip žemai, taip žemai,
lyg sakytų: žmogau,
viskas vėl bus gerai;
vėl žydės ir žaliuos.
 
Skrenda gervės –
pilki angelai.

Rasa STANKEVIČIENĖ 
Kėdainiai

Išdidus varnėnas nemėgsta būti vienas.                               Egidijaus Skipario nuotr.

Humoreska

Pavasariop, kai lauke buvo 
bepradedąs težti sniegas, sėdė-
jau ramiai namuose. Virtuvėje 
ant palangės snaudė katė, kros-
nyje retkarčiais supokšėdavo 
malkos, per radiją tyliai liejo-
si „Lietaus“ muzika, po ranka – 
naujas laikraščio numeris. Neti-
kėtai šią idilišką ramybę sutrik-
dė stiprokas dunkstelėjimas į 
langą. Net katė iš snaudulio pa-
šoko. Dairausi nieko nesupras-
damas: kas per pokštai, gal kas 
sniego gniūžtę metė? Betgi lan-
gas švarut švarutėlis, jokių snie-
go pėdsakų nematyti. Pasistie-

Ir paukščiai iš meilės 
„pameta galvelę“

bęs pažiūriu pro langą žemyn 
– ogi ant žemės kažkas mar-
gas guli. Nei mažas, nei didelis. 
Bėgu laukan, žiūriu iš arti pasi-
lenkęs – ojojoi koks gražumėlis! 
Bet plunksnų kamuolys nejuda, 
guli kaip negyvas. Nebežinoda-
mas ką daryti, pavožiau radinį 
po kibiru – dėl viso pikto, kaip 
sakoma. Buvo neramu, kas bus 
toliau. Galgi atsigaus? 

Kiek buvo džiaugsmo, kai 
praėjus gal dešimčiai ar dau-
giau minučių po kibiru išgirdau 
krebždesį. Vėliau, kol išsiaiškin-
siu, kas toks šis netikėtas svečias, 

apgyvendinau jį kaimyno pasiū-
lytame narvelyje. 

Susisiekus su ornitologais 
paaiškėjo, kad į mano namų 
langą trenkėsi mažasis apuo-
kas – Asio otus. Tai visur papli-
tęs paukštis. Mėgsta atokias ap-
želdintas sodybas, didelių miškų 
pamiškes, giraites ir medžių gru-
pes. Aktyvus naktį ir prieblando-
je. Apdaras labai margas. Iš kitų 
savo gentainių išsiskiria ilgomis 
auselėmis, labai ryškiu, apvaliu, 
gelsvai rusvų skruostų vainiku. 
Minta smulkiais žinduoliais ir 
vabzdžiais, žiemą gaudo paukš-
čius. Ant žemės netupi. 

Pavasarį vyksta tuoktuvių 
skraidymai, kurių metu girdi-
si sparnų mušimo vienas į kitą 
garsai. Taigi pamaniau – gal ir 
šis, apsvaigęs iš meilės, „pame-
tė galvelę“ ir vos jos neprarado.

Išleistas iš narvelio paukštis 
kurį laiką dairėsi tupėdamas, 
paskui atsispyrė kojomis ir, iš-
skleidęs pagal savo didumą ga-
lingus sparnus, tiesiog plauk-
te nuplaukė, nusklendė be jokio 
garso. „Skrisk pas savuosius, jie 
tavęs laukia, – palydėjau svečią 
užklydėlį. – Tik žiūrėk, kitą pa-
vasarį per tuoktuves būk atsar-
gesnis. Sėkmės tau!“

Daugiau šio gražuolio paukš-
čio nebeišvydau. 

Vytautas MORKŪNAS 
Biržai

Vytautas Morkūnas su savo svečiu.
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