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Geresnės 
sąlygos 

neįgaliems 
studentams

motinos meilės galia

Artėja šviesiausia ir nuoširdžiausia gegužės šventė – Mo-
tinos diena. Jos išvakarėse kiekvienas prisimename moti-
nos atsidavimą, švelnumą, kantrybę ir rūpestį – kad ir kas 
nutiktų, kad ir kiek metų mums būtų, kad ir kokios pa-
galbos prireiktų. Motinos dieną švęs ir Edita Ražinskienė iš 
Vilniaus, auginanti neįgalią dukterį Austėją. Jai geriausias 
sveikinimas ir padėka bus dukters šypsena ir vėl iš nau-
jo išmoktas tarti švelniausias žodis „mama“. Bet apie vis-
ką nuo pradžių...

(nukelta į 3 psl.)

Neįgalių studentų skaičius 
šaltiniai pateikia įvairiai

Neseniai įvairios žiniasklai-
dos priemonės paskelbė Lietu-
vos studentų sąjungos (LSS) at-
likto tyrimo „Studentai su ne-
galia Lietuvos aukštosiose mo-
kyklose 2011–2012“ rezultatus. 
Jais remiantis, studentų skaičius 
aukštosiose krinta: 2009–2010 m. 
studijavo 996 neįgalieji, o 2010–
2011 m. jau 878 specialiųjų po-
reikių turintys studentai. Tyri-
mas buvo atliekamas apklausiant 
Lietuvos aukštąsias mokyklas, iš 
47 atsakymus pateikė 42 (38 iš jų 
yra neįgalių studentų).

Tiksliausius duomenis apie 
neįgalių studentų skaičių turi 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas (NRD), skiriantis išmokas ne-
įgaliems studentams. Ne didesnį 
kaip 45 proc. darbingumą turin-
tis pirmą kartą aukštojoje studi-
juojantis, akademinių skolų ne-
turintis neįgalusis gauna 50 proc. 
valstybinės socialinio draudimo 
bazinės pensijos dydžio (180 Lt) 
tikslines išmokas kas mėnesį spe-
cialiesiems poreikiams tenkinti ir 
3,2 Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės nustatytos bazinės sociali-
nės išmokos dydžio (416 Lt) tiks-
lines išmokas už kiekvieną se-
mestrą studijų išlaidoms iš da-
lies kompensuoti. NRD pateik-
tais duomenimis, 2010 m. paremti 
1135 neįgalūs studentai, 2011 m. – 
1050 neįgaliųjų. Pažymėtina, jog, 
NRD duomenimis, sumažėjo ir 
semestrui skiriamų išmokų studi-
jų išlaidoms iš dalies kompensuo-
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Lyg griaustinis iš giedro 
dangaus

Mažoji Austėja – pirmas ir kol 
kas vienintelis šeimos vaikas, ji 
buvo laukta ir planuota. Jauna 
pora lankėsi pas specialistus, tik-
rinosi sveikatą. Nors nuo dukters 
gimimo praėjo jau beveik 6-eri 
metai, apie nėštumą, gimdymą, 
pirmus dukters gyvenimo mė-
nesius Edita pasakoja su smul-
kiausiomis detalėmis, tos dienos 
visam laikui liks atmintyje. Kaip 
ir lemtingoji – naujagimės skie-
po nuo įvairių ligų diena. Edi-
ta pasakoja tądien su vyru atve-
žusi vos dviejų mėnesių Austėją 
įprastai naujagimių apžiūrai ir 
gydytojas pasiūlęs ją paskiepy-
ti, mat mergaitės amžius jau tin-
kamas, o ir antrą kartą į polikli-
niką nebereikėtų važiuoti. Nie-
ko bloga negalėję įtarti tėvai su-
tiko, pasitarę su skiepijančia po-
liklinikos darbuotoja nutarė, jog 
skiepys mokamai, kad būtų kuo 
mažiau pašalinių reiškinių. Edi-

ta pasakoja, jog, belaukiant pro-
cedūros, mažylė kietai įmigo ir 
nenubudo žadinama. Seselė tikė-
josi, kad gal per miegus mergai-
tė nieko nė nepajusianti. Deja...

Vos suleidus vakciną Austė-
ja nubudo ir ėmė verkti, o pirmą 
naktį po skiepo ją ėmė kamuo-
ti epilepsijos priepuoliai. Tiesa, 
tėvai tada dar nežinojo tikslios 
traukulių priežasties ir beviltiš-
kai ieškojo atsakymų į klausimą 
„Kodėl?“

Glostydama mažąją Austė-
ją Edita parodo dukters ligos is-
toriją – solidaus romano storu-
mo segtuvą su gydytojų išvado-
mis nuo lemtingojo skiepo iki da-
bar. Ir priduria: „Ligas kaip gė-
les rinkome į puokštę...“ Pasak 
moters, iš pradžių ji fi ksuoda-
vusi kiekvieną dukters priepuo-
lį – jų per dieną būdavo ir 70, ir 
80... Per tuos metus išbandyta 
daugybė įvairių vaistų – jų pa-
vadinimus Edita beria kaip pu-
pas. Pasakoja visko apie dukters 
ligą išmokusi pati – kaip įmany-

dama ieškodama būdų jai padė-
ti. Moteris su šypsena prisimena 
laiką, kai epilepsijos priepuoliai 
trumpam buvo dingę, ir priduria 
per anksti apsidžiaugusi, mat ne-
trukus jie vėl ėmė kartotis. Tokių 
vadinamųjų pagerėjimų buvo ne 
vienas. Jie skatino nepasiduoti ir 
stengtis toliau.

Sunkus išbandymas
Dėl daugkartinių kasdienių 

epilepsijos priepuolių Austėjos 
raida vėlavo. Vaikščioti prisilai-
kydama mergaitė pradėjo su-
laukusi metukų ir dviejų mėne-
sių, o savarankiškai žingsniavo 
dar po 5 mėnesių. Edita šypso-
si prisiminusi pirmuosius mer-
gaitės žingsnius ir savitą, gal 
kiek primenančią ančiuko, ei-
seną. Moteris pasakoja, jog pra-
dėjusią vaikščioti dukterį reikė-
jo ypač atidžiai prižiūrėti ir už-
bėgti priepuoliams už akių: jie-
du su vyru buvo išmokę pastebė-
ti artėjantį priepuolį ir paguldyti 
dukrą, kad ji nesusižeistų. Atro-
dytų, jaunos šeimos gyvenimas 
ir rūpesčiai grįžo į įprastas ma-
žylį auginantiems tėvams vėžes.

Antrasis išbandymas šeimą 
aplankė taip pat netikėtai, kaip 
ir pirmasis, – atlikus magnetinį 
rezonansą. Tyrimas parodė, kad 
prieš kurį laiką gydytojos pa-
stebėtos balintos kavos spalvos 
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Avalynės paviršiui naudojama 
tekstilė „Stretch“, apdorota 
sidabro jonais. Medžiaga 
nepralaidi vandeniui iš išorės 
ir gerai sugeria drėgmę iš 
vidaus, yra higieniška ir 
antibakterinė. Palaiko 37 °C 
temperatūrą avalynės  viduje, 
todėl tinka įvairiais  metų laikais. 
Avalynė tinka visiems, ypač  
esant Halux valgus pėdų 
deformacijai.  

Didelių apimčių 
ortopedinė avalynėortopedinė avalynėortopedinė avalynė

Netrukus mokyklas bebai-
giantys ir paskutines die-
nas iki egzaminų skaičiuo-
jantys abiturientai turės 
pasirinkti gyvenimo kryp-
tis. Vieniems jų visi keliai 
atviri, kitų pasirinkimą ri-
boja nepakankamai aukš-
ti egzaminų rezultatai, 
dar kitų – ir fi zinės gali-
mybės. Pats laikas pasido-
mėti, kokia yra specialiųjų 
poreikių turinčių studen-
tų situacija, kaip ji kinta.

ti gaunančiųjų: 2010 m. jų buvo 
564, 2011 m. – 485. Remiantis šiuo 
rodikliu galima daryti prielaidą, 
jog galbūt sumažėjo neįgalių stu-
dentų pažangumas, motyvacija.

Dar kitokius skaičius pateikia 
Statistikos departamentas. Juo 
remiantis, pirmos pakopos stu-
dijų programose 2009–2010 m. 
aukštosiose mokyklose studija-
vo 924 neįgalieji, 2010–2011 m. – 
891 negalią turintysis.

Kodėl mažėja neįgalių 
studentų?

LSS atlikto tyrimo duomeni-
mis, šiais akademiniais metais 
neįgalių studentų sumažėjo 118. 
Tai ir tapo pagrindine pasklidu-
sia tyrimo žinia. Daroma prielai-
da, jog taip yra dėl to, kad švieti-
mo sistema nesiūlo geresnių są-
lygų neįgaliesiems. Pabrėžiama 
ir negerėjanti situacija neįgalių-
jų atžvilgiu aukštosiose moky-
klose, dėl kurios esą vis daugiau 
studentų nusprendžia nestudi-
juoti ir ieško kitų alternatyvų.

Pasak neįgalių studentų inte-
resams daugelį metų atstovau-
jančios Vytauto Didžiojo uni-
versiteto (VDU) magistro stu-
dijas baigusios Rūtos Kupčins-
kaitės, bene didžiausia proble-
ma po studijų kainų pasikeiti-
mo aukštojo mokslo siekiantiems 

Dukters liga Editą Ražinskienę išmokė neplanuoti toli į ateitį ir džiaugtis  net mažais dalykais.   Olios Maciulevičiūtės nuotr.



Kai rašau ar tariu žodį „mama“, visada galvoju apie 
savo mamą, apie jos nelengvą, tačiau prasmingą gyve-
nimą. Kiek daug jame spalvų, kiek jų dar galėjo būti, jei 
ne lemtingas gyvenimo posūkis – jauna šeima susilau-
kė pirmagimės, visam laikui pakeitusios šeimos gyveni-
mą. Medikų ištartas „negyvens“ privertė kovoti už ma-
žos, silpnos mergaitės gyvybę. Šildoma plunksnų apklo-
tais, maitinama per pipetę, rūpesčio ir meilės apgaubta 
augau, stiprėjau. Jauna mama tada dar nesuprato, kad 
ne tik už gyvybę teks pakovoti – už gyvenimą. Ir reikėjo 
jai rūpintis ne tik savo šeima, manimi, bet ir anksti pasi-
ligojusia savo mama, broliais. Viskam turėjo užtekti lai-
ko, jėgų, nes pareiga, meilė ir siekis gyventi prasmingai 
padėdavo rasti sprendimus, kelius. Šeimoje, kurioje visi 
rūpinasi vieni kitais, net stokojant ir maisto, ir vaistų sti-
prėjau tikėdama, kad ir aš galiu kartu su visais, nesijaus-
dama kitokia, džiaugtis gyvenimu.

Mamai tikint ir mano gyvenimo prasmingumu, pra-
dėjau lankyti mokyklą, kurią pasiekdavau ant rankų ne-
šama. Medikai nematė šių žygių prasmės, o aš tada nė 
nesupratau savo išskirtinumo. Mokiausi kartu su visais. 
Kai nepajėgdavau surinkti rudenį prikritusių lapų, nega-
lėdavau atskirti medžių ar žeme ropojančių vabaliukų, 
praskriejančio paukščio, sulaukdavau man artimų žmo-
nių pagalbos. Kad nesijausčiau kitokia gyvendama sudė-
tingame nevaikštančio žmogaus pasaulyje. Ir tai, kad mo-
kykloje buvau mylima ir globojama ne tik klasės draugų, 
bet ir kiekvieno, kas panešdavo, pavesdavo, nukritusią 
pakeldavo, nemenkas jos – mano mamos  – nuopelnas. 
Pradinę mokyklą baigdama, jau pajėgiau pati vaikščio-
ti už rankos vedama. O tada, lankydama jau kitą moky-
klą, jutau ne tik mamos globojančią ranką, bet ir jos rei-
klumą. Tikiu, žinojo, kad tik būdama tvirtos valios, mo-
kėdama siekti tikslo, galėsiu kurti save ir gyvenimą. Ma-
mos ir tėčio dėka mano pasaulis buvo spalvingas, turi-
ningas, šiltas ir jaukus. Mokslo metai – kartu su drau-
gais, atostogos – ligoninėse ar sanatorijose prabėgo ne-
pastebimai. Tada dar nesuvokiau, kaip nerimauja tėvai, 
galvodami, kokį kelią man patarti pasirinkti. Žinau, kad 
kai išvykau į sostinę studijuoti tiksliųjų mokslų, neramu 
buvo ne tik man. Labiausiai nerimavo mama.

Bet tai, kad teko gyventi dideliame mieste, įveikti ne-
mažus atstumus, suspėti ir savimi pasirūpinti, ir studi-
juoti, tik dar labiau sustiprino mane. Buvau tikra, kad ne 
tik šias kliūtis įveiksiu. Tad su pagyrimu baigusi studijas 
Vilniuje, tęsiau jas Kaune. Ir tam mane skatino mama, ti-
kėdama, kad tik taip gyvenimas gali tapti visavertis. Po 
ilgų studijų tapau inžiniere matematike. Sveikata nulė-
mė, kad dirbau ne pagal profesiją, tačiau tai, kad dirbau 
su žmonėmis, man buvo ypatinga vertybė. Tikėjau ir te-
betikiu, kad tik taip – atvirai ir šiltai bendraudama ir at-
likdama man patikėtas pareigas – galėsiu dalytis tuo, ką 
manyje ugdė mama. Svarbiausia – pastebėti žmoguje jo 
gerąsias savybes ir jas puoselėti. To mokiausi, tuo ilgus 
metus dalijausi su savo likimo žmonėmis. 

Žinau, kad metai ne tik duoda, bet ir atima – bran-
gius žmones, jėgas, sveikatą. Metų daugėja ir našta tam-
pa sunkesnė. Bet ji kantriai nešama. Šiandieną, kaip mano 
vaikystėje, mamai tenka pasirūpinti viskuo: ir maistu, ir 
vaistais, ir buitimi. Ir kasdienybe, ir šventėmis. Neabejo-
jant savo jėgomis ir vis padrąsinant mane. Juk ir dabar, 
kai ir aš, ir mano mama nutolome nuo aktyvaus gyveni-
mo, jis netapo tik pilka kasdienybe. Liko pareiga ir mei-
lė, tikėjimas žmonėmis ir jų puoselėjamomis vertybėmis.

Už tai, kad jas turime, kad mokame branginti gyveni-
mą, savo mylimiems žmonėms širdy auginame ir taria-
me gražiausius žodžius. Ir aš, dažnai tik mintimis, galiu 
ištarti savo mamai „ačiū“ už save, už tai, kas neįkainoja-
ma. Net paprastą laukų gėlę nuskinti ir įteikti mamai – 
man būtų prabanga. Žemė taip toli nuo manęs. Tad au-
ginu meilės žiedus širdy ir dalijuosi jais su savo mama, 
su mamomis, be kurių meilės jų gyvenimo žiedai – vai-
kai – neišgyventų.

Violeta NeimoNtaitė

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Dėkingumas 
brangiausiam žmogui – 

mamai

Apie tai, 
kas 

jaudina

Kelmė:

Vertina pirmininkės darbą

Pasvalys: Įdomi išvyka į molėtų 
observatoriją

 Kelmės rajono neįga-
liųjų draugijos narė Jadvy-
ga Šimkienė „Bičiulystei“ 
atsiųstame laiškelyje papa-
sakojo apie vykusią ataskai-
tinę rinkiminę konferenciją.

Kelmės rajono neįga-
liųjų draugijos ataskaiti-
nė rinkiminė konferenci-
ja vyko Kelmės kultūros 
centre. Čia susirinko ne tik 
veikla besidomintys drau-
gijos nariai, bet ir svečiai. 
Neįgaliuosius pagerbė ir 
pasveikino Kelmės rajo-
no savivaldybės viceme-
ras Kęstutis Bilius, Socia-
linės paramos skyriaus 
vedėja Reda Každailienė, 
Kelmės rajono socialinių 
paslaugų tarnybos direk-
torė Aldona Kvintufelie-
nė, Pakruojo rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Janina Jurgaitienė, Šiaulių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Elena Ka-
činskienė ir kiti.

Pirmininkė Elena Kan-

 Laiškelyje „Bičiulys-
tei“ asmeninio asistento pas-
laugas neįgaliesiems Pasvalio 
rajono neįgaliųjų draugijoje 
teikianti Eglė Vegytė papasa-
kojo apie organizuotą išvyką.

Ekskursijas mėgstan-
tys pasvaliečiai šįkart su-
siruošė į Molėtų astrono-
mijos observatoriją. 

Neįgalieji sužinojo Lie-
tuvos ir pasaulio astrono-
mijos naujienas, apžiūrėjo 
planetų, žvaigždžių, ūkų, 
spiečių, galaktikų nuotrau-
kas. Jiems buvo parodytas 
165 cm skersmens telesko-
pas – didžiausias moks-
linės paskirties įrenginys 
Šiaurės Europoje.

čiauskaitė susirinkusie-
siems pateikė praėjusių 
metų organizacijos veik- 
los ataskaitą. Pastaraisiais 
metais renovuotas drau-
gijos pastato vidus ir rū-
sys, pakeista stogo dan-
ga, patalpos apšiltintos. 
Iš vienos vokiečių šeimos 

jau kelerius metus draugi-
ja gauna drabužių, namų 
apyvokos daiktų labda-
rą. Draugijos sporto ko-
lektyvas lankėsi įvairiose 
gretimuose rajonuose vy-
kusiose varžybose ir pel-
nė prizų bei apdovanoji-
mų. Kiekvienais metais 

rengiamos darbelių paro-
dos. Sutelktas mišrus an-
samblis „Svajonė“. Ir jis 
jau  pelnė apdovanojimų. 
Pirmininkės, kurią drau-
gijos nariai draugiškai va-
dina Elyte, darbas draugi-
joje įvertintas teigiamai. Ji 
sugebėjo skleisti kolekty-
ve ramybę ir sutelkti ne-
įgaliuosius. Tai vertinda-
mi neįgalieji vienbalsiai 
perrinko pirmininkę – ne-
buvo nei prieštaraujančių, 
nei į jos vietą kandidatuo-
jančių. Išrinkta nauja ta-
ryba ir revizijos komisija.

Po susirinkimo savo 
kūrybos dainomis ir muzi-
ka susirinkusiuosius links-
mino Legačinskų šeimos 
dainininkai ir muzikantai 
iš Junkilų. Draugijos an-
samblis „Svajonė“ skam-
bia daina mus kvietė ploti 
į muzikos taktą ir šypsotis.

Ataskaitinis Panevėžio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos susirinkimas vyko Ra-
mygalos kultūros centre. Jį 
pradėjo draugijos tarybos 
narė Ramygalos seniūni-
joje Liudvika Basijokienė.

Į susirinkimą atvyko 
ir draugijos veikla besido-
minčių svečių – Panevėžio 
rajono savivaldybės Socia-
linės paramos skyriaus ve-
dėja Aldona Paškevičienė, 
Krekenavos seniūnijos se-
niūnas Jonas Ulis ir Va-
doklių seniūnas Vytautas 
Kaupas, Velžio seniūnijos 
vyriausioji socialinė dar-
buotoja Alma Imbrasienė 
ir kiti. Jie linkėjo neįgalie-
siems sėkmės darbuose, 
stiprybės, susiklausymo.

Prieš pateikdama susi-
rinkusiesiems ataskaitą Pa-
nevėžio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Au-
relija Petronienė džiaugėsi 
brangiausiu draugijos tur-
tu – nariais, kurių šiandien 
organizacijoje yra per 780, 
204 iš jų – neįgalūs vaikai.

Susirinkusiesiems savo pasirodymą dovanojo Kelmės rajono 
neįgaliųjų draugijos mišrus ansamblis „Svajonė“.

Neįgalieji dalyvavo ir 
naktinėje ekskursijos da-
lyje. Jos metu į žvaigždes 
žiūrėjo jau nebe paveiks-
lėliuose, o per teleskopą. 
Programos vadovas pa-
rodė Avino, Jaučio, Vėžio, 
Liūto ir Mergelės žvaigž-
dynus. Teleskopas leido 
pažvelgti į įspūdingus Sa-
turno žiedus, Veneros pla-
netą, Jupiterio palydovus, 
ypač ryškiai buvo maty-
ti paslaptingieji Mėnulio 
krateriai.

Namo grįžome kupini 
įspūdžių ir pasisėmę nau-
jų žinių.

2011 metais Panevėžio 
rajono neįgaliųjų draugi-
ja įgyvendino 2 projektus. 
Informavimo, konsultavi-
mo ir atstovavimo, socia-
linių ir savarankiško gy-
venimo įgūdžių ugdymo, 
palaikymo bei atkūrimo 
savigalbos grupėse pas-
laugomis pasinaudojo 541 
neįgalusis. 45 neįgalieji il-

sėjosi Šventosios mokymo 
ir reabilitacijos centre, 55 – 
Palangoje. Buvo surengtos 
ekskursijos į Vilnių, Kau-
ną, Rokiškį, Pasvalį, Šiluvą. 
Neįgalieji keliavo ir į užsie-
nį – aplankė Rygą ir Stok-
holmą. Nepamiršti ir neį-
galūs vaikai – jiems orga-
nizuotos šventės, išvykos.

Atsiskaičiusi už nu-

veiktus darbus pirmininkė 
padėkojo draugijos tary-
bos nariams, savanoriams 
už bendrą veiklą negalios 
žmonių, jų šeimos narių, 
neįgalių vaikų gerovei, gy-
venimo kokybei kelti. Neį-
galiųjų draugijos finansinę 
ataskaitą pateikė revizijos 
komisijos pirmininkas Vy-
tautas Jonušys ir draugijos 
buhalterė Zita Žvirblienė.

Ataskaitiniame susirin-
kime nepamiršti ir draugi-
jos tarybos nariai bei ak-
tyvistai – jiems padėkota 
už darbą, įteiktos dovanė-
lės. Po susirinkimo drau-
gijos nariams ir svečiams 
skambėjo nuotaikingas Ra-
mygalos kultūros centro 
kapelos „Senoliai“, vado-
vaujamos Gintautės Baka-
navičienės, ir Raguvos ne-
įgaliųjų ansamblio, vado-
vaujamo Irenos Juškienės, 
koncertas.

antanas oRiNtaS

Išvyka į Molėtų astronomijos observatoriją pasvaliečiams su-
teikė daug žinių.                                                        Viliaus Grabskio nuotr.

Panevėžio r.: Stengiamasi dėl organizacijos 
narių gerovės

Į susirinkimą aptarti praėjusių metų veiklos atėjo Panevėžio 
rajono neįgaliųjų draugijos nariai: (iš kairės) Stasys Lukšys, 
Lina Vasiliauskaitė, Liudvika Basijokienė, Saulė Stanaitienė. 
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KONKURSUI Kaip negalia pakeitė mano gyvenimą

„Bičiulystę“ skaityti pradėjau 
prieš maždaug 6 metus. Tada šei-
moje įvyko daug pokyčių... Gy-
venome įprastai: auginome vai-
kus, jų su vyru turime net 10, ir 
visi savi, visi laukti, vyras dir-
bo Klaipėdos autobusų parke, iš 
miesto išsikėlėme į kaimą.

Vieną šiltą liepos vakarą vy-
ras jau buvo bebaigiąs darbą, 
beliko „paskutinį ratą apsukti ir 
grįš namo“, kaip pats paskambi-
nęs sakė. Nenujaučiau nieko blo-
go, net užmigau jo belaukdama. 
Anksti rytą pabudau, čiuptelė-
jau lovoje vyro pusę, o ten tuš-
čia. Nugara perbėgo šiurpulys, 
širdis daužėsi...

Į kambarį įėjusio vyro nepa-
žinau: buvo sumuštas, nosis su-
laužyta, kakta ir antakis susiūti, 
megztinis kruvinas. Kartu atva-
žiavęs bendradarbis papasakojo, 
jog vyrą sumušė gauja paauglių 
už tai, kad užstojo vaiką.

Ilgai gydęsis, manė pasvei-
kęs, grįžo į darbą, bet ilgai ne-
tvėrė – alino varginantys nuga-
ros skausmai. Stuburo rentgenas 
parodė, kad būtina skubi opera-
cija, vėliau antra... Terūpėjo tik 
viena – ar vyras pajėgs vaikščio-
ti. Laimei, operacijos pavyko, po 
jų laukė ilga reabilitacija. Nejučia 
ėmiau labai saugoti vyrą: kad tik 
nepakeltų ko sunkaus, kad nepa-

Sunkūs negalios išbandymai išmokė 
vertinti gyvenimą

slystų. Jam nustatė neįgalumą, li-
kau viena darbų dirbti, o kaime 
jų begalės. Visada padėjo vaikai, 
bet mačiau, kad vyras jaučiasi ne-
visavertis, juk pagelbėti norėjo ir 
jis. Buvo sunku, nuėjusi prie gy-
vulių ar išėjusi į mišką verkda-
vau ir nenumaniau, kaip paleng- 
vinti vyro kančią.

Netikėtai sužinojau apie Kre-
tingos rajono neįgaliųjų draugi-
ją. Nuvykome ten, susipažinome 
su pirmininku Jonu Tiškumi. Jis 
vyrui pasiūlė mokytis kompiu-
terinio raštingumo ir taip neju-
čia jį įtraukė į organizacijos veik- 
lą. Taip į mūsų gyvenimą vėl grį-
žo ramybė, pradėjau mokytis so-
cialinio darbo, o vyras namie pri-
žiūrėdavo mažuosius. Mūsų kas-
diena nusidažė kitomis spalvo-
mis, tapo jauki.

Kitas išbandymas šeimą už-
griuvo vieną gražią birželio die-
ną. Prisimenu jautusis keistai, 
tarsi mane kas už rankos būtų 
traukęs Klaipėdos pusėn (ten 
vyresnysis sūnus dirbo stogden-
giu). Vakare sulaukėme žinios – 
sūnus paguldytas į ligoninę, trū-
ko pastolių kilpa ir du darbinin-
kai krito. Vienas nebuvo prisiri-
šęs, todėl spėjo nušokti, o mūsų 
sūnus jau 7 valandas buvo ope-
ruojamas. Ir vėl pasijutau tarsi 
prie bedugnės krašto.

Kaip prisijaukinti ligą? Gal-
būt to neįmanoma padaryti vie-
natvėje, kai šalia tik tėvai ir rūs-
ti akistata su sunkia nepagydo-
ma liga. Esu dėkinga dviem pui-
kiems žmonėms, deja, jau besiil-
sintiems po tyliais žemės kaubu-
rėliais, už tai, jog jie padėjo su-
vokti, kad ir ligoto žmogaus gy-
venime gali būti šviesių ir džiu-
gių dienų.

11 metų siunčiau savo rašinu-
kus į radijo laidą neįgaliesiems 
„Kartu su Jumis“. Parašyti su-
gundė laidos rengėjo Gražvydo 
Tučkaus balsas. Perskaitęs kelis 
mano rašinius tas šaunus žmo-
gus atvažiavo į mūsų namus, 
ėmė iš manęs interviu. Jis papa-
sakojo apie nelengvą savo gyve-
nimo kelią. Kitą kartą G.Tučkus į 
mūsų namus atvažiavo su dova-

Žmonės sušvelnino ligos sunkumus
na – knyga, kurią laimėjau. Jis vis 
aplankydavo mane kaskart užsu-
kęs į Šeduvos neįgaliųjų draugi-
ją. Kalbėdavome apie knygas, 
muziką. Įdomūs ir visam gyve-
nimui išlikę atmintyje tie susiti-
kimai. Jam jau nebedirbant radi-
juje dar susiskambindavome, ap-
sikeisdavome atvirukais. Nors 
G.Tučkus jau išėjo Anapilin, jo 
geri darbai ir malonūs žodžiai 
išliko atminty visam gyvenimui.

Su kitu geru žmogumi man 
padėjo susipažinti „Bičiulys-
tė“. Kretingos pašto viršininkas 
Pranciškus Šernas savaitraštyje 
rašė norįs dovanoti knygų neį-
galiesiems. Parašiau jam. Sulau-
kiau atsakymo ir dovanos – kny-
gos apie poetą Paulių Širvį. Do-
vanų gavau ir kelis P.Šerno pa-
rašytus romanus, išsiunčiau ir 

Iš operacinės sūnų atvežė ko-
mos būklės, visą subintuotą, lai-
dais laideliais apraizgytą, sunku 
buvo atpažinti. Išėjusi iš sūnaus 
palatos pamačiau, kaip jo geriau-
sias draugas iš nevilties sudaužė 
akinius, mano vyras kumščiais 
daužė sieną, o aš negalėjau ištarti 
nė žodžio. Tada mūsų gyvenimas 
apsivertė aukštyn kojom. Praži-
lau per vieną naktį. Pasak dakta-
rų – tai gerai, kitaip būčiau išėju-
si iš proto. Laimei, netrukus sū-
naus būklė ėmė gerėti, jis pabudo 
iš komos, pamažu sveiko, tik ne-
jautė kojų ir kairiosios kūno pu-
sės. Po ilgos reabilitacijos sūnus 
ir vėl žengė pirmuosius žings-
nius – kitaip nei visi, bet išmo-
ko vaikščioti. Na ir kas, kad jis 
nevaldo kairės pusės, na tai kas, 
kad jis kitoks nei visi, bet aš jį tu-
riu gyvą. Stebuklas įvyko, nors 
gydytojai tuo nebetikėjo.

Šalia turint artimų neįgalių 
žmonių, gyvenimas visiškai pa-
sikeičia. Išbandymams aplankius 
mūsų namus supratau, kad rei-
kia džiaugtis kiekviena praleista 
diena, juk žemėje esame tik sve-
čiai. Užklupus nelaimėms suti-
kau ir daug gerų, mūsų šeimai 
labai padėjusių žmonių, kuriems 
esu dėkinga už žmoniškumą, su-
pratingumą.

Birutė JUŠKėNieNė

„Gaunu netekto darbingu-
mo pensiją. Norėdama papil-
domai užsidirbti, išsiėmiau 
individualios veiklos pažy-
mą leidinių ir siuntų pristaty-
mui. Mano mėnesio pajamos 
bus 800 litų. Kokio dydžio so-
cialinio ir sveikatos draudi-
mo įmokas turėsiu mokėti?“ 
– klausia „Bičiulystės“ skaity-
toja iš Panevėžio.

Lietuvos Respublikos valsty-
binio socialinio draudimo fondo 
biudžeto 2012 metų rodiklių pa-
tvirtinimo įstatymu (Žin., 2011, 
Nr. 161-7620) asmenims, kurie 
verčiasi individualia veikla, kaip 

savo rašinių knygelę. Jis ja vis 
nuoširdžiai pasidžiaugdavo nu-
važiavęs į susitikimus su neįga-
liaisiais ir mano kūrybą net pri-
statė rajoniniame Kretingos laik-
raštyje. Iki užklumpant ligai šis 
šviesaus atminimo žmogus lan-
kė internatuose gyvenančius 
žmones, skaitė jiems savo kūry-
bos knygas. Ir vis rašė man nuo-
širdžius ir įdomius laiškus. Po 
ilgos tylos „Bičiulystėje“ radau 
žinutę, kad šio žmogaus nebėra 
tarp mūsų...

Skaudu buvo netekti šių 
žmonių, nes jie – savo žodžiais, 
darbais, dovanotomis knygomis 
ir dėmesiu – padėjo man susi-
draugauti su negalia ir patikė-
ti, kad ir mano gyvenimas gali 
būti džiugus.

aušra VeRBLiUDaViČiŪtė

ji apibrėžta Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatyme, patvirtintas 
bendrasis valstybinio socialinio 
draudimo (VSD) ir privalomojo 
sveikatos draudimo (PSD) įmokų 
37,5 proc. dydžio tarifas, iš jo 28,5 
proc. skirti VSD ir 9 proc. PSD.

Pirmiausia nustatome mėne-
sio apmokestinamų pajamų dydį. 
Apmokestinamos mėnesio paja-
mos 560 Lt (800 Lt – 30 proc. lei-
džiami atskaitymai (jie nurašomi 
į veiklos sąnaudas ir jų nereikia 
įrodyti dokumentais)). Asmenų, 
kurie verčiasi individualia veikla, 
VSD ir PSD įmokų bazę sudaro 50 
proc. individualios veiklos apmo-
kestinamųjų pajamų (neatėmus 

PSD ir VSD įmokų) suma. Taigi 
pajamos, nuo kurių bus skaičiuo-
jamos mėnesio VSD ir PSD įmo-
kos – 280 Lt (50 proc. nuo 560 Lt). 
Mėnesio įmokų suma: VSD – 79,8 
Lt (28,5 proc. x 280 Lt), PSD – 25,2 
Lt (9 proc. x 280 Lt ).

VSD ir PSD įmokos nuo paja-
mų, gautų praėjusiais metais, turi 
būti sumokėtos iki metinės pajamų 
mokesčio deklaracijos pateikimo 
Valstybinei mokesčių inspekcijai 
termino paskutinės dienos (t.y. iki 
gegužės 2 d.). Mūsų pavyzdyje, 
jei pensininko mėnesio pajamos 
visus metus bus 800 Lt, tai metų 
gale jis turėtų sumokėti 957,6 Lt 
(12 x 79,8 Lt) VSD įmokų ir 302,4 

Lt (12 x 25,2 Lt) PSD įmokų.
Asmenų, kurie verčiasi indivi-

dualia veikla, mėnesio 28,5 proc. 
dydžio VSD įmokos gali būti ap-
skaičiuojamos ir sumokamos 
avansu nuo jų pačių pasirinktos 
sumos. Šios avansu apskaičiuo-
tos VSD įmokos mokamos kartą 
per mėnesį ne vėliau kaip iki einamo-
jo mėnesio paskutinės dienos. Avan-
su sumokėtos VSD įmokos negrąži-
namos ir netikslinamos.

Asmenys, kurie verčiasi indi-
vidualia veikla, „Sodros“ terito-
riniam skyriui turi pateikti SAV 
pranešimus apie savarankiškai 
dirbančius asmenis už ataskaiti-
nį mėnesį iki kito mėnesio 15-os 

dienos, kai valstybinio socialinio 
draudimo įmokas apskaičiuoja ir 
sumoka avansu.

Kadangi asmuo yra pensi-
ninkas ir draudžiamas sveikatos 
draudimu valstybės lėšomis, jam 
neprivalu PSD mokėti kiekvieną 
mėnesį, tai galės padaryti metų 
gale iki metinės pajamų mokes-
čio deklaracijos pateikimo dienos. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad 
už pavėluotai sumokėtas ar per-
vestas socialinio draudimo įmo-
kas skaičiuojami delspinigiai 
(0,03 proc.). Delspinigiai pradeda-
mi skaičiuoti nuo kitos dienos po 
to, kai įmokos turėjo būti sumo-
kėtos, ir baigiami skaičiuoti įmo-
kų sumokėjimo dieną įskaitytinai.

Leonilija PeRmiNieNė 
„Sodros“ ryšių su visuomene specialistė

Klausėte – 
atsakome individuali veikla ir mokesčiai

dėmelės ant Austėjos kūno išpli-
to ir į vidaus organus. Medikai 
įtarė genetinę ligą neurofibro-
matozę ir tėvams pasiūlė vie-
nintelį būdą, sutrukdysiantį li-
gai plisti, – chemoterapiją.

Šį laikotarpį Editai prisimin-
ti ypač sunku. Dvejus metus jai 
su dukrele teko kas savaitę va-
žinėti į Kauną, mergaitei atlik-
ta 100 vaistų leidimo kursų, per 
pusmetį 6 kartus perpiltas krau-
jas dėl iki kritinės ribos nukri-
tusio hemoglobino, tromboci-
tų kiekio... Tačiau net ir tomis 
tėvams ypač sunkiomis akimir-
komis viltis nebuvo jų apleidu-
si. Supratusi, kad vaistais žaibiš-
kai prastėjančių dukters kraujo 
tyrimų rezultatų pagerinti ne-
pavyks, Edita pagalbos ėmė ieš-
koti gamtoje. Moteris nuspren-
dė išbandyti nuo įvairių negala-
vimų gelbstinčią dilgėlių arbatą, 
gaminamą užplikant šviežius 
ūgliukus. Taip įvyko tikras ste-
buklas – Austėjos kraujo tyrimų 
rezultatai pasitaisė ir visą liku-
sį gydymo chemoterapija laiką 
jai nebereikėjo perpilti kraujo.

Naujas gyvenimo  
knygos lapas

Paklausta, kaip šeima gyve-
na dabar, Edita atsako, jog at-
verstas naujas gyvenimo knygos 
lapas. Pamiršta tai, ką jau buvo 
pavykę pasiekti, – pirmieji duk-
ters žingsniai, paskiemeniui ta-

motinos meilės galia

Po sunkios ligos atsigaunanti Austėja mokosi žengti pirmuosius žingsnius.

riami žodžiai. Praeityje paliktas 
ir ypač sunkus laikas, kai che-
moterapijos veikiama mergaitė 
nebuvo panaši į save... Ten, pra-
eityje, liko ir iš pradžių kamavę 
klausimai: „Kodėl ir už ką?“ Ir 
nuoskaudoms naujajame gyve-
nimo lape nebeliko vietos. Pa-
sak Editos, jau nebesvarbu, kas 
kaltas, tad nebereikia paieškoms 
eikvoti jėgų.

Dabar mažoji Austėja iš tylos 
grįžta į garsų pasaulį, vėl ima re-
aguoti į aplinką, taria gražiau-
sią ir svarbiausią žodį „mama“. 
Nes tai jie, jos mama, ir, žinoma, 
tėtis, nė akimirkai nesuabejojo, 
kad Austėja – jų mylimiausia ir 
dėl jos jie pasiruošę padaryti vis-
ką. Jie drąsiai žvelgia smalsiems 
praeiviams į akis ir jų nebeskau-
dina kartais aštrokos replikos – 
tie svetimi žmonės net neįtaria, 
kiek jaunai šeimai ir mažajai 
Austėjai teko ištverti.

Toli į ateitį Edita pasakoja 
neplanuojanti – to išmokė duk-
ters negalia. Kaip ir gebėjimo 
džiaugtis mažiausiais dalykais, 
kurio daugelis gyvenimo išban-
dymų nepatyrusiųjų neturi. Da-
bar didžiausia motinos svajonė 
– vėl pamatyti, kaip duktė žen-
gia pirmuosius žingsnius ir vi-
sam laikui praeityje palikti ligą. 
Žvelgiant į rausvaskruostę Aus-
tėją taip gera tikėti, jog motinos 
meilė daug gali...

olia maCiULeViČiŪtė
Autorės nuotr.
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„eltos“ ir „Bičiulystės“ inf.

Daktaras
Aiskauda Padėkime pavargusioms akims
Ne paslaptis, kad už ketu-

ris penktadalius visos informa-
cijos apie mus supantį pasaulį 
turime būti dėkingi akims. Ta-
čiau retas žmogus pagalvoja, jog 
toms nenuilstančioms darbinin-
kėms reikia bent kiek poilsio. Kai 
šiandieninis žmogus net miegui 
skiria minimaliai laiko, akys pa-
tiria didelį stresą. Daugelis pa-
sakys, kad čia reikėtų kaltinti 
ne vargšą darboholiką, o inten-
syvų gyvenimo ritmą, didėjan-
čius informacijos srautus, ne-
gailestingą konkurenciją... Ir vis 
dėlto, tie žmonės, kuriems ten-
ka daug laiko praleisti prie do-
kumentų, ypač jei apšvietimas 
nepakankamas arba priešingai 
– labai stiprus ir netolygus, ku-
riems tenka daug dirbti su kom-
piuteriu, mikroskopu, siūti, tai-
syti laikrodžius, fotoaparatus, 
vairuoti automobilį (ypač naktį 
arba prieblandoje) ir atlikti kitus 
panašius darbus (nuolat ilgai ką 
nors stebėti, sekti akimis), suke-
liančius akių įtampą ir nuovar-
gį, pirmiausia turėtų ne ieškoti 
lašų, mažinančių akių paraudi-
mą, o deramai stiprinti regėjimą, 
išmokti atsipalaiduoti, pailsinti 
akis. Jeigu į tai nekreipsime jo-
kio dėmesio, akys po kurio laiko 
persitemps, išsivystys trumpare-
gystė, sulauksime kitų akių ligų.

Pastabos. Nereti atvejai, kai 
akių savijauta pablogėja dėl stre-
so, organizme trūkstant kai ku-
rių bioaktyviųjų medžiagų (ka-
roteno, vitaminų C, E, vario, cin-
ko, liuteino), nesveikuojant, pa-
vyzdžiui, kepenims ar stubu-
rui. Sergant ateroskleroze anks-
čiau ar vėliau padidėja akispū-
dis (akies vidaus spaudimas), 
atsiranda kraujotakos sutrikimų  
tinklainėje – vidiniame akies 
obuolio sluoksnyje. Dėl kaklo 
osteochondrozės – stuburo ligos, 
pažeidžiančios tarpslanksteli-
nius diskus, slankstelius, tarps-
lankstelinius sąnarius ir stuburo 
raiščius – greičiau vystosi trum-
paregystė arba toliaregystė, akys 
greičiau pavargsta ir tas nuo-
vargis dažniausiai tampa chro-
niškas. Beje, akių nuovargis yra 
dažnas trumparegystės ir tolia-
regystės palydovas.

akių nuovargio požymiai
– akių arba vokų kraštų pa-

raudimas;
– ašarojimas;
– silpstantis regėjimas;
– „smėlio“ akyse pojūtis;
– dvejinimasis, neryškus 

vaizdas, 
– sunkių vokų pojūtis;
– padidėjęs jautrumas švie-

sai;
– akių „trūkčiojimas“;
– akių niežėjimas, perštėji-

mas, deginimas, skausmas;
– galvos skausmas.

Būtinos pertraukėlės ir 
specialūs pratimai

Kai kas būtinas pertraukė-
les akims supranta ne kaip tikrą 
trumpalaikį poilsį, o tik įtempto 
darbo pakeitimą mažiau įtemp-
tu ir kiek atpalaiduojančiu. Kaip 
tai vyksta? Žmogus, dvi ar dau-
giau valandų intensyviai dir-

bęs kompiuteriu, suteikia akims 
„poilsį“... skaitydamas laikraš-
tį ar žiūrėdamas televizorių. Iš 
tikrųjų akims būtinas tikras po-
ilsis: kas 45 min. būtina daryti 
bent 3 min. pertraukėles (kitas 
variantas – kas valandą daromos 
10 min. pertraukėlės).

Būtų dar geriau, jei akims 
skirtų pertraukėlių metu pa-
žvelgtumėte pro langą į tolumą, 
paieškotumėte žalumos. Jei me-
džių ar kitos augmenijos nėra, 
pažvelkite į dangų – akims rei-
kia ir dangiškos spalvos. Paskui 
užsimerkite (svarbu kuo stipriau 
suspausti vokus), suskaičiuoki-
te iki dešimties. Kai atsimerksi-
te, kelis ar keliolika kartų greitai 
pamirksėkite. Nepasukę galvos 
pažvelkite į kairę, suskaičiuoki-
te iki trijų, paskui tą patį pada-
rykite žvelgdami į dešinę, aukš-
tyn ir žemyn. Pratimą pakarto-
kite atvirkštine tvarka, t.y. pra-
dėdami nuo žvilgsnio į dešinę. 
Pratimas baigiamas akis sukant 
ratu pagal laikrodžio rodyklę ir 
atvirkščiai (trukmė 1–2 min.), 
tartum sektumėte priešais jus 
ratu skraidantį vabzdį.

Kaip nors susišildykite plaš-
takas (galima patrinti vieną į 
kitą), prie užmerktų akių 2 min. 
priglauskite pirštus ar delnus. 
Paskui pamirksėkite, kol akių 
obuolius suvilgys ašaros. Vėl už-
simerkite ir pirštų pagalvėlėmis 
švelniai pamasažuokite akies 
obuolius bei akiduobes (svarbu 
neliesti blakstienų).

Pastabos. Dirbant kompiu-
teriu ar ilgai žiūrint televizorių, 
per minutę sumirksima vos 5–7 
kartus, o reikėtų – apie 20, todėl 
ašaros nebevilgo akių ir jos iš-
sausėja. Išsausėjusias akis niežti, 
peršti, prastėja regėjimas. Akys 
gali džiūti ir dėl kitų priežasčių: 
dėl kai kurių vaistų poveikio, 
klimakteriniu laikotarpiu (dėl 
lytinių hormonų stokos), buvi-
mo prirūkytose, pernelyg sau-
sose, dulkėtose patalpose. Jeigu 
nepavyksta akių drėkinimo at-
kurti natūraliomis priemonėmis, 
tenka į akis lašinti vadinamąsias 
dirbtines ašaras (parduodamos 
vaistinėse be recepto).

taškinis masažas
Veido taškinis masažas yra 

patogus tuo, jog bioaktyviuo-
sius taškus daugeliu atvejų gali-
ma pasimasažuoti pačiam (jei tik 
galima valdyti nors vieną pirštą 
ir matyti savo atvaizdą veidro-
dyje), o po kelių procedūrų ne-
beprireikia net ir veidrodžio – 
taškų vieta lengvai įsimenama.

Veide esančių taškų (žr. pieš.) 
masažavimas sustiprina pirmiau 
nurodytų procedūrų poveikį ir 
padeda greičiau įveikti su akių 
nuovargiu susijusius negalavi-
mus. Taškai gali būti masažuoja-
mi (pradedama nuo pirmojo taš-
ko ir baigiama penktuoju tašku) 
keletą kartų per dieną arba bent 
kartą po darbo. Simetrinius taš-
kus (t.y. esančius abipus veido) 
1, 2, 3, 5 pageidautina masažuo-
ti vienu metu abiejų rankų pirš-
tais (jei dėl kokių nors priežasčių 
šios procedūros sinchronizacija 
neįmanoma, pradžioje pamasa-

žuojamas taškas, esantis vieno-
je veido pusėje, paskui – kitoje).

masažo technika
Taškas lengvai paspaudžia-

mas smiliaus ar kito piršto (pa-
vyzdžiui, mažojo) galu (pagal-
vėle). Vėliau, neatleidus piršto, 
kiek stipriau pamasažuojama 
taško aplinkinė zona (piešiniuo-
se pavaizduotų rodyklių krypti-
mi), kol toje vietoje atsiranda ma-
lonus šilumos pojūtis ir parausta 
oda (svarbu nepersistengti, kad 
masažo vietose neatsirastų nu-
brozdinimų ar mėlynių).

Tie taškai, kuriuos paspau-
dus nesijaučia nei tirpimo, nei 

maudimo, nei skausmo, turi būti 
masažuojami lengvai, o fiziniam 
poveikiui jautrūs taškai ar zonos 
– stipriau ir intensyviau. Ir vie-
nu, ir kitu atveju kiekvienas taš-
kas turėtų būti masažuojamas ne 
ilgiau kaip 1–1,5 min. (per keletą 
pirmųjų seansų – apie 30 sek.).

Ypač įtaigūs ir kartu lakios 
vaizduotės žmonės po kelių ar 
keliolikos kontaktinio masažo 
seansų vėliau šiuos taškus ga-
lės pasimasažuoti nekontaktiniu 
būdu, t.y. mintimis. Kai kam tai 
atrodo neįtikėtina, tačiau gydo-
masis ar profilaktinis poveikis 
bus toks pat, kaip ir masažuojant 
prispausto piršto galu, jei minti-
mis pamasažuoti taškai sukelia 
kontaktiniam masažui būdin-
gus pojūčius.

Pagelbės arbata
Šią procedūrą pageidautina 

atlikti bent 3 kartus per savaitę 
po darbo dienos. Daroma šitaip: 
minutę ar pusantros du arbatos 
maišelius palaikome karštame 
vandenyje, šiek tiek nuspaudžia-
me, atsigulame ir šiltus užside-
dame ant užmerktų akių. Pro-
cedūros trukmė – apie 20 min.

Nedidelį akių nuovargį taip 
pat gali įveikti ant užmerk-
tų akių uždėti vėsaus vandens 
kompresai (procedūros trukmė 
apie 10 min.).

atsargiai – kosmetika!
Paraudę, niežtintys vokų 

kraštai, perštintys akių obuoliai, 
pojūtis, lyg į akis būtų patekę 
smėlio, ir susilpnėjusi rega nebū-
tinai gali būti susiję su akių nuo-
vargiu ar apskritai akių senėji-
mu, būdingu pusamžiams ir vy-
resniems žmonėms. Nemalonių 
pojūčių priežastis gali būti ma-
kiažo priemonėse esančios aler-
gizuojančios medžiagos (pavyz-
džiui, sunkieji metalai, dažai). Jei 
įtariate, jog šiuos nemalonius po-

jūčius galėjo sukelti kosmetinė 
priemonė, nusivalykite jos liku-
čius, ant akių užsidėkite arbatos 
kompresus. Savaitę nenaudokite 
pastarosios ir kitokių kosmetikos 
priemonių. Jei alergijai būdingi 
požymiai išnyks, nusipirkite kitą 
makiažo priemonę.

Gydantis aromatas
Maždaug mėnesį kasdien po 

pusryčių suvalgoma po 1/4 citri-
nos (kartu su žievele) ir keletą 
kartų per dieną įkvepiama per-
pjautos citrinos aromato. Val-
gant citrinas ar geriant jų sul-
tis paskui būtina gerai išsivaly-
ti ir išsiskalauti dantis, kad ci-
trinų rūgštis nepakenktų dantų 
emaliui. Citrinoje esančios me-
džiagos ypač naudingos žmo-
nėms, daug dirbantiems kom-
piuteriu, – sumažėja akių nuo-
vargis ir perpus mažiau pada-
roma klaidų.

Neužmirškime morkų 
sulčių

Morkose esantis karotenas 
(provitaminas A) organizme virs-
ta vitaminu A ir stiprina regą. 
Verta įsidėmėti, jog karotenas, 
veikiamas saulės ir kitų šviesos 
šaltinių, suyra. Todėl morkų sul-
tys turi būti gaminamos prieš pat 
vartojimą. Iš morkų, sutarkuotų 
smulkia trintuve, organizmas įsi-
savina 20 proc. karoteno, jas su-
tarkavus stambia trintuve, įsisa-
vinimas sumažėja 4 kartus. Tar-
kuotas morkas pagardinus alie-
jumi ar grietine, karoteno įsisavi-
nimas padidėja apie 2,5 karto. Pa-
žymėtina, jog organizmas daug 
geriau pasisavina virtų morkų 
karoteną, kurio jos turi kur kas 
daugiau nei šviežios.

Valgyti morkas ir gerti jų sul-
tis nepatartina žmonėms, kurių 
organizmas prieš šio augalo me-
džiagas „protestuoja“ įvairiais 
nemaloniais pojūčiais. Taip pat 
morkos ir jų sultys netiks paū-
mėjus skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opaligei, plonosios 
žarnos uždegimui, viduriuojant 
ir kt. atvejais.

Uogos – akims
Apie du mėnesius valgo-

mos šviežios mėlynių uogos po 
0,5 stiklinės 4–5 kartus per die-
ną prieš valgį. Šios uogos sustip- 
rina regos aštrumą, praplečia 
regėjimo lauką, sumažina akių 
nuovargį. Vaistinėse be recepto 
parduodamas mėlynių ekstrak-
tas (kaip maisto papildas gerai 
regai ir akių maitinimui), taip 
pat jo esama kai kuriuose vita-
minų, mineralų ir kitų medžiagų 
rinkiniuose, skirtuose regėjimui 
stiprinti ir akių funkcijai gerinti.

Mėlynių nedera vartoti ser-
gantiems infekcinės kilmės vidu-
riavimu (esant kitos kilmės vidu-
riavimui mėlynės tinka, mat kie-
tina vidurius), susilpnėjus žar-
nyno peristaltikai (peristaltika – 
banguojantys judesiai, atsiran-
dantys susitraukiant žarnų rau-
menims; sąlygoja žarnų turinio 
slinkimą), atsiradus tulžies lata-
kų diskinezijai (savaiminių tul-
žies latakų judesių sutrikimas).

Romualdas oGiNSKaS

Krūties vėžys – tai 
dešimt atskirų ligų

Remiantis naujausiu tarptauti-
niu mokslininkų tyrimu, krūties vė-
žys turėtų būti vertinamas kaip 10 
visiškai skirtingų ligų. Vėžio klasifi-
kacijos kategorijos galėtų pagerin-
ti gydymą – padėti pritaikyti vais-
tus tam tikrai krūties vėžio formai 
ir tiksliau nustatyti pasveikimo ga-
limybę. Tyrime dalyvavo 2 tūkst. 
krūties vėžiu sergančių Didžio-
sios Britanijos ir Kanados moterų. 
Mokslininkai krūties vėžį palygino 
su pasaulio žemėlapiu. Pasak jų, li-
goninėse atliekami tyrimai yra pa-
kankamai išsamūs, tačiau naujau-
sias tyrimas atskleidė gerokai de-
talesnį krūties vėžio „žemėlapį“ ir 
suteikė galimybę nustatyti atskiras 
„valstybes“. 

„Krūties vėžys nėra viena liga. 
Tai 10 skirtingų ligų, – teigia tyrė-
jas prof. Karlosas Kaldasas. – Mūsų 
tyrimo išvados kur kas tiksliau, nei 
dabar yra įmanoma, padės gydy-
tojams ateityje diagnozuoti krūties 
vėžio formą, veiksmingų ir neveiks-
mingų vaistų rūšis.“ Šiuo metu krū-
ties vėžio formos yra klasifikuoja-
mos pagal tai, kaip navikas atrodo 
pro mikroskopą, ir pagal jo „požy-
mių“ tyrimus. „Estrogeno recepto-
rių“ turintis vėžys turi būti gydo-
mas hormonoterapija naudojant 
tamoksifeną, nes jis efektyviai ma-
žina šios ligos atsinaujinimo gali-
mybę, o HER2 formos krūties vė-
žys – herceptinu. Daugumos for-
mų krūties vėžys – daugiau nei 70 
proc. – efektyviai gydomas hor-
monoterapija. Tačiau vėžio reak-
cija į gydymą smarkiai skiriasi, to-
dėl, anot prof. K.Kaldaso, gydyto-
jams būtina tikslesnė vėžio formų 
klasifikacija. 

Tyrimo rezultatai išties teikia 
vilčių krūties vėžiu sergančioms 
moterims, tačiau dar praeis ma-
žiausiai treji metai, kol tyrimo iš-
vadomis bus naudojamasi ligo-
ninėse.

Nauja prostatos vėžio 
gydymo technologija 
gali sumažinti pašalinį 

poveikį
Ekspertai teigia, kad nauja 

technologija, skirta gydyti prosta-
tos vėžį ankstyvojoje stadijoje, gali 
padėti sumažinti pašalinį poveikį, 
kurį sukelia dabar naudojami gy-
dymo būdai. Tyrimo, kuriame da-
lyvavo 41 pacientas, išvadose tei-
giama, kad gydymas ultragarsu 
gali sumažinti impotencijos ir šla-
pimo nelaikymo riziką. Mokslinin-
kai teigia, kad ši technologija gali 
pakeisti gydymą ateityje, jeigu re-
zultatai pasitvirtintų atlikus išsa-
mesnius tyrimus. Kiekvienais me-
tais Didžiojoje Britanijoje 37 tūkst. 
vyrų diagnozuojamas prostatos 
vėžys. Nuo šios ligos kasmet jų mirš-
ta 10 tūkst. 

Remiantis įprastu tyrimu atlie-
kama operacija ar taikoma radio-
terapija, kai gydoma visa prostatos 
liauka, todėl gali būti pažeisti aplin-
kiniai audiniai. Dėl to padidėja pa-
šalinio poveikio, kaip antai šlapimo 
nelaikymas ir impotencija, rizika.

Londono „University College 
Hospital“ gydytojai atliko pirmą 
bandymą, naudodami didelio in-
tensyvumo ultragarso terapiją, ku-
rios metu buvo gydomi vėžinių ląs-
telių lopinėliai, todėl aplink esan-
tiems nervams ir raumenims buvo 
padaryta minimali žala.

Naujausi vėžio 
tyrimai
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neįgaliesiems liko jų ribotos fi -
nansinės galimybės. Ji paaiški-
na, jog neįgaliajam sunkiai įkan-
damos ne tik brangiai kainuojan-
čios studijos, bet ir sudėtinga su-
rasti tinkamą butą už prieinamą 
kainą, reikia pridėti ir transpor-
to išlaidas. Su panašiomis fi nan-
sinėmisproblemomis, žinoma, 
susiduria ir negalios neturintys 
studentai, tačiau neįgaliesiems 
dar reikia tenkinti savo specia-
liuosius poreikius, kompensuo-
ti negalią. Anot R.Kupčinskaitės, 
valstybės skiriama tikslinė išmo-
ka studijų išlaidoms kompen-
suoti (416 Lt vienam semestrui) 
yra neproporcingai maža, tu-
rint omenyje bent keliskart di-
desnes studijų kainas. Be to, pa-
sak R.Kupčinskaitės, neįgalūs 
mokiniai dar dažnai atleidžia-
mi nuo egzaminų, jiems neski-
riamas asistentas. Taip tarsi pa-
lengvinamas vidurinės mokyk-
los baigimas ir tuo pat metu ati-
mama galimybė konkuruoti sto-
jant į aukštąją mokyklą. 

Pasak Aušrinės Packevičiū-
tės, rateliais judančios Lietuvos 
kūno kultūros akademijos dok-
torantės, fi zinių negalių turin-
čius neįgaliuosius, svarstančius, 
ar studijuoti aukštojoje, lydi ne-
rimas dėl aplinkos pritaikymo. 
Informacija apie tai ne visur vie-
nodai lengvai pasiekiama. Dalis 
aukštųjų savo interneto svetainė-
se yra sukūrusios atskiras skiltis 
neįgaliesiems, kuriose pateikia-
ma visa aktuali informacija: apie 
lengvatas, išmokas, patalpų pri-
einamumą ir pan., kitos aukšto-

Sunku sutikti žmogų, kuris 
nesistebėtų greitai bėgančiais 
metais – neregėtai sparčiai artė-
jančiu gyvenimo rudeniu.

Veidrodis kasdien mums 
pateikia tiesioginę ataskaitą 
apie retėjančius plaukus, didė-
jančią liemens apimtį, o įver-
tinti vidinius pokyčius kur kas 
sunkiau.

Galime bent šiek tiek pasi-
džiaugti, kad sendami įgauna-
me išminties. Tačiau viskas turi 
savo kainą. Kuo ilgiau gyvena-
me, tuo daugiau skausmo ir ne-
sėkmių patiriame, proporcingai 
daugiau ir išminties įgauname.

Vienas iš išminties šaltinių 
– atmintis. Laikui bėgant at-
mintyje išlieka tie dalykai, ku-
rie iš tikrųjų kur kas geriau pra-
siskverbė į mūsų protą, o ne tik 
buvo ištraukti iš smegenų sku-
biam ar trumpam reikalui, kaip 
antai egzaminų laikymas.

Atmintis neturi gebėjimo 
vertinti. Klaidinga manyti, kad 
prisimename tik svarbius daly-
kus, nes dalykai, kurių nesisten-
giame atgaminti, dažnai išlenda 
kur kas atkakliau negu tie, ku-
riuos visais įmanomais būdais 
stengiamės įsidėmėti.

Laikui niekas negali pasi-
priešinti – jis visus sulygina. 
Kaip teigia prancūzų rašytojas 
Marselis Prustas: „Laiko paly-
tėti valdovai supanašėja su ver-
gais.“ Amžius leidžia ne tik pa-
stebėti laiko paliktus pėdsakus, 
bet ir naujai pažvelgti į viską. 
M.Prustas žavisi galimybe vi-
siškai ramiai jaustis šalia prie-
šo, anksčiau papiktindavusio.

Sendami gauname tarsi nau-
jus akinius (metaforinius), pro 
kuriuos žiūrime į pasaulį net ir 
suprastėjus regėjimui. Svarbu 
turėti naują perspektyvą.

Niekada neįveiksime egzis-
tencinės mirties neišvengiamy-
bės, tačiau teigiama pasaulėžiū-
ra, racionalus gyvenimo būdas 
padės nuspalvinti atskubėjusį 
trečiąjį amžių šviesiomis spal-
vomis.

Žozefas Žuberas rašo: „Gy-
venimo vakaras atsineša su sa-
vimi savo žiburį.“ Tegu jis pade-
da neprarasti žmogiškojo oru-
mo, džiaugtis gyvenimo bran-
da, kuri, pasak Viljamo Šekspy-
ro, yra viskas. Ji gerbtina!
Pagal R.R.Smito knygą „Prie vairo su Platonu“ 

parengė

Janina oŽaLiNSKaitė

Geresnės sąlygos neįgaliems 
studentams

sios jos nepateikia ir neįgalia-
jam tenka spėlioti arba bandyti 
ieškoti pačiam. Taigi trūksta ele-
mentaraus informavimo.

Netiesa, kad situacija 
negerėja

Balandžio pradžioje pasira-
šyta Valstybinio studijų fondo ir 
Europos socialinio fondo agen-
tūros 3 metų trukmės projekto 
„Studijų prieinamumo užtikri-
nimas specialiųjų poreikių tu-
rintiems studentams“ fi nansa-
vimo ir administravimo sutar-
tis. Neįgaliems studentams bus 
teikiama fi nansinė pagalba, skir-
ta studijų prieinamumui didinti. 
Šios išmokos galės būti naudoja-
mos tik studijų reikmėms. Tiks-
linės išmokos (520 Lt per mėne-
sį, taip pat ir vasaros atostogų 
metu ne baigiamųjų kursų stu-
dentams) neturintiems akademi-
nių skolų ir pirmą kartą tam tik-
roje pakopoje studijuojantiems, 
kuriems nustatytas 45 proc. ir 
mažesnis darbingumas studen-
tams bus skiriamos vienam se-
mestrui. Jam pasibaigus neįga-
lusis vėl galės pildyti prašymą 
šioms tikslinėms išmokoms gau-
ti kitą semestrą. Be to, šią tiksli-
nę išmoką gaunančiajam nebus 
„nubraukiamos“ kitos išmokos 
ir pašalpos. Pirmas tokias išmo-
kas prašymus pateikę ir kriteri-
jus atitinkantys neįgalieji netru-
kus gaus už pavasario studijų se-
mestrą, jokie apribojimai dėl į iš-
mokas pretenduojančių studen-
tų skaičiaus netaikomi.

Pažymėtina ir tai, jog neįga-
liųjų galimybes praplėsti nuo-
lat stengiasi ir pačios aukštosios 

mokyklos. Galbūt ne visos vie-
nodai, bet teigti, kad jokių teigia-
mų pokyčių nevyksta, yra netei-
singa. Pasak Jono Ruškaus, VDU 
Socialinio darbo katedros pro-
fesoriaus, aukštosios mokyklos 
yra pasiruošusios priimti neįga-
liuosius. Neseniai VDU padarė 
savo patalpas dar labiau priei-
namas neįgaliesiems (čia jau se-
niai įrengti keltuvai, liftai, audi-
torijose įrengtos specialios vie-
tos rateliais judantiems neįga-
liesiems) – padarytas specialus 
žymėjimas regėjimo negalią tu-
rintiesiems. Be to, nuolat orga-
nizuojamos diskusijos su pa-
čiais neįgaliaisiais – įsiklausoma 
į jų poreikius, galimybes, kliū-
tis. J.Ruškus pasakoja apie į neį-
galiojo gerovės užtikrinimą nu-
kreiptą VDU politiką: šią aukš-
tąją mokyklą pasirinkęs, tačiau 
mažiau balų turintis neįgalusis 
gali įstoti į mokamą vietą ir būti 
atleistas nuo mokesčio už studi-
jas. Tereikia stengtis ir išlaikyti 
ne žemesnį kaip 8 balų vidurkį. 
Taip dėl vienų ar kitų priežasčių 
egzaminų nelaikęs arba prastes-
nius įvertinimus gavęs, bet mo-
tyvuotas neįgalusis turi galimy-
bę įgyti diplomą ir integruotis į 
visuomenę.

Būtent šios žinios apie gerus 
pokyčius, susijusius su neįgaliais 
studentais, turėtų būti skelbia-
mos įvairiais žiniasklaidos ka-
nalais. Mat kalbėjimas apie grės-
mingą neįgalių studentų skai-
čiaus mažėjimą jų nemotyvuo-
ja studijuoti.

olia maCiULeViČiŪtė
Jono Petronio nuotr.

Sprendžiant universiteto ir studijų prieinamumo klausimus VDU organizuojamos diskusijos su neįgaliais studentais.  

Puoselėja savanorystę

(atkelta  iš 1 psl.)

Beveik prieš 12 metų Alytuje 
įsikūrė pirmoji neįgaliųjų savi-
tarpio pagalbos savanorių gru-
pė „Gaja“. Jau dešimtmetį jai va-
dovauja Kazytė Morkeliūnienė. 
Daugelis į grupės susirinkimą at-
ėjusių „Gajos“ savanorių dėkojo 
darbui atsidavusiai pirmininkei, 
padedančiai kenčiantiesiems, ne-
įgaliesiems. Grupės nuopelnus 
pažymėjo ir į susirinkimą atvyku-
si Alytaus miesto neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Jūratė Kamičai-
tienė. Ji pasakojo dažnai besikrei-
pianti į auksaširdes „Gajos“ gru-
pės moterys. Vyriausiosios gru-
pės narės Magdalenos Sinkevi-
čienės žodžiais, laimingu pasijun-
tama tik darant kitus laimingus.

Savanorių atliekamas dar-
bas turi būti gerai ir profesiona-
liai organizuotas. Dažniausiai to 
negali suprasti žmonės, manan-
tys, kad savanorių veikla nerim-
ta, mat nemokama, o savanoriai – 
ne specialistai. Bet grupės veikla 
rodo, jog darbai gali būti atlieka-
mi savanoriškai ir iš širdies. Gy-
venimo sunkumai, kančia ir iš-
bandymai ne vienam žmogui at-
ima viltį ir džiaugsmą. Vienybė 
padeda išspręsti šias problemas, 
širdyje apsigyvena viltis, geru-
mas ir atjauta.

Daryti gerus darbus nėra 
žygdarbis. Tai turėtų būti kiek-
vieno iš mūsų kasdienybė.

Romutė UDRaKieNė

Alytaus miesto neįgaliųjų savitar-
pio pagalbos grupės „Gaja“ pirmi-
ninkė Kazytė Morkeliūnienė. 

 Ignalinos rajono neįgaliųjų 
draugijos narė Serafi ma Šerėnie-
nė „Bičiulystei“ atsiųstame laiš-
kelyje papasakojo apie organizaci-
jos veiklą. 

Ignalinos rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai dalyvavo akci-
joje „Darom 2012“. 12 žmonių, 
„apsiginklavę“ grėbliais ir šluo-
tomis, tvarkėme aplinką prie 
draugijos būstinės ir ežero pa-
krantę. Padirbėję iš peties gėrė-
jomės gamta. Kiek nedaug rei-
kia, kad džiaugtųsi širdis, pajus-
tų atgaivą. Labai norėtųsi, kad 
visi saugotume gamtą, kur auga 
mūsų vaikai ir vaikaičiai, neterš-
tume jos. 

Draugijos pirmininkė Regi-
na Slabadienė padėkojo visiems 
talkoje dalyvavusiems, palinkėjo 
sveikatos, kad galėtume nuveik-

ti dar daugiau darbų ir parody-
ti, jog ir neįgaliesiems rūpi ben-
druomenės reikalai. 

Draugijoje buvo surengtos ir 
fi nalinės šaškių varžybos, kurio-
se dalyvavo 16 jos narių. Vyrų 
komandoje pirmą vietą laimėjo 
Arnoldas Patapavičius, antrą – 
Bernardas Kardelis, trečią – Ro-
maldas Ramelis.Vyrams nenu-
sileido ir moterys: pirmą vietą 
laimėjo Elena Sėliukienė, antrą 
– Liubovė Lukauskienė, trečią – 
Regina Slabadienė.

Varžybas organizuoti padė-
jo, medaliais ir padėkos raštais 
pasirūpino Ignalinos kultūros 
ir sporto centro metodininkas- 
sporto renginių organizatorius 
Henrikas Rudakas. Už tai jam 
esame nuoširdžiai dėkingi. 

Anfi zos Cicėnienės nuotr.

Drauge ir dirbame, 
ir sportuojame

Šaškių varžybų nugalėtojai apdovanoti medaliais ir diplomais. 

Sulaukiame trečiojo 
amžiaus

Š. m. birželio 4 d. 11 val. Vilniaus socialinės paramos 
centro salėje (pirmas aukštas) Kauno g. 3 vyks Vilniaus 

miesto neįgaliųjų draugijos narių ataskaitinė-rinkiminė 
konferencija.

Š. m. birželio 4 d. 11 val. Vilniaus socialinės paramos 
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Neįgaliųjų sportas Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „eltos“ inf.

Kalbėkimės su savimi 
Žmonės su savimi šnekasi gana 

dažnai: vieni taip elgiasi bent kas ke-
lias dienas, kiti – dar dažniau. Toks el-
gesys paprastai laikomas keistu, gal-
būt net bylojančiu apie pakrikusią psi-
chiką. Mokslininkai mano priešingai – 
toks įprotis gali būti naudingas mąs-
tymui ir nuovokai. Ypač tai akivaizdu 
nagrinėjant vaikų elgesį. Mažieji ne-
retai kalbasi su savimi atlikdami ko-
kias nors užduotis, tarkime, rišdamie-
si batų raištelius. Tai jiems padeda su-
sikaupti ir sėkmingai baigti užduotį. 
Garsiai įvardydami tai, ką daro ar da-
rys, jie geriau susikoncentruoja į atlie-
kamą darbą, nesiblaško.

Kad išsiaiškintų, ar kalbėjimasis su 
savimi gali būti naudingas ir suaugu-
siesiems, psichologai atliko eksperi-
mentą su savanoriais. Šie turėjo suras-
ti tam tikrus daiktus, kurių paveikslėliai 
buvo rodomi ekrane. Vieni dalyviai jų 
ieškodami turėjo nuolat garsiai kartoti 
pavadinimus tų objektų, kurių ieško, o 
kitų dalyvių buvo paprašyta daiktų ieš-
koti tylomis. Kalbantys su savimi eks-
perimento dalyviai rado objektus grei-
čiau už tuos, kurie jų ieškojo tylėdami. 
Vidutiniškai objektų paieškos trukdavo 
1,2–2 sek., o kalbantieji su savimi – gar-
siai sau sakydami ieškomo objekto pa-
vadinimą – su užduotimi susidoroda-
vo maždaug 50–100 milisek. greičiau.

„Kalba nėra vien tik komunikaci-
jos sistema. Mano įsitikinimu, ji susti-
prina mąstymą“, – teigia tyrėjas psicho-
logas Garis Lupajanas.  „Tačiau kalbėji-
masis su savimi nėra naudingas kie-
kvienu atveju, o tik tuomet, kai karto-
damas ieškomo daikto vardą tiksliai ži-
nai, kaip jis atrodo. Priešingu atveju ieš-
komo objekto pavadinimo kartojimas 
sau po nosimi ne tik nesutrumpins šio 
objekto paieškų laiko, bet gali jį dar ir 
pailginti. Vis dėlto, jeigu, pavyzdžiui, 
ieškai bananų ir žinai, kad jie geltoni ir 
turi išskirtinę formą, garsiai sau saky-
damas „bananas“, aktyvini vizualiuo-
sius smegenų gebėjimus, kurie pade-
da greičiau surasti objektą.“

atsibudo per 
operaciją

22 m. švedas patyrė šoką, kai atsi-
budo per subliuškusio plaučio opera-
ciją, bet negalėjo apie tai pasakyti gy-
dytojams. Jaunuoliui buvo skirta nar-
kozė, tačiau praėjus 15 min. nuo ope-
racijos pradžios gydytojai pastebėjo 
padidėjusį paciento smegenų akty-
vumą ir kad pacientui pasireiškė ko-
sėjimo refleksas. Netrukus po to pa- 
cientas pradėjo suvokti aplinką ir jausti 
skausmą. Švedas apie operaciją parašė 
Nacionalinei sveikatos ir socialinio ap-
rūpinimo tarybai. Jis teigė, kad girdėjo, 
kaip kalbasi gydytojai ir seselės, ir kad 
skausmas darėsi vis stipresnis. „Smege-
nys man vis kartojo: „Pasakyk savo var-
dą, pasakyk bet ką, daryk ką nors, pa-
judink kojų pirštus“, bet aš negalėjau 
nieko pasakyti ir pajudinti savo kūno“, 
– rašė pacientas. Per 50 min. trukusią 
operaciją jis buvo sąmoningas apie 
30–35 min. Kai vėl atsipeikėjo, vaikinas 
kentė stiprų skausmą ir buvo labai pik-
tas. Kai pacientas gydytojams papasa-
kojo, ką patyrė, jie buvo pritrenkti. Jau-
nuolis žinojo nemažai operacijos de-
talių – kas ką sakė ir kaip atrodė ope-
racinėje buvę žmonės. 

Ketinama keliauti  
į marsą

Rusijos mokslų akademijos moks-
lininkas teigė, kad pasaulis pirmąją 
šio amžiaus pusę gali išvysti žmogaus 
skrydį į Marsą. Akademijos direktoriaus 
pavaduotojas Anatolijus Grigorjevas 
tai patvirtino. JAV prezidentas Bara-

kas Obama 2010-ųjų balandį taip pat 
teigė, kad iki 2030 m. bus įmanoma 
išsiųsti žmones į Marsą ir saugiai juos 
grąžinti į Žemę. Praėjusiais metais už-
baigta 520 dienų trukusia misija buvo 
siekiama išsiaiškinti, kaip žmonės išgy-
ventų ilgai trunkantį skrydį į Marsą. Šeši 
„Mars500“ misijos nariai – trys rusai, ita-
las, prancūzas ir kinas – teigė, kad nors 
kartais būdavo sunku įveikti izoliaciją, 
jie yra pasiruošę dalyvauti tikroje misi-
joje. Tačiau mokslininkai įspėja, jog yra 
tam tikras pavojus dėl kosmoso joni-
zuojančiosios spinduliuotės. Ši proble-
ma dar turi būti išspręsta prieš planuo-
jant žmonių skrydį į Marsą.

apsinuodijusiai 
mergaitei priteista 

kompensacija

Greitojo maisto milžinė „Kentucky 
Fried Chicken Corporation“ (KFC) tu-
rės išmokėti 8,3 mln. JAV dolerių (apie 
21,6 mln. Lt) kompensaciją mergaitės, 
kuriai po apsinuodijimo vištiena buvo 
sunkiai pažeistos smegenys, šeimai, 
gyvenančiai Australijoje. Monika Sa-
man, 2005 m. KFC greitojo maisto už-
kandinėje suvalgiusi vištienos sukti-
nį, susirgo salmonelioze. Po apsinuo-
dijimo mergaitė buvo paralyžiuota ir 
neteko gebėjimų vaikščioti ir kalbėti. 
Šeimos advokatas teigia, kad ši kom-
pensacija yra labai reikalinga, nes dėl 
mergaitės neįgalumo jau išseko ribo-
tos šeimos pajamos. KFC iki šiol neke-
tina mergaitei mokėti nė cento. Ben-
drovės atstovai teigia esą nustebinti 
teisėjo sprendimo ir žada jį apskųsti. 
Jie tvirtina, jog nėra faktų, įrodančių, 
kad jų maistas lėmė mergaitės neįga-
lumą. Teisme buvo pasakyta, kad Mo-
nika šešis mėnesius buvo komos bū-
senos po to, kai ji, jos tėvai ir brolis ap-
sinuodijo pavalgę suktinių. 

auksas – iš asteroidų
JAV naujausių technologijų mag- 

natų grupė planuoja mokslinę fantasti-
ką paversti tikrove ir išgauti naudingą-
sias iškasenas iš netoli Žemės skriejan-
čių asteroidų. Planuojama naudoti au-
tomatiškai veikiančius erdvėlaivius ir iš 
pro Žemę reguliariai praskriejančių as-
teroidų išgauti raketų kurą ir vertingas 
iškasenas, kaip antai auksą ir platiną. 
Prognozuojama, kad tai padaryti pa-
vyks iki 2020 m. Pirmas daugybę mili-
jonų kainuosiančio plano etapas, kuris 
truks nuo 18 iki 24 mėnesių, yra paleis-
ti pirmuosius privačius teleskopus. Jais 
bus ieškoma tinkamų asteroidų. Kele-
tas su projektu nesusijusių mokslininkų 
sakė, kad labai susidomėjo šiuo planu, 
bet jį vertina skeptiškai. Anot jų, projek-
tas labai drąsus, sudėtingas ir brangus. 
Mokslininkams sunku suprasti, kaip tai 
galėtų atsipirkti, net kai platinos ir auk-
so uncijos kaina yra beveik 1 600 JAV 
dolerių (apie 4 100 Lt). Palyginimui: pla-
nuojama JAV Aeronautikos ir kosmoso 
agentūros misija į Žemę pargabenti dvi 
uncijas asteroido uolienų kainuos apie 
milijardą JAV dolerių. Kita vertus, nau-
dingąsias iškasenas iš asteroidų išgauti 
sugalvoję verslininkai jau gerokai pasi-
pelnė iš kitų su kosmosu susijusių vers-
lų: pavyzdžiui, bendrovė siūlo lėktuvų 
skrydžius, kurių metu galima patirti ne-
svarumo būseną.

Monika su tėvu.

Lietuvos parolimpiečių 
pasiekimai – įkvepiantis pavyzdys 

siekti sporto viršūnių 
Pasitikdama Londono 2012 

olimpines ir parolimpines žaidy-
nes, Jungtinės Karalystės amba-
sada pradėjo parolimpinio judėji-
mo reklaminę kampaniją, kurios 
metu Lietuvos visuomenė galės 
susipažinti su Lietuvos neįgalių-
jų sporto atstovais, jų parolimpi-
niais pasiekimais ir daugiau su-
žinoti apie parolimpines žaidy-
nes. Vilnių, Kauną, Klaipėdą ir 
Alytų jau puošia įspūdingo dy-
džio plakatai su parolimpiečių 
atvaizdais.

Kampanijos veidai:
Algirdas Tatulis – leng- 

vaatletis, disko metikas, 
Atėnų parolimpinių žai-
dynių bei daugkartinis 
pasaulio ir Europos čem-
pionatų prizininkas. Gy-
vena Alytuje.

Irena Perminienė 
– lengvaatletė, rutulio 
stūmikė ir ieties meti-
kė, daugkartinė pasaulio 
čempionatų prizininkė. 
Gyvena Raseiniuose.

Sigita Butaitė-Marke-
vičienė – lengvaatletė, bė-
gikė, daugkartinė Euro-
pos ir pasaulio čempionė 
ir vicečempionė. Gyvena 
Panevėžyje.

Jungtinė Karalystė yra 
pasiryžusi surengti pa-
čias prieinamiausias kada 
nors vykusias žaidynes. 
Londono 2012 m. žaidy-
nės yra pirmosios, kurio-
se olimpinių ir parolimpi-
nių žaidynių planavimas ir orga-
nizavimas yra visiškai integruo-
ti. Siekiama, kad žaidynės paska-
tintų neįgalius žmones sportuo-
ti savo bendruomenėje. Tuo nori-
ma ne tik padėti atsiskleisti kitai 
parolimpinių sportininkų kartai, 
bet ir praturtinti neįgalių žmonių 
gyvenimus taip, kad jų negalia 
netaptų kliūtimi.

Planuojant 2012 m. žaidynes, 
jų prieinamumas neįgaliesiems 
buvo integruotas į pastatų pro-
jektavimą ir struktūrą, atvirų er-
dvių planavimą ir viešojo trans-
porto sistemą. Visi darbai buvo 
atliekami glaudžiai bendradar-
biaujant su neįgaliuosius vieni-
jančiomis organizacijomis.

,,Norime pakviesti visą pa-
saulį į Jungtinę Karalystę, kartu 
dalytis olimpinių ir parolimpi-
nių žaidynių įspūdžiais ir suži-
noti, kodėl Didžiojoje Britanijo-
je gera gyventi, dirbti, ją aplan-
kyti, investuoti ir užsiimti vers-
lu. Naudodamasis proga norė-
čiau palinkėti Lietuvos olimpi-
nei ir parolimpinei rinktinėms 
kuo didžiausios sėkmės ruošian-
tis žaidynėms. Tikiuosi, kad jos 
pasieks pačių geriausių rezul-
tatų“, – reklaminės kampanijos 
pradžios proga kalbėjo Jungti-
nės Karalystės ambasadorius Da-
vidas Hantas.

Parolimpinių žaidynių 
istorija

1948 m. Londone vykusios 

olimpiados metu buvo padėti pa-
matai būsimoms parolimpinėms 
žaidynėms.

Novatoriškus gydymo me-
todus taikęs neurologas seras 
Liudvikas Gutmanas (Ludwig 
Guttmann) olimpinių žaidynių 
atidarymo ceremonijos dieną su-
rengė sporto varžybas Stok Man-
devilio ligoninėje. Jis jau buvo 
matęs reabilitacinį sporto povei-
kį Antrojo pasaulinio karo ve-
teranams, kurių stuburas buvo  
pažeistas, ir norėjo pritaikyti šią 
patirtį.

Šį renginį L.Gutmanas ėmė-
si organizuoti kasmet maždaug 
tokiu pačiu metu. Sakoma, kad 
1949 m. atidarydamas rengi-
nį jis pasakė, jog „galbūt vie-
ną dieną bus surengta olim- 
piada ir neįgaliesiems“. Po tre-
jų metų, 1952-aisiais varžybo-
se dalyvavo ir olandų sporti-
ninkai, todėl tai buvo pirmosios 
tarptautinės neįgalių sportinin-
kų rungtynės.

Pavadinimas „parolimpinės 
žaidynės“ keliskart buvo pavar-
totas 1964 m. Tokijuje ir 1972 m. 
Heidelberge, tačiau pirmą kartą 
oficialiai įsitvirtino per 1988 m. 
Pietų Korėjoje vykusias žaidy-
nes. Žodis „parolimpinis“ susi-
deda iš graikų priešdėlio „para“ 

ir žodžio „olympic“, pabrėžiant, 
kad abejos žaidynės vyksta ly-
gia greta.

Pirmosios parolimpinės žai-
dynės, kuriose dalyvavo 400 
sportininkų iš 23 šalių, buvo su-
rengtos 1960 m. Romoje. Pirmoji 
žiemos parolimpiada įvyko Šve-
dijos mieste Ornskoldsvike 1976 
m. Tais metais į žaidynes buvo 
įtraukti žmonės, kurių negalia 
siejosi su amputavimu ir turin-
tys regos sutrikimų. Cerebriniu 
paralyžiumi sergantys sportinin-
kai pirmą kartą žaidynėse daly-

vavo 1980 m. 
1984 m. atsirado 

kategorija „Les Au-
tres“ (pranc. „kiti“), į 
kurią pateko sporti-
ninkai, kurie iki tol ne-
galėjo būti įtraukti į jo-
kią kitą negalios gru-
pę. Vėliau šie sporti-
ninkai buvo suskirsty-
ti į kitokias grupes pa-
gal gebėjimą rungty-
niauti, o ne pagal kon-
krečią negalią. 

Nuo 1988 m. pa-
rolimpinės žaidynės 
rengiamos tame pa-
čiame mieste ir tais 
pačiais metais kaip ir 
olimpinės žaidynės. 
Formaliai tokią tvar-
ką patvirtino Tarptau-
tinis olimpinis komi-
tetas ir Tarptautinis 
parolimpinis komite-
tas 2000 m. Sidnėjaus 

olimpiados metu. Pirmieji mies-
tai, įpareigoti surengti ir olimpi-
adą, ir parolimpines žaidynes, 
buvo Pekinas (2008 m.) ir Van-
kuveris (2010 m.), o 2012-aisiais 
– Londonas. 

Iki 2000 m. Sidnėjaus paro-
limpinių žaidynių sportininkai 
jau rungėsi 18 sporto šakų, o Sid- 
nėjuje prisidėjo parolimpinis 
plaukimas ir regbis vežimėliuo-
se. 1992 m. Barselonos žaidynė-
se dalyvavo 3 021 sportininkų iš 
82 šalių.

2012 m. Londono parolimpi-
nėse žaidynėse 4 200 sportinin-
kų iš 150 šalių varžysis 20 spor-
to šakų.

Parengta pagal  
www.ukinlithuania.fco.gov.uk/lt

Olimpinės žaidynės
 26 sporto šakos, 39 rungtys
 34 varžybų vietos
 8,8 mln. bilietų
 10 500 sportininkų
 302 medaliai
 21 000 žiniasklaidos ir 

transliuotojų atstovų
 17 varžybų dienų (įskaitant 

futbolą – 19)
 3 000 techninių darbuotojų
 205 nacionaliniai olimpiniai 

komitetai
 7 500 komandas lydinčių 

asmenų
 5 000 dopingo mėginių

Parolimpinės žaidynės
 20 sporto šakų, 21 rungtis
 19 varžybų vietų
 2 mln. bilietų
 4 200 sportininkų
 503 medaliai
 6 500 žiniasklaidos ir 

transliuotojų atstovų
 11 varžybų dienų 
 1 200 techninių darbuotojų
 170 nacionalinių olimpinių 

komitetų
 2 300 komandas lydinčių 

asmenų
 1 250 dopingo mėginių

Žaidynės skaičiais
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tu niekada nepasakei, 
kad per sunku

„Bičiulystės“ bičiulių 
posmai

•
Mamai
Vis ilgėjaisi krašto Žemaičių,
Kinkių kaimo, pakrančių Ventos.
Tamsią naktį ar rytmetį skaistų
mintimis keliavai atgalios.

Pasiilgusi brolių ir sesių,
ir skambių savo krašto dainų...
Kaip galėjau tave aš suprasti,
nepažinusi godų tokių?

Palydėjai mane tu į kelią,
nusiminę šlamėjo beržai.
Kačpėdėlių suskynei puokštelę,
kad primintų namus man ilgai.

Gal žinojai – nerasiu aš laimės
tam krašte, į kurį keliavau,
nematysiu aš niekur pasauly
kito tokio, kaip šitas, dangaus. 

Tik sakei, kad nebūna alyvų,
gražesnių, negu mūsų sode,
geltonesnio už auksą beržyno,
sidabrinės miglos vakare.

Aš išsaugojau seną ratelį,
su kuriuo tu verpei vakarais.
Lyg laimingos vaikystės dalelę – 
tavo pasaką, sektą kadais.

Ir sakysiu visiems, kad žemaitė
aš esu nuo pakrančių Ventos.
Galbūt šitaip galėsiu pagerbti
atminimą tau žemės šventos. 

Gražina DaUGiNieNė
Vilnius

Išėjom – negrįšim
Ko, Mamyte, pro langą dairais?
Juk žinai – išėjom – negrįšim.
Tik dažnai tyliais vakarais
Mes tave mintimis aplankysim.

Atvažiuosim į tavo namus
Retai, tik ant metinių švenčių.
Pasaulis toks nuostabus – 
Mes taip skubam jame gyventi.

Ir pavargusias mielas akis
Tu seniai, oi, seniai pražiūrėjai.
Nesugrįš atgalios, nesugrįš
Tie, kurie iškeliavo su vėjais.

Ir atleisk, miela Mama, atleisk,
Kai tau buvo sunku, neatėjom.
Vaikų nedėkingų neteisk,
Mes labai tave, Mama, mylėjom.

Šviesiausia žvaigždė
Kur tu dabar, Mamyt, esi?
Dangaus gal žydro debesy?
Gal tu esi žvaigždė šviesi?
Kur tu dabar, Mamyt, esi?

Ar tau nešalta, ar saugu?
Gal tu esi tarp angelų?
Gal ir dabar globoji mus,
Kaip saugojai mažus?

Tu man buvai, dabar esi
Tamsiam danguj žvaigždė šviesi!

marytė JURGaitYtė
Palanga

Prie lopšio
Parimo prie lopšio
Motulė, mama...
Veide skleidės rožėm
Meili šypsena.

Po širdžia nešiotas
Ir lauktas ilgai
Vaikelis svajotas...
Nebaisūs vargai,

Kuriuos teks patirti
Bemiegėm naktim...
Tik motinos moka
Mylėti širdim...

Naktis tiesė sparną
Ir migdė visus.
Ji siuntė motulei
Gražiausius sapnus.

Užaugs jos vaikelis,
Bus geras žmogus.
Išgarsins jis šalį,
Gimtuosius namus.

Miegojo abudu – 
Liūliavo sapnai.
Prie lopšio budėjo
Sargai angelai.

Danutė KULiaVieNė
Jonava

Padėka Mamai
Pas tave sugrįžtam, kai širdy negera, 
Kai krūtinę spaudžia neganda sunki,
Žinom, Tu paguosi, švelniai nuraminsi,
Tiktai sau vis laiko, Mama, nerandi.

Spintoje suknelė šventadienė kabo –
Pasipuošti ja Tau vis nėra kada.
Jeigu pasitaiko valanda šviesesnė –
Jau, žiūrėk, už kampo šaiposi bėda.

Rodos, jau nustūmei negandas į šalį
Ir ramybe žėri ežerai akių.
Mielosios raukšlelės, smilkiniai pabalę,
Kad žinotum, Mama, kaip tave myliu.

Atiduočiau viską, mylių mylias eičiau,
Kad ir vėl priglusčiau prie tavų delnų.
Ačiū už gerumo man sukrautą kraitį,
Ačiū, kad šioj žemėj, Mama, gyvenu.

onutė ČiRViNSKieNė
Jurbarkas

Gražiausi žiedai jums, mielos Mamos.                                                                                                                              Aldonos Milieškienės nuotr.

Baltas motinos meilės
pasergėjimas

Sako, po Angelą sargą turi 
kiekvienas žmogus. Jei pasise-
ka kam, tasai nusipelno net vi-
sos poros Angelų. Ir tik nedau-
geliui, sako, į pagalbą atskuba 
didesnė draugija...

Niekada nebuvau apkabinu-
si tikro sparnuoto Angelo. O jis 
mane kieksyk laikė už rankos... 

Vaikystėje visus mano žings-
nelius skaičiavo, lydėjo. Suklus-
davo sulig kiekvienu mamos žo-
džiu „Nepaslysk, neužsigauk“... 
Net jeigu  ir toli nuo namų kada 
buvau... Kaip tuokart, kaiman 
pas senelę ir tetas išsiprašiusi. 
Pirmąsyk panorau viena pasilik-
ti. Ne pas svetimus juk. O ir my-
lima visų jaučiausi. Pabūsiu die-
nelę tikrai, o gal ir kitą, prisiekiau 
mamai. Bet kur čia ištversi tokio-
je tolybėje, atskirta nuo tėvų. At-
simenu, vakarėja jau, susiriečiu 
ant kūdros liepto ir taip grau-
džiai verkiu. Pasikūkčiodama. 

Tąsyk Angelo, matyt, nepa-
prastai jautraus, motiniško būta. 
Jei tokį didelį kelią sukoręs, il-
gesio žinią namams nugabeno... 
Mamos siluetui išnirus sodo 
tamsumoje, staiga tapo saugu 
ir ramu. Tarsi iš slogaus sapno 

nubudus. Šilčiau už pačias sto-
riausias vilnos antklodes šildė ir 
glaudė tada mamos rankos. 

Paaugau, tapau mokine. Lig 
autobusų stotelės ilgą kelio ga-
balą tekdavo nukulniuoti. Rytais 
eidavom drauge su mama. Ji be-
veik visada nešdavo mano kupri-
nę. Nors aš dėl to ir gėdindavau-
si – didelė juk, pati galiu. Tik vė-
liau supratau – mama mano ne-
šulius ne todėl tempė, kad manė, 
jog pati to neįstengčiau. Jog ne-
pajėgčiau. O tik todėl, kad sykiu 
su mokykline manta lig pasku-
tinių kelio metrų iš savo rankų 
perduotų kuo daugiau... meilės. 
Rūpesčio ir šilumos. 

Šitaip ji palydėdavo į visas 
mano gyvenimo keliones. Gal to-
dėl jose negalėdavau nei palūž-
ti, nei giliam liūdesiui pasiduoti. 
Žinojau, mama išmeldė, išprašė 
Angelo sekti dukrai iš paskos. Ir 
užtat man negalėdavo nesisekti. 

Dar ir šiandien kaip bran-
giausią talismaną saugau me-
daljonėlį, įduotą išvykstant stu-
dijuoti. Nedrąsiai įbruktą man į 
rankas. Palaimintą labiau žvilgs-
niu, nei žodžiu: „Kad tik tau vis-
kas būtų gerai.“ 

Visada tikinau save, kad mo-
netos didumo Angelas nemen-
kai sėkmei siųstas. Tačiau buvo 
dienų, kai likimas tarėsi ban-
dąs nelinksmai paišdykauti. Kai 
nusprendė pagąsdinti mane ir 
mano artimuosius. 

Vis dėlto patį lemtingiausią 
ženklą išskaičiau... mamos žo-
džiuose. Ir jau ne aš viena ži-
nau, kokį turiu Angelą. Nelei-
dusį lemčiai manęs išsivesti pro 
pravirus sodo vartus... Neleidusį 
negrįžtamai nutolti... Gal ir keis-
ta, bet tasai Angelas atsiliepia, kai 
pašaukiu jį mamos vardu... 

O jeigu nutinka, kad mamos 
žingsnių mūsų kiemas kurį laiką 
negirdi, jis apmiršta. Tampa ne-
gyvu ir bespalviu grindiniu. At-
šąla. Oras nustoja kvepėti. Pri-
trūksta meilės ir gyvybės. Lan-
gai ir tie, rodos, papilkėja... 

Daug kartų mane laikė už 
rankos Angelai. Sparnuoti ir ne-
matomi... Artimųjų asmenyje... 
Žodžio ir minties virpėjime... Ta-
čiau visų svarbiausias iš jų buvai 
ir liksi tu, mano Mama. Nes tavo 
meilė turi sparnus. Ji visada šalia. 
Ji sugeba daryti stebuklus. Tavo 
rūpestis baltu pasergėjimu klūpo 
prie mano širdies. Tavo nuojauta 
gelbsti. Tavo rankos tarsi Angelo 
sparnai pečius apgobia. Apkabi-
na. Laimina mano dienas. 

Tik tegu Dangus sergsti tave.
Rita moCKeLiŪNieNė, Šakių r.

Pažiūrėk į žvaigždes, – 
Kai savęs nuo žvaigždžių neatskirsi,
Pats į spindinčią žvaigždę pavirsi – 
Į tave jau žiūrės kiti.

Just.marcinkevičius

Su pirmaisiais pavasario žie-
dais, mielos mamos! Netrukus 
Jūsų šventė – Motinos diena. 
Jūsų meilės dėka mes gyvenam 
šioj žemėj. Vienintelė metuose ši 
diena tokia iškili, kai į namus su-
grįžta vaikai iš arti ir toli. Jums 
pasakys, kad ilgisi, myli labai, 
bet dažniau aplankyti vis truk-
do tie reikalai...

Ne visiems likimas lėmė gim-
ti, augti sveikiems. Bet Tu, mie-
la, mus ne mažiau myli už tai. 

Kai mes pakylame iš patalo ligų, 
Tavo, Mama, džiaugsmui nebū-
na ribų. Kartais liekam gyven-
ti globojami Tavo rankų švel-
nių. Ir niekad neišgirstam, kad 
Tau per sunku. Mama, mamu-
te, žemės žvaigžde šviesi! Lau-
mės juosta Dangaus! Žemiškas 
kelias žmogaus!

Miela Mama, Tau rašau šiuos 
žodžius. Tikiu, Tu girdi, tik nie-
ko jau man atsakyt negali. Seniai 
amžinybės kalnely ilsiesi. Tau 
šiandien gražiausios mano min-
tys. Gėlių žiedai. Žinai, aš ateit 
negaliu. Už viską atleisk man, 
Mama. Sakau žodžius tyliai. Tu 

pajausi, išgirsi juos, Mama.
Vis bėgai, skubėjai, dirbai, 

kad mums gyventi būtų leng-
viau. Kad duonos nepritrūktų. Ir 
niekada negirdėjom, kad pasa-
kytum – pavargau. Nešiojai kaip 
vaiką, kai aš susirgau. Kad ma-
žiau skaudėtų. Kad būtų leng-
viau. Tie metai vis tolsta už lai-
ko ribų. Tik tavo žodžius menu 
amžinai...

Būkit palaimintos, Mamos! 
Kad neliktų nė vienos rankų be 
dovanotų gėlių. Kad meilė Mo-
tinai atvestų vaikus į namus, kur 
dar šypsosi melsvas vaikystės 
dangus. Kad sėkmė ir laimė ly-
dėtų Jūsų gyvenimo kelius. Kad 
iš vaikų lūpų išgirstumėt pačius 
gražiausius žodžius. 

Stefanija FeDULaitė
Panevėžys

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis gegužės 17 d. 

Gegužės 6-ąją – Motinos diena

Vėl žiedais ruošiasi pasipuoš-
ti obelys, vėl ateina artimiausių 
žemėje žmonių – Motinų diena. 
Jų slauga, rūpestis, pasiaukoji-
mas – kaip neįkainojamos dova-
nos mums, likimo nuskriaustie-
siems, dovanojamos kasdien. Ir 
nesvarbu, kokio amžiaus būtu-
me, mamoms visada išliksim vai-
kai: kartais vis dar suklumpan-

Mamoms
Miniatiūra

tys savo gyvenimo kely, norintys 
papasakoti, kas slegia širdį, pasi-
džiaugti savo pasiekimais. Ir ne-
klystame manydami, kad mamos 
kartu su mumis liūdės ir džiaug-
sis, kad tik jos padės eiti sunkiu, 
ligų kupinu gyvenimo keliu.

Tegu joms ne tik Motinos die-
nos proga žydi visos pavasario 
gėlės. Te ilgai plaka jų gerumo ir 
meilės vaikams kupinos širdys. 
Tebūna jos sveikos ir laimingos.

aušra VeRBLiUDaViČiŪtė
Šeduva
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