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Antroji Lietuvos neįga-
liųjų draugijos (LND) ini-
cijuota apskritojo stalo 
diskusija tarp neįgaliųjų 
nevyriausybinių organi-
zacijų (NVO) ir savivaldy-
bių buvo surengta Bir-
žuose. Susitikimas vyko 
Biržų rajono savivaldybė-
je, kur susirinkę jos atsto-
vai: merė, savivaldybės 
administracijos vadovai, 
Socialinės paramos sky-
riaus darbuotoja kartu 
su neįgaliųjų NVO, LND 
atstovais ir kitais svečiais 
aptarė situaciją ir kylan-
čias problemas.

Neįgalieji – aktyvūs 
bendruomenės nariai
Tiek LND pirmininkas Zig- 

mantas Jančauskis, tiek Biržų 
merė Irutė Varzienė tvirtai laikė-
si nuomonės, kad nevyriausybi-
nių organizacijų ir savivaldybės 
susitikimai yra naudingi ir pade-
da aptarti bei spręsti savivaldy-
bėje kylančias problemas.

I.Varzienė pasidžiaugė, kad 
Biržų rajone neįgalieji ne tik or-
ganizuoja įvairius kultūros ren-
ginius ir aktyviai juose dalyvau-
ja, bet ir nebebijo drąsiai išsakyti 
savo problemų ar reikalauti kon-
krečių veiksmų iš savivaldybės. 
Pasak merės, smagu matyti, kad 
neįgalieji išmoko ginti savo inte-
resus, įgyja vis daugiau orumo ir 
pasitikėjimo savimi. Savivaldy-
bės ir nevyriausybinių organi-
zacijų santykiai tapo ne šeimy-
niniai, bet informatyvūs, kai kie-
kvienoje situacijoje yra keičiama-
si informacija, sulaukiama atvirų 
pasiūlymų, nebijoma papriešta-
rauti. Šiuo metu savivaldybėje 
veikia ir komisija neįgaliųjų rei-
kalams spręsti, kurios sukūrimą 
inicijavo vienas iš aktyvių neįga-
liųjų – Vytautas Einoris.

Reikia skatinti 
informavimą

2011 m. į profesinę reabilita-
ciją iš Biržų rajono buvo išsiųs-
tas tik vienas neįgalusis. Tad kilo 
klausimas, ar Biržų rajono neįga-

liesiems ši programa nereikalin-
ga, ar jie prastai informuoti? Sa-
vivaldybės darbuotojai atvirai 
sakė nenorintys, kad į profesinę 
reabilitaciją važiuotų tie, kurie 
nėra motyvuoti ir tikrai nedirbs. 
Be to, pasak jų, ir patys neįgalie-
ji ne visada nori dalyvauti šioje 
programoje, mat negali būti tikri, 
jog po profesinės reabilitacijos 
pajėgs susirasti darbą. Juos taip 
pat baugina ir tai, kad gali ne tik 
nerasti darbo, bet jiems dar bus 
sumažintas ir neįgalumas (padi-
dintas darbingumas).

Savivaldybės atstovai pripa-
žino, kad galbūt neįgalieji nebu-
vo pakankamai informuoti apie 
profesinės reabilitacijos ar būsto 
pritaikymo neįgaliesiems pro-
gramas. Sutarta, jog tokią infor-
maciją reikėtų teikti periodiškai, 
atnaujinti. Nors negalima saky-
ti, kad tam neskiriama dėmesio. 
Pernai buvo organizuotas susi-
tikimas su Panevėžio darbo rin-
kos mokymo centru, kurio metu 
seniūnams ir kitiems dalyviams 
buvo pristatyta informacija apie 
profesinę reabilitaciją. Šiemet 
2 neįgalieji jau dalyvavo profe-
sinės reabilitacijos programoje. 
Pernai Biržuose neįgaliesiems 
buvo pritaikyti 8 būstai. Socia-
linės paramos skyriaus vedėja 
Eugenija Prokopovičienė pažy-
mėjo, jog pritaikytas ir vieno ne-
įgaliojo būstas, kurio pritaikymų 
suma viršijo paties būsto kainą. 
Tad į neįgaliųjų poreikius savi-
valdybė tikrai atsižvelgia.

Būtina bendradarbiauti
Kalbant apie aplinkos pritai-

kymo neįgaliesiems problemas, 
Biržų rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Lidija Dainiuvie-
nė kartu su kitų neįgaliųjų NVO 
atstovais pažadėjo patikrinti Bir-
žų visuomeninių pastatų priei-
namumą.

Diskusija parodė, kad atvi-
rai kalbantis apie problemas ir 
išsakant savo poreikius galima 
pasiekti gerų rezultatų. Taip pat 
svarbu suprasti, jog ne visi trū-
kumai gali būti pašalinti tuoj 
pat – kai kuriems įveikti prirei-
kia daugiau laiko, svarbu steng-
tis ir bendradarbiauti.

Asta ARMONAITĖ

Priminta LND valdymo 
struktūra

Į LND tarybos posėdį neįga-
liųjų draugijų pirmininkai susi-
rinko jau susipažinę su LND val-
dybos 2011 m. veiklos ataskaita – 
ji iš anksto buvo išsiuntinėta vi-
siems asocijuotiesiems nariams. 
Trumpai apžvelgdamas nuveik-
tus darbus LND pirmininkas Zig- 
mantas Jančauskis ilgėliau apsi-
stojo prie LND valdymo struktū-
ros. Jis priminė, kad aukščiausias 
LND valdymo organas – konfe-
rencija, turinti visas visuotinio 

Dirbant kartu nuveikiama kur kas  
daugiau nei pavieniui

Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre vykusiame Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos (LND) tarybos posėdyje ap-
žvelgta praėjusių metų LND valdybos veikla, išklausyta 
finansinė ataskaita. Gerai įvertinę pristatytas ataskaitas, 
miestų bei rajonų neįgaliųjų draugijų pirmininkai diskuta-
vo apie kasdienį darbą, jame iškylančias problemas, tarė-
si dėl ateities planų. 

susirinkimo teises. Kadangi kon-
ferencija šaukiama kartą per ket- 
verius metus, aktualiems klausi-
mams spręsti kartą per metus yra 
šaukiamas tarybos posėdis, ku-
riame sprendžiamojo balso teisę 
turi visų asocijuotųjų narių (neį-
galiųjų draugijų) vadovai, LND 
valdybos nariai, o su patariamojo 
balso teise gali dalyvauti ir LND 
narių stebėtojų vadovai. Tarybos 
narių dalyvavimas posėdyje – 
privalomas. 

LND valdymo struktūra dė-
mesio sulaukė neatsitiktinai – į 

tarybos posėdį atvyko 39 drau-
gijų pirmininkai, o LND turi 61 
asocijuotąjį narį. Ir aptarti, vi-
siems drauge padiskutuoti tikrai 
yra apie ką. Tiesa, Z.Jančauskio 
teigimu, tarybos posėdyje anks-
čiau gana populiarių rezoliuci-
jų jau kuris laikas nebepriima-
ma, mat įsitikinta jų neefekty-
vumu. Valstybės institucijos, ku-
rias tarybos posėdyje dalyvavę 
neįgaliųjų draugijų vadovai ra-
gino atkreipti dėmesį į neįgalie-
siems kylančias problemas, daž-
nai apsiribodavo formaliais, pa-
dėties nekeičiančiais atsakymais. 
Todėl, pasak Z.Jančauskio, visas 
problemas reikia stengtis spręsti 
patiems. Ir nepamiršti, kad atsto-
vaujama ne sau, o savivaldybių 
neįgaliesiems. 

Stebėtojais deleguota per 
mažai LND atstovų?
Socialinės reabilitacijos pas-

laugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektų finansavimą 
perėmus savivaldybėms, pakito 
šių projektų vertinimo sistema. 
Skėtinės neįgaliųjų organizacijos 
savo atstovus delegavo šių pro-
jektų vertinimo stebėtojais. Kiek- 
vienoje savivaldybėje patvirtinta 
po 3 stebėtojus (išskyrus mažą-
sias savivaldybes, kurioms skir-
ta po 2 stebėtojus), kurie turi da-
lyvauti vertinant projektus, iš-
sakyti savo nuomonę, pasidaly-
ti patirtimi. 

Stebėtojų funkcijoms atlikti 
LND yra delegavusi 35 neįgalių-
jų draugijų pirmininkus. Daugu-
mos tarybos posėdyje dalyvavu-
siųjų nuomone, neteisinga, kad 

LND valdybos veiklos bei finansinę ataskaitas pristatė LND pirmininkas  
Zigmantas Jančauskis ir LND vyriausioji finansininkė Žana Lapinskaja. 

Į tarybos posėdį atvyko 39 asocijuotųjų narių atstovai.                                                                                      Egidijaus Skipario nuotr.



Lazdijų r.:

 „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje Zita Valei-
kienė papasakojo apie vyku-
sį Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijos Veisiejų padalinio 
ataskaitinį susirinkimą.

2011 m. lankėme par-
odas Veisiejų muziejuje, 
dalyvavome J.Žitkausko 
knygos pristatyme, įkūrė-
me savišalpos fondą, priė-
mėme neįgaliųjų ekskursi-
jas iš Vievio ir Kėdainių, il-
sėjomės Palangoje ir Šven-
tojoje, įkūrėme rankdarbių 

Tai ne mano sugalvotas pavadinimas. Taip pava-
dintas olandų filosofo, filologo Erazmo Roterdamie-
čio populiariausias veikalas, pasirodęs XVI a. pra-
džioje. Be kita ko, autorius filosofinėje satyroje kriti-
kuoja dvasinį ribotumą, puikybę, kartu iškeldamas 
žmogaus protą. „Trumpai sakant, be manęs jokia vi-
suomenė ir joks ryšys tarp žmonių nebūtų malonus 
ir patvarus“, – knygos pradžioje šaiposi Kvailybė.

Pasijuokti iš savo ydų, kvailionių niekada nebuvo 
svetima ir lietuviui. Populiarus solistas Romanas Ma-
rijošius kadaise dainavo humoristinę dainelę: „Esu 
daug matęs daug regėjęs, bet pasigirti ne mėgėjas“ ir 
t.t. Tai apie žvejus, mėgstančius pasakoti, kokiais lai-
mikiais stebino pasaulį. O pasakų kiškis, kuris gen-
tainiams gyrėsi nudyręs vilkui kailį, iš tikrųjų išsi-
gandęs per naktį tirtėjo po krūmu!

Pagyrūnai visuomet bailiai, nes nori išsisukti nuo 
realybės ir pasislėpti už savo liaupsių širmos. Anot 
Pitagoro, jie kaip paauksuoti ginklai – vidus neatitin-
ka išorės. Vienoje televizijos laidoje buvęs Ūkio mi-
nisterijos vadovas, matyt, artėjančių rinkimų į Seimą 
proga, negailėjo pagyrų nei sau, nei Vyriausybei. Gir-
di, kaip įveikti krizę, iš Lietuvos mokėsi... visa Eu-
ropa, mes geriausiai tvarkėme finansus, vikriausiai 
kopėme iš ekonominės duobės, mes..., mes... Tik ne-
pasakė, kodėl „mes“ su didelėmis palūkanomis įlin-
dome į 40 milijardų užsienio skolą, kodėl mūsų pen-
sijos ir minimalus atlyginimas vieni mažiausių, ma-
žesni negu kaimynų latvių ir estų, kodėl, kai tik rei-
kia, valstybė pirmiausia lenda į neįgaliųjų, varguo-
lių senelių kišenę? Kur dar tokie fokusai vyksta Se-
najame žemyne?

Darbo inspekcijos atstovas viešame pokalbyje 
prarijo karčią piliulę dėl pirmavimo Europos Sąjun-
goje pagal nelaimingų atsitikimų ir suluošinimų dar-
be skaičių. Bet po minutės atkuto: esą pas mus ma-
žiausiai Bendrijoje smulkių sužalojimų. Šiuo atveju 
net E.Roterdamiečio Kvailybė nusistebėtų – ar nelai-
mė fiksuojama tik tada, kai krisdama plyta galvą su-
knežina? O jei sužaloti tik pirštai, gal nėra kuo paro-
dyti į kaltininką?

Valstybinis pagyrūnas beveik visada yra melagis, 
sąmoningai iškraipantis realius dalykus, norintis iš-
vengti nemalonių vertinimų ir padarinių. Tai įpras-
ta gynybos forma nuo socialinių atakų. Nemaža vi-
suomenės dalis, žiūrėk, ir patiki gudria suktybe. Iki 
tam tikro laiko. Odės, panegirika ekonominiams lai-
mėjimams, kylančiai žmonių gerovei supliūška su-
sitikus su tikrove.

Ta pati lemtis ištinka individą, kuris stengiasi save 
išaukštinti perdėdamas nuopelnus, patirtus įspū-
džius. Šis „malonumas“ trumpas kaip vasaros nak-
tis. Pagyrūną draugai, bendradarbiai greitai „perkan-
da“ ir nuo jo ima nusigręžti. Garbės ir dėmesio troš-
kimas virsta nelaime.

Pagyrūnais ne gimstama, jais tampama. Dėl to 
dažnai kalti būna tėvai, liaupsėmis pabrėždami ko-
kią nors savo atžalos savybę. Žmogų pagerbti, t.y. iš-
kelti teigiamas savybes, yra didelė paskata dar labiau 
jam tobulėti, uoliau mokytis. Mes dažnai nesuvokia-
me gero žodžio svarbos, jo įtaigos. Atsiperkame do-
vanėlėmis, pinigais. Arba nuklystame į kitą kraštą – 
pradedame girti be atvangos, be saiko, nepelnytai. 
„Žvaigždėmis“ padarome pusiau bebalsius, straka-
lioti temokančius šokėjus.

„Don Kichoto“ autorius ispanas Migelis de Ser-
vantesas taikliai pasijuokė: „Plepėti nemąstant – tai 
tas pats, kas šaudyti nesitaikant.“ O mes šaudome. 
Dažnai užrištomis akimis. Arba iš patrankų į žvirb- 
lius. Kitaip sakant, per šimtmečius Kvailybė niekur 
nedingo.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Pagiriamasis žodis 
kvailybei

Panevėžys:

Apie tai, 
kas 

jaudina

Panevėžio miesto neį-
galiųjų draugijoje prieš pu-
santrų metų darbščių mote-
rų iniciatyva veiklą pradėjo 
Darbo terapijos klubas. Pir-
mosios į jo veiklą įsitraukė 
8 moterys, norinčios mo-
kytis įvairių amatų. Dabar 
rankdarbių mėgėjų gretos 
gausesnės – jų jau 16.

Klubo užsiėmimai 
vyksta kartą per savaitę, 
trečiadieniais. Klubui va-
dovauja Virginija Jakevi-
čienė, Lietuvos tautodaili-
ninkų sąjungos Panevėžio 
skyriaus narė, entuziastin-
ga, patyrusi įvairių rank-
darbių kūrėja. Pasak Neįga-
liųjų draugijos pirmininkės 
Stanislavos Arbutavičienės, 
mokytoja darbščias neįga-
liąsias moko už tai negau-
dama atlygio, ji supranta 
sunkią finansinę organiza-
cijos padėtį ir nenuleidžia 

Apie negalią pamiršta  
kurdami grožį

rankų kurdama grožį.
V.Jakevičienė džiaugia-

si visais mokiniais – jie la-
bai motyvuoti, nepaisant 
amžiaus ar negalios, sten-
giasi mokytis įvairių rank-
darbių. Pasak jos, moky-
ti suinteresuotus ir norin-
čius tobulėti neįgaliuosius 
yra malonu.

Nors klubas įsikūrė vi-
sai neseniai, jau džiugina 
auksarankių darbo rezul-
tatai – karoliai, segės, mo-
teriškos kepurės, skrybėlai-
tės, suvenyrai, lankstiniai iš 
popieriaus ir t.t. Darbo tera-
pijos klubas pernai dalyva-
vo Vilniuje, parodų ir kon-
gresų centre „Litexpo“ su-
rengtoje parodoje „Balti-

jos tekstilė ir oda“, prista-
tė 7 klubo narių dirbinius. 
Džiugina ir parodoje užsi-
mezgusi draugystė su vie-
na Marijampolės akcine 
bendrove – ji Neįgaliųjų 

draugijai padovanojo įvai-
rių dirbiniams reikalingų 
medžiagų, daugiau kaip 40 
spalvų siūlų.

Antanas ORINTAS
Autoriaus nuotr.

Virginija Jakevičienė (antra iš kairės) kartu su darbščiosiomis 
Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijos auksarankėmis. 

Plati padalinio veikla
studiją „Kuparėlis“.

Susirinkime dalyvavęs 
Lazdijų rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkas 
Jonas Ambrasiūnas pasi-
džiaugė nuveiktais dar-
bais, atsakė į iškilusius 
klausimus. „Kuparėlio“ 
vadovei D.Leonavičienei 
buvo įteikta padėka.

Džiugu, kad Veisiejų 
padalinyje daug rankdar-
bių mėgėjų, rašančių, pie-
šiančių neįgaliųjų, gabių 
vadovų.

„Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiškelyje Ieva Urbona-
vičienė, Vilniaus miesto vai-
kų ir jaunimo pensiono darbų 
vadovė, papasakojo apie orga-
nizuotą šventę „Būkim kar-
tu“, skirtą pasidžiaugti užsi-
mezgusiais šiltais santykiais 
tarp įvairių ugdymo bei glo-
bos įstaigų, padėkoti vieni ki-
tiems už palaikymą.

Besiruošiant šventei 
stengtasi, kad ne tik nuo-
taika būtų puiki, bet ir Vil-
niaus miesto vaikų ir jau-
nimo pensiono, teikiančio 
socialinės globos paslau-
gas neįgaliems Vilniaus 
vaikams ir jaunuoliams 
nuo 3 iki 29 metų amžiaus, 
aplinka būtų šventiška ir 
jauki. Koridoriaus sienos 
buvo nukabinėtos sustab-
dytomis pensiono globo-
tinių gyvenimo akimirko-
mis, buvo eksponuojami 
neįgaliųjų dailės, kerami-
kos darbeliai, o pensiono 
parodų kambarys kvietė 
visus svečius aplankyti kai 
kurių dalyvių atvežtas kū-
rybos darbų ekspozicijas.

Šventę pradėjo Šven-
čionių meno mokyklos 
saksofonininkų ansamb- 
lis. Vėliau pasirodymus 
pristatė Vilniaus „Atga-
jos“ specialioji mokykla, 

Vilniaus specialiojo ug-
dymo centras „Aidas“, 
Vilniaus vaikų socialinės 
globos namai „Gilė“, die-
nos centras „Šviesa“, Vil-
niaus miesto lopšelis-dar-
želis „Lakštingala“, Vil-
niaus „Rasos“ specialio-
ji mokykla, VšĮ Antavilių 
pensionas, VšĮ mokymo 
centras „Mes esame“ ir, ži-
noma, šventės organizato-
riai – Vilniaus miesto vai-
kų ir jaunimo pensionas. 
Ypač smagu, jog koncerta-
vusieji ne tik dainavo, bet 
ir paruošė liaudies ir mo-
dernių šokių, grojo įvai-

Kartu džiaugiasi šilta draugyste

 Egidijus Šatas „Bi-
čiulystei“ atsiųstame laiške 
pasidalijo įspūdžiais iš Bir-
žų rajono neįgaliųjų draugi-
jos ataskaitinio susirinkimo.

Jis vyko Biržų kultūros 
centro salėje. Susirinkimui 
pirmininkavo Biržų rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkės pavaduotoja Jurgi-
ta Sireikienė, sekretoriavo 
Otilija Petronytė.

Draugijos pirmininkė 
Lidija Dainiuvienė susirin-
kusiesiems pateikė 2011 
metų veiklos ataskaitą: in-
formavo apie teiktas pas-
laugas, būrelių veiklą, or-
ganizuotas keliones. Kal-
bėta ir apie būsimus ren-
ginius. Išklausyta ir revizi-
jos komisijos ataskaita. Abi 
ataskaitos buvo vienbalsiai 
patvirtintos.

L.Dainiuvienė susirin-
kusiuosius supažindino su 
nauju draugijos įstatų pro-
jektu. Perrinkta draugijos 
taryba ir revizijos komisija.

Biržai:

Aptarta 
veikla ir 
ateities 
planai

riais instrumentais, vaidi-
no, deklamavo.

Šventės pabaigoje visų 
dalyvių ir svečių laukė at-
pildas už jų pastangas ruo-
šiantis šventei. Į dangų pa-
kilo daugybė įvairiaspal-
vių balionų, nusinešusių 
su savimi visų sugalvotus 
norus. Nuoširdžiai tikime, 
kad jie išsipildys...

Nepaisant už lango 
tvyrojusio niūraus oro, 
tai buvo šviesus, nuotai-
kingas renginys, suartinęs 
daugelį vaikų, jaunimo ir 
suaugusių žmonių ugdy-
mo bei globos įstaigų.

Šventinio renginio akimirkos. 

Veisiejų padalinio aktyvas su Lazdijų rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininku Jonu Ambrasiūnu. 

2 psl.2012 m. gegužės 31 d. – birželio 6 d., Nr. 21 (1090), „Bičiulystė“



www.biciulyste.lt

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete

didžiausia skėtinė organizacija, 
kurios asocijuotosios narės vei-
kia 56 savivaldybėse, ne visose 
jose turi stebėtojų. Pasak daly-
vavusių pirmininkų, stebėtojai 
neišvengė savo atstovaujamų or-
ganizacijų protegavimo, tad sa-
vaime suprantama, jog, nesant 
LND atstovo, neįgaliųjų drau-
gijų projektai, jų teikiamos pa-
slaugos sulaukė mažiau dėme-
sio, taigi – ir mažesnio finansa-
vimo. Z.Jančauskis atkreipė dė-
mesį ir į kitą dalyką – deja, ne 
visi LND deleguoti neįgaliųjų 
draugijų pirmininkai atliko par-
eigą ir dalyvavo projektų svars-
tymo ir vertinimo posėdžiuose. 

Tačiau ir atsakingai šias pa- 
reigas vertinusiems stebėtojams 
vis dėlto liko nemažai neatsaky-
tų klausimų. Alytaus miesto neį-
galiųjų draugijos pirmininkė Jū-
ratė Kamičaitienė domėjosi, ar 
stebėtojai turėjo teisę susipažin-
ti su savivaldybėms pateiktais 
projektais. Pasak jos, savivaldy-
bės elgėsi pagal savo nuožiūrą: 
norim – rodom, nenorim – nero-
dom. „Kaip galima išsakyti savo 
nuomonę, jeigu nesi susipažinęs 
su pateiktais projektais?“ – klau-
sė ji, ragindama, kad tokia stebė-
tojų teisė būtų užfiksuota finan-

Dirbant kartu nuveikiama kur kas daugiau nei pavieniui
(atkelta  iš 1 psl.) savimo tvarkos apraše.

Jurbarko rajono savivaldybė-
je stebėtoju buvęs Šakių rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kas Saulius Rakauskas pasakojo, 
kad preliminariai paskirsčius fi-
nansavimui skirtus pinigus, ste-
bėtojų buvo paprašyta tai įver-
tinti ir išsakyti savo nuomonę. 
Nors ji buvo išdėstyta raštu, pa-
sak S.Rakausko, taip ir liko ne-
aišku, kur tie siūlymai nukelia-
vo, ar buvo į juos atsižvelgta. Sa-
vivaldybės nepasivargino apie 
tai informuoti. 

Pakruojo rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Janinos 
Jurgaitienės teigimu, kartais, net 
matant projekto klaidas, buvo 
nedrąsu jas įvardyti, nes galėjai 
sulaukti revanšo.

Atsipalaiduoti  
ne laikas

J.Kamičaitienės nuomone, 
profesionalus stebėtojų atstova-
vimas savivaldybėse buvo nau-
dingas neįgaliųjų organizaci-
joms. Stebėtojos funkcijas Lazdi-
jų rajono savivaldybėje atlikusi 
J.Kamičaitienė pabrėžė, kad di-
desnį finansavimą gavusios ne-
įgaliųjų organizacijos neturėtų 
atsipalaiduoti. Kitais ar dar ki-
tais metais konkurencija bus ne-
abejotinai didesnė. Jau ir šįkart 

Lazdijų rajono savivaldybė su-
laukė kelių bendruomenių pro-
jektų. Kol kas jie nebuvo stiprūs 
ir savivaldybė apsiribojo simbo-
line finansine parama. Tačiau ar 
taip bus ir kitąmet? 

Z.Jančauskis ragino draugijų 
pirmininkus su savivaldybėmis 
dirbti visus metus, o ne tik pa-
teikiant projektus. Šiemet LND 
surengė susitikimus Pakruojo 
ir Biržų savivaldybėse. Jie labai 
skirtingi – Pakruojyje buvo bai-
minamasi kalbėti apie ne ypač 
gerą situaciją, o Biržuose proble-
mos keltos atvirai, ieškota būdų 
jas spręsti. 

Širvintų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Melani-
jos Jachimavičienės nuomone, 
ne paslaptis, kad dažnai savival-
dybės turi savitą nuomonę apie 
neįgaliuosius ir juos vienijan-
čias organizacijas, todėl, norint 
pakeisti jų požiūrį, reikia nuo-
sekliai dirbti. Pasak jos, neįga-
liųjų draugijų, kaip asocijuotų-
jų LND narių, statusas – didelis 
pranašumas. LND atstovams su-
sitinkant su savivaldybių atsto-
vais, pristatant bendrą neįgalių-
jų padėtį, aptariant rajoninių or-
ganizacijų įtaką bei svarbą, į si-
tuaciją pažvelgiama plačiau, at-
siranda daugiau palankaus ver-
tinimo. Širvintos patyrė, kad tai 
– efektyvus būdas. Po diskusijos 
prie apskritojo stalo savivaldy-
bė, skirstydama finansavimą ra-
jone veikiančioms NVO, Neįga-
liųjų draugijai paskyrė pusę viso 
sričiai numatyto finansavimo. 

Kauno miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininko Igno Ma-
čiuko nuomone, neįgaliųjų or-
ganizacijų veikla šiuo metu per 
daug susiaurinta, suvaržyta. Ją 
praplėsti nori ne tik neįgaliųjų 
organizacijos, bet ir miesto sa-
vivaldybė, kuri žada kreiptis į 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tą ir inicijuoti, kad į aprašą būtų 
įtrauktos savivaldybės neįgalie-
siems reikalingos veiklos bei pa-
slaugos. „Kuo savivaldybėms 
galėsime būti naudingesni, tuo 
labiau būsime vertinami, paiso-
ma mūsų nuomonės, tariamasi. 
Neįgalieji dėl to tik laimės“, – 
kalbėjo I.Mačiukas.

Principingi būsto  
pritaikymo komisijų  

atstovai nebuvo pakeisti
Dar viena sritis, kuriai įgy-

vendinti savo atstovus deleguoja 
skėtinės neįgaliųjų organizacijos, 
– tai Būsto pritaikymo progra-
ma. Į savivaldybėse veikiančias 
Būsto pritaikymo komisijas LND 
yra delegavusi 37 atstovus. Nuo 
šių metų kai kurie jų yra pakeisti. 
Tam įtakos turėjo ir kai kuriuo-
se miestuose bei rajonuose atlik-
tas pritaikytų būstų auditas, po 
kurio paaiškėjo, kad ne visi neį-
galiųjų draugijų pirmininkai at-
sakingai atlieka savo pareigas. 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas taip pat turėjo priekaištų dėl 
kai kurių mūsų atstovų darbo. 

Z.Jančauskis neslėpė, kad 
buvo ir kitokių pavyzdžių, kai 
savivaldybės prašė pakeisti Ne-
įgaliųjų draugijos atstovą. Daž-
niausiai – dėl principingos jų po-
zicijos. Tačiau, pasak jo, į tokius 

Pirmą kartą į tarybos posėdį atvyko naujai išrinkti neįgaliųjų draugijų pir-
mininkai: Stanislava Svažienė (Akmenės r.), Stefanija Varkavičienė (Visagi-
nas) ir Tadeušas Šimkovičius (Švenčionių r.). 

Kauno miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkas Ignas Mačiukas siūlė plėsti 
draugijų veiklas.

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Valė Jasionienė posėdy-
je dalijosi patirtimi apie būstų neįgaliesiems pritaikymą.

Susirinkus į tarybos posėdį visada atsiranda naujų minčių.

prašymus atsižvelgta nebuvo. 
LND pirmininkas kvietė atvi-
rai diskutuoti, kaip būtų galima 
pagerinti būsto pritaikymo dar-
bus, ką pasiūlyti įtraukti į naują 
šių darbų aprašą. 

Kalvarijos savivaldybės ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
Roma Murauskienė domėjosi, 
ar ir kitose savivaldybėse būsto 
pritaikymo komisijos nariams 
reikia pasirašyti konfidencia-
lumo raštus. „Ką ir nuo ko mes 
turime slėpti?“ – klausė ji, kar-
tu pabrėždama, kad būsto pri-
taikymo darbų konkursus daž-
nai laimi tokios darbo patirties 
neturinčios statybos bendrovės. 
„Žmonėms nepadaroma viskas, 
kas priklauso, o neįgaliųjų atsto-
vas lieka kaltas, kad nepasirašo 
tokių darbų priėmimo akto“, – 
atvirai kalbėjo R.Murauskienė.

Šakių rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas S.Rakauskas 
atkreipė dėmesį į pastaruo-
ju metu susiklosčiusią prakti-
ką, kai būstams pritaikyti skir-

ti pinigai savivaldybes pasiekia 
gana vėlai ir visi darbai nusike-
lia į metų pabaigą. Apie jų at-
likimo kokybę tada sunku be-
kalbėti. 

Tarybos nariai diskutavo ir 
apie kitas šiame darbe pasitai-
kančias problemas: neįgaliųjų 
atstovai neįtraukiami į viešųjų 
pirkimų komisijas, daug rūpes-
čių patiria savarankiškai būs-
tą prisitaikyti apsisprendusieji 
ir tie, kam pasiūloma pasikeisti 
būstą, nes to, kuriame gyvena, 
neįmanoma pritaikyti jų porei-
kiams, ir pan. 

Tarybos posėdis įtikinamai 
parodė, kad problemų neįga-
liųjų gyvenime nemažėja. Ta-
čiau kartu dirbant, diskutuojant, 
ieškant galimybių nuveikti gali-
ma daug daugiau nei išeičių ieš-
kant pavieniui. Tam ir reikalin-
gos skėtinės, visų neįgaliųjų in-
teresams atstovaujančios neįga-
liųjų organizacijos. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda
Žmones ir gyvūnus Lietu-

voje dažniausiai atakuoja dvie-
jų rūšių vabzdžiai: nuodingi (bi-
tės, kamanės, skruzdės, širšės, 
vapsvos) ir nenuodingi (blakės, 
musės, utėlės ir uodai).

Įgėlus nuodingiems vabz-
džiams visada jaučiamas skaus-
mas, atsiranda patinimas, kar-
tais gali niežėti ir kilti alerginių 
reakcijų.

Nenuodingų vabzdžių įkan-
dimo vieta būna mažai patinusi, 
visada niežti (svarbu nesikasyti, 
kad į žaizdeles nepatektų mikro-
bų), tačiau ne visada skauda ir la-
bai retai kyla alerginių reakcijų.

Stipri alerginė reakcija – 
pavojus gyvybei

Ruošdamiesi į gamtą žmonės 
dažniausiai galvoja, kaip apsi-
saugoti nuo karštos saulės, kuo 
malšinti troškulį, o apie apsaugą 
nuo geliančių vabzdžių (pavojin-
giausi – bičių, kamanių, širšių ir 
vapsvų įgėlimai) užmiršta. Pasta-
rųjų vabzdžių nuodai gali sukel-
ti labai stiprią ir gyvybei pavojin-
gą alerginę reakciją, kuri vadina-
ma anafilaksiniu šoku.

Po įgėlimo žmonėms, kurie 
yra ypač jautrūs vabzdžių nuo-
dams, ištinsta veidas (pavojin-
giausios vietos – veidas ir kak- 
las), lūpos. Kartais šie ir kiti reiš-
kiniai atsiranda tik po kelių die-
nų. Taip pat gali sutinti gerklė, 
atsirasti kvėpavimo takų spaz-
mų (dėl to žmogus pradeda dus-
ti), kartais ima pykinti, vemiama. 
Kai iki pavojingos ribos sumažė-
ja kraujospūdis, sutrinka sąmo-
nė, nukentėjusysis yra anafilak-
sinio šoko būsenos ir jam reika-

Pykstame ant skirtingų 
dalykų

Neigiamų emocijų strėles pa-
prastai nukreipiame įvairiomis 
kryptimis. Pykstame ir ant kitų 
žmonių (kai mus įžeidžia skau-
dūs jų žodžiai, nuvilia neįvykdy-
ti pažadai), ir ant įvykių ar situa-
cijų (kai tenka stovėti eilėje pre-
kybos centre), ir ant savęs (kai 
nerimaujame dėl įvairių dalykų, 
nesugebame kažko tinkamai at-
likti). Negalią turinčiųjų pyktis 
dažnai būna sumišęs su kalte ar 
baime, nukreiptas daugiausia į 
save, ligą, net Dievą.

Pykčio prigimtis 
įvairialypė

Turbūt ne vienam yra tekę 
matyti supykdytą gyvūną: šie-
piasi dantys, šiaušiasi kailis, 
akys žaižaruoja, ruošiamasi pul-
ti. Akivaizdu, kad su pykčiu ky-
lanti agresija nulemta mūsų ins-
tinktų, prigimties. Tačiau teisin-
tis, esą toks jūsų būdas, charakte-
ris, nederėtų. Skiriamės nuo gy-
vūnų, esame socialios būtybės, 
todėl mūsų pyktį, agresijos pro-
veržius riboja tam tikros visuo-
meninės normos, asmeniniai įsi-
tikinimai, net įstatymai. Esame 
priversti jį valdyti ir kontroliuo-

Atsargiai – atakuoja vabzdžiai
linga skubi medikų pagalba, ant- 
raip jis gali mirti.

Pastaba. Anafilaksinis šo-
kas gali ištikti žmogų ne tik įgė-
lus nuodingam vabzdžiui, bet 
ir įkandus gyvatei, vartojant kai 
kuriuos vaistus, vitaminus (ypač 
švirkščiant juos į veną, raume-
nis ir poodį), kraujo pakaitalus, 
kai kuriems tyrimams naudoja-
mus preparatus ir kai kurias ki-
tas medžiagas.

Jautrumas vabzdžių 
nuodams

Įsidėmėtina, kad ne visi žmo-
nės yra vienodai jautrūs gelian-
čių vabzdžių nuodams. Tai pri-
klauso ne tik nuo nuodų kiekio, 
įgėlimo vietos, bet ir nuo žmo-
gaus lyties, amžiaus, kūno ma-
sės ir individualaus jautrumo. 
Nustatyta, jog moterys, pagyve-
nę abiejų lyčių asmenys ir vaikai 
yra jautresni nuodams negu dar-
bingo amžiaus vyrai. Kai kurie 
žmonės labiau nukenčia ne dėl 
pačių nuodų poveikio, bet pa-
nikuodami. Mat tokiais atvejais 
prisimenama viena ar kita tra-
giškai pasibaigusi įgėlimo isto-
rija, kai mirštama nuo vieninte-
lio įgėlimo (t.y. ištikus anafilak-
siniam šokui).

Įsidėmėtina, kad nuo bičių, 
vapsvų ir panašių vabzdžių nuo-
dų kiek ryškesnė alerginė reakci-
ja (praėjus nuo įgėlimo maždaug 
pusvalandžiui) pasitaiko apie 2 
proc. žmonių, o mirties atvejų (iš-
tikus anafilaksiniam šokui) – vie-
netai. Sunkesni alergijos atvejai 
dažniausiai ištinka tuos žmones, 
kurie serga širdies ir kraujagys-
lių ligomis, endarteritu (arterijos 
vidinės sienelės dangalo uždegi-
mas), flebitu (venos uždegimas), 

lėtinėmis odos ligomis.
Būdingi tokių žmonių apsi-

nuodijimo geliančių vabzdžių 
nuodais požymiai (kai sutrik-
doma širdies ir kraujagyslių bei 
nervų sistema): dusulys, padaž-
nėjęs pulsas, traukuliai, paraly-
žius ir kt.

Pirmoji pagalba
Jei įgeltoje vietoje liko geluo-

nis (dažniausiai kartu su nuodų 
maišeliu), jį būtina kuo skubiau-
siai pašalinti. Tai galima padary-
ti lenktinio peiliuko galu, žirklu-
tėmis, adata – per daug nespau-
džiant, geluonį nubraukti (veiks-
mas panašus į vytelės drožimą) 
nuo įgėlimo vietos į išorę. Jei ban-
dysime geluonį ištraukti pincetu 
ar sugnybę nagais, didelė tikimy-
bė, jog į įgėlimo vietą iš geluonies 
ir ypač iš suspausto nuodų mai-
šelio į organizmą pateks kur kas 
daugiau nuodų. Įgėlimo vietą 
būtina dezinfekuoti odekolonu, 
degtine, atskiestu spiritu, svo-
gūno ar česnako sultimis ir kuo 
nors atšaldyti (sumažins niežėji-
mą, skausmą, tinimą).

Ištraukus geluonį – ledas
Jei yra galimybė, ištraukus 

geluonį, ant įgeltos vietos geriau-
sia uždėti ledo gabalėlį (įdėtą į 
polietileno maišelį). Laikoma ne 
ilgiau kaip 5–8 min., mat per il-
gesnį laiką gali nušalti audiniai. 
Vėliau atšaldytai vietai leidžiama 
sušilti iki kūno temperatūros ir, 
jei nepraėjo skausmas, deginimas 
ar niežėjimas, ledas vėl prideda-
mas. Ši metodika nurodyta tvar-
ka gali būti kartojama keletą kar-
tų (svarbu turėti saiką, kad neat-
šaldytume audinių).

Pastaba. Jeigu neturime ledo, 

padės vadinamasis kontrastinis 
dušas (jį galima daryti kas 1,5–
2 val.): pradžioje ant įgeltos vie-
tos leidžiama iš čiaupo tekėti šal-
tam vandeniui (apie 1–1,5 min.), 
vėliau be pertraukos – karštam 
(apie 10–15 sek. ar trumpiau, jei 
jaučiama, jog galima nusidegin-
ti. Šie veiksmai per vieną proce-
dūrą pakartojami bent 5 kartus.

Kaip sumažinti niežėjimą 
ir skausmą

1. Plačialapio gysločio šviežių 
lapų košelės kas 2–3 val. dedama 
ant bičių ar vapsvų įgeltų vietų.

2. Ant įvairių vabzdžių įgel-
tos vietos keletą kartų per die-
ną uždedama sutrintų krapų 
košelės.

3. Ant bičių ar uodų įgeltos 
vietos uždedama susmulkintų 
petražolės lapų košelės (per die-
ną keičiama keletą kartų).

4. Susmulkinto česnako koše-
lės 3 kartus per dieną dedama ant 
įvairių vabzdžių įgeltos vietos; 
laikoma ne ilgiau kaip 10 min.

5. Ant įgeltos vietos dedamas 
juodosios arbatos kompresas. 
Pradžioje užplikyta stipri juodoji 
arbata atšaldoma šaldytuve, pas-
kui joje pamirkomas ir šiek tiek 
nugręžiamas tvarstis.

6. Įvairių vabzdžių įgelta vie-
ta 10 kartų per dieną patepama 
spiritine medetkų trauktine (ga-
lima įsigyti vaistinėse).

Kada kreiptis į gydytoją
Ne visus bičių nuodams jaut- 

rius žmones nuo vienintelio įgė-
limo ištinka minėtas šokas ir mir-
tis. Tačiau kai atsiranda bendras 
silpnumas, svaigsta ar skauda 
galva, pakyla temperatūra, var-
gina seilėtekis, kaklo, burnos ert- 

mės tinimas, vėmimas, pilvo 
skausmai, viduriavimas, dilgė-
linė (ji pasireiškia odos niežėji-
mu, pūkšliniu odos ar gleivinių 
išbėrimu, primenančiu sudilgini-
mą dilgėle), į astmą panašūs prie-
puoliai, traukuliai, silpsta ar visai 
prarandama sąmonė, geriausia ir 
vienintelė išeitis – skubi medici-
nos pagalba.

Pastaba. Jeigu žmogus yra 
sveikas, nelabai jautrus bičių 
nuodams ir nepriklauso aprašy-
tai rizikos grupei, jis lengvai iš-
tveria 1–5 ir net 10 įgėlimų. Sun-
kų sveikatos sutrikimą gali su-
kelti, pavyzdžiui, 200–300 bičių 
įgėlimų vienu metu, o mirštama 
nuo 400–500 įgėlimų.

Bičių nuodai – ir vaistas
Seniai įrodyta, jog gydomo-

sios bičių nuodų dozės didina 
kraujagyslių pralaidumą, maži-
na kraujospūdį (praplečia smul-
kiąsias arterijas ir kapiliarus), ge-
rina apetitą, reguliuoja anglia-
vandenių ir riebalų apykaitą. Jos 
mažina cholesterolio kiekį ir re-
guliuoja cukraus kiekį kraujyje, 
skatina antinksčių veiklą ir vei-
kia kaip šlapimo išsiskyrimą ska-
tinanti priemonė, gydo nemigą, 
didina darbingumą. Bičių nuodų 
preparatais (tabletėmis, tirpalais, 
tepalais), kaip ir gyvų bičių įgėli-
mais, medicina dažniausiai gydo 
(derinama su kitais preparatais 
ar be jų) kai kurias sąnarių, rau-
menų ligas, nervinius skausmus, 
lėtai gyjančias opas, žaizdas ir kt.

Žinotina, jog šių preparatų 
negali vartoti ligoniai, jautrūs bi-
čių nuodams (galima alerginė re-
akcija), labai liesi, sergantys dia-
betu, kepenų, inkstų, antinksčių, 
kasos, kraujodaros organų ligo-
mis, tuberkulioze, kraujo užkrė-
timu, turintys pūlinių.

Romualdas OGINSKAS

Neleiskite pykčiui savęs valdyti
Žymusis rytų filosofas Konfucijus yra pasakęs, kad piktas žmogus – tarsi sklidina nuodų tau-
rė. Pyktį išties išgyvename visi, tik vienų žmonių šių nuodų taurės puspilnės, kitų – pustuštės. 
Pykti nėra blogai, tačiau, norint išsaugoti savigarbą ir kitų pagarbą, svarbu gebėti jį kontro-
liuoti, t.y. pasirūpinti, kad pyktis priklausytų nuo mūsų, o ne mes nuo jo.

ti. Dar ankstyvoje vaikystėje pri-
valome išmokti susitvarkyti su 
savo emocijomis. Jei pirmaisiais 
gyvenimo metais tenka matyti 
neadekvačiai pyktį liejančius ar-
timuosius, tikėtina, kad mums 
taip pat bus suformuotos pana-
šios normos. 

Pyktis gali kilti ir iš poreikio 
palaikyti savigarbą, t.y. šia emo-
cija naudojamasi siekiant pade-
monstruoti galią. Išliedami pyk-
tį ant silpnesnių už save (pa-
vyzdžiui, vaikų, vaikaičių), juos 
įbauginame ir įsivaizduojame, 
kad taip išsikovojame pagarbą. 
Deja, toks įsitikinimas yra klai-
dingas: siekis pažeminti, kad pa-
sijustum galingesnis, visų pirma 
yra emocinis nejautrumas.

Pykčio nepaslėpsi
Kad pykstame, išduoda 

mūsų kūno kalba. Dažną už-
lieja raudonis, išmuša prakai-
tas, gniaužiasi kumščiai. Kai ku-
riems susikaupusios emocijos 
pratrūksta dar stipriau nekontro-
liuojamais veiksmais – indų dau-
žymu, šaukimu, ašaromis, smur-

tu. Pyktis, žinoma, skiriasi savo 
intensyvumu – nuo lengvo su- 
sierzinimo iki rimto įniršio, ta-
čiau bet kuriuo atveju svarbu iš-
mokti susivaldyti.

Pyktis kenkia sveikatai
Nors psichologai rekomen-

duoja pyktį geriau išlieti nei lai-
kyti savyje, vis dėlto pykčio prie-
puoliai žalingi sveikatai. Supy-
kus įsitempia raumenys, spar-
čiau ima plakti širdis, padažnė-
ja kvėpavimas ir į kraują plūsteli 
„streso hormonas“ – adrenalinas. 
Tyrimai rodo, kad daug ir stip- 
riai pykstantys žmonės dažniau 
skundžiasi padidėjusiu kraujo 
spaudimu, širdies ligomis, va-
dinasi, gebėjimas jį kontroliuoti 
gali padėti jaustis ne tik laimin-
gesniems, bet ir sveikesniems.

Namų darbai sielai:
Kaip suvaldyti pyktį?

Psichologai pataria sukilus 
emocijoms bandyti sau padė-
ti nusiraminti. Svarbu sumažin-
ti tiek pykčio intensyvumą, tiek 
fiziologines reakcijas. Padėti gali 

keletas psichologų pripažintų 
universalių technikų:

1. Relaksacija. Tai gebėjimas 
atpalaiduoti įsitempusius rau-
menis. Sukilus emocijoms rei-
kėtų susikoncentruoti į kvėpavi-
mą, jį sulėtinti, mintyse suskai-
čiuoti iki dešimties, pajusti, kaip 
deguonis užlieja visą kūną nuo 
pirštų galiukų iki blakstienų.

2. Kognityvi restruktūriza-
cija. Pavadinimas sudėtingas, 
tačiau technikos esmė paprasta 
– keiskite požiūrį. Susierzinę ar 
supykę mes linkę dramatizuo-
ti, sureikšminti to nevertus da-
lykus, todėl derėtų pasistengti 
į situaciją pažvelgti iš šalies: ar 
tikrai verta šitaip nervintis dėl 
prasto oro, sudaužytos lėkštės ir 
pan. Užuot kaltinę ir pykę, pasi-
stenkite daugiau galvoti, kad tai 
ne pasaulio pabaiga, kitą kar-
tą pasiseks geriau ir pan. Ypač 
venkite pykti dėl dalykų, kurių 
negalite pakeisti, nes tai nepa-
dės pasijusti geriau ir problemų 
neišspręs.

3. Čia ir dabar. Kartais su- 
sierzinimą ima kelti rutina. 

Aplinkos pakeitimas ar kitoks 
laiko planavimas gali padėti iš-
sivaduoti iš neigiamų emocijų. 
Leiskite sau pailsėti, pabūti kito-
je erdvėje, keltis ar pietauti kitu 
laiku, įsileiskite į gyvenimą nau-
jų vėjų, mažesnių ar didesnių iš-
šūkių, įspūdžių. Tačiau išlikite 
realistai, nesitikėkite, kad kito-
je aplinkoje nepatirsite neigia-
mų emocijų. Gyvenime nuolat 
bus įvykių, kurie mūsų neten-
kins – bet kur ir bet kada galime 
susibarti su draugais, šeimos na-
riais, susirgti sloga, pamesti rak-
tus, būti išduoti ir t.t.

4. Daugiau juoko ir šypsenų. 
Gebėjimas pasijuokti iš savęs – 
viena labiausiai vertinamų as-
menybės savybių. Šmaikštus po-
žiūris į persekiojančias nelaimes 
taip pat gali būti įrankis susigrą-
žinant vidinę pusiausvyrą. Juo-
kas neutralizuoja įtampos bom-
bą, padeda greičiau ir geriau su-
sitvarkyti su emocijomis.

Visada prisiminkite, kad ne-
galime atsikratyti žmonių, kurie 
mus erzina, neturime jėgų juos 
pakeisti, neturime stebuklingų 
galių pertvarkyti situaciją, su-
kurti taiką ir išgelbėti pasaulį. 
Tačiau galime išmokti kontro-
liuoti savo reakcijas ir savo gy-
venimo taurę kupinai pripildyti 
ne pykčio nuodų, bet meilės, ti-
kėjimo ir vilties eliksyro.

Lina SMAILYTĖ
Psichologė
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Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Netradicinio verslo imtis 
vyrą paskatino pablogėjusi svei-
katos būklė, kuri privertė atsisa-
kyti turėto darbo. Be to, vyras 
nenorėjo būti vien neįgaliajam 
skiriamų pašalpų gavėju. Vers-
lo idėją, pasak A.Kiaunės, jam 
tarsi pasufleravo žmona, prie 
namų ėmusi auginti sliekus, kad 
jie padėtų susidoroti su kalnu 
organinių atliekų. Taip Vilijos 
ir Antano Kiaunių šeima ėmė-
si naujos veiklos. Jie pastebėjo, 
jog į sliekų perdirbtą žemę, va-
dinamąjį biohumusą, pasodinti 
daigai ir sėklos sudygsta ir auga 
greičiau. Biohomusu jie atnau-
jino nualintą šiltnamio žemę.

Šeima nutarė pabandy-
ti auginti daugiau sliekų – 
tam užpernai įrengė 20 kv. m  
plotą. Bandymams pavykus, 
A.Kiaunė nutarė iš sliekų ir hu-
muso daryti verslą. Pernai jis 
įsigijo apleistą buvusių sovie-
tinių kiaulidžių pastatą. Per-
dengė stogą, sutvarkė langus ir 
duris, išvertė kiaulių gardus, o 
vietoje jų sukalė dėžes humu-
sui gaminti.

Verslo idėją įgyvendinti pa-
dėjo Darbo birža. Ji neįgaliajam 
suteikė 20 tūkst. Lt paramą su 
sąlyga, kad jis bent trejus me-
tus plėtos numatytą veiklą. Pini-
gai A.Kiaunei pravertė įsigyjant 
reikalingą techniką – krautuvą 
ir mėšlo kratytuvą. Vyras pasa-
koja kol kas jokio pelno negau-
nantis – tik investuojantis. Da-
bar A.Kiaunės humuso gamy-
bos plotas siekia apie 200 kv. m. 
Jame „triūsia“ apie 300–400 kg 
Kalifornijos sliekų.

Sliekų maistas – kompos-
to substratas – ruošiamas iš 60 
proc. mėšlo ir 40 proc. žolės, 
lapų, daržovių, miško atliekų. 
Kompostui tinka ūkininkų san-
dėliuose per žiemą užsigulėju-
sios ir neparduotos daržovės 
bei vaisiai: burokėliai, svogūnai, 
bulvės, kopūstai, obuoliai ir kt.

Vyras paaiškina, jog ekolo-
giškai švarus biohumusas, pa-
gaminamas Kalifornijos slie-
kams perdirbant organines 
atliekas, yra natūrali trąša, 
ypač tinkanti atgaivinti nualin-
tą žemę. Tiesa, bent kol kas che-
minės trąšos Lietuvos žemdir-
biams patrauklesnės už biohu-
musą. A.Kiaunė pasakoja, jog 
šia natūralia trąša labiau domi-
si užsieniečiai. Vakarų Europos 
verslininkai pageidautų didelių 
biohumuso kiekių. Tad šio vers-
lo plėtotojams, A.Kiaunės nuo-
mone, reikėtų vienytis.

Plėtoja 
netradicinį 

verslą
„Ūkininko patarėjo“ tinkla-
lapyje paskelbtame Daivos 
Skirkevičienės straipsnyje „Į 
netradicinį verslą pastūmėjo 
sliekai“ rašoma apie neįga-
lų Panevėžio rajono Berčiū-
nų kaimo gyventoją Antaną 
Kiaunę, kuris pradėjo ga-
minti biohumusą – sliekų 
perdirbtą žemę.

Donorystė – gyvybės kelias

Netikėjo, jog padėtis  
tokia rimta

Iš kitų širdies persodini-
mo operaciją patyrusių žmonių 
A.Kunca išsiskiria tuo, jog liga, 
transplantacijos būtinybė ir do-
noro širdis į jo gyvenimą atė-
jo per labai trumpą laiką. Vis-
kas tetruko apie pusmetį. Staiga 
ėmęs prastai jaustis jis kreipėsi į 
medikus. Specialistai įtarė kepe-
nų ligą, o vyras per savaitę pri-
augo apie 20 kilogramų. Atlikus 
tyrimus Arūnui nustatyta įgimta 
anksčiau niekaip nepasireiškusi 
širdies liga – kardiopatija. Jau ge-
rokai geriau jautęsis vyras apsi-
lankė pas kardiochirurgą Riman-
tą Benetį, kuris pranešė sukre-
čiančią žinią – būtina širdies per-
sodinimo operacija. Tai, pasak 
Arūno, buvo labai netikėta nau-
jiena, juolab kad savijauta pasi-
taisė ir padėtis nebeatrodė esan-
ti rimta. Arūnas prisimena profe-
soriaus R.Benečio nubraižytą di-
agramą, kuri parodė, jog gera vy-
riškio savijauta – laikina ir greit 
sveikatos problemos atsinaujins. 
Toks staigus A.Kuncos sveikatos 
pagerėjimas neįtikino ir specia-
listų, tvarkiusių dokumentus dėl 
pirmai invalidumo grupei (pa-
gal senąjį skirstymą) prilygstan-
čio neįgalumo lygio nustatymo. 
Visa tai ir lėmė Arūno apsispren-
dimą ryžtis stoti į širdies perso-
dinimo operacijos laukiančiųjų 
eilę. Paklaustas, ar nejautė rim-
tos ligos požymių anksčiau, vy-
ras prisimena po darbo pavarg-
davęs ir kojos vasarą patindavu-
sios, bet manęs, jog tai normalu, 
mat dirbo tolimųjų reisų vairuo-
toju. Didesnių problemų sveika-
ta niekada nekeldavo.

Ilgai dvejojo
Tą prieš pusseptintų metų 

naktį pasigirdusį telefono skam-
butį ir trumpą pokalbį Arūnas 
gerai prisimena ir dabar. Ne-
pamiršo ir to, jog vos nepralei-
do jam nežinia iš kur siųstos ga-
limybės gyventi. Arūnui skam-
bino iš Kauno klinikų ir ragino 
kuo greičiau atvažiuoti, mat atsi-
rado jam tinkanti donoro širdis. 
Tuomet eilėje transplantacijai jis 
buvo pralaukęs vos porą mėne-
sių. Dar iki galo neįsisąmoninu-
siam problemos rimtumo Arū-
nui medikų skambutis galuti-
nai sujaukė mintis. Vyras dve-
jojo, ar verta važiuoti. Atsakymo 
nežinojo ir jo žmona Irena. Pasi-
tarę sutuoktiniai ryžosi donoro 
širdies atsisakyti. Apie tai medi-
kams pranešti turėjo žmona. Lai-
mei, atsiliepęs specialistas suge-
bėjo paaiškinti, kokios vertingos 

Likimo dovana, kurios negalima atsisakyti
Marijampolietis Arūnas Kunca gerai žino, koks vertingas 
yra gyvenimas. Prieš šešerius su puse metų pajutęs jo tra-
pumą vyras gavo ir neįkainojamą dovaną – galimybę 
gyventi. Su nauja dėkingumo kupina širdimi. Ir sklidina 
džiaugsmo, mat šios progos vos nepraleido...

progos šeima rizikuoja atsisaky-
ti ir juos tiesiog įtikino kuo sku-
biau važiuoti į ligoninę. Dabar 
jiedu supranta, jog tos dvejonių 
akimirkos virto sunkiomis valan-
domis operacinėje ir pooperaci-
niu laikotarpiu. Mat transplanta-
cijai paruošta donoro širdis kie-
kvieną minutę silpsta ir uždel-
sus persodinimui gali nebetikti. 

Nerimaujančiai Arūną atly-
dėjusiai Irenai kardiochirurgas 
paaiškino, jog įprasta širdies per-
sodinimo operacijos trukmė – 4 
valandos, jei ji užsitęsia – kompli-
kacijų rizika didėja. Išėjęs iš ope-
racinės po gerokai ilgesnio laiko 
kardiochirurgas patikino, jog ko-
manda padarė viską, ką galėjo, 
tad belieka tik laukti. Deja, lauki-
mas nebuvo lengvas – net 2 paras 
po operacijos transplantuota šir-
dis neplakė, teko pajungti dirb-
tinę. Arūnas pasakoja, jog tomis 
sunkiomis dienomis už jo svei-
katą net buvo užpirktos mišios. 
Iš viso 7 dienas po operacijos 
vyras išbuvo be sąmonės, mig-
domas, kaip spėja, tam, kad pa-
pildomai neapkrautų naujos šir-
dies. Jis pasakoja prisimenąs tik 
kai kurias detales – kaip buvo ve-
žamas iš vienos palatos į kitą, pa-
mena ir girdėtų pokalbių nuotru-
pas, bet šypsodamasis priduria, 
jog 2 dienų jam vis dėlto trūks-
ta. Ko gero, tų, kai jo gyvybė ka-
bojo ant plauko, o donoro širdis 
ruošėsi plakti.

Norą valgyti pažadino 
rauginti agurkai

Atgavęs sąmonę po opera-
cijos Arūnas prisimena jautęsis 

prastai ir net svarstęs, kam aps-
kritai jai ryžosi. Bet su kiekviena 
diena jo savijauta vis gerėjo – jis 
jautėsi tvirtesnis, galėdavo toliau 
nueiti. Tiesa, pirmosiomis dieno-
mis jis, kaip ir daugelis kitų šir-
dies persodinimą patyrusiųjų, 
nieko nenorėjo valgyti. Juokau-
damas vyras prisimena turėjęs 
labai svarbią užduotį – sugalvo-
ti, ko norėtų, mat artimieji buvo 
pasiruošę išpildyti bet kokį jo 
prašymą, o apetitas vis negrįžo. 
Ilgai galvojęs Arūnas prisimena 
paprašęs raugintų agurkų, tik 
būtinai naminių, ne iš parduo-
tuvės. Ir tai padėjo.

Liga suartino
Po operacijos apie porą mė-

nesių praleidęs ligoninėje ir rea-
bilitacijoje, A.Kunca susipažino 
su panašaus likimo žmonėmis 
– transplantacijos laukiančiais. 
Paklaustas, kaip apibūdintų tą 
laukiančiųjų eilę ir kaip įvardy-
tų tai, ko šie žmonės tikisi, Arū-
nas svarsto, jog, greičiausiai, ge-
resnio gyvenimo ar tiesiog vilties 
gyventi. Sužinojęs, kad operacija 
atliekama vienam iš jo bičiulių, 
su kuriuo susipažino po operaci-
jos ir kurį ragino nedvejoti, ryžtis 
progai pasitaikius, Arūnas kartu 
su žmona Irena laukė ligoninė-
je, tarsi būtų operuojamas arti-
mas giminaitis. Laimei, ir bičiu-
liui Algimantui Brazauskui at-
likta operacija puikiai pavyko. 
Su juo ir jo šeima Arūnas palai-
ko ryšius iki šiol ir šypsodamasis 
priduria, jog jie – likimo broliai.

Atsitiktinai sužinoję apie 
Arūno patirtą transplantaciją, 

pasak vyro, žmonės nustemba.
Jo manymu, taip yra dėl to, kad 
žmonėms sunku patikėti, jog iš-
gyvenus šią ypač sudėtingą ope-
raciją galima gerai jaustis ir gy-
venti normalų gyvenimą. Žino-
ma, vyras nepuola pasakoti apie 
reguliariai atliekamus tyrimus, 
vizitus pas „mamą“ (taip švel-
niai šeimoje vadinama gydanti 
gydytoja), keliolika kasdien ge-
riamų tablečių... Karčiai nutyli 
ir apie kartais savo adresu nu-
girstamus komentarus dėl dre-
bančių rankų ar patinimo – kie-
kvienam juk neimsi aiškinti, kiek 
daug patirta. Ir neverta, mat di-
džiausia laimė – kiekviena išau-
šusi diena.

Dalijasi patirtimi
Per prabėgusius po trans-

plantacijos metus Arūnas jau 
išmoko gyventi kitaip – neper-
vargstant, tausojant širdį. Prisi-
mindamas pirmus mėnesius jis 
pasakoja važiuodavęs pas gimi-
naičius, draugus, pažįstamus – 
bet kur, kad tik netektų tiesiog 
sėdėti namie ir nieko neveik-
ti. Nors turėto vairuotojo dar-
bo teko atsisakyti, šeima plėto-
ja prieš beveik du dešimtmečius 
pradėtą daržininkystės (daigų 
auginimo) verslą. Sutuoktinių 
ir dviejų vaikų kruopščiai pri-
žiūrimuose keliuose šiltnamiuo-
se ir prie namų turimoje žemė-
je auginami pomidorų, agurkų, 
paprikų daigai, taip pat gėlės... 
Per metus darbšti šeimyna vien 
pomidorų daigų parduoda 5–6 
tūkst. Pasak Arūno, – tai pomė-
gis, tapęs verslu, kuris puikiai se-
kasi. Nemažai nuolatinių pirkė-
jų kasmet net į namus atvažiuo-
ja pasiimti daigų. 

Nepaisant didelio užimtu-
mo, vyras aktyviai dalyvauja 
„Gyvasties“ asociacijos, vieni-
jančios transplantaciją patyru-
siuosius ir jos laukiančiuosius, 
veikloje. A.Kuncos žodžiais, ga-
vęs neįkainojamą dovaną – an-
trą gyvybę, – jis privalo šią ži-
nią ir patirtį skleisti kitiems. Gal-
būt ji pasirodys naudinga ir pa-
dės pasimetusiam žmogui pri-
imti teisingą sprendimą. Daly-
vaudamas įvairiose „Gyvasties“ 
rengiamose akcijose Arūnas ben-
drauja ir su donorais galinčiais 
tapti žmonėmis – jiems taip pat 
nevertėtų šio svarbaus klausimo 
atidėlioti tolimai ateičiai ir savo 
mintimis reikėtų pasidalyti su 
artimaisiais. Mat donorystė – ne 
kažkur ten, toli, o visai čia pat, 
šalia mūsų. Tikra ir svarbi, kaip 
antra galimybė gyventi.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Arūnas Kunca džiaugiasi galėdamas gyventi įprastą gyvenimą ir užsiimti 
mėgstama veikla.                                                                        Olios Maciulevičiūtės nuotr.

Pradedama registracija į Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
birželio 15-20 dienomis Šventosios mokymo ir reabilitaci-
jos centre rengiamą neįgalių literatų plenerą. Plenero tema – 
„Gyvenimo mažmožiai“. Norintieji dalyvauti iki birželio  
7 d. 16 val. elektroniniu paštu saulė@draugija.lt turi atsiųs-
ti užpildytą dalyvio anketą. 

Daugiau informacijos rasite Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos interneto svetainėje www.draugija.lt 

Lietuvos neįgaliųjų draugija birželio 1 d. organizuoja tradicinę Vaikų gy-
nimo dienai skirtą šventę „Vienos žemės vaikai“. Šventė vyks Kauno klu-
be „Combo“, Raudondvario pl. 107. Šventės pradžia 14 val. Progra-
moje: vaikų motokroso parodomieji važiavimai, dziudo ir karate klubo 
parodomosios programos, vaikų ir jaunimo grupių koncertas ir klounų 
staigmenos bei dovanos. Kviečiame visus dalyvauti.

Kviečiame į renginį

Lietuvos neįgaliųjų draugija

„Vienos žemės vaikai“

W
W

W
W

W
W Neįgalių literatų dėmesiui!

2012 m. gegužės 31 d. – birželio 6 d., Nr. 21 (1090), „Bičiulystė“5 psl.



Baltijos TV

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Neįgaliųjų sportas. Parolimpines žaidynes pasitinkant Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Aš pats nekantriai laukiu šio 
įvykio, nes tai bus pačios įspū-
dingiausios parolimpinės žaidy-
nės. Šiuo metu esame sutelkę dė-
mesį į tūkstantį galutinių smulk- 
menų, kurias reikia tinkamai su-
tvarkyti, kad sportininkams iš 
viso pasaulio atvykus į Londo-
ną teliktų galvoti vien apie svar-
biausią jų gyvenimo pasirody-
mą, nes visu kitu mes jau būsi-
me pasirūpinę.

Jeigu mums viskas pavyks 
taip, kaip planavome, būsime 
pasiekę tikslą. O tikslas nėra su-
rengti tiesiog puikias parolimpi-
nes žaidynes – mes siekiame to-
kių žaidynių, kurios iš esmės pa-
keistų požiūrį į neįgalius žmones 
ir jiems prieinamas galimybes.

Man, kaip sportininkui, li-
kimas suteikė galimybę varžy-
tis ketveriose parolimpinėse žai-
dynėse. Treniruotėse esu pralei-
dęs tūkstančius valandų ir basei-
ne nuplaukęs milijonus metrų, 
kad kiekvienose žaidynėse pa-
sirodyčiau kuo geriau. Per visą 
sportinę karjerą man pavyko lai-
mėti 9 aukso medalius ir pasiek-
ti 35 pasaulio rekordus. O šian-
dien aš nepaprastai didžiuojuosi 
galėdamas dalyvauti organizuo-
jant 2012-ųjų parolimpines žai-
dynes Londone. Mes visi siekia-
me, kad žaidynės būtų tas įvy-
kis, kuris paskatintų neįgalius 

Siekiame žaidynių, kurios pakeistų  
požiūrį į neįgaliuosius

Iki 2012-ųjų Londono parolimpinių žaidynių telikus vos 90 
dienų, su šiuo grandioziniu renginiu susijusiomis viltimis ir 
lūkesčiais dalijasi Londono olimpinių ir parolimpinių žaidy-
nių organizacinio komiteto direktorius Chrisas Holmesas. 

žmones, ypač jaunimą, pasukti 
sporto keliu.

Jungtinė Karalystė (JK) di-
džiuojasi turinti senas paro-
limpinių žaidynių tradicijas. 
Šiuolaikinės žaidynės išaugo iš 
mažų gilių, pasodintų 1948 me-

tais Stok Mandevilio miestely-
je. Šiandien, po 64 metų, žaidy-
nės sugrįžta į JK ir kviečia susi-
rungti 4 200 sportininkų iš iki 
šiol didžiausio skaičiaus šalių. 
Visą pasiruošimo šiam sporti-
niam renginiui laiką mes glau-

džiai bendradarbiavome su par-
tneriais Londone ir visoje šaly-
je, kad po 100 dienų žmonės ga-
lėtų pasigrožėti – galbūt pirmą 
kartą – aukščiausio lygio paro-
limpiniu sportu aukščiausio ly-
gio varžybų vietose aukščiausio 
lygio mieste.

Turime nuostabią galimy-
bę Londone surengti stulbinan-
čias parolimpines žaidynes. Jei-
gu mums pavyks, visą šalį ir 
visą pasaulį apskries mūsų aiš-
ki žinia – žinia apie galimybes, 
potencialą ir viltį. Mes norime, 
kad 2012-ųjų Londono paro-
limpinių žaidynių arena pasau-
liui spinduliuotų vilties švie-
są, kad čia būtų akcentuojama 
„TU GALI“, o ne „nepavyks“, 
kad dominuotų žodis „įtrauk-
ti“, o ne „išskirti“ ir kad vertin-
tume žmogų, o ne remtumės iš-
ankstinėmis nuostatomis. Visi 
turime šią galimybę ir visi sie-
kiame įnešti savo indėlį. Mūsų 
laukia išskirtinė akimirka, galin-
ti visiems laikams į gerąją pusę 
pakeisti mūsų bendruomenes, 
mūsų miestus ir mūsų šalis. Tai 
unikali galimybė, todėl raginu 
visus ja pasinaudoti.

Noriu, kad per ateinančius 
dešimtmečius galėtume atsi-
gręžti į 2012-ųjų metų Londoną 
ir pasidžiaugti įvykusiais ir te-
bevykstančiais pokyčiais, leidu-
siais mums tapti geresniais pilie-
čiais ir gyventi vis geresnį gyve-
nimą geresniame pasaulyje.

Nepaprastai didžiuojuosi, 
kad parolimpinės žaidynės vyks 
Londone ir nekantriai laukiu tos 
dienos šią vasarą, kai galėsiu pa-
sveikinti visą pasaulį Jungtinėje 
Karalystėje.

Anek do tai

Bildukas

Šiuos anekdotus ELTA parengė pagal užsienio 
spaudą.

Gyvybė Marse – 
įmanoma

Remiantis naujausiais meteori-
tų tyrimais, Marso planetoje yra svar-
biausios gyvybės sudedamosios da-
lys. Ištyrus dešimt meteoritų, priklau-
siusių daugiau nei 4 mlrd. metų Mar-
so istorijai, juose buvo rasta anglies, 
kuri atsirado iš šios planetos, o ne dėl 
užterštumo Žemėje. Tačiau tyrimo 
rezultatai taip pat rodo, kad anglis 
Marse atsirado ne iš gyvybės formų. 
Karnegio mokslo instituto Vašingto-
ne mokslininkų grupė meteorituose 
aptiko  „redukuotos anglies“, kuri susi-
darė dėl ugnikalnių aktyvumo Marso 
planetoje. Redukuota anglis yra che-
miškai susijungusi su vandeniliu ar sa-
vimi. Mokslininkai tvirtina, kad tai yra 
įrodymas, jog „Marse organinė che-
mija vyksta didžiąją planetos istori-
jos dalį“. Komandos lyderis dr. Endriu 
Stylas teigė, kad „be anglies gyvybės 
sudedamosios dalys negalėtų egzis-
tuoti. Redukuota anglis, susijungusi 
su vandeniliu, deguonimi, azotu su-
daro organines gyvybės molekules“. 
E.Stylas tikisi, kad per kitą misiją Rau-
donojoje planetoje Marso moksli-
nė laboratorija, taip pat žinoma kaip 
marsaeigis „Curiosity“, pateiks dau-
giau informacijos šiais klausimais.

Nelojalus popiežiaus 
liokajus

Popiežiaus liokajus oficialiai įvar-
dytas įtariamuoju Vatikano tyrime 
dėl dokumentų nutekinimo žiniask- 
laidai. Vatikano magistratai apkalti-
no 48-erių Paolą Gabrielį neteisėtu 
slaptų dokumentų pasisavinimu. Šių 
metų pradžioje kilo skandalas dėl ži-
niasklaidai perduotų slaptų Vatikano 
dokumentų, tarp kurių buvo ir as-
meninių popiežiaus laiškų. Pavieši-
nus dokumentus buvo atskleista ta-
riama korupcija, blogas valdymas ir vi-
daus konfliktai. P.Gabrielis yra asmeni-
nis popiežiaus liokajus ir vienas iš ne-
daugelio pasauliečių, galinčių patekti 
į asmeninius popiežiaus apartamen-
tus. Italijos žiniasklaida pranešė, kad 
slapti dokumentai rasti P.Gabrielio 
bute Vatikane.

Širdies raumens 
ląstelės iš odos 

ląstelių
Izraelio mokslininkai teigia suge-

bėję laboratorijoje sėkmingai „per-
daryti“ pacientų odos ląsteles į svei-
kas širdies raumens ląsteles. Moksli-
ninkai paėmė dviejų širdies sutriki-
mą turinčių vyrų odos ląstelių ir la-
boratorijoje sumaišė jas su genų ir 
chemikalų mišiniu. Mokslininkų su-
kurtos ląstelės buvo identiškos svei-
koms širdies raumenų ląstelėms. Ląs-
teles persodinus į žiurkės širdies rau-
menį, jos susijungė su audiniu. Moks-
lininkai tiki, kad šią kamieninių ląs-
telių terapiją bus galima taikyti pa- 
cientams, turintiems širdies sutriki-
mų. Kadangi transplantuotos ląste-
lės yra to paties paciento, išvengia-
ma audinio atmetimo rizikos. Pir-
mieji bandymai su gyvūnais patvir-
tino viltis, tačiau prireiks dar ne vie-
nų metų, kol eksperimentinis gydy-
mas bus skiriamas žmonėms. Moks-
lininkai vis dažniau atlieka bandymus 
su kamieninėmis ląstelėmis siekdami 
išgydyti širdies ir kitas ligas, kaip antai 
diabetas, Parkinsono ar Alzheimerio 
ligos. Kamieninės ląstelės turi svarbią 
savybę pasikeisti į kitų rūšių ląsteles. 
Mokslininkai stengiasi rasti būdų, ku-
riais būtų galima naudojantis ląstelė-
mis atitaisyti ar atkurti pažeistus or-
ganus ir audinius. 

Kryžiažodis „Gulbinai“
Vertikaliai: 1. „Kur bakūžė ..., ku-

rioje gimiau“ 2. Televizijos žinių laida 
4.  Valgomas jūrų, rečiau gėlųjų van-
denų dešimtkojis vėžys su žnyplėmis 5. 
Artimųjų Rytų valstybė Saudo ... 6. „Tupi 
žvirblis ... su lapine kepure“ 7. Valsty-
bė 12. Pirmykštėje visuomenėje – ben-
druomenė, susijusi giminyste, papro-
čiais, ūkiu, kalba ir teritorija 13. Egipto 
faraonas 14. Indas gėlėms 15. Galinga 
senovės imperija 17. Troškinys iš smul-
kiai pjaustytos mėsos arba žuvies 18. „... 
marškiniai arčiau kūno“ 20. Tūrio matas 
21. Gdanskas arba ... 22. ... Daukantas 
23. Jausti užuojautą 24. Iškilmingai lin-
kėti laimės, teikti palaiminimą 25. Grai-
kų ir romėnų mitologijoje – mirštančios 
ir prisikeliančios gamtos dievas, meilės 
deivės Afroditės mylimasis, vaizduoja-
mas kaip gražus jaunuolis.

Horizontaliai: 3. Senovėje – 
akmeninis karstas 8. Skrenda greitai 
kaip ... 9. Lietuvos telegramų agen-
tūra 10. Vyro vardas 11. Įžymus len-
kų astronomas 14. Moteris, nevalgan-
ti mėsos 16. Kalnas Turkijoje 19. Lietu-
vos didysis kunigaikštis 23. Gulbių pati-
nai 26. Multiplikacinis arba ... 27. „Maži 
vaikai – maži ...“ 28. Senovės graikų 
pergalės kautynėse ir varžybose dei-
vė, vaizduojama kaip moteris su spar-
nais, su vainiku ir palmės šakele ranko-
se 29. Rusų kompozitoriaus A. Borodi-
no opera „Kunigaikštis ...“ 30. Prancūzi-
jos nacionalinis himnas.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Širvėna“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Paranoja 2. Vaga 3. Fane-

ra 4. Dubysa 5. Veto 6. Skausmas 12. Šveica-
rija 13.  Madrigalai 15. Draikalas 17. Tranšėjos 
19. Kamuotis 21. Armėnija 23. Simona 24. Bintas 
27. Ieva 28. Seda.

Horizontaliai: 7. Barakas 8. Rupeika 9. Kasa 
10. Orus 11. Raškymas 14. Pomada 16. Atrama 
18. Auditorija 20. Astronautė 22. Smakas 24. Bo-
hema 25. Sidabrinis 26. Toli 28. Sena 29. Širvė-
na 30. Landija.

– Klaudija, ar tavo draugas 
tikrai labai turtingas?

– Žinoma, aš jį pažįstu jau 
metus, o jis vis dar turi pinigų.

* * *
Seminarijos rektorius klau-

sia naujoko: 
– Kodėl jūs pasirinkote ku-

nigystę?
– Matote, mano tėvas buvo 

kunigas, mano senelis buvo 
kunigas...

* * *
Mokytojas: 
– Kada geriausiai skinti 

obuolius?
Jonukas: 
– Kai sodo savininkas mie-

ga, o šuo pririštas prie gran-
dinės.

***
Žaibuoja ir griaudi. Ji: 
– Ar prisimeni, kai mes su-

sipažinome? Tada irgi buvo to-
kia audra. 

– Taip, ir aš tada gamtos per-
spėjimo neišgirdau!
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Puošnus kaštonų žydėjimas.                                                             Egidijaus Skipario nuotr.

„Bičiulystė“ tęsia 2012 m. II pusmečio prenumeratą ir tiki-
si, jog užsimezgę šilti ryšiai tarp redakcijos ir skaitytojų nenu-
trūks. Domėkitės, sužinokite, bendraukite – prenumeruokite 
ir skaitykite „Bičiulystę“.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos narius, norinčius lengvatinėmis są-
lygomis užsiprenumeruoti „Bičiulystę“, kviečiame kreiptis į savo 
miestų bei rajonų neįgaliųjų draugijas. 10 Lt per pusmetį kainuo-
jančią prenumeratą draugijos priima iki birželio 5 dienos. Indivi-
dualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose savait-
raštį galėsite užsiprenumeruoti iki birželio 17 d. 

Mieli skaitytojai!

Prenumeratos kaina: 

6 mėn. – 57 Lt; 3 mėn. – 28,50 Lt; 1 mėn. – 9,50 Lt.

Birželio pirmasis sekmadienis –  
Tėvo diena

 Sigitas Puodžiukas „Bičiu-
lystei“ atsiųstame laiške papasako-
jo apie Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugijos narės Rimos Dany-
lienės pirmosios poezijos knygelės 
pristatymą. 

Radviliškio rajono neįgalie-
ji pamėgo R.Danylienės eilėraš-
čius, kuriuos poetė skaitydavo 
draugijos susirinkimuose. Jos 
kūryba buvo spausdinta ir ra-
jono spaudoje, ir ,,Bičiulystėje“. 
R.Danylienė ne kartą buvo ska-
tinama išleisti eilėraščių knygą, 
viešoji biblioteka žadėjo ją iš-
spausdinti, tačiau labai kukli ir 
sau reikli poetė šios galimybės 
vis atsisakydavo.

Vis dėlto pagaliau ji ryžo-
si ir knygelė ,,Čia supos mano 
dienos“ išvydo dienos šviesą. 
Jos pristatymas vyko Radviliš-

Tėvo dienai
Kai Tu buvai šalia, mes nebijojom
Gyvenimo audrų, negandų, uraganų.
Kai tu buvai šalia, žinojom,
Kad mus apgins, priglaus tik Tavo 
                                                               rankos.

Kam išėjai ir palikai mus vienus
Pagairėj vėjų, apkalbų ir smurto.
Bus neramu, kai rinksimės prie stalo
Šalia nebus Tavęs – brangiausio mūsų 
                                                                   turto...

Žydės vėl obelys, derės vėl vasarojus
Mes vaikščiosim po kiemą pasimetę.
Žinodami – negrįši, vis dar laukiam
Mums trūks Tavęs ir Tavo patarimų.

Regina KAJUTIENĖ
Plungė

 „Bičiulystei“ laišką parašiu-
si Leokadija Mockienė pasidalijo 
įspūdžiais iš Kėdainių rajono neįga-
liųjų draugijos literatų būrelio „Li-
kimo palėpėje“ nario Algirdo Iva-
nausko pirmosios poezijos knyge-
lės „Toks gyvenimas“ pristatymo.

Į eilėraščių knygelės pristaty-
mą susirinkusius bičiulius, arti-
muosius, kitus poezijos mėgėjus 
renginio vedėja būrelio „Likimo 
palėpėje“ vadovė Danguolė Ba-
rauskienė supažindino su kny-
gelės autoriaus biografija. Ją pa-

Tėveliui
Vis dar menu tavas stiprias rankas –
Kai vakarais raikydavai mums duoną,
Suspaudžia širdį akmeniu kažkas
Ir saulė gęsta pamažu raudona.

Ir šiandien dar bendraujame abu –
Tiktai be žodžių, vien mintis aplanko.
Tiesiog nereikia mudviem tų kalbų,
Nereikia net ir paspaudimo rankų.

Vis tiek juk negalėsiu prisiglaust
Prie tavo tėviškos plačios krūtinės,
Nes niekas niekad nepadės pajaust,
Kas laukia po kelionės paskutinės.

Ir tik tada suprasiu kaip jauties,
Kada pati po akmeniu gulėsiu,
Lig šiol neprarandu tylios vilties,
Kad susitiksim amžinam pavėsy...

Onutė ČIRVINSKIENĖ
Jurbarkas

kio viešojoje bibliotekoje. Susi-
rinko gausus būrys ,,Jonvaba-
lio“ klubo literatų, poetės drau-
gų ir pažįstamų. Vakarą pradėjo 
viešosios bibliotekos direktorė 
A.Januševičienė. Ji trumpai pa-
pasakojo apie poetę, jos pirmą-
ją knygą, perskaitė keletą eilė-
raščių. Muzikinius sveikinimus 
skyrė vaikų muzikos mokyklos 
auklėtiniai. Poetė R.Danylienė 
mielai dalijo knygas su auto-
grafu, pati perskaitė kelis eilė-
raščius. Jos draugai ir literatai 
taip pat skaitė eilėraščius, linkė-
jo greičiau išleisti antrąją knygą.

Prie linkėjimų prisideda ir 
Neįgaliųjų draugijos nariai. Di-
džiuojamės jumis, pirmąja jūsų 
knyga ir linkime geros sveika-
tos bei naujų kūrybinių suma-
nymų!

Tėvui
Tu žvelgi į mane iš portreto,
susimąstęs, jaunas, gražus.
Be tavęs jau prabėgo daug metų,
o man regis, kad esam kartu. 

Tu šypsaisi, kada aš laiminga,
ir liūdi, kai būna sunku, 
kai gyventi jėgų man pristinga
ir parklupusi tyliai verkiu.

Neseniai aplankiau seną sodą,
pasodintą tavo kadais.
Ir akimirką man pasirodė,
kad tave vėl išvydau tenai.

Laistei obelis, alpstančias karšty,
ant lapų spindėjo lašai.
Pasirėmęs ranka pavargusia
prie vartelių rymojai ilgai.

Gal tai buvo tik vasaros sapnas
ar miražas – nieko daugiau.
Gal brangesnio svetur nesuradus,
pamatyti jį vėl sugrįžau. 

Gražina DAUGINIENĖ
Vilnius 

„Čia supos mano 
dienos“

Debiutai „Toks gyvenimas“
pildė paties A.Ivanausko pasa-
kojimas apie dirbtus darbus, jau-
nystės pomėgius (grojimą akor-
deonu), apie tai, kas sulaukusį 
brandaus amžiaus jį paskatino 
kurti. Algirdas perskaitė ir porą 
savo eilėraščių: „Gyvenimo ke-
lias“ ir „Mano mokslai“.

Knygelės sudarytoja Nijolė 
Pocienė atkreipė dėmesį į gilų 
A.Ivanausko meilės gimtajam 
kraštui, gamtai, žmogui pajau-
timą. Pasak jos, prasmingas ir 
poezijos tomelio pavadinimas. 

Žodyje „toks“ telpa viskas: 
džiaugsmas ir liūdesys, viltis ir 
nusivylimas. Tokie potyriai bū-
dingi ir eilėraščių lyriniam su-
bjektui. Iš kiekvieno knygelės 
skyriaus L.Pocienė perskaitė po 
eilėraštį, pabrėždama, kad jie ar-
timi kiekvienam žmogui.

Pasak mokytojos Eugenijos 
Kranauskienės, eilėraščių kūri-
mas yra saviraiškos būdas. Nors 
literatų būrelio narių kūryba gal 
ir nepateks į klasikos fondus, 
neabejotinai papildys literatū-
ros srautą.

Kėdainių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Vita Naun- 
čikienė priminė, kad gyvenimas 
pilnas atradimų ir praradimų 
(autorius ką tik neteko žmonos), 
todėl drąsino neprarasti gyve-
nimo džiaugsmo ir toliau daly-
vauti būrelio veikloje. 

Dienos šviesą knygelei padė-
jusios išvysti „Lifosos“ gamyk- 
los, kurioje daug metų dirbo ir 
pats knygelės autorius, direk-
toriaus pavaduotojas J.Baniota 
išsakė viltį, kad tai pirmoji, bet 
tikrai ne paskutinė knygelė. Ir 
knygelės sudarytoja N.Pocienė, 
įteikdama pavasariu kvepiančių 
alyvų puokštę, skatino Algirdą 
toliau kurti. Sveikatos ir gražių 
minčių A.Ivanauskui linkėjo ir 
Kėdainių literatų klubo„Varsna“ 
atstovai.

Renginys buvo turiningas, 
šiltas, paįvairintas šokiais, dai-
nomis. Neslėpdamas jaudulio 
A.Ivanauskas džiaugėsi, kad 
jo, paprasto ir gerokai pagyve-
nusio žmogaus, pirmoji knyge-
lė buvo taip gražiai pristatyta 
skaitytojams. 

Pirmosios savo poezijos knygelės „Toks gyvenimas“ autorius Algirdas Iva-
nauskas su bičiuliais. 
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