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Tradicinė „Draugystės“ šventė ir 
vėl subūrė bičiulius

Tradicinė neįgaliųjų „Drau-
gystės“ šventė paminėti 
savo 21-ojo gimtadienio bi-
čiulius sukvietė į Širvintų ra-
joną, Kernavę. Čia jų laukė 
ne tik proga pasidžiaugti 
puoselėjamais šiltais tarpu-
savio ryšiais, galimybė pa-
simelsti kartu, bet ir staig- 
mena – „Draugystės“ šven- 
tė išlydėta į Ukmergės ra-
joną.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos organizuotam dailininkų ir 
fotografų plenerui šiemet pasirinkta netradicinė vieta ir 
tema – Justino Marcinkevičiaus tėviškė. Birštono Nemuno 
vingyje įsikūrusioje poilsiavietėje apgyvendinti plenero da-
lyviai galėjo paklajoti didžiojo dainiaus vaikščiotais takais, 
pasigrožėti vaizdingomis apylinkėmis, paplaukioti laiveliu 
po Nemuną. Visa tai, kuo tapo čia patirti įspūdžiai, kokias 
kūrybines galias jie pažadino, iškilmingą plenero uždary-
mo vakarą buvo galima išvysti etnografinėje Kazakevičių 
sodyboje surengtoje paveikslų ir nuotraukų parodoje. 

(nukelta į 3 psl.)

Nenutrūkstanti graži 
tradicija

Į  Kernavę susirinkusių 
„Draugystės“ šventės dalyvių 
iš Elektrėnų, Vilniaus, Panevė-
žio miesto, Kupiškio, Širvintų, 
Ukmergės atėjo pasveikinti Šir-
vintų rajono savivaldybės vice-
meras Andrius Jozonis, Kernavės 
seniūnas Stanislovas Gaidakaus-
kas, Širvintų rajono „Sodros“, 
Darbo biržos atstovai. Svečiai 
džiaugėsi neblėstančia tradicija, 
dėkojo Širvintų rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkei Melani-
jai Jachimavičienei už tai, kad su-
buria žmones, puoselėja draugi-
jos veiklą, rūpinasi neįgaliaisiais.

Iš buvusio Širvintų rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininko 
Boleslovo Krivkos paveldėjusi 
tradiciją organizuoti „Draugys-
tės“ šventę, M.Jachimavičienė ja 
rūpinasi jau 11 metų. Pasak jos, 
šiemet šventė sugrįžo į Kerna-
vę jau trečiąjį kartą, mat čia or-
ganizuotos ir pirmoji bei 10-oji 
„Draugystės“ šventės. Paklaus-
ta, ar per šį laiką nesuabejoju-
si šventės reikalingumu ir pras-
mingumu, pirmininkė nedvejo-

dama atsako visada tikėjusi, jog 
neįgaliesiems reikia tokių pro-
gų susitikti, pabendrauti, pasi-
džiaugti. Pasak jos, „Draugys-
tės“ šventės reikalingumą įrodo 
ir kasmet susirenkantis gausus jų 
būrys. Tiesa, šiemet bičiulių tu-
rėjo atvykti daugiau, tačiau vei-
klūs neįgalieji iš Švenčionių, Šal-
čininkų, Vievio dalyvavo kituo-
se renginiuose.

Neįgaliųjų rūpesčiai 
neįdomūs?

Į susitikimą Šakių rajono 
savivaldybėje, be susirinkusių 
neįgaliųjų, Lietuvos neįgalių-
jų draugijos (LND) pirmininko  
Zigmanto Jančauskio ir kartu 
atvykusios Sveikatos apsaugos 
ministerijos Bendrosios medi-
cinos pagalbos skyriaus vyriau-
siosios specialistės Rasos Biek-
šienės, Šakių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininko Sauliaus 
Rakausko, atėjo vienintelė ra-
jono savivaldybės atstovė – So-
cialinės paramos skyriaus ve-
dėja Leonora Pocevičiūtė. Toks 
požiūris į neįgaliųjų problemas 
parodė, jog jie Šakių rajono sa-
vivaldybėje, priešingai nei sie-

Neįgaliųjų ir 
savivaldybių 

dialogas

Neįgaliuosius 
derėtų bent 

išklausyti
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijai lankantis įvairiuo-
se miestuose ir siekiant 
aktyvesnio dialogo tarp 
asocijuotųjų jos narių ir 
savivaldybių, tenka susi-
durti su įvairiomis situa-
cijomis. Vienur neįgaliųjų 
nevyriausybinių orga-
nizacijų atstovai nedrįs-
ta išsakyti savo pozicijos 
ir kalbėti apie problemas 
prieš susirinkusius savi-
valdybių atstovus, o ki-
tur savivaldybių atsto-
vai tiesiog neateina. Taip 
nutiko Šakių rajono savi-
valdybėje organizuotoje 
apskritojo stalo diskusijo-
je, kur susirinkusieji galė-
jo diskutuoti nebent tik 
dėl socialinės paramos.

kia Z.Jančauskis, suvokiami tik 
kaip vieno skyriaus lankytojai. 
Deja, susirinkusieji negalėjo už-
duoti klausimo dėl visuomeni-
nės paskirties pastatų nepritai-
kymo neįgaliesiems, mat nebu-
vo už tai atsakingų specialistų. 
Z.Jančauskio pateiktais duome-
nimis, Šakių rajone yra net 746 
tokie pastatai. Tai, jog neįgalieji 
negali patekti į daugelį parduo-
tuvių, gydymo įstaigų (nuovaža 
pakilus iki lauko durų, už jų lau-
kia laiptai) net socialinių paslau-
gų centrus, patvirtino tiek patys 
susirinkusieji, tiek pirmininkas 
S.Rakauskas. Pasak jo, savival-
dybėje trūksta principinio po-
žiūrio į šią problemą, galbūt 
griežčiau pareikalavus situaci-
ja pasikeistų.

Pritaiko daug būstų
Iš kitų savivaldybių Šakių ra-

jonas išsiskiria tuo, jog čia būs-
to pritaikymo neįgaliesiems ro-
diklis – vienas geriausių. Darbai 
planuojami iš anksto, tad, atsi-
radus lėšų metų pabaigoje, jos 
gerai įsisavinamos. Pernai Ša-
kių rajono savivaldybė baigian-
tis metams panaudojo 120 tūkst. 
litų Būsto pritaikymo neįgalie-
siems programai įgyvendinti. 
Taip pat prisidėjo savo lėšomis. 
Vien pernai pritaikyti 6 neįgalių-
jų būstai, įrengti 2 liftai-keltuvai. 
Pasak L.Pocevičiūtės, ypač daug 

Dialogas Šakių rajono savivaldybėje labiau domino pačius neįgaliuosius.
Viktorijos Norkaites nuotr.

Paroda po atviru dangum
Paskutinė plenero diena 

buvo paženklinta jaudulio. Ne 
tiek pačių kūrybinės stovyklos 
dalyvių, kurie tądien išsirengė 
į ekskursiją po iš Prienų rajono 
kilusių žinomų literatų tėviš-
kes, kiek baigiamosios plenere 

Neįgaliųjų meno kūriniai – Justino 
Marcinkevičiaus atminimui

Dailininkų plenero dalyviai džiaugėsi pristatę parodą, sutikę naujų bendraminčių. 

Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Viltis“ svečius pasitiko dai-
nomis.                                                                                                   Egidijaus Skipario nuotr.



Ar galime šiandien įsivaizduoti savo būtį be kom-
piuterio? Ne daugiau kaip prieš porą dešimtmečių tar-
si gūsingas vėjas jie įsiveržė į mūsų gyvenimą. Turėti iki 
50 mln. naudotojų radijui prireikė 38 metų, televizijai – 
13 metų, o kompiuterininkams atsirasti – vos 4 metų. 
Be kompiuterio dabar negali apsieiti nė viena įstaiga ar 
organizacija. Muziejams perdavę telegrafus, aritmome-
trus, kitokius skaičiuotuvus, prie mūsų amžiaus techni-
kos stebuklo sėdo tuntai tarnautojų, verslininkų, spau-
dos kūrėjų, paprastų žmonių.

Prancūzų rašytojas Viktoras Hugo klausė: „Kas yra 
civilizacija?“ Patsai ir atsakė: „Tai nuolatiniai atradimai, 
kuriuos daro kiekviename žingsnyje į priekį žengiantis 
žmogaus protas; iš čia kilęs ir žodis – pažanga.“

Iš tikrųjų kompiuteriai tolydžio nepaliauja tobulėti – 
nuolat siūlo naujovių mobiliesiems telefonams, televizi-
jai, medicinai, transporto valdymui, išmoningoms infor-
macijos srauto priėmimo ir perdavimo technologijoms 
ir dievažin dar kam.

Susisiekimo ministerijos duomenimis, kompiute-
riais ir internetu pasaulyje naudojasi 2,25 mlrd. žmonių. 
Daugiausia jų, suprantama, Kinijoje (beveik pusė mili-
jardo), JAV (per 245 mln.), Indijoje ir Japonijoje (per 100 
mln.). Statistika byloja, kad vidutiniškai per dieną žmo-
gus internete naršo 51 minutę, per mėnesį – 25 valandas.

Lietuva gali pasigirti sparčia informacinių technolo-
gijų plėtra Europoje. Per šešerius metus (2007–2013) tam 
iš Europos Sąjungos fondų skirta 830 mln. litų. Yra ir ki-
tas geras dalykas: per pastaruosius trejus metus maž-
daug dukart padaugėjo kompiuteriais besinaudojan-
čių vyresnio amžiaus žmonių. Dabar net 11,7 proc. 65–
74 metų gyventojų sėda prie monitorių ir maigo klavi-
atūros mygtukus. Tiesa, nuo ES valstybių vidurkio dar 
atsiliekame.

Gaila, kad ne visi neįgalieji, ypač kaimo vietovėse, dėl 
didelės kainos ir techninės prieigos barjerų gali naudotis 
kompiuteriais ir internetu. Kam jau kam, bet jiems – tai 
platus langas į pasaulį, puikus bendravimo būdas. Vals-
tybė galėtų skirti daugiau subsidijų aprūpindama elek-
troninio ryšio įranga judėjimo ar kitą negalią turinčius 
asmenis. Berods, nėra populiariai parašyto pradžiamoks-
lio, kuris padėtų neįgaliesiems, neturintiems galimybių 
lankyti kursų, išmokti savarankiškai valdyti kompiuterį.

Kompiuteris – nepaprastas civilizacijos reiškinys. Ta-
čiau jis lygintinas su pabūklu, kurio sviediniai galingi, 
taiklūs, toli skriejantys. Bet kaip ir kiekviename sprog- 
menyje gali tykoti bėda – fizinė, moralinė… Žinoma, 
perkeltine prasme.

Pomėgis be saiko stebeilyti į ekraną ne be reikalo va-
dinamas žalingu įpročiu. JAV atlikta 13-mečių berniukų 
apklausa parodė, kad prie vaizdo žaidimų jie praleidžia 
vidutiniškai 23 valandas per savaitę. „Užsikabina“ ir ne-
mažai suaugusiųjų. Tada jie tampa priklausomi lyg ko-
kie narkomanai ar alkoholikai. Ši nelaimė dažnokai atsė-
lina ir pas mūsų, lietuvių, vaikus bei subrendusius žmo-
nes. Tuomet be psichoterapeuto ar psichologo pagalbos 
sunku išbristi iš kompiuterinės pelkės.

Svaiginimasis kompiuteriu žalingas ne tik sveikatai. 
Vis dažniau kalbama ir gąsdinama, kad elektroninių ry-
šių plėtra į pašalę nustums spausdintą žodį: knygas, žur-
nalus, laikraščius, vadovėlius. Jau dabar stinga kai kurių 
mokslui reikalingų leidinių, tik kompiuteriniai varian-
tai, net studentai vieną kitą egzaminą laiko „per“ kom-
piuterį. Bet ar visi turi tą dievo dovaną?

Ne mažesnį vargą galima patirti, kai sudėtingos ma-
šinos galimybėmis nemokama pasinaudoti. Neraštingi 
„mašinistai“ į kompiuterį žiūri tarsi senų laikų buhalte-
riai. Neseniai susidūriau su valstybės tarnautojais, ku-
rie dėl savo nemokšiškumo (o gal dėl nesugebėjimo su-
tvarkyti kompiuterinę programą) vėl išvarė… atnešti po-
pierinę pažymą, nors duomenis buvo galima rasti kelių 
klavišų paspaudimu.

Civilizacija, kaip ir kova, reikalauja aukų. Be aukų 
pažanga negalima. Laimė, kad per kelis dešimtmečius 
į elektroninės įrangos tobulinimo pelkę nesame toli nu-
pūškavę, sugebame grįžti beveik sausi ir vėl eiti į tikslą 
aplenkdami kliūtis bei negandas.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Įbridus į 
kompiuterinę pelkę

Apie tai, 
kas 

jaudina

Šeduva: Spalvinga kasdienybė

Nors mums keliauti 
sunkiau, trukdo negalia, 
mėgstame aplankyti vis 
naujas vietas. Keliaudami 
išbandome save, geriau su-
prantame likimo draugus. 
Pagaliau sulaukę šiltesnių 
dienų Alytaus miesto neį-
galiųjų draugijos nariai iš-
siruošė į ekskursiją. Šįkart 
aplankėme Šiluvą, Tytu-
vėnus, Kryžių kalną ir ša-
lia jo esantį Pranciškonų 
vienuolyną.

Aplankytos vietos yra 
ne vien šio krašto įžymy-
bės ir pasididžiavimas, jos 
svarbios visiems Lietuvos 
krikščionims. Tai nuosta-
bus Lietuvos paveldas, iš-
skirtinumas.

Kelionėn išsiruošę ne-

Kelionės – geriausias vaistasAlytus:

įgalieji buvo gerai nusitei-
kę. Klausėmės kelionės va-
dovės pasakojimų, o vėliau, 
kad geriau įsimintume, at-

sakinėjome į jos klausimus. 
Teisingai atsakiusieji džiau-
gėsi suvenyrais.

Ekskursijos leidžia už-

Alytaus miesto neįgalieji džiaugėsi galimybe pakeliauti, aplankyti Kryžių kalną ir kitas vietas.

 Irmina Beneševičiūtė 
„Bičiulystei“ atsiųstame laiš-
kelyje papasakojo apie Šedu-
vos neįgaliųjų draugijoje vy-
kusią šventę, skirtą Vaikų gy-
nimo dienai paminėti.

Renginį pradėjo Šedu-
vos miesto neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Romu-
alda Pranskietienė. Ji kal-
bėjo, kad vaikai turi teisę 
būti ugdomi, gyventi nie-
ko nebijodami, žaisti, jaus-
tis oriai, nes jie – svarbūs 
mūsų visuomenės nariai. 

Šeduvos gimnazijos 

specialiojo ugdymo sky-
riaus mokytoja Virgini-
ja Pranienė džiaugėsi ben-
dradarbiavimu su Šeduvos 
neįgaliųjų draugija. Gim-
nazijos mokiniai mažie-
siems Neįgaliųjų draugi-
jos nariams dovanojo savo 
išlankstytas gerves, ant ku-
rių sparnų surašė linkėji-
mus: sėkmės, gerų atosto-
gų, draugystės... Šventėje 
pasirodė ir dainų vaikams 
dovanojo vokalinis ansam-
blis „Verdenė“, vadovau-
jamas Vlado Bondierievo. Jaunieji Šeduvos neįgaliųjų draugijos nariai pasibaigus šventei.

 „Bičiulystei“ laiškelį 
atsiuntęs Biržų rajono neįga-
liųjų draugijos literatų klubo 
„Svajokliai“ vadovas Egidijus 
Saldys papasakojo apie įdo-

Literatūrinė popietė
mią literatūrinę popietę. 

Pirmąjį vasaros ketvir-
tadienį literatų klubo nariai 
literatūrinę popietę suren-
gė išpuoselėtoje Dainiaus 

Teikia reikalingas 
paslaugas

J.Rostovskaja pristatė 
draugijos vykdomas vei-
klas. Organizacija teikia 
skalbimo paslaugas, ku-
rios, pasak pirmininkės, la-
bai paklausios. Pernai jomis 
pasinaudojo apie 100 žmo-
nių ir šis skaičius nekin-
ta jau kelerius metus. Taip 
pat labai reikalinga sosti-
nės neįgaliesiems draugi-
jos teikiama pagalbininko 
– elektriko, staliaus ar san-
techniko – namuose pa-
slauga. Ne ką mažiau svar-
bi ir biosocialinių funkcijų 
atkūrimo (masažo) paslau-
ga neįgaliesiems namuo-
se. J.Rostovskaja teigė, kad 
pirmenybė teikiama ypač 
sunkios negalios žmonėms, 
mat jiems ji reikalingiausia. 
10 masažų neįgaliesiems te-
kainuoja vos 20 litų.

Domisi aktualia 
informacija

Pirmininkė džiaugėsi, 
jog neįgalieji naudojosi as-
meninio asistento paslau-
gomis, kreipėsi į draugi-
ją konsultacijos. Pasak jos, 

Vilnius:

Vertina pastangas jų labui
Daugeliui neįgaliųjų draugijų pirmininkų atsiskaičius už atliktus darbus, 
veiklos ataskaitą pateikė ir Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė Jadvyga Rostovskaja. Draugijoje organizuota ataskaitinė rinkiminė 
konferencija.

labai didelis pasiekimas, 
kad, pasirašius 18 sosti-
nės neįgaliųjų nevyriau-
sybinių organizacijų ben-
dradarbiavimo sutartis, 
įsteigta neįgaliesiems Vil-
niaus miesto savivaldybėje 
atstovaujanti komisija. Ko-
misijos posėdžiuose nevy-
riausybinių neįgaliųjų or-
ganizacijų atstovai gauna 
kvalifikuotas konsultaci-
jas, naujausią medžiagą 
apie įvairius neįgaliesiems 
aktualius dalykus. Šiomis 
žiniomis J.Rostovskaja vė-
liau dalijasi Neįgaliųjų 
draugijoje.

Užsiėmimų netrūksta
Be jau minėtų naudin-

gų paslaugų, neįgaliesiems 
draugijoje rengiami įvai-
rūs užsiėmimai. Turimoje 
kompiuterių klasėje vis or-
ganizuojami kursai, drau-

gijoje veikia Dmitrijaus Fi-
lipovo vadovaujamas pyni-
mo iš vytelių būrelis, ska-
tinamas darbinis užimtu-
mas. Pradėta ir fotografi-
jos meno būrelio veikla. 
Tiesa, pirmininkė apgailes-
tavo netinkamai parašiu-
si šių užsiėmimų projektą, 
bet tikino dėl visko jau su-
tarusi su savivaldybės at-
stovais ir greitai bus gali-
ma įsigyti daugiau fotoa-
paratų, mat ne visi norin-
tys lankyti būrelį juos turi. 
Planuojama, kad ateityje 
būrelio nariai kurs multi-
plikacinius filmus.

Draugijoje taip pat or-
ganizuojamos ekskursijos, 
rankdarbių mugės, neįga-
lieji lankosi teatre, kine.

Vertina darbą
Lėšų panaudojimo 

ataskaitą parengė Lidija 

Zimina. Taupiai ir apgalvo-
tai lėšas naudojanti draugi-
ja sugeba jų bent šiek tiek 
susitaupyti. Pernai už ma-
sažą ir skalbimą surinkti 
pinigai panaudoti masažo 
kėdei nusipirkti. Tiek fi-
nansinė, tiek draugijos vei-
klos ataskaitos vienbalsiai 
įvertintos teigiamai. Norė-
dama atsidėkoti už pagal-
bą ir pabrėždama, jog vie-
na nebūtų taip gerai tvar-
kiusis, J.Rostovskaja įtei-
kė padėkos raštus Vilniaus 
miesto neįgaliųjų draugijos 
padalinių pirmininkams ir 
draugijos darbuotojams.

Pirmininkės darbą ir 
pastangas vertinantys neį-
galieji vienbalsiai perrinko 
J.Rostovskają ir toliau eiti 
šias pareigas, tęsti pradė-
tus darbus, o ji žadėjo dirb-
ti neįgaliųjų labui.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

ir Kristinos Markučių so-
dyboje. Čia, kur į kiekvie-
ną kampelį įdėta be galo 
daug meilės ir triūso, juto-
me sklindant jaukumą ir ra-
mybę. Gamtos prieglobsty-
je skambėjo ne tik klubo na-

rių ir šeimininkų eilės, bet 
turėjome ir puikią galimy-
bę pabendrauti, paspor-
tuoti, pasivaišinti. Popietė-
je dalyvavo ir du klubo na-
riai, judantys tik neįgaliųjų 
vežimėliais. 

miršti savo vargus, patir-
ti naujų įspūdžių. Vasara – 
tam tinkamiausias laikas.

Romutė UDRAKIENĖ
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 Laiškelyje „Bičiulystei“ Jū-
ratė Bražickaja papasakojo apie 
svečių apsilankymą Klaipėdos mies-
to neįgaliųjų draugijoje ir kartu pa-
sitiktą vasarą.
Pavasarį vėjas su žiedlapiais vijo,
Birželio skaidrumas dar aušo ramiai,
Daina nuskambėjo pajūrio draugijoj –
Atsiskleidė širdys lyg pievų žiedai.

Paskutinę saulėtą gegužės 
dieną uostamiesčio Neįgaliųjų 
draugiją aplankė Telšių ir Klai-
pėdos apskričių aklųjų ir silpna-
regių kultūros centro folkloro 
ansamblis „Spingsulė“, vado-
vaujamas Sigutės Mačernienės.

Draugijos kiemelyje, sulapo-
jusių medžių ir spalvingų gėly-
nų apsuptyje, akį džiugino ka-
pelos narių tautiniai drabužiai, 
žavėjo dainininkų balsai, muzi-
kos instrumentų skambėjimas, 

Drauge 
pasitiko 
vasarą

Klaipėda:

kuriam čiulbėdami pritarė var-
nėnai. Vasarą pasitikome ne tik 
mes, bet ir šie paukščiai, apsi-
gyvenę mūsų draugų „Likimo 
laiptų“ organizacijos darbo te-
rapijos grupės narių naujai su-
kaltuose inkilėliuose.

Klausytojų ir žiūrovų vei-
duose nenyko šypsenos ir su-
sidomėjimas, kai ansambliečiai 
poromis šoko liaudiškus šokius 
pagal žemaitiškus motyvus, 
kviesdami visus į bendrą ratą.

Atsidėkodamas už malo-
nias akimirkas svečius linksmi-
no klaipėdiečių ansamblis „Pa-
gairė“, vadovaujamas Sigutės 
Lomsargienės.

Vasaros sutiktuvių šventės akimirkos.

Keliavo, kad sužinotų 
ir dalyvautų daugiau 

žmonių
M.Jachimavičienė pasako-

ja, kad šventė organizuojama 
vis kitoje Širvintų rajono vieto-
je, mat ne visi neįgalieji gali at-
vykti net ir į gretimą seniūniją, 
tad taip „Draugystė“ tarsi atvyk-
davo pas juos pati. Šventei ke-
liaujant ją galėjo pamatyti dau-
giau bendruomenių ir sužinoti 
apie neįgaliųjų veiklą. Pirminin-
kė M.Jachimavičienė džiaugia-
si Širvintų rajono seniūnų, taip 
pat savivaldybės atstovų supra-
tingumu, mat į juos kreipdamasi 
visada sulaukė pagalbos. Šiemet 
prie šventės prisidėjo ir Kielių 
medžiotojų klubo nariai, „Drau-
gystės“ šventės dalyvius vaišinę 
ką tik išvirta sriuba.

Pereinamasis prizas – 
Ukmergei

Bičiuliams kartu pasimeldus, 
apžiūrėjus Kernavės muziejus, 
prasidėjo koncertas. Atvykusieji 
vieni kitiems dovanojo gražiau-
sias dainas ir linkėjimus, kvie-
tė dainuoti drauge. Taip nepas-
tebimai prabėgo bičiulių pasiro-
dymai ir atėjo laikas staigmenai. 
M.Jachimavičienė Ukmergės ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkei Zitai Kviklienei įteikė per-
einamąjį prizą. Jį šiemet sukūrė 
Širvintų rajono neįgaliųjų drau-
gija. Tai albumas, kurį pradeda 
širvintiškės Veronikos Masiukie-
nės eilės apie „Draugystės“ šven-
tę. Jame taip pat įdėta Širvintų ra-
jono neįgaliųjų draugijos ansam-
blio „Viltis“ nuotrauka. Sukūrus 
tokį pereinamąjį prizą tikimasi, 
jog jis bus pildomas vis kitų an-
samblių nuotraukomis, eilėmis.

Žinią apie „Draugystės“ 
šventės persikraustymą susi-

Tradicinė „Draugystės“ šventė ir 
vėl subūrė bičiulius

rinkusieji sutiko džiugiai. Pa-
sak M.Jachimavičienės, patikėti 
šventės organizavimą kūrybin-
gai ir atsakingai Z.Kviklienei – 
nė kiek nebaugu, mat taip tradi-
cija taps dar gražesnė, įvairesnė. 
Meno mokytojos, chorvedės spe-
cialybę įgijusiai ir darbo patirties 
turinčiai Z.Kviklienei toks pasi-
tikėjimas visų pirma – didžiu-
lė atsakomybė, vėliau – galimy-
bė įgyvendinti savo idėjas, ku-
rios virte verda. Ukmergės ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė užsimena apie norą „Drau-
gystės“ šventę padaryti ilgesnę, 

galbūt dviejų dienų, kad susi-
rinkę bičiuliai galėtų ne tik kar-
tu padainuoti, bet ir daugiau pa-
bendrauti, galbūt kartu išsivir-
ti sriubos, pasidžiaugti rankdar-
biais, o gal net pašokti prie lau-
žo... Z.Kviklienės galvoje kir-
ba mintys ir apie „Draugystės“ 
šventės himno sukūrimą, ben-
drų dainų dainavimą... Jos įsiti-
kinimu, svarbiausia – norėti, tikė-
ti ir stengtis, kad idėjos virstų re-
alybe, tik tada kely pasitaikantys 
sunkumai bus įveikiami.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

pradžiugino ir „Liepsnelės“ gar-
bės narės Elenos Grudzinskienės 
apsilankymas. Ji šį būrelį globoja 
nuo įkūrimo pradžios („Liepsne-
lė“ vienija ir neįgalius rajono li-
teratus), rajone yra surengusi ke-
letą nuostabių poezijos švenčių. 
„Poezija – tai meilė kraštui, gam-
tai, žmogui. Geriausia aplinka 
jos klausytis – čiulbant sodybos 
paukščiams, todėl eilėms reikia 
gamtos. Ne visi rašo eilėraščius, 

dyje“, jos kūrybos yra neįgalių-
jų almanachuose ,,Žodis – žva-
kė nakty“, ,,Ilgesy, benami sie-
los paukšti...“ Ir jubiliejiniame 
„Liepsnelės“ renginyje skambė-
jo eilės, mokančios ieškoti ir su-
rasti gyvenimo prasmę.

Šventėje visus džiugino links-
muolės Marytės Šeštakauskienės 
posmai. Stebina jos kūrybingu-
mas. Poetės kūrybos gali klausy-
ti ir susikaupęs, ir leipti iš juoko. 

Kūryba džiugina sieląAlytaus neįgalių literatų 
būrelis „Liepsnelė“ pa-
minėjo savo veiklos 10-
metį. Šia proga surengta 
poetinio žodžio šventė. 
Ją organizuoti padėjo 
Alytaus miesto neįgalių-
jų draugija.

Šventinio renginio dalyvius džiugino būrelio narių dainuojama poezija.

o kas nerašo – ateina pasiklausy-
ti“, – kalbėjo E.Grudzinskienė. Ji 
laukiama visuose susitikimuo-
se, todėl ir šį pasisakymą lydėjo 
audringi susirinkusiųjų plojimai.

Ypatinga šventės dalyvė – 
būrelio narė Vladzė Mečionie-
nė. Tai moteris, turinti sunkią 
negalią, bet sugebanti atvykti į 
visus poezijos mėgėjų susitiki-
mus. V.Mečionienė išleidusi ei-
lėraščių knygą ,,Skrydis saulėly-

„Liepsnelės“ būrelio pirmininkė 
Monika Jaciunskienė.

Vladzės Mečionienės kūryba – gy-
venimo prasmės paieškos. 

Poezija, kaip ir tapyba, mu-
zika, teatras ar kiti menai, tarsi 
atveria gretimą pasaulį, kuria-
me gali jaustis laisvas, laimingas, 
prasmingas. Labai gerai tai su-
pranta į „Liepsnelės“ būrelį su-
sivieniję neįgalūs kūrėjai. Jiems 
vadovauja Monika Jaciunskie-
nė. Ji šio būrelio šviesa – skaidri 
ir tyra, jauki ir raminanti. Jos šir-
dyje sutilpo visos būrelio bėdos, 
džiaugsmai, viltys ir gražiausios 
svajonės. 

Šventinę dieną būrelis sulau-
kė nemažai svečių. „Liepsnelę“ 
bei visus poezijos mėgėjus dai-
nomis pasveikino Alytaus tau-
tinių mažumų kultūros centro 
direktorė Irina Stasiukynienė ir 
šio centro režisierė, meno vado-
vė Irina Babrauskienė. Nuošir-
džius sveikinimo žodžius skyrė 
„Gajos“ grupės vadovė Kazytė 
Morkeliūnienė. Šventės dalyvius 

(atkelta  iš 1 psl.)

Melanija Jachimavičienė (dešinėje) šventės rūpesčius perduoda kolegei 
ukmergiškei  Zitai Kviklienei.

Į „Draugystės“ šventę susirenka gausus bičiulių būrys.

Albinos Sikorskienės, Petrutės 
Truncienės, M.Šeštakauskienės 
kūryba tapo dainuojamąja poe-
zija – tuo buvo galima įsitikinti 
ir šiame renginyje. 

Įsimintinas šventės akordas – 
seserų Aldonos Milienės ir Danu-
tės Urbanavičienės dainos. Jose 
pasaulis atrodė nuplautas tyru 
dangaus lietumi, sušildytas at-
skridusio gandro klegesio. Šven-
tėje eilės, dainos skambėjo ne 
tik lietuvių, bet ir svečių – rusų, 
ukrainiečių – kalbomis.

Romutė UDRAKIENĖ
Autorės nuotr. 
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Žemuogės padės pasveikti

Žemuogių galima rasti la-
puočių ir spygliuočių miškuo-
se, kirtimuose, tarp krūmų, žolė-
mis apaugusiose pašlaitėse, pa-
miškėse, laukymėse. Lietuvoje 
auga paprastosios ir šlaitinės že-
muogės. Pastarosios būna dides-
nės, skiriasi skoniu, todėl dar va-
dinamos laukinėmis braškėmis. 
Paprastai žemuogės žydi gegu-
žę–birželį (uogos prinoksta bir-
želį–liepą), tačiau būna metų, 
kai jos antrą kartą pražysta va-
sarą arba rudenį. 

Šviežios uogos valgomos 
vienos, su cukrumi ar pienu, iš 
jų verdama uogienė, kompotas, 
gaminamos sultys, sirupai, dre-
bučiai, putėsiai, džemai, įdarai 
saldainiams, gaivieji gėrimai, 
vynai, likeriai, antpilai. Gydo-
mųjų savybių turi ne tik žemuo-
gių uogos, bet ir jų lapai bei ša-
kniastiebiai.

Kuo naudingos  
žemuogės

Uogose yra cukrų (gliukozės, 
fruktozės, sacharozės), organi-
nių – citrinos, gintaro (suranda 
ir gydo nesveikas ląsteles), obuo-
lių, salicilo, chino, vyno, oksalo 
– rūgščių, vitaminų C, B1, B2, B3, 
E (pastarojo daugiau negu apel-
sinuose, mandarinuose, vyšnio-
se ir t.t.), folio rūgšties, karoteno, 
rauginių medžiagų, ląstelienos, 
pektinų, antocianų, pelargoni-
do ir cianidino darinių, eterinio 
aliejaus, boro, chloro, cinko, fos-
foro, geležies, jodo, kalcio, kalio, 
kobalto, magnio, mangano, mo-
libdeno, natrio, sieros, vanadžio, 
vario ir kt.

Lapuose susikaupia 5–7 kar-
tus daugiau vitamino C negu uo-

gose. Juose taip pat gausu rau-
ginių medžiagų, glikozidų, al-
kaloidų. Žemuogių sėklose yra 
16–19 proc. aliejaus; šakniastie-
biuose – apie 10 proc. rauginių 
medžiagų.

Kada gali padėti  
uogos

Žemuogių uogos – vienas ge-
riausių dietinių vitamininių pro-
duktų. Jos pasižymi priešužde-
giminiu, priešmikrobiniu, antis-
klerotiniu poveikiu, normalizuo-
ja padidėjusį arterinį kraujospū-
dį. Uogos gerina apetitą, malši-
na troškulį (vartojamos sultys), 
reguliuoja virškinimą, gydo ra-
chitą (kartu su kitomis priemo-

nų ir tulžies pūslės akmenlige, 
vidurių užkietėjimu, sveikstant 
po sunkių chirurginių operacijų 
bei traumų, sutrikus mineralinių 
medžiagų apykaitai, esant nemi-
gai, gausiam prakaitavimui mie-
go metu, gausioms mėnesinėms, 
atsiradus pabrinkimų.

Lapai irgi gydo
Žemuogių sausų lapų nuovi-

rai pasižymi bendrai organizmą 
stiprinančiu ir nuskausminančiu 
poveikiu. Jais gydomos ilgai ne-
gyjančios žaizdos, odos dėmės, 
spuogai, opos, šlapimo organų 
akmenligė, hemorojus (nuovi-
rai mažina uždegimą ir stabdo 
kraujavimą), stiprinamas širdies 

Gali sukelti alergiją, 
pakenkti

Nors ir nedaug, tačiau yra 
žmonių, kurie būna alergiški že-
muogėms ir braškėms. Alerginė 
reakcija pasireiškia odos, gleivi-
nių bėrimu, niežėjimu, galvos 
svaigimu, vėmimu, viduriavi-
mu, pilvo skausmais, temperatū-
ros padidėjimu, taip pat galimas 
dusinimas. Nutraukus šių uogų 
vartojimą nemalonūs reiškiniai 
po kurio laiko praeina. Ateityje 
tokiems žmonėms žemuogių ir 
braškių teks atsisakyti.

Taip pat žemuogės nevartoti-
nos nėštumo metu, sergant apen-
dicitu, padidėjus skrandžio sul-
čių išsiskyrimui, atsivėrus dvy-
likapirštės žarnos opai, esant lė-
tiniam gastroduodenitui (t.y. 
skrandžio ir dvylikapirštės žar-
nos uždegimui), tulžies pūslės 
ir latakų judesių sutrikimui (at-
siranda dėl netinkamos mitybos, 
nervinės įtampos, apsinuodiji-
mo, įvairių ligų ir traumų), ser-
gant kasos uždegimu (uogos gali 
sukelti ligos paūmėjimą).

Kai kurie žmonės negali 
valgyti šių uogų esant tuščiam 
skrandžiui (pykina, skauda pil-
vą). Patartina uogas valgyti 30 
min. po valgio su grietinėle ar 
grietine.

Pastaba. Nors liaudies medi-
cina teigia, kad žemuogių galima 
valgyti kiek nori, saikas būtinas. 
Mat valgant daug žemuogių sky-
dliaukė blogiau pasisavina jodą.

Liaudies medicinos 
receptai

1. Egzema. Du kartus per die-
ną ant ligos pažeistos vietos užte-
pama sutrintų uogų masės, apri-
šama lininio audeklo atraiža, lai-

koma 3–4 val. Procedūros karto-
jamos tol, kol pasveikstama.

Pastaba. Neturint šviežių 
uogų egzemos pažeista (ar nu-
deginta) oda keletą kartų per die-
ną apibarstoma lapų milteliais ir 
sutvarstoma.

2. Išeminė širdies liga (šir-
dies raumens pažeidimas dėl su-
mažėjusios arba kartais ir visai 
nutrūkusios širdies vainikinių 
arterijų kraujotakos). Šaukštas 
sutrintų uogų užpilamas stikli-
ne kambario temperatūros virin-
to vandens, įmaišoma 0,5 šaukš-
telio medaus ir įlašinama (pagal 
skonį) citrinos sulčių. Geriama 
po stiklinę kartą per dieną.

Pastaba. Ši liaudiška gydy-
mo priemonė yra ne pagrindi-
nė, o papildoma. Dėl jos taiky-
mo tikslingumo reikėtų pasitar-
ti su gydytoju.

3. Šlapimo organų akmenli-
gė. Žmonėms, turintiems polinkį 
sirgti šia liga, pageidautina peri-
odiškai gerti džiovintų žemuo-
gių lapų užpilą. Šaukštas žalia-
vos užplikomas stikline verdan-
čio vandens, paskui dar 5–10 min. 
pavirinama ant nestiprios ugnies. 
Uždengus indą palaukiama 30–
40 min., paskui perkošiama per 
dvigubą marlę (ar specialų siete-
lį). Užpilo geriama po stiklinę 3 
kartus per dieną prieš valgį.

Pastaba. Vietoje lapų gali būti 
naudojamos džiovintos uogos.

4. Angina, burnos ertmės 
gleivinės uždegimas, laringitas 
(gerklų uždegimas). Šaukštas 
uogų užplikomas 150 ml (3/4 sti-
klinės) verdančio vandens, po va-
landos perkošiama įprasta tvar-
ka. Skalaujama burna po valgio 
keletą kartų per dieną.

Romualdas OGINSKAS

nėmis), furunkuliozę (dauginių 
šunvočių – ūminių pūlinių plau-
ko maišelio ar riebalų liaukos 
uždegimų – susidarymas), gim-
dos fibromiomą (t. y. nepikty-
binis raumeninio ir jungiamojo 
audinio navikas). Jos tinka ser-
gant neurastenija, bronchine as-
tma, mažakraujyste, skrandžio 
opalige, podagra, šlapimo orga-

darbas (lėtina širdies susitrauki-
mų ritmą ir didina jų jėgą), pra-
plečiamos kraujagyslės bei didi-
namas jų tonusas, šalinamas ne-
malonus burnos kvapas.

Pastaba. Beje, uogų sultys 
ir sutrintų uogų masė išoriškai 
(daromi kompresai) gydo egze-
mas, spuogus, padeda blukinti 
strazdanas, pigmentines dėmes.

Poreikis tobulėti 
Ar posakis „mokslo šaknys 

karčios, vaisiai – saldūs“ netu-
ri išimčių? Iš tikrųjų jau nuo pir-
mų gyvenimo dienų prasideda 
intensyvus pažinimo ir moky-
mosi procesas. Pažvelkite į kūdi-
kius, noriai kišančius į burną vis-
ką, kad ir kas tai būtų: ar košės 
šaukštelis, ar sliekas nuo žemės. 
Mažyliai tai daro tiesiog norėda-
mi sužinoti skonį, kvapą, patirti 
faktūrą. Vėliau, būdami darželi-
nukai, jie su užsidegimu mokosi 
parašyti savo vardą, suskaičiuo-
ti centus pirkdami kramtomąją 
gumą... Mokykloje, plečiantis pa-
mokų tvarkaraščiams, mokiniai 
linksta į matematiką ar kalbas, 
tiksliuosius ar socialinius moks-
lus... Taip pasirenkamas tolesnis 
kelias – studijos, kelionės po pa-
saulį, net nulemiamas gyveni-
mo būdas. Psichologai pastebi, 
kad, pasiekus suaugusiojo bran-
dą, aktyvus mokymasis tarsi pa-
daro pertraukėlę, ir, nors pažini-
mo procesai išlieka aktyvūs, mo-
kymasis stabteli. 

Žymus analitinės psicholo-
gijos atstovas Karlas Gustavas 
Jungas buvo įsitikinęs, jog žmo-
nės tobulėja visą gyvenimą ir tai 

Asmeninis augimas 
Baigiantis mokslo metams, gyvenantiems vidurinių mokyklų kaimynystėje turbūt tenka 
jausti dėl egzaminų, įskaitų ir kontrolinių ore tvyrančią įtampą, pro langus matyti nervin-
gai mindžikuojančius abiturientus ar (pagaliau) iš mokyklos „į laisvę“ paleistus mokinu-
kus. Ar mokymasis baigiasi sulig mokslo metais? 

daro dėl įgimto psichologinio au-
gimo instinkto. Išties dauguma 
psichologų pritaria tokiai min-
čiai ir mano, kad svarbiausias to-
kio mokymosi, augimo, tobulėji-
mo tikslas – realizuoti save. Po-
reikis augti universalus, vadina-
si, susijęs ne tik su norais, bet ir 
su aukštesniais mūsų asmenybės 
motyvais – reikmėmis. 

Didžiausias tobulėjimo 
lobis – auginamas 

pasitikėjimas savimi
Prisiminkite keletą gyveni-

mo akimirkų, kai labai savimi di-
džiavotės. Tarp jų, manau, tikrai 
šmėkštels ir pagarbos sau jaus-
mas, kai ką nors naujo išmoko-
te, sužinojote ar įgyvendinote. 
Viskas paprasta: kuo didesnius 
išsikeliate tikslus, kuo atkakliau 
jų siekiate, tuo saldesnis būna 
rezultatas. Įgyvendinus tai, kas 
lyg ir buvo neįmanoma, jūsų sa-
vigarbos kartelė, rodos, tūkstan-
čiu metrų šauna į viršų, didėja 
pasitikėjimas savo jėgomis. Tai 
skatina su didesniu entuziazmu 

imtis naujų užduočių, tobulėti, 
augti. Beje, sukauptos žinios, pa-
tirtis, įgūdžiai, kitos kompeten-
cijos gali paversti jus susižavė-
jimo objektu – ar nesmagu būtų 
vadintis įdomiausiu pašnekovu, 
galinčiu nustebinti klausytojus 
žiniomis apie naujausius atra-
dimus, atominę energiją ar nau-
jausią pyragėlių kepimo būdą?!

Stereotipai griauna 
pasitikėjimą savo jėgomis

Nors mokymosi, augimo ir 
tobulėjimo procesai gana univer-
salūs, vis dėlto negalią turintie-
ji dažniau pasiduoda nesėkmės 
baimei ir mokytis ko nors nau-
jo ryžtasi apdairiau. Psichologai 
teigia, kad tik nedaugelis žmonių 
su užsidegimu imasi darbų, ku-
rie anksčiau yra nepavykę, taigi 
nenuostabu, kad negalią turin-
tieji savo galimybes vertina at-
sargiai. Dažnai koją mums kiša 
tiek mūsų galvose, tiek visuo-
menėje vyraujantys stereotipai: 
prieš imdamiesi ko nors naujo, 
leisdamiesi į nuotykius, priim-

dami iššūkius randame daugiau 
„prieš“ nei „už“. Tai, deja, dažnai 
užkerta kelią net bandyti. Popu-
liariausi stereotipai tarsi nemato-
mi barjerai kelyje į sėkmę yra pi-
nigai, amžius, galimybės. Dažnai 
įsivaizduojama, kad ko nors pa-
siekti ir sėkmę patirti gali tik la-
bai turtingi žmonės. Žinoma, pi-
nigai gali būti puikus palydovas 
tobulėjant, tačiau ar ne smagiau 
viską pasiekti savo jėgomis, be 
pinigų? Jei tai neįmanoma, kar-
tais į studijas, kursus, mokymus, 
kitus santykinai brangius tobulė-
jimo būdus galima žvelgti kaip į 
neprastą investiciją. Investuoti į 
save visada verta, juk gyvena-
me tik kartą! Kitas stereotipas, 
dažnai užkertantis kelią tobulė-
ti,– amžius. Mums įprasta, kad 
daugiausia mokomės vaikystėje, 
jaunystėje, tačiau, jokioje knygo-
je nėra parašyta, kad su studen-
tavimo laikais mokymosi proce-
sas baigiasi. Pastaruoju metu iš-
populiarėję „gyvenimo universi-
tetai“ yra puikus to įrodymas – 
galimybė su jaunimu patirtį iš-

keisti į žinias yra nepamatuoja-
ma vertybė. Apie galias ir nega-
lias galima daug kalbėti, tačiau 
galimybės augti slypi mūsų šir-
dyse. Negalia pati savaime nėra 
kliūtis tobulėti – užtenka artėti 
prie tobulumo viršūnės, net jei 
jos niekada nepavyktų pasiekti. 

Namų darbai sielai: 
Pradėti galima jau dabar 
Siekti tobulybės reiškia jau 

šiandien išnaudoti daugiau savo 
galimybių. Nemokame kepti bly-
nų? Kodėl neišmokus! Tris valan-
das kasdien praleidžiame prie te-
levizoriaus? Kodėl to laiko neiš-
naudojus prasmingiau – neper-
skaičius puikios knygos ar nepa-
sišnekučiavus su įdomiu žmogu-
mi! Tobulėti galima ir pamažu, 
pavyzdžiui, paskirti tam vieną 
savaitės dieną – pirmadienius ar 
antradienius. Maloni ir džiaugs-
mą bei pasitenkinimą teikian-
ti veikla į kasdienybę tikrai įneš 
daugiau spalvų ir teigiamos nuo-
taikos. Kvaila tikėtis geresnio re-
zultato, jei nesistengiame nieko 
pakeisti jau dabar.

Neseniai teko matyti smagų 
užrašą ant sienos – „Mokymasis 
jums suteikia žinių, o protą rei-
kia turėti savo“. To ir norisi pa-
linkėti – įkvėpimo keistis, išmin-
ties ieškoti, sėkmės rasti. 

Lina SMAILYTĖ
Psichologė
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Iš kitų panašaus likimo ra-
teliais judančių neįgaliųjų Va-
clovas išsiskiria tuo, kad vienas 
augina pirmokę dukterį Viltę, 
kuria didžiuojasi ir džiaugiasi. 
Neseniai vos 20 proc. darbingo 
vyro ir dukrelės šeima persikė-
lė iš būsto be patogumų į 2 kam-
barių butą, kurį savininkai suti-
ko išnuomoti už 100 litų. Tiesa, 
V.Kairys nerimauja dėl žiemos, 
kai mokesčiai už paslaugas bent 
keliskart viršys nuomą. Mažas 
pajamas  gaunančiam neįgalia-
jam tai labai svarbu.

Prieš 6 metus vyras gyveno 
šviesiais ateities planais. Tuo 
metu žmona laukėsi jų pirmagi-
mės. V.Kairys dirbo brigadinin-
ku statybų firmoje. Savaitgaliais 
dar spėdavo ir pauždarbiauti – 
pjaudavo medžius, mat turėjo 
elektrinį pjūklą, ir taip prie šei-
mos biudžeto prisidurdavo ke-
lis šimtus litų.

Jo ir šeimos gyvenimą aukš-
tyn kojomis apvertusią dieną 
V.Kairys taip pat darbavosi su 
pjūklu. Užsakovui reikėjo nu-
genėti galingą medį. Liko nedi-
delis, tačiau grėsmę stogui ke-
liantis medelis. Vyras prisime-
na patingėjęs prisirišti. Jį kliudė 
krisdama nupjauta šaka. Vaclo-

„Kauno dienos“ tinklalapyje paskelbtame Dianos Krapavickaitės 
straipsnyje „Sužalotą statybininką guodžia tik dukrelė“ rašoma 
apie neįgalų 41-erių metų kauniškį Vaclovą Kairį, judantį rate-
liais ir auginantį mažametę dukterį.

Savivaldybės prioritetas
Aplinkos, ypač gyvenamo-

sios, pritaikymas neįgaliesiems 
– svarbi patogaus ir savarankiš-
ko gyvenimo sąlyga. Stengda-
masi padėti neįgaliesiems Pane-
vėžio rajono savivaldybė ypač 
daug dėmesio skiria neįgalių-
jų būsto pritaikymui. Pasak šios 
savivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vyriausiosios specialis-
tės ir Panevėžio rajono neįgalių-
jų draugijos narės Virginijos Sa-
vickienės, Būsto pritaikymo ne-
įgaliesiems programa prioriteti-
nio dėmesio sulaukia jau dau-
gelį metų.

Pernai būstas pritaikytas 8 
neįgaliems Panevėžio rajono gy-
ventojams. Šiems darbams atlikti 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas skyrė per 41 tūkst. litų, Pane-
vėžio rajono savivaldybė – be-
veik 20 tūkst. litų.

Dažniausiai pritaikomas 
vonios kambarys

Pritaikant būstą Panevėžio 
rajono Krekenavos seniūnijos 
Kazokų kaimo gyventojams Mi-
randai, Vandai Katrynai ir Gintui 
Župerkams, gyvenantiems vie-
name name, įrengta dušo kabi-
na, trinkelėmis išklotas kiemas. 
Panevėžio rajono Berčiūnų kai-
mo gyventojai Gretai Lapinskai-
tei įrengtas vandentiekis ir kana-

Atsakingas požiūris į būsto pritaikymą

būstą dalyvauja ne tik komisija, 
seniūnijos, kurioje pritaikomas 
būstas, seniūnas, bet ir pats neį-
galusis – jo balsas svarbus spren-
džiant dėl darbų kokybės ir tin-
kamo jų atlikimo.

Pasak V.Savickienės, šiemet 
planuojama pritaikyti būstus 9 
neįgaliesiems, tarp jų – 2 neįga-
liems vaikams. Šiems darbams 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas skyrė bemaž 38 tūkst. litų, 
savivaldybė – dar 20 tūkst. litų.

Antanas ORINTAS
Autoriaus nuotr.

Panevėžio rajono savivaldybės So-
cialinės paramos skyriaus vyriau-
sioji specialistė Virginija Savickienė 
tikisi, jog Būsto pritaikymo neįga-
liesiems programa ir ateityje bus 
sėkmingai įgyvendinama. 

dėmesio skiriama traumas ką 
tik patyrusiems jauniems žmo-
nėms, jiems stengiamasi padėti 
kuo greičiau.

Vedėja taip pat džiaugė-
si neseniai atidarytu neįgalių-
jų dienos centru prie Gelgau-
diškio specialiosios mokyklos. 
Dar vienas dienos centras įreng-
tas Šakiuose, prie vaikų globos 
namų. Labai reikalinga, anot 
L.Pocevičiūtės, prieš 7 metus 
įsteigta Neįgaliųjų koordinaci-
nė taryba, kurioje apie neįga-
liųjų problemas su savivaldy-

bės atstovais kalbasi neįgalių-
jų nevyriausybinių organizaci-
jų pirmininkai.

Yra kur tobulėti
Į susitikimą jam jau gerokai 

įpusėjus atėjęs Šakių rajono sa-
vivaldybės administracijos di-
rektorius Juozas Puodžiukai-
tis teigė, jog čia neįgaliaisiais 
rūpinamasi. LND pirmininko 
Z.Jančauskio paklaustas, ar sa-
vivaldybė skiria ne per mažai 
pinigų socialinėms reikmėms 
(2,5 proc. nuo rajono biudžeto), 
direktorius atsakė, kad viską 
nulemia nuolatinis lėšų stygius. 

Štai ir dienos socialinei globai 
buvo prašoma skirti 1 mln. litų, 
o skirta tik 600 tūkst. litų. Jis taip 
pat pabrėžė, jog Šakių rajone ne 
uždaromi, bet atidaromi pirmi-
nės sveikatos priežiūros centrai.

Galbūt šis atvejis – išskirti-
nis ir neįgaliesiems Šakių rajo-
no savivaldybėje iš tikrųjų ski-
riama pakankamai dėmesio. Juk 
jie, savo kailiu patiriantys ke-
blumų dėl nepritaikytos aplin-
kos, netinkamai sprendžiamų su 
jais susijusių klausimų, gali tap-
ti puikiais patarėjais. Kurių bal-
są derėtų bent išklausyti.

Viktorija NORKAITĖ

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Nepalūžti skatina duktė

vas žnektelėjo į išbetonuotą šuns 
voljerą. „Subyrėjo penki stuburo 
slanksteliai, ranka, koja ir pusė 
šonkaulių“, – traumą apibūdi-
no V.Kairys. Kurį laiką jis balan-
savo tarp mirties ir gyvenimo.

Iš pradžių V.Kairys visiškai 
negalėjo judėti. Paskui ėmė val-
dyti rankas, judinti galvą. Tačiau 
į gyvenimą žvelgė jau visai kito-
kiomis akimis nei prieš nelaimę. 
Iki gimstant dukrelei žmona juo 
rūpinosi, slaugė, mylėjo.

Vienas su dukrele V.Kairys 
liko neseniai ir apie tai nelinkęs 
kalbėti. Tiesa, po vyro nelaimės 
žmona pateikė prašymą Kau-
no miesto savivaldybei sociali-
niam būstui gauti, mat be jokių 
patogumų mažą vaiką auginan-
čiai neįgalaus vyro šeimai buvo 
labai sunku. Deja, per 6 metus 
savo eilės būstui gauti Vaclovas 
dar nesulaukė. Didžiausia kliū-
tis – nenutraukta santuoka su 
žmona. Jos vyras tikina nenu-
trauksiąs, nes nenori rizikuoti 
netekti dukters globos. Mat bū-
tent dukrelė, pasak V.Kairio, yra 
tas kabliukas, laikantis įvairių 
minčių kamuotą vyrą ir verčian-
tis nepasiduoti. Tėvas didžiuoja-
si dukters gabumais mokslams, 
nuoširdumu ir pagalba.

Neįgaliuosius derėtų bent 
išklausyti

lizacija, Petrui Pranckūnui iš Vel-
žio seniūnijos Pažagienių kaimo 
pritaikytos vonios ir tualeto pa-
talpos, paplatintos durys. Sigitai 
Šukienei iš Upytės paplatintos 
lauko durys, pritaikytas vonios 
kambarys. Dar vienam Upytės 
gyventojui, Stasiui Jociui, įrengta 
dušo kabina, Kristinai Drižnytei 
iš Krekenavos seniūnijos Šven-
tupių kaimo padarytas įvažiavi-
mas į gyvenamąjį namą.

Rūpinasi, kad darbai būtų 
atliekami kokybiškai
V.Savickienė džiaugiasi, jog 

minėti neįgalieji, kuriems pri-
taikytas būstas, liko patenkin-
ti darbais ir gali džiaugtis pato-
gesniu, savarankiškesniu gyve-
nimu. Būsto pritaikymo neįgalie-
siems darbus, jų kokybę kontro-
liuoja Panevėžio rajono savival-
dybės komisija, kuriai vadovauja 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėja Aldona Paškevičienė. Komi-
sija, kurią sudaro Panevėžio ra-
jono architektas, Socialinės para-
mos ir Vietinio ūkio skyrių spe-
cialistai, Lietuvos žmonių su ne-
galia aplinkos pritaikymo aso-
ciacijos deleguotas atstovas Al-
gis Gibas nuolat lankosi pritai-
komuose ar pritaikyti planuoja-
muose būstuose. Specialistai iš-
klauso neįgaliųjų pastabas, pa-
geidavimus. Priimant pritaikytą 

Per pirmus keturis šių metų 
mėnesius, lyginant su praėjusių 
metų tuo pačiu laikotarpiu, socia-
linės pašalpos gavėjų skaičius ban-
domajame projekte dalyvaujan-
čiose savivaldybėse vidutiniškai 
sumažėjo 9,8 proc., išlaidos socia-
linei pašalpai – 13,8 proc.

Apie tokius projekto rezultatus 
penktadienį kalbėta Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos orga-
nizuotoje konferencijoje – „Pinigi-
nės socialinės paramos nepasitu-
rintiems gyventojams pertvarkos 
pirmieji žingsniai“. 

Konferencijoje buvo pristatyta 
šiemet eksperimente dalyvaujan-
čių savivaldybių – Šilalės, Akme-
nės, Panevėžio, Raseinių, Radvi-
liškio rajonų – geroji praktika, įgy-

vendinant Piniginės socialinės pa-
ramos nepasiturintiems gyven-
tojams įstatymą. Šios savivaldy-
bės pačios turi teisę skirti sociali-
nę paramą gyventojams, kuriems 
labiausiai jos reikia.

Labiausiai iš bandomajame 
projekte dalyvaujančių savival-
dybių socialinės pašalpos gavėjų 
skaičius, lyginant 2012 ir 2011 m. 
sausio–balandžio mėnesius, su-
mažėjo Šilalės rajone – 29,5 proc., 
Akmenės rajone – 20 proc., Pane-
vėžio rajone – 2,9 proc., Raseinių 
rajone – 8,7 proc., Radviliškio rajo-
ne padidėjo 5,9 proc.

Išlaidos socialinei pašalpai su-
mažėjo visose penkiose savivaldy-
bėse: Akmenės rajone  – 23,9 proc., 
Panevėžio rajone – 6,3 proc., Ra-

dviliškio rajone – 0,2 proc., Rasei-
nių rajone – 13,0 proc., Šilalės ra-
jone – 33,1 proc.

Pagal įstatymą numatyta ban-
domąjį projektą su savivaldybėmis 
vykdyti trejus metus, t. y. 2012–
2014 m., ir, įvertinus projekte da-
lyvavusių savivaldybių patirtį, ap-
sispręsti dėl bendro paramos teiki-
mo modelio visose savivaldybėse.

Nauja, griežtesnė piniginės so-
cialinės paramos skyrimo tvarka 
davė teigiamų rezultatų ir kitose 
savivaldybėse. Atitinkamu laiko-
tarpiu socialinės pašalpos gavėjų 
skaičius visose savivaldybėse su-
mažėjo 5,1 proc., išlaidos socialinei 
pašalpai mokėti – 9,7 proc.

Bandomasis projektas pasiteisino – 
atsirado daugiau socialinio teisingumo

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Į redakciją kreipėsi tauragiš-
kis Antanas Jurgilas. Jiedu su pe-
dagoge dirbusia žmona Jadvy-
ga globoja savo vaikų neturėju-
sius garbaus amžiaus giminai-
čius Eleną ir Bronislovą Vara-
navičius, gyvenančius Kelmės 
rajono Pakražančio seniūnijoje, 
Tįsaičių kaime. Globėjai papra-
šė atvažiuoti pažiūrėti, kokiu ke-
liu į ligoninę tenka vežioti neįga-
lius senukus.

Norint patekti į Tįsaičius, 
nuo Pakražančio reikia sukti į 
dulkantį vieškelį ir juo riedėti 
nemažą gabalą. Tačiau vieške-
lis – gerovė, lyginant su tuo pie-
vos ir pakrūmių keliuku, kuriuo 
keletą kilometrų tenka važiuoti 
į Varanavičių sodybą. Kelias lyg 
suplūktas arimas. Gilios provė-
žos kaitaliojasi su išdžiuvusio 
molio iškyšuliais. Prie sodybos 
kelias lygesnis. Jį, kol buvo jau-
nesni ir stipresni, taisydavo pa-
tys Varanavičiai. Priveždavo 
akmenų, pažvyruodavo.Senu-
kų globėjai įrengė vidaus tualetą 
ir dušo kabiną, pasirūpino, kad 
į namus būtų galima įvažiuoti 
vežimėliu, tačiau kelio pataisy-
ti finansiškai nepajėgia. 

B.Varanavičius visą gyveni-
mą dirbo traktorininku, dėl to 
susirgo vibracine liga. Atsirado 
ir kitų bėdų. Nė dienos negali be 
vaistų. 86 metų vyrą kas dvi sa-
vaitės tenka vežti pas gydytojus 

„Šiaulių krašto“ tinklalapyje paskelbtame Reginos Mus-
neckienės straipsnyje „Be kelio“ rašoma apie pas neį-
galius senukus vedantį neišvažiuojamą kelią. Jį taisyti 
turintieji darbų nesiima. Tik šia istorija susidomėjus ži-
niasklaidai, neįgaliesiems pažadėta padėti.      

Neišvažiuojamas kelias

pakeisti kateterį. 
Neapsikentęs tokios padė-

ties A.Jurgilas kreipėsi į Pakra-
žančio seniūną A.Sakalauską. 
Šis tvirtino neturįs tiek lėšų, kad 
iš pagrindų sutvarkytų smarkiai 
sugadintą kelią. Tuomet neįga-
lių senukų globėjas rašė prašy-
mą rajono savivaldybei. Gavo 
tuo metu laikinai administraci-
jos direktoriaus pareigas ėjusio 
V. Metrikio atsakymą. Valdinin-
kas pacitavo Civilinio kodekso 
straipsnį, kuriame aiškinamos 
servituto turėtojo pareigos, in-
formavo, jog savivaldybė netu-
ri finansinių galimybių padėti. 

Senukų globėjas tvirtina, jog 
šis keliukas nėra servitutinis, tai-
gi valdininko pacituotas įstaty-
mas čia visai netinka. Nacionali-
nės žemės tarnybos Kelmės sky-
riaus vedėjos pareigas laikinai 
einanti D.Bukavičienė, peržiū-
rėjusi planus, redakcijai patvirti-
no, jog tai tikrai ne servitutinis, o 
vietinės reikšmės bendro naudo-
jimo kelias, kurį privalu prižiū-
rėti savivaldybei arba seniūnijai. 
Vėl iš naujo pradėjus judinti ke-
lio reikalus, paklausta naujosios 
savivaldybės administracijos di-
rektorės I.Sirusienės nuomonės. 
Ji tvirtino, jog kelią reikia sutvar-
kyti ir pavedusi šį darbą organi-
zuoti seniūnui. A.Sakalauskas 
pažadėjo, jog kelią sutvarkys 
maždaug per mėnesį.

(atkelta  iš 1 psl.)
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Baltijos TV

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

6 psl.2012 m. birželio 14–20 d., Nr. 23 (1092), „Bičiulystė“



Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Seniausios pasaulyje 
seserys

Dvi britės pripažintos seniausio-
mis pasaulyje seserimis. Doroti Ričards 
ir jos seseriai Mardžori Radl kartu sudė-
jus yra 213 metų, 3 mėnesiai ir 27 die-
nos. 108 metų Doroti ir 105 Mardžori 
rekordą paminėjo arbatos gėrimo ce-
remonija. Abi jos, kartu paėmus, yra 
vyriausios amžiumi gyvos dvi seserys, 
sakė Gineso rekordų knygos atstovas. 
Abi moterys gyvena skirtingose sene-
lių prieglaudose. „Jos viena kitos nebu-
vo mačiusios trejus metus“, – sakė jau-
nesniosios sesers duktė.

„Vampyrų“ skeletai
Archeologai Bulgarijoje rado du 

viduramžių skeletus su iš krūtinių sty-
rančiais geležiniais virbais – pagal se-
novinį pagonišką ritualą taip buvo 
bandyta sukliudyti jiems tapti vam-
pyrais. Toks paprotys kai kuriuose Bul-
garijos kaimuose buvo paplitęs net iki 
pirmojo XX a. dešimtmečio. Teigiama, 
kad Bulgarijoje iš viso buvo rasta apie 
100 „vampyrų skeletų“. Viduramžiais 
žmonės tikėjo, kad „blogi“ asmenys 
po mirties tampa vampyrais ir toliau 
kelia nemalonumus gyviesiems. Ma-
nyta, jog to galima išvengti prieš lai-
dojimą kūnus pervėrus mediniu arba 
geležiniu kuolu.

Sužadėtuvės vos 
nekainavo gyvybės

Įsimylėjėlių porelė iš Indianos vals-
tijos (JAV) vos nežuvo nuo elektros 
smūgio, kai oro balionas, kurio krepšy-
je įvyko jų sužadėtuvės, palietė aukšto-
sios įtampos laidus. Amerikietis, kurio 
vardas neskelbiamas, nusprendė pa-
sipiršti mylimajai, skrisdamas išsinuo-
motu oro balionu. Skrydis vyko nak-
tį. Prieš pat nusileidimą vyras išgirdo 
išrinktosios ištartą trokštamąjį „taip“. 
Kai oro balionas jau buvo prie pat že-
mės, jo pilotas nusprendė, kad vieta 
tūpti netinkama, ir vėl pakėlė aparatą 
į orą. Krepšys, kuriame buvo žmonės, 
palietė elektros laidus. Stiprus elektros 
smūgis nubloškė pilotą ant merginos. 
Jie abu nudegė, o pilotas prarado są-
monę. Laimė, jaunikis nesutriko ir su-
teikė oreiviui pirmąją pagalbą, o pas-
kui nutupdė balioną. Pilotas ir mergi-
na nugabenti į ligoninę. Jų gyvybei 
pavojus negresia.

Didžiosios kinų 
sienos ilgis

Oficialiai patvirtinta, jog Didžio-
ji kinų siena yra ilgesnė nei anksčiau 
manyta. Naujausi tyrimai rodo, kad sie-
nos ilgis yra 21 tūkst. 196 km. Iki šiol 
manyta, jog sienos ilgis siekia 8 tūkst. 
850 km. Šie matmenys buvo parem-
ti daugiausia istoriniais įrašais. Atlikus 
detalesnius tyrimus paaiškėjo, jog Di-
džiosios kinų sienos teritorijoje iš viso 
yra 43 tūkst. 720 paveldo objektų. Tik 
8,2 proc. sienos yra nepažeista. Ilgiau-
sias pasaulyje rankų darbo statinys 

buvo pastatytas Kinijos šiaurinės sie-
nos apsaugai. 1987 m. jis buvo įtrauk-
tas į Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo 
ir kultūros organizacijos (UNESCO) pa-
saulio paveldo objektų sąrašą.

Bus galima pasirinkti 
kaimyną lėktuve
Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“ 

nuo birželio pabaigos siūlys savo kli-
entams naują paslaugą: keleivio pa-
geidavimu bus ieškoma jam tinkančio 
kaimyno lėktuve. Keleivis galės nuro-
dyti savo pomėgius ir interesus, o oro 
bendrovė, užsakydama skrydį, ieškos 
jam „skrydžio draugo“, turinčio pana-
šių pomėgių. Pavyzdžiui, futbolo ais-
truoliai ar verslininkai galės džiaugtis 
įdomiu pokalbiu. Keleiviai galės pasi-
rinkti iš trijų variantų: ar skrydžio metu 
nori dirbti, ar plepėti, ar mėgautis ra-
mybe. Pasiūlymas yra nemokamas. Jį 
bus galima užsisakyti papildomai. „Air 
Baltic“ žada garantuoti duomenų ap-
saugą. Bendrovės teigimu, tokios pa-
slaugos kol kas nesiūlo jokios kitos oro 
linijos pasaulyje.

Vatikanas pasmerkė 
vienuolės knygą 
Vatikanas griežtai pasmerkė prieš 

šešerius metus vienos JAV vienuo-
lės išleistą knygą apie seksualumą ir 
meilę. Autorė Margaret Farli, be kita 
ko, pateisina homoseksualią partne-
rystę ir skyrybas. M. Farli, Gailestingų-
jų seserų ordino narė ir etikos profe-
sorė, knygoje, pavyzdžiui, kalbėdama 
apie homoseksualią partnerystę, tei-
gia, kad ji „gali būti pateisinama pagal 
tokią pat seksualinę etiką, kaip ir he-
teroseksualūs santykiai“ ir todėl „turi 
būti gerbiama“. O Vatikanas pabrėžia, 
kad tai yra „didelis ištvirkimas“. Komen-
tuodamas vienuolės poziciją, jog ne 
visos santuokos gali trukti visą gyve-
nimą, Vatikanas sako, kad žmones iš-
skirti gali tik mirtis.

Radiacijos 
nepraleidžiantis 

popierius
Japonijos bendrovė „Toppan“, už-

imanti antrąją vietą nacionalinėje 
spausdinimo įrangos gamybos ir par-
davimo bei poligrafijos rinkoje, sukū-
rė specialų popierių, kuris nepraleidžia 
radioaktyviųjų spindulių. Japonų išras-
tame popieriuje yra daug volframo, 
leidžiančio naujajai medžiagai, pana-
šiai kaip švino lakštams, efektyviai blo-
kuoti gama spindulius, kurie yra skvar-
biausi. Kartu, kitaip nei švinas, Japoni-
jos specialistų sukurtas popierius yra 
lengvas ir negali pakenkti žmogaus 
sveikatai. Šis išradimas atveria naujų 
galimybių kuriant tobulesnius ir len-
gvesnius apsauginius drabužius, ku-
riais, pavyzdžiui, galės vilkėti Fukuši-
mos atominės elektrinės darbuoto-
jai, atlikdami ilgalaikius pernykštės 
avarijos padarinių likvidavimo darbus.

Neįgalieji pasaulyje

 Laiškelyje „Bičiulystei“ Vi-
sagino neįgaliųjų sporto klubo „Vi-
saggalis“ vadovas Modestas Bal-
takis papasakojo apie klubo pasie-
kimus Rusijoje vykusiose varžybose.

Gegužės pabaigoje Maskvoje 
surengtas 23-iasis žmonių, turin-
čių fizinę negalią, sporto festiva-
lis „Vorobjovy Gory“. Jame daly-
vavo 500 neįgaliųjų, 100 iš jų juda 
vežimėliais. Į sporto festivalį at-
vyko neįgaliųjų iš Rusijos, Bal-
tarusijos, Ukrainos, Tatarstano, 

Neįgaliųjų sportas

Gerai pasirodė užsienio sporto 
festivalyje

taip pat Lietuvos atstovai – Visa-
gino miesto neįgaliųjų sporto klu-
bo „Visaggalis“ nariai M.Baltakis, 
V.Juodis ir J.Lipskienė.

Sportininkų laukė gausi spor-
to rungčių įvairovė: autospor-
tas, figūrinis važiavimas vežimė-
liu, bočia, smiginis, rankų lenki-
mas, stalo žaidimai, estafetės ju-
dantiems vežimėliais, sunkumų 
kilnojimas.

Autosporto rungtyje V.Juodis 
užėmė II vietą, o M.Baltakis liko 

trečias. Bočios žaidimo komandi-
nėse rungtyse iš 24 komandų „Vi-
saggalis“ užėmė ketvirtą vietą, o 
asmeninėje šio žaidimo įskaitoje 
geriausias buvo M.Baltakis. Smi-
ginio ir vežimėlių figūrinio va-
žiavimo rungtyje varžovai buvo 
stipresni. Apmaudu, kad dėl lai-
ko stokos nepavyko varžytis ki-
tose rungtyse.

Džiaugiamės galėję dalyvau-
ti šiame sporto festivalyje ir pel-
nyti apdovanojimų. 

Daugelis mūsų esame paty-
rę išbandymų, kuriuos pakelti 
buvo sunku. Dažnai vengiame 
juos net prisiminti. Ko gero, ne-
išdrįstume savo skaudžių isto-
rijų papasakoti prieš auditoriją 
ir nesugebėtume iš savęs pasi-
juokti. Galbūt todėl, kad nenori-
me sujaukti praeities, galbūt tie-
siog bijome... Britė Eimi Purdi – 
31-erių metų snieglentininkė, vi-
suomenininkė, modelis – išdrį-
so apie savo skausmą prabilti 
auditorijai ir nepaliko abejingų.

Savo kalbą Eimi pradėjo su-
sirinkusiųjų paklaususi, kokią 
istoriją jie sukurtų, jei gyveni-
mas būtų knyga, o jie – jos au-
toriai. Ir pridūrė, jog vaikystėje 
ji pati svajojo „parašyti“ knygą 
su daug kelionių, nutrūktgalviš-
kų nuotykių, bet likimas gerokai 
pakoregavo planus.

Būdama 19-os mergina dir-
bo mėgstamą darbą masažo 
kabinete, laisvalaikiu slidinė-
jo ir svajojo apkeliauti pasau-
lį. Ji jautėsi laisva gyventi taip, 
kaip nori. Vieną dieną grįžusi iš 
darbo Eimi pasijuto prastai, tar-
si sloguotų. Po kelių valandų ji 
jau buvo ligoninės reanimaci-
joje, dar po kelių merginą išti-
ko koma. Gydytojai tedavė tik 
2 procentus vilties, kad Eimi iš-
gyvens. Mat reta infekcinė liga 
sukėlė kraujo užkrėtimą.

Atsigavusi iš komos Eimi 
buvo jau kitokia – ne tik nusil-
pusi, pavargusi, bet ir netekusi 
abiejų kojų žemiau kelių, bluž-
nies ir inksto. Tokių aukų parei-
kalavo galimybė gyventi. Atro-
dytų, išgyvenusi didžiausias ne-
tektis, mergina laukė palengvėji-
mo. Deja, sukrėtimai dar nebuvo 
pasibaigę. Pamačiusi savo nau-
jąsias kojas Eimi pasakoja rau-
dojusi iš siaubo, o jas „užsidė-
jusi“ – iš skausmo. Mergina ne-
žinojo, ko laukti, bet to tikrai ne-
sitikėjo. Ją tuo metu kankino tik 
vienas klausimas: kaip stovėda-
ma ant naujųjų kojų ji galės ap-
keliauti pasaulį, gyventi nuoty-
kių kupiną gyvenimą, kaip sli-
dinės?

Kelis mėnesius po ligos grį-
žusi namo Eimi praleido lovo-
je, o naujosios kojos ilsėjosi ša-
lia. Merginai prireikė laiko at-
rasti jėgų ir nebebėgti nuo realy-
bės. Pasak jos, prireikė laiko at-

Išdrįso svajoti ir žengti į priekį

sisveikinti su senąja Eimi ir pri-
imti naująją – tokią pat žavią, 
mokančią džiaugtis gyvenimu 
ir trokštančią nuotykių.

Išdrįsusi žengti žingsnius 
su naujomis kojomis ir įveikusi 
skausmus Eimi vėl pasijuto lais-
va. Dar po kelių mėnesių mergi-
na jau slidinėjo. Ji juokdamasi 
pasakojo, kaip pirmaisiais kar-
tais kojų protezai atsikabinda-
vo, ir ji krisdavo, o kojos su snie-
glente slydo toliau. Pasak jos, tai 
stebino tiek ją pačią, tiek aplin-
kinius, bet neatėmė noro bandy-
ti. Po kelių tokių nesėkmių Eimi 
pasitarė su jai protezus gaminu-
siu specialistu ir jiedu sumonta-
vo slidinėti tinkančius protezus. 
Nesvarbu, kad jie buvo sutvir-
tinti lipnia juosta ir neatrodė la-
bai patraukliai – su jais mergina 
vėl galėjo mėgautis savo hobiu.

Netrukus Eimi grįžo į darbą, 
ėmė dalyvauti ne pelno siekian-
čių organizacijų veikloje, sava-
noriavo Pietų Afrikoje, slidinėjo 
ir kartu su bendraminčiais siekė, 
kad slidinėjimas snieglente tap-
tų parolimpinių žaidynių rung-

timi. Prieš kurį laiką ją pasiekė 
puiki žinia – 2018 metais Rusi-
joje vyksiančiose parolimpinėse 
žaidynėse medalių galės siekti ir 
snieglentininkai.

Baigdama savo kalbą Eimi 
prisipažįsta, jog prieš daugiau 
kaip 11 metų sunkiai susirgu-
si ir netekusi abiejų kojų ji neži-
nojo, kaip viskas bus, abejojo, ar 
pavyks „parašyti“ tokią gyveni-
mo knygą, kokios ji norėjo vai-
kystėje. Bet tuoj pat priduria, jog 
jei kas paklaustų, ar ji norėtų ką 
nors pakeisti jau parašytoje kny-
gos dalyje – neabejodama atsa-
ko, jog nenorėtų. Pasak mergi-
nos, kojų netektis privertė ją pa-
sitikėti vaizduote ir ieškoti nau-
jų galimybių. Mat tik vaizduo-
tėje, svajonėse mes galime būti 
kas tik norime, daryti, ką nori-
me – šios drąsos ir ryžto reikia 
ir gyvenime. Juk, pasak Eimės, 
susidurdami su savo baimėmis, 
neryžtingumu ir juos įveikda-
mi, gyvename apribojimus pa-
likę nuošaly.

Pagal www.amypurdy.com parengė 

Viktorija NORKAITĖ

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl buvusio ilgame-
čio Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdybos nario Dionizo  
VILČINSKO mirties užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba

Jus palietė tamsa ranka vėsia –
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai...
Mirus buvusiam draugijos pirmininkui Dionizui VILČINSKUI, 
nuoširdžius užuojautos žodžius tariame žmonai ir vaikams.

Ignalinos rajono neįgaliųjų draugija
Kolektyvas „Putinas“
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Neįgaliųjų meno kūriniai – Justino 
Marcinkevičiaus atminimui

(atkelta  iš 1 psl.)

sukurtų darbų parodos suma-
nytojų ir rengėjų. 

Kazakevičių etnografinėje so-
dyboje, kurioje dabar šeiminin-
kauja Alksniakiemio bendruo-
menės pirmininkė Daiva Ear-
le su šeima, labai ryškūs Justino 
Marcinkevičiaus pėdsakai – čia 
ne kartą rengti jo poezijos skai-
tymai, susitikimai su poetu, ne-
toliese ir jo tėviškė, pradžios mo-
kykla. Poeto atminimui skirtai 
parodai geresnės vietos ir nesu-
rasi. Sodybos erdvės puikiai tiko 
ir neįgaliųjų kūrybos ekspozicijai 
po atviru dangumi, ir gana gau-
siam ne tik plenero dalyvių, bet 
ir svečių būriui. Padėkoti už šią 
gražią iniciatyvą, pasigrožėti čia 
sukurtais darbais atvyko Prienų 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktorius Algis Marcinke-
vičius, Birštono vicemeras Juozas 
Aleksandravičius. 

Dailės kūriniuose – 
istorinės detalės

Iškilmingo plenero uždary-
mo metu šviesą skleidžiančių 
pievų gėlių, rugių pėdų apsup-
tyje labiausiai dėmesį traukė du 
paveikslai: Nadeždos Ščiukinos 
ir Kazimiero Adiklio. Pirmaja-
me – poeto apdainuota obelis ir 
maumedis, antrajame – šiandie-
ninis sodybos vaizdas. Dailės kū-
riniuose taikliai perteiktos istori-
nės detalės. 

N.Ščiukina pasakojo labiau-
siai mėgstanti tapyti realioje 
aplinkoje, nes tuomet galima per-
teiki ne tik vaizdą, bet ir dvasinę 
būseną – tarsi įtapyti į paveiks-
lą ir dalelę savęs, savo išgyveni-
mų. Tačiau tai padaryti šįkart su-
trukdė lietus. Dailininkė džiau-
gėsi bent tuo, kad atsivežė foto-
aparatą, kuriuo užfiksuotą vaiz-
dą perkėlė ant drobės. Beje, Na-
deždai gerai sekasi tapyti žmo-
nių portretus. Šią savybę ji pa-
naudojo ir plenere – šalia auten-
tiškų Just.Marcinkevičiaus so-
dybos elementų moteris nutapė 
ir susimąsčiusio poeto portretą, 
taip savo drobę dar labiau susie-

dama su plenero tema. 
Rateliais judanti N.Ščiukina 

tapo nuo vaikystės – dėl skau-
dančios kojos jai teko iškęsti ne 
vieną operaciją, ilgai gulėti su-
gipsuotai. Tada, žiūrėdama į lu-
bas, mergaitė tapė mintyse. Lie-
pą, ąžuolą... Tik vėliau viskas iš-
siliejo vaizdais ant popieriaus, 
drobės. Nadežda mano, kad 
žmogaus gyvenimą palytinti ne-
galia dažnai tarsi atveria naujas 
pasaulio suvokimo galimybes, 
atskleidžia jame tūnojusį vieną ar 
kitą talentą, kurių sveikam žmo-
gui tarytum ir nereikėjo. Todėl 
nevertėtų stebėtis, kad neįgalieji 
sugeba gerai tapyti, kurti eiles – 
neįprastais būdais išreikšti save. 

Pirmą kartą tokiame plenere 
dalyvavusio Kazimiero Adiklio 
nutapytoje Just. Marcinkevičiaus 
sodyboje akivaizdi žmonos, tau-
todailininkės Genovaitės įtaka. 
Primityviosios dailės tradicijas 
puoselėjanti šeima geba nuošir-
džiai ir paprastai perteikti įvai-
rius peizažus, kitokius vaizdus. 

Ant drobės lieta akvarelė
Antrą kartą, po metų per-

traukos, dailininkų plenerui vėl 
vadovavo alytiškis dailės mo-
kytojas Vidmantas Jankauskas. 
Tie, kam teko būti ankstesnia-
me plenere, žinojo, kad iš kūry-
binės stovyklos grįš ne tik nuta-
pę gerą paveikslą, bet ir sužino-
ję nemažai naujų dalykų – daili-
ninkas pirmenybę teikia nesun-
kiai įsisavinamiems kūrybos bū-
dams, paprastomis priemonėmis 
sugeba pasiekti akį džiuginančių 
rezultatų. 

Š i e m e t i n i a m e  p l e n e r e 
V.Jankauskas dailininkus mokė 
lieti akvarelę ant drobės. To ne-
buvo bandęs nė vienas šios kū-
rybinės stovyklos dalyvis. Nors 
kai kas į tokį vadovo sumany-
mą žiūrėjo labai nepatikliai, pa-
banžiusieji tikrai liko patenkin-
ti. Net bene visą gyvenimą dai-
lei paskyrusi menininkė Jadvy-
ga Tvarijonavičienė tikino buvu-
si maloniai nustebinta šios nau-
jovės, nors iš pradžių į ją žiūrėjo 
gana skeptiškai. 

Paprasčiau buvo akvarele 
dažniausiai piešiantiems plene-
ro dalyviams. Birutė Valiukie-
nė ir Danutė Bileišienė džiaugė-
si išbandžiusios naują pamėgtos 
tapybos būdą. Malonių potyrių 
jis paliko ir Zofijai Aldonai Pet-
kevičiūtei. Plenero vadovas taip 
pat atkreipė dėmesį, su kokiu 
užsidegimu akvareles liejo pra-
dedantys tapyti neįgalieji – vie-
ni kitiems patarinėjo, džiaugėsi. 

Žvelgiant į gerokai nerima-
vusios Leokadijos Mockienės 
nutapytą Nemuno skardį, pli-
kas ant jo augančios pušies ša-
knis, sunku net įtarti, kad mote-
ris paveikslą perpiešė gal 3 kar-
tus, kad nėra juo visiškai paten-
kinta – peizažas jame toks natū-
ralus ir traukiantis, o ant drobės 
lieta akvarelė jam suteikė dar 
daugiau žavesio. Vien teptuku 
tokį vaizdą būtų sunku perteikti.

Sunkumai skatina ieškoti
Dar vienas atradimas, šįkart 

akriliniais dažais tapantiems dai-
lininkams – tai galimybė panašų 
efektą išgauti profesionalią akva-
relę maišant... su lipalo klijais. 

V.Jankauskas pasakoja, kad 
tokių naujovių teko imtis ir dėl 
pinigų stygiaus, mat labai pa-
brango dailei skirtos priemonės. 
„Prieš porą metų 6 spalvų akva-
relės dėžutė kainavo 22 litus, o 
šiemet už vieną tūtelę teko mo-
kėti 18 litų. Akrilinių dažų kom-
plektas irgi kainavo 40 litų. Taigi 
geroms priemonėms įsigyti šie-
met neturėjom finansinių gali-
mybių. Atsitiktinai palyginti ne-
brangiai (po 20 litų) pavyko nu-
pirkti didesnių drobių, kurios 
profesionaliose dailininkų par-
duotuvėse yra dvigubai bran-
gesnės.“ 

Didelės drobės – dar viena 
plenero naujovė. V.Jankauskas 
neslepia, kad dažnam dailinin-
kui tai buvo nemenkas iššūkis, 
mat didelių paveikslų tapyti ne-
bandžiusiems neįgaliesiems su-
valdyti tokias erdves išties nelen-
gva. Tačiau vienodo dydžio pa-
veikslų paroda atrodo kur kas es-
tetiškiau, ją patogiau eksponuo-

ti. Tuo buvo galima įsitikinti ir 
Kazakevičių sodyboje surengto-
je ekspozicijoje. O kadangi ple-
nere nutapyti darbai keliaus per 
Lietuvą, pasak V.Jankausko, rei-
kėjo apmąstyti visas jų pateiki-
mo aplinkybes.

Liko ištikimi savo 
pamėgtai technikai

Du plenero dalyviai – Jonas 
Bernotavičius ir Viktoras Knei-
žys – vis dėlto liko ištikimi savo 
pamėgtai tapybai aliejiniais da-
žais ir nesiėmė lieti akvarelių. 
Jų apsisprendimo nepakeitė ir 
tai, kad iš šiam plenerui perka-
mų priemonių sąrašo aliejiniai 
dažai buvo išbraukti (ne tik dėl 
finansų stygiaus, bet ir šiek tiek 
toksiško jų poveikio). Niekam 
nepriekaištaudami vyrai atsive-
žė savo priemones, kuriomis yra 
įpratę dirbti, o V.Kneižys – ir jau 
pradėtą paveikslą (po patirto sti-
praus insulto tik kaire ranka ta-
pančiam Viktorui reikia daugiau 
laiko drobei pabaigti). Savo sti-
lių, braižą turintiems bei atsa-
kingai dirbusiems dailininkams 
V.Jankauskas sakosi neturėjęs 

jokių priekaištų, o jų paveikslai 
darniai įsiliejo į bendrą visumą. 

Virš Nemuno iškilęs Biršto-
no bažnyčios bokštas V.Kneižio 
drobėje gražiai praplėtė Just.
Marcinkevičiaus tėviškės temą, o 
J.Bernotavičiaus nutapytas nak-
ties vaizdas žadino vaizduotę, vi-
liojo savo gelmėn.

J.Bernotavičiaus paveikslus 
nesunku atskirti – jie iš tolo sklei-
džia ypatingą šviesą, kurią su-
kuria drąsūs ryškių spalvų deri-
niai. Savitas pasaulio suvokimas 
iš tiesų jam padeda tapyti išskir-
tines drobes. Prieš 4-erius metus 
Šventosios mokymo ir reabili-
tacijos centre vykusiame plene-
re J.Bernotavičius visus stebino 
ekspresyviais kaire ranka nutaš-
kuotais paveikslais. Šįkart ryš-
kiai mėlynoje medžių apsuptyje 
skendinti pavėsinė nutapyta ra-
mesniais potėpiais. Jonas svarsto 
– gal į langą barbenant lietaus la-
šams buvo apėmusi melancholiš-
ka nuotaika, o gal retsykiais tep-
tuką perimdavusi dešinė ranka 
jį taip paveikė...

Aldona MILIEŠKIENĖ 
Egidijaus Skipario nuotr.Kazimiero Adiklio drobėje – šiandieninis buvusios Just.Marcinkevičiaus tėviškės vaizdas. 

Plenere susitiko seni bičiuliai, dailininkai Jadvyga Tvarijonavičienė ir Jonas 
Bernotavičius.

Just.Marcinkevičiui skirto plenero sumanytoja Teresė Murauskaitė ir etno-
grafinės sodybos šeimininkė Daiva Earle.

Jono Bernotavičiaus tapyba išsiskiria ryškiomis spalvomis, jų derme. 
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