
Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2012 m.  liepos 5–11 d., Nr. 26 (1095) Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.  Kaina 2,28 Lt 

Šiame numeryje:
 Cukrus – saldus daugelio ligų sukėlėjas ............................. 4 psl.

 Olimpinė diena   ......................................................................................  7 psl.

UAB „TEIDA“  www.neigaliojovezimelis.lt 
Tel.: 8-5 2195921

Šiemet Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) organizuota Ne-
įgalaus jaunimo ir sveikųjų bendra savarankiškumo didini-
mo stovykla dalyvius 7 dienoms subūrė vaizdingame Šir-
vintų rajone. Čia įsikūrusi Antanynės kaimo turizmo sodyba 
stovyklautojams tapo poilsio ir smagių nuotykių vieta.

(nukelta į 2 psl.)

Donorystė – gyvybės kelias

Stovyklos sėkmė – ne vien  
vadovų rūpestis

Po inkstų transplantacijos Aušra Džiaugienė (pirmoji iš dešinės) ir Vytautas 
Duknevičius tapo tarsi broliu ir seserimi. Šalia Vytauto – žmona Danutė.                              

Egidijaus Skipario nuotr.

(nukelta į 3 psl.)

Užtikrintos geresnės 
sąlygos

Pasak LND programų koor-
dinatorės Saulės Vėjelienės, šie-
met stovyklai pasirinkta vieta la-
biau pritaikyta, nei ankstesnės. 
Tai pažymėjo ir jau ne pirmą sykį 
stovyklaujantys neįgalieji. Artū-
ras Ambrozaitis ir Rytis Jaruše-
vičius – jau susibičiuliauti spė-
ję jaunuoliai. Jie pasakojo džiau-
gęsi naujais sodybos nameliais, 
juose įrengtomis virtuvėlėmis ir 
gražiomis sodybos apylinkėmis. 
Jokių problemų dėl aplinkos pri-
taikymo teigė nepatyrusi taip pat 

jau kelerius metus iš eilės stovy-
klaujanti rateliais judanti Irina 
Lekavičiūtė.

Kad stovyklautojai daugiau 
sužinotų apie Širvintų rajoną, pa-
matytų gražių vietų, šiemet sto-
vyklai pasirinktos vietinės vado-
vės. Jomis tapo menininkė, Šir-
vintų moterų klubo „Jums“ pir-
mininkė, projekto „Nedelsk“ ge-
rosios valios ambasadorė Lai-
ma Dorofejevaitė ir darbo patir-
ties su Širvintų rajono neįgalių-
jų draugijos nariais turinti dau-
gelį metų mokykloje dirbanti Ja-
nina Vaitonienė. Pastaroji stovy-

kloje atliko psichologės funkcijas, 
padėjo neįgaliems jaunuoliams 
spręsti problemas, rasti motyva-
ciją, nepalūžti.

Stovyklai buvo atsakingai 
ruošiamasi

Pasak L.Dorofejevaitės ir 
J.Vaitonienės, anksčiau jaunimo 
stovykloms nevadovavusios, juo-
dvi neišsigando atsakomybės ir 
ruošėsi darbui. Norėdamos ge-
riau suprasti neįgaliųjų galimy-
bes, poreikius, vadovės daug 
bendravo su Algiu Koju – akty-
viu rateliais judančiu neįgaliuo-
ju. Jos taip pat vyko į Ukmergėje 
surengtą neįgaliųjų sporto šven-
tę. Čia vadovės pasakojo pasisė-
musios patirties, kokios aktyvios 
veiklos tinka įvairią negalią tu-
rintiesiems.

Kiekviena stovykloje praleis-
ta diena prasidėdavo nuo mankš-
tos, vėliau jaunuolių laukė įvai-
rios veiklos – aktyvūs sporto ar 
susikaupimo reikalaujantys sta-
lo žaidimai, kartu paminėtos Jo-
ninės, organizuotas talentų kon-
kursas, ekskursija po apylinkes – 
Kernavę, Šešuolėlių dvarą.

Per 7 stovykloje praleistas die-
nas neįgalieji taip pat mokėsi ta-
pyti – kursus jiems surengė pati 
vadovė L.Dorofejevaitė. Po pir-
mo užsiėmimo ji pasakojo nesi-
tikėjusi, jog visi turės tiek kan-
trybės ir nemes pradėtų paveiks-
lų, tad buvo maloniai nustebinta. 

Tapybos pramokę neįgalieji planavo savo darbus įsirėminti. Egidijaus Skipario nuotr.

Nepažįstamus žmones suartino 
bendras likimas

Pasvalietis Vytautas Duk- 
nevičius ir kaunietė Auš-
ra Džiaugienė prieš gerus 
ketverius metus buvo vi-
siškai nepažįstami žmo-
nės. Jų kelių nebuvo su-
vedusi nei profesija, nei 
verslas, nei kitokie gyve-
nimiški reikalai. Tačiau 
nuo 2007-ųjų spalio Aušra 
ir Vytautas tapo ne tik ge-
rais pažįstamais, bet netgi 
savotiškais giminaičiais  – 
naktį iš spalio 11-osios į 
12-ąją Vilniaus Santariš-
kių klinikose jiems buvo 
persodinta po vieną to 
paties donoro inkstą. 

Neįgaliųjų ir 
savivaldybių 

dialogas

Problemoms 
spręsti reikia 

ir pačių 
neįgaliųjų 
aktyvumo

Šalčininkuose vykusiame 
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) inicijuotame 
susitikime dalyvavo Šalči-
ninkų rajono savivaldybės 
Socialinės paramos ir svei-
katos apsaugos skyriaus, 
Paslaugų centro, Aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos, Su-
trikusio intelekto bendri-
jos „Viltis“ atstovai. Disku-
tuojant aptarta neįgaliųjų 
padėtis Šalčininkų rajo-
ne, savivaldybės pozicija 
sprendžiant jų klausimus, 
išgirsta, su kokiomis pro-
blemomis susiduria vy-
riausybinės neįgaliųjų or-
ganizacijos.

(nukelta į 5 psl.)

Problemų kelia aplinkos 
nepritaikymas

Priešingai nei jau įprasta, šis 
LND iniciatyva organizuotas su-
sitikimas surengtas ne Šalčininkų 
rajono savivaldybėje, bet Neįga-
liųjų draugijoje. Taip nutiko dėl 
to, jog savivaldybė nepritaiky-
ta rateliais judantiems neįgalie-
siems – čia jie tegali patekti tik į 
pirmąjį aukštą. LND pirmininko 
Zigmanto Jančauskio pateiktais 
duomenimis, Šalčininkų rajone 
iš viso yra per 670 visuomeninės 
paskirties pastatų, nepritaikytų 
neįgaliesiems. Su tuo, jog daug 
pastatų yra nepasiekiami rate-
liais judantiems žmonėms, suti-
ko Šalčininkų rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos ir sveika-
tos apsaugos skyriaus vedėja Re-
gina Sokolovič. Diskutuojant pri-
eita prie išvados, jog neįgalieji ir 
jiems atstovaujančios organizaci-
jos yra per daug kantrūs – jų dar-
buotojai turi įkelti rateliuose sė-
dinčius žmones į jiems vežti ne-
pritaikytus autobusiukus, nepri-
taikytuose būstuose gyvenantys 
neįgalieji nereikalauja patogesnio 
gyvenimo ir t.t. Valstybei prieš 
porą metų ratifikavus Neįgaliųjų 

teisių konvenciją, neįgaliesiems 
nepasiekiamus pastatus vis tiek 
teks pritaikyti, tad Sveikatos ap-
saugos ministerijos Bendrosios 
medicinos pagalbos skyriaus vy-
riausioji specialistė Rasa Biekšie-
nė ragino jau dabar svarstyti ga-
limybes tai padaryti. Štai, pavyz-
džiui, įsigijus laiptų kopiklį, ku-
ris gali būti naudojamas skirtin-
gose laiptinėse (pavyzdžiui, sa-
vivaldybėje, gydymo įstaigoje), 
išsispręstų jos prieinamumo neį- 
galiesiems klausimas. O įrengti 
(jei tai dar nepadaryta) neįgalie-
siems pritaikytą sanitarinį maz-
gą – ne milijonų litų vertas dar-
bas. R.Sokolovič žadėjo iškeltus 
klausimus svarstyti savivaldybė-
je, skatinti iš anksto paruošti pro-
gramą, į kurią būtų įtraukti nu-
matyti pritaikyti pastatai ir tam 
skirtos lėšos.

Pagrindinė problema, pasak 
R.Sokolovič, dėl ko Šalčininkų 
rajone pritaikoma nedaug arba 
visai nepritaikomi būstai neįga-
liesiems, – mažos šiems darbams 
skiriamos lėšos. Pernai nepritai-
kytas nė vienas būstas, mat vie-
toje prašytų 4 tūkst. litų dušui 
įrengti neįgaliojo namuose, skir-
tas tik 1 tūkst. litų. Vedėja sam-
protavo, kad tai reikštų įrengti 
dušą ir nesutvarkyti patalpos – 
nekloti plytelių ir pan. Tokio pri-
taikymo vargu ar kuris neįgalu-
sis norėtų. Šiųmečiams pritaiky-
mams, dėl kurių gauti 5 prašy-
mai, vietoj prašytų 50 tūkstančių 
litų skirta 16. Vargu ar trūksta-
mas lėšas savivaldybė galės pri-
dėti iš savo biudžeto.

Veikia žinomos ir 
patikimos neįgaliųjų 

nevyriausybinės 
organizacijos

R.Sokolovič džiaugėsi akty-
viomis neįgaliųjų nevyriausy-
binėmis organizacijomis ir pa-
sakojo, kad jokių problemų dėl 



Jau po Saulėgrįžos. Prasideda rugių žydėjimas. 
Nėra gražesnio vaizdo žemdirbio akiai ir širdžiai. 
„Ką turėtume daryti, kad ir mūsų Lietuvėlė taip su-
žydėtų, kaip ta banguojanti javų jūra, kad niekam 
nemagėtų jos palikti ar keiksnoti saugaus kampo 
pristigus?“, – pamaniau, žvelgdama į vilnijančias 
savo tėviškės lygumas. „Daryti tai, kad kraštas žy-
dėtų“, – prisiminiau skulptoriaus iš Vilkijos Arūno 
Sniečkaus žodžius, pasakytus vienoje „Ryto sukti-
nio“ laidoje. Jo įsitikinimu, viską galima išspręsti.

Žinia, kad būtų galima, jeigu valdžios viršūnėse 
sėdintys žmonės mažiau kovotų ir dalytųsi portfe-
lius bei įtaką tarpusavyje, o labiau įsiklausytų, ką 
kalba ir galvoja žmonės, dirbantys žemę Suvalki-
joje, sodinantys pušis Dzūkijoje ar mokantys vai-
kus Sedoje ar Tverečiuje... Jeigu savivaldybių kler-
kai liautųsi samdę konsultantų įmonėles ir kurpę 
galimybių studijomis pavadintas schemas, kurių 
tikslas tėra plauti biudžeto pinigus...

Daug ką būtų galima išspręsti nuoširdžiai dir-
bant žmonėms. Visų pirma, kuriant įstatymus vi-
siems suprantama kalba ir tokius, kurie vestų šalį „į 
šviesą ir tiesą“. Deja, stebint mūsų tautos išrinktųjų 
veiklą baigiantis kadencijai, taip ir kirba paklaus-
ti: „Ar čia jau prasideda spektakliai rinkėjams? Dėl 
ko liepsnoja tie ambicijų laužai? Ir vardan ko auko-
jamas stabilumas valstybėje?“

Vargais negalais (69 balsais) ir nelaukiant tau-
tos referendumo buvo priimtas Atominės elektri-
nės įstatymas. Džiūgaujame, kad mus ta proga pa-
sveikino japonai. Tik ar mes patys save galime pa-
sveikinti? Jei taip, tai su kuo? Su būsima energeti-
ne nepriklausomybe? Bet šiuolaikiniame pasauly-
je tai veikiau mitas. O jei šviesiai tiesiai, tai – korta, 
kuria ambicingai žaidžia politikai, ir siekdami lai-
mėti nesibodėtų net su pačiu velniu eiti obuoliau-
ti. Ar ne per brangus tas žaidimas mūsų valstybei? 
Turėsime savo (o gal japonų) elektrą, už kurią mo-
kėsim rinkos kaina, kaip ir visa Europa. Ir ilgus 
dešimtmečius vilksim ant kupros didžiulės sko-
los naštą. Ar skolininkas gali jaustis nepriklauso-
mas? Pagaliau, kas tą naštą neš? Jaunimas išsilaks-
tys, seniai nepakels.

Panašu, kad taikomės nuogu užpakaliu šokti į 
dilgėles. Maža to, kad įklimpom su Valdovų rūmais, 
Ignalinos atominės uždarymu, ieškome vis naujų 
iššūkių. Vienų vieni, nes kaimynai vis dar tyli apie 
prisidėjimą prie šio projekto. Ar energetinė nepri-
klausomybė jiems ne tokia viliojanti kaip mums? 
Gal ją nustelbia baimė pakliūti finansinėn priklau-
somybėn? Nedrąsu spėlioti. Kaip ir aiškinti, kad 
pigiau mokėsim už elektrą. Įdomu, iš kur tie aiš-
kintojai žino, kiek kas kainuos po dešimties metų?

Labiau tikėtina, kad mokėsim kaip ir už viską 
– visagalės rinkos kaina, plius skolą ir palūkanas 
bankams. Gal nuogąstaujam, kad priešingu atveju 
pristigsim elektros ir sėdėsim prie žvakių? Dabar 
juk nesėdim. Gal kaimynai mums jos neparduos? 
O kur jie tą elektrą dės. Juolab, apstatę mus iš abie-
jų pusių tom savo atominėm.

Ir kaip šiame kontekste neprisiminti mūsų vals-
tybės vizijos „Lietuva 2030“. Joje pabrėžta mūsų 
visų atsakomybė už save, šeimą ir aplinką. Būtent 
apie aplinką ir norėtųsi priminti. Kai atsidursime 
tarp dviejų rusų pastatytų reaktorių, o šalies vi-
duje patupdysime dar trečią – japonų, kurio ši Te-
kančios saulės šalis nieku gyvu nebenori, ar jausi-
mės saugūs?

Pagirtina, kad ambicijų mums nestinga.Tik ar jos 
atitinka mūsų finansines galimybes, o dar labiau – 
mūsų žmonių teisėtą norą gyventi saugioje aplinko-
je? Gal dar ne vėlu paklausti: „Lietuva, kur tu eini?“

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kad kraštas žydėtų

Apie tai, 
kas 

jaudina

Vilkaviškis:

Šiauliai: Kelionės – žinių ir 
įspūdžių lobynai

(atkelta  iš 1 psl.)

 Laiškelyje „Bičiulys-
tei“ Šiaulių miesto neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Ro-
landa Petronienė papasa-
kojo apie organizuotą išvyką 
į Žemaitiją.

Į ekskursiją susiruošę 
Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugijos nariai pirmiau-
sia aplankė sveikos gyven-
senos sodybą „Nova Vita“, 
įsikūrusią Plungės rajone, 
Žemaitijos nacionaliniame 
parke, šalia garsiojo Plate-
lių ežero. Čia juos svetin-
gai pasitiko sodybos savi-
ninkai Kori ir Kęstutis Jan-
kevičiai. Amerikietė Kori 
aprodė reabilitacijai skir-
tas patalpas, papasakojo, 
kokios paslaugos teikia-
mos sveikos gyvensenos 
sodyboje.

Vėliau neįgalieji pasu-
ko Mosėdžio link, į Vaclo-
vo Intos akmenų muzie-

jų, akmenų parką sodybą. 
Įspūdį paliko akmenų gau-
sa ir įvairovė.

 Laiškelį „Bičiulystei“ 
atsiuntusi Samanta Ado-
maitytė pasidalijo įspūdžiais 
iš Vilkaviškio rajono neįga-
liųjų draugijos Vištytyje vai-
kams surengtos trijų dienų 
stovyklos, į kurią kartu su jais 
vyko ir šios draugijos pirmi-
ninkė Valė Jasionienė bei vai-
kų grupės vadovė Birutė Ado-
maitienė.

Apsigyvenome Petro-
nėlės Arbatauskienės tu-
rizmo sodyboje. Ten galė-
jome išbandyti jėgas krep-
šinio aikštelėje, teniso salė-
je, o loginio mąstymo su-
gebėjimus pademonstruoti 
prie biliardo stalo. Po žaidi-
mų ir linksmybių skaniai ir 
sočiai pavalgydavome Vil-
mos Menšinskienės kavinė-
je, kurios personalas mus 
priėmė šiltai ir maloniai. 

Į Vištytį vykome ne 
vien ilsėtis, bet ir padary-
ti kažką naudingo. Noriai 
tvarkėme prie šilelio esan-

Ir stovyklavom, ir 
gerus darbus dirbom

čio švento šaltinėlio aplin-
ką, prausėmės jo tyru van-
deniu, palikome čia savo 
kryžių. Aplankėme ir Viš-
tyčio pasienio ruožą, ku-
rio vadas Rimantas Kun-
dreckas mums papasakojo, 
kaip dirba pasieniečiai. Ma-
tėme sulaikymo kameras, 
ginklus, skraidymo prie-

mones. O pasienio keturra-
čius netgi patys išbandėme. 

Stovyklaudami su-
laukėme ir nemažai sve-
čių, sužinojome daug nau-
dingų dalykų. Pirminin-
kė V.Jasionienė ir vadovė 
B.Adomaitienė perskaitė 
paskaitą apie vaikų ir jau-
nimo sveikatos stiprinimą 

ir sveikos gyvensenos ug-
dymą, Vištyčio regioninio 
parko atstovai papasakojo 
apie šio krašto grožį. O Ky-
bartų klebonas Vaidotas La-
bašauskas sulygino mus su 
palaimintuoju Jurgiu Matu-
laičiu, patikindamas, kad 
nesvarbu, kas esi, kaip atro-
dai ar kaip tave vertina kiti. 
Svarbu noras ir užsispyri-
mas, ir tu gali padaryti tai, 
ko nori. Kybartų seniūnas 
Romas Šunokas papasako-
jo įdomių istorijų iš savo gy-
venimiškos patirties, vaiši-
no mus lauktuvėmis.

Atsisveikindami su sto-
vykla dar aplankėme po-
ilsiavietes „Viktorija“ ir 
„Pušelė“, o prie Didžiojo 
akmens stabtelėjome nu-
sifotografuoti ir paskuti-
nį kartą pasakyti „Iki“. Vi-
siems mus priėmusiems, 
globojusiems ir rėmusiems 
tariame ačiū!

Daivo Mickevičiaus nuotr.

Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos nariai lankėsi Mosėdyje, 
Vaclovo Intos akmenų muziejuje, parke, sodyboje.

Po Mosėdžio neįgaliųjų 
laukė Kretinga. Čia aplan-
kytas Bernardinų vienuo-
lynas, šalia esanti Viešpa-
ties Apreiškimo Švč. Mer-
gelei Marijai bažnyčia. Neį-
galiuosius pasitiko vienuo-
lis Bernardas. Jis papasako-
jo apie vienuolyno istoriją, 
nukankintus vienuolius, 
aprodė restauruotus baž-
nyčios požemius, kuriuo-
se laikomi grafo Jono Ka-
rolio Chodkevičiaus šeimos 
palaikai. Bažnyčios vidaus 
kiemelyje vienuolis Bernar-
das paskaitė savo eilių, vi-
sus palaimino ir, palinkė-
jęs gero kelio, atsisveikino 
su keliautojais.

Prieš išvažiuodami dar 
aplankėme Kretingos žie-
mos sodą. Šioje kelionėje 
žmonės bent trumpam už-
miršo savo ligas, sužino-
jo daug naujo ir įdomaus.

pasikeitusio jų finansavi-
mo modelio nekilo. Pa-
raiškas finansavimui gau-
ti teikė savivaldybei žino-
mos, dirbančios ir aktyvios 
5 organizacijos. Daugiau-
sia, R.Sokolovič pateiktais 
duomenimis, 61 tūkst. litų – 
skirta Neįgaliųjų draugijai. 
Vedėja pripažino, jog šie-
met nebeskelbiami papildo-
mi savivaldybės konkursai 
socialinėms programoms. 
Iki šiol organizacijos, įgy-
vendindamos nedidelius 
projektus, organizuodamos 
renginius, kreipdavosi į sa-
vivaldybę ir gaudavo nedi-
delę paramą, o dabar ji ne-
įgaliuosius pasiekia tik per 
10 proc. numatytą savival-
dybės prisidėjimą prie ski-
riamų organizacijai lėšų.

Paklausta dėl paslau-

gų prieinamumo padidė-
jimo neįgaliesiems vedėja 
pažymėjo, jog visos finan-
suojamos organizacijos įsi-
kūrusios Šalčininkuose, ra-
jone yra vienintelis Neįga-
liųjų draugijos centras Ei-
šiškėse. Paslaugų teikėjų 
ratas taip pat neišsiplėtė. 
Duomenų apie ateinančiais 
metais naujas norėsiančias 
teikti paslaugas neįgaliems 
Šalčininkų rajono gyvento-
jams nevyriausybines orga-
nizacijas R.Sokolovič teigė 
neturinti.

Gali gauti licenciją 
konkrečiai paslaugai

LND inicijuojami susi-
tikimai sudaryti iš dviejų 
dalių – pirmoji skirta ap-
tarti problemoms, užmegz-
ti dialogui tarp savivaldy-
bės ir neįgaliųjų nevyriau-
sybinių organizacijų, o an-

troji skirta neįgaliųjų švieti-
mui – jie informuojami apie 
techninės pagalbos priemo-
nių naujoves, konsultuoja-
mi medicininės reabilitaci-
jos klausimais. R.Biekšienė 
informavo ergoterapeutų 
trūkumą patiriančias ne-
vyriausybines organizaci-
jas, jog jos gali gauti licen-
ciją konkrečiai paslaugai 
(kineziterapijai, ergotera-
pijai), juolab kad turi tam 
pritaikytas patalpas. Ki-
taip tariant, nebūtina teik-
ti visų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kom-
pleksą, galima turėti licen-
ciją kad ir vienai paslaugai. 
R.Biekšienė taip pat pata-
rė dairytis jaunų specialis-
tų – ką tik baigusių studijas 
ir ieškančių galimybės įsi-
darbinti. Tam reikėtų rašy-
ti raštus aukštosioms mo-
kykloms, užmegzti bendra-

darbiavimą. Vasara tam – 
puikus laikas.

Daug klausimų speci-
alistei turėjo ir susirinkę 
neįgalieji – jie konsultavo-
si dėl galimybės gauti me-
dicininę reabilitaciją, prašė 
patarimų dėl neįgalumo ir 
darbingumo lygio nusta-
tymo konkrečiu ligos atve-
ju. Dėmesio sulaukė ir pri-
statytos techninės pagal-
bos priemonės – neįgalieji 
ne tik rinkosi lankstinukus 
apie jas, bet ir šias priemo-
nes bandė, konsultavosi su 
specialistais.

Aktyvus neįgaliųjų do-
mėjimasis – puikus įrody-
mas, kad jie siekia geresnių 
sąlygų, nori gyventi pato-
giau. Jis taip pat gali rody-
ti nepakankamą neįgaliųjų 
informuotumą aktualiais 
klausimais.

Viktorija NORKAITĖ

Įdomu buvo Vištytyje surengtoje vaikų stovykloje.

Problemoms spręsti reikia ir pačių 
neįgaliųjų aktyvumo
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KONKURSUI Kaip negalia pakeitė 
mano gyvenimą

Pasak menininkės, kantrybės iš-
bandymas – vienas svarbiausių, 
mat parodo, gali žmogus tapy-
ti ar ne. Panašu, kad šie tapybos 
kursai malonių staigmenų patei-
kė ir dalyviams – savo darbelius 
jie noriai demonstravo ir, parsi-
vežę į namus, žadėjo įsirėminti. 
Kad gražus ir turiningas poilsis 
neliktų užmaršty, vadovės dau-
gelį veiklų filmavo – iš surinktos 
medžiagos po kurio laiko bus su-
kurtas filmukas.

Skatino nenuleisti rankų
Siekdamos motyvuoti į sto-

vyklą atvykusius jaunuolius, pa-
rodyti jiems, kad labai norint vis-
kas yra įmanoma, vadovės orga-

nai paliko daug įspūdžių. Aps-
kritai, pasak jos, stovyklos pro-
grama buvo sudaryta taip, kad 
patiktų įvairių interesų jaunuo-
liams – čia jie atgaivino ir seną-
sias tradicijas, ir pasiklausė roko 
grupės „Independent“ koncerto, 
dalyvavo organizuotame talentų 
konkurse. Roko grupės koncer-
tas leido išsipildyti S.Burbaitės 
svajonei nusifotografuoti su 
elektrine gitara. Kitai – paplau-
kioti valtimi – išsipildyti neleido 
netinkamas šiai pramogai oras, 
bet mergina dėl to nenuliūdo.

Stovyklos sėkmė 
priklauso nuo daugelio 

dalykų
Iš anksto jaunuolių užimtu-

mą planavusios vadovės pasi-
gedo išsamesnių stovyklos da-
lyvių anketų, kuriose būtų nu-
rodytas ne vien amžius, negalia, 
bet ir pomėgiai, norai, lūkesčiai. 
Tai, pasak J.Vaitonienės, leistų 

taikliau parinkti veiklas ir už-
tikrintų geresnį poilsį. Taip pat 
L.Dorofejevaitė ir J.Vaitonienė 
abejojo dėl stovyklautojų gru-
pės dydžio tinkamumo. Jų nuo-
mone, 30 jaunuolių – per daug, 
norint užimti visus, padėti at-
sikratyti psichologinių proble-
mų, tiesiog nuoširdžiai pasikal-
bėti. Ne tik psichologe buvusiai, 
bet ir savo iniciatyva sunkesnės 
negalios jaunuolius masažavu-
siai J.Vaitonienei pritrūko laiko 
labiau padėti stovyklautojams, 
mat per 7 dienas sunku įveikti 
bendravimo barjerus, atsiverti.

Psichologė Janina pasakoja 
susidūrusi su lengvesnę negalią 
turinčių jaunuolių pasyvumu, o 
to nepasakytų apie sunkesnės 
negalios stovyklautojus. Pasta-
riesiems tiko ir patiko viskas, 
kas buvo daroma jų labui – štai 
A.Ambrozaitis ir R.Jaruševičius 
buvo atkaklūs stalo žaidimų 
žaidėjai, Vilma Mikolaitytė, su-
sibičiuliavusi su stovyklautoja 
L.Antanavičiūte, džiaugėsi pra-
mokusi tapybos, domėjosi mez-
gimu. Veiklus ir judrus Fortūna-
tas Grygas pasakojo galėjęs pa-
sportuoti ir aktyviai praleisti lai-
ką. Kiekvienas norintis rado mie-
lą ir įdomią veiklą.

Ko gero, nėra užsiėmimo, 
kuris vienodai patiktų visiems 
žmonėms. Taip pat nėra ir vi-
siems priimtino vadovavimo 
stovyklai pavyzdžio. Todėl visų 
svarbiausia nusiteikti gerai pra-
leisti laiką, turėti minčių, idėjų, 
norėti jas įgyvendinti.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Pauostyk gėlę, kuri auga šalia kelio,
Paglostyk žolę, kur ant kapo želia,
Ir neieškok, kur pabaiga, o kur pradžia –
Mes esame DABAR ir esam ČIA.

Sakydama, kad mano gyve-
nimą pakeitė negalia, būčiau tik 
iš dalies teisi. Taip, negalia jį ap-
ribojo: nebegaliu daryti visko, ką 
dariau būdama sveika. Bet susi-
taikyti su praradimais man pa-
dėjo būtent neįgalūs žmonės, 
ne vien gydytojai. Žinoma, be 
jų priežiūros, skiriamų vaistų 
gal jau manęs ir nebebūtų. Bet 
naujai žvelgti į savo galimybes 
pradėjau bendraudama su liki-
mo draugais. 

Jau praėjo apie 15 metų, kai 
mane, tada dar besijaučiančią 
visiškai sveika, į neįgaliųjų pa-
saulį atvedė pažintis su švie-
saus atminimo Elena Telišaus-
kiene. Susipažinome literatūri-
niame renginyje, kur abi skaitė-
me savo kūrybos eiles. Sužino-
jusi, kad ši šilta, visada elegan-
tiškai atrodanti žilaplaukė mo-
teris nugalėjo vėžį ir pakilo nau-
jam gyvenimui, troškau arti-
miau su ja bendrauti. O ji, nieko 
nelaukdama, pakvietė mane ap-
silankyti neįgaliųjų klubo „Sva-
ja“ susibūrime. Neįgalieji, kas 
sėdintys rateliuose, kas vaikš-
tantys su lazdele, tiesiog tryš-
ko optimizmu, atrodo, visiškai 
nekreipė dėmesio į savo nega-
lią. Taip ir prasidėjo iki šiol te-
besitęsianti draugystė. 

Po kelerių metų ištikęs in-
sultas privertė daug ką pakeis-
ti gyvenime. Jau supratau, kad 
nuo šiol galėsiu daryti toli gra-
žu ne viską, ką norėčiau. Po kiek 
laiko sušlubavusi širdis irgi pa-
diktavo savo sąlygas. Į depresi-
ją neįklimpau vien todėl, kad ša-
lia visada turėjau puikių draugų. 
Jie tiesiog neleido man likti vie-
nai akis į akį su negalia. Įvairūs 
renginiai, susibūrimai pakelda-
vo nuotaiką. Tuo labiau kad vi-
sada norėjau lygiuotis į jau mi-
nėtą E.Telišauskienę ir neįgalių-
jų klubo pirmininkę Zitą Bartu-
sevičienę. Tapau rajono literatų 
klubo „Švieselė“ nare, buvau iš-
rinkta jo prezidente. 

Apie tai, koks trapus mūsų 
gyvenimas, supratau dėl ypač 
aukšto kraujospūdžio eilinį kar-
tą atsidūrusi ligoninėje. Nuo 
kažkurių vaistų mane ištiko ana-
filaksinis šokas. Sąmonę atga-
vau beveik po dešimties valan-
dų. Suvokiau, kad manęs jau ga-
lėjo ir nebebūti. Nuo tada pra-
dėjau branginti kiekvieną liki-
mo suteiktą valandą. Stengiau-
si kuo daugiau nuveikti. Beveik 
7-erius metus buvau neetatinė 
rajoninio laikraščio korespon-
dentė. Rodos, viskas buvo gerai: 
darbas vijo darbą, susitikimai su 

likimo broliais ir sesėmis skai-
drino kasdienybę. Ir tada staiga 
viskas nutrūko. 

Įsivaizduokite žmogų, iš 
visų jėgų bėgantį tikslo link. Ro-
dos, viskas pasiekiama ranka. 
Ir štai prieš akis išdygsta sto-
ra mūro siena. Sustoti nebega-
li, tad tiesiog trenkiesi į ją ir su-
smunki vietoje. Iš mobiliojo tele-
fono pasigirdusi žinia, kad mirė 
jauniausias sūnus, sulaužė vis-
ką, ką tik buvo įmanoma sulau-
žyti. Kaip pro miglą prisimenu 
jo laidotuves. Žinau tik tiek, kad 
mane tomis skaudžiomis valan-
domis supo ne tik sūnaus Au-
driuko ir dukters Danutės šei-
mos bei vyras, bet ir daugybė 
mane ar sūnų pažinojusių žmo-
nių. Štai tada ir palūžau. Po vis-
ko ištikęs infarktas atrodė menk- 
niekis prieš tokią netektį. Įklim-
pau į baisų depresijos liūną. Iš-
tisai verkiau, nėjau į gatvę – bi-
jojau susitikti žmonių, kad ne-
pradėtų manęs gailėtis (tai darė 
mane dar labiau pažeidžiamą). 

Nežinojau, kad prieš mane 
rengiamas sąmokslas gerąja šio 
žodžio prasme. Paskambinu-
si Z.Bartusevičienė pasakė, kad 
Sutrikusio intelekto jaunuolių 
darbo centre rengiamas pasibu-
vimas su draugais ir nėra kam jį 
pravesti, tad mano dalyvavimas 
tiesiog būtinas. Centro vadovė 
R.Andriuškienė irgi tai patvir-
tino. Sukaupiau visas dar liku-
sias jėgas ir atlikau man pavestą 
darbą. Po jo ėjo kitas, paskui dar 
vienas. Ir tik po kurio laiko suvo-
kiau, kad ne tik jiems reikėjo ma-
nęs. Labiausiai man jų reikėjo. Ir 
šios moterys tą suprato puikiai. 
Iki šiol esu joms už tai labai dė-
kinga, nes buvau tokios būklės, 
kad pamąstydavau net apie pa-
sitraukimą iš šio pasaulio. 

Širdies žaizda neužgijo, ko 
gero, ir niekada neužgis. Bet da-
bar gyvenu visavertį (kiek svei-
kata leidžia) gyvenimą. Daly-
vauju įvairioje veikloje. Ypač 
daug mano kasdienybėje reiš-
kia ir laikraštis „Bičiulystė“, ku-
riame randu daug žinių apie tai, 
kaip gyvena kiti Lietuvos neį-
galieji, kuo užsiima. Ir noriu vi-
siems pasakyti, kad nepultumė-
te į paniką, kai aplanko negalia. 
Pasistenkite rasti likimo draugų, 
kuo dažniau su jais bendrauki-
te. Ir tada dienos nebus bepras-
mės, saulė bus šiltesnė, pasaulis 
nebeatrodys toks juodas, o liki-
mas – neteisingas ir negailestin-
gas. Džiaukimės kiekviena, kad 
ir skausmuose pragyventa die-
na. Mūsų būtis trapi lyg stik- 
las. Negalvokime, kas bus ry-
toj, imkime tai, ką likimas duo-
da šiandien.

Onutė ČIRVINSKIENĖ

Į neviltį nugrimzti 
draugai neleido

Stovyklos sėkmė – ne vien  
vadovų rūpestis

(atkelta  iš 1 psl.)

Stovykloje išsipildė didžiausia An-
driaus Žukausko svajonė – vaikinas 
pirmą kartą žvejojo.

Bičiuliai Artūras Ambrozaitis ir Rytis Jaruševičius džiaugėsi geresne šiųme-
tės stovyklos vieta – jaukesniais nameliais, gražia aplinka.

Stovyklos vadovė menininkė Laima 
Dorofejevaitė demonstravo vieš-
nios širvintiškės Janinos Valickaitės 
(kairėje) megztą suknelę.

Psichologė Janina Vaitonienė pritrūko laiko atviriau pabendrauti su jau-
nuoliais. Jos nuomone, stovyklautojų grupės turėtų būti mažesnės.

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

nizavo susitikimą su Širvintų ra-
jono neįgaliųjų draugijos nare, 
rateliais judančia auksaranke 
mezgėja Janina Valickaite. Opti-
mizmu spinduliuojanti moteris 
atsivežė ir savo mezginių – koji-
nių, skraisčių, net megztą sukne-
lę. Janina susirinkusiems jaunuo-
liams pasakojo apie savo kasdie-
nybę ir tikino, jog labai norint ir 
stengiantis viskas yra įmanoma. 
Daugybę sunkumų gyvenime 
patyrusi moteris neįgaliuosius 
skatino nepasiduoti ir „neužsi-
klijuoti“ neretai iš karto neįga-
liajam brukamos etiketės, esą jis 
nieko negali. Pasak moters, nors 
apie ją taip mano ne retas, ji ga-
linti labai daug ir nesėdinti ran-
kų sudėjusi.

Viešnios apsilankymas įkvė-
pė neįgalią stovyklautoją Sandrą 
Burbaitę. Mergina pasakojo, jog 
bendravimas su didelės negalios 
žmonėmis ją skatina nesustoti, 
neužsisklęsti savo negalioje.

Stovykloje pildėsi  
svajonės

Nedaugelis mūsų vis dar 
mokame svajoti apie iš pirmo 
žvilgsnio paprastus dalykus. Šią 
savybę išsaugojęs neįgalus rate-
liais judantis Andrius Žukaus-
kas džiaugėsi galėjęs pirmą kar-
tą pažvejoti. Tai, pasak vaikino, 
buvo didžiausia jo svajonė, ku-
rią išpildyti padėjo netoliese žve-
jojęs stovyklos psichologės Ja-
ninos vyras. Jis taip pat parūpi-
no malkų stovyklautojų Joninių 
šventės laužui.

Lina Antanavičiūtė pasako-
jo stovykloje pirmą kartą pynu-
si ir leidusi vainiką – tai mergi-

2012 m. liepos 5 d., Nr. 26 (1095), „Bičiulystė“3 psl.



Daktaras
Aiskauda

Kas yra cukrus?
Žodynuose ir enciklopedijo-

se cukrus dažniausiai apibūdi-
namas kaip vandenyje tirpstan-
ti saldi medžiaga (ją sudaro dau-
giau kaip 99,7 proc. sacharozės). 
Ši medžiaga gaminama iš cukri-
nių runkelių ir cukranendrių, 
taip pat iš palmių. Kartu nurodo-
ma, jog cukrus būna rafinuotas (iš 
jo fiziniu ar cheminiu būdu paša-
lintos priemaišos), buityje vadi-
namas baltuoju cukrumi. Nevaly-
tas (nerafinuotas) cukrus vadina-
mas paprastuoju cukrumi. Jis turi 
nemažai įvairių naudingų prie-
maišų, buityje dažniausiai vadi-
namas ruduoju cukrumi.

Pastabos. Sacharozė – organi-
nis junginys, sudarytas iš gliuko-
zės (vynuogių cukrus, svarbiau-
sias ląstelių energijos šaltinis) ir 
fruktozės (labai saldus organi-
nis junginys, kurio yra vaisiuo-
se, uogose, meduje). Žinotina, 
kad laisvos gliukozės yra žmo-
gaus ir gyvūnų audiniuose, au-
galuose, daug vaisiuose ir daržo-
vėse. Mokslo pasaulyje kur kas 
dažniau vartojamas žodis sacha-
rozė, nes žodis cukrus yra preki-
nis produkto pavadinimas.

Kuris geriau: baltasis ar 
rudasis?

Prieš kurį laiką mokslininkai 
teigė, jog geresnis yra baltasis cu-
krus – pramoniniu būdu paga-
minta cheminė medžiaga, netu-
rinti proteinų, mineralų, vitami-
nų ir ląstelienos. Buvo ir rudo-

Cukrus – saldus daugelio ligų sukėlėjas
jo cukraus šalininkų, kurie teigė, 
kad jis, be sacharozės, dar turi kai 
kurių naudingų priemaišų (vi-
taminų, mineralų, baltymų, rie-
balų, fermentų), būtinų nervų ir 
kraujagyslių sistemoms.

Šiandien dietologai tvirtina, 
jog rudasis cukrus naudingesnis 
už baltąjį tik iš dalies ir jo gausus 
vartojimas taip pat kenkia svei-
katai. Mat ir baltajame, ir rudaja-
me cukruje esama tiek pat sacha-
rozės, abi cukraus rūšys yra per-
nelyg kaloringos (šaukštelyje cu-
kraus – 16 kCal). Taip pat nerei-
kėtų pamiršti, jog rudajame cukru-
je yra ne tik naudingų, bet ir ne-
pageidaujamų priemaišų.

Sukelia priklausomybę
Apie tai, kad piktnaudžiavi-

mas cukrumi ir jo turinčiais pro-
duktais (konditerijos gaminiai, 
vaisvandeniai) žalingas sveika-
tai, buvo žinoma daugiau kaip 
prieš šimtą metų. Akcentuo-
ta, kad vartojant daug cukraus 
nukenčia dantys (vystosi dan-
tų ėduonis), nutunkama, didėja 
galimybė susirgti diabetu (beje, 
šią ligą sukelia dažniausiai ne 
vienas faktorius, o jų deriniai; 
pavyzdžiui, antrojo tipo diabe-
tą gali sukelti persivalgymas bet 
kokių produktų), greičiau vysto-
si aterosklerozė.

Deja, cukraus suvartojimas 
išsivysčiusiose šalyse per šim-
tmetį ne tik nesumažėjo, bet ir 
padidėjo dešimt kartų (per pas-
taruosius 50 metų – trigubai). Ko-
dėl? Viena iš svarbiausių prie-
žasčių – cukrus sukelia nelen-

gvai įveikiamą priklausomybę 
(čia turima omenyje ne apskri-
tai cukraus vartojimas, o vartoji-
mas dideliais kiekiais), kuri bū-
dinga žmonėms, vartojantiems 
alkoholinius gėrimus, kokainą, 
morfijų bei rūkantiems. Staiga 
nutraukus cukraus vartojimą at-
siranda galvos skausmas (kartais 
skauda sąnarius), nuovargis, ner-
vinis dirglumas, pyktis, suserga-
ma depresija.

Faktai ir skaičiai
Prieš 500 metų apie cukrų ži-

nojo ir jį vartojo nedidelis pro-
centas Rytų šalių turtuolių ir val-
dančiųjų. Prieš 200 metų širdies 
ir kraujagyslių ligomis žmonės 
sirgo taip retai, kad mokslininkai 
jų net netyrė. Per pastaruosiuos 
150 metų, didėjant pasaulyje cu-
kraus poreikiui, jo gamyba padi-
dėjo 50 kartų. Pavyzdžiui, iki XX 
a. vidurio cukrus dažniausiai bū-
davo vartojamas tik per šventes 
kaip ypatingas skanėstas.

Pasaulinės sveikatos organi-
zacijos duomenimis, paskelbtais 
praėjusio šimtmečio pabaigoje, 
tose šalyse, kur vienam žmogui 
per dieną tenka 50–60 g cukraus 
(šaukštelyje jo telpa 4 g, šaukšte 
– 15 g, stiklinėje – 150 g ), nuo šir-
dies ir kraujagyslių sistemos ligų 
iš kiekvieno 100 tūkst. gyventojų 
miršta maždaug 23, o ten, kur cu-
kraus suvartojama 120–135 g, ne-
tenkama net 235 žmonių!

Beje, šiandien, pavyzdžiui, 
JAV ir Europoje, kiekvienas 
žmogus kasdien jau suvartoja 
apie 150–225 g cukraus. Tai reiš-

kia, kad nemaža dalis nesaikin-
gai vartojančių cukrų žmonių 
anksčiau ar vėliau gali susirg-
ti širdies ir kraujagyslių ar kito-
mis ligomis.

Ar yra vartojimo normos?
Net jei esate visiškai sveiki, 

per dieną nevartokite daugiau 
kaip 40 g cukraus. Jeigu serga-
te širdies ligomis, yra sutrikusi 
imuninė sistema, padidėjęs arte-
rinis kraujospūdis, turite polinkį 
tukti, artimi giminaičiai sirgo on-
kologinėmis ligomis, dienos cu-
kraus norma – 20 g (5 šaukšteliai).

Vietoje cukraus naudingiau 
vartoti medų (taip pat svarbu 
juo nepiktnaudžiauti, nes jame 
yra iki 2 proc. sacharozės ir jis 
pasižymi dideliu kaloringumu), 
šviežius bei džiovintus saldžius 
vaisius (visose šalyse ypač po-
puliarūs džiovinti abrikosai, ra-
zinos, datulės, juodslyvės ir kiti 
vaisiai) ir uogas.

Ligos, kurias sukelia 
piktnaudžiavimas 

cukrumi
Į šį sąrašą įtrauktos dažniau 

pasitaikančios ligos, ypač tos, 
kurių pavadinimai yra žinomi ir 
suprantami absoliučiai daugu-
mai mūsų savaitraščio skaitytojų.

Kraujotakos sistema:
– aterosklerozė;
– infarktas;
– insultas;
– krešuliai (kraujagyslėse, šir-

dyje ir kt.).
Burnos ertmės ligos:
– dantų ėduonis;

– dantų klibėjimas ir iškri-
timas;

– parodontozė;
– dantenų uždegimas.
Imuninė sistema:
– padidėjęs organizmo imlu-

mas infekcinėms ir grybelinėms 
ligoms.

Virškinimo organai:
– vidurių užkietėjimas;
– skrandžio sutrikimai;
– kepenų ir tulžies pūslės ligos;
– kasos ligos;
– žarnyno sutrikimai;
– disbakteriozė (žarnyno mi-

krofloros sudėties ir savybių pa-
sikeitimas).

Ligos, sukeltos medžiagų apykai-
tos sutrikimo:

– nutukimas;
– diabetas;
– kepenų ligos;
– tulžies pūslės akmenligė;
– podagra ir daugelis kitų ligų.
Atramos ir judėjimo aparato ligos:
– reumatinės ligos;
– artrozė;
– stuburo ir tarpslankstelinių 

diskų ligos.
Pastaba. Dėl besaikio cu-

kraus vartojimo organizme at-
siranda nepageidautini kalcio ir 
fosforo santykio pokyčiai, ma-
žėja kalcio, magnio, chromo, B 
grupės vitaminų (ypač B1), vita-
mino E ir kitų medžiagų atsar-
gos. Mažėja žmogaus aktyvu-
mas, jaučiamas bendras nuovar-
gis, nervingumas (nereti ir de-
presijos atvejai), vargina pablo-
gėjusi rega, gali atsirasti plaukų 
ir odos problemų.

Romualdas OGINSKAS

Laiptų kopiklis – galimybė judėti laisviau
Vis daugiau neįgaliųjų sužino apie galimybes gyventi pa-
togiau, apžiūri naujausias techninės pagalbos priemones, 
randa būdų palengvinti savo negalią. Pastaruosiuose Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos organizuojamuose techninės 
pagalbos priemonių pristatymuose ypač daug neįgalių-
jų dėmesio sulaukė AB „Puntukas“ siūlomi laiptų kopikliai.

laiptais palydovui t.y. asmeniui, 
kuris padeda neįgaliajam, nerei-
kia tiek daug fizinių pastangų ir 
įgūdžių.

Šį kopiklį išbandyti nutarusi 
Šalčininkų gyventoja Olga sun-
kiai galėjo patikėti, jog toks ko-
pimas laiptais – saugus. Tačiau 
pamėginusi ir įsitikinusi prie-
monės tvirtumu, stabilumu ant 
laiptų, mergina džiaugėsi suži-
nojusi apie naują galimybę gy-
venti patogiau. Nors laiptų ko-
pikliais AB „Puntukas“ prekiau-
ja jau daugiau kaip 3 metus, vis 
daugiau neįgaliųjų šios priemo-
nės tampa tikru atradimu.

Tinka keliauti 
mėgstantiems

Ratukinį laiptų kopiklį, pasak 
T.Sinkevičiaus, dažniau pasiren-
ka jauni žmonės, kurie planuo-
ja priemonę naudoti skirtingose 
laiptinėse, vežtis jį automobiliu. 
Jis užima mažiau vietos, išsiren-
ka į 3 dalis. Ratukinio kopiklio 
valdymas reikalauja ir didesnio 
palydovo pasiruošimo, ir geres-
nės jo fizinės būklės. Šiuo kopik- 
liu keliant neįgalųjį labiau jaučia-
mas bangavimas. Tokio tipo ko-
piklį prieš 3 metus Druskininkų 
savivaldybė nupirko Viečiūnų 
pagrindinei mokyklai. Pasak di-
rektorės pavaduotojo ūkiui Val-
do Vilkanco, poreikis šiai prie-
monei atsirado dėl neįgalios ra-
teliais judančios mokinės. Nors 

pirmasis mokyklos aukštas yra 
visiškai pritaikytas – padaryti 
nuolydžiai, įrengti neįgaliesiems 
pritaikyti sanitariniai mazgai, į 
antrąjį aukštą, kur yra biologi-
jos, chemijos, fizikos ir kiti kabi-
netai, mergaitė negalėjo patek-
ti. Taip bendromis Druskininkų 
savivaldybės ir Viečiūnų pagrin-
dinės mokyklos pastangomis iš-
spręsta senos statybos mokyklos 

pritaikymo neįgaliesiems proble-
ma. Lifto, pasak V.Vilkanco, mo-
kykloje nebuvo galima įrengti, o 
ir kainuoja jis bent keliskart bran-
giau. Direktorės pavaduotojas 
pasakojo, jog išmokti naudotis 
kopikliu nebuvo sudėtinga – šią 
funkciją atlieka neįgalia mergai-
te besirūpinanti mokytojos padė-
jėja. Vikšrinio kopiklio mokykla, 
pasitarusi su specialistais, nesi-
rinko ne tik dėl to, kad laiptinė-
je jam neužtektų vietos, bet ir to-
dėl, kad ratukinį kopiklį galima 
pasiimti važiuojant, pavyzdžiui, 
į teatrą, muziejų. Vėliau, mergai-
tei baigus mokyklą ir nebesant 
poreikio turėti kopiklio, pasak 
V.Vilkanco, jis gali būti perduo-
tas naudoti kitur.

Renkasi neįgalusis
T.Sinkevičius pasakojo, jog 

dažniausiai kopiklius perka savi-
valdybės, įgyvendinančios Būs-
to pritaikymo neįgaliesiems pro-
gramą. Nors pirmasis kontaktas 
užsimezga tarp savivaldybės ir 
AB „Puntukas“ darbuotojų, į ko-
piklio pasirinkimą būtinai įtrau-
kiamas ir neįgalusis. Mat svar-
biausia, kad kopiklis būtų pa-
togus ir tinkamas naudoti kon-
krečiam žmogui, todėl galutinis 
sprendimas, kokio tipo kopiklį 
rinktis, priklauso tik nuo paties 
žmogaus.

Viktorija NORKAITĖ
Autorės nuotr.

Alternatyva keltuvui
Laiptų kopiklis skirtas ne-

įgaliajam, judančiam rateliais, 
pakilti ir nusileisti laiptais. Tai 
tam tikra alternatyva neįgalie-
siems, kurių gyvenamuosiuo-
se namuose dėl įvairių priežas-
čių negalima įrengti liftų ir kel-
tuvų. Kopikliai patogūs ir tuo, 
kad yra mobilūs, gali būti nau-
dojami skirtingose laiptinėse ne-
įgaliajam keliaujant, persikraus-
čius ir pan.

AB „Puntukas“ siūlo dviejų 
rūšių kopiklius – vikšrinius ir ra-
tukinius. Rinktis vieną iš dviejų 
reikia priklausomai nuo to, kas 
lydi neįgalųjį, kur kopiklis pla-
nuojamas naudoti, koks yra ne-
įgaliojo vežimėlis ir kt. Abu ko-
pikliai varomi įkraunamų ličio 
akumuliatorių, gali būti išren-
kami, kad užimtų mažiau vietos.

Pasak AB „Puntukas“ Ko-
mercijos tarnybos projektų va-
dovo Tado Sinkevičiaus, sulaukę 
norinčiųjų įsigyti kopiklį skam-
bučio specialistai ne tik juos kon-
sultuoja telefonu, bet ir nuvyks-
ta į vietą. Jie apžiūri laiptinę, pri-

stato atsivežtus kopiklius, pa-
demonstruoja, kaip jie veikia. 
Būsimiesiems naudotojams lei-
džiama išmėginti šias techni-
nės pagalbos priemones, sutei-
kiama visa reikalinga informa-
cija sprendžiant, kokį kopiklį 
pasirinkti.

Vikšrinis kopiklis –  
mažiau palydovo 

pastangų
Vikšrinis laiptų kopiklis yra 

stabilesnis, reikalauja mažiau 
lydinčiojo fizinių pastangų ko-
piant. Jis taip pat yra dides-
nis, masyvesnis, tad renkantis 
šio tipo kopiklį reikėtų įvertin-
ti laiptinę, jos erdvumą. Pasak 
T.Sinkevičiaus, tokį kopiklį daž-
niau renkasi vyresnio amžiaus 
žmonės, planuojantys jį naudoti 
toje laiptinėje, kur gyvena, mat 
jis, nors ir išrenkamas į 2 dalis, 
yra pakankamai sunkus ir ne itin 
patogus transportuoti. Jis taip 
pat gali netikti naudoti senos sta-
tybos namuose dėl mažų apsisu-
kimo aikštelių.

Paminėtina ir dar viena šios 
priemonės savybė – kad kopiant 

Vikšrinį keltuvą išbandžiuisiai Olgai 
iš Šalčininkų jis tapo tikru atradimu.
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Priešais Kauno miesto savi-
valdybę buriavosi kauniečiai, ju-
dantys vežimėliais. Jie norėjo at-
kreipti dėmesį į problemas, su 
kuriomis susiduria neįgalieji, no-
rėdami keliauti Lietuvoje. Dėl pa-
tiriamų sunkumų keliaujant ne-
įgalieji rinko parašus po peticija, 
su kuria vėliau kreipsis į versli-
ninkus ir miesto valdžią.

Pasak Jolantos Beresnevičie-
nės, Kauno krašto neįgaliųjų są-
jungos pirmininkės, pagrindi-
nė problema – transportas. „Iki 
šių metų miesto savivaldybė ir 
Vyriausybė dar skirdavo nevy-
riausybinėms organizacijoms 
šiek tiek lėšų transporto paslau-
goms. Nuo šių metų šios paslau-
gos liko savivaldybės žinioje, tad 
nevyriausybinės organizacijos 
finansavimo nebegauna. Jį gali-
ma gauti tik projektuose numa-
tytoms veikloms – transporta-
vimui iš neįgaliojo namų į kokį 
nors užsiėmimą, kurį jis lanko 
Kauno mieste ar regione“, – sakė 
J.Beresnevičienė.

Jos teigimu, neįgaliesiems iš 
Kauno išvykti galima tik specia-
liais mikroautobusais, tačiau ke-
lionė jais brangiai kainuoja. Sa-
vivaldybėje neįgaliųjų transpor-
tavimo paslaugas teikia Kauno 
miesto socialinių paslaugų cen-
tras. Vieno kilometro kaina neį-

galiesiems – 46 centai, o valanda 
laukimo – 6,51 lito, tad kelionė į 
pajūrį ir atgal vienam žmogui gali 
atsieiti daugiau nei 200 litų.

Važiuojant tarpmiestiniu au-
tobusu bilietas iš Kauno į Palan-
gą ir atgal kainuoja 110–120 litų. 
Tačiau nei „Kautra“, nei jokia kita 
bendrovė neturi tarpmiestinių 
autobusų, kurie būtų pritaikyti 
įvažiuoti su vežimėliu.

J.Beresnevičienė pasakoja, jog 
tokia akcija siekiama atkreipti dė-
mesį, kad neįgaliesiems būtini 
pritaikyti tarpmiestiniai autobu-
sai, mat jie turi teisę judėti laisvai. 
Juolab kad ir 80 proc. lengvatos 
keliaujant tarpmiestiniais autobu-
sais neįgaliesiems numatytos, bet 
jomis neįmanoma pasinaudoti.

Neįgalieji buvo susitikę su 
„Kautros“ vadovybe. Jiems žadė-
ta šį klausimą spręsti jau šią va-
sarą. Paklausta dėl viešojo mies-
to transporto J.Beresnevičienė 
pripažino, jog šios problemos iš-
spręstos. Savivaldybės Transpor-
to ir eismo organizavimo sky-
riaus vedėjas Paulius Keras tei-
gė, kad Kaune beveik visas vie-
šasis transportas pritaikytas ne-
įgaliesiems – važinėja žemagrin-
džiai autobusai ir troleibusai. Tie-
sa, vasaros metu neįgalieji norė-
tų vėlesnių viešojo miesto trans-
porto reisų į atokesnius rajonus.

„Kauno dienos“ tinklalapyje paskelbtame Manto Lapinsko straips-
nyje „Neįgaliesiems kelionė prie jūros – neįkandama prabanga“ 
rašoma apie situaciją, kurioje atsiduria norintys išvykti prie jūros 
neįgalieji.

Kelionė prie jūros 
neįgaliesiems neįperkama

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Kauno dienos“ tinklalapyje paskelbtame Virginijos Skučaitės 
straipsnyje „Dešimt gyvenimo metų – tamsoje“ rašoma apie kau-
niškį Mindaugą Dvylaitį, netikėtai netekusį regėjimo.

Tamsa neatėmė džiaugsmo

Silpnaregė kaunietė Laima 
Dvylaitienė gerai prisimena tą 
vakarą prieš 10 metų, kai Min-
daugas, parėjęs iš darželio, žaidė 
savo kambaryje. Netrukus vaikas 
pasirodė tarpduryje ir išsigandęs 
pranešė nieko nematąs. Deja, me-
dikai padėti nebegalėjo.

Dabar aukštas, lieknas, gra-
žių veido bruožų 16-metis, prieš 
kelerius metus mamos atvestas 
į muzikos mokyklą, groja akor-
deonu, gitara ir fortepijonu, o 
šiemet nutarė mokytis dainuo-
ti. Laimos nuomone, toks pla-
tus muzikinis išsilavinimas pra-
vers. Ir dabar Mindaugas kvie-
čiamas į pobūvius groti ir parei-
na ne tuščiomis.

Muzika vaikino pomėgiai ne-
apsiriboja. L.Dvylaitienė nemo-
kantį plaukti devynerių sūnų at-
vedė į Kūno kultūros akademijos 
baseiną pas žinomą plaukikę ir 
trenerę Birutę Užkuraitytę-Stat-
kevičienę. Būtent ji išugdė žmo-
nių su negalia pasaulio plaukimo 
čempioną Kęstutį Skučą ir Lietu-
vos rekordininkę Sigitą Gilytę.

Šį pavasarį Mindaugas, 
plaukdamas 50 m ir 100 m nu-
gara, pasiekė Lietuvos suaugusių 
neregių šioje distancijoje plauki-
mo rekordus. L.Dvylaitienė tiki, 
kad jei sūnus visus 7 metus būtų 
treniravęsis taip rimtai, kaip šie-

met (net po 6 kartus per savaitę), 
ko gero, galėtų varžytis parolim-
pinėse žaidynėse Londone.

Bene didžiausia Mindaugo 
įkvėpėja – jo trenerė, vaikino švel-
niai vadinama Birute. Ji jį nuolat 
padrąsindavo, lydėdavo į varžy-
bas, kuriose negalėdavo dalyvau-
ti silpnaregiai tėvai.

Deja, ne viskas vaikino gyve-
nime šviesiom spalvom nuspal-
vinta. Jis pasakoja nuo pat vai-
kystės svajojęs turėti šuniuką, 
bet tėvai jam jį nupirkę tik po ne-
laimingo atsitikimo požeminėje 
pėsčiųjų perėjoje. Tąkart vaikinas 
su savo draugais buvo sumuštas 
ir apiplėštas. Po nemalonaus įvy-
kio nuolatine Mindaugo palydo-
ve tapo labradorė Kapa.

Mindaugas apgailestavo, kad 
buvo išprašytas iš troleibuso, jam 
dar nepajudėjus, kai norėjo ke-
lias stoteles pavažiuoti su savo 
keturkoju vedliu. Tokiu troleibu-
so vairuotojo elgesiu pasipiktino 
Kauno miesto gyvūnų globos ir 
priežiūros tarnybos pirmininkė 
Orinta Leiputė. Pasak jos, drau-
dimo neregiams viešuoju trans-
portu keliauti su keturkojais ve-
dliais nėra. Ji žadėjo paprašy-
ti „Autrolio“ ir „Kauno autobu-
sų“ vadovų dėl to įspėti vairuo-
tojus. Ši žinia labai pradžiugino 
Mindaugą.

(atkelta  iš 1 psl.)

Diagnozė sukėlė šoką
V.Duknevičius tebuvo vos 

įpusėjęs penktą dešimtį, kai krei-
pęsis į šeimos gydytoją dėl vis 
labiau juntamo nuovargio, jėgų 
stokos išgirdo šoką sukėlusią ži-
nią – medikė įtarė vyriškį iš mo-
tinos paveldėjus sunkią inkstų 
ligą. Toji žinia visu smarkumu 
trenkė lyg perkūnas iš giedro 
dangaus – ši liga Vytauto mo-
tiną pasiglemžė, kai jai tebuvo 
vos 53-eji. Skaudžią jos netek-
tį išgyvenęs vyriškis neslepia, 
kad, galvoje šmėkštelėjus min-
čiai apie kokią nors ligą, visa-
da labiausiai bijojo motinos da-
lios. „Bet kuri kita liga neatrodė 
tokia baisi, kaip toji, nuo kurios 
mirė mama“, – ir šiandien prisi-
mena Vytautas. 

Tačiau likimas nepaiso mūsų 
norų ir lūkesčių. Dažnai lyg ty-
čia kerta pačiu skaudžiausiu 
rimbu, tarsi norėdamas patikrin-
ti – atlaikysime ar ne. 

Gana ilgai V.Duknevičius ti-
kėjosi tokio likimo išvengsiąs. 
Stiprus, energingas, sportuojan-
tis vyriškis puikiai jautėsi, prie jo 
nekibo jokios ligos. Pirmą kartą 
pas medikus apsilankė tik 40-
ies būdamas. Vis dėlto net ir la-
bai stiprus organizmas neatlai-
kė – liga pasalūniškai darė savo 
darbą, nesiųsdama jokių su-
sirūpinimą kelti galėjusių sig- 
nalų. Kai šeimos gydytoja Vy-
tautą išsiuntė tyrimams į Vil-
nių, čia tik buvo patvirtinti me-
dikės įtarimai – atlikta biopsija 
parodė, kad abu vyriškio inkstai 
funkcionavo vos 50 proc. 

Iki 33 metų serganti inkstų 
nepakankamumu net neįtarė ir 
kaunietė A.Džiaugienė. Mote-
ris pasakoja nejautusi jokių ne-
galavimo požymių. Tik lyg ir be 
jokios priežasties pradėjus tinti 
kojoms, nepaaiškinamos kilmės 
tinimams pradėjus „mėtytis“ po 
visą kūną, tyrimams į ligoninę 
paguldyta moteris sužinojo tik- 
rąją šių negalavimų priežastį. 

Nepagydoma liga 
„Ši liga nepagydoma“, – iš-

girdus tokį medikų verdiktą 
žemė iš po kojų išslydo ir Vy-
tautui, ir Aušrai. Vyriškis dar 
vis bandė prieštarauti: „Vėžį ir 
tą šiais laikais pagydo, o čia – 
nepagydoma.“ Ir visomis išga-
lėmis ieškojo būdų tokiam me-
dikų verdiktui paneigti. Vytauto 
žmona Danutė pasakoja, kad iki 
tol visai nesidomėjęs netradicine 
medicina vyras net į Sankt Peter-
burgą pas šios srities specialistę 
buvo nuvažiavęs. Jos pasiūlytas 
organizmo valymas, badavimas 
kuriam laikui lyg ir pristabdė li-
gos progresavimą, psichologiš-
kai sustiprino Vytautą, padėjo 
jam susitaikyti su mintimi, kad 
nuo šiol teks visai kitaip gyventi. 

Medikams nustačius diag- 
nozę, dar ketverius metus 
V.Duknevičius „ištempė“ tik 
vartodamas paskirtus vaistus, 
bet vis dar nepradėdamas dia-
lizės procedūrų. Jos ne juokais 
baugino vyriškį, prisimenantį, 

Nepažįstamus žmones suartino 
bendras likimas

kaip skausmingai tai išgyveno 
jo motina. Tuomet dar nebuvo 
šiuolaikinės dializės aparatū-
ros, kaskart tekdavo važiuoti į 
Vilnių, gultis į ligoninę. Tačiau, 
nepaisant visos pažangos, diali-
zės sukeliamas šalutines reakci-
jas V.Duknevičius pajuto iškart. 
Blogumas, pykinimas, nemiga 
lydėjo kiekvieną Vilniuje, vėliau 
Pasvalyje atliktą kraujo valymą. 

A.Džiaugienė taip ilgai ligos 
diagnozei nesipriešino. Moteris 
sako turėjusi labai gerą gydyto-
ją, kuri papasakojo, kas jos lau-
kia ateityje, ir ragino pasikliau-
ti medikais, jų nurodymais. „Aš 
taip ir dariau“, – šiandien tikina 
ji, pridurdama, jog tai iš tikrų-
jų padėjo. 

Aušra sako gerai suvokusi, 
kad kelio atgal – nėra, o prieš 
akis – iš pradžių dializės, vė-
liau – ir inksto transplantaci-
ja. Dializuotis pradėjusi mote-
ris, gydytojos paraginta, netru-
kus įsirašė į inksto persodini-
mo operacijos laukiančių reci-
pientų sąrašą. 

Inksto ilgai laukti 
nereikėjo

A.Džiaugienė inksto perso-
dinimo operacijos laukė metus 
ir du mėnesius, V.Duknevičiui 
ši galimybė nusišypsojo praė-
jus vos 5,5 mėn. nuo pirmosios 
dializės procedūros. 

Skambučio iš Vilniaus, kad 
yra tinkamas donoras, Vytau-
tas nepriėmė labai rimtai. Do-
mėjęsis organų transplantacija, 
susibičiuliavęs su kitu panašaus 
likimo vyriškiu, jis žinojo, kad 
tokių skambučių recipientai su-
laukia nė vieną ir ne du sykius. 
Todėl kelionei į Vilnių susiruo-
šė greitai, nusiteikęs ten ilgai ne-
užtrukti. Tačiau viskas pasisuko 
kitaip. Atlikę tyrimus medikai, 
užuot išleidę Vytautą į namus, 
pranešė besirengią organų per-
sodinimo operacijai. Dabar vy-
riškis šypsosi, kad kaip reikiant 
ir išsigąsti nespėjo.

A.Džiaugienė šiam svar-
biam momentui buvo kur kas 
geriau pasirengusi. Sykį Kau-
no medikai jau buvo ją pasikvie-
tę, tačiau paaiškėjus, kad tarp 
atvykusiųjų yra žmogus, ku-
riam pagal visus rodiklius do-
noro inkstas tiko labiau, Aušrai 
teko grįžti namo. Antrą kartą – 
2007-ųjų spalio 11-ąją – jos pa-
prašė atvykti į Vilnių, į Santariš-
kių klinikas. 

Kam persodinti donoro 
inkstus, tąkart buvo rinktasi iš 
9 recipientų. Tyrimai parodė, 
kad Vytautui ir Aušrai jie tiko 
labiausiai. Tą naktį mirusio do-
noro artimųjų apsisprendimo 
dėka gyvybės estafetę perėmė 
trys žmonės – be inkstų perso-
dinimo Aušrai ir Vytautui, San-
tariškių klinikų medikai atliko ir 
trečią – to paties donoro kepenų 
transplantacijos operaciją.

Tapo tarsi broliu ir 
seserimi

A.Džiaugienė po transplan-
tacijos operacijos atsigavo gana 
greitai. Jau po poros dienų ji ieš-
kojo „broliuko“ – norėjo susipa-

žinti su vyriškiu, kuriam buvo 
persodintas antrasis donoro 
inkstas. Dvi paras reanimacijos 
palatoje praleidęs Vytautas jau-
tėsi kur kas prasčiau. Stiprus jo 
organizmas iš visų jėgų stengėsi 
atsikratyti į jį implantuoto sveti-
mo organo. 

Nors pooperacinis laikotar-
pis ir baugino nemaloniais pojū-
čiais, kamavo infekcijų bei per-
sodintų inkstų atmetimo baimė, 
Aušra ir Vytautas sėkmingai vis-
ką įveikė. Bendri rūpesčiai dėl 
sveikatos, pokalbiai apie toles-
nį gyvenimą iki tol vienas kito 
nepažinojusius žmones suarti-
no, jiedu tapo tarsi artimais gi-
minaičiais. Ligoninėje užsimez-
gusi draugystė gyva iki šiol – jie-
du vienas kitam skambina, tei-
raujasi, kaip kuris jaučiasi, da-
lijasi patirtimi ir išgyvenimais. 

Po transplantacijos opera-
cijos abiejų šių žmonių gyveni-
mas iš esmės pasikeitė. Ir vie-
nas, ir kitas turėjo atsisakyti bu-
vusių darbų ir visą dėmesį skir-
ti sau, savo sveikatai. Vytauto 
žmona Danutė juokauja, kad 
vyras jau atlikęs pagrindinius 
darbus: pastatęs namą, užaugi-
nęs du sūnus, pasodinęs sodą. 
Laikas pagalvoti apie save, pa-
simėgauti gyvenimu. Žinoma, 
ir vaikaičiais, kurių per šį lai-
kotarpį Duknevičiai net trijų 
susilaukė. 

Pasikalbėkime su 
artimaisiais 

V.Duknevičiaus nuomone, 
apie organų donorystę vis dar 
per mažai kalbama, žmonėms 
trūksta elementarių žinių, to-
dėl gajūs įvairūs mitai. Vyriš-
kis ir pats neišvengė apkalbų, 
esą transplantacijos operaci-
ja jam taip greitai atlikta todėl, 
kas jis... nusipirko inkstą. Pasak 
A.Džiaugienės, nepatikliai žmo-
nės žiūri ir į donoro kortelės įsi-
gijimą, mat mano, jog medikai 
nekovoja už ją turinčiųjų gyvy-
bę. Nors tai – visiška netiesa, ta-
čiau šiai nuomonei pakeisti rei-
kia daugiau sutelktų pastangų. 
Transplantacijos operacijas pa-
tyrusius bei jų tebelaukiančius 
žmones vienijančios „Gyvas-
ties“ asociacijos organizuojami 
renginiai prisideda prie teisin-
gų žinių apie organų donorys-
tę sklaidos. Jie suteikia puikią 
galimybę susitikti, pabendrau-
ti su transplantaciją išgyvenu-
siais žmonėmis, paneigti sklan-
dančius pramanus. 

Už grąžintą gyvenimą do-
noro artimiesiems visada dė-
kingi liksią A.Džiaugienė ir 
V.Duknevičius ir kitus ragina 
pasikalbėti apie tai su savo arti-
maisiais, išsakyti savo nuomonę. 
Gyvenimas labai trapus ir niekas 
nežinome, kas ir kada mums gali 
nutikti. Nelaimės atveju artimie-
ji ir taip išgyvena didžiulį šoką, 
todėl visiems bus lengviau, jei-
gu sunkią akimirką nereikės 
spręsti dar vienos sudėtingos 
dilemos – kaip pasielgti su mi-
rusio žmogaus organais, dar ga-
linčiais sumegzti kito žmogaus 
gyvybės siūlą. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
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Neįgaliųjų sportas

Olandijoje, Stadskanalo mieste 
vykusiame Europos neįgaliųjų len-
gvosios atletikos čempionate tarp 
520 sportininkų iš 38 valstybių varžė-
si ir 9 mūsų šalies lengvaatlečiai. Pa-
skutinės svarbios lengvaatlečių var-
žybos prieš netrukus prasidėsiančias 
Londono parolimpines žaidynes lie-
tuviams buvo gana sėkmingos.

Geriausiai Europos neįgaliųjų len-
gvosios atletikos čempionate sekė-
si judėjimo negalią turinčiam kau-
niečiui Mindaugui Biliui – jis iškovo-
jo du aukso medalius. Mūsiškis spor-
tininkas rutulį nustūmė 14 m 24 cm, 

Iš Europos čempionato – su medaliais

Įkvepianti nepasiduoti ligai ir 
stengtis stiprėti Olimpinė diena

Trūko informacijos
Iš įvairių Lietuvos kampe-

lių – Radviliškio, Kaišiadorių, 
Marijampolės, Druskininkų, 
Kauno, Ukmergės, Rokiškio, Vi-
sagino, Vilniaus, net Klaipėdos ir 
kitur – atvykę neįgalieji nuo pat 
ankstyvo ryto rinkosi Vilniaus 
Vingio parke. Jiems buvo skir-
ta vieta prie stadiono. Tačiau jo-
kių nuorodų, kad kairiau nuo pa-
grindinių renginių vietos spor-
tuoja neįgalieji, ir informacijos, 
kokia yra jų Olimpinės dienos 
programa, nebuvo. Tiesa, apie 
sportuojančius neįgaliuosius už-
simindavo stadione vykstančių 
renginių pranešėjas, bet lanky-
tojai čia būriais netraukė.

Lietuvos parolimpinio komi-
teto prezidentas Vytautas Kviet-
kauskas sutiko, jog informacijos 
apie neįgaliųjų renginius Olim-
pinę dieną išties nebuvo daug. 
Mieste iškabintuose plakatuose, 
kaip ir pranešimuose žiniasklai-
doje, tebuvo užsiminta, jog vyks 
ir neįgaliesiems skirti renginiai. 
Bent kiek išsamesnė dienotvar-
kė pasiekė tik pačius sportinin-
kus – sporto klubams siunčiami 
nuostatai.

Iš dalies informacija nepasie-
kė Olimpinės dienos lankytojų ir 
dėl pačių neįgaliųjų sporto klu-
bų, organizuojančių įvairias var-
žybas, kaltės, mat joks detales-
nis dienos planas nėra sudaro-
mas. Pasak V.Kvietkausko, atei-
tyje reikėtų atkreipti daugiau dė-
mesio į informacijos apie Olimpi-
nę dieną sklaidą ir įtraukti neįga-
liuosius į bendrą programą. Pa-
rolimpinio komiteto prezidentas 
taip pat apgailestavo, kad šiemet 
šventės dalyvių negalėjo padrą-
sinti ir paskatinti sportuoti aukš-
tumų pasiekę neįgalūs sportinin-
kai – jie dalyvauja įvairiuose pa-
saulyje vykstančiuose čempiona-
tuose ir varžybose.

Vis dar sportuoja atskirai
Šiemet taip pat nepakito ir 

neįgaliesiems skirta vieta. Nors, 
pasak Vilniaus neįgaliųjų sporto 
klubo „Draugystė“ pirmininkės 
Janinos Povilaitytės, jau kurį lai-
ką planuojama Olimpinės dienos 

Vilniaus Vingio parke vyko Olimpinės dienos renginiai, 
kuriuose gausiai dalyvavo ir neįgaliųjų sporto klubai iš vi-
sos Lietuvos. Be tradicinio Olimpinės mylios bėgimo, neį-
galieji rungėsi krepšinio, baudų mėtymo sėdint, bočios ir 
kitose rungtyse. Čia kasmet atvykstama ne tiek pasivaržy-
ti ir pasitikrinti savo jėgas, kiek pasisemti stiprybės iš pa-
našaus likimo žmonių, susitikti, pasidžiaugti bei parodyti, 
kiek daug neįgalieji gali.

renginius organizuoti kartu neį-
galiesiems ir sveikiesiems – vie-
tos stadione visiems tikrai pakak-
tų, bet ir šiemet taip nepadaryta. 
Sporto klubo „Draugystė“ vado-
vė tikisi, jog artėjančios Londono 
olimpinės ir parolimpinės žaidy-
nės, garsėjančios išskirtiniu savo 
pritaikymu neįgaliesiems, taps 
postūmiu kitaip pažvelgti į neį-
galiųjų sportą.

Neįgaliųjų laukė 
tradicinės rungtys

Šiemet, kaip jau įprasta, 
Olimpinės dienos renginių ne-
įgaliesiems organizavimu rū-
pinosi neįgaliųjų sporto klubai. 
Sostinės neįgaliųjų sporto klu-
bas „Atrama“ rengė orientacines 
varžybas. „Vilnies“ sporto klubas 
tradiciškai organizavo bočios ir 
krepšinio varžybas. Bočią žai-
džiančių neįgaliųjų aikštelėje su-
tikta Radviliškio neįgaliųjų spor-
to klubo „Būkime kartu“ narė 
Egidija Saulytė pasakojo, kad šis 
žaidimas neįgaliųjų ypač mėgs-
tamas dėl to, kad jį gali žaisti be-
veik visi. Tam pritarė ir Vilniaus 
neįgaliųjų sporto klubo „Vilnis“ 
pirmininkė Svajonė Merilienė. 
Pasak jos, Olimpinės dienos tiks-
las yra, pirmiausia, suburti ypač 
sunkios negalios žmones, įkvėp-
ti nenuleisti rankų, o bočia dėl 
savo universalumo yra bene tin-
kamiausias tam žaidimas. Štai ir 
šįkart dėl bemaž prieš 15 metų 
„Vilnies“ klubo įsteigtos bočios 
žaidimo taurės varžėsi net 12 ko-
mandų. Šaudyti iš pneumatinio 
šautuvo, žaisti smiginį, mėtyti 
baudas sėdint, žaisti šaškėmis ar 
šachmatais siūlė bene pagrindi-
nis šventės organizatorius – neį-
galiųjų sporto klubas „Draugys-
tė“. Jis buvo ir gausiausias, mat 
Olimpinės dienos renginiuose 
neįgaliesiems dalyvavo per 40 
šio sporto klubo narių. Pasak pir-
mininkės J.Povilaitytės, nors kas-
met vis iškyla sunkumų organi-
zuojant šventę, minties apie ga-
limybę tradiciją nutraukti tikrai 
nėra. Juolab kad yra kasmet pa-
dėti neatsisakančių bičiulių – jie 
ir kareiviškos košės sutinka išvir-
ti, ir naminių braškių parūpina, 
ir kitaip pagelbėja.

Sportas – kelias į 
savarankiškumą

Ginta Žemaitaitytė, Lietuvos 
žmonių su negalia sąjungos vi-
ceprezidentė, pasakojo, jog tokie 
renginiai neįgaliesiems – tikra at-
gaiva. O į kai kuriuos trūkumus 
neverta kreipti dėmesio, juk svar-
biausia džiaugtis proga susitikti 
su senais bičiuliais, išbandyti jė-
gas įvairiose rungtyse, pasisem-
ti stiprybės. Moteris pastebėjo vis 
mažėjantį neįgalių vaikų ir jauni-
mo domėjimąsi sportu. Juk spor-
tuojant, pirmiausia, ugdomas sa-
varankiškumas, o jei dar pavyks-
ta pasiekti rezultatų... O jei nusi-
šypso sėkmė išvažiuoti į tarptau-
tines varžybas...

S.Merilienė, „Vilnies“ klubo 
pirmininkė, mano, jog dėl ma-
žėjančio vaikų ir jaunimo domė-
jimosi sportu kaltas ne tik ar ne 
tiek nepakankamas aplinkos pri-
taikymas, bet ir neteisingas pa-
čių vaikų tėvų, mokytojų požiū-
ris į sportą. Neretai neįgalūs vai-
kai atleidžiami nuo kūno kultū-
ros pamokų, o dažnas tėvų ne-
supranta, kad vaikas sportuo-
damas įgauna savarankiškumo, 
stiprina sveikatą. Tuo įsitikino ir 
Rimvydas Vekerotas, patyręs šir-
dies transplantaciją ir pasiryžęs 
sportuoti. Jis pasakoja, jog šiam 
žingsniui jį labiausiai paskatino 
kiti neįgalūs žmonės, mat pama-
tęs, jog jie gali, vyras nesugalvo-
jo, kodėl gi ir pats negalėtų. Tokį 
ryžtą Rimvydą prižiūrinti gydy-
toja įvertino palankiai. Vos pus-
metį pasportavęs (jis pasirinko 
bėgimą) vyras pasakoja sustiprė-
jęs – jam nebetrūksta oro lipant 
laiptais, jis nestokoja energijos. 
Juokaudamas Rimvydas prasi-
taria, jog geriausias jo treneris 
ruošiantis Olimpinės mylios bė-
gimui – tradicinei Olimpinės die-
nos rungčiai – yra jo augintinis 
labradoras Bartas.

Organizacinius  
rūpesčius padėjo spręsti 

savanoriai
Olimpinės dienos šventė-

je dėmesį traukė būriai jaunuo-
lių – jie čia atvyko savanoriau-
ti. Vilniaus „Minties“ gimnazi-
jos kūno kultūros mokytoja Nijo-
lė Gudžiūnienė, atlydėjusi 7 mo-
kinius į šią sporto dieną, džiau-
gėsi, kad buvo paprašyta padė-
ti būtent neįgaliems žmonėms. Ji 
pasakoja iš anksto apie tai įspėju-
si mokinius ir buvusi sujaudinta 
tuoj pat tarp jų ir neįgaliųjų už-

simezgusios draugystės. Pasak 
N.Gudžiūnienės, savanoriaujant 
ir ypač padedant tiems, kuriems 
to labai reikia, gyvenimas įgau-
na kitokią prasmę. Kitam padė-
jęs žmogus ateityje neliks abejin-
gas artimo skausmui.

Nepaisant kai kurių smulk- 
menų, kartais galbūt netinkamo 
požiūrio ar nepakankamo dėme-

o diską numetė 46 m 5 cm.
Medalius iškovojo ir dar dvi judė-

jimo negalią turinčios Lietuvos atsto-
vės – Irena Perminienė ir Ramunė Ado-
maitienė. I.Perminienė užėmė antrą-
ją vietą rutulio stūmimo varžybose. Ji 
įrankį nustūmė 6 m 35 cm ir nusileido 
tik vokietei Marianai Bugenhagen (8 m 
22 cm). Moterų šuolių į tolį varžybose 
R.Adomaitienė pelnė bronzos apdova-
nojimą. Ji nušoko 4 m 63 cm. Auksą iš-
kovojo ukrainietė Ina Stryžak. Ji nušoko 
4 m 96 cm ir net 31 cm pagerino R. Ado-
maitienei priklausiusį pasaulio rekordą. 

Moterų rutulio stūmimo varžybo-

se dalyvavusi Dangutė Skėrienė už-
ėmė penktąją vietą. Regėjimo nega-
lią turinti sportininkė rutulį nustūmė 
10 m 37 cm.

Vyrų disko metimo varžybo-
se Algirdas Tatulis (judėjimo nega-
lia) liko ketvirtas – jis diską nusviedė 
38 m 73 cm.

Mūsų šalies atstovas Modestas 
Grauslys šuolių į tolį varžybose už-
ėmė penktąją vietą. Regėjimo ne-
galią turintis sportininkas sėkmin-
giausiu, antruoju, bandymu nušoko 
5 m 27 cm.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf. 

sio neįgaliesiems ir jų veikloms, 
ir šiemet Olimpinės dienos šven-
tė pavyko. Ji draugėn subūrė 
neįgaliuosius iš visos Lietuvos 
ir skatino patikėti, jog labai no-
rint ir stengiantis daug sunku-
mų pasitraukia iš kelio ir aplan-
ko sėkmė.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Didelio susidomėjimo sulaukė baudų mėtymo sėdint varžybos, organizuo-
tos Vilniaus neįgaliųjų sporto klubo „Draugystė“.

Dėl pereinamosios bočios žaidimo taurės, įsteigtos Vilniaus sporto klubo 
„Vilnis“, varžėsi net 12 komandų. 

Taiklumą neįgalieji galėjo išbandyti šaudydami iš pneumatinio šautuvo.

Lietuvos parolimpinio komite-
to Vykdomasis komitetas patvirti-
no delegacijos narių, dalyvausian-
čių Londono parolimpinėse žaidy-
nėse, sąrašą.

Lietuvai atstovaus golbolo ko-
manda, plaukikas Kęstutis Skučas ir 
4 lengvaatlečiai: Ramunė Adomai-
tienė (šuolis į tolį), Irena Perminienė 
(rutulys), Mindaugas Bilius (rutulys, 
diskas), Rolandas Urbonas (rutulys).

Delegacijos vadovas, Parolimpi-
nio komiteto prezidentas Vytautas 
Kvietkauskas sakė, kad tiek golbolo 
komanda, tiek lengvaatlečiai yra ge-
rai pasirengę žaidynėms ir realu iško-
voti 2-3 medalius.

Parolimpinės žaidynės Londone 
prasidės pasibaigus olimpinėms rug-
pjūčio 29 dieną. Jose dalyvauja spor-
tininkai su fizine ir regėjimo negalia.

„Bičiulystės“ inf.

Patvirtinta Lietuvos 
delegacijos sudėtis
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Viešoji įstaiga
Steigėja – LND 

Šiemetinis Lietuvos neįgaliųjų draugijos literatų semina-
ras Šventojoje buvo kaip niekad gausus. Nors, kaip ir 

kiekvienais metais, daugiausia susirinko rašančiųjų eilėraščius, 
sveikintina, kai kuriantys žmonės išbando jėgas įvairiuose žan-
ruose. Šįkart ne vienas ir iš kuriančių poeziją pagal seminaro te-
mos – „Gyvenimo mažmožiai“ – užduotį pabandė sukurti pro-
zą, rašyti satyrinį kūrinėlį ar ką nors tarmiškai. Ir daugeliui tai 
puikiai pavyko. Vadinasi, tarp mūsų kuriančiųjų esama tikrai 
gabių žmonių, kurie galbūt dar ir patys nėra iki galo įsisąmo-
ninę savo galimybių.

„Gyvenimo mažmožių“ tema skatino įsižiūrėti, pajusti, įver-
tinti kiekvieną gyvenimo smulkmeną, kad ir menkiausią maž-
možį, ir pabandyti jo sukeltą įspūdį perteikti kūrinyje, atsisakant 
„didelių“, gražių žodžių ir taip išvengti bendrybių, literatūro-
je nuolat iš kūrinio į kūrinį keliaujančių pasakymų, apibūdini-
mų, įvaizdžių. Pati tema skatino artėti prie kasdieninės kalbos, 
prie autentiškų išgyvenimų ir originalios išraiškos.

Maždaug įvertinimo eilės tvarka laikraščio puslapiuose pa-
teikiami seminaro metu sukurti literatų darbai. Manau, kad skai-
tytojui jie taip pat patiks, nes tarp jų nemažai yra ne tik įdomių, 
bet ir į gerą literatūrą besilygiuojančių kūrinių.

Paulina ŽEMGULYTĖ
Poetė, literatūros kritikė

Įsiklausyti, įsižiūrėti skatinę „Gyvenimo mažmožiai“ 

Žemei reikia poetų,
Kad nebūtų taip šalta,
Kad širdys kaistų iš meilės:
mylimos akys
žvaigždėm žėrėtų,
mylimos rankos
glaustų, mylėtų
žemę, žmogų, pasaulį.

Žemei reikia artojų,
Kad stangriausią velėną 
iš sustingdančio miego
pakeltų...
Ji, į saulę pažvelgus,
prakaito atsigėrus,
gyvenimui grūdą
prikeltų.

Reikia giedančių paukščių,
laukai kad skambėtų,
ošiančių girių,
kad laimę šlamėtų,
žydinčių pievų – 
bitės neštų medų,
ir žodžiai poetų
kvepėtų medum.

Žemei reikia poetų
skambančio žodžio –

Tikėjimas – tai paukštis, kuris jaučia 
šviesą dar neišaušus.

Rabindranatas Tagorė

Žmogau, ištiesk žolėje pa-
vargusias kojas ir įsiklausyk, 
kaip bėga tekinos dienos. Čia 
tik žydėjo kaštonai, alyvos, jau 
kvepia nupjauta žolė. Bet, pa-
lijus lietui, atsigėrusi nakties 
vėsos, vėl nauja žolė augs, vėl 
stiebsis į saulę, kad priglaustų 
paukštį ir žmogų.

Dar viena vasara nutūpė 
ant gyvenimo kelio. Gyvenda-
ma imi suprasti – smiltelė tik 
esi, kurią buvimas ardo. Tra-
pios smilgos pakelėj, už kurių 
gyvenimas dar laikos. Šiandie-
ną vasarą gyvenu. Virpa vėjo 
pajudinti laiko varpeliai ties 
smilkiniais. Tiksi laikrodis ant 
sienos. Vis dar tiksi. Skaičiuo-
ja valandas, dienas, mėnesius, 
metus. Užgyvenau nedaug. 
Bet daug ir būti negalėjo. Tur-
to man niekada nereikėjo. Tik 
žingsnio, tik žolės švelnumo, 

ramunių pagalvės po galva ir 
debesėlių lengvo apkloto mė-
lynėje Dangaus.

Gyvenimo prašiau ne kar-
tą – leisk pereiti dar kartą per 
upės brastą į krantą, kurio var-
das – gyvenimas. Kaip rašė 
S.Paige:
Niekada nenukabink nosies.
Niekada nenuleisk rankų.
Surask kitą kelią.
Nesimelsk, kai lyja,
Jei nesimeldei, kai švietė saulė.

Tikėti reikia, kad Malda vi-
sada atranda kelią į tylintį žodį, 
į gero švelnaus žodžio laukian-
čią sielą.

Gyvenime kiekvieną dieną 
įsimeni. Renki kaip brangak- 
menius gerus žodžius, darbus, 
mintis. Atrodo, tai tik mažmo-
žiai, tik smiltelės nuo gyve-
nimo kelio, bet jos sudaro vi-
sumą. Kas domina, palaiko 
ir veda mus į rytdieną ieškoti 
mažmožių, kaip gėlių šventi-
niam stalui.

& Stefanija FEDULAITĖ

Gyvenimo kelio smiltelės

& Vilija DOBROVOLSKIENĖ

* * *
Mažmožis?
Smulkmena?
Gal ir tiesa...
Bet kodėl šitaip žeidžia
Skrendanti paukščių pora?
Mažmožis?
Smulkmena?
Gal ir tiesa...
Tyliai nusvyra tave
Apkabint pasiruošus ranka.
Mažmožis?
Smulkmena?
Kur išeitis?
Žinom abu, kaip
Paklydo negimus mintis...
Mažmožis...
Smulkmena...
Tik panašus siluetas...
Eisena tik panaši...
Vardo raidė ta pati...
Tik smulkmena?
Bet tokia skaudi...

& Angelė KIELIENĖ

* * *
Saugu, kai vyrai džiausto skalbinius.
Lyg baltos vėliavos plaikstosi paliaubos
Tarp Jos ir Jo prado.
Pavydo piktos akys – nuodingu  
                                                kandumu kerta.
Ir ne bailieji ištveria.
Valio! Agapė nugalėjo!
Lyg baltos burės plazda marškos vėjyje.
Drąsių keliautojų fregatos skrieja,
Užimdamos naujas aukštumas
Ir pavojingų įtampų viršūnėse
Iškeldamos santarvės vėliavą.

Esmė čia ne sekse ir ne skalbiniuose.

Palaiminti ištvėrę, įžiebę laužą dykvietėje.
Net ir tada, kai vienas kitą žeidė,
Kai savas tapo priešu.
Tarp meilės ir neapykantos – tik lelijos žiedas.
Adomo ir Ievos svaigus artumas.
* ir du taps vienu kūnu... – taps viena.
Palaiminti mylintys.

Egidijus ŠATAS

Pliauska
Gražus vasaros pavakarys. Sau-

lė, dar nespėjusi pasislėpti už hori-
zonto, rausvai nudažo dangų, sena-
miesčio namų stogus. Kavinės kieme 
ant medinės pakylos prie sustatytų 
stalų linksminasi smagi svečių ir jų 
draugų kompanija. Į gimtąjį miestą 
atvyko didmiestyje susibūrę kraštie-
čiai. Atvyko ne tuščiomis, su menine 
programa – skambiomis dainomis, 
kapelos muzikantais. Sutikti kraš-
tiečių kelias savaites kvietė spauda, 
iškabinėti skelbimai. Į kraštiečių su-
tikimą pažiūrėti programos nuvyko 
ir nenuorama Vytas, judantis neįga-
liojo vežimėliu. Galbūt dar kokį at-
vykusį pažįstamą sutiks. Sustojo prie 
pakylos krašto. Juk viskas matosi ir 
girdisi. Šnektelėjo su keletu seniai iš-
vykusių iš gimtinės jaunystės drau-
gų, kurie vis kvietė arčiau prie stalo.

– Man gerai, viską matau, – ku-
klinosi Vytas. – Ratukai maži, ne-
užvažiuosiu.

– Čia smulkmena, pakelsim, – 
įkalbinėjo draugai, – juk vyrų daug.

Ir jau bandė kelti. Tuo tarpu pa-
matė gretimame kieme malkų krū-
vą, nuėjęs vienas vyras atnešė porą 
pliauskų ir padėjo po ratukais. Vyto 
vežimėlis lengvai užvažiavo ant pa-
kylos.

gaivios šaltinio versmės.
Gaivos ištroškę,
gertume godžiai,
viltį atradę
žodžio giesmėj.
- - - - - - - - - - - - -
Prisiglausiu prie žodžio
šimtamečio kamieno,
ir tekės mano gyslomis
žodžio kraujas.
Tapsiu tvirtesnė
už ąžuolą ir už liepą,
kuriuos paukščiai
išmokė giedoti.

& Danutė KULIAVIENĖ

Reikia žodžio

& Rasa STANKEVIČIENĖ

* * *
Sena mokyklos pieštukinė,
anūkės piešinys, knyga.
Jų nieks pasaulyje nežino,
be jų gyvuotų visata,

bet akys kliūva ir nubėga
taip įprastai mielais daiktais.
Jie dovanoja ramų miegą
ir meiliai budina rytais.

Dėl jų namai pavirsta uostu,
prisiminimai sielą glosto,
kuomet viena su jais lieki,
kai rimsta vėjai keturi.

Paulinos Žemgulytės patarimai naudingi ir patyrusiai literatei D.Kuliavienei.

Stefanija Fedulaitė ir Angelė Kielienė diskutavo ir apie literatūrą, ir apie 
gyvenimą.

Vilija Dobrovolskienė į seminarą 
atsivežė naują poezijos rinktinę.

Egidijaus Šato proza sulaukė skaitytojų 
įvertinimo.

*Šv. Raštas, Pradžios knyga, 2 sk., 24 eil.
Laiškas efeziečiams 5 sk., 31 eil.

Aldonos Milieškienės nuotr.
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