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Žaidynės – laukiamas ir ilgai 
prisimenamas įvykis

Kauno sporto halė jau penktą kartą svetingai duris atvė-
rė daugiau kaip 350 iš visos Lietuvos susirinkusių neįgalių-
jų. Pirmąją sukaktį pažymėjusios respublikinės neįgaliųjų 
sporto žaidynės tapo gražia tradicija ir visų laukiamu įvykiu. 
Drąsiais, kovoti ir laimėti pasiryžusiais neįgaliaisiais džiau-
gėsi Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Genovaitė 
Paliušienė ir Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zig- 
mantas Jančauskis, jų sportinį entuziazmą palaikė Kūno 
kultūros ir sporto departamento vyriausiasis specialistas 
Vidas Stankevičius ir Kauno miesto savivaldybės vicemerė 
Orinta Leiputė, ištvermės, sportinio pykčio ir draugiškų šyp-
senų linkėjo Kauno sporto halės direktorius Vytas Snarskis 
bei kiti neįgaliuosius pagerbti atvykę svečiai. Žaidynių di-
rektoriui, Kauno miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkui 
Ignui Mačiukui, pristačius varžybų arbitrus ir nuskambėjus 
Lietuvos himnui, jubiliejinė sporto šventė prasidėjo.

Parolimpines 
žaidynes 

pasitinkant

Sportui atiduota  
40 metų

Kasdienės treniruotės, sto-
vyklos, varžybos, čempionatai – 
taip 54-erių Irena Perminienė 
leidžia didžiąją savo gyvenimo 
dalį – 42-ejus metus. 1970-aisiais 
į sunkią autoavariją patekusi ir 
stuburo traumą patyrusi Ire-
na ilgai depresijos gniaužtuose 
neužsibuvo. Antraisiais metais 
po traumos pradėjusi sportuo-
ti, 1976 m. ji jau dalyvavo pir-
mosiose neįgaliųjų varžybos, o 
1985-uosius atmintyje sieja su 
pirmu tarptautiniu startu. 

Sportas – visas Irenos gyve-
nimas. Moteris atvirai prisipa-
žįsta, kad jeigu nebūtų aktyviai 
sportavusi, vargu ar šiandien 
būtų tokia stipri ir savarankiš-
ka, pozityviai ir optimistiškai 
žvelgianti į gyvenimą. Sportas 
jai suteikė galimybę pažinti pa-
saulį, pamatyti, pabūti daugy-
bėje šalių.  

I.Perminienė neslepia besi-
didžiuojanti, kad, buvusi vie-
na iš neįgaliųjų sporto pradi-
ninkių, iki šiol sugebėjo išlikti 
aukščiausio meistriškumo spor-
tininkų gretose, dalyvauti ir ge-

Neįgaliųjų 
sporto 

pradininkė – 
iki šiol tarp 
geriausiųjų

Rugpjūčio 29-ąją Londone 
nuskambės parolimpinių 
žaidynių pradžią skelbian-
čios fanfaros. Prie įvairių 
varžybų starto linijų stos 
4 200 sportininkų iš 130 pa-
saulio valstybių, tarp jų – ir 
11 Lietuvos atstovų: 4 len-
gvaatlečiai, plaukikas ir 6 
sportininkų golbolo ko-
manda. Per iki žaidynių li-
kusį laiką „Bičiulystė“ pri-
statys mūsų šalies garbę 
ginsiančius neįgalius spor-
tininkus. Pirmoji pažintis – 
su rateliais judančia rasei-
niške Irena Perminiene. 

rai pasirodyti pasaulinio lygio 
varžybose. 

Rutulio stūmimo  
rungtis – stiprybė 

Londono parolimpinėse žai-
dynėse I.Perminienė varžysis ru-
tulio stūmimo rungtyje. Sporti-
ninkė yra išlaikiusi ir ieties meti-
mo normatyvą, tačiau nuspren-
dė nesiblaškyti ir visą dėmesį su-
telkti į vieną rungtį. 

Rutulio stūmimu Irena už-
siima nuo 1995 m., kai susido-
mėjo penkiakove, į kurią, be šio Tėvų ir vaikų stovykloje – 

nuoširdaus bendravimo pamokos

Londono parolimpinių žaidynių da-
lyvė Irena Perminienė.

Egidijaus Skipario nuotr.

Šįmet Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) organizuota aktyvaus poilsio neįgalių vaikų sto-
vykla pajūryje buvo kitokia – kartu su vaikais stovyklavo ir jų tėvai. Landšafto terapijos ir 
rekreacijos centras Monciškėse draugėn subūrė 28 vaikus ir jų tėvelius iš įvairių Lietuvos 
kampelių: Vilniaus, Vievio, Pakruojo, Šalčininkų, Joniškio rajonų, Skuodo, Klaipėdos, Jo-
navos.

(nukelta į 3 psl.)

Gyvybinga žaidynių idėja
Prieš 5-erius metus Kauno 

miesto neįgaliųjų draugijos pir-
mininkui I.Mačiukui pasiūlius 
šių žaidynių idėją, netrūko abejo-
jančiųjų jų sėkme – kaip pavyks iš 
atokiausių šalies kampelių visus 
sukviesti į Kauną, kas apmokės 
transporto išlaidas, ar norės žmo-
nės vidurvasarį mesti  kasdienius 
darbus ir rengtis varžyboms. Vis 
dėlto idėja pasirodė esanti gy-
vybinga. Nors daugelį abejones 
kėlusių problemų kasmet tenka 
spręsti iš naujo, neįgaliųjų entu-
ziazmas susirinkti parungtyniau-
ti, susirasti naujų bičiulių, tiesiog 
pabūti kartu tik didėja. 

Žaidynes finansuojantis Kūno 
kultūros ir sporto departamen-
tas jubiliejiniam renginiui šiemet 
skyrė 20 tūkst. litų. I.Mačiuko tei-
gimu, teko gerai pasukti galvą, 
kad žaidynių dalyviai nepajustų 
sumenkusio finansavimo (per-
nai buvo skirta 30 tūkst. litų) pa-
sekmių. Visiems atvykusiems 
įteikti jubiliejinių žaidynių meda-
liai, renginį priminsiantys marš-
kinėliai. Ir 34 medalių komplek-
tais varžybų nugalėtojams pasi-
rūpinta, ir visose žaidynėse tei-
sėjavę arbitrai nepamiršti. 

Tačiau žaidynių sėkmę lemia 
ne vien organizatorių pastangos. 

(nukelta į 5 psl.)



Apalpdami trumpam netenkame sąmonės, dėl to 
kalta galvos kraujotaka. Žmogus gali apalpti tvankiame 
ore, pirtyje, iš baimės, skausmo, pamatęs šiurpų vaizdą. 
Būtent taip nutiko ir man vaikystėje. Išvysto vaizdo nie-
kaip negaliu pamiršti iki šių dienų.

Pokario metais Užutrakio dvaro rūmuose buvo or-
ganizuota pionierių stovykla. Į ją suvažiavo Vilniaus 
miesto tarnautojų, darbininkų ir kariškių vaikai. Lip-
damas rūmų laiptais visai arti pastebėjau mergaitę, be-
simatuojančią karolius. Bet kokie tai buvo karoliai! Ant 
ilgo šunažolės stiebo per krūtines buvo priverta daugybė 
laumžirgių. Krūtinėlė prie krūtinėlės. Jie visi buvo gyvi, 
gyvi buvo ir karoliai – judėjo šimtais ilgų kojyčių, bliz-
gėjo daugybe didelių akių. Vaizdas buvo toks šiurpus, 
kad man apsvaigo galva, aptemo akys ir net nepajutau, 
kaip suklupau ant laiptų. O mergaitė ramiai ir atidžiai 
žiūrėjo į gyvuosius karolius ir jos akyse buvo matyti tik 
begalinis smalsumas.

Sekmadienį vaikų lankyti suvažiavo tėvai. Aukš-
tuose parko medžiuose buvo pastebėta liuoksinti vo-
veraitė.Visų galvose pabudo atavistinis medžiotojo ins-
tinktas. Vaikų rankos silpnos, mestas akmuo ar pagalys 
viršūnėje besiblaškančio žvėrelio nepasiekdavo. Tada 
į „žygį“ įsijungė tėvai. Voveraitei pabėgus, minią apė-
mė nusivylimas.

Įsimenančių reginių teko matyti ir daugiau. Einu kar-
tą šaligatviu, pro šalį lekia automobiliai. Vienas vaikšti-
nėjantis balandis nespėjo pasitraukti ir pakliuvo po ra-
tais. Ant asfalto liko plunksnuota išklotinė. Iš ištryškusių 
vidurių iššoko paukščio širdis, krito į kelio dulkes ir taip 
smarkiai plaka, šokinėja... Ar galima tokį reginį pamiršti?

Tačiau ir šiandien žmogaus santykiuose su kitais 
mūsų planetos gyventojais nėra viskas gerai. Italijoje ir 
kituose Viduržemio jūros kraštuose yra labai žiauri smul-
kiųjų paukščių gaudymo tradicija: krūmų šakos ištepa-
mos klijais ir išsikankinusius prilipusius paukščius be-
lieka susirinkti. Taip suvalgomos ir keliaujančios mūsų 
lakštingalos. Ispanijoje kasmet koridos arenose, miniai 
džiūgaujant, nužudoma apie 12 tūkst. bulių. Laimei, Ko-
lumbijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Meksikoje didėja ko-
ridos priešininkų gretos. Dėl žiauraus elgesio su gyvū-
nais Katalonijoje ir Kanarų salose korida jau uždraus-
ta, o kitur ji švelnėja. Pavyzdžiui, Portugalijoje ir Pietų 
Prancūzijoje koridos metu buliai nežudomi.

Pagarbos ir meilės viskam, kas gyvena šalia mūsų, 
dar labai trūksta. Briuselio paskatinimus rūpintis gyvū-
nų gerove mes dažnai sutinkame priešiškai, iš rekomen-
dacijų tik pasišaipome. O be reikalo. Pavyzdžiui, tikrai 
reikėtų civilizuočiau prekiauti gyva žuvimi. Nemalo-
nu matyti trokštančias ankštuose parduotuvių akvariu-
muose žuvis. Kai išsemtos jos suspurda parduotuvinia-
me maišelyje, per kūną pereina šiurpuliai.

Teko girdėti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją, 
keiksnojančią vynuogines sraiges. Jos jai apgraužia sa-
lotas. Mokytoja pasigyrė sugalvojusi veiksmingą kovos 
priemonę: surenka šiuos moliuskus į kibirą, užpila kilo-
gramu druskos, sraigės tik užputoja ir žūva. Kai kolegės 
suabejojo tokios egzekucijos humaniškumu ir patarė su-
rinktas sraiges nunešti į už sodo plytinčius krūmynus, 
mokytoja išrėžė: „Dar aš dėl jų gaišiu laiką!“

Jono Biliūno „Kliudžiau“ ir „Brisiaus galas“ kelias 
lietuvių kartas mokė jautrumo, meilės ir užuojautos kiek- 
vienam gyvam padarui, ugdė jų pasaulėjautą. Ar abe-
jinga gyvūnų skausmui mokytoja sugebės vaikams tin-
kamai ir jautriai papasakoti apie Jono Biliūno kūrybą, jo 
humanizmą? Ne be reikalo sakoma: kas gali kankinti gy-
vūnus – tas abejingas ir žmogaus kančioms.

Civilizuotame pasaulyje stiprėja pasipriešinimas žvė-
rių medžiojimui. Vis daugiau žmonių mąsto, kad žudy-
mas pramogai rodo mūsų tamsumą, primityvumą. Sve-
timo skausmo nebūna. Ir tai privalome prisiminti, tuo 
turime vadovautis kalbėdami ne tik apie žmonių santy-
kius, bet ir visą gyvąjį pasaulį. Žiaurumas – visų niek-
šybių viršūnė.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Neužmirštamas 
vėrinys

Apie tai, 
kas 

jaudina

Jurbarkas:
  „Bičiulystei“ atsiųs-

tame laiškelyje Jurbarko rajo-
no neįgaliųjų draugijos narė 
Julė Galbuogienė papasako-
jo apie įsimintą neįgaliųjų po-
ilsį Nidoje.

Pailsėti prie jūros, pa-
sigrožėti įspūdingais sau-
lėlydžiais, patirti malonių 
įspūdžių išsiruošė 14 ne-
įgalių jurbarkiečių. Apsi-
gyvenome Neringos mies-
to socialinės reabilitacijos, 
kultūros centre.

Aplankėme Parnidžio 

Vienas už kitą 
malonesni įspūdžiai

kopą, saulėtą dieną nuo jos 
matyti Ventės rago kopos, 
apžiūrėjome Saulės laikro-
dį. Dalis neįgaliųjų plau-
kė laivu Negyvosios ko-
pos link, kiti – iki Mingės, 
Ventės rago, kur žieduoja-
mi paukščiai.

Užėjome į Tomo Mano 
namelį-muziejų, aplankė-

me istorinio paveldo ka-
pines. Dėmesį traukė me-
diniai ornamentais išrai-
žyti paminklai, vadinami 
krikštais. Pagal ant jų pada-
rytas išpjovas galima suži-
noti mirusiojo amžių. Įdo-
mu ir tai, kad šie pamink- 
lai buvo statomi kojūgaly-
je prie kapo. 

Evangelikų bažnyčioje 
lankėmės, kai čia svečiavo-
si pranciškonai, tad sužino-
jome daug įdomaus. Matė-
me paminklą maestro Vy-
tautui Kernagiui. Savait-
galį paįvairino lauko es-
tradoje vykęs laidos „Gero 
ūpo“ filmavimas: degė lau-
žai, dainas keitė šokių ko-
lektyvai. 

Į gimtąjį Jurbarką grį-
žome pailsėję, kupini nau-
jų įspūdžių.

Ignalina: Ir gamta grožėjosi,  
ir žinių sėmėsi Laiškelyje „Bičiulys-

tei“ Ignalinos rajono neįga-
liųjų draugijos narė Sera-
fima Šerėnienė papasako-
jo apie neįgaliųjų išvyką į 
Biržus.

Net 43 Ignalinos rajono 
neįgaliųjų draugijos nariai, 
pasiilgę naujų įspūdžių, iš-
siruošė pakeliauti. Gerai 
nusiteikę savo kelionę pra-
dėjome nuo Biržų krašto 
muziejaus „Sėla“. Pamatė-
me įvairių įrankių, papuo-
šalų. Apžiūrėjome Tiškevi-
čių rūmus.

Vėliau nuvykome į Pa-
biržės kaimą, kur aplan-
kėme Aldoną Jaronytę. Ji 
viena per 35-erius metus 
sukūrė nepaprasto gam-
tos grožio kampelį – iška-
sė 8 įvairių formų tvenki-

Įspūdingiausia – Karvės 
ola praminta įgriuva. Pa-
sak legendos, toje vieto-
je moteris, melždama kar-
vę, išgirdo, kad namuose 
labai verkia vaikas, nubė-
go pažiūrėti, o grįžusi ne-
rado karvės – tik didžiu-
lę duobę.

Dar aplankėme Rin-
kuškių alaus gamyklą, ėjo-
me alaus keliu, sužinojo-
me, kaip pagal senolių re-
ceptą gaminamas alus.

Ekskursijai besibai-
giant žiūrėjome Pabiržės 
bendruomenės teatrali-
zuotą programą „Gryčioj 
buvau... Sveiks, sveteli, ve-
selion atvykęs“. Dalyvavo-
me vestuvėse, buvome vai-
šinami bulviniais blynais, 
alumi bei gira. Grojo kape-
la. Atsisveikindami sudai-
navome dainą „Giminės“.

Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos išvyka po Biržų apylinkes. 

Gimtinę pažįsta 
keliaudami

Pakruojis:
  Laiškelyje „Bičiulys-

tei“ Pakruojo rajono neįgalių-
jų draugijos Pakruojo padali-
nio pirmininkė Ona Matu-
zienė papasakojo apie neįga-
liųjų veiklą.

Džiaugiamės skaity-
dami apie bičiulių iš kitų 
miestų pasiekimus. Nuta-

rėme ir patys papasako-
ti apie savo veiklą. Neįga-
liųjų draugijos Pakruojo 
miesto padalinio tarybos 
nariai prieš kelerius me-
tus ėmė skatinti neįgalių-
jų aktyvumą, kultūrinį gy-

venimą. Čia nuolat rengia-
mos popietės įvairių šven-
čių proga, organizuojamos 
ekskursijos, išvykos į teat- 
rus. Šią vasarą aplankėme 
Švėkšnos dvarą, bažnyčią, 
etnografinę žvejo sodybą 

Rusnėje. Jos šeimininkė pa-
pasakojo ir aprodė sodybo-
je įkurtą muziejų. Vykome 
į Ventės rago ornitologijos 
stotį, keli neįgalieji užlipo 
į švyturį. Kopėme į Raga-
nų kalną, plaukėme laivu 
Kuršių mariomis, vaišino-
mės žuviene.

Rugpjūtį ruošiamės ap-
lankyti Juodkrantę, Nidą.

  „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje Palangos neį-
galiųjų draugijos pirmininko 
pavaduotoja Vida Tiškuvie-
nė papasakojo apie organizaci-
jos amatų būrelį ir jo vadovę.

Palanga, be jūros ir įžy-
miosios J.Basanavičiaus 
gatvės, įdomi dar ir tuo, 
kad būtent čia gyvena dar-
ni grožį mėgstančių ir jį 
kuriančių Irenos ir Juo-
zo Jankauskų šeima. Pa-
sak I.Jankauskienės, dieną 
jų namų durys nė neraki-
namos – čia visi norintieji 
gali užsukti pasigrožėti ar 
tiesiog pabendrauti. O pa-
sigrožėti tikrai yra kuo – 
prieš daugelį metų siuvi-
nėti kryželiu pradėjusi mo-
teris, vėliau pamilusi ir ki-
tus rankdarbius, jų turi jau 
daugybę. Vien kruopščiai 
išsiuvinėtų paveikslų su-
skaičiuoja apie 130, o kiek 
jų dar išdovanota... Mote-
ris prisipažįsta paveikslų 
neparduodanti, pasak jos, 
jie jai – kaip vaikai. Žvelg-
damas į šį grožį ir supras-

nukus, kuriuose veši skir-
tingų spalvų lelijos. Kur-
dama šią aplinką moteris 
įdėjo tiek triūso, meilės ir 
šilumos, kad jautėmės tar-

si pasakoje.
Buvome ir prie Likėnų 

gyvybės šaltinio. Apžiūrė-
jome kelias įgriuvas, jų čia 
suskaičiuojama iki 9 tūkst. 

Palanga: Darbštuolė talentu 
dalijasi su kitais

damas, kiek daug darbo 
jis reikalauja, nė neįtartum 
apie Irenos ligas, kurių, pa-
sak vieno gydytojo, pen-
kiems žmonėms užtektų. 
Bet I.Jankauskienė nepa-
lūžta ir joms nepasiduoda.

Nors sunkiai vaikšto, 
nuo pernai pavasario Irena 
vadovauja Palangos neįga-
liųjų draugijos amatų bū-
reliui. Rankdarbių išmok-
ti norinčios moterys atei-
na į namus pas mokytoją 
ir valandų neskaičiuoda-

mos kuria grožybes. Mo-
kytoja griežtai nesilaiko pa-
mokoms numatyto laiko, jo 
nuolat prireikia daugiau, o 
matydama, jog kuriai jos 
mokinei sunkiau sekasi, 
ją „palieka po pamokų“ – 
pataria, pamoko. Paklaus-
ta, ar visi gali išmokti taip 
gražiai siuvinėti, megzti, 
nerti ir kitus rankdarbius 
daryti, Irena neabejodama 
atsako, kad galėtų, tereikia 
tik labai didelės kantrybės 
ir noro. Vis ką nors nauja 

atrandanti moteris patirti-
mi, meistriškumu pasidali-
ja ir su Neįgaliųjų draugijos 
narėmis – 10 darbščių mo-
terų – ir džiaugiasi jų susi-
domėjimu.

Daug savo darbelių 
parodų vietiniams ir sve-
čiams iš kitų miestų, rajo-
nų, net užsienio surengu-
si I.Jankauskienė pasakoja 
norinti padaryti ir jos va-
dovaujamo būrelio darbš-
tuolių darbų parodą, kad 
žmonės sužinotų, kokias 
grožybes jos kuria. Mat dė-
mesys darbui, nuoširdus 
džiaugsmas atperka triūsą 
iki išnaktų.

Nuolat ką nors mezgan-
ti, nerianti, siuvinėjanti, ve-
rianti ar kokį kitą rankdar-
bį daranti moteris prisipa-
žįsta kitaip gyventi tiesiog 
negalinti. Ir juokaudama 
sako, kad jei para būtų il-
gesnė, rankdarbių būtų dar 
daugiau. Žvelgdamas į be-
sišypsančią savo darbų ap-
suptą moterį negali abejoti, 
jog turint mėgstamą veiklą 
ir trokštant kurti grožį ne-
baisios jokios ligos. 

Jaukių auksarankės Irenos Jankauskienės (antra iš kairės) 
namų durys visad atviros rankdarbių meno norinčioms išmok-
ti Palangos neįgaliųjų draugijos narėms. 
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Neseniai knygynuose pasirodė 
Marlo Donato Parmeli knyga „Kerė-
pla: mano gyvenimas su IS“. Tai au-
tobiografinė knyga apie jauną žavią 
moterį ir jai tekusį sunkų gyvenimo 
išbandymą – sudėtingą ligą, išsėti-
nę sklerozę.

Knygoje vaizdžiai, humoristiniu 
stiliumi aprašyti išsėtinės sklerozės 
simptomai, kalbama apie sergančio-
jo pojūčius. Joje lyginamos ligos gy-
dymo galimybės JAV ir Anglijoje, o 
mes, skaitytojai, juos dar galime pa-
lyginti su Lietuva.

Knygos herojei, kaip ir daugybei 
kitų sergančiųjų išsėtine skleroze, pa-
vyksta susitaikyti su liga, skirta visam 
gyvenimui. Liga ją išmokė įsižiūrėti į 
gyvenimą ir žmogų, ryškiau pajus-
ti dienos vertę, geriau pažinti save.

Gydytojos neurologės Rasos Kiz-
laitienės nuomone, knyga puikiai pa-
rašyta ir atitinka diagnostikos ir gydy-
mo standartus. Ji vertinga ne tik ser-
gantiesiems išsėtine skleroze, bet ir 
jų artimiesiems, kuriems labai svar-
bu suprasti dėl ligos kylančius išgyve-
nimus. Ji taip pat gali padėti pakeisti 
trumparegišką visuomenės požiūrį į 
ligą, o sergančiajam – padėti nelikti 
izoliuotam nuo aktyvaus gyvenimo.

Dabar pasaulyje yra apie 2,5 mln. 
sergančiųjų išsėtine skleroze. Lietu-
voje – apie 3 tūkst. Šiems žmonėms 
knyga padės nenuleisti rankų ir ne-
patekti į visuomenės užribį. Knygoje 
pabrėžiama, jog gyvenimo prasmė 
išlieka visada, tad į gyvenimą reikia 
kabintis iš visų jėgų.

Janina OŽALINSKAITĖ

Įkvepianti knyga

Poilsis ne tik vaikams, bet 
ir tėvams

LND programų koordinatorė 
Saulė Vėjelienė pasakojo, kad su-
rengti bendrą tėvų ir vaikų sto-
vyklą nuspręsta turint omeny-
je, jog poilsio, bendravimo, psi-
chologo konsultacijų ir pagalbos 
neretai prireikia ir neįgalius vai-
kus auginantiems tėvams. Juo-
lab kad sunkesnės negalios at-
žalas tėvai ir iki šiol lydėdavo į 
stovyklą, tik nebuvo įtraukiami 
į organizuojamas veiklas. Pasak 
stovyklos vadovių ir psichologių 
klaipėdiškių Tatjanos Rudenko ir 
Dalios Bortnikienės, planuojant 
stovyklos programą buvo nu-
matyta, jog užimtumas tėvams 
ir vaikams bus atskiras, tačiau 
planai pasikeitė. D.Bortnikienė 
pasakoja, kad tokius pasikeiti-
mus lėmė pati situacija – vado-
vės, matydamos tėvų ir vaikų 
bendravimą, galėjo jiems patarti, 
pagelbėti išspręsti kylančias pro-
blemas, padėti geriau vieniems 
kitus suprasti. Tam įtakos turė-
jo ir ypatinga didelių specialiųjų 
poreikių turinčių vaikų situacija 
– šiaip ar taip, jiems tėvų pagal-
ba reikalinga nuolat, tad atskirti 
juos būtų nelabai tikslinga. Tokia 
bendros stovyklos nauda įsitiki-
no ir tėvai – štai su 3 savo vaikais 
stovyklavusi sostinės gyventoja 
Asta Radzevičienė pasakoja, jog 
atitrūkti nuo kasdienybės ir pa-
būti su vaikais be rūpesčių, pail-
sėti, atsikvėpti pavyksta nedaž-
nai. O į pajūrį nukeliauti dar su-
dėtingiau – štai jauniausias, de-
šimtmetis A.Radzevičienės atly-
dėtas sūnus Gedminas jūrą pa-
matė pirmą kartą.

Turininga ir veiklos 
kupina stovykla

Pasak vadovių T.Rudenko ir 
D.Bortnikienės, pagrindiniai sto-
vyklos tikslai buvo – palengvin-
ti, pagerinti tėvų ir vaikų bendra-
vimą, padėti jiems lengviau vie-
niems kitus suprasti, išlaisvin-
ti jų kūrybines galias, vaizduo-
tę, lavinti bendravimą su aplin-
kiniais, ugdyti.

Rūpintasi ir fizine stovy-

Tėvų ir vaikų stovykloje – 
nuoširdaus bendravimo pamokos

klautojų būkle – iš anksto žino-
damos, kokiomis ligomis serga 
ir kokių sutrikimų turi būsimi 
stovyklautojai, vadovės surin-
ko medžiagą individualioms 
mankštoms, pamokino, kaip 
jas reikėtų atlikti. Daug dėme-
sio skirta ir vaikų bei tėvelių už-
imtumui – jie kartu piešė, kūrė 
aplikacijas iš gamtinių medžia-
gų, žaidė aktyvius žaidimus, 
pramogavo pajūryje.

Labai svarbi buvo ir psicho-
loginė vaikų bei tėvų būsena, 
jausmai, tai turėdamos omeny 
vadovės apibrėžė ir visos sto-
vyklos, veiklų temą – „Kelionė 
į jausmų šalį“. Kiekvieną die-
ną jos stengėsi su vaikais pasi-
kalbėti apie įvairius išgyvena-
mus jausmus – liūdesį, baimę, 
džiaugsmą, saiką, malonumą ir 
pan. Gražia tradicija tapo ben-
dri pasivaikščiojimai, vakaroji-
mai prie laužo.

Įvertino psichologių 
pagalbą

Sunkios negalios dukterį Ka-
roliną į stovyklą lydėjusi mama 
Ana Krupoves iš Šalčininkų ra-
jono pasakojo, jog daugiausia 
džiaugsmo jai stovykloje sutei-
kė galimybė stebėti savo užda-
ro būdo mergaitę bendraujan-
čią su kitais. Ji, nors negalėdama 
vaikščioti ir sunkiai bendrauda-
ma, džiūgavo matydama kitus 
vaikus žaidžiančius. Apie gali-

mybę stovyklauti sužinojusi in-
ternete A.Krupoves nė nedvejo-
jo, ar verta užpildyti anketą, tik 
baiminosi, kad jiedvi su dukra 
gali būti neatrinktos.

Tokios baimės aplankė ir 
taip pat pirmąkart stovyklavu-
sią vilniškę Leokadiją Juodval-
kienę, sužinojusią apie šią gali-
mybę iš pažįstamų, auginančių 
neįgalų vaiką. Įspūdį moteriai 
paliko puikiai pritaikyta, graži 
aplinka, gerai organizuotas už-
imtumas, pokalbiai su psicholo-
gėmis ir individualūs jų patari-
mai. Pasak L.Juodvalkienės, sto-
vyklaudama su sūnumi ji turė-
jo retą progą skirti daugiau lai-
ko bendravimui, parodyti dau-
giau dėmesio. Trumpas atokvė-
pis nuo kasdienos darbų leido 
moteriai tarsi iš naujo pažvelgti 
į sūnų, atrasti jo gebėjimus, ste-
bėti bendravimą su kitais ir su-
vokti problemas.

Susibičiuliavo ir tėveliai
Besirūpinanti naudingu vai-

kų užimtumu A.Radzevičienė 
džiaugėsi, kad jos atžalos vasa-
ros neleidžia kaip tai tapo įpras-
ta – prie kompiuterio arba tie-
siog gatvėje. Stovykloje jie kūrė 
įvairius darbelius – lipdė iš mo-
lio, piešė, taip pat šiek tiek pa-
keliavo – aplankė nedidelį zoo-
logijos sodą, papramogavo. Psi-
chologų patarimus vertinanti ir 
į juos reaguojanti moteris džiau-
gėsi nuolat šalia buvusiomis sto-
vyklos vadovėmis, nuoširdžiai 
padėjusiomis, bendravusiomis. 
Džiugina ir tarp stovyklavusių 
mamų užsimezgusios draugys-
tės. Pasak A.Radzevičienės, jos 
pasidalijo rūpesčiais ir patirti-
mi, negailėjo viena kitai patari-
mų. Tad šįmet draugystės užsi-
mezgė ne tik tarp daug nuotykių 
ir įspūdžių patyrusių vaikų, bet 
ir tarp jų tėvelių.

Jau vien pasivaikščioti prie 
jūros ar drauge kurti darbelį – 
tikrų tikriausia santykių „rea-
bilitacija“, mezganti stipresnį ir 
šiltesnį tėvų ir vaikų ryšį. Ši va-
saros stovykla – geriausia pro-
ga bent trumpam neskubėti, pa-
miršti darbą ir kartu su savo vai-
kais leistis į nuotykių kelionę, at-
rasti ne tik vaikų, bet ir savo ge-
bėjimus, išmokti jais džiaugtis ir 
didžiuotis.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Susitarimu siekiama optimi-
zuoti socialinių įmonių priežiū-
rą: plėtoti priežiūros instituci-
jų tarnybinį bendradarbiavimą, 
mažinti priežiūros naštą ūkio 
subjektams, užtikrinti veiksmin-
gą socialinių ir neįgaliųjų įmo-
nių priežiūrą ir kad dirbančiųjų 
socialinėse įmonėse tikslinėms 
grupėms priklausančių asmenų 
skaičius atitiktų Socialinių įmo-
nių įstatymo reikalavimus. 

Valstybinės darbo inspekci-
jos (VDI) vadovo V.Mačiulaičio 
teigimu, pagrindiniai pažeidi-
mai, aptinkami socialinėse įmo-
nėse, yra darbuotojų darbo lai-
ko slėpimas nurodant trumpes-
nį jų darbo laiką, nei faktiškai 
dirbama, ir fiktyvių darbo vie-
tų kūrimas. 

„Dėl tokio nesąžiningo darb-
davių elgesio nukenčia tiek vals-
tybė, kurios lėšomis yra subsidi-
juojamas darbo vietų kūrimas 
neįgaliesiems, kitiems socialiai 
jautriems žmonėms, tiek patys 
darbuotojai, dėl klastojamo dar-
bo laiko gaunantys mažesnius 
atlyginimus ar darbo užmokes-
tį vokeliuose – o tai realiai maži-
na jų socialines garantijas. Be to, 
dalis žmonių iš viso praranda ga-
limybę įsidarbinti, kai už jiems 
įdarbinti skirtas valstybės lėšas 
darbo vietos yra sukuriamos tik 
„popieriuje“, – situaciją komen-
tuoja vyriausiasis valstybinis 
darbo inspektorius V.Mačiulaitis. 

Pasak jo, pernai patikrinus 
dalį tokių įmonių, informacija 
apie kai kurių jų veiklą buvo per-
duota teisėsaugos institucijoms.

Lietuvos darbo biržos (LDB) 
direktorius V.Šlekaitis atkreipia 
dėmesį, kad socialinės įmonės 
statusas reikalauja, jog darbda-
viai atsakingai pasirūpintų la-
biausiai pažeidžiamais visuome-
nės nariais – praradusiais profe-
sinį ir bendrąjį darbingumą, ne-
galinčiais lygiomis sąlygomis 
konkuruoti darbo rinkoje. „Nau-
jai patvirtinti teisės aktai dėl so- 
cialinių įmonių veiklos priežiū-

Socialines ir neįgaliųjų 
įmones stebės atidžiau

Lietuvos darbo biržos direktorius Vidas Šlekaitis ir Lietu-
vos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspekto-
rius Vilius Mačiulaitis pasirašė susitarimą dėl bendradar-
biavimo vykdant socialinių ir neįgaliųjų socialinių įmonių 
priežiūrą. Tai padės veiksmingiau ir atidžiau stebėti jų veik- 
lą, išvengti piktnaudžiavimo atvejų ir apginti jose dirban-
čių žmonių interesus.

ros ir bendri koordinuoti veiks-
mai leis dar operatyviau keis-
tis informacija ir numatyti efek-
tyvias priemones veiklai tobu-
linti“, – teigė LDB direktorius 
V.Šlekaitis.

LDB ir VDI pranešime spau-
dai informuojama, kad vykdyda-
mos susitarimą institucijos orga-
nizuos bendrus socialinių įmonių 
neplaninius tikrinimus, bendra-
darbiaus rengiant socialinių įmo-
nių neplaninių tikrinimų aktus, 
keisis informacija apie nustaty-
tus darbo, darbo saugos ir sveika-
tos teisės aktų pažeidimus ir pan.

LDB įsipareigojo nedelsda-
ma reaguoti į iš VDI gautą in-
formaciją apie įtarimus, kad so-
cialinės įmonės veikla gali neati-
tikti teisės aktų reikalavimų arba 
apie tokių faktų nustatymą, or-
ganizuodama neplaninius socia-
linių įmonių tikrinimus, o paaiš-
kėjus, kad socialinė įmonė pažei-
dė jos veiklą reglamentuojančius 
teisės aktus ir šių pažeidimų jau 
nebegalima ištaisyti, priimda-
ma sprendimą naikinti sociali-
nės įmonės statusą.

Liepos 1 d. duomenimis, Lie-
tuvoje veikia 137 socialinės įmo-
nės, iš kurių 99 – neįgaliųjų so- 
cialinės įmonės. Jose iš viso dirba 
5,4 tūkst. darbuotojų, 3,9 tūkst. iš 
jų priklauso tikslinėms – neįga-
liųjų, ilgalaikių bedarbių, prieš-
pensinio amžiaus žmonių, iš 
laisvės atėmimo vietų grįžusių 
asmenų, vienišų tėvų, auginan-
čių mažamečius vaikus, ir t.t. – 
grupėms. Vienas pagrindinių so-
cialinių įmonių steigimo tikslų – 
remti šių asmenų grįžimą į dar-
bo rinką, jų socialinę integraci-
ją ir mažinti jų socialinę atskirtį. 

Šiemet jau patikrinta 13 įmo-
nių, iš jų 6 patikrinimai buvo ne-
planiniai, 5 atliko LDB kartu su 
VDI. Į rizikingų įmonių sąrašą 
pateko 2 socialinės įmonės. Iki 
šių metų pabaigos pagal patvir-
tintą grafiką planuojama pati-
krinti 42 socialines įmones. 

„Bičiulystės“ inf.

Vakarus stovyklautojai leido prie laužo.

Stovyklautojai nenuobodžiavo – jų užimtumu iš anksto pasirūpino ir įvairių 
užduočių paruošė stovyklos vadovės.
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Daktaras
Aiskauda

Žmogaus kūne yra keletas 
nebereikalingų dalių. Mes jau 
nebepriklausome nuo šių or-
ganų ar darinių, jie atrofavosi ar 
degeneravo tiek, kad nebeatlie-
ka ankstesnių funkcijų.

Čarlzas Darvinas šias lieka-
nas žmogaus ir kitų gyvūnų or-
ganizme laikė evoliucijos įrody-
mu. Galiausiai, lygindami rudi-
mentinius organus vienose rū-
šyse su panašiais funkcionuo-
jančiais organais kitose rūšy-
se, biologai padarė išvadą, kad 
dvi kitais atžvilgiais visiškai ne-
panašios būtybės kilo iš to pa-
ties protėvio. Štai penki paste-
bimiausi rudimentiniai organai 
žmogaus kūne.

Apendicitas. Ši maža atau-
ga, prisitvirtinusi prie storosios 
žarnos toje vietoje, kur ši jungia-
si su plonąja žarna, nebepadeda 
virškinimo procese, o kas dvide-
šimtas žmogus, kuriam apendi-
citas pašalintas, jo, atrodo, ne-
pasigenda. Augalais mintančių 
žolėdžių organizme jis vis dar 
yra virškinimo sistemos dalis. O 
2009 m. atliktas tyrimas paro-
dė, kad žmogaus apendicitas 
gali būti naudingas, mat jis yra 
svarbi naudingų bakterijų sau-
gykla. Tad jos laukia, kada už-
klups viduriavimas, kad suskub-
tų jus gelbėti.

Stuburgalis. Senelis uode-
gos neturėjo, tačiau jei šeimos 
medžiu nueisite pakankamai 
toli, rasite protėvių, kurie ją turė-
jo. Kiti žinduoliai uodegas nau-
doja pusiausvyrai išlaikyti, ta-
čiau žmonėms išmokus vaikš-
čioti uodega tapo bevertė, o 
evoliucija ją pavertė slanksteliais, 
kuriuos vadiname stuburgaliu.

Vyrų speneliai. Vyrai spe-
nelius turi todėl, kad pačioje 
pradžioje gimdoje esančio em-
briono lytis gali pasukti į bet ku-
rią pusę. Iš esmės kiekvienas em-
brionas savo gyvavimą pradeda 
būdamas moteriškosios lyties. 
Galiausiai testosteronas priver-
čia embrioną pakrypti moteriš-
kosios arba vyriškosios lyties link. 
Verta paminėti, kad kai kuriems 
vyrams išsiskiria pienas, be to, jie 
gali susirgti krūties vėžiu.

Plauko raumenys ir kūno 
plaukai. Vadinamoji žąsies oda 
ne tik įspėja apie šaltį. Dauge-
liui gyvūnų baimė ir konfron-
tacija suaktyvina raumens skai-
dulas, vadinamas arrectores pilo-
rum, kurios priverčia plaukus pa-
sišiaušti. Dėl to gyvūnai atrodo 
didesni ir pavojingesni. Tai tu-
rėjo būti naudinga ir tolimiems 
mūsų protėviams.

Protiniai dantys. Nors dau-
geliui šiuolaikinių žmonių pro-
tiniai dantys sukelia tik skaus-
mą, kažkada jie atliko funkciją, 
mano mokslininkai. Tačiau bė-
gant laikui žmonių žandikau-
liai sumažėjo, o protiniams dan-
tims nebeliko kur augti. Taip pat 
tikėtina, kad dėl to iš dalies kal-
ta burnos higiena. Kol žmonės 
dantų dar nevalydavo, jaunuo-
liai iki pradedant augti proti-
niams dantims jau būdavo pra-
radę daug ar net daugelį kitų 
dantų, tad naujieji pasirodyda-
vo pačiu laiku. 
„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Daugelio ligų  
profilaktika

Vyšnių vaisiai pasižymi prie-
šuždegiminiu, antiseptiniu, an-
tisklerotiniu ir antivėžiniu po-
veikiu, padeda organizmui atsi-
kratyti azotinių medžiagų atlie-
kų. Vyšnios ir jų sultys naikina 
dizenterijos sukėlėjus, stafiloko-
kus ir streptokokus. Vyšnių sul-
tys karščiuojantiems ligoniams 
greitai numalšina troškulį, ma-
žina temperatūrą. Be to, vyšnios 
gerina regėjimą, apetitą, virški-
nimą, žarnyno peristaltiką (žar-
nų sienelių banguojantys jude-
siai, atsirandantys susitraukiant 
jų raumenims, dėl to juda žar-
nų turinys), stiprina kapiliarus, 
imunitetą, lengvina atsikosėjimą 
esant sausam kosuliui. Šios sul-
tys taip pat mažina cholestero-
lio kiekį organizme, stabdo gau-
sų kraujavimą sergant kai kurio-
mis ginekologinėmis ligomis, 
skatina skrandžio sulčių ir tul-
žies išsiskyrimą. Gydo reumati-
nes, nervų (iš dalies ir psichines) 
ligas, padeda sergant kai kurio-
mis skydliaukės ligomis, maža-
kraujyste, hipertonija, epilepsi-
ja, normalizuoja centrinę nervų 
sistemą (ją sudaro galvos smege-
nys ir beveik visą stuburo kana-
lą pripildančios nugaros smege-
nys), stabdo organizmo senėji-
mą. Žinotina, jog vyšnios veikia 
kaip puikus priešnuodis apsi-
nuodijus švinu bei gyvsidabriu.

Tinka ne visiems
Nepatartina valgyti vyšnių 

ar gerti jų sulčių sergantiems 
skrandžio ir dvylikapirštės žar-
nos opalige, chronišku gastritu, 
dėl kurio padidėja skrandžio 
sulčių rūgštingumas, gastroen-
teritu (skrandžio ir plonosios 
žarnos gleivinės uždegimas), 
cukriniu diabetu.

Valgyti vyšnias su 
kauliukais – rizikinga
Ypač rizikinga valgyti vyš-

nias su kauliukais, mat jų vidu-
je – sėklos. Pastarosiose yra kar-
taus skonio glikozido amigda-
lino – jo taip pat būna karčiuo-
siuose migdoluose, persikų, sly-
vų kauliukuose. Pats amigdali-
nas sveikatai nepavojingas, bet 
vyšnių kauliukų sėklose yra 
dar vienos medžiagos – fermen-
to amigdalazės, amigdaliną su-
skaidančio į gliukozę, benzalde-
hidą ir ciano vandenilio rūgštį. 
Pastaroji ir yra pavojinga žmo-
gaus organizmui, ypač vaikams. 
Pirmieji nemalonūs požymiai at-
siranda praėjus 4–5 valandoms 
nuo apsinuodijimo pradžios. 
Lengvesniais atvejais kankina 
tik galvos skausmas, svaigulys, 
pykinimas, vėmimas, sunkes-
niais (būtina skubi medicinos 
pagalba) – prarandama sąmo-
nė, pamėlynuoja lūpos, veidas, 
prasideda traukuliai.

Pastabos. Ilgai laikant vyš-
nių konservus su kauliukais, irgi 
išsiskiria ciano vandenilio rūgš-
tis. Jei valgysime tokius konser-
vus, taip pat apsinuodysime.

Kai kuriose senesnėse liau-
dies medicinos knygose būda-
vo įspėjama, jog labai pavojinga 

Vyšnios gydo, vyšnios grãžina

Vidutiniškai per dieną galima suvalgyti iki 2 stiklinių vyš-
nių, mat šios uogos turi rūgščių, galinčių tirpdyti dantų 
emalį, suvalgius vyšnių ar išgėrus jų sulčių, būtina tuoj pat 
gerai išsiskalauti burną šiltu vandeniu. Vyšnios tinka val-
gyti šviežios, jas galima džiovinti, konservuoti. Iš jų daro-
mos uogienės, sirupai, kuriais neretai gerinamas kai kurių 
vaistų skonis, kompotai, saldainiai, spaudžiamos sultys, 
gaminami vynai, trauktinės, kiti aromatingi gėrimai. Nu-
skinti vaisiai nulinėje temperatūroje išsilaiko 10 parų, už-
šaldyti – iki 12 mėnesių. Vyšnių lapų dedama raugiant 
agurkus, grybus, pomidorus, kartais jie vartojami kaip ar-
batžolių arbatos pakaitalas.

vartoti (net ir šviežiai pagamin-
tą) vyšnių kompotą, nes juo gali-
ma apsinuodyti. Šį klaidingą tei-
ginį jau seniai paneigė moksli-
ninkai. Mat nuodingoji medžia-
ga neatspari kaitinimui – ji suy-
ra esant 70–75o C temperatūrai.

Naudingi receptai
Nenumaldomo apetito mažini-

mas. Vyšniose esantys vitami-
nai ir organinės rūgštys skaido 
riebalus ir taip padeda lieknėti. 
To siekiant prieš kiekvieną val-
gį patariama suvalgyti keliolika 
vyšnių. Ši masė užpildo skrandį 
ir sumažina apetitą.

Dantenų uždegimas, angina, 
tonzilitas. 2 šaukštai susmulkin-
tų jaunų vyšnių šakelių užpli-
koma 0,5 litro verdančio van-
dens, paskui dar 30 min. paviri-
nama ant silpnos ugnies. Nuo-
viras perkošiamas per dvigubą 
marlę ar specialų sietelį, įpila-
ma virinto vandens vietoje nu-
garavusio. Šiuo nuoviru (pagei-
dautina, kad jis visada būtų šil-
tas) keletą kartų per dieną ska-
laujama burna (ertmė tarp lūpų 
ir gerklės) ir gerklė.

Pastaba. Ši priemonė taip 
pat tinka gydyti lėtinį kolitą (sto-
rosios žarnos uždegimą) ir žar-
nyno atoniją. Abiem atvejais ge-
riama po 0,5 stiklinės nuoviro 3 
kartus per dieną prieš valgį.

Bronchitas, tracheitas (trachė-
jos gleivinės uždegimas). Jei ka-
muoja neproduktyvus kosu-
lys, nepavyksta atsikosėti, ke-
letą kartų per dieną geriama po 
1/4 stiklinės ar kiek mažiau vyš-
nių sulčių.

Peršalimo ligos. Imama 300 g 

vyšnių, pašalinami kauliukai, 
užplikoma litru verdančio van-
dens. Po 20–30 min. užpilas per-
košiamas per dvigubą marlę (ar 
specialų sietelį). Išgeriama per 
3–4 kartus per dieną prieš val-
gį. Ši paprasta priemonė taip 
pat gerina apetitą, mažina rūgi-
mo procesus žarnyne, šiek tiek 
laisvina vidurius.

Vidurių užkietėjimas. Šaukš-
tas vyšnių sulčių išmaišomas 
stiklinėje kefyro, išgeriama prieš 
miegą.

Aterosklerozė. Šia liga daž-
niausiai sergama po 40-ies metų. 
Pagrindiniai rizikos faktoriai: 
nepakankamas judrumas, nuo-
latinis nervinis pervargimas, rū-
kymas, arterinio kraujospūdžio 
padidėjimas, gausus ir riebus 
maistas, paveldėtas polinkis li-
gai. Negydomos ligos pasek- 
mės: atminties sutrikimai, dar-
bingumo sumažėjimas, galvos 
skausmas, krūtinės angina, mio-
kardo infarktas, širdies nepa-
kankamumas, širdies ritmo su-
trikimas, kojų arterijų ligos ir kt.

Per vyšnių sezoną rekomen-
duotina kasdien suvalgyti iki 
600 g šviežių vyšnių. Gydomasis 
efektas sustiprės, jei tomis die-
nomis išgersite vieną kitą stik- 
linę pieno.

Pastaba. Pienas nevartotinas 
sergant kolitu, enterokolitu, di-
zenterija, sumažėjus skrandžio 
sulčių rūgštingumui, taip pat 
kai organizme nėra fermento 
laktazės, kuris virškinimo trak-
te skaido laktozę. Nesuvirškin-
ta laktozė sukelia viduriavimą, 
pilvo pūtimą ir kitus nemalo-
nius reiškinius. Norint šių reiš-

kinių išvengti, vartotinas pienas 
be laktozės arba rūgštūs pieno 
produktai (varškė, kefyras, pa-
sukos, grietinė). Jei bus gydoma-
si vien tik vyšniomis (be pieno), 
gydomasis efektas pasireikš per 
ilgesnį laiką ir šiek tiek silpniau.

Apskritai didelių pokyčių 
iš vyšnių ir nelaukiama, nes jos 
(bent jau aterosklerozės atve-
ju) – ne pagrindinė, o pagalbi-
nė gydymo (ir profilaktikos) 
priemonė.

Neturint galimybės kasdien 
suvalgyti nurodytą vyšnių kie-
kį, galima gydytis minimaliomis 
dozėmis (taikoma labiau pro-
filaktikai, tačiau tinka ir gydy-
mui), t.y. kasdien suvalgyti po 
20 vyšnių ir kartu negerti pieno.

Podagra, inkstų akmenligė, vi-
duriavimas, vandenė, pernelyg gau-
sios mėnesinės, padidėjęs arterinis 
kraujospūdis, dizenterija. Šaukšte-
lis sausų ir susmulkintų vyšnių 
kotelių užplikomas stikline ver-
dančio vandens, 15 min. paviri-
nama uždarame inde ant silp- 
nos ugnies. Ataušęs nuoviras 
perkošiamas per dvigubą mar-
lę ar specialų sietelį. Geriama 
po šaukštą 3–4 kartus per dieną.

Podagrą galima gydyti ir 
šviežiomis vyšnių sultimis. Per 
vyšnių sezoną 1–2 kartus per 
dieną geriama po stiklinę sulčių.

Gimdos kraujavimas (nesusijęs 
su mėnesinėmis). Šaukštelis sau-
sų susmulkintų kotelių užpliko-
mas stikline verdančio vandens, 
10–15 min. pavirinama ant silp- 
nos ugnies, ataušus perkošiama 
įprastu būdu ir vartojama po 3 
šaukštus 4 kartus per dieną 30 
min. prieš valgį.

Pastaba. Liaudies medicino-
je vyšnios laikomos viena efek-
tyviausių priemonių normali-
zuojant pernelyg gausias mė-
nesines.

Kraujavimas iš vidaus orga-
nų, mažakraujystė, gelta. Šaukšte-
lis sausų susmulkintų lapų už-
pilamas stikline pieno, kaitina-
ma ant nestiprios ugnies, kol už-
verda (toliau nevirinama). Atau-
šintas nuoviras perkošiamas per 
dvigubą marlę ar specialų siete-
lį ir vartojamas po šaukštą 3 kar-
tus per dieną.

Vyšnios – kosmetikos 
priemonė

Strazdanos, pigmentinės dėmės. 
Pats paprasčiausias būdas – veidas 
valomas sutrintų šviežių vyšnių mase 
arba sultimis.

Drėkinanti kaukė sausai veido 
odai. Į stiklinę vyšnių sulčių 
įmaišomas šaukštelis medaus, paskui 
po truputį beriama avižinių miltų, 
nuolat maišoma. Kai masė sutirštėja 
iki grietinės tirštumo, užtepama ant 
veido, laikoma 15–20 min. Kaukė 
nuvaloma vatos ar marlės tamponu, 
sumirkytu piene.

Lėtas plaukų augimas ir slin-
kimas. Dvi saujelės šviežių vyšnių 
lapų, saujelė vyšnių vaisių (uogų) 
užplikoma litru verdančio vandens. 
Kai užpilas atvėsta iki kūno 
temperatūros, perkošiamas per 
dvigubą marlę ar specialų sietelį. 
Juo tuoj po įprasto galvos trinkimo 
įtrinamos plaukų šaknys.

Romualdas OGINSKAS

5 kūno dalys, 
kurių žmogui 

nebereikia
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Netrukus Klaipėdoje esan-
tis neįgaliųjų paplūdimys bus 
labiau pritaikytas judėjimo ne-
galią turintiems žmonėms – iki 
rugpjūčio čia žadama sumon-
tuoti naujus laiptus su nuovaža. 
Tiesa, kyla abejonių, ar ir šį sykį 
pinigai nebus išmesti į balą, nes 
nuovaža, kaip ir įprasta uosta-
miesčio paplūdimiuose, padės 
tik nusileisti nuo kopos, bet ne 
nuvažiuoti iki jūros.

Pastarosiomis dienomis į ne-
įgaliųjų paplūdimį atvykę žmo-
nės nustebo – neliko čia buvu-
sių betoninių laiptų ir nuova-
žos, o kiek atokiau sumontuo-
ti nauji mediniai laiptai, tačiau 
jie nepritaikyti rateliais judan-
tiesiems. Anot Klaipėdos savi-
valdybės administracijos Miesto 
ūkio departamento direktoriaus 
Liudviko Dūdos, seni pavojin-
gi laiptai išvežti, o jų vietoje bus 
sumontuoti nauji. Jie bus medi-
niai, nes ši medžiaga tinkames-
nė pajūriui. Pasak jo, numatyta, 
kad neįgaliesiems skirta nuova-
ža šį sykį bus kur kas nuožulnes-
nė, nei buvusi betoninė. Ją įreng-
ti planuojama ne vėliau kaip iki 
rugpjūčio.

Priekaištus, kad vasaros vi-
durys ne pats tinkamiausias 
metas įrengti paplūdimių inf-
rastruktūrą, valdininkas atrėmė 
aiškindamas, jog viską lemia il-
gai trunkančios viešųjų pirkimų 
procedūros. „Juk visuomet taip, 
net kai ir mokyklas remontuoja-
me. Kol baigiasi viešieji pirkimai 
ir gali prasidėti remonto darbai, 
ateina ir rugsėjo pirmoji. Geriau 
vidury vasaros, nei niekada. Juk 
ir iki šiol neįgalieji negalėjo į šį 
paplūdimį patekti, nes čia buvę 
betoniniai laiptai buvo visiškai 
nesaugūs“, – pabrėžė L.Dūda.

Vis dėlto kyla abejonių, ar 
įrengus naujus laiptus neįgalie-
ji tikrai galės džiaugtis galimybe 
pasiekti jūrą. Pasak L.Dūdos, es-
kiziniame projekte nesuplanuo-
ta, kad medinė nuovaža tęstųsi 
iki pat jūros. Tad, pasak Klaipė-
doje veikiančios organizacijos 
„Likimo laiptai“ vadovo Adolfo 
Ruškio, šis projektas turėtų būti 
patobulintas. Jo nuomone, įren-
giant tokią nuovažą derėtų va-
dovautis panašiu sėkmingai įgy-
vendintu Monciškėse projektu – 
tai bene vienintelė vieta, kur neį-
galieji gali pasiekti jūrą.

„Vakarų ekspreso“ tinklalapyje paskelbtame Editos Gudavičės 
straipsnyje „Klaipėdos pajūris neįgaliesiems nepasiekiamas“ ra-
šoma apie tai, kad artimiausiu metu bus tvarkomas priėjimas 
nuo kopų iki paplūdimio, bet apie galimybę neįgaliesiems pa-
siekti ir jūrą, ne tik smėlį, nepagalvota.

Ar neįgalieji pasieks 
jūrą?

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Sekundės“ laikraščio tinklalapyje paskelbtame Linos Dransėkai-
tės straipsnyje „Neįgalieji nebebus skatinami dirbti“ rašoma apie 
lankytojų nesulaukiantį neseniai atidarytą profesinės reabilitaci-
jos skyrių Panevėžyje ir apie planuojamus profesinės reabilitaci-
jos programos pakeitimus.

Kodėl neįgalieji nenori 
mokytis?

Nuolat kalbama, kad neįga-
liųjų integracija ir įsiliejimas į 
darbo rinką yra vienas iš valsty-
bės prioritetų. Per 5-erius metus 
neįgaliųjų profesinės reabilitaci-
jos paslaugų plėtrai skirta dau-
giau nei 20 mln. litų Europos Są-
jungos lėšų. Panevėžyje prieš ke-
lis mėnesius duris atvėrė moder-
nus Darbo rinkos mokymo cen-
tro Neįgaliųjų profesinės reabi-
litacijos skyrius. Tačiau norinčių-
jų mokytis – tik vienetai, nes ne-
įgalieji baiminasi po tokios rea-
bilitacijos liksią ir be darbo, ir be 
pašalpų. O Seime jau parengtas 
įstatymo projektas, pagal kurį 
profesinės reabilitacijos centre 
besimokantieji nebeteks ir mo-
kymosi stipendijos.

Panevėžio darbo rinkos mo-
kymo centro direktorius Valen-
tinas Masilionis teigė, kad nuo 
kovo pradėjusiame veikti Neį-
galiųjų profesinės reabilitacijos 
skyriuje šiuo metu mokosi tik 
8 neįgalieji, nors centras galėtų 
priimti per metus 60–70 žmonių 
iš visos apskrities. Anot direkto-
riaus, neįgalieji turėtų būti suin-
teresuoti mokytis, nes gauna ne 
tik galimybę būti tarp kitų žmo-
nių, įgyti naujų įgūdžių ir gebė-
jimų, bet ir stipendiją, maitini-
mą. Be to, kompensuojamos ke-

lionės išlaidos. Tačiau neįgalieji 
neskuba pasinaudoti šia galimy-
be. Jau parengtas įstatymo pro-
jektas, kad nuo 2014-ųjų sausio 
1-osios neįgalieji, kurie dalyvau-
tų profesinės reabilitacijos pro-
gramoje, mokymosi pašalpą ga-
lėtų gauti tik tuo atveju, jeigu ne-
turėtų teisės gauti šalpos pensi-
jos ar valstybinio socialinio drau-
dimo netekto darbingumo pen-
sijos. V.Masilionis įsitikinęs, kad 
tada norinčiųjų dalyvauti profe-
sinės reabilitacijos programoje iš 
viso nebūtų. Jis svarstė, jog gal ir 
reikėtų apkarpyti pašalpą, atsi-
žvelgiant į neįgaliojo motyvaci-
ją, bet griežtai jas panaikinti vi-
siems programoje dalyvaujantie-
siems – neteisinga.

Neįgaliųjų organizacijų at-
stovai mano, kad dėl neįgalių-
jų nenoro dalyvauti profesinės 
reabilitacijos programoje kalta 
valstybės politika: žmonės bijo, 
kad po profesinės reabilitaci-
jos jie ne tik neras darbo, bet ir 
nebegaus netekto darbingumo 
pensijos. Pasak Panevėžio kraš-
to žmonių su negalia sąjungos 
pirmininkės Reginos Novikie-
nės, neįgalieji norėtų įgyti pro-
fesiją ir dirbti, bet, bijodami ne-
tekti jiems priklausančių pašal-
pų, atsisako mokytis.

Žaidynės – laukiamas ir ilgai 
prisimenamas įvykis

(atkelta  iš 1 psl.)

Labai svarbus ir pačių dalyvių, 
neįgaliųjų organizacijų vadovų 
požiūris bei palaikymas. Visos 30 
komandų į varžybas atvyko savo 
pačių susirastu, neretai – ir savo 
lėšomis apmokėtu transportu. 

Rungčių populiarumas 
nesikeičia

Per 5-erius metus beveik ne-
pakito ir žaidynių rungtys. At-
sisakyta tik nemažai organiza-
cinių keblumų kėlusio bei nepi-
giai atsiėjusio orientacinio spor-
to. Likusios – šaškės ir šachma-
tai, smiginis, rankų lenkimas, 
baudų metimas, krepšinis (3 x 
3), bočia – išlaikė savo populia-
rumą ir patraukia vis daugiau 
sporto entuziastų. Pastaraisiais 
metais neįgalieji ypač pamėgo 
bočios žaidimą – šiemet savo jė-
gas jame panoro išbandyti net 29 
komandos. Didelio susidomė-
jimo sulaukė ir rankų lenkimo 
rungtis. Įdomu, kad jėgą išban-
dyti šįkart pasiryžo vos ne du-
kart daugiau moterų (net 18) nei 
vyrų (10). Tradiciškai ilgiausiai 
kovos vyko prie šaškių ir šach-
matų lentų (vien šaškininkų su-
sirinko arti 50-ies). Kone visas 4 
žaidynių valandas neįgalieji ri-
kiavosi prie smiginio rungties, 
o aistruoliai entuziastingai palai-
kė gausius rankos taiklumą pa-
sitikrinti panorusius baudų me-
tikus ir saviškius krepšininkus. 

Draugiškos kovos
Neįgaliųjų sporto žaidynės 

– ne sportinio meistriškumo ko-
vos, o draugiškos varžybos, ku-
riose vyrauja geranoriška atmos-
fera, bičiulių palaikymas. Smagu 
buvo stebėti moterų rankos len-
kimo varžybas. Kuršėnų „Atgai-
vos“ sporto klubo narė Angelė 
Lideikienė ir radviliškietė Irena 
Vilniuvienė finalinėse kovose su-
sitinka ne pirmą kartą – abi mo-
teris galima pavadinti šios spor-
to šakos profesionalėmis. Angelė 
juokavo, kad ir pirmąsias vietas 
moterys draugiškai pasidalija – 
vienąsyk aukso medalį laimi vie-
na, kitąsyk – kita. Šįkart už Ange-
lės dešiniąją ranką stipresnės var-
žovės neatsirado – I.Vilniuvienė 
liko antra, o pirmą kartą rungtį 
kairiąja ranka išbandžiusi kur-
šėniškė turėjo nusileisti kitai bi-
čiulei iš „Atgaivos“ – Elenai Ado-
maitienei. 

Kėdainiškis Zenonas Piliu-
kaitis – vienas iš azartiškiausių 
žaidynių senjorų. 81-uosius be-
baigiąs šaškių entuziastas pa-
sakojo šį žaidimą pamėgęs nuo 
vaikystės. Jo žodžiais, tikintis  

sėkmingos partijos baigties, į 
priekį reikia numatyti 10–12 ėji-
mų. Z.Piliukaitis pripažįsta, kad 
atmintis jau ne tokia kaip jaunys-
tėje, o ir regėjimas nusilpęs, tad 
prie šaškių lentos jis vis dar sėda 
labiau sentimentų šiai sporto ša-
kai, o ne noro nugalėti vedamas. 

Prieš žaidynes – varžybos 
apskrityse 

Dauguma žaidynėse dalyva-
vusių neįgaliųjų draugijų nebu-
vo praleidusios nė vienų čia vy-
kusių draugiškų varžybų. Penk-
tą kartą į Kauno sporto halę at-
vyko 15 sportininkų Tauragės 
rajono neįgaliųjų draugijos de-
legacija, 16 neįgaliųjų iš Alytaus 
miesto neįgaliųjų draugijos, 14  iš 
Vilkaviškio, 12 iš Kauno rajono, 8 
iš Kazlų Rūdos ir t.t. Pasak pas-
tarosios organizacijos pirminin-
kės Ramutės Sarapinavičienės, 
pernai jų buvę daugiau – šiemet 
žmonių skaičius labai priklausė 
nuo to, kokį transportą gavo. Ne 
visiems pasisekė taip, kaip alytiš-
kiams, turintiems savo autobusą.

Marijampolės, Alytaus, Vil-
niaus ir kitų apskričių neįgalie-
ji į respublikines žaidynes atvy-
ko spėję įgyti gerą formą, mat 
dalyvavo savo regionuose su-
rengtose varžybose. Į Marijam-
polėje vykusias apskrities var-
žybas buvo išvykę 12 Vilkaviš-
kio rajono neįgaliųjų draugijos 
sporto entuziastų, iškovojusių 
po 2–3 medalius. Sėkmė lydėjo 
ir visą jų komandą, pelniusią I 
vietą. Pasak draugijos pirminin-
kės V.Jasionienės, įvairių rungčių 
Marijampolėje buvo netgi dau-
giau nei čia, tad buvo gera proga 
pasitreniruoti. Ir iš respublikinių 
žaidynių vilkaviškiečiai grįžo su 
4-iose rungtyse pelnytais meda-
liais: I vietą iškovojo šaškininkė 
Konstancija Brovkienė ir krepši-
nio (3 x 3) komanda, bočios var-
žybose jie buvo antri, o baudų 
metimo rungtyje Valdas Mikel-
kevičius užėmė III vietą. Gerai 
vilkaviškiečių komandoje sekė-

si ir nuo 4 klasės „auginamam“ 
sportu besidominčiam draugijos 
nariui, dabar jau 18-mečiui Airi-
dui Butkui, ir Europos vicečem-
pionui Vitui Jablonskiui. 

Iš žaidynių – su gausiais 
medalių komplektais
Dar nė sykio iš respublikinių 

sporto žaidynių Elektrėnų neį-
galiųjų draugija negrįžo tuščio-
mis. Išimtimi netapo ir jubilieji-
nės žaidynės – elektrėniškiai par-
sivežė 7 medalius. Aukso apdo-
vanojimą pelnė šaškių didmeis-
tris Anatolijus Šugajevas, o rate-
liais judanti Irina Lekavičiūtė iš-
kovojo net 3 medalius – 2 už sė-
dinčiųjų vežimėlyje rankų lenki-
mą (kaire ir dešine), dar vieną – 
už baudų mėtymą. Sidabro me-
dalius pelnė krepšinio komanda 
(3 x 3), bronzos – šaškininkė Bi-
rutė Kazlauskienė ir kairės ran-
kos lenkikė Rasa Ščerbavičiūtė.

Ko gero, labiausiai žaidynių 
sėkmė šypsojosi radviliškiečiams 
– jie pelnė net 11 apdovanojimų: 
5 aukso, 3 sidabro ir 3 bronzos 
medalius. Rankų lenkimo rung-
tyje Vytautui Aleknai neprilygo 
nė vienas šios sporto šakos mė-
gėjas – aukso medalius jis iško-
vojo ir kairės, ir dešinės rankos 
lenkimo rungtyse. Kaip žino-
ma, stiprios ir radviliškietės mo-
terys – I.Vilniuvienė rankų len-
kimo rungtyje (dešine) pelnė si-
dabro medalį. Tokį pat apdova-
nojimą ji iškovojo ir baudų meti-
mo rungtyje. Su aukso medaliais 
į namus grįžo ir Gintautas Zak-
šauskas, Algis Petrašiūnas bei Si-
gitas Puodžiukas. 

Ir raseiniškis Virginijus Že-
maitis sporto žaidynėse papildė 
savo medalių kolekciją. Vyriškis 
pasakojo per 7-erius metus iš-
kovojęs net 33 medalius. Blins-
trubiškio globos namų gyvento-
jas labai mėgsta krepšinį, baudų 
mėtymą, bočią. Šios rungtys jam 
buvo sėkmingos ir Kaune.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Žaidynių direktorius Ignas Mačiukas (dešinėje) apdovanoja vyriausiąjį tei-
sėją Rimgaudą Augūną.

Bočia – viena populiariausių žaidynių rungčių. Prie šachmatų lentos – alytiškis Vytautas Krivas (kairėje).
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

 Visagino neįgaliųjų sporto 
klubo „Visaggalis“ prezidentas Mo-
destas Baltakis laiškelyje „Bičiu-
lystei“ papasakojo apie Ignalinoje 
vykusią stovyklą judėjimo negalią 
turintiesiems.

Keturias dienas trukusioje 
stovykloje „Neįgaliųjų apmoky-
mas gyventi lauko sąlygomis“ 
dalyvavo 23 neįgalieji iš įvairių 
miestų neįgaliųjų sporto klubų. 
Tai buvo puiki proga įgyti nau-

Išmėgino jėgas ir mokėsi  
gyventi gamtoje

įrankio stūmimo, dar įėjo ir dis-
ko bei ieties metimas, dvi važia-
vimo vežimėliu distancijos. Su-
siklosčius  tam tikroms aplin-
kybėms moteris buvo padariu-
si pertrauką, o kai po 10 m. vėl 
grįžo į lengvąją atletiką, rutulį 
nustūmė 5 m 35 cm. Sportinin-
kės teigimu, tai nebuvo labai ge-
ras rezultatas, tačiau to pakako, 
kad taptų šios sporto šakos pa-
saulio vicečempione. 

Ypač sėkmingos Irenai buvo 
2011 m. pasaulio neįgaliųjų spor-
to žaidynės Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose, iš kurių ji sugrįžo su 
aukso medaliu. Pernai Naujojo-
je Zelandijoje vykusiame pasau-
lio neįgaliųjų lengvosios atletikos 
čempionate I.Perminienė užėmė 
ketvirtą vietą.

Londono parolimpinės žai-
dynės – jau antrosios aukščiau-
sio lygio planetos varžybos 
I.Perminienės biografijoje. Prieš 
ketverius metus ji dalyvavo Pe-
kine vykusioje parolimpiadoje, 
iš kurios grįžo tarp 15 dalyvių 
užėmusi 6-ąją vietą ir rutulį nu-
stūmusi 5 m 97 cm. 

Varžybų rezultatai 
gerinami labai sparčiai 

Per nuo Pekino parolimpi-
nių žaidynių prabėgusius ketve-
rius metus sportininkės rezulta-
tai smarkiai pagerėjo. Neseniai 
Olandijoje vykusiame Europos 
neįgaliųjų lengvosios atletikos 
čempionate ji iškovojo sidabro 
medalį – rutulį nustūmė 6 m ir 
35 cm. Tiesa, pati Irena nėra juo 
visiškai patenkinta ir lygina su 
šuoliu į tolį neįsibėgėjus. 

Rateliais judantis sporti-
ninkas rutulį stumia kitaip nei 
sveikas šios sporto šakos atsto-
vas. Neįgaliajam reikia specia-
lios įrangos – sėdėdamas ant pa-
aukštintos kėdės jis viena ran-
ka įsitveria į tvirtą kartį, kurią 
traukdamas prie savęs kita ran-
ka stumia rutulį. Šią kartį išju-
dinusiai iš vietos Irenai buvo 
parodyta raudona kortelė – pir-

masis bandymas nebuvo įskai-
tytas. Toks atvejis sportinin-
kės karjeroje – pirmasis. Pasak 
I.Perminienės, jis tik parodo, 
kaip griežtėja varžybų taisy-
klės, kaip sunkiau darosi siek-
ti rezultato.     

Ką tik vykusį Europos čem-
pionatą neįgalūs lengvaatlečiai 
vadina generaline parolimpinių 
žaidynių repeticija – jame daly-
vavo visi būsimi Senojo žemyno 
varžovai. Tačiau pelnyto apdo-
vanojimo Irena pernelyg nesu-
reikšmina. Pasak sportininkės, iš-
kovotas sidabro medalis nesutei-
kia garantijos, kad pateksi į paro-
limpinį trejetuką. Varžybose da-
lyvaus ir stiprios varžovės iš Tu-
niso bei Kinijos, kurių rezultatai 
artimi pasaulio rekordui. Irena 
rungsis jungtinėje – F54, F55 ir 
F56 klasių – moterų rutulio stū-
mikių grupėje, į kurią įsijungs 
ir stipri amerikietė sportininkė. 
Realiai vertinant situaciją, pasak 
Irenos, būtų labai šaunu pagerin-
ti Europos čempionate pasiektą 
rezultatą ir patekti į stipriausiųjų 
penketuką. Nors... blogas tas ka-
reivis, kuris nesvajoja tapti gene-
rolu. Juk pernai Dubajuje vyku-
siame pasaulio čempionate rutu-
lį ji buvo nustūmusi 6 m 49 cm. 

Sudėtingas pasirengimas 
žaidynėms  

Iki parolimpinių žaidynių li-
kęs laikas skirtas pasirengti var-
žyboms. Mažiausiai po 2 val. 
kasdien trenerio Eugenijaus Pe-
troko prižiūrima Irena dirba iki 
devinto prakaito. Jeigu oras ge-
ras, treniruotės vyksta Raseinių 
kūno kultūros sporto centro sta-
dione, jei ne – centro koridoriu-
je. Irena juokauja, kad jeigu kas 
nufilmuotų ir parodytų, kaip 3 
m pločio, 3 m aukščio ir apie 7 
m ilgio čiužiniais nuklotame ko-
ridoriuje treniruojasi parolim-
pinių žaidynių dalyvė – niekas 
nepatikėtų, kad taip įmanoma.  

Tiesa, pasirengimą parolim-
pinėms žaidynėms palengvina 
sportininkei skirta stipendija. 
Už šiuos pinigus ji perkasi rei-
kiamą maistą, papildus, moka 
už masažus, fizioterapijos se-
ansus. „Krūviai dideli ir baisu, 
kad kas nors nenutiktų – nesu-
sižaločiau, nepatirčiau traumos, 
– sako sportininkė. – Ir baseinas 
atsipalaidavimui būtinas.“  

Irena džiaugiasi ir dėkoja li-

kimui, kad sutiko labai puikų 
trenerį E.Petroką, su kuriuo dir-
ba nuo 2005 m. „Jeigu ne jis, ne-
būčiau pasiekusi tokių rezulta-
tų, – atvirai kalba sportininkė. – 
Treneris dirba ne tik su manimi, 
dar turi 12 lengvąja atletika užsi-
imančių vaikų grupę. Už mano 
treniruotes jis negauna jokio pa-
pildomo užmokesčio. Jeigu pa-
siseka laimėti, treneriui atitenka 
pusė mano premijos. Betgi tos 
mūsų premijos – vienos ašaros.“

Tikėjimo sėkme  
nepristigs

Parolimpinėms žaidynėms 
nepakanka vien gero fizinio pasi-
rengimo. Labai svarbu suvaldyti 
emocijas, startinį stresą ir jaudu-
lį. „Juokaudama sakau, kad kiek- 
vienos varžybos yra gimdymas, 
– sako Irena. – Prisimenu tą ne-
nusakomą jausmą, užvaldžiusį 
Pekino parolimpinėse žaidynė-
se, kai išvestus į „Paukščio liz-
do“ stadioną dalyvauti varžy-
bose turėjusius sportininkus su-
tiko dešimčių tūkstančių žiūro-
vų plojimai. Išvakarėse ten vy-
kusiose treniruotėse viskas at-
rodė normalu, o stebint tokiam 
žiūrovų skaičiui pasijutom visiš-
kai kitaip – tarsi mažyčiai vaba-
lėliai...“ Tokius emocinius poky-
čius nelengva priimti net socia-
linio darbo psichologo ir peda-
gogo specialybę Šiaulių univer-
sitete 2000-aisiais įgijusiai Irenai. 

Be sportininkų, į Londo-
ną vyksiančioje Lietuvos dele-
gacijoje bus gydytoja, golbo-
lo komanda turi kineziterapeu-
tą-masažistą. „Sportininkui rei-
kia, kad specialistas atpalai-
duotų raumenis, juos ištampy-
tų, – dalijasi mintimis Irena. – 
Tokio lygio rungtynėse pagal-
ba apšylant būtina.“ Deja, var-
žybos vyks skirtingose vietose, 
ne tuo pačiu metu, todėl vienas 
žmogus visiems negalės padėti. 

Vis dėlto, nors Lietuvos pa-
rolimpiečių delegacija sporti-
ninkams padedančių specialis-
tų, aptarnaujančio personalo 
skaičiumi ir negali prilygti tur-
tingoms pasaulio šalims, pasak 
I.Perminienės, patiems sporti-
ninkams ryžto, azarto ir tikėjimo 
sėkme tikrai nepristigs. „Mes 
padarysime viską, ką galime“, 
– patikino parolimpinių žaidy-
nių dalyvė.

Aldona DELTUVAITĖ 

jų įgūdžių, pabūti gamtoje. Visą 
stovyklos laiką neįgalieji mokė-
si prisitaikyti gyventi gamtoje, 
ruošti maistą, rinkti žoleles ar-
batai. Jie taip pat mokėsi staty-
ti palapines, kurti laužą. Stovy-
klos dalyviai, įvairių neįgalių-
jų sporto klubų atstovai išban-
dė jėgas draugiškose varžybo-
se. Bočią, smiginį žaisti geriau-
siai sekėsi Visagino „Visaggalio“ 
sportininkams, jie taip pat dalijo-

si pirmąją vietą su Marijampolės 
„Šešupės“ klubo sportininkais, 
taikliai šaudydami iš pneumati-
nio šautuvo. Taiklumo marijam-
poliečiai nepristigo ir mėtydami 
baudas, jų rezultatai – geriausi. 
Įdomią pasagų mėtymo rungtį 
laimėjo Kauno neįgaliųjų spor-
to klubas „Santaka“. Na, o žu-
vys geriausiai kibo nepralenkia-
miems „Šešupės“ ir „Santakos“ 
neįgaliųjų sporto klubų nariams.

Autistas Jutos 
dykumoje praleido 

tris savaites
28 metų amerikietis Viljamas Mar-

tinas, turintis autizmo sindromą, viena 
Pietų Jutos valstijos dykuma per tris sa-
vaites nukeliavo apie 64 kilometrus. 
Taip jis bandė pasiekti miestą kaimy-
ninėje Arizonoje.

Pasiklydęs ir likęs be pinigų vy-
ras paskambino savo tėvui, kuris lie-
pė jam sustabdyti pakeleivingą auto-
mobilį ir važiuoti į Peidžo miestą Ari-
zonoje. Ten jis galėtų išsigryninti tėvo 
jam paliktus pinigus.

Tačiau, užuot taip padaręs, autiz-
mo sindromą turintis vyras nusprendė 
eiti palei šalia tekančią Eskalantės upę, 
o paskui valtimi per susisiekiantį Paue-
lo tvenkinį nusigauti iki Peidžo miesto. 
Dykumoje daugiau kaip 20 dienų pra-
leidęs vyras mito varlėmis, medžių la-
pais ir gėrė upės vandenį.

Pasak šerifo pavaduotojo Rėjaus 
Gardnerio, buvusio pasiklydusį vyrą 
pastebėjusiame sraigtasparnyje, ap-
tiktas keliautojas buvo visiškai išse-
kęs ir net nebepastovėjo ant kojų. 
R.Gardneris tikina negalintis patikėti, 
jog pavyko jį rasti gyvą, mat praleidęs 
dykumoje dar bent vieną dieną jis, ko 
gero, nebūtų išgyvenęs.

Pavogta skulptūra
Didžiojoje Britanijoje pavog-

ta žinomo skulptoriaus Henrio Muro 
bronzinė kompozicija, vertinama 500 
tūkst. svarų sterlingų (770 tūkst. dole-
rių). Skulptūra „Saulės laikrodis 1965“ 
stovėjo šalia H.Muro (1898-1986) už-
miesčio namo Hartfordšyro grafystėje 
į šiaurę nuo Londono. Menininkui mi-
rus, sodyba tapo muziejumi, kur eks-
ponuojami jo darbai. Pareigūnai įsiti-
kinę, kad piktadariai ketina parduo-
ti H. Muro kūrinį metalo supirktuvei.

Pastaraisiais metais Didžiojoje Bri-
tanijoje labai padaugėjo metalo, pir-
miausia – spalvotojo, vagysčių. Vien 
tik per trejus praėjusius metus vario 
kaina išaugo daugiau kaip du kartus. 

Avys „skambina“ 
šeimininkui 

Ūkininkas Erardas Lau iš Pietų Af-
rikos, Keiptauno priemiesčio, norėda-
mas apsisaugoti nuo vagių, savo ave-
les aprūpino... mobiliaisiais telefonais. 
Vos tik augintinės jam paskambina, vy-
ras žino, kad kažkas negerai. Pasak jo, 
avims ant kaklo parišti mobilieji tele-
fonai automatiškai aktyvinasi, kai avys 
pradeda bėgti. Tai jos paprastai daro 
tik teritorijoje pasirodžius vagišiams. 
Po mobilųjį telefoną nešiojasi 4 avys 
iš skirtingų vyro turimų avių kaime-
nių. Pasak E.Lau, joms pradėjus bėg-
ti ir suveikus parištiems mobiliesiems 
telefonams, jis mato, iš kurios avių kai-
menės sklinda pavojaus signalas. Taip 
vyras žino, kur ieškoti vagių savo 750 
hektarų teritorijoje. Tokia idėja E.Lau 
kilo, kai vagys pavogė 27 jo avis ir 13 
ėriukų. Šiuo metu Pietų Afrikos gany-
klose vagys yra itin aktyvūs, mat da-
bar čia žiema, anksti temsta. Ūkininko 
teigimu, kreiptis į policiją beprasmiš-
ka, mat artimiausia nuovada yra toli. 

Vokietijoje daugėja 
vienišių

Federalinės statistikos tarnybos 
duomenimis, pernai Vokietijoje kas 
penktas žmogus gyveno vienas. To-
kių žmonių 2011-aisiais buvo 15,9 mln. 
Prieš 20 metų šis skaičius siekė 11,4 
mln. ir sudarė 14 proc. visų gyvento-
jų. Pastaraisiais metais padaugėjo vie-
nišų vyrų. 1991-aisiais vieni gyveno 11 
proc. Vokietijos vyrų, o pernai – jau 19 
proc. Moterų šis rodiklis pakilo nuo 18 

iki 21 proc. Dauguma vienišių gyvena 
didmiesčiuose. Miestuose, turinčiuo-
se mažiausiai 500 tūkst. gyventojų, 
pernai vieni gyveno 29 proc. žmonių. 
Miesteliuose ir kaimuose, kuriuose yra 
mažiau nei 5 tūkst. gyventojų, vieniši 
žmonės sudarė 14 proc.

Rado 60 mln. metų 
vėžlio šarvą

Grupė paleontologų Kolumbijoje, 
viename anglių kasyklų rajone aptiko 
vėžlio, gyvenusio prieš maždaug 60 
milijonų metų, šarvą. Roplio nugaros 
skydo skersmuo sudarė 1,5 m. Moksli-
ninkų nuomone, toks platus šarvas ne 
tik saugojo vėžlį nuo pavojingų plėš-
rūnų, bet ir padėjo gyvūnui reguliuo-
ti kūno temperatūrą, nes jam tekdavo 
daug saulės spindulių. 

Pastaruoju metu toje pat akmens 
anglių telkinio teritorijoje dažnai ap-
tinkama priešistorinių gyvūnų lieka-
nų. Pavyzdžiui, rasti didžiulės 15 m il-
gio ir maždaug tonos svorio gyvatės, 
6 m krokodilo, taip pat gėlavandenio 
vėžlio, kurio šarvo ilgis buvo apie 2 m, 
suakmenėję skeletai. 

Murkiantis meras

Maždaug pieš 15 m. dalis vieno 
Aliaskos miestelio gyventojų buvo la-
bai nepatenkinti kandidatais į mies-
to mero pareigas. Jie juokais pasiū-
lė verčiau jau meru išrinkti katiną. Ke-
turkojis kandidatas laimėjo ir nuo to 
yra šio garbingo titulo savininkas. Pu-
siau beuodegės veislės katiną, mies-
telio gyventojų  pagarbiai vadinamą 
„Majoru Stabsu“, dažniausiai galima 
sutikti besitrainiojantį jaukioje vietos 
kavinaitėje-ledainėje, įsikūrusioje be-
veik pačiame miesto centre. Kiekvie-
nais metais čia atvyksta nemažai tu-
ristų, norinčių susipažinti su garsiuo-
ju pūkuotu meru.

Kazachų olimpiečiai 
pasistiprins arkliena

Kazachstano olimpinė komanda 
tikisi sustiprinti jėgas ir iškovoti dau-
giau pergalių Londone vyksiančioje 
olimpiadoje, maitindamasi arklienos 
dešromis. Šios Vidurinės Azijos šalies 
sportininkai tiki, kad tradicinis patie-
kalas iš arklienos galėtų padėti page-
rinti jų pasirodymus. Arkliena – neats-
kiriama tradicinės kazachų virtuvės 
dalis. Ypač mėgstamos džiovintos ar-
klienos dešros, vadinamos „kazy“. Tie-
sa, dar neaišku, ar kazachams pavyks 
atsivežti dešrų iš arklių mėsos į Jung-
tinę Karalystę, mat šalyje galioja griež-
tos mėsos įvežimo taisyklės.

Šalis į Londoną siunčia boksininkų, 
imtynininkų ir sunkiaatlečių, kuriems 
ypač svarbi baltymų turtinga dieta. 

Benamiai grąžino 
rastus pinigus

Brazilijoje benamių porelė kelkraš-
tyje rado šiukšlių maišelį su 20 tūkst. 
realų (27,6 tūkst. Lt) ir iš karto pinigus 
perdavė policijai. Žinybų duomeni-
mis, po vienu San Paulo tiltu gyve-
nantys benamiai vaikštinėdami išgir-
do aidint signalizaciją. Eidami ta kryp-
timi, iš kur sklido garsas, jie rado seg-
tuvą ir šiukšlių maišelį su pinigais. Ra-
dinį jie perdavė pareigūnams.

Policijos atstovai tokį benamių el-
gesį vadina pavyzdiniu. Vienas iš bena-
mių prisipažino rinkdamas šiukšles už-
dirbantis šešis eurus per dieną.

Neįgaliųjų sporto 
pradininkė – iki šiol 

tarp geriausiųjų

(atkelta  iš 1 psl.)

Parolimpines 
žaidynes 

pasitinkant
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Pasvaliečiams Rasai Rimkūnaitei ir Pranui Pliuškai humoras visada 
praskaidrina nuotaiką.

Įsiklausyti, įsižiūrėti skatinę 
„Gyvenimo mažmožiai“ 

Žmona ir vyras nesusikal-
ba. Kaip jie gali susikalbėti, 
jei jau visą savaitę nesikalba? 
Nuo ko viskas prasidėjo? Kaip 
visada – nuo dalykų, kurie, 
palyginus su pradiniu spro-
gimu, nuodėmingu Adomo 
ir Ievos obuoliu, pasauliniu 
tvanu ir net su dinozaurų iš-
nykimu, atrodo tokios smulk- 
menos, kad be mikroskopo 
net neįžiūrėtum. Tai iš šalies 
taip atrodo, o žmonos vyrui 
ir vyro žmonai prieš akis ne-
užmirštamas dalykas, ta bai-
si akimirka, kai iš darbo įlė-
kęs vyras stvėrė televizoriaus 
pultelį ir įjungė kanalą, kuris 
transliavo futbolą. Baisus po-
elgis! Juk tuo metu žmona jau 
kaupė čiurkšlę ašarų prieš ei-
linę jaudinančią dviejų besi-
slapstančių įsimylėjėlių ilgo 
išsiskyrimo sceną.

Ašaros moterėlei vis dėl-
to ištryško, kaip ir turėjo būti 
pagal iš anksto numatytą sce-
narijų, tik dabar jau neaišku, 
dėl ko? Gal dėl vaizduotėje 

Tęsinys – kitame numeryje.

Aldonos Milieškienės nuotr.

Tęsinys. Pradžia –  
„Bičiulystės“ 26 numeryje

Mano šeimos gydytoja – la-
bai dėmesinga. Neskubėdama 
išklauso nusiskundimų, šyp-
sosi, nepamiršta parašyti ma-
dingų papildų.

Šiandieną susiruošiau pas 
gydytoją: iš komodos išsitrau-
kiau apatinių baltinukų kom-
plektėlį Nr.1 (prancūziškas 
Nr. 2 skirtas paskutinei kelio-
nei), pasipuošiau, ant jo užsi-
vilkau klasikinį kostiumėlį ir 
pirmyn...

Šeimos gydytoja šypsoda-

Vos tik pasirodžius Skuodo rajono Gė-
salų bendruomenei gerai žinomo literato 
Igno Raudonio šeštajai knygai – roman-
tinei apysakai „Vilkė“, šios bendruome-
nės taryba nutarė skaitytojams pristatyti 
visą knygos autoriaus kūrybą. Šiam rengi-
niui paskyrėme liepos 6-osios – Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo dienos – pavaka-
rę, kad visi kartu galėtume sugiedoti  „Tau-
tinę giesmę“. 

Į I.Raudonio kūrybos pristatymą žmo-
nės susirinko ne vien iš Gėsalų, bet ir iš ap-
linkinių kaimų, Aleksandrijos, Klauseikių, 
Jedžiotų, Kaukolikų, Šačių, Skuodo. Atvy-
ko ir nemažas mokytojų būrelis iš Sedos 
V.Mačernio gimnazijos, Telšių. Visi su gė-
lėmis, dovanėlėmis. 

Renginį pradėjusi Vida Rušinskienė pa-
pasakojo apie poeto kūrybos kelią. Vėliau 
visas dėmesys buvo sutelktas į kūrybos 
apžvalgą. Tai buvo pati įdomiausia šio ren-
ginio dalis. Dauguma atvykusiųjų turi įsigi-
ję vieną ar net kelias šio autoriaus knygas, 
tad kiekvienas panoro išsakyti savo patir-
tus įspūdžius, paskaityti įdomiausias ištrau-
kas. Jauni ir pagyvenę – visi atrado bendrą 
kalbą. Kiekvieną palydėjo plojimai, trum-
pi maršai ar šiaip nuotaikinga muzika. O ir 
pats rašytojas, plojimų lydimas, pora me-
lodijų pagrojo saksofonu, vėliau – ir akor- 
deonu. Ypač entuziastingai visi plojo Tel-
šiuose besimokančiai pirmokei Ignei 
Druskinytei, šauniai padeklamavusiai 
I.Raudonio eilėraštį „Medžianosis“. Susirin-
kusiųjų palaikymo sulaukė ir gėsališkė Yla-
kių gimnazijos mokinė Perla Šilinskaitė, iš-
leidusi pirmąją savo knygutę. 

Nemažai renginio dalyvių taip pat pa-
noro tarti keletą žodžių apie šių knygų au-
torių, buvusį savo mokytoją. Šiltais prisi-
minimais pasidalijo Sedos gimnazijos di-
rektorė Genovaitė Griciuvienė, direktorės 
pavaduotoja Vida Gramauskaitė. Stebino, 
kad daugelis svečių jau buvo įsigiję apysa-
ką  „Vilkė“ ir noriai skaitė bei aptarė ištrau-
kas apie jaunųjų kinologų žygdarbius. Nu-
skambėjo nuoširdus Aleksandrijos ben-
druomenės pirmininkės Vilijos Statkuvie-
nės pasisakymas. Pasak jos, poeto kūryba 
bus pristatyta ir Aleksandrijos skaitytojams.

I.Raudonis padėkojo rėmėjams, pa-
dėjusiems „Vilkei“ išvysti dienos šviesą, o 
paklaustas, kada bus parašyta knyga apie 
Gėsalus, pažadėjo tai padaryti kitais me-
tais. Baigiantis šventiniam renginiui, poe-
tui sugiedota „Ilgiausių metų“, o 21 val. – 
visų vieningai „Tautinė giesmė“.

Roma POCIUVIENĖ
Gėsalų bendruomenės (Skuodo r.) pirmininkė 

& Pranas PLIUŠKA

Nesusikalba ir tiek
susikurto filmo tęsinio, o gal 
iš apmaudo, kad akys neišvy-
do tos jaudinančios kulmina-
cijos prieš kitą seriją, kuri bus 
tik rytoj. 

Tuo metu aikštėje atsitiko 
tai, kas pusę sirgalių privertė 
linksmai šaukti, net dainuoti, 
o kitą pusę – rėkti nelietuviš-
kai, kumščiu daužyti kur pa-
puola. Ir atsitik tu man taip – 
įvartis! Vyras pribėgo prie te-
levizoriaus, apkabino jį ir pa-
bučiavo. Jis ruošėsi bučiuo-
ti įvartį įmušusį futbolinin-
ką, tačiau paskutinę akimirką 
vaizdas televizoriaus ekrane 
pasikeitė ir lūpos prilipo prie 
praleidusios įvartį komandos 
trenerio sėdynės. Nelaiminga-
sis treneris nusigręžęs garsiau 
už stadiono pranešėją aiškino 
savo atsarginiams žaidėjams, 
kaip toje nelaimę atnešusioje 
situacijoje reikėjo elgtis, o gal 
kaip elgtis nereikėjo. 

Vyras kiek sutrikęs ati-
traukė savo lūpas nuo tre-
nerio užpakalio, tai yra nuo 

ekrano, ir žvilgtelėjo į žmoną. 
Toji vis dar liejo ašaras gailias. 
To jau buvo per daug! Sirga-
lius įtūžo: 

– Tai tu palaikai priešinin-
kų komandą?! Taip ir žinojau! 
Man dabar viskas aišku! Tu 
visada prieš mane. Aš neken-
čiu savo uošvės, o tų ją myli, 
mane erzina tas „susilaižęs“ 
kaimynas, o tu jam šypsaisi, 
aš tiesiog alergiškas šunims, 
o tu juos glostai ir dar maiti-
ni iš rankų. Viską darai, kad 
mano kantrybė trūktų. Grei-
tai einam skirtis. 

Ir abu nuėjo. Kur geriau-
sia skirtis nežinojo, tai nu-
sprendė pabandyti išsiskir-
ti keliose vietose. Kur geriau-
siai pasiseks, ten ir bus jų sky-
rybų vieta. 

Bažnyčioje nepavyko. Ku-
nigas neleido. Parduotuvėje 
blaškė naujos nematytos pre-
kės, tiksliau, nematytos pa-
kuotės. Nepasisekė ir kino teat- 
re. Kaip tyčia filmas nutrūko 
vestuvėmis. Tos serijos, kurio-
je skyrybos, neparodė. Stai-
ga abu susižvalgė, atsitokė-
jo, padaužė vienas kitam per 
pakaušius ir abu patraukė pas 
psichologą. Psichologas buvo 
rimtas vyras. Klausydamasis 
jų pasakojimo, jis nei juokėsi, 
nei verkė, nei kumščiu į stalą 
trankė, nei kojomis trypė. Ne-
labai normalus, bet juk ir gy-
dytojų visokių pasitaiko. 

Psichologas, išklausęs su-
tuoktinių, juos išskyrė iš pir-
mo karto. Ne visam laikui. 
Tik vienai valandai. Pasikal-
bėjo su kiekvienu atskirai akis 
į akį. Vėl kalbėjo labai rimtai, 
tarytum tai būtų jo paties arba 
jam labai artimų žmonių, gal 
net giminaičių, problema. Po-
relė klausėsi ir mokėsi. 

Į namus vyras ir žmona 
grįžo atbuline tvarka – pro 
kino teatrą, parduotuvę ir 
bažnyčią, tik visai ne todėl, 
kad būtų prietaringi. Tiesiog 
sutuoktiniai visur buvo nety-

čia pamiršę po kokį vertingą 
ar bevertį daiktą. 

Peržengę namų slenkstį, 
nutarė nuo rytojaus ryto pra-
dėti naują gyvenimą ir vie-
nas į kitą pažiūrėti kitomis 
akimis. 

Rytojaus rytas. Žmona 
pusryčiams pateikė kiauši-
nienę. Keturioliktą kartą iš ei-
lės. Dėl tų prakeiktų kiauši-
nių vyras ryte jau bijo atsibus-
ti, bet šį rytą sučiulba kitaip: 

– Brangioji, kaip tu suži-
nojai, kad aš šį rytą svajojau 
apie kiaušinienę, o ne apie 
omletą? 

Naujas vakaras. Vyras pa-
galiau po 3 mėnesių prašinėji-
mų, šį kartą net neužsiminus, 
pats ima kabinti prieš 3 metus 
savo dovanotą paveikslą ant 
sienos. Žmona susižavėjusi 
žiūri ir komentuoja procesą: 

– Kaip gerai, kad tą vinį 
būtent čia įkalei! Jei ir susiža-
losime užsikabinę, tai tik kak-
tas, o akių tai tikrai neišsiba-
dysime! Ir vinį kokią gerą ra-
dai – beveik visai nesurūdi-
jusi! Ir pirštai beveik sveiki, 
ir sienos nedaug tenutrupė-
jo, ir vinis nelabai susilanks-
tė, dar ir atlankstyti įmanoma. 
O plaktuko galvutė nuo koto 
visai netoli nulėkė! tik vieną 
balkono durų stiklą išdaužė! 
kaip tik tą mažesnį! Krau-
jo visai nedaug ant grindų! 
Manau, ne tik išgyvensi, bet 
ir turi vilčių pasveikti, o gal 
net ir vaikščiosi... 

Norite sužinoti, kaip da-
bar gyvena ši porelė? Nueiki-
te pas psichologą ir paklaus-
kite. Tiesą sakant, jis jums nie-
ko nepapasakos, nes tai profe-
sinė paslaptis. O rašant šį ra-
šinį man kilo mintis, kuria su 
malonumu pasidalysiu su ju-
mis, mieli skaitytojai: 

Gyvenkite taip, kaip jums 
patinka, ir pamatysite, kiek 
daug šalia yra žmonių, ku-
riems nepatinka, kaip jūs gy-
venate.

Igno Raudonio 
kūrybos vakaras

Ignas Raudonis – jau šešių knygų autorius. 

masi išklausė mano nuogąsta-
vimų, liepė nusirengti iki pu-
sės ir paėmusi į rankas krau-
jospūdžio matuoklį norėjo pa-
matuoti mano gyvenimo krei-
vę, tačiau suskambo jos mobi-
lusis. Ji atsiprašė, vėl patogiai 
įsitaisė kėdėje ir pradėjo pokal-
bį, o aš sėdėjau ir laukiau. Ne-
norom buvau priversta klau-
sytis. Pokalbis sukosi apie au-
tomobilio detales ir aš ėmiau 
tyrinėti sienas. Priešais kabė-
jo sieninis laikrodis, keista, ta-
čiau jis tiksėjo. Prabėgo 5 mi-
nutės, 10, 15, 20, 25, 30 minu-
čių... ir pokalbis baigėsi. Gy-
dytoja griebė mano kortelę ir 

& Gražina ČEKAVIČIENĖ

Et, mažmožis
skubiai pradėjo rašyti. Padė-
jusi tašką, sučiulbo:

– Kraujospūdis normalus, 
širdelė stipri, manau, kraujo 
tyrimų nereikia kartoti. Ko jūs 
laukiate, apsirenkite, nes persi-
šaldysite. Susitiksime po pus-
mečio, sėkmės.

Kaip rašoma romanuose – 
netekau amo. Apsivilkau, at-
sisveikinau ir išėjau iš kabine-
to. Sakot, reikėjo... Et, tiek to, 
suklysti taip žmogiška, ypač 
kai rūpiniesi tokiu mažmožiu, 
kaip paciento sveikata.

Jonaviškei Gražinai Čekavičienei 
arčiau širdies proza.
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