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Parolimpines 
žaidynes 

pasitinkant

Sportininkas 
su kliūtimis 
nesitaiksto 

ir jas įveikia
25-erius metus neįgaliojo vežimėliu judantis kaunietis Kęs-
tutis Skučas – atkaklus ir savarankiškas žmogus, Atėnų pa-
rolimpiados sidabro medalininkas, pasaulinio lygio plau-
kikas, Europos čempionas bei pasaulio vicečempionas, 
socialinių mokslų daktaras, Lietuvos kūno kultūros akade-
mijos Taikomosios fizinės veiklos katedros docentas, Tai-
komosios fizinės veiklos mokslo studijų laboratorijos ve-
dėjas, neįgaliųjų klubo įkūrėjas, treneris – tai tik bendrieji 
neįgalų sportininką apibūdinantys štrichai. Londono pa-
rolimpinėse žaidynėse su tituluočiausiais neįgaliais pasau-
lio plaukikais Kęstutis rungsis savo mėgstamiausioje 50 m 
plaukimo nugara rungtyje.

Plaukikas Kęstutis Skučas į savo ketvirtąsias parolimpines žaidynes vyksta 
ryžtingai nusiteikęs.                                                                          Egidijaus Skipario nuotr.

Europos Komisijos pa-
skelbtoje ataskaitoje tei-
giama, kad, nepaisant 
valstybių narių įsiparei-
gojimų remti traukųjį 
švietimą, specialiųjų ug-
dymosi poreikių turin-
tiems vaikams ir neįga-
liems suaugusiesiems vis 
dar nesudaromos reika-
lingos sąlygos. Daugelis 
šios tikslinės grupės žmo-
nių mokosi specialiosiose 
įstaigose, o besimokan-
tieji įprastinėse švietimo 
įstaigose dažnai nesulau-
kia būtinos pagalbos. Ne-
retai ši situacija paaiški-
nama nepakankamu lėšų 
skyrimu arba dėmesio 
stoka. „Bičiulystės“ savait- 
raštis domisi, kokia yra 
neįgalių vaikų ugdymo 
situacija ir galimybės Lie-
tuvoje, kas daroma, kad 
švietimas šiai tikslinei gru-
pei taptų prieinamesnis.

Treniruotis – į Rygą
Iki parolimpinių žaidynių 

likę pora mėnesių – patys įtemp-
čiausi ir atsakingiausi. Sportinin-
kų dienotvarkėje – kasdienės tre-
niruotės, fiziniai pratimai, ma-
sažai ir pan. O Kęstučiui – dar ir 
didžiulis galvosūkis – kur ras-
ti jam tinkantį 50 m ilgio basei-

ną, kuriame galėtų treniruotis. 
Lietuvoje paradoksali situacija – 
nuo liepos visi baseinai uždaro-
mi „vasaros atostogoms“. Ir nie-
kam nesvarbu, kad čia pat paro-
limpinės žaidynės, kurioms kaip 
tik šiuo metu sportininkas turi 
įtemptai rengtis.

Pagalbą teikia specialistai
Pasak Švietimo ir mokslo mi-

nisterijos Neformalaus ugdymo 
ir švietimo pagalbos skyriaus vy-
riausiosios specialistės Reginos 
Labinienės, neįgalių vaikų ug-
dymo situacija per pastaruosius 
dešimtmečius yra gerokai pasi-
keitusi – sukurta sistema, užtik- 
rinanti, kad specialių poreikių tu-
rintis vaikas neliktų nepastebė-
tas, kad jam laiku būtų suteikta 
pagalba. R.Labinienė pasakoja, 
jog duomenis apie neįgalų vaiką 
pirmiausia gauna sveikatos prie-
žiūros įstaigos, apie juos taip pat 
žino savivaldybių švietimo ir so-
cialinės paramos skyriai. Jais tu-
rėtų rūpintis ir pedagoginių-psi-
chologinių tarnybų specialistai. 
Pastarieji, jei vaikas lankosi tar-
nyboje, teikia rekomendacijas ir 
informuoja specialių poreikių tu-
rintį vaiką auginančius tėvus, kur 
jis galėtų būti ugdomas.

R.Labinienė pažymi, jog ver-
tinant pačią sistemą tobulintinų 
dalykų gal ir būtų galima ras-
ti, bet iš esmės ji yra gera, kas 
kita – tai, kaip ji įgyvendinama. 
Bent kuriai nors iš minėtų gran-
džių geranoriškai neinformavus 
neįgalaus vaiko tėvų, nesuteikus 
jiems pagalbos, gali nukentėti ug-
dymo efektyvumas. R.Labinienė 
paaiškina, jog, nežinodami, kur 
ugdyti ir lavinti savo specialių 
poreikių turintį vaiką, tėvai turė-
tų kreiptis į savivaldybės Švieti-
mo skyrių. Bemaž kiekviena sa-
vivaldybė turi už specialų ugdy-

Neįgalių vaikų ugdymo kokybę 
lemia ne vien pinigai

mą atsakingą specialistą, tad jis ir 
turėtų suteikti visą reikalingą in-
formaciją apie savivaldybės ug-
dymo įstaigas, jų prieinamumą ir 
tinkamumą konkrečiu atveju. Tė-
vai taip pat turėtų žinoti apie teisę 
leisti savo neįgalų vaiką į bendro-
jo lavinimo mokyklą – tai numato 
Švietimo įstatymas. Jei vaiko svei-
katos būklė yra tinkama moky-
tis bendrojo lavinimo mokykloje 
ir tėvai pageidauja būtent tokios 
ugdymo formos, jie turėtų kreip-
tis į mokyklos direktorių. Mokyk- 
la turi užtikrinti, kad toks moki-
nys turėtų padėjėją (jei jo reikia).

Nemotyvuoti tobulėti?
Visiems priimtino atsakymo 

į klausimą, kur geriau moky-
tis specialių poreikių turinčiam 
mokiniui, nėra. Vienu atveju ge-
resnį ugdymą užtikrins specia-
liosios mokyklos, kitu – bendro-
jo lavinimo. Žinoma, renkantis 
tarp šių dviejų alternatyvų daug 
lemia konkreti ugdymo įstaiga, 
joje dirbančių specialistų koman-
da. R.Labinienė pasakoja, jog spe-
cialistų paruošimas dirbti su neį-
galiais vaikais yra labai svarbus – 
nuo jo priklauso ne tik mokslo re-
zultatai, bet ir neįgaliojo savijau-
ta, bendra atmosfera. Tad nuolat 
rūpinamasi ir pačių specialistų 

tobulinimu, jų kvalifikacijos kė-
limu. Savivaldybės tam kasmet 
gauna tikslinių lėšų, kurios, deja, 
neretai yra grąžinamos. Galbūt 
taip yra dėl pačių specialistų, jų 
vadovų motyvacijos stokos. Ne-
retai tokią situaciją nulemia ir per 
daug apkrautos mokymo progra-
mos – pedagogai susitelkę ties da-
lyko mokymu, o bendravimui, 
geresnės atmosferos kūrimui, in-
dividualiam darbui nelieka laiko. 
R.Labinienės teigimu, šiuo metu 
rengiami nauji kvalifikaciniai rei-
kalavimai pedagogams, į kuriuos 
planuojama įtraukti daug kom-
petencijų. Tačiau į problemą rei-
kia žvelgti ne formaliai, mat daly-
vauti įvairiuose seminaruose, ieš-
koti informacijos, domėtis peda-
gogų nepriversime, tam turi keis-
tis jų požiūris į darbą ir neįgalaus 
vaiko mokymą.

Projektas sudomino 
nedaugelį

Šiuo metu baigiamas įgy-
vendinti Europos sąjungos lė-
šomis finansuojamas 2011–2012 
metų projektas „Švietimo pas-
laugų sistemos prieinamumo 
didinimas specialiųjų poreikių 
asmenims“, kuriame panoro  

(nukelta į 3 psl.)

Reginos Labinienės nuomone, pedagogai turi daug galimybių tobulėti ir 
padėti neįgaliam mokiniui, tam tereikia noro.                        Egidijaus Skipario nuotr.



Tikriausiai ne vienas skaitė čekų rašytojo 
O.Sekoros knygą „Skruzdėliuko Ferdos nuotykiai“. 
Gal prisimenate tą mažą skruzdėliuką su ryšuliuku 
ant nugaros, įsitvėrusį didžiulį spyglį, ir iš visų jėgų 
tempiantį visa tai į skruzdėlyną? Ne be reikalo sa-
koma, kad skruzdėlės pakelia dešimt kartų už save 
daugiau. Matyt, remdamasi šia, iš gamtos nusižiū-
rėta patirtimi, mūsų valdžia, vis ieškanti būdų, kaip 
pakelti iš sąstingio ekonomiką, atsigręžė į skruzdė-
liukus – žmones, gyvenančius susikurtuose skruz-
dėlynuose, vadinamuose daugiabučiais. Niekam ne 
paslaptis, kad nūnai tuose daugiabučiuose gyvena 
ne pati turtingiausia visuomenės dalis. Kas iš pensi-
jos, kas iš socialinių pašalpų ar kitų išmokų, o kas – 
iš minimalaus atlyginimo. Yra ir vidutinę algą gau-
nančiųjų, bet, leisdami į mokslą vaikus, jie vos galą 
su galu suduria.

Ir štai virš jų biednų galvų pakimba būsto reno-
vacijos šmėkla. Nebijau taip pasakyti, nors pati idėja 
gali atrodyti patraukli. Ypač žiūrintiems nuo Turniš-
kių, Tarandės ar kitų vaizdingų sostinės priemiesčių 
kalvelių. Ir tiems, kurių valdomos statybų bendrovės 
nebeturi nei ką statyti, nei kam pastačius pelningai 
parduoti. Ir bankams naudingiau išdalinti paskolas 
nei snausti ant pinigų maišų. Tiesa, dabar banko ir kli-
ento (skolininko) santykiai vadinami bendradarbiavi-
mu. Skamba gražiai. Bet manęs, neįgalios pensininkės, 
nevilioja tokia bendradarbiavimo forma. Deja, kaip 
teko nugirsti, alternatyva būsianti tik viena. Mat val-
džia sumanė saliamonišką šio klausimo sprendimą.

„Saliamono galva“ nuo senovės buvo vadinami 
žmonės, priimdavę išmintingus sprendimus. Toks 
ir buvęs Saliamonas, Izraelio ir Judėjos karalius. Jam 
valdant ši karalystė labai suklestėjo. Po Saliamono 
mirties gyventojai sukilo, o valstybė suskilo į dvi ka-
ralystes. Žmonės neapsikentė jiems uždėtos naštos. 
Grįžtant prie mūsų valdžios „saliamoniško“ spren-
dimo – suteikti teisę daugiabučių administratoriams 
ar bendrijų pirmininkams imti paskolą renovacijai, 
norėtųsi paklausti, ar taip nespendžiami spąstai pa-
žeidžiamiausioms visuomenės grupėms? Žinia, joks 
bankas nesiryš skolinti pinigų garbaus amžiaus pen-
sininkams, bedarbiams ar kitiems išmokas gaunan-
tiems gyventojams. Kas kita – daugiabučio adminis-
tratorius. Jeigu pusė gyventojų ir „plius vienas“ pa-
sirašys sutikimą tapti skolininku, kita pusė (tie nesu-
tikusieji), kaip atviravo viena komercinė televizija, 
„turės reikalų su antstoliais“. Štai jums alternatyva. 
Ir kuo ne „saliamoniškas“ sprendimas?

Gal manote, kad renovuotame (o gal tik putplas-
čiu apklijuotame) name pigiau už šildymą mokėsi-
me? Ar gal tai pailgins pastato amžių? Vargu. Kas 
kita, jei, gyventojams sutarus, būtų pakeisti vamzdy-
nai. Daugiabutį, kuriame gyvenu, mes seniai renovuo-
jame: pakeitėm stogo dangą, butų ir laiptinių duris, 
langus, perdažėm bendrai naudojamas patalpas. Be 
nurodymų, palaipsniui, šeimininkiškai, pasitardami.

Priverstinė renovacija, apsimetus, kad taip nori-
ma gaivinti šalies ekonomiką, yra suinteresuotų sta-
tybos bendrovių ir bankų projektas. Pamiršus, kad 
tos skruzdėlės, kurių buitį tariamai norima pagerin-
ti, nepakels didesnės už jų galimybes naštos. Girdė-
jome, kad Briuselis vis ragina „išjudinti procesą“. Tik 
kažin, ar Briuselis suvokia, kaip mes gyvenam tuo-
se savo daugiabučiuose. Savo valdžiai turėtume rū-
pėti, o gal ir ji nutolo nuo savo tautos? Nekeista, juk 
finansinės galimybės ir aprūpinta buitis nutolina, oi 
kaip nutolina nuo mažo žmogaus problemų.

Nereikėtų pamiršti, kad po saule visi esame lygūs. 
Ir gyventi norime pagal išgales. Ne kaip tos skruzdė-
lės, už save didesnį šapą tempdami. Norime gyven-
ti be skolų kupros. Nuo nieko nepriklausomi. Sau-
gūs ir ramūs.

Saliamoniškas 
sprendimas

Apie tai, 
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiZarasai:
Nevyriausybinės neį-

galiųjų organizacijos savi-
valdybėms jau pateikė pir-
mo pusmečio veiklos atas-
kaitas. Nuveiktus darbus 
skaičiais įvardijo ir Zarasų 
rajono neįgaliųjų draugija. 
Organizacijos pirmininkė 
sako, kad, nors suplanuo-
tus darbus įvykdė, dide-
liu optimizmu dėl ateities 
netrykšta. Draugiją slegia 
skolos, o viltis, kad savi-
valdybėms perdavus so-
cialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems finan-
savimą taps lengviau kvė-
puoti – nepasiteisino.

Finansavimas 
mažėja, skolos  

auga
Penktus metus Zara-

sų rajono neįgaliųjų drau-
gijai vadovaujanti Janina 
Zavackienė gali palyginti, 
kaip per šį laiką kito orga-
nizacijos veiklai skiriamas 
finansavimas: 2008 m. iš 
Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento gauta 62 tūkst. 
Lt, dar 18,5 tūkst. Lt sky-
rė savivaldybė; 2009 m. – 
atitinkamai 57 tūkst. Lt ir 
22 tūkst. Lt; 2010 m. – 52 
tūkst. Lt ir 7,5 tūkst. Lt; 
2011 m. – 52 tūkst. Lt ir 
8 tūkst. Lt; 2012 m. – 50 
tūkst. Lt ir 5 tūkst. Lt. Tai-
gi per 5-erius metus bend- 
ras draugijai skirtas finan-
savimas sumažėjo 25,5 
tūkst. litų.

Pasak J.Zavackienės, 
organizacija kažkaip su-
kasi, bet pastaraisiais me-
tais vis labiau brangstant 
šildymui, kitoms paslau-
goms itin daug rūpesčių 
kelia patalpų išlaikymas. 
Pagal panaudos sutartį iš 
Zarasų rajono savivaldy-
bės draugija 20-čiai metų 
yra gavusi 378 kv.m patal-
pas Zarasuose bei 12 kv.m 
patalpas neterminuotam 
naudojimuisi Dusetose. 
Šaltuoju metų laiku vien 
už jų šildymą tenka sumo-
kėti apie 5 tūkst. litų. Nors, 
pasak J.Zavackienės, drau-
gija taupo kaip išmanyda-
ma (rudenį mėnesiu vėliau 
įjungia šildymą, pavasarį 
anksčiau išjungia), už pa-
talpų išlaikymą šiuo metu 
yra įsiskolinusi daugiau 
kaip 8 tūkst. litų.

Rankų nuleisti neketina
Dirba 

konkurencinėm 
sąlygom

Visos draugijos paja-
mos – tai nario mokestis 
ir už skalbimo paslaugas 
surinkti pinigai. Tarybos 
sprendimu už 5 kg dra-
bužių, patalynės išskalbi-
mą draugijos nariams rei-
kia mokėti 6,16 Lt, visiems 
kitiems norintiems šia pa-
slauga pasinaudoti – 12,57 
Lt. Per metus už šias pas-
laugas draugija surenka 
iki 5 tūkst. litų, dar apie 1 
tūkst. litų draugijos nariai 
sumoka nario mokesčio.

Pasak J.Zavackienės 
šios paslaugos neįgalie-
siems Zarasuose teikiamos 
konkurencinėmis sąlygo-
mis – jas siūlo visos neįga-
liųjų organizacijos (išsky-
rus „Vilties“ bendriją) bei 
Socialinių paslaugų centras 
(daugiausia laikinai apgy-
vendintiems žmonėms). 
Jeigu nustatysi didesnę 
paslaugos kainą, žmonės 
rinksis kitą organizaciją. 
Norinčiųjų skalbtis už visą 
kainą atsiranda nedaug.

Per pirmą šių metų 
pusmetį Zarasų rajono ne-
įgaliųjų draugijos nariams 
suteiktos 505 skalbimo, 60 
skalbinių džiovinimo ir 
22 jų lyginimo paslaugos. 
Skalbėjos Vilhelmina Dub- 
nikova, dirbanti Zarasų 
dienos užimtumo centre, ir 
Nadežda Tuzikienė, skal-
bimo paslaugas teikianti 
Dusetų paslaugų centre, 
maloniai priima neįgaliuo-
sius, jiems pagelbsti. Orga-
nizacijos vadovė džiaugia-
si, kad moterys neišsigan-
do nepriteklių, nepaliko 
darbo, tiki ateitimi.

J.Zavackienė pasakoja, 
kad šiemet sulaukė para-
mos iš Darbo biržos – pir-
mą kartą draugijoje įdar-
binta valytoja. Tiesa, viena 
moteris padirbėjo 2 mėne-
sius, dar tiek pat padirbės 
kita. Apie ilgesnį jų darbo 
laikotarpį kol kas galima 
tik pasvajoti, bet gera pra-
džia jau padaryta.

Veiklos išliko
Nepaisant sumenku-

sio finansavimo, Neįgalių-
jų draugija išsaugojo turė-
tas veiklas: jos nariai ren-
kasi į užimtumo užsiėmi-
mus, jiems teikiamos skal-
bimo paslaugos.

Draugijoje įdarbintos 
2 užimtumo būrelio va-
dovės: Vita Aukštuolienė 
moko siuvimo, skiautinių 
komponavimo paslapčių, 
o Violeta Gaidienė – pa-
puošalų kūrimo bei deku-
pažo pradmenų. Į šiuos 
užsiėmimus susirenka po  
15–18 moterų.

Pasak J.Zavackienės, 
į mokymus ateina nevie-
nodą patirtį turinčios mo-
terys, todėl suskirstytos į 
grupes jos mokosi skirtin-
gų dalykų: siuvimo būre-
lio vadovė V.Aukštuolienė 
pradedančiąsias mokė siū-
ti, o su pažengusiomis kūrė 
pagalvėles iš skiaučių, žais-
lus, prijuostes, dėklus mo-
biliesiems telefonams ir 
pan. Mokymus lankiusios 
draugijos narės išmoko pa-
sitaisyti drabužius, pasi-
siūti patalynę.

Nors būrelio vadovės 
įdarbintos tik po 2 mėne-
sius ir dirba po 0,5 etato, 
J.Zavackienė džiaugiasi, 
kad savo pareigą jos atlie-
ka labai nuoširdžiai. O ir 
pati pirmininkė stengiasi 
nepraleisti jų vedamų už-
siėmimų. Tada, pramoku-
si svarbiausių dalykų, savo 

žinias perduoda Dusetų 
padalinio neįgaliosioms – 
tam skiria mėnesį ir du kar-
tus per savaitę važiuoja pa-
dirbėti su norinčiomis iš-
mokti vieno ar kito amato.

Džiaugiasi pirmininkė 
ir kad pavyko išlaikyti vo-
kalinį ansamblį „Ežerija“. 
Nuo 2 dainininkų 1998 m. 
prasidėjęs ansamblis da-
bar pagausėjęs iki 9 žmo-
nių. Trečius metus jam va-
dovauja tolerantiška, kant- 
ri ir norinti padėti peda-
gogė Danutė Alaunienė. 
Su nuolat atnaujinamu re-
pertuaru pasirodantis an-
samblis paįvairina drau-
gijos renginius, dalyvauja 
įvairiose meno kolektyvų 
apžiūrose, šventėse, kon-
certuose.

Užmezgė ryšius 
su „Lakštingalos“ 

auklėtiniais
J.Zavackienė noriai pa-

sakoja ir apie užsimezgu-
sią draugystę su Zarasų 
mokyklos-darželio „Lakš-
tingala“ Magučių ugdy-
mo skyriaus auklėtiniais. 
Savo programėlėmis jie 
paįvairina draugijos rengi-
nius. Neįgalieji šiltai sutiko 
mažųjų bičiulių parody-
tą spektaklį pagal Jono Bi-
liūno kūrinį „Laimės žibu-
rys“. Draugija jiems atsi-
lygina pakviesdama į Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos 
organizuojamas šventes 
vaikams. Pirmininkė prisi-
mena, kiek daug džiaugs-
mo jiems suteikė kelionė 
į kalėdinį renginį, ir ap-
gailestauja, kad nepavyko 
nuvykti į vaikų stovyklą 
Monciškėse. „Lakštinga-
los“ direktorė Irena Bagda-
navičienė pritaria šiai gra-
žiai ir prasmingai Zarasų 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos iniciatyvai, ją palaiko.

J.Zavackienė tikina, 
kad zarasiškiai ir toliau ne-
nuleis rankų, ieškos nau-
jų veiklos galimybių. Gal 
tai paskatins ir savivaldy-
bę atkreipti dėmesį, įver-
tinti jų darbą, skirti dau-
giau lėšų.

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Zarasų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Janina 
Zavackienė neketina nuleisti 
rankų.

 „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiškelyje Joniškio rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Sandrutė Kairaitienė 
papasakojo apie organizacijos 
narių išvykas.

Joniškio rajono neįgalie-
ji nenustygsta vietoje – ke-
liauja ir po Lietuvą, išsiruo-
šia ekskursijoms ir už jos 
ribų. Kai tėvynėje jau daug 
aplankyta, kyla noras susi-
pažinti su kitų šalių kultū-
ra, pasidžiaugti gamta, is-
torinėmis vietomis. Per-
nai net 3 kartus aplankyta 

Joniškis: Kelionių gausi vasara
Švedija, o šiemet susiruošė-
me į kaimyninę, bet dar ne 
taip gerai pažintą, Lenkiją. 
Mes, 50 Joniškio rajono neį-
galiųjų draugijos narių, ap-
lankėme Krokuvą, grožėjo-
mės puikia miesto panora-
ma bei istoriniais pastatais, 
bažnyčiomis, katedromis. 
Neapsakomus įspūdžius 
paliko Veličkos druskos ka-
syklos, Vavelio rūmai. Dėl 
didelio neįgaliųjų susido-
mėjimo planuojame šią ke-
lionę pakartoti dar šiemet ir 
kartu aplankyti Zakopanę.

Pakeliavę po Lietuvą Joniškio rajono neįgalieji nutarė aplan-
kyti kaimyninę Lenkiją.
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Apie neįgaliųjų gyvenimą – 
internete

www.biciulyste.lt

(atkelta  iš 1 psl.)

Vingiuotas gyvenimo 
kelias

Šuopių šeimoje Algirdas 
gimė 1944-aisiais, kai per gim-
tąjį Sintautų kaimą, Šakių kraš-
tą į Vakarus ritosi Antrojo pa-
saulinio karo audra, kai žuvo 
žmonės, pelenais virto kaimai, 
miesteliai. Vėliau laukė poka-
rio baisumai.

Žinoma, apie visa tai jis, Al-
girdas, sužinojo tik paūgėjęs, iš 
tėvų pasakojimo. Bet jau tada 
jis matė ir suprato, kaip žmo-
nės sunkiai dirba, atstato savo 
sodybas, kaimus. Nuo pat jau-
nystės A.Šuopys žinojo, jog tik 
dirbant galima sukurti geresnį 
gyvenimą.

Net nesulaukęs pilname-
tystės Algirdas ėmė dirbti trak-
toriaus prikabinėtoju. Darbas 
buvo nelengvas – sėdėdamas 
ant plūgo pritvirtintoje geleži-
nėje sėdynėje jis reguliavo arimo 
gylį, galulaukėje tą plūgą turėjo 
pakelti ir vėl nuleisti. Tekdavo 
ištverti vasaros karščius, žvarbų 
rudens vėją, lietų. Visą jaunystę 
Algirdas mokėsi ir dirbo: buvo 
ir traktorininkas, ir vairuotojas, 
ir saugumo technikos inžinie-
rius, ir technikos eksploatacijos 
inžinierius. Darbas sekėsi gerai, 
vyras ne kartą buvo skatintas. 
Pablogėjus sveikatai su mėgsta-
ma veikla – žemės ūkio techni-
ka – teko atsisveikinti, tuomet 
10 metų jis vadovavo Sintautų 
priešgaisrinės apsaugos atrami-
niam punktui.

Nueitas gyvenimo ir darbo 
kelias buvo nelengvas, kartais 
atrodydavo, jog su darbu rei-
kės atsisveikinti, mat nuo 1954 
iki 2010 m. Algirdui teko iškęs-
ti net 10 operacijų. Jam nustaty-
tas neįgalumas.

Tačiau A.Šuopys nepalūžo ir 
nenuleido rankų. Medikų pade-
damas ir pats sveikai gyvenda-
mas jis atsigavo, ligos bent kiek 
atsitraukė. Šiandien jį, Šakių ra-
jono neįgaliųjų draugijos narį, 
galima pamatyti ir gražiai tvar-
kantį savo sodybą, ir grojantį 

armonika, ir, jei reikia, renkan-
tį aukas sunkios ligos ištiktam 
kraštiečiui.

Sodyba – viena 
gražiausių

Joana ir Algirdas Šuopiai 
naujoje sodyboje įsikūrė 1978 m. 
Jos aplinką tvarko iki šių dienų. 
Ši kukli ir tvarkinga sodyba jau 
iš tolo patraukia dėmesį. Štai iš 
medžio išdrožti žiogas ir ežys, 
iš vytelių nupintas voras, o ant 
lauko rūsio naktinis apuokas, 
taip pat iš medžio išdrožtas. So-
dyboje – ir gėlių daugybė. Jomis 
rūpinasi J.Šuopienė. Kadaise ji 
mokėsi agronomijos, tad įgy-
tos žinios praverčia ir šiandien.

Nepaisant to, kad abu su-
tuoktiniai neįgalūs ir tvarkytis 
jiems sudėtinga, ypač per karš-
čius, jų puoselėjama sodyba 
2008 m. buvo išrinkta gražiau-
sia Šakių rajone.

Muzika tapo gyvenimo 
dalimi

A.Šuopys prisimena, kaip 
būdamas 10-ies metų kartu su 
tėvais nueidavo į šienapjūtės, 
rugiapjūtės pabaigtuves. Ten 
jam iškart patiko armonikos mu-
zika, tad užsispyręs Algirdas 
ėmėsi mokytis jam naujo ir ne-
lengvo dalyko. Vėliau jis grojo 
šokių vakaruose gimtuosiuose 
Sintautuose. Šiandien A.Šuopys 
jau gerai žinomas ir mėgstamas 
muzikantas. Jis groja Neįgaliųjų 
draugijos šventėse, renginiuose. 
Jį kviečia Sintautų kultūros cen-
tro direktorė Laima Girdauskie-
nė. Gelgaudiškyje vykusioje Ša-
kių rajono armonikierių šventė-
je tarp 20 muzikantų A.Šuopys 
užėmė pirmąją vietą.

Dėmesingi kaimynai
Sintautų gyventoja, taip pat 

Šakių rajono neįgaliųjų draugi-
jos narė Liudvina Kutkaitienė 
džiaugiasi gyvendama Šuopių 
kaimynystėje. Pasak jos, į šiuos 
žmones galima kreiptis pagal-
bos kad ir vidurnaktį – niekad 
nebus atsakyta.

Neseniai Sintautuose gyve-
nusią ir dabar į Gotlybiškių kai-
mą (taip pat Šakių rajone) per-
sikėlusią Birutę Gudelevičiūtę-
Damijonaitienę užklupo sunki 
liga. Moteriai buvo reikalinga 
sudėtinga ir brangiai kainuojan-
ti operacija. Deja, pinigų jai mo-
teris neturėjo. Tuomet A.Šuopys 
nutarė pagelbėti: jis ėjo pas vie-
tos gyventojus ir rinko jų aukas 
moters labui. Laimei, bendruo-
menė neliko abejinga ir suauko-
jo taip reikalingai operacijai be-
maž 3 tūkst. litų.

Dėkingi ir draugiški kaimy-
nai tik geru žodžiu atsiliepia 
apie Algirdo ir Joanos Šuopių 
šeimą, džiaugiasi su jais susi-
pažinę, galintys bendrauti, kar-
tu minėti šventes.

Antanas ORINTAS
Autoriaus nuotr.

Gražus ir prasmingas 
darbštuolio gyvenimas

Algirdas Šuopys su nuo jaunystės 
pamėgta armonika nesiskiria iki 
šių dienų.

Lietuvos aklųjų biblioteka 
(LAB) aprūpina literatūra ir in-
formacija sutrikusios regos žmo-
nes. Be bibliotekos leidžiamų 
spaudinių Brailio raštu ar padi-
dintu šriftu, ypač daug dėmesio 
sulaukia tik čia kuriami garsi-
niai leidiniai.

Būtent šie, radijo diktorių, 
aktorių, skaitovų įgarsinti, kūri-
niai – populiariausi ir dažniau-
siai LAB skaitytojų pasirenka-
mi. Daugiausia įgarsinami gro-
žinės literatūros kūriniai, isto-
riniai romanai, biografijos, me-
muarai, taip pat psichologijos, 
filosofijos, medicinos tematikos 
knygos. Per metus įgarsinama 
net apie 200 naujų knygų.

Diktorius Juozas Šalkauskas 
knygas akliesiems skaito jau per 
40 metų ir yra vienas žinomiau-
sių ir skaitytojų mėgstamiausių 
garsinių knygų „balsų“. LAB 
taip pat įgarsina leidžiamus žur-
nalus, kaip antai „Šeimininkė“, 
„Iliustruotasis mokslas“, paren-

Lietuvos aklųjų biblioteka taps 
prieinamesnė visiems neįgaliesiems
Lietuvos aklųjų bibliotekos vadovės Rasos Januševičie-
nės parengtoje informacijoje pasakojama apie bibliote-
koje vykstančius pasikeitimus. Jau netrukus ji taps dar la-
biau prieinama įvairių negalių turintiesiems – kuriama 
informacinė sistema, leisianti naudotis garsiniais leidi-
niais skaitytojams patogiu laiku.

gia teminius rinkinius – „Svei-
katos ABC“, „Istorija. Politika. 
Teisė“ ir kiti. Du garsiniai žur-
nalai skirti vaikams: „Klausu-
tis“ – mažiausiems ir „Aitva-
ras“ – paaugliams.

Iki šiol LAB paslaugomis ga-
lėjo naudotis visos Lietuvos su-
trikusios regos žmonės, o nuo 
šių metų rudens – visi norintie-
ji. Mat šiuo metu baigiamas įgy-
vendinti Europos Sąjungos lėšo-
mis remiamas projektas „Virtua- 
li aklųjų biblioteka“. Įgyven-
dinant projektą jau išleista 250 
naujų garsinių knygų, 10 moks-
linio formato leidinių, 2 nau-
ji garsiniai mėnesiniai žurnalai, 
perrašyta 450 senais formatais 
įrašytų garsinių leidinių, be to, 
kuriama Elektroninių leidinių 
valdymo informacinė sistema 
(ELVIS). Baigiamoje kurti siste-
moje bus visi iki šiol LAB išleis-
ti skaitmeniniai garsiniai leidi-
niai ir į ją dedamos visos nau-
jai įgarsinamos knygos bei kiti 

leidiniai. Sistema prisiregistravu-
siam vartotojui leis naudotis LAB 
leidiniais, kurių jau dabar yra per 
6 tūkst., jam patogiu laiku. Nau-
dodamiesi šia sistema vartotojai 
taip pat galės ieškoti reikalingų 
leidinių, bendrauti su LAB dar-
buotojais, pasisakyti apie leidinius 
ir bendrauti su kitais skaitytojais 
tam skirtuose forumuose.

Šia kuriama sistema galės nau-
dotis ne tik aklieji ar silpnaregiai, 
bet ir kitų negalių žmonės, dėl 
sveikatos negalintys skaityti įpras-
tų leidinių. Kai kuriais bibliotekos 
leidiniais per ELVIS sistemą galės 
naudotis ir negalios neturintieji. 
Atsinaujinusi virtuali biblioteka 
skaitytojų lauks jau rudenį.

dalyvauti vos 54 ugdymo įstai-
gos iš visos Lietuvos. Jam buvo 
skirta bemaž 16 mln. litų. Tai, 
pasak R.Labinienės, yra bene 
didžiausia iki šiol skirta pinigų 
suma tokiems projektams, ta-
čiau susidomėjimas nebuvo di-
delis. Šie pinigai paskirstyti 36 
paraiškas pateikusioms įstai-
goms, kurių projektus nuspręsta 
finansuoti. R.Labinienė pasako-
ja, jog teikdamos paraiškas ug-
dymo įstaigos galėjo prašyti fi-
nansavimo įvairioms į ugdymo 
planą neįtrauktoms veikloms – 
vaikų vežiojimui, popamokinės 
veiklos organizavimui, papildo-
moms priemonėms įsigyti, va-
saros stovykloms ir pan. Pasak 
Panevėžio miesto pagrindinės 
mokyklos „Verdenė“ direktorės 
Jūratės Pauliukienės, dalyvavi-

Neįgalių vaikų ugdymo kokybę 
lemia ne vien pinigai

mas projekte leido įgyvendin-
ti ankstesnius planus, kuriems 
vis pritrūkdavo pinigų. Direk-
torė pasakoja, jog partneriais 
buvo pakviesta dar 12 bendro-
jo lavinimo mokyklų, o tikslinę 
grupę sudarė bemaž 400 moki-
nių. Bene geriausių rezultatų, 
pasak J.Pauliukienės, leido pa-
siekti specialieji pedagogai, dir-
bę kartu su dalyko mokytojais. 
Jie, priklausomai nuo situaci-
jos, dirbdavo su specialiųjų po-
reikių turinčiais vaikais klasė-
je su kitais mokiniais, arba, jei 
reikėjo, atskirai. Taip jau po pir-
mų savaičių mokiniai pajuto, jog 
gali mokytis geriau, ėmė tikėti 
savo sėkme. Įgyvendinant pro-
jektą daug dėmesio skirta ir ne-
formaliam vaikų ugdymui – or-
ganizuotas jų užimtumas, ben-
dros veiklos su kitų ugdymo įs-
taigų (partnerių) specialiųjų po-

reikių turinčiais mokiniais. Pasak 
direktorės, labai pasikeitė pedago-
gų santykis su vaikais, jų požiū-
ris – artimiau pabendravę, dau-
giau laiko kartu praleidę jie ge-
riau supranta ugdytinių porei-
kius, siekia užtikrinti veiklų tęsti-
numą. Nors, žinoma, pasibaigus 
projektui visų veiklų tęsti nepa-
vyks, pasak J.Pauliukienės, visos 
įstaigos įsipareigojo išlaikyti bent 
vieną iš vaikams labiausiai pati-
kusių užimtumo veiklų.

Dalyvavimu projekte džiaugė-
si ir Trakų švietimo centro direk-
torė Nijolė Lisevičienė. Teikdamas 
paraišką centras pakvietė būti 
partneriais 10 bendrojo lavinimo 
mokyklų, kuriose mokosi per 250 
specialiųjų poreikių turinčių mo-
kinių. Ypač džiugu, jog, pastebė-
jusi mokyklų pedagogų pastangas 
ir įsitikinusi teigiamais jų rezulta-
tais, Trakų rajono savivaldybė įsi-
pareigojo projektui pasibaigus iš-
laikyti 5 psichologų etatus.

Pedagogų susidomėjimu ir pa-
stangomis įgyvendinant projektą 
džiaugiasi ir Pakruojo „Žemynos“ 
pagrindinės mokyklos direktorės 
pavaduotoja ugdymui Aida Sta-
kutienė. Pasak jos, tiek veiklų savo 
lėšomis mokykla nebūtų galėjusi 
organizuoti, bet bent kai kurias 
bus stengiamasi išlaikyti ir pro-
jektui pasibaigus. Pernai pastebė-
ję organizuotų vasaros dienos sto-
vyklų pasisekimą ir naudą šiemet 
kelias pedagogai organizavo pa-
tys. Pasak A.Stakutienės, projekto 
sėkmę įrodo tai, jog vaikai pasijuto 
reikalingi, galintys pasiekti dau-
giau – juk tai ir yra svarbiausia.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Specialiųjų poreikių turintys Panevėžio miesto „Verdenės“ pagrindinės 
mokyklos mokiniai vasaros dienos stovykloje mokėsi gaminti popierių.

Norintiesiems naudotis garsiniais lei-
diniais tereikia tik ausinių.
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Daktaras
Aiskauda

Kad prakaitavimas 
nekeltų rūpesčių

Vasara – tai metas, kai daug laiko praleidžiame lauke: keliaujame, dalyvaujame ekskursijo-
se, žygiuose ar tiesiog vaikštinėjame, plaukiojame, deginamės arba dirbame sode. Mėgau-
jamės saulės spinduliais, ko gero, net nesusimąstydami, kad tai gali būti labai pavojinga, ir 
neapdairus elgesys gali apkartinti mūsų gyvenimą.

Per dieną išprakaituojama 
iki 12 litrų prakaito

Nesportuojančio ir fizinio 
darbo nedirbančio suaugusio 
žmogaus prakaito liaukos (jos 
odoje išsidėsčiusios nevienodai, 
todėl labiau prakaituoja tik kai 
kurios vietos) vidutinio klimato 
zonoje per parą išskiria 0,5–1,5 lit- 
ro prakaito. Intensyviai sportuo-
jant, dirbant sunkų fizinį darbą, 
ypač karštyje, per dieną išprakai-
tuojama net iki 12 litrų prakai-
to. Labiau prakaituojančių vietų 
oda parausta, ją niežti, dėl kasy-
mosi ir kitų priežasčių gali atsi-
rasti opelių.

Pastaba. Labiausiai prakai-
tuoja: plaukuotoji galvos dalis, 
kakta, nosis, viršutinė lūpa, kak- 
las, pažastys, krūtinė, nugaros 
vidurys, kirkšnys, tarpvietė, del-
nai, padai.

Koks prakaitavimas 
laikomas gausiu?

Be ypatingo fizinio krūvio 
per parą išprakaituojama iki 1,5 
litro prakaito (tai laikoma nor-
ma), esant padidėjusiam prakai-
tavimui išskiriama 2–5 kartus 
daugiau prakaito (t.y. 3–7,5 litro). 
Beje, esant tikrai gausiam prakai-
tavimui net per valandą gali išsi-
skirti iki 1,5 litro prakaito.

Pastabos. Gausus prakaitavi-
mas būdingas abiejų lyčių žmo-
nėms, antroje gyvenimo pusėje 
jis sumažėja. Vieni žmonės gau-
siai prakaituoja keletą kartų per 
savaitę, kiti tai patiria kasdien.

Gausaus prakaitavimo 
priežastys:

• paveldimumas;
• antsvoris;

Prakaitavimas yra normali organizmo būsena, odos pra-
kaito liaukų funkcija. Jis padeda odai išlikti drėgnai ir elas-
tingai, reguliuoja kūno temperatūrą, druskų ir vandens 
apykaitą. Taip pat prakaituojant iš organizmo pašalinama 
šiek tiek medžiagų apykaitos produktų, nuodingų, azoti-
nių medžiagų, riebalų rūgščių, cholesterolio. Taip paleng- 
vinamas inkstų darbas. Prakaitavimas stabdo kai kurių mi-
kroorganizmų, esančių odos paviršiuje, dauginimąsi ir ap-
saugo mus nuo įvairių grybelinių ir bakterinių infekcijų.

• sunkus fizinis krūvis;
• karštis;
• stiprus stresas, baimė, nervi-

nė įtampa, neurozė, vegetacinės 
nervų sistemos ligos;

• diabetas, skydliaukės liga, 
hipoglikemija (gliukozės suma-
žėjimas kraujyje), tuberkuliozė, 
ginekologinės, onkologinės, šir-
dies ir kraujagyslių, inkstų ligos 
bei ligos, sukeliančios karščiavi-
mą;

• rūkyti, riebūs, sūrūs, aštrūs 
valgiai;

• piktnaudžiavimas alkoholiu 
ir kofeino turinčiais gėrimais;

• sintetiniai drabužiai ir orui 
nepralaidi avalynė (dirbtinės 
odos, guminė arba guminiais pa-
dais);

• hormoninio fono pokyčiai 
(paaugliams – brendimo laiko-
tarpiu, moterims – klimakso 
metu);

• grybelinės ir bakterinės odos 
ligos;

• apsinuodijimas psichotropi-
nėmis medžiagomis ir nuodais;

• kai kurie vaistai, kurių paša-
linis poveikis – gausus prakaita-
vimas;

• vidinės organizmo sistemos, 
saugančios nuo perkaitimo, su-
trikimas.

Prakaitavimą mažinančių 
antpilų receptai

1. Du šaukštai vaistinio šala-
vijo lapų užplikomi stikline ver-
dančio vandens, indas uždengia-
mas. Po pusvalandžio antpilas 
perkošiamas per dvigubą mar-
lę ar specialų sietelį. Geriama po 
1/3 stiklinės 2–3 kartus per die-
ną valandą po valgio. Gydymo 
kursas – ne ilgiau kaip 2 savaitės.

Pastabos. Antpilą draudžia-
ma vartoti sergantiems epilep-
sija, nėščiosioms ir žindyvėms. 
Jis tinka vartoti klimakso laiko-
tarpiu.

2. Ruošiamas mišinys: 2 da-
lys mėlynių lapų, 2 dalys šala-
vijo lapų, 1 dalis dirvinio dobilo 
žolės, 1 dalis pelkinio pūkelio žo-
lės. Šaukštas mišinio užplikomas 
stikline verdančio vandens, in-
das uždengiamas. Po 2 valandų 
antpilas perkošiamas per dvigu-
bą marlę ar specialų sietelį. Ge-
riama po pusę stiklinės 3 kartus 
per dieną 30 minučių prieš val-
gį. Gydymo kursas 2–3 savaitės.

Pastaba. Kartu pageidauti-
na kartą per savaitę laikytis vie-
nos iš vadinamų iškrovos dietų: 6 
kartus per dieną geriama po stik- 
linę kefyro; iš viso – 1,2 litro. Ši 
priemonė naudinga ne tik gau-
siai prakaituojant, bet ir nutukus, 

sergant ateroskleroze, kepenų ir 
tulžies latakų ligomis, padidėjus 
arteriniam kraujospūdžiui.

3. Ruošiamas mišinys: 8 da-
lys šalavijo lapų, 2 dalys susmul-
kintų vaistinio valerijono šaknų, 
1 dalis dirvinio asiūklio žolės. 
Šaukštas mišinio užplikomas 1,5 
stiklinės verdančio vandens, in-
das uždengiamas. Po 2 valandų 
antpilas perkošiamas per dvi-
gubą marlę arba specialų siete-
lį. Atvėsusio antpilo nedideliais 
gurkšniais geriama po pusę stik- 
linės 1–2 kartus per dieną. Ši prie-
monė ypač padeda, jei gausus 
prakaitavimas susijęs su nervi-
ne įtampa.

Išorinio gydymo receptai
Prakaituojant delnams ir pa-

dams. Šaukštas susmulkintos 
ąžuolo žievės užplikomas sti-
kline karšto pieno, palaukiama 
30 minučių ir perkošiama per 
dvigubą marlę ar specialų sie-
telį. Šiame antpile kasdien prieš 
miegą 15 min. mirkomos plašta-
kos, pėdos. Gydymo trukmė ne-
ribojama.

Prakaituojant delnams. 4 šaukš-
tai susmulkintų avižų šiaudų už-
plikomi litru verdančio vandens, 
indas uždengiamas. Po valandos 
daromos 20 minučių trukmės 
vietinės vonelės plaštakoms (ant-
pilo perkošti nereikia).

Šią priemonę galima pakeisti 
obuolių acto skiediniu: 5 šaukš-
teliai acto puslitriui karšto van-
dens). Plaštakos šiame skiedinyje 
mirkomos 15–20 minučių.

Prakaituojant padams (ypač 
esant blogam kvapui). Ruošiamas 
mišinys: 3 dalys susmulkintos 
ąžuolo žievės, 1 dalis susmulkin-
tų geltonojo gencijono šaknų. 5 
šaukštai mišinio užplikoma litru 
verdančio vandens, 30 minučių 
pavirinama ant silpnos ugnies. 
Aušinama 15 minučių, paskui 

perkošiama per dvigubą marlę 
(arba specialų sietelį) ir naudo-
jama vonelėms. Nuovire pėdos 
mirkomos 15–20 minučių.

Penki šaukštai susmulkintų 
graikinio riešuto lapų užplikomi 
litru verdančio vandens, indas 
uždengiamas. Po valandos užpi-
las dedamas ant silpnos ugnies, 
palaukiama, kol užvirs, toliau 
nevirinama. Aušinama 15 mi-
nučių, perkošiama per dvigubą 
marlę arba specialų sietelį ir nau-
dojama vietinėms pėdų vone-
lėms. Jų trukmė 15–20 minučių.

100 g susmulkintos ąžuolo 
žievės užplikoma litru verdančio 
vandens, dar 20 minučių paviri-
nama ant silpnos ugnies. Nuo-
viras perkošiamas, supilamas į 
bendrą vonią ir naudojamas ben-
dram prakaitavimui mažinti. Vo-
nios trukmė 15–20 minučių. Gy-
dymo kursas 8–12 vonių kas an-
trą dieną. Šis nuoviras taip pat 
tiks vietinėms pėdų vonelėms (jų 
trukmė – 15 – 20 minučių).

Universalus receptas prakaituo-
jančioms vietoms. 6 šaukštai ramu-
nėlių žiedų užplikomi 2 litrais 
verdančio vandens, indas užden-
giamas. Po valandos į antpilą įbe-
riami 2 šaukštai geriamosios so-
dos, gerai išmaišoma. Pradžio-
je gausiai prakaituojančios vie-
tos nuplaunamos įprasta tvarka 
vandeniu su muilu, paskui kele-
tą kartų per dieną valomos šiuo 
antpilu sudrėkintais tamponais 
(tinka vata, marlė, flanelė ir pa-
našios medžiagos).

Probleminių odos vietų va-
lymui taip pat tiks ir kita veiks-
minga priemonė: šaukštelis su-
smulkintos ąžuolo žievės užpli-
komas stikline verdančio van-
dens, įmaišoma vienos citrinos 
sulčių. Gausiai prakaituojančios 
vietos apdorojamos aukščiau nu-
rodyta tvarka.

Romualdas OGINSKAS

Saulė sukelia ilgalaikį pavo-
jų odai, į kurį dažnai kreipiame 
per mažai dėmesio: priešlaiki-
nis odos senėjimas: raukšlės, dė-
mės ant mūsų veidų, nuplikusių 
vyrų galvų, moterų iškirpčių, 
rankų ir kojų odos. Kiekvienas 
turime odos dėmių ar pigmen-
tinių apgamų. Visiškai natūra-
lu, kad jų naujai atsiranda orga-
nizmui augant ir bręstant. Tačiau 
kartais pigmentinės dėmės gali 
būti pavojingesnės ligos – odos 
vėžio – ženklas. Vienas pagrin-

Klastingos saulės dovanos

dinių šios ligos rizikos faktorių 
– saulės skleidžiami ultraviole-
tiniai spinduliai. Kuo ilgiau bū-
name saulėje ir kuo smarkiau nu-
dega oda, tuo labiau didėja rizi-
ka susirgti odos vėžiu.

Kam gresia odos 
vėžys?

Odos vėžys dažniausiai vys-
tosi vyresniems nei 50 metų ir tu-
rintiems didesnę nei įprasta odos 
vėžio riziką žmonėms: • šviesios 
odos arba greitai nudegantiems 

saulėje; • stipriai iki pūslių nu-
degusiems vaikystėje; • daug lai-
ko praleidžiantiems lauke (pvz., 
darbo metu ar laisvalaikiu); 
• trumpai (pvz., per atostogas) 
veikiamiems intensyvios saulės; 
• reguliariai besilankantiems so-
liariumuose; • turintiems dau-
giau nei 50 apgamų; • tiems, ku-
rių šeimoje yra ar buvo sergančių 
odos vėžiu arba melanoma; • ku-
riems atlikta organų transplanta-
cija; • reguliariai vartojantiems 
imunitetą silpninančius vaistus.

Pastaba. Odos vėžys gali at-
sirasti asmenims, neturintiems 
padidėjusios rizikos, todėl nepa-
mirškite reguliariai tikrinti savo 
ir savo artimųjų odą.

Kaip ir kur ieškoti?
Odą patartina tikrinti kartą 

per mėnesį. Ne visos įtartinos dė-
mės atsiranda saulės veikiamose 
ar matomose vietose, todėl ver-
ta apžiūrėti visą kūno odą, pa-
geidautina priešais kuo dides-
nį veidrodį.

• Apžiūrėkite veidą, įskaitant 
nosį, lūpas, burną, ausis ir už jų.

• Patikrinkite galvos odą šuko-
mis praskleisdami plaukus. Vy-
rams: kruopščiai patikrinkite nu-
plikusį viršugalvį.

• Apžiūrėkite rankas iš abiejų 
pusių ir tarpupirščius.

• Pakelkite sulenktą alkūnę, 
kad galėtumėte patikrinti žastą 
ir pažastis.

• Toliau sutelkite dėmesį į kak- 
lą, krūtinę ir viršutinę kūno dalį. 
Moterims: patikrinkite odą tarp 
krūtų ir po jomis.

• Naudodamiesi mažu veidro-
dėliu patikrinkite sprando ir nu-
garos odą.

• Apžiūrėkite sėdmenis ir ko-
jas, padus ir kojų tarpupirščius.

Į ką atkreipti dėmesį?
Pavojingos gali būti dėmės, 

kurios: • keičia dydį, spalvą ir / 

ar formą; • atrodo kitaip nei ki-
tos; • yra asimetriškos; • šiurkš-
čios ar pleiskanoja; • yra kelių 
atspalvių; • didesnės negu 6 mm; 
• niežti; • kraujuoja ar šlapiuoja; 
• turi perlamutrinį atspalvį; • at-
rodo kaip žaizdos, bet negyja.

Kaip sumažinti odos  
vėžio riziką?

Būnant saulėje reikėtų steng-
tis nenudegti: odą prie saulės 
pratinti palaipsniui, naudoti stip- 
rų (SPF > 30) apsauginį kremą ir 
reguliariai juo teptis (kas 2 val.), 
dėvėti kepurę, pečius uždengian-
čius marškinėlius ar šalį bei tam-
sius UVS blokuojančius akinius. 
Jei yra galimybė, reikėtų vengti 
saulės, kai ji kaitriausia, t.y. tarp 
12 ir 16 val. 

Jei pabuvus saulėje oda pa-
raudo, vadinasi, ji jau yra saulės 
nudeginta. Kartais, ypač atosto-
gaujant šiltuosiuose kraštuose, 
nudegama labai smarkai, iki pūs-
lių ar skausmo, kuris išlieka ke-
lias dienas. Toks nudegimas yra 
laikomas pavojingu, todėl reikė-
tų nedelsiant kreiptis į gydytoją 
dermatologą. 

Daugiau informacijos apie 
odos dėmes, jų rūšis ir reikšmę 
rasite www.euromelanoma.org.

Parengė  Rasa PREIDIENĖ, 
konsultavo VUL SK Dermatovenerologijos 

centro direktorė   

doc. Matilda ByLAITĖ

Keletas dažniausiai pasitaikančių odos navikų pavyzdžių

Bazinių ląstelių karcinoma. Atrodo 
kaip iškilęs, odos spalvos mazgelis, kurį 
supa balzganas perlamutrinis volelis, 
kuris neišnyksta. Ligai pažengus jis atro-
do kaip suragėjęs, lėtai augantis mazge-
lis, kuris ilgainiui gali išopėti. 

Plokščialąstelinė karcinoma. Atsi-
randa tose odos vietose, kurios buvo 
stipriai veikiamos saulės, pvz.: veidas, 
viršugalvis. Atrodo kaip suragėjęs maz-
gelis ar plokštelė, bet gali greitai augti, 
kai kuriais atvejais išopėti ir šlapiuoti. 

Melanoma. Gali atsirasti staiga, kaip 
tamsus darinys, per kelias savaites, ar 
vystytis mėnesiais iš buvusio apgamo, 
kuris pradeda keisti spalvą, kontūrą. 
Kartais atrodo kaip rausvas ar raudo-
nas mazgelis be pigmentacijos.
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Ankstesniais metais mote-
ris šio atleidimo nuolat sulauk-
davo. Speciali komisija ir per-
nai buvo pripažinusi, jog šiukš-
liavežės negali prastu lauko ke-
liuku privažiuoti prie sodybos, 
kurioje gyvena J.Vilimienė. Ta-
čiau šiemet Pakruojo rajono sa-
vivaldybės merė Asta Jasūnienė 
moteriai atsakė, kad atliekų ve-
žėjai šiukšles iš jos namų išvežti 
gali. O į konteinerį moteris gali 
jas nunešti maišais. J.Vilimienė 
nuo rinkliavos nebeatleista.

Moteriai buvo pastatytas ir 
konteineris – daugiau nei už 
pustrečio kilometro nuo sody-
bos. Konteineriui parinkta vie-
ta – patogi šiukšliavežiams, prie 
pat gero kelio. O sodybos, ku-
rioje gyvena J. Vilimienė, nuo to 
kelio nė nematyti.

J.Vilimienė yra neįgali, ji ne 
kartą sunkiai sirgo, patyrė ope-
racijų. Gydytojai griežtai drau-
džia jai nešti didesnį nei kelių 
kilogramų svorį, eiti ilgesnius 

atstumus nepailsint. J.Vilimienė 
prisipažino, jog net išsiruoš-
ti pas gydytojus jai – didelė ir 
ilga kelionė.

UAB „Pakruojo komunali-
ninkas“ direktorius Alfonsas 
Butkevičius atvejų, kai kon-
teineriai atsiranda prie gerų 
kelių, bet vargiai pasiekiami 
žmonėms iš nuošalių vienkie-
mių, žinojo ir daugiau. „Ma-
tyt, taip savivaldybėje sugal-
vota – pastatyti konteinerius, 
kad galėtų iš gyventojų surink-
ti daugiau rinkliavos“, – svarstė 
A.Butkevičius. Direktorius pri-
pažino, jog toli nuo sodybų pa-
stačius konteinerius, šių sody-
bų gyventojai pakliūva į gerokai 
blogesnę padėtį, nei kiti rink- 
liavos mokėtojai.

„Bet mes – tik vežėjai. Kur 
valdžia liepia – ten konteinerius 
ir statome. Žmonės nepatenkin-
ti, tačiau sprendimai yra tokie“, 
– sakė A. Butkevičius. Jeigu yra 
konteineris – yra ir rinkliava.

„Šiaulių krašto“ tinklalapyje paskelbtame straipsnyje „Ne-
įgaliajai pasiūlyta kelionė su šiukšlių maišais“ rašoma apie 
nuošaliame vienkiemyje Pakruojo rajono Diržių kaimo apy-
linkėse gyvenančią Janiną Vilimienę. Šiemet ji nebuvo at-
leista nuo šiukšlių išvežimo mokesčio, mat nuspręsta, jog 
gali naudotis už maždaug 2,5 km nuo jos sodybos esančiu 
konteineriu.

Moka už konteinerį, 
kuriuo nesinaudoja

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Vakarų ekspreso“ tinklalapyje paskelbtame Dalios Byčie-
nės straipsnyje „Neįgali keturiolikmetė savo pasaulį tapo 
koja“ rašoma apie neįgalią marijampolietę Vainetą Verba-
novaitę. Vos 14-os metų mergaitė, nepasidavusi nuo vaikys-
tės ją lydinčiai negaliai ir neužsidariusi namuose, metė iššū-
kį įsitikinusiems, jog neįgalieji negali – ji išmoko tapyti koja 
ir jau surengė 4 savo tapybos parodas.

Negalia ne kliūtis 
tapyti koja

Visų keturių Vainetos parodų 
tema viena – „Pasaulis mano aki-
mis“. Vainetos pasaulis daugiau-
sia yra tas, kurį ji mato pro langą 
ir kurį jai padeda pažinti seneliai.

„Jeigu išloščiau milijoną, 
bandyčiau Vainetą vežti pas ge-
riausius pasaulio gydytojus, į ge-
riausias gydyklas. Jeigu vilties 
išgyti nedaug, bent parodyčiau 
miestus ir žmones, kurių savo jė-
gomis ji pamatyti negali. Ir, žino-
ma, sudaryčiau jai kuo geresnes 
sąlygas tobulėti kaip kūrėjai“, 
– sako Vainetos močiutė Roma 
Verbanova. Kartu su vyru Vasi-
lijumi neįgalią vaikaitę jie augi-
na nuo trejų metų.

Įgimtas cerebrinis paralyžius 
atėmė iš mergaitės galimybę sa-
varankiškai vaikščioti, valdyti 
rankas, tačiau neatėmė talento 
ir valios. Vaineta mokydamasi 
namie baigė šešias klases ir su-
stoti neketina. Kadangi rašyti ir 
kalbėti jai sunkoka, ji užduotis 
atlieka kompiuteriu. Spausdin-
ti koja mergaitė išmoko ne blo-
giau nei kiti rankomis. Paauglė 
sveikąja koja ne tik rašo, bet ir 
tapo. Laimei, šį jos talentą pa-
stebėjo pedagogai.

„Nelabai norėjau patikė-
ti, kai Marijampolės mokyklos-
darželio „Žiburėlis“ mokytoja 

Jūratė Olbergienė pasakė, kad 
Vaineta tapo koja ir turi talen-
tą“, – prisimena močiutė. Nuo 
spalvotų pieštukų, flomaste-
rių Vaineta perėjo prie guašo ir 
akvarelės. Popierius jau seniai 
praeitis. Mergaitė tapo ant dro-
bės. Anot R.Verbanovos, vaikai-
tės nereikia versti piešti. Pava-
sarį jos susitarė, kad per vasa-
rą ilsėsis ne tik nuo mokslo, bet 
ir nuo tapybos, bet atostogoms 
nė neįpusėjus Vaineta vėl prašė 
dažų ir teptuko.

Vainetos paveikslų į užjū-
rį nuvežė rašytojas, režisie-
rius ir dainų atlikėjas Vytautas 
V.Landsbergis, jais galėjo gro-
žėtis JAV Los Andželo lietuvių 
bendruomenė. Mergaitės sene-
liai pasakoja, jog surinktus pi-
nigus pridėjo prie buto pirkimo 
– turėtą nedidelį butuką 3 aukš-
te jie iškeitė į erdvesnį, pirmaja-
me aukšte esantį. Taip mergai-
tė lengviau gali patekti į lauką. 
Naujajame bute po langais žydi 
alyvos, kaštonai, juos mergaitė 
mėgsta tapyti. Vainetos mode-
liai yra jos papūgėlės, močiutės 
gėlės. Ne paskutinę vietą Vaine-
tos pasaulyje užima jūra, kurią 
ji pamilo keliaudama. Į keturio-
likmetės kūrybos erdvę kelią ski-
nasi simboliai, fantazija.

(atkelta  iš 1 psl.)

Parolimpines 
žaidynes 

pasitinkant

Sportininkas su kliūtimis 
nesitaiksto ir jas įveikia

Lietuvos neįgaliųjų sporto fe-
deracijos generalinės sekretorės 
Irenos Burim teigimu, Lietuvoje 
50 m baseinų apskritai tėra vos 3 
(Vilniuje, Alytuje ir Elektrėnuo-
se), o ir tie patys vasarą nevei-
kia, todėl rengtis parolimpinėms 
žaidynėms Kęstutis turėjo vykti 
į Rygą. Tiesa, nuo rugpjūčio jam 
vėl teks ieškotis kitos vietos, nes 
ir kaimyninės šalies baseinai da-
rys pertrauką.

Paprastai K.Skučas treniruo-
jasi 25 m baseinuose, dažniau-
siai Lietuvos kūno kultūros aka-
demijoje, kurioje ir dirba, taip 
pat Šilainiuose esančioje Kau-
no 50-ojoje vidurinėje mokyklo-
je. Prieš labai svarbias varžybas 
ieško galimybės pasitreniruoti 
realios distancijos plaukimo ta-
keliuose. Pasak sportininko, ba-
seinų mažėja, todėl rasti vietą 
treniruotėms plaukikams tam-
pa vis sunkiau.

Parolimpinės žaidynės – 
svarbiausias tikslas

Londono parolimpiada – jau 
ketvirtosios K.Skučo žaidynės. 
Sėkmingiausia jam buvo Atė-
nų parolimpiada, kurioje 50 m 
plaukimo nugara rungtį įveikęs 
per 47,62 sek. iškovojo sidabro 
medalį. Apie prizininkų paky-
lą plaukikas svajoja ir Londone. 
Šios svajonės jį skatina daug ir 
atsakingai dirbti, tikėti savo jė-
gomis suvokiant, jog niekas ne-
žino žmogaus galimybių ribos. 

Kęstutis savo gyvenime ne 
kartą juto šios ribos priartėjimą. 
Nuo tada, kai į kariuomenę pa-
šauktas ir šiaurėje, Archangelsko 
srityje, tarnaujantis 19-metis Vil-
niaus universiteto Filologijos fa-
kulteto anglų kalbos specialybės 
pirmo kurso studentas pajuto 
pirmuosius stuburo skausmus, 
dėl netikslių diagnozių bei ne-
reikalingų operacijų pasibaigu-
sius kojų ir liemens (iki pusės) 
paralyžiumi, iki profesionalaus 
sportininko karjeros teko patirti 
daugybę išbandymų, dažną ku-
rių lydėjo pergalės prieš savo ne-
galią jausmas.

Sportininkas pasakojo daug 
treniravęsis, išbandęs garsio-
jo Valentino Dikulio metodi-
kas, netgi kurį laiką sąmoningai 
vengęs neįgaliojo vežimėlio, nes 
manė, jog jeigu jo neturės, bus 
priverstas daugiau judėti, nau-
dotis kitomis priemonėmis. Ir 
iš tiesų – kantriai dirbdamas jis 
buvo taip išsitreniravęs, kad ke-

lis šimtus metrų net paeidavo su 
ramentais (tai lėmė ir labai dide-
lis raumenų tonusas – spastika). 
Pasak Kęstučio, nuo to momen-
to, kai suvokė, jog negalia jį lydės 
visą likusį gyvenimą, stengėsi ne 
susitaikyti su atsirandančiomis 
kliūtimis, o jas įveikti.

Užsispyrimo, ryžto ir valios 
Kęstučiui netrūko ir pradėjus 
sportuoti. Išbandęs daug įvairių 
sporto šakų, galų gale pasirinko 
dvi: plaukimą ir krepšinį. Plauki-
mas visada buvo svarbi jo gyve-
nimo dalis. Juo užsiima nuo jau-
nystės. Plaukė būdamas sveikas, 
plaukia ir tapęs neįgalus. Ilgai 
šią sporto šaką vyriškis siejo su 
sveikatingumu – iš pradžių ba-
seinas padėdavęs geriau jaustis, 
vėliau – stiprinęs judėjimo galią 
praradusį kūną, padėjęs atkur-
ti sutrikusias organizmo funk-
cijas. Kojų ir liemens iki pusės 
nejaučiančiam K.Skučui plauki-
mas tapo ir galimybe sau bei ki-
tiems įrodyti, kad negalią gali-
ma įveikti.

ko į finalą ir pelnė penktą vietą. 
Visai kitokia situacija pasau-

lyje – čia konkurencija didžiulė. 
Ji ypač sustiprėjo pasikeitus kai 
kuriems neįgalumo grupių (kla-
sių) reikalavimams. Įvesta dau-
giapakopė atranka į parolimpi-
nes žaidynes labai sudėtinga, ją 
įveikia ne tiek daug sportininkų.

Kęstutis pasakoja, kad pa-
keisti neįgalumo grupių reikala-
vimai plaukikus surikiavo taip, 
kad jis, judantis rateliais ir neval-
dantis kojų bei iki pusės liemens, 
kai kuriose varžybose kovoja su 
sveikas kojas, tačiau kitokių fi-
zinių problemų turinčiais spor-
tininkais. 50 m plaukimo nugara 
rungtyje dalyvaujančiam plauki-
kui, kuriam amputuota ranka, 
paprasčiau atsispirti nuo siene-
lės, jis galingiau startuoja. Kojų 
nejaučiančiam sportininkui tai 
padaryti gerokai sudėtingiau. 
Tačiau fiksuojant rezultatą jokie 
koeficientai netaikomi – laikas 
visiems skaičiuojamas vienodai.

Londone Kęstutį  
palaikys bičiuliai

Plaukimas – viena populia-
riausių ir masiškiausių sporto 
šakų pasaulyje, todėl varžybos 
trunka gana ilgai. Iki šiol Kęstu-
tis paprastai startuodavo pirmo-
siomis žaidynių dienomis, šie-
met jo laikas – rugsėjo 6-oji (pa-
rolimpinės žaidynės prasidės 
rugpjūčio 29-ąją, o baigsis rugsė-
jo 9-ąją). Pasak sportininko, vie-
niems ilgiau laukti savo rungties 
sunku, kitiems – nelabai. Į paro-
limpiadą sportininkai atvyks-
ta jau pasirengę, įgavę sportinę 
formą, todėl, anot K.Skučo, kuo 
greičiau atlieki savo misiją, tuo 
greičiau esi laisvas – psicholo-
giškai taip lengviau. Tačiau jei-
gu tenka startuoti vėliau – irgi ne 
bėda. Paprastai olimpiniame kai-
melyje būna visos sąlygos pra-
tęsti treniruotes, todėl, jeigu rei-
kia, kažką dar gali šiek tiek pasi-
koreguoti. Šia galimybe Kęstutis 
šiemet žada būtinai pasinaudoti.

Londone vyksianti parolim-
piada skirsis nuo trijų paskuti-
nių, kuriose Kęstutis dalyvavo. 
Jų organizatoriai skelbia, kad tai 
bus didžiausios ir neįgaliesiems 
geriausiai pritaikytos žaidynės. 
Bet sportininkui svarbiau kitkas 
– jau dabar jis žino, kad paro-
limpiados tribūnose bus nema-
žai jį palaikančių, dėl jo besijau-
dinančių žmonių. Savų aistruo-
lių tokio lygio varžybose spor-
tininkas dar nėra turėjęs. Anks-
tesnės žaidynės vyko toli nuo 
Lietuvos, tad buvo nerealu tikė-
tis, kad į jas atvyks saviškiai. O 
sportininkui visada svarbu žino-
ti, kad jį palaiko.

Į parolimpines žaidynes su-
sirenkančių žiūrovų gausybė 
Kęstučiui netrukdo. Lengva- 
atlečiams sunkiau, nes jų rung-
tys – lyg ant delno, o baseinas 
tarsi turi savo atskirą erdvę. „Pa-
niręs į vandenį nieko daugiau 
nematai. Visos mintys – kaip 
kuo greičiau įveikti distanciją“, – 
sako K.Skučas.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Plaukimo techniką ištobu-
linęs Kęstutis sako dabar plau-
kiantis geriau nei būdamas svei-
kas. Tai patvirtina ir jo laimėti 
apdovanojimai. Viena iš pasku-
tiniųjų sėkmių – 2011 m. pabai-
goje Jungtiniuose Arabų Emy-
ratuose vykusios IWAS pasau-
lio neįgaliųjų sporto žaidynės, 
iš kurių K.Skučas grįžo laimėjęs 
net 3 aukso medalius. Visose tri-
jose rungtyse (S4 klasėje), kurio-
se dalyvavo, jis pasiekė geriau-
sius rezultatus: 50 m laisvu sti-
liumi įveikė per 55,17 sek., 100 m 
laisvu stiliumi – per 2 min. 3,63 
sek., o 50 m distanciją nuplaukė 
per 55,27 sek.

Tarptautinėse varžybose 
lietuvių plaukikų nedaug

Europos, pasaulio neįgalių-
jų čempionatuose K.Skučas da-
lyvauja nuo 1995 metų. Dau-
giau neįgalių lietuvių plaukikų 
tarptautinėse varžybose su juo 
nekonkuruoja. Pasak Kęstučio, 
plaukikų yra, bet jie dar nepasie-
kę aukšto meistriškumo. Išimtis 
– taip pat kaunietis Andrius Bič-
kauskas. 2005 m. Europos neįga-
liųjų čempionate jis iškovojo tre-
čią vietą, o Pekino parolimpinėse 
žaidynėse, dalyvaudamas 50 m 
plaukimo nugara rungtyje, pate-

Pasak Kęstučio Skučo, sportininkui 
svarbu žinoti, kad jį palaiko.
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Pasaulyje
Ilgiausiai gyvena 

nebe japonės
Nors japonės dešimtmečius 

buvo laikomos ilgiausiai gyvenan-
čiomis moterimis pasaulyje, dėl 
praėjusiais metais įvykusios bran-
duolinės katastrofos situacija pa-
sikeitė. Moterų gyvenimo trukmė 
2011 m. nuo 86,3 metų sumažėjo 
iki 85,9 metų, be kita ko, sutrum-
pėjo ir vyrų gyvenimas. Dabar pa-
gal gyventojų ilgaamžiškumą pir-
mauja Honkongas. Nors šis miestas 
garsėja nuolatiniu smogu ir įtemp-
tu gyvenimo būdu, vidutinė Hon-
kongo gyventojos gyvenimo truk- 
mė yra 86,7 metų. Pasak vietinių 
ekspertų, pagrindiniai veiksniai, le-
miantys ilgą gyvenimą, yra pažen-
gusios ir visiems prieinamos mies-
to sveikatos priežiūros paslaugos, 
didelis aktyvumas ir sveikas mais-
tas. „Žmonės Honkonge šiais laikais 
labai skrupulingai renkasi maistą, – 
teigia Velso princo ligoninės gydy-
tojas Deividas Dajus. – Mes pripra-
tę prie Azijos maisto. Daržovių čia 
daug, mūsų senoliai nevalgo daug 
mėsos. Maistas ruošiamas garuose 
ar kepinamas nenaudojant riebalų. 
Gerą sveikatą lemia ir tai, kad valgo-
ma daug žuvų.“

Policijos priekaištai 
dėl krūmo

Nedidelio miestelio Didžiojo-
je Britanijoje policija kreipėsi į vie-
tos gyventoją ir paprašė jo pakeisti 
krūmo, primenančio iškeltą viduri-
nį rankos pirštą, išvaizdą. Krūmo šei-
mininkui, 53 metų Ričardui Džek-
sonui, buvo paaiškinta, kad dėl šio 
„kūrinio“ neseniai gautas skundas. 
R.Džeksonas pasakoja, kad krūmas 
auga jau 8 metus. Visą tą laiką jis au-
galą prižiūri ir kerpa taip, kad šis iš-
saugotų savo formą. Pasak vyriškio, 
iki šiol krūmas, vaizduojantis vidu-
rinį pirštą – grubų gestą, kuriuo pa-
prastai reikalaujama atstoti – nie-
kam netrukdė. R.Džeksonas pikti-
nasi kad turi paklūsti nurodymams 
ir atsisako apkarpyti augalą. Tiek vy-
ras, tiek kaimynai stengsis išsaugoti 
šį neįprastai atrodantį krūmą.

Mažėja tropinių 
miškų biologinė 

įvairovė
Tropiniai miškai laikomi didžiau-

sią biologinę įvairovę pasaulyje tu-
rinčiomis teritorijomis. Siekdami 
įvertinti pasaulio saugomų teritori-
jų būklę, mokslininkai rėmėsi duo-
menimis apie 60 teritorijų. Buvo at-
likti 262 detalūs interviu, kurių metu 
buvo apklausti biologai veteranai 
ir aplinkosaugos mokslininkai, dir-
bantys ilgiau nei du dešimtmečius.

Tyrimas rodo, kad nepaisant 
daugumai tropinių miškų suteik-
to saugomų teritorijų statuso bio- 
loginė įvairovė juose mažėja. Pa-
sak mokslininkų komandos, kuriai 
vadovauja profesorius Viljamas Lo-
rencas iš Australijos, tyrimo išvados 
kelia susirūpinimą, nes šios teritori-
jos yra paskutinis nykstančių gyvū-
nų rūšių prieglobstis. „Spartus ato-
grąžų miškų naikinimas kelia pavo-
jų pasaulio biologinei įvairovei la-
biau nei bet kuris kitas šiuolaikinis 

reiškinys“, – teigiama tarptautinės 
komandos pranešime.

Karas Sirijoje 
tapo pramoga 
izraeliečiams

Dešimtys Izraelio gyventojų su 
žiūronais ir kitokiais optiniais prie-
taisais atvažiuoja į Golano aukštu-
mas, kad savo akimis išvystų karo 
veiksmus kaimyninėje Sirijoje. Tu-
ristai užsiima vietas ant kalnų, iš 
kur, kai giedra, gerai matyti sprogi-
mai per Damasko apylinkių apšau-
dymą. Be to, Izraelio kontroliuoja-
moje Golano aukštumų dalyje ga-
lima išgirsti sprogimus, šūvius ir arti-
lerijos kanonadą. Kai kurios turizmo 
bendrovės jau įtraukė naują reginį 
į klientams rekomenduojamų „lan-
kytinų objektų“ sąrašą. Turistų ant-
plūdis Golano aukštumose privertė 
vietos policiją pereiti prie sugriežtin-
to darbo režimo, kad geriausių ste-
bėjimo vietų ieškantiems smalsuo-
liams nekiltų pavojus.

Šiuolaikinė muzika 
skamba vienodai
Ispanijos mokslininkų atliktas ty-

rimas patvirtino senų dainų gerbė-
jų įsitikinimą, kad šiuolaikinė muzi-
ka yra tikrai garsesnė ir mažesnės 
įvairovės nei prieš 50 metų. Viduti-
nio amžiaus klausytojų skepticizmas 
dėl šiuolaikinės muzikos buvo pa-
grįstas, kai, atlikus popmuzikos ty-
rimą, paaiškėjo, kad šiandienos hi-
tai tikrai skamba vienodai. Taip pat 
nustatyta, kad šiuolaikinės dainos 
per pastaruosius 50 metų tapo kur 
kas garsesnės. Mokslininkai išanali-
zavo archyvą, žinomą kaip „Million 
Song Dataset“, siekdami išsiaiškin-
ti, kaip muzika keitėsi 1955–2010 
metų laikotarpiu. Muzikos garsu-
mas nuo 1950-ųjų nuolat didėjo, 
tačiau muzikantų naudojamų akor-
dų, melodijų ir garso rūšių įvairovė 
tapo mažesnė.

Kuo kvepia 
kosmosas?

Astronautai, pabuvoję atvira-
me kosmose, dažnai pasakoja apie 
jo savitą kvapą. Nors jie jo nega-
li užuosti, mat kostiumų vidus kve-
pia tiesiog plastiku, sugrįžę į kosmi-
nę stotį ir nusiėmę šalmus jie pajun-
ta stiprų, išskirtinį kvapą. Jis lieka jų 
kostiumuose, šalmuose, pirštinėse 
ir įrankiuose. Atklydusios iš beveik 
visiško vakuumo, dalelės turi aštrų 
skrudinamos mėsos, karšto meta-
lo kvapą.

„Tai kažkas, ko niekada nebu-
vau užuodęs, tačiau niekada to ne-
pamiršiu“, – 2009 m. teigė NASA as-
tronautas Kevinas Fordas. Po 2003 
m. misijos astronautas Donas Peti-
tas NASA tinklaraštyje kvapą apibū-
dino kaip gana malonų, saldų me-
talo kvapą. „Tai man priminė vasa-
ras koledže, kai daugybę valandų 
dirbau su lankinio suvirinimo degi-
kliu, taisydamas sunkiąją įrangą ma-
žai miško kirtimo įmonei. Prisimi-
niau saldoką virinimo dūmų kvapą. 
Toks yra kosmoso kvapas.“

Manoma kad metalo kvapą 
sukeliai didelės energijos jonų vi-
bracijos.

Neįgalieji pasaulyje

Dažnas esame turėję mielų keturkojų, kurie, kaip mums 
kartais atrodydavo, geriausiai mus suprasdavo – be žo-
džių, ramiai į mus žiūrėdami, prisiglausdami. Esame gir-
dėję ir apie ypatingą vaikų bendravimą su naminiais 
gyvūnais, pastarųjų rūpestį mažaisiais, kai jie, atsigulę 
tarpdury, neleidžia žadinti savo miegančių bičiulių, saugo 
nuo piktai nusiteikusių ar tiesiog garsiau kalbančių žmo-
nių. Taip pat, nors ir nemokame to logiškai paaiškinti, daž-
nai neabejojame nepaprastu keturkojų gebėjimu jausti 
žmonių skausmą ir stengtis jį malšinti, o šilto žmonių ir ke-
turkojų bendravimo pavyzdžiai visad skatina nusišypsoti.

Nuspėja cukraus lygio 
kraujyje svyravimus
Džudi Stid iš Didžiosios Bri-

tanijos augina 3 vaikus. Viduri-
nioji, vos trejų metukų mergaitė 
Olivija kenčia nuo cukrinio dia-
beto ir turi būti nuolat prižiūrima 
mamos, mat pernelyg padidėjęs 
cukraus kiekis mergaitės kraujy-
je gali sukelti jai komą.

Visai neseniai šeima įsigijo 
augintinį – kokerspanielių veis-
lės kalytę Boni. Ši dar vos 4 mė-
nesių kalytė tapo tikru išsigel-
bėjimu, mat nujaučia artėjantį 
pavojingą cukraus lygio pokytį 
mergaitės kraujyje ir įspėja apie 
tai aplinkinius. Džudi pasako-
ja, kad pajutusi grėsmę Olivijos 
sveikatai Boni ima inkšti, loti, šo-
kinėti, net kanda taip įspėdama, 

Nepaprasta keturkojų draugystė 
su vaikais

kad mergaitei būtina skubiai pa-
dėti. Moteris prisimena, jog iki 
atsirandant augintinei tekdavo 
apie 20 kartų per dieną matuo-
ti dukters cukraus kiekį krau-
jyje, mat jis gali kristi arba kilti 
priklausomai nuo maisto, Olivi-
jos nuotaikos, fizinio aktyvumo, 
hormonų ar net oro, tad yra vi-
siškai nenuspėjamas.

Įdomu, kad Boni nėra specia- 
liai dresuotas šuo, ją Džudi įsi-
gijo dar visai mažutę ir pasiryžo 
dresuoti pati, vadovaudamasi in-
ternete esančiais patarimais. Pa-
sak moters, specialiai apmokytas 
šuo kainuoja apie 12,5 tūkst. sva-
rų sterlingų (apie 54,7 tūkst. Lt). 
Tokia suma šeimai – milžiniška, 
todėl jie ryžosi Boni apmoky-
ti patys ir dėl to tikrai nesigaili.

Tapo geriausiu draugu
Nepaprasta gyvūnų galia įsi-

tikino ir Didžiojoje Britanijoje gy-
venanti Luiza Bus. Ji augina ket- 
verių metų sūnų Fraserį, kuriam 
nustatytas autizmo sindromas. 
Kad berniukas yra kitoks, tėvai 
pastebėjo dar kūdikystėje. Įtarda-
mi, kad kažkas negerai, mat vai-
kas labai daug verkė, nežaidė su 
duodamais žaislais, jie su pusant- 
rų metų berniuku kreipėsi į me-
dikus, tada Fraseriui ir buvo nu-
statytas autizmas. Nors berniu-
kas kalba su tėvais ir atrodo ak-

tyvus, linksmas kaip ir daugelis 
jo bendraamžių, jis patiria dide-
lių sunkumų atlikdamas kasdie-
nius darbus. Tai jam kelia liūdesį, 
isterijos priepuolius. Pasak Frase-
rio motinos, kiekviena diena jam 
gali tapti tikru iššūkiu, mat net 
paprasčiausia užduotis berniu-
kui gali pasirodyti neįveikiama.

Luiza pasakoja girdėjusi apie 
teigiamą bendravimo su gyvū-
nais poveikį vaikams, ypač ne-
įgaliems, bet vis bijojusi ir taip 
uždaram, bendrauti nelinkusiam 
sūnui pasiūlyti turėti keturkojį. 
Prieš metus šeima vis dėlto ry-
žosi nuvykti į netoliese esančią 
gyvūnų prieglaudą. Pasak Lui-
zos, vos juos pamatęs katinas Bi-
lis, prieš tai pamestas šeiminin-
kų, priėjo prie Fraserio ir murk-
damas ėmė glaustytis apie ko-
jas. Tada berniukas pasakė: „Tai 
mūsų katinas, jis gali gyventi su 
mumis“.

Diena, kai keturkojis apsigy-
veno iki tol daug liūdnų akimir-
kų ištvėrusioje šeimoje, pakeitė 
jų gyvenimą. Luiza pasakoja, jog 
Bilis nesitraukia nuo Fraserio nė 
per žingsnį, tarsi stebėdamas jo 
elgesį ir bandydamas nuspėti ar-
tėjantį liūdesio antplūdį. Ramin-
damas berniuką jis ima glaustis 
prie jo, murkia. Atrodo, tarsi ka-
tinas būtų nuolat pasiruošęs iš-
tiesti savo minkštą pagalbos le-
teną mažajam Fraseriui.
Pagal www.dailymail.co.uk ir www.thesun.co.uk 

parengė  Viktorija NORKAITĖ

Kryžiažodis „Pupa“
Vertikaliai: 1. Medžio nuopjova 

malkoms kirsti, kapoti, tašyti 2. Italijos 
miestas, garsus pasvirusiu bokštu 3. Po-
etinio įkvėpimo šaltinis 4. Styginis mu-
zikos instrumentas 7. Lietuvos vyskupas, 
kariuomenės kapelionas 8. Bukasis kirvio 
galas 9. Daug kainuoja 13. Maišelis, ne-
šamas pasikabinus per pečius ant nuga-
ros 14. Mėnuo 16. Paskutinė graikų abė-
cėlės raidė 18. JAV prezidentas 21. Supus-
tyto sniego krūva 22. Veikimas, tikintis ge-
ros baigties 23. Skėtinių šeimos vaistinis 
laukų augalas 27. Senoji Lietuvos sosti-
nė 28. Perti pirtyje vanta 31. Verdžio ope-
ra 32. Muzikos kūrinys vienam atlikėjui.

Horizontaliai: 5. „Atitiko ... kotą“ 
6. Lūšnelė, pirkelė be kamino 10. Cirko vai-
dinimo vieta 11. Garsų menas 12. Švini-
niai rutuliukai šautuvui užtaisyti 15. Dai-
lės kūrinys, sukurtas ant lubų ar sienų 
17. Dvylika vienodų daiktų 18. Moters var-
das 19. Senovės romėnų meilės ir grožio 
deivė 20. Šokis 24. Ankštinių šeimos mais-
tinis ir pašarinis augalas 25.  Skulptūrų 
„Eglė žalčių karalienė“ Palangoje, „Dū-
dorius“ Panevėžyje, „Kova“ Kaune auto-
rius 26. ... Adamkienė 29. Turkijos sostinė 
30. Dzūkijos miestas 31. Norėjimas val-
gyti 33. Nukrypimas nuo tiesos 34. Plė-
totė, raida.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Žirnis“ atsakymai

Vertikaliai: 1. Sidabras 2. Knyga 3. Žirnis 
4. Šalmas 5. Balas 6. Varnėnas 12. Argentina 
13. Marksas 14. Tikslas 18. Maksimas 19. Dar-
vinas 22. Šaknis 23. Baltai 24. Tiesa 26. Caras.

Horizontaliai: 7. Pilnatis 8. Balkanai 
9.  Taiga 10. Sauna 11. Libanas 15. Laukai 
16. Vienas 20. Tarnas 21. Tauras 25. Barakas 
27. Giria 28. Talis 29. Marselis 30. Balzakas.

NORI SUSIPAŽINTI
Vienišas 50-ies metų rimtas be žalingų įpročių vyras, turintis vidutinę 

negalią, norėtų susipažinti su išsilavinusia, tvarkinga gyvenimo drauge. 
Tel.: 8 677 96 706, Stasys.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.
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Įsiklausyti, įsižiūrėti skatinę 
„Gyvenimo mažmožiai“ 

Tęsinys. Pradžia –  
„Bičiulystės“ 26 numeryje

Grįžo į molinukų 
pasaulį

Neįgalus uteniškis Ka-
zimieras Adiklis – molinių 
švilpynių kūrėjas. Prieš porą 
metų keramikos ėmęsis vy-
riškis šypsosi į senatvę „su-
vaikėjęs“ – prisiminęs gero-
kai seniau kaip prieš pusę am-
žiaus iš molio lipdytus dar-
belius – žmogeliukus, gyvu-
lėlius, paukštelius – ir iš nau-
jo to ėmęsis. Iš Pasvalio kilęs 
vyriškis sako, kad molio šia-
me krašte niekada netrūko, 
o vaikai labai mėgdavo jį tol 
gniaužyti saujoje, kol pavyk-
davo išgauti kažką panašaus 
į realų daiktą. Gaila, kad nė 
vieno tų laikų kūrinėlio ne-
išsaugojo – saulėje išdžiovin-
ti molinukai greitai suskilda-
vo, subyrėdavo. Tačiau trauka 
žmogaus rankoms, jų šilumai 
paklūstančiam moliui išliko.

K.Adiklio kūrinių parodų 
lankytojus stebina švilpiančių 
gyvuliukų panašumas į savo 
prototipus. „Mano švilpy-
nės – netradicinės, nestilizuo-
tos. Stengiuosi lipdyti realiai 
atrodančius paukščius, gy-
vūnus, – pasakoja vyriškis. – 
Geromis ir originaliomis švil-

pynėmis tampa kiaulės, jau-
čiai, avys.“ Žinoma, tam rei-
kia ir sumanumo, ir kruopš-
taus darbo. 

Keramiko karjerą K.Adiklis 
pradėjo nuo švilpaujančių 
paukštelių – jie geriausiai ati-
tiko švilpynių paskirtį. Tačiau 
vėliau įsigudrino „prakalbin-
ti“ ir kitus gyvūnus. Jo darbų 
kolekcijoje daug raguotų „su-
tvėrimų“. Nemažai tenka pa-
vargti, kad į parodą jie nenu-
keliautų vienaragiai – reikia la-
bai kruopščiai supakuoti, į dė-
žutes sudėlioti. 

O tų parodų per porą metų 
jau ne vienos būta. Pirmie-
ji K.Adiklio darbai praėju-
sių metų pavasarį buvo eks-
ponuoti Utenos rajono tauto-
dailininkų parodoje. Atran-
kos komisija, įvertinusi auto-
riaus originalumą ir kūrybiš-
kumą, pakvietė jį dalyvauti re-
gioninėje „Aukso vainiko“ pa- 
rodoje. K.Adiklio sukurtomis 
švilpynėmis gėrėjosi ir Pane-
vėžio bei Vilniaus meno mė-
gėjai. Dažnai jo kūriniai eks-
ponuojami kartu su žmonos, 
tautodailininkės Genovaitės 
Adiklienės tapyba.

Senelio sugrįžimas į vai-
kystės molinukų pasaulį la-
biausiai džiugina vaikaičius. 
Jie pirmieji išbando naujau-
sius jo kūrinius, juos įverti-
na. Juk švilpynė turi ne tik 
gražiai atrodyti, bet svarbiau-
sia – ir gerai švilpti. Jų skar-
denimo pilni namai – geriau-
sia įrodymas, kad senelis dir-
ba ne veltui.

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Kazimiero Adiklio švilpynės. 

& Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Sagsto putinas 
marškinius baltus
Sagsto putinas marškinius baltus,
Ievos velkas vestuvinę suknią,
Giesmę vyturio dangūs išbarsto,
Ir žilvitis nusilenkia upei.

Verkia obelys – žiedlapiai krenta
Ant pabudintos žemės krūtinės,
Skraido vėjas ir šaukia gyventi
Su pavasariu vėlei atgimus.

Sėti grūdą ir duoną auginti,
Supti obuolius vygėj lapinėj,
Brandų derliaus vainiką nupinti
Ir padėti ant stalo gimtinės.

& Birutė ŽILINSKIENĖ

Nuotaika
Vieno mažmožio užtenka, 

kad prašviesėtų nuotaika.
Kartais nueinu prie savo 

beržo.

Pasėdžiu pavėsyje, paglostau 
baltą jo žievę. Kartais pakalbinu 
jį, pasakoju jam savo rūpesčius. 
Man atrodo, kad jis girdi mane. 
Aš kalbu, kalbu, o jis vis tiek tyli. 
Vieną kartą jis tyliai suošė. Su-
pratau, kad mes randam bendrą 
kalbą. Buvo labai gera širdyje.

& Genovaitė SKRUPSKIENĖ

Nedaug tereikia
Gelsvas gintarėli,
Išliūliuotas marių,
Smiltys švelniai glosto
Gulintį ant kelio –

Saulės šiltas blyksnis
Šildo, glamonėja,
Šaltas ryto vėjas
Smėliu ridinėja.

Jūra, tu didinga,
Visų numylėta –
Su auksinėm kopom
Pajūriu smėlėtu.

Juodagalvis kiras
Virš bangų plasnoja,
Krykšdama žuvėdra
Jam sparnu pamoja.

Kiek nedaug tereikia.
Kad palaimą jaustum,
Visus apkabintum,
Prie širdies priglaustum.

Irena DIŠKEVIČIENĖ

***
Pamenu, kai pirmąkart
Sparnus pakėliau,
Sukrovus kuklią mantą
Iš namų ruošiausi
Eit,
Mamytė apkabino
Ašaros riedėjo
Ir, rodos, stengėsi manęs
Nebepaleist –
Tarytum ten manęs
Pavojai lauktų.
O Tėtis, kaip ir visada
Tylus ir nekalbus,
Tik du žodžius pasakė:
Žinok, turi Namus.
Ir, rodos,
Kas tie žodžiai,
Tik mažmožis,
Tačiau aš juose išskaičiau
Didžiulę prasmę
Ir supratau,
Kad visada žinočiau,
Kas ir kur esu,
Kur ir ko einu,
Kam ir ko siekiu.
Tau ačiū, Tėti,
Už tuos žodžius,
Kurių dėka
Aš neišklydau
Ir nemažai gyvenime
Pasiekiau.

NIjOLĖ POCIENĖ

Žiedas
Saulė uždegė
Po langu žiedą raudoną.
Liepsnoja dabar jis,
Lyg pats būtų saulė.
Toks puikus, spindintis,
Kiekvienai akiai mielas...
Niekas negali prilygti grožiu
Jam pasauly.

Kai negailestinga gėla
Ima kaustyti širdį ir kojas,
Kai tamsoje klaidžioju
Tarp nenorų ir norų,
Darželyje žydintis
Mažmožėlis raudonas
Uždega viltį
Laimėt prieš save kovą.

Literatų seminaras padėjo atgaivinti Genovaitės Skrupskienės ir Irenos 
Diškevičienės jaunystės pažintį.

Alvyra Grėbliūnienė pastaruoju 
metu daug rašo sakraline temati-
ka.

Kėdainiškiai (buvę ir esami) Nijolė Pocienė, Algirdas Ivanauskas, Birutė Ži-
linskienė ir Nijolė Railaitė į savo būrį priėmė ir jurbarkietę Janiną Pranai-
tienę.

Genovaitė ir Kazimieras Adikliai – 
kūrybingi žmonės.

Tęsinys – kitame numeryje.
Aldonos Milieškienės nuotr.
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