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Parolimpines 
žaidynes 

pasitinkant

Neįgaliųjų 
sporto 

naujokas – 
uždegantis 
pavyzdys

Šiaulietis Mindaugas Bi-
lius į neįgaliųjų sportą įsi-
veržė tarsi viesulas. Tik 
pradėjęs dalyvauti tarp-
tautinėse varžybose, nė 
iš vienų negrįžo be me-
dalių. Per porą metų pa-
rodęs aukštą meistrišku-
mą neįgalus lengvaatletis 
drąsiai peržengė parolim-
pinių žaidynių atrankos 
barjerą ir pelnė kelialapį 
į Londono parolimpiadą. 
M.Bilius – vienintelis Lie-
tuvos neįgaliųjų delegaci-
jos narys, kuris žaidynėse 
startuos dviejose – rutu-
lio stūmimo ir disko meti-
mo – rungtyse.

TAFISA žaidynių Šiaulių regione ambasadoriai Mindaugas Bilius ir Viktorija 
Čmilytė                                                                                                 www.siauliai2012.lt nuotr.

Nuo pat vaikystės Ignas Dapšys žinojo, jog nori būti mokslininkas.
Egidijaus Skipario nuotr.

Sunki liga – ne priežastis pasiduoti 
ir nuleisti rankas

(nukelta į 3 psl.)

Prieš žaidynes – 
treniruotės su olimpinės 

rinktinės nariais
Lenkijoje, Spalos mieste, su-

rengtoje pasirengimo Londono 
žaidynėms stovykloje neįgalus 
lengvaatletis M.Bilius treniravo-

si kartu su olimpinėse žaidynė-
se startuosiančiais daugiakovi-
ninke Austra Skujyte ir sprinte-
riu Ryčiu Sakalausku. Čia mėgs-
ta treniruotis ir garsiausias šalies 
disko metikas Virgilijus Alekna. 
Taigi Spalos treniruočių bazę ga-
lima pavadinti Lietuvos olimpie-
čių „kalve“. Mindaugas džiau-
giasi sportininkams čia sukur-
tomis puikiomis sąlygomis: vieš-
butis, stadionas, maniežas, ba-
seinas. „Lyg sanatorijoje“, – šyp-
sosi Mindaugas.

Treniruočių stovykla M.Biliui 
buvo svarbi ne vien sportinės 
formos pagerinimo, bet ir psi-
chologine prasme – daug įdo-
maus ir naudingo vyriškis suži-
nojo iš olimpinių žaidynių daly-
vės, Atėnų olimpiados sidabro 
medalininkės A.Skujytės. Vie-
na iš daugiakovininkės sporto 
rungčių – disko metimas, todėl 
jos patarimai Mindaugui buvo 
labai naudingi. Lengvaatletis 
stengėsi įsidėmėti Lietuvos olim-
pinės rinktinės gydytojo Daliaus 

Liga neišgąsdino ir išmokė 
gyventi kitaip

Devyniolikmetis Ignas mokė-
si kitaip, nei daugelis – namuose, 
lankomas mokytojų ir daug lai-
ko papildomai praleisdamas prie 
knygų vienas. Tai lėmė sunki ge-
netinė liga – Diušeno raumenų 
distrofija – jam diagnozuota dar 
vaikystėje. Šis susirgimas – nepa-
gydomas, pasireiškia didėjančiu 
raumenų silpnumu, gydant sie-
kiama pristabdyti ligos progre-
są. Pasak Igno motinos Violetos 
Dapšienės, ankstyvoje vaikystė-
je ligos požymiai nebuvo ryškūs 
ir atrodė kaip susirūpinimo ne-
keliantis vaiko nerangumas – jis 
kitaip eidavo, atsistodavo, daž-
nai griuvinėdavo. Pats Ignas pa-
sakoja supratęs, jog „jam kaž-
kas negerai“, būdamas maždaug 
8-erių metų amžiaus, kai teko eiti 
pas kineziterapeutą. Prisiminda-
ma nelengvą laikotarpį, kai teko 
priimti sūnaus ligą ir susitaiky-
ti su neišvengiamais gyvenimo 
pokyčiais, V.Dapšienė pasakoja, 
jog jiedu su vyru situacijos ne-
dramatizavo. Šis sunkus išban-
dymas išmokė juos neplanuoti 
toli į priekį, neužsibrėžti didelių 
tikslų ir džiaugtis šiandienos pa-
siekimais, nepalūžtant prieš nau-
jus sunkumus.

Mokėsi namuose
Vaikystėje lėčiau besivysčiu-

si liga ėmė progresuoti ir bai-
gęs 5 klases berniukas nebegalė-
jo vaikščioti į mokyklą – kiekvie-
nas žingsnis tapdavo vis sudėtin-
gesnis ir Ignui teko sėsti į neįga-

Kalbėdami apie aplin-
kos pritaikymo proble-
mas, nepakankamą val-
džios dėmesį, nepalankų 
visuomenės požiūrį ir ki-
tas kliūtis, su kuriomis 
gali susidurti ar susidu-
ria neįgalieji, neturėtume 
pamiršti, jog daug kon-
krečioje situacijoje lemia 
paties žmogaus nusitei-
kimas. Galima pasiduoti 
aplinkybėms ir nekovo-
ti, bet galima ir visus nu-
stebinti savo ryžtu. Vil-
nietis abiturientas Ignas 
Dapšys – puikių rezultatų 
laikydamas valstybinius 
egzaminus pasiekęs vai-
kinas. Jis yra vienas iš be-
maž 45 tūkst. šiemet bran-
dos egzaminus laikiusiųjų, 
bet ir vienas iš nedaugelio 
nepabūgusių didelių sun-
kumų ir nepasidavusių 
jaunų žmonių.

liojo vežimėlį. Tuomet Violeta pa-
sakoja nepuolusi į neviltį ir ėmusi 
domėtis, ką galima padaryti. Ka-
dangi mokykla, kurioje mokėsi 
berniukas, nebuvo pritaikyta ne-
įgaliesiems, o kitur jį vežioti būtų 
buvę labai sudėtinga, mat pagal-
bos jam reikia nuolat, šeima pa-
sirinko Igno mokymą namuose. 
Po kelerių metų į Vilniaus „Lais-
vės“ gimnaziją V.Dapšienė atėjo 
su tokiu pat prašymu – jos sūnų 
mokyti namuose. Vaikinui buvo 
sudarytos būtinos sąlygos.

Pasak „Laisvės“ gimnazijos 
direktorės Vaidutės Šumkauskie-
nės, problemų dėl Igno nei jai, nei 
mokytojams niekad nekilo. Prie-
šingai – pedagogai iš pamokų su 
vaikinu ateidavo tarsi atsigavę – 
smalsus mokinys ne tik atlikda-
vo visas užduotis, bet ir pasido-
mėdavo papildomai, paruošda-
vo mokytojams klausimų ir in-
formaciją sugerdavo kaip kem-
pinė. Kitaip mokyti nepabūgo ir 
prie sėkmingo Igno gimnazijos 
baigimo labai prisidėjo lietuvių 
kalbos mokytoja Jūratė Zautraitė, 
jam įdomiausios chemijos moky-
toja Aušrelė Šimkienė, fizikos mo-
kytoja Rūta Orlauskienė ir ma-
tematikė Edita Sutkaitienė. Da-
bar, Ignui jau pabaigus mokyk- 
lą, jo motina Violeta svarsto, jog 
galbūt tai, kad mokytojai ateida-
vo į namus ir dirbdavo su sūnumi 
individualiai, padėjo jam moky-
tis geriau, motyvavo. Pasak vai-
kino, tai nebuvo vien dalyko pa-
mokos – su keliskart per savai-
tę pas jį ateidavusiomis mokyto-
jomis Ignas palaikė draugiškus 

santykius, jos mielai jį pakonsul-
tuodavo papildomai, neatsisaky-
davo padėti.

Tik geru žodžiu gimnazijos 
direktorė V.Šumkauskienė mini 
rūpestingus vaikino tėvus. Pasak 
jos, jie labai daug prisidėjo prie 
vaikino sėkmės, mat neabejojo jo 
pastangų prasmingumu ir elgėsi 
su juo kaip su suaugusiu, gerbė 
jo norus ir nuomonę.

Abituriento pasiekimus 
įvertino ministras

Iš pradžių kiek įtariai į vaiki-
no nuolat gaunamus dešimtukus 
žvelgusi direktorė (kito pažymio, 
pasak jos, vaikinas nėra gavęs) 
netrukus įsitikino, kad Ignas – 
vienas iš nedaugelio taip nuošir-
džiai besimokančių gimnazijos 
mokinių, kurio pastangas įver-
tinti tinka tik aukščiausias balas. 
Tai įrodė ir vaikino laikytų vals-
tybinių brandos egzaminų re-
zultatai. Lietuvių kalbą jis išlai-
kė 95 proc., matematiką ir anglų 
kalbą 96 proc., na o laikant fiziką 
jam pritrūko vos vieno procento 
iki šimtuko.

Iš bendraamžių Ignas išsiski-
ria savo rimtumu ir aiškiu žinoji-
mu, kurlink eina, ko siekia. Pasak 
V.Dapšienės, jis nuo pat vaikys-
tės žinojo, kad nori būti moksli-
ninkas. Deja, teko atsisakyti sva-
jonės studijuoti chemiją – tai būtų 
per sunku dėl būtinų atlikti labo-
ratorinių darbų, kurių negalima 
daryti nuotoliniu būdu, tad, vis-
ką ramiai su tėvais apsvarstęs, 



„Homo homini lupus est“ – žmogus žmogui vilkas. 
Taip beveik prieš 2,5 tūkst. metų sakė Romos rašytojas 
T.M.Plautas. Šis baisus pastebėjimas kartais akivaizdus 
ir mūsų dienomis. Dėl paveldėto turto brolis su broliu 
ant peilių eina, dėl žemės lopinėlio kaimynai metų me-
tais vaidijasi, po teismus tamposi. Dvasingumas tokiems 
yra tuščia sąvoka, viską lemia materija. Išskyrus materiją, 
kuria jau apaugusi ir siela, ir širdis, tarsi nėra nieko kito.

Dažnai žmogus, paprašytas pagalbos, dar minutėlę 
galvoja, ar verta tai daryti. Jei ta pagalba susijusi su as-
meniniais interesais – neatsisakoma: papildomi pinigai 
(pavyzdžiui, palūkanos) ar „pliusas“ biografijoje tarsi 
akstinas ištiesti tą pagalbos ranką.

Kone absoliuti dauguma labdarių yra gailestingi iš 
prigimties. Daryti gerus darbus jiems savaiminga, jie ne-
kelia jokių sąlygų, nesvarbūs jokie tarpusavio santykiai, 
tautybė, lytis, religiniai įsitikinimai. Net išvaizda, kuri 
gali būti apgaulinga. Žmogus gali pasirodyti vienoks, 
tačiau viduje iš tikrųjų yra priešingai negu manyta. Net 
Šventajame rašte kalbama, jog Dievas ne taip mato kaip 
žmogus: žmogus mato, kas akimis matoma, o Viešpats 
žiūri į širdį. Jam, sakoma, rūpi vidinis žmogus – jo min-
tys, norai ir jausmai. Nuo senovės žmogus irgi išmoko 
giliau pažvelgti į savo artimo vidinį pasaulį ir, prireikus, 
atskirti grūdus nuo pelų.

Gailiaširdžių niekuomet nebus per daug. Kaip sam-
protavo vienas kultūros veikėjas, ne gyvulėliai esame, 
ne tvartelyje gyvename. Jei žmogus neturės dvasingu-
mo, praras savo šalies jausmą. Pirmiausia – savo jausmą. 
Pasidarys ir ne pilietis, ir ne mąstanti būtybė. Bus įvairių 
įtakų ir vėjų lankstoma smilga, auganti pakelėje, ant ku-
rios krinta dulkės ir kiti daro, ką nori.

Laimė, savanaudžių ne tiek daug. Be raginimų pa-
dėdami kitiems, žmonės jaučia moralinį pasitenkinimą, 
ypač matydami laimingus bėdingųjų veidus. Itin kuklūs 
net atsisako viešos padėkos ir pageidauja likti už nema-
tomos jautrumo širmos.

Daug metų pažinojau buvusią Raudonojo Kryžiaus 
Šilutės skyriaus sekretorę Joaną Kubaitienę. 35-erius me-
tus ji buvo daugelio šio krašto žmonių rėmėja ir atjautos 
pavyzdys. Pamario potvyniai ar Švėkšnos gaisras, neįga-
lių senelių bėdos ar toli nuo Lietuvos cunamio sukeltos 
negandos – Joana viena pirmųjų skuba pas nelaimėlius, 
buria moksleivius aukoms rinkti. Iš mažumės, iš jaunys-
tės ji turėjo gailią širdį – po vidurinės nestudijavo pamėg-
tos lietuvių kalbos, išvyko, kur greičiau įgytų specialybę 
(medicinos felčerės) ir galėtų padėti vargstančiai mamai.

…Šiaurės ašigalis. Iš čia pernai balandį su Raudono-
jo Kryžiaus vėliava pradėjo ilgą maratoną 48 metų aus-
tralas Patas Farmeris. Savo bėgimu jis pasiryžo surink-
ti pinigų humanitarinės organizacijos higienos ir aprū-
pinimo vandeniu projektams. Vyras kirto 14 šalių, jam 
teko įveikti sniego audras bei dykumas, sutikti baltų-
jų lokių, gyvačių, krokodilų, net ginkluotų plėšikų. Vi-
dutiniškai P.Farmeris per dieną įveikdavo 80 kilometrų. 
Jis nepailsėjo nė vienos dienos. Užtat pavyko surinkti 81 
tūkst. eurų labdaros.

…Serialo „Nusivylusios namų šeimininkės“ žvaigž-
dė Eva Longoria (36 m.) net sugriuvus santuokai su gar-
siu krepšininku Toniu Parkeriu nė kiek nenusivylė. Gra-
žuolė aktorė imasi veiklos – ji kiek įmanydama padeda 
neįgaliesiems. Eva ėmė mokytis gestų kalbos norėdama 
pabendrauti su kurčiaisiais ar klausos problemų turin-
čiais gerbėjais. Ji niekada neatsisako prisidėti prie lab-
daros akcijų, remiančių neįgaliuosius. Aktorė globoja 43 
metų seserį Elizabet, kuri serga Dauno sindromu, kartu 
jos eina į renginius, susitikimus ir abi dalija autografus. 
„Sesers integracija į visuomenę ir man suteikia įkvėpi-
mo bei jėgų. Ką bekalbėti apie tokius žmones kaip sesuo 
– kai juos skatini, jie progresuoja, yra laimingi“, – pasa-
koja E.Longoria.

Dešimtmečiai skirti vargetoms ar nelaimių ištiktiems 
žmonėms, per 9 mėnesius troškulio kankinamų gyvybių 
vardan nubėgti 21 tūkst. kilometrų, milijonierės aktorės 
rūpestis likimo nuskriaustaisiais... Tam reikia ištvermės 
ir narsumo. Tas pats Plautas pasakytų: „Narsa nelaimė-
je – pusė nelaimės.“

Prigimtinė dorybė

Apie tai, 
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiKalvarija:

Širdžiai miela ir žmonėms 
reikalinga veikla nevargina

Pasvalys:

Nepaisant to, kad už 
lango bene tinkamiausias 
atostogoms laikas, Kalva-
rijos savivaldybės neįga-
liųjų draugijos darbštuolių 
komanda ilsėtis neketina – 
darbai čia virte verda. Pa-
sak nuo pat organizacijos 
įkūrimo jai pirmininkau-
jančios Romos Murauskie-
nės, per prabėgusius metus 
ji nė nepamenanti, kada be-
atostogavo, nuo darbo „at-
sipūsdavo“ nebent sirgda-
ma... Galbūt todėl, kad ši 
veikla jos širdžiai miela ir 
kad niekas geriau neatjau-
čia į bėdą pakliuvusio žmo-
gaus, kaip tik likimo bro-
lis, darbo valandų čia nie-
kas neskaičiuoja.

Darbų ratas sukasi
Neatostogauja ir kiti 

draugijos darbštuoliai – net 
ir vasarą draugijoje vyks-
ta darbo terapijos būrelio 
užsiėmimai, repetuoja vo-
kalinis ansamblis „Viltis“, 
pokštauja ir būdų gyven-
ti linksmiau ieško humo-
ro grupė „Klivindai“. Auk-
sarankės gerokai iš anksto 
ėmė ruoštis tik rugsėjį vyk-
siančiai šventei „Tau, Vil-
niau“. Vilniečiams ir sos-
tinės svečiams jos pasiūlys 
dailių mezginių, nėrinių – 
skraisčių, vaikų kepuryčių, 
karoliukų vėrinių, neįpras-
tų puokščių iš nertų gėlių. 
Veiklos netrūksta ir meno 
kolektyvams – štai ansam-
blis vis keliauja po Kalva-
rijos savivaldybės seniūni-
jas, dalyvauja bendruome-
nių šventėse.

R.Murauskienė džiau-
giasi dar pernai užsimez-
gusia draugyste su „Mais-
to banku“. Kiekvieną pir-
madienį ir trečiadienį ten-
ka padirbėti ilgėliau – šio-
mis dienomis draugiją pa-
siekia „Maisto banko“ lab-
dara, kurią būtina paskirs-
tyti ir nuvežti žmonėms. 
Arčiau gyvenantys ir stip- 
resnės sveikatos neįgalie-
ji maisto produktų ateina 
pasiimti patys. O produktų 
būna įvairių – tai ir pienas, 
kefyras, jogurtai, sūreliai, 
ir duona, kartais – ir dešra. 
Šią paramą gauna apie 250 
draugijos narių.

Net trumpam nesusto-
ja suktis organizacijos turi-

mos skalbimo mašinos, jų, 
įskaitant ir seniūnijų cen-
truose esančias, yra 6. Skal-
bimo paslauga, pasak pir-
mininkės, labai populiari. 
Ne draugijos nariams ji kai-
nuojanti 3 litus, o organi-
zacijos narių atsinešti skal-
biniai plaunami nemoka-
mai. Iš anksto planuojant 
darbus eilė sudaroma sa-
vaitei, per dieną dažniau-
siai aptarnaujami 3 žmo-
nės. Paklausi ir asmens hi-
gienos (maudymo) paslau-
ga, kuri draugijos nariams 
taip pat nieko nekainuoja, 
kitiems už ją tenka susimo-
kėti 2 litus.

Sunkumai 
išsprendžiami

Draugiją nuo pat pir-
mųjų jos narių subūrusi 
R.Murauskienė tikina netu-
rinti dėl ko skųstis – orga-
nizacijos vykdomos veik- 
los tęstinės ir jau įprastos, 
kolektyvas – darbštus, lėšos 
naudojamos taupiai, tad di-
desnių problemų nekyla. 
Tiesa, šiek tiek rūpesčių kils 
dėl didinamos minimalios 
mėnesinės algos – džiugu, 
jog darbuotojams bus mo-
kama daugiau, bet teks pa-
sukti galvą, iš kur paimti 
trūkstamas lėšas, mat pro-

jektas buvo rašomas nepa-
didintai minimaliai algai. 
Pirmininkė pasakoja, jog 
draugija sutaupė pinigų, 
skirtų komunaliniams mo-
kesčiams, – sunaudojo ma-
žiau vandens, elektros, taip 
pat taupiau naudojo trans-
portui skirtas lėšas. Tad te-
reikia susitarti su savival-
dybe, kad trūkstamus pi-
nigus darbo užmokesčiui 
būtų galima padengti iš su-
taupytųjų.

Paklausta apie planuo-
jamas išvykas, ekskursijas 
neįgaliesiems pirmininkė 
pasakoja, jog jų, deja, ne-
būna daug. Pagal projektą 
draugija gauną lėšų trans-
porto paslaugoms teikti. 
Tam skiriamas nedidelis, 8 
vietų autobusiukas, tad di-
desnių ekskursijų organi-
zuoti neįmanoma. Bet išei-
čių galima rasti. Štai, pa-
vyzdžiui, vasarą kas savai-
tę neįgalieji, turintys kelia-
lapius, vežami į Druskinin-
kų sanatorijas, gydyklas. Jei 
autobusiukas nėra pilnas, 
kviečiami važiuoti ir keli 
kiti draugijos nariai – jiems 
organizuojama nedidelė 
ekskursija po apylinkes, jie 
aplanko Grūto parką. Rug-
pjūčio pabaigoje Kalvari-
jos savivaldybės neįgalių-

jų draugijos nariai kaip ir 
kasmet atostogaus Šven-
tojoje, šį poilsį organizuoja 
Lietuvos neįgaliųjų draugi-
ja. Tam, kad jie ne tik pama-
tytų jūrą, pasidžiaugtų sau-
le, bet ir gautų naujų žinių, 
draugija pasikvietė skaityti 
paskaitas gydytoją iš Šiau-
lių. Jis neįgaliesiems pasa-
kos apie sveiką gyvenseną, 
patars, kaip sveikai maitin-
tis ir jaustis geriau.

Pasak R.Murauskienės, 
sėkmingą draugijos veiklą 
užtikrina darbštūs žmo-
nės. Taip pat – noras padė-
ti neįgaliesiems ir neabe-
jingumas jų problemoms. 
Kartais tai atima daug lai-
ko, kai reikia aiškintis dėl 
vieno ar kito neįgaliajam 
rūpimo klausimo, ieškoti 
informacijos, bet juk svar-
biausia – padėti, įsiklau-
syti. Pirmininkė sako su-
prantanti, jog niekas pro-
blemų ištikto žmogaus iš-
skėstomis rankomis nelau-
kia, tad kartais tenka ir at-
kakliau ginti draugijos na-
rio interesus, nepasiduo-
ti. Nei pinigų, nei veik- 
lų draugijai netrūksta, jei 
sveikata būtų stipresnė, pa-
sak R.Murauskienės, darbų 
būtų dar daugiau.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Istorijos šaltiniai tei-
gia, kad popieriaus karpi-
nių menas gimė Rytų ša-
lyse. Vėliau jis paplito po 
visą pasaulį. Lietuvoje po-
pieriaus karpiniais susido-
mėta XVI a. Itin populiarūs 
namų interjero puošybai 
jie buvo XIX–XX a. Miesto, 
ypač kaimo žmonės karpi-
niais gražindavo žibalinių 
lempų gaubtus, lentynas, 
paveikslų, veidrodžių rė-
mus. Sudėtingesnio orna-
mento karpiniais – užuo-
laidėlėmis puošdavo namų 
langus, indaujas.

Mėgsta kurti trapų grožį
Šį kantrybės ir itin di-

delio kruopštumo reikalau-
jantį užsiėmimą labai pa-
mėgo Pasvalio rajono neį-
galiųjų draugijos narė Si-
gutė Letkauskaitė. Ji, orga-
nizacijoje vertinama kaip 
gabi fotografė, savo darbus 
eksponavusi Pasvalio rajo-
no ir respublikinėse paro-
dose, atrado dar vieną šir-
džiai mielą veiklą ir nutarė 
išmokti šio to naujo.

Pasak S.Letkauskaitės, 
karpiniai – tai labai kruopš-
tus ir ilgas darbas. Tik pa-
dedant visai šeimai gims-

ta šis grožis. Pirmiausia Si-
gutė suranda arba sugal-
voja piešinį, vėliau tėvelis 
jį nupiešia popieriuje. Tuo-
met laukia sudėtingiausia 
užduotis – karpymas. „Jei 
karpinys nedidelis, geriau-
sia iš karto, neatitraukiant 
žirklių, iškirpti visą raštą. 
Jei karpinys didelis ir su-
dėtingas, patogiau, iškir-
pus dalį rašto, nukirpti li-
kusią iš krašto popieriaus 
atraižą ir tęsti darbą. Jeigu 
karpinio viduryje bus kiau-
rymių, geriausia nuo jų ir 
pradėti“, – patarimais dali-

jasi S.Letkauskaitė. Karpyti 
ir rėminti karpinius Sigutei 
padeda mama. Jau įgudusi 
ir karpinių meną įvaldžiusi 
Sigutė imasi sudėtingesnių 
darbų – kelių spalvų karpi-
nių. Tam, kad grožis nelik-
tų nepastebėtas ir kiti ne-
įgalieji taip pat galėtų su-
sidomėti šiuo užsiėmimu, 
Sigutė rengia savo darbų 
parodas. Jų lankytojus ne 
tik pradžiugina akiai mie-
lais vaizdais, bet ir negaili 
patarimų norintiems išban-
dyti karpinių meną.

Vilius GRABSKIS

Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė (trečia iš dešinės) labai vertina draugi-
jos tarybos pastangas ir pagalbą.
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(atkelta  iš 1 psl.)

vaikinas pasuko į matematikos 
mokslus ir pirmu numeriu įra-
šė Vilniaus universiteto siūlo-
mą matematikos taikymo pro-
gramą. Prieš kurį laiką Dapšių 
namus pasiekė džiugi žinia apie 
sėkmingą sūnaus įstojimą.

Vertindamas vaikino pastan-
gas, ryžtą ir pasiektus rezulta-
tus jį namuose aplankė švieti-
mo ir mokslo ministras Ginta-
ras Steponavičius. Pasak Igno, 
tokia ypatinga viešnagė – malo-
nus jo darbo įvertinimas ir pa-
skatinimas nesustoti. Nuošir-
dus pokalbis leido dar tvirčiau 
patikėti, jog jaunuolio pasirink-
tas kelias – teisingas. V.Dapšienė 
svarsto, jog atvejai, kai žmogumi 
ima domėtis ne todėl, kad jis nu-
sikalto, įklimpo į skandalą ar ki-
taip pagarsėjo, bet todėl, kad jis 
nuoširdžiai dirbo ir nenuleido 
rankų – retenybė. Laimei, tokią 
istoriją dabar artimiesiems, bi-
čiuliams ar tiesiog aplinkiniams 
gali papasakoti ir Dapšių šeima.

Kasdienybę paįvairina 
išvykos

Paklaustas apie tai, kaip lei-
džia dienas, Ignas ima vardinti 
užsiėmimus, tarp kurių – dau-
gybės jam įdomių pažintinių 
laidų, transliuojamų per televi-
ziją, žiūrėjimas, naudingos in-
formacijos „medžioklė“ inter-
nete ir, žinoma, mankšta. Daug 
laiko jo kasdienybėje skirta šei-
mai, bendravimui su tėvais ir 
jaunesniuoju broliu Liudu. Kal-
bėdamas apie atostogas, Ignas 
ima vardinti kartu su šeima ap-
lankytas šalis ir miestus – kelis-
syk pabuvota Vokietijoje, keliau-
ta į Lenkiją, Latviją, Estiją. Pasak 
V.Dapšienės, nepaisant to, kad 
keliaujant reikia nuolat padėti 
neįgaliems sūnums, šios kelio-
nės netampa per daug sudėtin-
gos tėvams ir yra smagios. Žino-
ma, ji iš anksto pasidomi vietų, 
kur planuojama apsistoti, ar ku-
rias norima aplankyti pritaiky-
mu ir patogumu neįgaliesiems, 

Sunki liga – ne 
priežastis pasiduoti ir 

nuleisti rankas

Komentuojame – 
konsultuojame

Teisė gauti našlių pensiją
Valstybinės socialinio drau-

dimo našlių pensijos mokamos 
visiems našliams ir našlėms, su-
kakusiems senatvės pensijos am-
žių, neatsižvelgiant į jų amžių su-
tuoktinio mirties metu, taip pat 
našliams ir našlėms, pripažin-
tiems nedarbingais ar iš dalies 
darbingais iki sutuoktinio mir-
ties arba per 5 metus po sutuok-
tinio mirties, arba pripažintiems 
nedarbingais ar iš dalies darbin-
gais tuo metu, kai slaugė namuo-
se mirusiojo vaikus (įvaikius) iki 
18 metų, pripažintus neįgaliai-
siais, ar mirusiojo vaikus (įvai-
kius), kuriems nustatyta 75–100 
proc. netekto darbingumo, jeigu 
šie vaikai (įvaikiai) buvo pripa-
žinti neįgaliaisiais iki jiems su-
kankant 18 metų. 

Teisė gauti našlių pensiją iš-
lieka, kai po našlių pensijos pa-
skyrimo darbingais pripažinti 
našlė arba našlys vėl pripažįsta-
mi nedarbingais ar iš dalies dar-
bingais nepraėjus 3 metams nuo 
dienos, kurią buvo nutrauktas 
našlių pensijos mokėjimas.  

Būtinos sąlygos našlių 
pensijai skirti

Valstybinė socialinio draudi-
mo našlių pensija skiriama naš-
lei ar našliui, jei jų miręs (nustaty-
ta tvarka pripažintas mirusiu ar 
nežinia kur esančiu) sutuoktinis 
mirties dieną atitiko šias sąlygas:

1. buvo įgijęs teisę gauti arba 
gavo netekto darbingumo arba 
senatvės pensiją;

2. minimalų valstybinio soci-
alinio pensijų draudimo ar jam 
prilyginamą stažą atitinkamos 
rūšies pensijai mirusysis įgijo 
dirbdamas Lietuvos, Europos Są-
jungos (ES) ar Europos ekonomi-
nės erdvės (EEE) susitarimą pa-
sirašiusių valstybių narių įmo-
nėse, įstaigose ar organizacijose. 

Našlių pensijų dydis 
Valstybinės socialinio drau-

dimo našlių pensijos dydis ne-
siejamas su mirusiojo pensija ir 
visiems sulaukusiems senatvės 
pensijos amžiaus arba pripažin-
tiems nedarbingais ar iš dalies 
darbingais našliams mokama 
vienodo dydžio pensija. Šis dydis 
įstatyme pavadintas našlių pen-
sijos baziniu dydžiu, kuris negali 
būti mažesnis kaip 70 litų. Našlių 
pensijos bazinį dydį tvirtina Vy-
riausybė Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos teikimu.

Svarbu įsidėmėti:
1. Našlei ar našliui pensija 

neskiriama, o paskirtosios pen-
sijos mokėjimas nutraukiamas 
dar kartą susituokus, neatsižvel-
giant į tai, ar santuoka buvo civi-
linė, ar bažnytinė. Apie santuo-
kos faktą pensijos gavėjas per 10 
dienų turi informuoti „Sodros“ 
teritorinį (pensijų) skyrių, kuris 
jam moka pensiją.

2. Atitinkamos religinės orga-
nizacijos įgaliotas asmuo privalo 
per 10 dienų po santuokos suda-
rymo bažnyčios nustatyta tvarka 
pateikti santuokos sudarymo liu-
dijimą vietos civilinės metrikaci-
jos įstaigai. Ši Civilinio kodekso 
nuostata įsigaliojo nuo 2012 m. 
birželio 1 d.

Našlių pensija – 
parama sutuoktinio 

netekusiajam
3. Našlė arba našlys, neturė-

ję su mirusiu sutuoktiniu vaikų, 
turi teisę gauti našlių pensiją tik 
tuo atveju, jei nuo santuokos įre-
gistravimo nustatyta tvarka iki 
sutuoktinio mirties dienos pra-
ėjo ne mažiau kaip vieneri metai.

4. Asmeniui, turinčiam teisę 
gauti Valstybinę socialinio drau-
dimo ir valstybinę našlių pensi-
jas, jo pasirinkimu skiriama ir 
mokama tik viena jų.

5. Našlių pensija neskiriama, 
o paskirtosios mokėjimas nutrau-
kiamas asmenims, teismo nuos-
prendžiu pripažintiems kaltais 
už tyčinio nusikaltimo mirusia-
jam, už kurį ši pensija skiriama 
ar paskirta, padarymą.

Dokumentai, reikalingi 
našlių pensijoms skirti 
Dėl valstybinių socialinio 

draudimo našlių pensijų reikia 
kreiptis į „Sodros“ teritorinį sky-
rių pagal gyvenamąją vietą. Krei-
piantis reikia pateikti tokius do-
kumentus:

1. asmens dokumentą (pasą, 
asmens tapatybės kortelę arba 
leidimą nuolat gyventi Lietu-
voje);

2. mirties liudijimą arba teis-
mo sprendimą dėl asmens pripa-
žinimo nežinia kur esančiu;

3. santuokos liudijimą;
4. neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnybos išduotą dar-
bingumo lygio (invalidumo) pa-
žymą, jeigu našlio (našlės) tei-
sė gauti našlių pensiją priklau-
so nuo netekto darbingumo (in-
validumo). 

Jeigu mirusysis iki mirties 
negavo senatvės ar netekto dar-
bingumo (invalidumo) pensijos, 
kreipiantis dėl našlių pensijos 
skyrimo teritoriniam „Sodros“ 
(pensijų) skyriui dar reikia pa-
pildomai pateikti:

1. dokumentą apie mirusiojo 
asmens amžių, jeigu tai nenuro-
dyta mirties liudijime;

2. dokumentus, įrodančius 
mirusiojo socialinio draudimo 
stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 
31d. (darbo knygelę, stažo pažy-
mėjimus, išduotus buvusių dar-
boviečių ar archyvų, ir kt.).

Našlių pensijos skiriamos ir 
mokamos pagal nuolatinę arba 
faktinę gyvenamąją vietą, nuo 
teisės atsiradimo dienos, tačiau 
ne daugiau kaip už 12 mėnesių 
nuo prašymo skirti pensiją su vi-
sais reikiamais dokumentais pa-
teikimo „Sodros“ teritoriniam 
(pensijų) skyriui dienos. Pensi-
ja gali būti pervedama į pensijos 
gavėjo asmeninę sąskaitą Lietu-
voje esančiame banke, mokama 
pašte arba pristatoma į namus. 
Pensija yra mokama už einamą-
jį mėnesį ir neatsižvelgiant į jos 
gavėjo turimas pajamas.

Našlių pensijų eksportas  
į užsienį 

Pensininkas, persikėlęs gy-
venti į kitą valstybę, per 10 kalen-
dorinių dienų apie tai privalo in-
formuoti „Sodros“ teritorinį sky-
rių, kuris jam moka pensiją. Pen-
sijos mokėjimo sąlygos priklau-
so nuo to, į kurią šalį gyventi iš-

vyksta pensininkas.
Jei pensininkas išvyksta gy-

venti į ES ar EEE valstybę, Lie-
tuvoje paskirtos našlio pensi-
jos mokėjimas jam bus tęsiamas 
tik tuo atveju, jei už stažą, kuris 
buvo įskaitytas apskaičiuojant 
pensiją Lietuvoje, našlių pensijos 
neskyrė ir nemoka kita valstybė.

Jei pensininkas išvyksta gy-
venti į valstybę, su kuria Lietu-
va yra sudariusi tarptautinę sutar-
tį dėl pensijos mokėjimo, našlių 
pensija jam mokama taip, kaip 
nustatyta toje sutartyje. Lietuva 
yra sudariusi dvišales sutartis 
dėl pensijos mokėjimo su šiomis 
valstybėmis:

Ukraina, Baltarusija ir Kana-
da – pagal sutartis su šiomis vals-
tybėmis, pensininkui persikėlus 
gyventi iš vienos sutarties valsty-
bės į kitą, našlių pensijos mokėji-
mą tęsia pensiją paskyrusi valsty-
bė. Taigi, jei Lietuvoje paskirtos 
našlių pensijos gavėjas išvyks-
ta gyventi į vieną minėtų valsty-
bių, jam bus tęsiamas Lietuvo-
je paskirtos pensijos mokėjimas;

Rusijos Federacija – pagal su-
tartį su šia valstybe, pensininkui 
persikėlus gyventi iš vienos su-
tarties valstybės į kitą, pensiją 
jam skiria ir moka valstybė, ku-
rios teritorijoje jis gyvena. Tai-
gi, jei Lietuvoje paskirtos naš-
lių pensijos gavėjas išvyksta gy-
venti į Rusiją, Lietuvoje paskir-
tos pensijos mokėjimas jam bus 
nutrauktas, o pensiją skirs ir mo-
kės Rusija.

Jei pensininkas išvyksta gy-
venti į valstybę, su kuria Lietu-
va nėra sudariusi tarptautinės su-
tarties (pvz., į Izraelį, Pietų Afri-
ką, Moldaviją, Kazachstaną, Bra-
ziliją, JAV), Lietuvoje paskirta 
našlių pensija mokama, jei miręs 
sutuoktinis buvo įgijęs minimalų 
pensijų draudimo stažą atitinka-
mos rūšies pensijai gauti, dirbda-
mas Lietuvos įmonėse, įstaigose 
ar organizacijose. 

Pensijos mokėjimui pratęsti 
asmuo turi pateikti (atsiųsti paš-
tu): prašymą tęsti pensijos mo-
kėjimą; asmens tapatybės do-
kumento kopiją, patvirtintą tei-
sės aktų nustatyta tvarka; doku-
mentą, patvirtinantį pensininko 
gyvenamąją vietą užsienio vals-
tybėje arba gyvenamąją vietą pa-
tvirtinančią pažymą, išduotą ati-
tinkamos užsienio valstybės ins-
titucijos arba Lietuvos Respubli-
kos diplomatinės atstovybės ar 
konsulinės įstaigos. Pensija iš-
mokama pervedant į pensijos ga-
vėjo sąskaitą Lietuvos teritorijo-
je esančiame banke (būtina ati-
daryti asmeninę sąskaitą bet ku-
riame Lietuvos teritorijoje esan-
čiame banke). Prašymą ir doku-
mentus pensininkas turi pateik-
ti Užsienio išmokų tarnybai (Kal-
varijų g. 147, LT 08221 Vilnius).

Pensijos mokėjimas pratęsia-
mas nuo sustabdymo dienos, jei 
paskutinis pensijos mokėjimui 
pratęsti būtinas dokumentas 
gautas ne vėliau kaip per 3 me-
tus nuo pensijos mokėjimo su-
stabdymo dienos.

Leonilija PERMINIENĖ

Liuda Basijuokienė, jau de-
šimt metų esanti Panevėžio ra-
jono neįgaliųjų draugijos tary-
bos nare, džiaugiasi Ramygalos 
kultūros centro ansambliu „Se-
noliai“. Jis jau gyvuoja beveik 10 
metų ir koncertuoja kone visuo-
se aplink vykstančiuose rengi-
niuose, skirtuose neįgaliesiems 
ir jų šeimos nariams. Džiugina 
ir tai, jog daug Panevėžio rajo-
no neįgaliųjų draugijos narių čia 
atėjo ir rado širdžiai mielą už-
siėmimą. Ansamblyje muzikuo-
ja draugijos narės Julė Venclo-
vavičienė ir Ona Jasutienė, bū-
gną tvirtai muša neįgalusis Ju-
lius Kisielius.

Prisimindami paskutinį „Se-
nolių“ koncertą per vieną iš Neį-
galiųjų draugijos susirinkimų jo 

Apie ligas pamiršta 
muzikuodami

dalyviai pasakoja net trumpam 
apie savo ligas pamiršę. Pasak 
Auksės Stanaitienės, graži mu-
zika ir darnus ansamblio daini-
ninkų balsų skambesys veikia 
geriau už vaistus.

Aktyvūs „Senoliai“ koncer-
tuoja ne tik savo namuose, Ra-
mygaloje. Šio ansamblio pasi-
rodymai labai patiko Panevėžio 
rajono Miežiškių kaimo, Biržų 
rajono Pačeriaukštės seniūnijos 
gyventojams.

Nuo pat ansamblio įkūrimo 
jam vadovauja idėjų ir energi-
jos nestokojanti Gintautė Baka-
nauskienė. Be melodingų dai-
nų, ji koncertus dažnai paįvai-
rina ir įdomiomis atrakcijomis, 
žaidimais.

Antanas ORINTAS

bet tai netampa didele kliūtimi. 
Į kelionėse neišvengiamai įvyks-
tančius kuriozus šeima taip pat 
nelinkusi reaguoti perdaug jaut- 
riai. Ignas ir Violeta pasako-
ja, kad pernai keliaujant į Len-
kiją per klaidą buvo supainioti 
kambariai, ir šeimai skirtas ne 
pirmame aukšte esantis, nepri-
taikytas, bet apie tai pranešus 
jie buvo apgyvendinti praban-
giuose apartamentuose. Svar-
biausia – geranoriškumas ir su-
sitelkimas į teigiamus dalykus, 
malonias emocijas, o to šeimai 
tikrai netrūksta.

Ateitis planuose 
nesurašyta

Paklaustas apie ateities pla-
nus Ignas nusišypso ir atsako, 
jog svarbiausia yra daryti tai, ką 
jis gali, ir nesigraužti dėl to, ko 
negali. Toli į ateitį nei jis, nei tė-
vai neplanuoja – viskas priklau-
sys nuo Igno sveikatos, o dabar 
reikia stengtis kiek įmanoma ją 
saugoti ir stiprinti. Jau netrukus, 
rudenį Igno laukia nauja pra-
džia ir nauji iššūkiai, bet dabar – 
laikas, kai jis gali pasidžiaug-
ti sunkiu darbu pelnyta sėkme.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Violeta Dapšienė tikina, jog keliau-
ti po svečias šalis su sūnumis Ignu 
ir Liudu nesudėtinga, tereikia susi-
telkti ties teigiamomis emocijomis 
ir mėgautis.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Obuoliai nors ir negydo nuo visų 
ligų, bet yra naudingi

Ko „bijo“ cholesterolis ir 
toksinai

Jei kasdien suvalgysime bent 
tris nemažus šviežius obuolius, 
po kurio laiko kraujyje sumažės 
ir cholesterolio kiekis, mažės ir 
aterosklerozės vystymosi rizika. 
Tokią išvadą prieš daugiau kaip 
20 metų padarė prancūzų ir ame-
rikiečių mokslininkai. Jų nuomo-
ne, šis gydomasis efektas yra su-
sijęs su obuoliuose esančiais pek-
tinais, askorbo rūgštimi ir mag- 
nio druskomis. Šios medžiagos 
turi įtakos įvairiems cholestero-
lio apykaitos etapams. Bendras 
šių obuoliuose esančių medžia-
gų poveikis pertekliniam choles-
teroliui naikinti yra daug efek-
tyvesnis negu vartojant tas me-
džiagas atskirai netgi didelėmis 
dozėmis.

Obuolių pektinai taip pat 
trukdo daugeliui toksinių me-
džiagų (mikrobų toksinams, 
gyvsidabrio, švino, stroncio, ko-
balto druskoms) per žarnyną pa-
tekti į mūsų organizmą. Įmonėse, 
kur gamybai naudojamos sun-
kiųjų metalų druskos bei radio- 
aktyviosios medžiagos, darbi-
ninkams duodama obuolių mar-
melado, kuriame yra daug pekti-
nų. Vartojami kartu su antibioti-
kais, pektinai slopina vaistų ke-
liamas alergijas.

Pastaba. Nei obuoliai, nei 
jų sultys nevartotinos padidėjus 

skrandžio sulčių rūgštingumui, 
sergant ūmiu gastritu, enteritu 
(plonosios žarnos uždegimas), 
paūmėjus skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos opaligei.

Iškrovos dietos
1. Žmonėms, sergantiems 

ūminiu ir lėtiniu kolitu (storo-
sios žarnos uždegimas, kuriuo 
susergama suvalgius užterštų 
mėsos, žuvies, vaisių ar daržo-
vių) su viduriavimu, vieną die-
ną per savaitę patariama laikytis 
obuolių iškrovos dietos: 5 kartus 
(apie 300 g per vieną kartą) su-
valgoma 1,2–1,5 kg šviežių pri-
nokusių nuluptų obuolių. Kiek- 

vienu konkrečiu atveju dėl įvai-
rių papildomų gydymosi prie-
monių ir dietų reikia pasitarti 
su gydytoju.

2. Padidėjus arteriniam krau-
jospūdžiui, nutukus, sergant po-
dagra (liga, kurią sukelia šlapi-
mo rūgšties apykaitos sutriki-
mas organizme, jai būdingas są-
narių sustorėjimas, pirštų neju-
drumas, patinimas ir skausmas), 
inkstų uždegimu, esant krau-
jotakos nepakankamumui per 
5–6 kartus suvalgoma 2 kg švie-
žių obuolių.

Pastabos. Sergantiems inks-
tų uždegimu pridedama 150 g 
cukraus (arba sirupo) ir taip pat 
2 kartus per dieną galima (bet ne 
privaloma) suvalgyti po 25 g ry-
žių košės.

Iškrovos dietos, kurių pa-
grindą sudaro obuoliai, naudin-
gos ir tiems, kuriuos vargina gal-
vos skausmai, svaigimas, ūže-
sys ausyse.

3. Sergant podagra, kepenų 
ir tulžies latakų ligomis, oksa-
lurija (oksalatų, ypač kalcio ok-
salato padaugėjimas šlapime) 5 
kartus per dieną (po 1,5 stikli-
nės) išgeriama 1,5 litro kompo-
to. Jis paruošiamas iš 1,2 kg švie-
žių, arba 250 g džiovintų obuo-
lių, 50 g ryžių, 100 g cukraus, 4 
stiklinių vandens.

Pastaba. Sergant podagra 
obuolių kompotas gali būti pa-

keistas rūgusiu pienu (geriama 
6 kartus per dieną kas 2–3 val. 
po 250 ml) arba agurkais (5 kar-
tus per dieną valgoma po 300 g 
šviežių agurkų be druskos, iš 
viso suvalgoma 1,5 kg).

Sulčių galia
Obuolių sulčių skonis ir che-

minė sudėtis priklauso ne tik 
nuo obuolių veislės (žinoma šim-
tai vasarinių, rudeninių ir žie-
minių obelų veislių), bet ir nuo 
klimato, dirvožemio, agrotech-
nikos ir kitų dalykų. Beje, nors 
dažniausiai vadovėliuose ir ži-
nynuose kalbama tik apie kultū-
rinių obelų vaisius ir jų sultis, ži-
notina, kad lapuočių ir mišriuo-
se miškuose auga ne mažiau ver-
tinga miškinė obelis. Jos vaisiuo-
se yra cukrų, pektinų, organinių 
rūgščių, rauginių medžiagų, ka-
roteno, vitaminų B1, B2, C, folio 
rūgšties (jos trūkstant, sutrinka 
kraujo gamyba, susidaro gali-
mybė atsirasti piktybiniams au-
gliams), įvairių mikroelementų. 
Miškinės obels vaisiai nuo seno 
valgomi, spaudžiamos jų sultys 
– jomis įvairiose šalyse gydomas, 
pavyzdžiui, vidurių pūtimas, vi-
duriavimas, reumatas, vandenė, 
verdamas kompotas.

Dažniausiai kultūrinių obuo-
lių sultys (pageidautina jas ga-
minti iš saldžių vaisių) liau-
dies medicinoje rekomenduoja-

mos vartoti išsiderinus organiz-
me rūgščių ir šarmų pusiausvy-
rai, sutrikus virškinimui, apskri-
tai esant blogai fizinei savijau-
tai bei prastai nuotaikai, nuola-
tiniam nuovargiui, taip pat ser-
gant ateroskleroze, artritu, kepe-
nų ligomis, kolitu, nefritu, inks-
tų akmenlige bei kitomis inks-
tų ir šlapimo pūslės ligomis. Pa-
tariama šias sultis kasdien gerti 
žmonėms, nusilpusiems po sun-
kių ligų, traumų, sergantiems 
širdies ir kraujagyslių ligomis, 
mažakraujyste (3 kartus per die-
ną suvalgoma po 3–5 obuolius), 
sutrikus medžiagų apykaitai, 
esant vidurių užkietėjimui, au-
dinių pabrinkimui.

Pastaba. Jei tik įmanoma, 
reiktų ne tik gerti obuolių sultis, 
bet kartu valgyti šviežius obuo-
lius. Tai ypač svarbu dirbantiems 
protinį darbą, taip pat mažai ju-
dantiems žmonėms. Būtent švie-
ži obuoliai pasižymi baktericidi-
nėmis bei priešuždegiminėmis 
savybėmis, mat obuolių žievelė-
je yra ursolo rūgšties, kuri naiki-
na virusus, tinka nuo uždegimų, 
kartu stimuliuoja širdies darbą. 
Šviežių obuolių košelė išoriškai 
gydo pūliuojančias žaizdas, il-
gai negyjančias opas, tinka nu-
degimų bei nušalimų atvejais. 
Obuolių tyrele, lygiomis dalimis 
sumaišyta su kiaulės arba žąsies 
taukais, arba sviestu (smulkia 
tarka sutarkuojama 100 g obuo-
lių ir sumaišoma sviestu) galima 
gydyti lūpų ar krūtų spenelių 
įtrūkas, įvairius odos įbrėžimus. 
Tai geriausia daryti einant gulti.

Romualdas OGINSKAS

Emocinis intelektas –  
trijų „dėžučių“ visuma
Mokslinėje literatūroje emo-

cinis intelektas apibūdinamas 
kaip gebėjimas atpažinti savo ir 
kitų jausmus, juos įsisąmonin-
ti ir prasmingai valdyti bendra-
vimo procese. Vadinasi, emoci-
nį intelektą galima įsivaizduoti 
tarsi tris mumyse esančias „dė-
žutes“. Pirmojoje slepiasi gebėji-
mas suprasti, ką jaučiame ir kaip 
tuos jausmus kontroliuojame, 
kaip gebame pažinti savo silp- 
nybes ir motyvuoti save siek-
ti aukštumų. Antrojoje „dėžu-
tėje“ – gebėjimas atpažinti ir su-
prasti, ką jaučia kiti bei šia in-
formacija pasinaudoti įkvepiant 
juos veikti ir siekti tikslų. Liku-
sioje „dėžutėje“ saugoma svar-
biausia informacija – gebėjimas 
derinti savo jausmus su mus su-
pančių žmonių jausmais taip, 
kad sukurtume kokybiškus san-
tykius, siektume tikslų, įgyven-
dintume svajones. Kadangi viso-
se trijose „dėžutėse“ svarbiausia 
sudedamoji yra jausmai, kartais 
emocinis intelektas dar vadina-
mas jausmų intelektu.

Tapsime stipresni geriau 
pažinę save

Bendraudami ne tik keičia-
mės informacija ar dalijamės 
savo mintimis. Nuo bet kurio 
mūsų žodžio neatsiejamos emo-
cijos ir jausmai, kuriuos perduo-
dame neverbaline kalba – balso 

Emocinis intelektas: tobulėsime 
geriau pažinę save

Garsiausi pasaulio mokslininkai išdidžiai giriasi savo intelekto testų rezultatais. Daugelio jų 
intelekto koeficientas gerokai lenkia vidutinius balus, tačiau tik retas gali pasigirti sėkme 
asmeniniame gyvenime, mat ne viskas matuojama loginiu protu ir juo uždirbtais pinigais. 
Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio sulaukia kitas matmuo – emocinis intelektas, kuris, 
kopiant laimės švyturio link, rodos, yra daug svarbesnis. Kai kurie psichologai šiai tiesai pa-
grįsti pateikia skaitinę sėkmės išraišką ir teigia, jog žmogaus laimę gyvenime tik 20 proc. le-
mia pažintinis intelektas, o likusius 80 proc. užtikrina emocinis intelektas.

tonu, intonacija, mimika, gestais. 
Pokalbio metu išreiškiami jaus-
mai nuspalvina bendravimą tam 
tikromis spalvomis ir formuoja 
santykius su pašnekovais. 

Norėdami geriau pažinti 
save, ypač daug dėmesio turime 
skirti patiriamoms neigiamoms 
emocijoms ir ieškoti jų priežas-
čių. Susierzinimo priežasčių de-
rėtų ieškoti savyje ir gana rimtai 
klausti, iš kur kyla jūsų pyktis? 
Galbūt pykstate ant kolegos, ku-
ris darbe netikėtai užkrovė jums 
didelę atsakomybę, galbūt pyks-
tate ant sutuoktinio, kuris pa-
miršo jus pasveikinti su vestu-
vių metinėmis, galbūt jus erzina 
kaimynas, kuris negrąžino sko-
los ir t.t. Suvokiant, iš kur atsira-
do neigiamos emocijos, lengviau 
jas valdyti ir paversti jei ne tei-
giamomis, tai bent neutraliomis.

Būtina paminėti, kad savo 
jausmų pažinimas taip pat veda 
prie didesnio pasitikėjimo sa-
vimi, savo silpnybių supratimo 
ir noro jas paversti stiprybėmis. 
Save pažįstantys žmonės moka 
adekvačiai priimti kritiką, žino-
dami savo galimybių ribas geba 

išsikelti pasiekiamus ir motyvuo-
jančius tikslus.

Svarbu išmokti suprasti 
kitus

Stebėdami savo elgesį iš ša-
lies ir bandydami atpažinti savo 
jausmus tampame pastabesni ir 
kitiems. Emocijos – pati jautriau-
sia psichinio gyvenimo sritis, ku-
ria pasinaudojant (arba manipu-
liuojant) galima pasiekti geresnių 
rezultatų bendraujant, mat „skai-
tydami“ žmonių emocijas gauna-
me kur kas daugiau informacijos 
nei tiesiog jų klausydamiesi. Ta-
čiau empatija – gebėjimas atpa-
žinti ir suprasti, ką jaučia kiti – 
visada susijusi ir su moralinė-
mis nuostatomis. Pašnekovo vei-
de atpažinę baimę, šia informaci-
ja galime pasinaudoti dvejopai – 
sutriuškinti jį (juk drebantis bal-
sas ar rankų grąžymas rodo, kad 
jis savimi nepasitiki, bijo mūsų) 
arba padėti jam iš šios baimės iš-
sivaduoti (paprastai paklausiant, 
kas mumyse jam kelia nerimą) ir 
užmegzti tvirtą pasitikėjimu grįs-
tą santykį. Išsiaiškinus mus su-
pančių žmonių emocijas ir jaus-

mus bus paprasčiau atrasti jų po-
reikius ir lūkesčius mūsų pačių 
atžvilgiu, tai įkvėps juos veikti, 
siekti savo tikslų. Be to, tapsime 
geresniais klausytojais ir pašne-
kovais, suprasime, kaip emoci-
jos papildo tariamus žodžius ir 
tinkamai juos interpretuodami 
išvengsime nesusipratimų ir ne-
susikalbėjimo.

Vien draugiškumo 
nepakanka

Savo ir kitų jausmų derinimą 
siekiant kokybiško bendravimo 
dar galima vadinti socialiniais 
įgūdžiais. Tačiau tai nėra tiesiog 
draugiškumas. Savęs priėmimas, 
savo jausmų parodymas paska-
tina mus supančius žmones elg-
tis taip pat – taip kuriami atviri, 
pasitikėjimu grįsti santykiai. So-
cialinius įgūdžius ugdome visą 
gyvenimą, bet net ir turėdami 
aukščiausius emocinio intelekto 
įverčius negalime būti tikri, kad 
su visais galėsime palaikyti ko-
kybiškus santykius. Bendravi-
mo procesui, kaip žinome, rei-
kia ir antro žmogaus, kuris daž-
nai turi kitokį asmeninį patyri-

mą, kitokius socialinius įpročius 
ir poreikius.

Namų darbai sielai:
Kaip ugdyti savo emocinį  

intelektą?
Gera žinia ta, jog, daugelio 

mokslininkų nuomone, emocinis 
intelektas nėra nulemtas genų ir 
vystosi visą gyvenimą. Intensy-
viausiai jis formuojasi vaikystėje, 
tačiau ir suaugusieji gali pasiek-
ti gerų rezultatų. Emocinio koefi- 
ciento lavinimas visada susijęs su 
visų trijų anksčiau aptartų „dė-
žučių“ turiniu – savęs pažinimu, 
kitų pažinimu ir šių dviejų savy-
bių mišiniu. Pradėti galima nuo 
lengviausiai atpažįstamų emo-
cijų (didelio pykčio, įniršio, bai-
mės) stebėjimo ir jų atsiradimo 
priežasčių analizės. Tuomet de-
rėtų kruopščiai įvertinti, ar tinka-
ma kryptimi emocijos buvo išlie-
tos, koks jų išraiškos būdas buvo 
tinkamiausias (ašaros, šaukimas, 
fizinis krūvis ir pan.) vienoje ar 
kitoje situacijoje. Išmokus atpa-
žinti savo jausmus, juos priėmus, 
tuos pačius metodus galima nau-
doti ir stebint kitų elgseną, ypač 
neverbalinę kalbą. Suvokus, jog 
emocijos liejamos ne ta kryptimi, 
pašnekovui atsargiai galima pa-
siūlyti pagalbą sprendžiant vidi-
nius konfliktus, pavyzdžiui, pa-
sitikslinant, kas juos trikdo, gąs-
dina, liūdina, džiugina ir t.t.

Belieka palinkėti visiems už-
pildyti visas tris „dėžutes“ ir 
džiaugtis bendravimu, puose-
lėjant atvirumu, pasitikėjimu ir 
draugyste grįstus santykius.

Lina SMAILYTĖ
Psichologė
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VšĮ „Sveiko miesto“ žmonių 
su negalia sporto projektų vado-
vo Aleksandro Pacevičiaus teigi-
mu, tokios iniciatyvos yra svei-
kintinos, mat skatina ne itin ak-
tyvius neįgaliuosius dalyvau-
ti visuomeniniuose renginiuo-
se. Dviračių maratono dieną tri-
jų grupių dviratininkai – vaikai, 
mėgėjai ir sportininkai – važiuos 
dviračių maratono trasa, besi-
driekiančia Vilniaus senamies-

VšĮ „Sveikas miestas“ tinkla-
lapyje paskelbtoje informa-
cijoje rašoma apie rugpjūčio 
25-ą sostinėje vyksiantį „Ve-
lomaratoną 2012“, kuriame 
kartu su kitais dviračių spor-
to mėgėjais kviečiami daly-
vauti ir neįgalieji. Taip sie-
kiama jiems padėti lengviau 
integruotis į visuomenę ir 
jaustis visaverčiais jos nariais.

„Velomaratone“ 
kviečiami 

dalyvauti ir 
neįgalieji

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Kauno dienos“ tinklalapy-
je paskelbtame Vilijos Žukai-
tytės straipsnyje „Kaunietė 
prie savivaldybės pasistatė 
palapinę ir paskelbė bado 
streiką“ rašoma apie Romą 
Sadauskienę, bandančią at-
kreipti į save dėmesį ir su-
laukti pagalbos.

Nesulaukusi 
pagalbos 

paskelbė bado 
streiką

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

(atkelta  iš 1 psl.)

Parolimpines 
žaidynes 

pasitinkant

Neįgaliųjų sporto naujokas – 
uždegantis pavyzdys

Barakausko patarimus, pamo-
kymus, vertina Austros trene-
rio Alekso Stanislovaičio pagal-
bą rengiantis fiziškai. O Mindau-
go treneris Rimantas Plungė dė-
mesio negailėjo ne tik jam, bet ir 
A.Skujytei. Toks sportinis ben-
dradarbiavimas vyriškiui pali-
ko pačius geriausius įspūdžius. 
Mindaugas džiaugiasi, kad sto-
vykloje niekas į jį nežiūrėjo kaip į 
silpnesnį, kažko negalintį, nepa-
jėgiantį. Čia vyravusi draugiška, 
olimpinė dvasia jį gerai psicho-
logiškai nuteikė, sukėlė minčių 
ateičiai – juk sveiki sportininkai 
galėtų daugiau bendrauti su ne-
įgaliaisiais, jiems padėti.

Pradžia – sveikųjų  
sporte

Norėdamas pajausti tikrąjį 
varžybų adrenaliną ir tapęs ne-
įgaliu Mindaugas stengiasi ne-
praleisti progų dalyvauti sveikų 
sportininkų varžybose – jėgas iš-
bandė Kauno miesto čempiona-
te, Lietuvos lengvosios atletikos 
federacijos taurės varžybose.

Šis Mindaugo noras – labai 
natūralus. Juk dar visai neseniai 
ir pats buvo sveikas, varžėsi ly-
giai su visais. Nuo 4 klasės ak-
tyviai sportavęs šiaulietis daug 
laiko praleisdavo futbolo, vėliau 
krepšinio (Mindaugo ūgis – 1,92 
m) aikštelėse. Su sportu savo 
ateitį nusprendęs susieti 12-okas, 
pusmečiui likus iki būsimų stu-
dijų, nusprendė save išmėginti ir 
kitose sporto šakose. Šiauliuose 
vykusiose miesto pirmenybėse 
jis nutarė dalyvauti rutulio stū-
mimo varžybose. Nors į jas atė-
jo specialiai nesitreniravęs, aukš-
tas, stiprus, sportiškas vaikinas 7 
kg sveriantį rutulį nustūmė dau-
giau kaip 14 m ir tapo čempiona-
to nugalėtoju.

Sėkmė įkvėpė. Įstojęs į Šiau-
lių universitetą, trenerės Irenos 
Michejevos vadovaujamas Min-
daugas rimtai ėmėsi rutulio stū-
mimo. Kadangi trenerė dirbo ir 
su disko metikais, M.Bilius ne-
trukus įvaldė ir šio įrankio me-
timo techniką.

Gyvenimo planus pakeitė 
kraupi avarija

Šiaulių universiteto trečio 
kurso kūno kultūros specialybės 
studentas sustabdė savo studijas 
ir išvyko į Ameriką. Čia Mindau-
gas baigė koledžą, pradėjo dirb-
ti. Atrodė, gyvenimas įgijo nau-
jų spalvų, vaikinas kūrė atei-
ties planus. Tačiau juos nutrau-
kė girto vairuotojo nesuvaldy-

tas dideliu greičiu lėkęs automo-
bilis. 2009-ųjų lapkričio 24 die-
ną įvykusios avarijos pasekmės 
– 58 vietose lūžę 27 kaulai, sti-
priai sutrenkta galva, ant sme-
genų išsiliejęs kraujas. Mindau-
gą po avarijos ištikusi koma tru-
ko visą mėnesį.

Amerikos medikai surankio-
jo visus kaulelius, juos sutvir-
tino, deja, ant smegenų išsilie-
jęs kraujas lėmė sunkesnes pa-
sekmes – pažeidė centrinę ner-
vų sistemą ir paralyžiavo kairę 
kūno pusę. Medikai užsiminda-
vo, kad Mindaugui gali tekti net 
sėsti į neįgaliojo vežimėlį. Sugrį-
žęs į Lietuvą ir čia praėjęs pus-
metį trukusį reabilitacijos kursą 
M.Bilius atsigavo, bet kairės ko-
jos ir iš dalies kairės rankos ne-
jaučia iki šiol – ši jo kūno pusė 
liko labai silpna.

Tačiau Mindaugas neleidžia 
savęs gailėti – visose gyvenimo 
situacijoje ieškantis ne blogosios, 
o gerosios pusės, jis ir šįkart ją 
randa. „Metant diską, stumiant 
rutulį 80 proc. dirba dešinė pusė, 
todėl patirta trauma esminės įta-
kos neturi“, – sako optimistiškai 
nusiteikęs sportininkas. Min-
daugas neslepia, kad nelengva 
susitaikyti su mintimi, jog turi 
varžytis su neįgaliaisiais. Kai 
po reabilitacijos studijas Šiaulių 
universitete sugebėjusį baigti ir 
trenerio praktiką pradėjusį vy-
riškį kolegos paskatino pasido-
mėti neįgaliųjų sportu, Mindau-
gas spyriojosi – jis juk nesėdi ne-
įgaliojo vežimėlyje. Iki traumos 
apie neįgaliųjų sportą nieko ne-
žinojęs šiaulietis tik neseniai pa-
matė, kiek pačių įvairiausių svei-
katos sutrikimų turinčių žmo-
nių dalyvauja varžybose, rung-
damiesi daugybėje sporto šakų.

Dveji neįtikėtinos  
sėkmės metai

Pirmosios neįgaliųjų spor-
to varžybos, kuriose pasiryžo 
startuoti M.Bilius, buvo 2011-
ųjų vasarį Kaune vykęs lengvo-
sios atletikos žiemos čempiona-
tas. Jame rutulio stūmimo rung-
tį pasirinkęs Mindaugas užėmė 
pirmą vietą ir pagerino Lietuvos 
rekordą. Nors po traumos į spor-
tą žvelgęs labiau kaip į sveikatos 
stiprinimo būdą, vyriškis sako 
supratęs, jog gali siekti ir rezul-
tatų. Tai suteikė papildomos mo-
tyvacijos sportuoti.

2011-ųjų gruodį kartu su Lie-
tuvos rinktine M.Bilius dalyvavo 
Jungtiniuose Arabų Emyratuo-
se vykusiose neįgaliųjų lengvo-
sios atletikos žaidynėse ir iško-
vojo du aukso medalius. Įveikęs 
visus varžovus disko metimo 
sektoriuje įrankį jis nuskraidino 
43,32 m, o rutulį nustūmė 13,17 
m. Dubajuje Mindaugas įvykdė 
F37 neįgalumo klasės parolim-
pinių žaidynių A normatyvus.

2012-ųjų kovą Lietuvos neį-
galūs sportininkai dalyvavo Tu-
nise vykusiame šeštajame tarp-
tautiniame lengvosios atletikos 
čempionate. Iš jo M.Bilius grį-
žo su aukso medaliu už rutulio 
stūmimą (čia jis pasiekė savo as-
meninė rekordą – 14,98 m) ir už-
ėmęs 4 vietą disko metimo rung-
tyje (43,21 m).

Sėkmingas Mindaugui buvo 
2012-ųjų birželį Olandijoje vy-
kęs Europos neįgaliųjų lengvo-
sios atletikos čempionatas, ku-
riame dalyvavo net 520 sporti-
ninkų iš 38 valstybių. Jame Lie-
tuvos atletas diską nuskraidino 
46,05 m ir pagerino asmeninį se-
zono rekordą. M.Bilius triumfa-
vo ir rutulio stūmimo varžybo-
se – jį nustūmė 14,24 m.

„Esu „varžybinis“ 
sportininkas“

Į Londono parolimpines žai-
dynes Mindaugas vyksta tikėda-
masis pagerinti savo asmeninius 
rekordus – rutulį nustumti dau-
giau kaip 14,98 m, o diską nu-
sviesti už 46,05 m ribos. Lietu-
vos lengvaatletis yra geriausių-
jų šių sporto šakų atstovų šeše-
tukuose. Pagrindiniai jo konku-
rentai – stiprūs ukrainiečiai, ru-
sai, kinas, danas. 

Į Europos neįgaliųjų lengvo-
sios atletikos čempionatą susi-
rinkusių disko metikų rikiuotė-
je M.Bilius su savuoju rezulta-
tu buvo šeštas. Tačiau po varžy-
bų šita rikiuotė atrodė visai ki-
taip. Toliausiai nusviedęs dis-
ką (46,05 m) ir nustūmęs rutu-
lį (14,24 m) būtent jis tapo abie-
jų rungčių čempionu, už savęs 
palikdamas pagrindinius varžo-
vus – visą buvusį penketuką. Ar 
pavyks šį spurtą pakartoti Lon-
done, niekas nežino. Pasak Min-
daugo, kiekvienos varžybos pra-
sideda nuo nulio. O jų rezultatas 
priklauso ir nuo fizinio pasiren-
gimo, ir nuo psichologinio nu-
siteikimo.

Lietuvos parolimpinės rink-
tinės narys M.Bilius sako, esąs 
„varžybinis“ sportininkas – sto-
jus prie starto linijos jį užplūs-
ta adrenalinas, jėgos, pasitikėji-
mas. Treniruotėse tokios būse-
nos pasiekti nepavyksta. Tačiau 
ir jose diskas kartais nuskrieja 
toliau kaip 14,98 m, todėl Min-
daugas mano, kad visiškai realu 
šį rezultatą pagerinti ir Londono 
parolimpinėse žaidynėse. Ar to 
pakaks, kad sportininkas užlip-
tų ant prizininkų pakylos – tai 
sužinosime jau visai netrukus.

O kol kas M.Bilius prakaitą 
lieja Kauno S.Dariaus ir S.Girėno 
sporto centro stadione – pasku-
tinės, labai svarbios pasirengi-
mo žaidynėms savaitės paženk- 
lintos atkakliu darbu. Ir dideliu 
ryžtu nugalėti.

Aldona MILIEŠKIENĖ

Nusivylusi gyvenimu ir val-
džios nenoru pagelbėti, seny-
vo amžiaus kaunietė nuspren-
dė žengti drastišką žingsnį – pa-
skelbti bado streiką. Prie miesto 
savivaldybės Roma Sadauskie-
nė pasistatė palapinę ir žada ba-
dauti tol, kol kas nors įsiklausys 
į jos prašymus.

„Ir aš, ir mano sūnus esame 
neįgalūs, todėl gyvenimas mums 
nėra rožėmis klotas. Norėdama 
padėti sūnui, įklimpau į skolas. 
Esu skolinga City Service apie 6 
tūkst. litų“, – savo liūdną istoriją 
pasakojo R.Sadauskienė.

77 metų kaunietė nebuvo nie-
kam skolinga, tačiau senatvėje 
atsiradusi skola prislėgė moters 
pečius. Ją žada iškeldinti iš buto.

Moteris kreipėsi pagalbos į 
Kauno miesto savivaldybę ir per-
spėjo, kad ruošiasi badauti. Deja, 
pagalbos rankos jai niekas neiš-
tiesė. „Niekas į mane nekreipia 
dėmesio. Man atsakė, kad soci-
alinės pašalpos negausiu“, – ci-
tavo raštą R.Sadauskienė.

Roma jokiu būdu nenori iš-
sižadėti sukauptos skolos, bet 
prašo leisti ją per kažkurį laiką 
išsimokėti.

„Sausio 13 dieną su sūnumi 
stovėjau prie televizijos bokš-
to, kovojau už Lietuvos nepri-
klausomybę. Mano sūnus vos 
nežuvo. Būčiau žinojus, kad po 
tiek metų su manimi šitaip elg-
sis, nieku gyvu nebūčiau ten 
stovėjus“, – liejo nuoskaudą 
R.Sadauskienė.

čiu bei Neries krantine. Sporti-
ninkų grupės dalyviai gali rung-
tis 80 km arba 40 km distancijo-
je, mėgėjų kategorijos dalyviai 
važiuos pasirinktinai iki 8, 16 ar 
24 km distanciją, o vaikų gru-
pė – 2,4 km. Žmonėms su nega-
lia siūloma išbandyti mėgėjų tra-
są, kurios vienas ratas yra 8 km.

„Velomaratono“ trasą 2010 
metais neįgaliųjų vežimėlyje sėk- 
mingai įveikęs Vytautas Matei-
ka teigia, kad jo buvimas traso-
je puikiai įrodė, jog čia gali da-
lyvauti visi norintieji. 

„Iš tiesų, labai daug priklau-
so nuo mūsų pačių požiūrio, ta-
čiau žmogui su negalia yra labai 
svarbus ir palaikymas iš aplinki-
nių. Pagrindinis neįgaliųjų noras 
ir siekis – įsijungti į sveiką visuo-
menę, dalyvauti bendruomenės 
gyvenime ir nesijausti atstumtai-
siais. Žmogus su negalia sugeba 
daugiau, jei jis yra pakankamai 
skatinamas veikti atviroje visuo-
menėje“, – teigė V.Mateika.

Pagrindinės „Velomarato-
no“ partnerės ERGO draudi-
mo grupės strateginio marke-
tingo direktoriaus Baltijos šaly-
se Irmanto Šerio teigimu, ši ini-
ciatyva padės iš arčiau pažvelg-
ti į žmogų su negalia, pastebėti 
jo gebėjimus ir galimybes, bet ne 
apribojimus.

„Jei atsirastų daugiau susi-
kalbėjimo ir tarpusavio supra-
timo, siena tarp negalios žmo-
nių ir visuomenės subyrėtų, pa-
dėtis palaipsniui gerėtų“, – tiki 
I.Šerys.

„Velomaratono“ dalyviai ga-
lės ne tik įveikti trasą, bet ir ste-
bės finišuosiančius daugiadie-
nių lenktynių „Baltic Chain Tour 
2012“ sportininkus. 

Likus mėnesiui iki registra-
cijos pabaigos (rugpjūčio 18 d.), 
„Velomaratono“ dalyvių skai-
čius siekė 2 tūkst. Organizatorių 
nuomone, tai puikiai įrodo, jog 
tokios iniciatyvos reikalingos.

Nauja 
nuovaža 

neįgaliesiems 
Klaipėdos 

paplūdimyje
„Klaipėdos“ laikraščio tin-
klalapyje paskelbtoje Mildos 
Skiriutės informacijoje rašo-
ma apie sutvarkytą nuovažą 
Klaipėdos paplūdimyje.

„Dabar judėjimo negalią tu-
rintiems žmonėms atsiras gali-
mybė pasiekti paplūdimį. Senoji 
betoninė nuovaža buvo per sta-
ti. Nebuvo tinkamo nuolydžio. 
Ja galėjo naudotis nebent aštrių 
pojūčių mėgėjai. Naujos nuova-
žos nuolydis normalus, įrengti 
turėklai“, – tvirtino Klaipėdos 
savivaldybės Miesto ūkio de-
partamento direktorius Liudvi-
kas Dūda.

Išmontuoti betoninę nuova-
žą su laiptais ir ją pakeisti nau-
ja prireikė, kai ši buvo sunioko-
ta audrų. Ja buvo pavojinga va-
žiuoti ar vaikščioti, ji bus pakry-
pusi, suskilusi. Jos išmontavi-
mas ir pakeitimas nauja uosta-
miesčio savivaldybei atsiėjo apie 
30 tūkst. litų.
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Pasaulyje
Kodėl moterys 
gyvena ilgiau

Tyrimas rodo, kad moterys gy-
vena ilgiau, nes svarbioje ląstelių 
dalyje turi mažiau kenksmingų mu-
tacijų nei vyrai. Šios mutacijos atsi-
randa vyrų mitochondrijose – „ląs-
telių varikliais“ vadinamose ląste-
lių dalyse. Pusę savo DNR vaikai pa-
veldi iš tėvo ir pusę iš motinos, ta-
čiau už mitochondrijas atsakingas 
DNR paveldimas tik iš motinos. Tai 
reiškia, kad dėl natūraliosios atran-
kos moterims kenksmingos muta-
cijos išnyksta. Tačiau, jei pasitaiko 
tik vyrams kenksminga mutacija, ji 
yra ir toliau perduodama iš kartos 
į kartą. Tyrėjai teigia, kad per tūks-
tančius metų susikaupė daug to-
kių smulkių mutacijų, kurios ken-
kia tik vyrams.

Mėnulyje tebėra JAV 
astronautų paliktos 

vėliavos 
NASA erdvėlaivio darytose 

nuotraukose matyti, kad beveik 
visos JAV vėliavos, kurias Mėnuly-
je paliko „Apollo“ misijų astronau-
tai, tebestovi. Fotografuojant už-
fiksuota, kad nuo jų krenta šešė-
liai. Nematyti tik vėliavos, kurią pa-
liko „Apollo 11“ astronautai, pirmieji 
nusileidę Mėnulyje, šešėlio. Tai su-
tampa su „Apollo 11“ astronauto 
Bazo Oldrino pasakojimu, kad er-
dvėlaiviui kylant variklio išmetamų-
jų dujų pliūpsnis ją nuvertė. 

Mokslininkai apžiūrėjo skirtin-
gu paros metu darytas erdvėlai-
vių nusileidimo vietų nuotraukas 
ir jose įžvelgė ratu judančius vėlia-
vų šešėlius. „Buvau šiek tiek nuste-
bęs, kad vėliavos atlaikė stiprią ul-
travioletinę spinduliuotę ir Mėnu-
lio paviršiaus temperatūrų skirtu-
mus. Kaip jos atrodo, kitas klausi-
mas (galbūt labai nublukusios?)“, – 
sakė NASA mokslininkas Markas 
Robinsonas.

Vokietijoje 
siūloma legalizuoti 

eutanaziją
Vokietijos teisingumo ministe-

rija parengė įstatymo projektą, at-
leidžiantį nuo baudžiamosios at-
sakomybės žmones, kurie padeda 
pasitraukti iš gyvenimo savo sun-
kiai sergantiems giminaičiams ar 
draugams. Be to, pagal įstatymo 
projektą nuo atsakomybės gali būti 
atleisti ir gydytojai bei slaugės, jei-
gu tarp jų ir pacientų susiklostė as-
meniniai santykiai. Kitaip tariant, 
eutanazija būtų legali tais atvejais, 
jei ji atliekama nekomerciniais pa-
grindais. Šiuo metu aktyvi eutana-
zija, kai medikai turi teisę suleisti 
mirtinų medikamentų, legalizuota 
tik keturiose Europos šalyse: Belgi-
joje, Nyderlanduose, Liuksembur-
ge ir Šveicarijoje.

Keistų medžių sala
Indijos vandenyne, už 400 km 

nuo Jemeno pakrantės esančiose 
Sokotros salose  auga vieni keis-
čiausių pasaulio medžių. Biolo-
gams vis dar mįslė, kodėl šiose sa-
lose atsirado tokia unikali augalija. 
Manoma, kad Sokotros salos labai 
anksti atsiskyrė nuo pagrindinių 
sausumos masių ir tai lėmė savitą 
salų augaliją bei gyvūniją. Nors ats-
tumas iki žemynų nedidelis, jo grei-
čiausiai pakako, kad augalų sėklos 
nepatektų nei į žemynus, nei iš jų. 
Negalėdama maišytis su kitomis 
rūšimis, vietinė augalija milijonus 

metų taikėsi prie vietinių sąlygų, 
kurios tikriausiai mažai tekito. Tai-
gi daugelis salyno augalų auga tik 
čia ir niekur kitur pasaulyje jų neras-
tumėte. Iš viso Sokotroje atrastos 
825 retų augalų rūšys. Štai keletas 
šios keistos augmenijos pavyzdžių. 

Drakonmedis – keistas, skėtį 
primenantis augalas. Medžio ša-
kos taip išsišakojusios į dangų, kad 
iš apačios atrodo lyg horizonte ka-
banti skraidanti lėkštė, o iš viršaus 
lyg didelis grybas. Jo raudonos 
spalvos sulą vietiniai gyventojai 
vadina drakono krauju ir naudoja 
dažams gaminti ir kaip vaistą nuo 
visų ligų. Tiesa, mokslininkai nepa-
tvirtino jokių „drakono kraujo“ gy-
domųjų galių. 

Dar vienas unikalus Sokotros 
augalas – Dykumų rožė – prime-
na dramblio koją su rožiniais žie-
deliais ant viršaus. 

Čia galima pamatyti ir ypač retą 
Agurkų medį, tiesa agurkai ant jo 
neauga.

Dingęs vyras sugrįžo 
po 23 metų 

1989 m. Bangladešo gyvento-
jas Moslemudinas Sarkaras, nieko 
nesakęs artimiesiems, nelegaliai 
išvyko į Indiją ieškoti darbo. 1997 
m., neturėdamas reikalingų doku-
mentų, jis bandė įvažiuoti į Pakis-
taną, nes tikėjosi ten rasti geresnį 
darbą. Pasienyje M.Sarkarą sučiu-
po Pakistano pareigūnai, ir 15 metų 
jis praleido šalies kalėjimuose. Vy-
riškis pasakojo, kad prašė ambasa-
dos darbuotojų parsiųsti jį į Ban-
gladešą, bet pagalbos nesulaukė. 
Jis nežino, kodėl taip ilgai buvo 
laikomas kalėjime. Prieš išvykda-
mas iš Bangladešo M.Sarkaras dir-
bo prieplaukoje. Vyrui dingus arti-
mieji manė, kad jis nuskendo. Pra-
nešama, kad jo likimas paaiškėjo, 
kai Pakistanas Bangladešo konsu-
lato pareigūnams nusiuntė ilgai ka-
lėjimuose sėdinčių Bangladešo pi-
liečių sąrašus. Konsulato pareigū-
nai susisiekė su M.Sarkaro šeima. 
Jie kreipėsi į Tarptautinį Raudono-
jo kryžiaus komitetą, kuris padėjo 
vyrą išlaisvinti.

Neįgalieji pasaulyje

Nutikus nelaimei, gyvenimui ėmus tekėti neįprasta vaga 
ar tiesiog planams sugriuvus pasimetame ir kamuojamės 
klausdami, kodėl tai nutiko būtent mums. Iš nevilties ima-
me mąstyti apie prarastas galimybes ir nepastebime tų, 
kurios mums netikėtai atsivėrė. Šiuo metu mažiausia pa-
saulio moteris, 18-os metų Nagpūro (Indija) gyventoja 
Džioti Amži yra vos 61,95 cm ūgio, bet dėl to neliūdi. Mer-
gina pasakoja gyvenanti įprastą gyvenimą ir turinti dide-
lių galimybių.

Mažiausia moteris dėl ūgio 
nesijaudina

Kryžiažodis „Guba“
Vertikaliai: 1. Privilegijuotas žem-

valdys 2. Duonos gėrimas 3. Kelio ilgio 
matas 4. Automobilis keleiviams vežti, ap-
mokant pagal skaitiklį 5. Olandijos mies-
tas, Tarptautinio teismo būstinė 6. „Išlindo 
kaip ... iš kanapių“ 9. Ilfo ir Petrovo roma-
nas „Aukso ...“ 14. Traukti dėmesį 15. Lai-
kas po karo 16. Išorinė, priešakinė pasta-
to pusė 18. Šalis, kurioje dabar vyksta Pa-
saulio olimpinės žaidynės 22. Negrąžina-
mos materialinės pagalbos teikimas ne-
turtingiesiems 23. Lietuvių dainininkas 
25. Prietaisas kam sugnybti, sutvirtinti 
28. Storas veltas vilnonis naminis audek- 
las 29. Norvegijos sostinė 31. Ganos sosti-
nė 33. Sarmata.

Horizontaliai: 7. Rastas daiktas 
8. Vakarų krypties vėjas 10. Žymus ispanų 
dailininkas 11. Ilgėjimasis 12. „Kur ... veda, 
kur kojos neša“ 13. Nedidelis plėšrus meš-
kėnų šeimos žinduolis, gyvenantis Hima-
lajuose 17. Asmens dokumentas 19. Ankš-
tinių šeimos pašarinė žolė 20. Žalias šoklus 
vabzdys 21. Netekėjusi mergina 24. Optinis 
reiškinys, paprastai pastebimas dykumo-
se, kai be daiktų jų tikrojoje padėtyje mato-
mi tariami jų vaizdai 26. Medis 27. Bulga-
rijos kurortas 30. Saudo Arabijos miestas, 
musulmonų religinis centras, gausiai lan-
komas piligrimų 32. Tam tikros formos ka-
blys laivui tvirtinti prie gūdno 33. Sušlietų 
javų pėdų krūva 34. Neturtas 35. Paukštis.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Pupa“ atsakymai

Vertikaliai: 1. Trinka 2. Piza 3. Mūza 
4. Gitara 7. Grušas 8. Pentis 9. Brangu 13. 
Kuprinė 14. Vasaris 16. Omega 21. Pusnis 
22. Rizika 23. Kmynas 27. Trakai 28. Vano-
ti 31. Aida 32. Solo.

Horizontaliai: 5. Kirvis 6. Dūminė 
10.   Arena 11. Muzika 12. Šratai 15. Pano 
17. Tuzinas 18. Olga 19. Venera 20. Valsas 24. 
Pupa 25. Antinis 26. Alma 29. Ankara 30. Va-
rėna 31. Akis 33. Klaida 34. Plėtra.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Viena mažiausių moterų 
istorijoje

Į Gineso rekordų knygą Džio-
ti įtraukiama jau ne pirmą kar-
tą – iki šiol jai priklausė mažiau-
sio pasaulyje paauglio titulas, da-
bar gi, sulaukus pilnametystės, ji 
tapo ir mažiausia pasaulio mo-
terimi. Jos ūgis net 7 cm mažes-
nis už iki šiol mažiausia pasau-

lio gyventoja pripažintos ame-
rikietės Bridžetės Džordan. Tie-
sa, Džioti yra kiek aukštesnė už 
Pauliną Masters iš Nyderlandų, 
gyvenusią 1876–1895, tad nega-
li būti vadinama mažiausia mo-
terimi per visą žmonijos istoriją.

Atsivėrė nauji keliai
Pasak medikų, mergina ne-

auga dėl retos ligos – achondro-
plazijos. Tai reta paveldima liga, 
kremzlių distrofija. Ji dažnai tam-
pa liliputizmo priežastimi, dėl 
šios ligos daug lėčiau nei įprastai 
auga galūnės. Nepaisant to, jog 
Džiotei dar tik 18 metų, specialis-
tai įsitikinę, jog ji daugiau nebe-
augs arba augs labai nedaug. Štai 
per pastaruosius dvejus metus 
jos ūgis padidėjo vos centimet- 
ru. Tačiau Džioti neliūdi nei dėl 
medikų prognozių, nei dėl mažo 
ūgio – priešingai, ji džiaugiasi 
tapusi žinoma. Pasak jos, dabar 
žmonės žinos, kur yra jos gim-
tasis Nagpūro miestas, galbūt ir 
jai atsivers platesnės galimybės. 
Mat jau dabar ji keliskart kelia-
vo po užsienio šalis vien tam, 
kad susipažintų su kitais į Gine-
so rekordų knygą įtrauktaisiais. 
Anksčiau tokių galimybių Džio-
ti pasakoja neturėjusi.

Kuria ateities planus
Šiemet mokyklą baigusi 

Džioti svajoja studijuoti univer-
sitete ir tapti aktore. Ateityje ji 
tikisi vaidinti Bolivudo (Indijos 
filmų industrija) filmuose. Pa-
sak merginos, ji galėtų būti įdo-
mi režisieriams ne tik dėl savo 
išvaizdos, bet ir dėl gerų aktori-
nių gebėjimų.

Dėl savo mažo ūgio nesi-
kremtanti mergina kvietė į jos 
paskelbimo mažiausia pasau-
lio moterimi ceremoniją susirin-
kusiuosius nebijoti savo išskirti-
numo ir juo džiaugtis. Juk visai 
nesvarbu, koks tavo ūgis, akių, 
plaukų spalva – vidumi visi esa-
me panašūs ir svajojame būti pa-
stebėti, vertinami, turėti draugų.

Pagal www.dailymail.co.uk 

parengė  Viktorija NORKAITĖ
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& Genovaitė ADIKLIENĖ

Mes šokame
Gal nebe taip ir nebe tiek,
Bet šokti mėgstame vis tiek,
Kai suskamba sava daina,
Kai apglėbia šilta ranka...

Gal nebe taip ir nebe tiek...
Seneliams šokti daug smagiau,
Kad vis dar dviese... Kaip anksčiau.

Ramunė BUTKEVIČIENĖ

Skruzdėlytė
Maža skruzdėlytė...
Mums atrodo – ką ji gali?
Juk į skruzdėlyną ji neša
Tik po vieną mažą šapelį.

Ir žmogus.
Tik menka pasaulio smiltelė.
Viens lengvai, kitas sunkiai
Į bendrą tikslą įneša savąją dalį.

Jūratė BRAŽICKAJA

Kada ateina 
laimė?
Kai šviečia saulė, neatrodo liūdna,
Ir kai lietus už lango šnara...
Jei širdyje žiemos speigų nebūna,
Tada gyvenimas viltingai taria:
Nenusimink, rasos lašai juk perlais žiba,
Nevirsta vandeniu, neišgaruoja...
Anksti pabudusio paukštelio klyksmas
Švelnia melodija vingiuoja!

Jei regėsim džiaugsmą vietoj skausmo,
Tada net šaltos pusnys rūmais virs.
Kai laimę miglomis apsiausim – 
Išliks ji, o rūkai ištirps...

Kitaip supraskime lemties užkrautą  
                                                              naštą,
Ir juokas trykš, ne ašarų versmė!
Juk smulkmenos mums nieko  
                                                    nepasako –
Ieškokime gyvenimo prasmės!

Lidija UMBRASIENĖ

Pasidžiaukim šia 
akimirka

Gyvenime visi turime nema-
žai rūpesčių ir problemų: kylan-
čios kainos, maža pensija, dide-
li mokesčiai, ligos, neįgalumas, 
konfliktai darbe ir šeimoje. Tos 
problemos lyg rūdys ėda. De-
juodami, verkšlendami, keik-
dami valdžią ir krizę nepaste-
bime, kaip stiebiasi žolė, bal-
tu nuometu pasipuošia sodai, 
kaip žydi kaštonai, kvepia aly-
vos. Negirdime paukščių čiul-
besio, miško ir jūros ošimo. Jei 
prikausto liga, tai ir visai dan-
gus apniūksta. Tada svarbu ti-
kėti, kad ir iš blogiausios padė-
ties galima rasti išeitį. Tikėjimas, 
Viltis ir Meilė tebūna mūsų kel-
rodės žvaigždės. Pabūkim tylo-
je, Sustokim ir pasidžiaukim šia 
diena, šia akimirka. Ji nebepasi-

Irena O. LINKAUSKIENĖ

Akmuo
Koks mažmožis – 
pilkas akmuo.
Šimtai praeina
jo nepastebėję.
Jis nekalba.
Gyvybė jo –
lyg perlas amžinas
istoriją savy sugėrė.
Prisimena jis tolimus laikus,
kada išminčiai
prakaitą čia liejo,
Žemelę garbindami
ir takus
akmenimis nusėjo.
Lai namo pamatai
ir sienos, tvoros
tvirtybę sėmėsi
iš amžino akmens,
Kada prisėsdavo ant jo
varguolis
ir atsigerdavo
tik gurkšnelį vandens.
Toks mažmožis –
tas grindinio akmuo...
Kokia didybė
slepiasi po juo.

kartos. Pasigrožėkim įsibėgėjan-
čia vasara. Pievose mums šypso-
si balti builių žiedų skėčiai, gel-
tonom akelėm sužiuro vėdry-
nai, dangaus žydrynę atkarto-
ja veronikos ir neužmirštuolės. 
Nusišypsokim ir mes. Tai maž-
možis, nieko nekainuoja, bet jis 
lyg saulės spindulys praskai-
drina nuotaiką, sušildo artimą. 
Niūri diena tampa šviesesnė. Šil-
tu ir nuoširdžiu žodžiu paguos-
kim liūdintį ir kenčiantį. Sutei-
kim jam vilties ir optimizmo, ku-
ris padeda susitaikyti su lemti-
mi ir, kaip estafetė, gerą nuotai-
ką perduoda kitiems.

Būkime laimingi pajūry-
je radę gintaro kruopelytę – tą 
skaidrią deivės Jūratės ašarė-
lę ar bangų nugludintą skylėtą 
akmenėlį, išgirdę praskrendan-
čių gulbių galingų sparnų muzi-
ką. Tegu kiekviena diena atneša 
vis naują pažinimo ir atradimo 
džiaugsmą ir geros nuotaikos 
vėjai nupūs rūpesčių debesis.

Adelė MAKNAVIČIENĖ

Klausaus nakties
Už lango naktį aš girdžiu,
Kaip krykščia vasara žalia.
Klausaus nakties, tylios nakties.
Girdžiu, kaip šnara ramunėlės žiedas,
Kaip rasos pirmoji ašara nurieda...
Klausaus nakties.
O aušros rūku diena
Jau nedrąsiai brenda
Į pajūrio dangaus skliautą...

Monika BLAUZDIENĖ

Ikebana
Nuskinsiu aš rožės žiedelį
Tik vieną
Ir saulę įdėsiu į delną.
Ir beržo lapelį, ir eglės šakelę
Kartu.
Paprašysiu aš rojaus paukštelį,
Kad nuskristų jis ten,
Kur smilga ilga
Ne viena jau yra.
Pridėsiu prie jos kojų
Meilę.
Tegu ji užkloja
Žaizdą ne vieną.
Kuri ilgai negyja, pūliuoja
Motinos širdy ir tėvo aky.
Kad nedurtų it durklas,
Akuotą išrausiu,
Žiedelį įdėsiu –
Tegu ir nuskriaustieji
Mato žemėje rojų,
Nes prie jų kojų
Ikebana.

Jūra mums dovanojo savo 
žavesį, sutirpusį akyse, neša-
ma širdyje, paskendusį sielos 
gilumoje.

Tai – mano ir tavo gerumas. 
Jis gimė ne dykumos mirtyje, 
o šniokščiančioje gyvybės pa-
laimoje, kuri nušvarino minčių 
rezginį, pripildė mūsų gilumas 
viltimi ir ramybe.

Bangos iškalbėjo savo le-
gendas apie meilę, skenduo-
lius ir gintarines pilis. Jų du-
ženas – mažulyčius gabalė-
lius – slepia dumbliai, suplak-
ti pakrantės smėlyje. Lyg lai-
mės krislelius suradome juos 
ir saugosime kaip didžiausią 
lobį. Žuvėdros klyksmas aidės 
ausyse tarsi pergalingas šūkis, 
ties žūties ir išlikimo riba.

Prieš jūrą ir vėją lygūs 
visi: su kūno silpnybe ir dva-
sios tvirtumu, kurį dovanojo 
mums Baltija.

Jūratė KESILYTĖ
Zarasai

Savo kūryboje daug dėmesio gamtai skiria palangiškės Lidija Umbrasienė 
ir Irena Linkauskienė.

Seminare susibičiuliavo Vitalija Pačkauskienė, Ramunė Butkevičienė ir Jū-
ratė Bražickaja.

Bangai
Tavo motina – marių audra,
Tavo tėvas – vėjas pasiutęs,
Tavo seserys, jūros banga,
Sukos, šėlo visą rugpjūtį.

Aš žaviuos tobulybės jėga,
Kuri gimdo galybę putotą.
Nesudužki, išnykus staiga,
Į krantą margai akmenuotą.

Tu mirei, kad atgimtum iš naujo,
Vėl ir vėl risk smėlėtu krantu...
Aš laikau šiltą gintarą saujoj
Ir tikiu, kad dar būsim kartu.

Odė Baltijai
O jūra, jūruže, Baltija įnoringoji!
Aš klaupiuosi prie tavo kojų,
Kaip maldai šventai pasiruošus,
Palaimą savo tau aukoju,
Kad nusineščiau nors lašelį mažą
Laukinio didžio tavo grožio – 
Kaip gintarinę ašarą delne:
Sugrubusiam, nugairintam smilčių
Neramią tavo gyvenimo dieną. 

Vėl Jūratė...
Prie jūros gimsta meilė –
Nuo jos alsavimo ir bučinių.
Nuplovė bangos kojas meiliai
Ir vėl sparnuota aš einu.

O krantas – nubarstytas gintarėliais,
Čia aš verkiau ir kūkčiojau pilies,
Kritau, paplauta jūros, ir iš naujo 
                                                            kėliaus,
Dėl žvejo, žuvusio iš meilės didelės.

Sukursiu aš legendą apie gražiausią 
                                                           jausmą,
Du žmonės gal dar sykį pakartos tą...
Bet ašaros grubiais tik gintarėliais 
                                                            varva – 
Tik vėl žinia atšniokščia kruvina 
                                                               puta.

„Bičiulystės“ 
bičiulių  
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Jūros glėby
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