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Pakeliui į Londoną – Prezidentės 
dėmesys ir čempionės perduota 

sėkmės estafetė

Rugpjūčio 24-ąją Prezidentūroje vyko iškilminga neįgalių 
sportininkų palydėtuvių į Londono parolimpines žaidynes, 
vykstančias rugpjūčio 29 – rugsėjo 9 dienomis, ceremonija. 
Tai jau 6-osios žaidynės po Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo, kuriose mūsų šaliai atstovauja geriausių sporto re-
zultatų pasiekę neįgalieji, antrąkart jie išlydimi iš Preziden-
tūros. Šiemet šalies garbę Londone gins 11 parolimpiečių.

Ralio „Aplink Lietuvą 2012“ neįgaliųjų grupės nugalėtojų ekipažo nariams 
Gintarui Šalkauskui ir Tadui Zdanavičiui įteikta socialinės apsaugos ir dar-
bo ministro taurė.                                                                                    Egidijaus Skipario nuotr.

Laimės visi, nesvarbu, 
kokių rezultatų pasieks

„Jūs esate antroji mūsų olim-
piečių banga. Sveikinu iškovojus 
teisę atstovauti Lietuvai pasauli-
nėje sporto šventėje. Tikiuosi, kad 
jūs sėkmingai perimsite estafetę 
iš mūsų olimpiečių. Įteikiu jums 
Lietuvos vėliavą, kaip Preziden-
to ir visos valstybės dovaną. Neši-
ni valstybės vėliava laimėsite visi, 
nesvarbu, kokių rezultatų pasiek-
site. Jau vien tai, kad Lietuvos vė-
liava Londone bus jūsų rankose, 
yra mūsų visų laimėjimas“, – iš-
lydėdama parolimpiečius sakė 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
Šalies vėliavą Prezidentė įteikė 
daugkartiniam trispalvės vėliav-
nešiui Lietuvos aklųjų ir silpna-
regių sporto federacijos atstovui 
Rolandui Urbonui. Pasak sporti-
ninko, ši jam jau tradiciškai pati-
kima misija – ne tik didžiulė gar-
bė, bet ir atsakomybė.

Pasitikėjimas skatina 
stengtis

Vienos iš neįgaliųjų sporto 
pradininkių lengvaatletės Irenos 
Perminienės teigimu, jau vien ga-
limybė atstovauti savo šaliai to-
kio lygio sporto varžybose yra di-
džiulė garbė. Lietuvos parolimpi-
nio komiteto prezidento Vytauto 
Kvietkausko įsitikinimu, toks iš-
kilmingas sportininkų išlydėji-
mas iš svarbiausių šalies rūmų – 
rimtas paskatinimas dar atkak- 
liau siekti pergalių, mat kai pa-
rolimpiečių jėgomis tikima, dėl 
medalių jie kovoja dar sutelk-
čiau. Jis susirinkusiems į neįga-

lių sportininkų palydėtuves įtei-
kė Lietuvos parolimpinio komi-
teto parengtus leidinius, skirtus 
Londono parolimpinėms žaidy-
nėms. Čia trumpai lietuvių ir an-
glų kalbomis pristatyti visi šaliai 
žaidynėse atstovausiantys spor-
tininkai, aprašyti jų pasiekimai, 
taip pat pristatyti ir kartu vyks-
tantys medikai bei kiti parolim-
pinės delegacijos nariai.

Sėkmės linkėjo olimpinė 
čempionė

Palydėti neįgalius sportinin-
kus pakviesta ir olimpinė čem-
pionė, auksą šiuolaikinės penkia-
kovės varžybose iškovojusi Laura 
Asadauskaitė-Zadneprovskienė. 
Jos nuomone, nors parolimpiečių 
delegacija yra nedidelė, net kelis-
kart mažesnė už į olimpines žai-
dynes išlydėtąją, Lietuvai atsto-
vausiantys neįgalieji labai stiprūs. 
L.Asadauskaitė-Zadneprovskie-
nė linkėjo jiems nepristigti ryžto, 
sėkmės, ištvermės – visų geriau-
siems sportininkams būtinų sa-
vybių. Prezidentės žodžiais ta-
riant, perduodama „olimpinės 
dvasios estafetę“ olimpinė čem-
pionė visiems neįgaliems sporti-
ninkams leido apžiūrėti ir palai-
kyti savo iškovotą aukso medalį 

Ralyje 
„Aplink 
Lietuvą“ 
neįgalieji 

lenktyniavo
ir dėl 

Prezidentės 
taurės judančių lenktynininkų, kurių 

automobiliuose įrengtas rankinis 
valdymas, ir 4 vaikštančių spor-
tininkų ekipažai, priklausan-
tys standartinei klasei. Kartu su 
mūsiškiais važiavo ir iš Mogilia-
vo atvykęs baltarusių ekipažas.

Didžioji dauguma neįgalių-
jų šiose lenktynėse – ne naujo-
kai. Greta tokių patyrusių auto-
mobilių sporto entuziastų kaip 
Valerijus Korolkovas, Gintaras 
Šalkauskas, Algimantas Kojis, 
Vytautas Krivas ar jau ketvir-
tą sykį ralyje dalyvavusi Ramu-
nė Šidlauskaitė prie starto linijos 
stojo ir pirmą kartą jėgas išban-
dyti pasiryžęs radviliškietis Vai-
das Kuliauskas. 

3 dienas vykusio ralio daly-
viai turėjo įveikti 1 060,8 km as-
falto ir žvyro keliais nusidrieku-
sią distanciją su 21 papildomu 
rungčių ruožu. Lenktynių trasa 
ėjo per 17 miestų ir rajonų teri-
torijas, daugelyje kurių žiūrovai 
galėjo stebėti tikslaus važiavimo, 
slalomo varžybas. 

Į jau 20-ą kartą vykusį ralį 
„Aplink Lietuvą 2012“ kar-
tu su patyrusiais lenktyni-
ninkais, sporto veteranais 
išriedėjo ir 12 neįgaliųjų 
ekipažų. Iki šiol nuo 1996 
metų šiose lenktynėse da-
lyvaujantys neįgalieji var-
žėsi tik dėl socialinės ap-
saugos ir darbo ministro 
taurės, tačiau šiemet 4 at-
kakliausių ir ryžtingiau-
sių sportininkų ekipažai 
nepabūgo iššūkio kaip ly-
gūs su lygiais susirung-
ti su tituluočiausiais lenk-
tynininkais ir kovoti dėl 
garbingiausio ralio trofė-
jaus – Lietuvos Respublikos 
Prezidentės taurės. 

Ralyje – 12 neįgalių 
lenktynininkų

Į jubiliejinio ralio „Aplink Lie-
tuvą 2012“ trasą leidosi 12 neįga-
liųjų ekipažų: 8 valdomi rateliais 

ir linkėjo jiems iš žaidynių parsi-
vežti tokių pat.

Kovos dėl medalių
Nors apie medalius tiek patys 

sportininkai, tiek V.Kvietkauskas 
kalba santūriai, jų vis dėlto tiki-
masi. Jis pabrėžė, jog iki šiol paro-
limpiečiai parsivežė jau 30 meda-
lių: 4 aukso, 11 sidabro ir 15 bron-
zos (iš Barselonos – 7, iš Atlantos 
– 11, iš Sidnėjaus – 3, iš Atėnų – 7, 
iš Pekino – 2). Nelikti be medalių 
tikimasi ir šiemet. Daugiausia vil-
čių, pasak V.Kvietkausko, deda-
ma į ryžtingai dėl pergalės kovo-
siantį lengvaatletį Mindaugą Bi-
lių ir į vos per žingsnį nuo aukso 
medalio praėjusiose Pekino paro-
limpinėse žaidynėse likusią gol-
bolo (aklųjų riedulio) komandą, 
kuri rungiasi pirmoji – jau šian-
dien, rugpjūčio 30-ąją. Taip pat 
gero pasirodymo tikimasi iš pa-
saulio čempionės šuolininkės į 
tolį Ramunės Adomaitienės.

Iš tiesų, juk ne taip svarbu, 
kiek ir kokių medalių parsiveš 
grįžę parolimpiečiai – didžiuoja-
mės jais ir neabejojame, kad Lie-
tuvai parolimpinėse žaidynėse 
Londone bus atstovaujama gar-
bingai.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Į Londono parolimpines žaidynes neįgalius sportininkus išlydėjo Prezidentė Dalia Grybauskaitė.     Alfredo Pliadžio nuotr.



Ar mokame gyventi 
Europos Sąjungoje?

Apie tai, 
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiRietavas:

Kai kas net labai sugeba – patogiai įsitaiso dirbti Briu-
selio valdžios struktūrose. Dalis mūsų gentainių sėk- 
mingai tvarko, neužmiršdami ir savo asmeninių inte-
resų, Lietuvon plaukiančius pinigų srautus. O ateinan-
čios lėšos didelės – Europos Sąjungos (ES) pinigai su-
daro šeštąją dalį krašto biudžeto. Ką ir besakysi – esa-
me gabūs. Tačiau, stebint mūsų politinį, visuomeninį ir 
ūkinį gyvenimą, plika akimi matyti provincialus mąs-
tymas, netoliaregiška veikla. Akivaizdu, kad gyventi 
ES mes (ir ne tik mes) dar turime mokytis.

Europos Komisijai kilo įtarimas, kad Kaune tradi-
ciškai rengiama nacionalinių gaminių paroda „Rinkis 
prekę lietuvišką“ gali pažeisti Lisabonos sutartį dėl 
nediskriminavimo. Kiek anksčiau Airijoje uždrausta 
organizuoti analogišką parodą „Buy Irish“ („Pirk ai-
rišką“ – anglų k.). Kai kuriuos lietuvius tokia Komisi-
jos nuomonė įžeidė, interneto portaluose jie piktina-
si, įžvelgia nekorektišką kišimąsi į mūsų vidaus reika-
lus. Tačiau komentaruose yra ir pasipiktinusiųjų, kad 
mūsų mėsos gaminiai be mėsos, sūrius įsigudrinama 
pagaminti be pieno, bet mums nuolat kalama į galvas, 
jog lietuviška produkcija geriausia.

Mūsų žiniasklaidoje ir iš lūpų į lūpas sklando keis-
toki teiginiai, kuriuos tikrai galima suprasti kaip kitų 
ES šalių diskriminavimą. Kai vasaros pradžioje mūsų 
turguose pasirodo pirmosios lenkiškos braškės – prieš 
jas pasipila žodžių atakos. Kodėl? Lenkija yra piečiau, 
čia ir pavasaris, ir šiluma ateina greičiau. Todėl, jei no-
rime anksčiau pradėti valgyti šviežias braškes ar bul-
ves – importą iš pietų turėtume vertinti kaip normalų 
reiškinį. Visi girdėjome, kad lenkiška kiauliena labai 
bloga ir reikia pirkti tik lietuvišką. Tačiau žinome, kad 
mėsos kokybė nepriklauso nuo to, kas augina kiaules: 
lietuvis ar lenkas. Kokybė priklauso nuo gamybos tech-
nologijų, o jų visokių yra tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje. 

Dažnai girdime: lenkiški obuoliai blogi. Vartotojas 
dažniausiai gąsdinamas chemija: lenkai sodus purškia 
kur kas dažniau, nei lietuviai. Specialistai žino, kad kai-
mynėje Lenkijoje sodininkystė geriau išplėtota, taiko-
mos šiuolaikinės vaisių sandėliavimo technologijos lei-
džia šiai šaliai kaimynams diktuoti kainas. Supranta-
ma, kad tai mūsų žemdirbiams ir prekybininkams ne-
patinka, skatina juos net ir ne visai sąžiningai pirkėjus 
atkalbinėti vartoti importuojamą produkciją. Patrioti-
niai jausmai neturėtų kenkti sveikam protui.  

ES vienija 27 Europos šalis, jos teritorija tęsiasi nuo 
šiaurės tundrų iki Viduržemio jūros pakrančių subtro-
pikų. ES gyvena apie pusė milijardo gyventojų – tai yra 
garantas, jog didelį ekonominį efektą galima pasiekti 
protingai pasidalijus darbą: reikia auginti tai, kas pas 
mus geriausiai auga, gaminti produkciją, kurios gamy-
bos kaina konkurencinga. Tačiau dar trūksta bendrų 
globalių santykių supratimo, suvokimo, kad su kito-
mis ES šalimis būtina daugiau geranoriškai bendradar-
biauti, kooperuotis. Vokietijos kanclerė Angela Merkel 
Davoso forume pasakė labai reikšmingus žodžius: „Be 
gilesnės integracijos Europa ir toliau išliks įdomi atos-
togų vieta, bet mes negalėsime žmonėms garantuoti 
gerovės.“ ES šalių vienybės dvasios dar labai trūksta. 
Kaip čia neprisiminti iš Rytų atkeliavusio pasakojimo 
apie tėvą ir septynis jo sūnus, kurie nuolat vaidijosi. 
Davęs jiems surištą septynių virbų ryšulėlį tėvas pa-
prašė sūnus juos perlaužti. Nė vienas neįstengė to pa-
daryti. Tėvas atrišo virvelę, paėmė vieną žabą ir len-
gvai perlaužė pridurdamas, jog ir vaikai yra kaip tie 
žabai – stiprūs, kol vieningi. Praradus vienybę kiekvie-
nam iš jų gali atsitikti taip, kaip sulaužytiems žabams.

Nuo 2004 metų Lietuva yra Europos Sąjungos narė. 
Laisvas žmonių ir prekių judėjimas, bendra ekonomi-
nė veikla sudaro prielaidas ES tapti konkurencingai, 
klestinčiai bendrijai. Reikėtų suvokti, kad, nesant gi-
lesnės integracijos, be ateities yra ne tik Europos Są-
junga, bet ir Lietuva.

Kad niūriais rudens ir 
žiemos vakarais būtų ką 
prisiminti, vasarą tiesiog 
reikia stengtis kuo daugiau 
pakeliauti ir pamatyti. Tą 
ir daro Jurbarko neįgaliųjų 
klubas „Svaja“, vadovauja-
mas Zitos Bartusevičienės. 
Besibaigiant liepai neįga-
lieji išsiruošė į kelionę prie 
jūros. Pirmiausia buvo ap-
lankytas Pranciškonų vie-
nuolynas Kretingoje, kur 
brolis Arūnas papasakojo 
vienuolyno istoriją ir apro-
dė kone visas jame saugo-
mas relikvijas. Visus suža-
vėjo ir Žiemos sodas, kuria-
me gausybė įvairių egzoti-
nių augalų. Ką jau kalbėti 
apie Japonų sodą šalia Dar-
bėnų, kur neįgalieji stebėjo 
japonės arbatos ruošimo ri-
tualą ir buvo ja pavaišinti.

Jūra neįgaliuosius pasi-
tiko bangomis ir vėju. Kas 
tiesiog ja pasigrožėjo, kas 
pabraidė ar net išsimaudė. 
Kelionė buvo nelengva, ta-
čiau ji paliko daugybę tei-
giamų įspūdžių.

Įsimintina buvo ir 
kita kelionė po Žemaitiją. 
D.Poškos Baubliai neįga-
liuosius pasitiko lietučiu, 

tačiau nesutrukdė juos ap-
žiūrėti ir išklausyti išsamų 
gidės pasakojimą apie jų at-
siradimą. Kaltinėnų bažny-
čia nustebino savo naujo-
viška architektūra, interje-
ru. Pasimeldę, uždegę žva-
keles neįgalieji pasuko Ne-
makščių link. Į bažnyčios 
vidų patekti nepavyko, ta-
čiau sužavėjo senosios baž-

Keliaudami sužino daug įdomaus

Jūra Jurbarko neįgaliųjų klubo „Svaja“ narius pasitiko bangomis ir vėju.

nyčios vietoje įkurtas Lur-
das. Visi jautėsi lyg patekę 
į sumažintą jo prancūzišką-
jį atitikmenį. Jūkainių geo-
morfologinis draustinis pa-
sitiko gaiviu miško oru ir 
paukščių giesmėmis. Pa-
sivaikščioję mažuoju apž-
valgos taku pamatėme ne 
tik įvairių, kitose vietovėse 
išnykusių augalų, bet ir la-

bai įdomių medinių skulp-
tūrų. Draustinyje įrengto-
je poilsiavietėje papietavę, 
neįgalieji dar aplankė neto-
li Raseinių įsikūrusią „Kar-
pynę“. Nors kelionė truko 
visą dieną ir visi šiek tiek 
pavargo, išvykos įspūdžiai, 
kaip sakė keliautojai, pasi-
liks ilgam.

Onutė ČIRVInSKIEnĖ

Rietavo savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos na-
riai vasarą nenuobodžiau-
ja. Jiems šis laikas – tikra 
atgaiva. Neįgalieji lanko 
draugijoje organizuojamus 
įvairius užsiėmimus, noriai 
keliauja po Lietuvą, o vasa-
ros pabaigoje tradiciškai or-
ganizuoja sporto žaidynes. 
Šiemet jos vyko rugpjū-
čio 20 d. Rietavo Lauryno 
Ivinskio gimnazijos sporto 
salėje, kuri patogi ir judėji-
mo negalią turintiesiems.

Šios sporto žaidynės – 
15-osios. Pirmosiose žaidy-
nėse dalyvaudavo tik Rieta-
vo sportininkai, vėliau į jas 
suvažiuodavo sporto mėgė-
jai iš visos Žemaitijos. Ištiki-
miausi liko Plungės rajono 
neįgaliųjų draugijos spor-
tininkai. Plungiškis Jonas 
Endriuška dalyvavo visose 
sporto žaidynėse nuo pat 
pradžių, vėliau prie jo pri-
sidėjo kolegos – Rolandas 
Vičius, Mindaugas Stonys 
ir Deividas Lipskas.

Į šias Rietavo savival-
dybės neįgaliųjų draugi-
jos organizuojamas spor-
to žaidynes noriai įsitrau-
kia ne tik neįgalieji, bet ir 
jų artimieji. Kad sportinin-
kams būtų smagiau, jiems 
grojo ir dainavo Edmundas 
Stončius ir Stasys Ridikas.

Sportinės kovos vyko 
net dvi valandas. Atvyku-
siems į sporto žaidynes su-
augusiesiems reikėjo įveik-
ti 8 sportines rungtis, vai-
kams – 7. Joms vadovavo 
Rietavo savivaldybės Švie-
timo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjos pavaduo-
tojas sportui Mantas Vaiče-

Įspūdžių kupina vasaros 
pabaiga

kauskas, vaikų ir jaunuolių 
varžyboms – jų vadovė Ilo-
na Paulavičienė.

Šiose žaidynėse ge-
rai pasirodė plungiškiai, 
ypač R.Vičius ir aktyvūs 

jo šeimos nariai. Nuo Ro-
lando mažai atsiliko ir 
J.Endriuška bei M.Stonys.

Neblogai sekėsi ir šven-
tės šeimininkams. Nugalė-
tojais tapo Kazys Jurkus, 
Artūras Račkauskas, Onutė 
Klišauska, Juozapina Kon-
trimienė, Loreta Taurozie-
nė, Aida Jokubaitienė ir 
Lina Laurinaitienė. Gerais 
rezultatais nudžiugino ir 
Rietavo savivaldybės neį-
galiųjų draugijos jaunimas.

Geriausiai pasirodžiu-
sius sportininkus Rieta-
vo savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Onu-
tė Žibelienė apdovanojo 
padėkos raštais ir dovano-
mis. Neliko nuskriausti ir 
prizinių vietų neužėmę da-
lyviai – jiems įteikti paguo-
dos prizai.

Šiomis sporto žaidynė-

Geriausiai žaidynėse pasirodę neįgalieji apdovanoti padėkos raštais ir dovanomis.

mis Rietavo neįgaliųjų va-
saros užsiėmimai nesibai-
gė. Tuoj po jų 26 neįgalie-
ji ir jų šeimos nariai išvy-
ko pasidairyti po Klaipė-
dos bei Kretingos rajonus, 
apsilankė ir Palangoje. O 
paskutinį rugpjūčio pirma-
dienį, kaip ir kasmet, prie 
Daugėdų tvenkinio neįga-
lieji susirinko pabūti kar-
tu, pasveikino mažuosius 
draugijos narius, besiruo-
šiančius į mokyklą, aptarė 
jų pasiekimus praėjusiais 
mokslo metais ir pasidali-
jo mintimis apie ateinan-
čius. Rudenį bus organi-
zuojama mažųjų draugijos 
narių darbų paroda. Šiuos 
darbelius vaikai sukūrė il-
sėdamiesi Neringos socia- 
linės reabilitacijos kultū-
ros centre.

Donata VITKIEnĖ

Plungiškis Rolandas Vičius su 
šeima pelnė daugiausia me-
dalių.
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Gerumo 
šviesa

Šiandien dažnas skaičiuo-
ja ne dorai atliktus savo dar-
bus, bet kažkaip kažkur gau-
tus pinigus. Retas pasidžiaugia 
kito pasiekimais ir laime. Atsi-
radęs individualizmo-egoizmo 
pradas vešėte veši. Ir labai nu-
stembame, kai šitoje abejingu-
mo padangėje nušvinta atjau-
tos, pagarbos, galų gale – ele-
mentaraus dėmesio savo arti-
mui žvaigždelė.

Tokia žvaigždele nušvito 
jaunas vyras iš Simno (Alytaus 
r.), daugiau nei 10 metų sėdin-
tis neįgaliojo vežimėlyje.

Su Gintaru Šalkausku susi-
pažinome, sakyčiau, gana neį-
prastoje aplinkoje – automobi-
lių ralyje. Nepaisant labai skau-
džių prisiminimų (po autoava-
rijos pažeistas stuburas, pakitu-
si gyvenimo kokybė, bet ne va-
lia), Gintaras vėl sėdo prie spor-
tinio automobilio vairo ir beveik 
dešimtmetį šiose varžybose įro-
dinėja, kad labai norint galima 
tapti nugalėtoju arba prizinin-
ku. Mačiau tas kančios valan-
das, kai pavargęs, skausmingas 
kūnas prabyla apie save. Kartais 
atrodydavo, kad Gintaras nebe-
išlaikys. Bet jis atrado dar vieną, 
gal svarbiausią, stiprybės recep-
tą – tikėjimą, dvasinį pakilimą, 
tikrųjų vertybių suvokimą.

Šiandien Gintaras nusišyp-
sojęs sako: „Skausmas ir kančia 
žmogų taurina. Jis tampa švie-
sesnis, lengvesnis. Kad ir ne-
valdydamas kojų, aš keliauju, 
skrendu tais sielos sparnais, ku-
riuos man duoda tikėjimas, su-
pratimas apie žmogaus paskir-
tį šioje žemėje. Aš dabar esu lai-
mingas. Ir noriu kitiems dalyti 
džiaugsmą. Kuo galiu, tuo da-
lijuosi su savo artimu.“

Ar visi mes sugebame daly-
tis? Ypač tie, kurie sotūs, gražiai 
ir laimingai gyvena, nežino, ką 
reiškia negalia ar stoka... Labai 
taikliai prabyla liaudies išmin-
tis: „Sotus alkano neužjaučia.“ 
Gintaras pasaulį mato iš įvai-
rių pusių. 

„Ralis „Aplink Lietuvą“ ne-
įgaliesiems – didžiausia šventė. 
Mes čia lenktyniaujame kaip ly-
gūs su lygiais. Sėdėti ant keturių 
ratų mums įprasta, bet čia reikia 
įtempti visą savo mąstymą, labai 
susikaupti, spėti reaguoti į kie-
kvieną sekundinę situaciją. Tai 
rimtas iššūkis mūsų, neįgalių-
jų, gyvenime! Labai norisi, kad 
tos pastangos būtų pastebėtos ir 
įvertintos. Ne tik taurėmis ir gar-
bės raštais, bet ir elementariu dė-
mesiu. Tad aš nusprendžiau su-
teikti neįgaliems kolegoms spor-
tininkams papildomą džiaugs-
mą. Mano trečios kartos „VW 
Golf“, ne kartą „uostęs varžybų 
parako“, kuriame įrengtas ran-
kinis valdymas, kaip prizas ati-
teks labiausiai jo reikalingam ne-
įgaliam sportininkui.“

Po šių žodžių vėl šypsena 
veide, o akys spindi ypatinga 
šviesa: meilės – be išskaičiavi-
mo, nuoširdumo – nenupirkto 
ir neparduoto, jautrumo – tikro, 
o ne privalomo... Žmogiško dė-
mesio savo artimui.

Automobilio „VW Golf“ raktelius Gintaras Šalkauskas ir Vidmantas Janule-
vičius įteikia Vaido Kuliausko šturmanui  Ryčiui Dukliui.

Trečios kartos „VW Golf“ automo-
bilis naujo savininko laukė prie 
„Litexpo“ rūmų, kur buvo apdo-
vanoti ralio „Aplink Lietuvą 2012“ 
dalyviai.

Ralyje „Aplink Lietuvą“ neįgalieji lenktyniavo 
ir dėl Prezidentės taurės 

Neįgaliųjų įskaitos varžybos 
vyko 2 dienas, per kurias lenkty-
nininkams teko įveikti apie 800 
km ilgio trasą.

Dėl Prezidentės taurės 
varžėsi ir 4 neįgaliųjų 

ekipažai
Šiemetinis ralis neįgaliesiems 

išskirtinis – 4 neįgaliųjų ekipa-
žai ryžosi dalyvauti bendroje įs-
kaitoje, kurios dalyviai varžosi 
dėl pagrindinio apdovanojimo 
– Prezidentės taurės. Tokį iššū-
kį priėmė Algimanto Kojo ir Da-
riaus Saulevičiaus, Ernesto Česo-
nio ir Lino Četkausko, Raimon-
do Milevskio ir Laimos Valiko-
nytės bei Valerijaus ir Andriaus 
Korolkovų ekipažai. Geriau-
siai lenktynėse sekėsi A.Kojo ir 
D.Saulevičiaus ekipažui – ben-
droje įskaitoje jie užėmė penk-
tą vietą. 

Ralyje „Aplink Lietuvą“ 
A.Kojis dalyvavo jau šeštą kar-
tą – porą sykių į trasą buvo iš-
važiavęs prieš 8-erius metus, 
paskui padarė pertrauką, ir štai 
jau ketvirti metai vėl leidžiasi į 
lenktynes. Dvejus metus iš eilės 
Algimantas buvo tapęs absoliu-
čiu neįgaliųjų grupės nugalėto-
ju, pernai nuo šio apdovanojimo 
liko vos per žingsnį. 

Šiemet rateliais judantis lenk-
tynininkas į ralį išvažiavo kitu 
nei įprastai automobiliu (iki šiol 
varžybose dalyvavo su automo-
biliu, kuriuo kasdien važinėja) – 
vos prieš porą dienų įsigytu „VW 
Golf“, kurio būtų negaila laužy-
ti. „Antrą dieną sėdau į ką tik 
lenktynėms paruoštą automo-
bilį. Nebuvo laiko nei apsipras-
ti, nei pajusti jo galimybes, – pa-
sakojo lenktynininkas. – Viską 
teko išbandyti tiesiog trasoje.“

Šios lenktynės A.Kojui išskir-
tinės ir dar vienu požiūriu – kar-
tu važiuosiantį šturmaną jis su-
sirado taip pat tik paskutinėmis 
dienomis. Atsitiktinumas lėmė, 
kad šalia Algimanto į automobi-
lį sėdo labai patyręs lentyninin-
kas bei šturmanas (savo sporti-
nę karjerą pradėjęs 1997 metais) 
D.Saulevičius. 7 ralių „Aplink 
Lietuvą“ Lietuvos Respublikos 
Prezidento taurei laimėti daly-
vis ir prizininkas jau buvo par-
davęs savo lenktyninį automobi-

lį ir į šias lenktynes leistis neketi-
no. Vis dėlto, bičiulio paklaustas, 
ar norėtų jose dalyvauti, nedrįso 
sau sumeluoti ir pasakyti „ne“. 
Tik šįkart sėdo į šturmano vietą. 

Iki šiol D.Saulevičius nė karto 
nebuvo susidūręs su sportuojan-
čiais neįgaliais žmonėmis ir net 
neįsivaizdavo, kiek jie turi stip- 
rybės, ryžto, kokie yra atkaklūs, 
kaip sugeba valdyti automobilį. 
Pasak D.Saulevičiaus, jam dar 
nebuvo tekę pažinti tokio ener-
gija kunkuliuojančio, visą save 
varžyboms atiduodančio žmo-
gaus kaip A.Kojis. 

neįgaliųjų įskaitoje 
geriausias – Gintaras 

Šalkauskas 
Sekmadienio pavakarę sosti-

nės S.Daukanto aikštės prieigo-
se išsirikiavę ralio „Aplink Lie-
tuvą 2012“ dalyviai laukė pasku-
tinio – garbės finišo. Preziden-
tės Dalios Grybauskaitės sveiki-
nimo žodžius jiems perdavė jos 
vyresnysis patarėjas Valdas Ja-
cynas, padėkų negailėjo ralio or-
ganizatoriai, įvairių apdovanoji-
mų steigėjai. 

Neįgaliųjų įskaitoje geriau-
siai pasirodęs sportininkas jau 
daugelį metų apdovanojamas 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro taure. Donatas Jankauskas 
lentynininkus į trasą palydėjo 
Kaune, o nugalėtojų apdovano-
jimų ceremonijoje dalyvavęs vi-
ceministras Dalius Bitaitis taurę 
įteikė daugkartiniam šių ralių 
dalyviui ir prizininkui Gintarui 
Šalkauskui bei šturmanui Tadui 
Zdanavičiui, važiavusiems auto-
mobiliu „Audi A6“.

Neįgalių sportininkų šie-
met laukė ir dar vienas netikė-
tas apdovanojimas, kurį prieš 
lenktynes įsteigė G.Šalkauskas 
kartu su verslo partneriu, UAB 
„Bod Group“ vadovu Vidman-
tu Janulevičiumi – trečios kar-
tos „VW Golf“ automobilis su 
rankiniu valdymu. Nors jį buvo 
ketinta įteikti geriausiam neįga-
liam lenktynininkui, šį sprendi-
mą teko pakoreguoti. Tikimy-
bė, kad prie starto linijos stojęs 
ralio „Aplink Lietuvą“ senbu-
vis pats gali tapti jo nugalėtoju, 
buvo gana didelė. Be to, pagal-
vota ir dar apie vieną aplinky-
bę – neįgaliųjų klasėje lenktynes 
gali laimėti ir vaikštantis žmo-

gus, kuriam automobily-
je įrengtas rankinis valdy-
mas būtų visai nereikalin-
gas. Tad jau prieš praside-
dant varžyboms buvo nu-
spręsta, kad automobilis 
bus įteiktas labiausiai jo 
reikalingam rateliais ju-
dančiam sportininkui. 

Lenktynėms artėjant 
į pabaigą paaiškėjo, kad 
šis sprendimas buvo iš-
ties toliaregiškas. Pasku-
tinę ralio dieną netoli 
Salako (Zarasų r.) ava-
riją patyrė ir automobi-
lį „Ford Focus“ stipriai 
apgadino ralio naujo-
kai V.Kuliauskas ir Rytis 
Duklys. Nors dėl patirtų 
traumų pats lenktyninin-
kas į apdovanojimų cere-
moniją atvykti negalėjo, 
ekipažo šturmanui įteik-
ti G.Šalkausko padovano-
to automobilio rakteliai ir 
dokumentai įgijo simboli-
nę prasmę – tapo paskata 
nenuleisti rankų po pirmos ne-
sėkmės, neprarasti ryžto ir at-
kakliai siekti užsibrėžtų tikslų.

Dalia TARAILIEnĖ
Automobilių sporto veteranė, ralio „Aplink 

Lietuvą 2012“ neįgalių sportininkų koordinatorė

Algimanto Kojo ir Dariaus Saulevičiaus 
ekipažas bendrojoje ralio įskaitoje laimėjo 
penktą vietą, o neįgaliųjų įskaitoje tarp ra-
teliais judančių sportininkų buvo antras.

minė apie ypač nelengvus ke-
lio ruožus Jurbarko ir Šakių ra-
jonuose. Patys lenktynininkai 
labiausiai išskyrė „Žemaitijos“ 
kroso trasą šalia Plungės. Lie-
taus išplautos duobės buvo vos 
ne iki kelių, o jas apsėmęs van-
duo trukdė realiai įvertinti situ-
aciją. Kelias molingas, mašinos 
slydo kaip ant ledo. Dėl šių prie-
žasčių lenktynės R.Milevskio ir 
L.Valikonytės ekipažui baigėsi 
būtent šioje trasoje.

Ralio „Aplink Lietuvą“ sen-
buvis V.Krivas džiaugėsi, kad 
varžyboms pasirengti jam pa-
deda Alytaus automobilininkų 
klubas – be paramos lenktynė-
se tikrai ne kiekvienas neįgalu-
sis galėtų dalyvauti. Reikia pa-
sirūpinti ne tik ralį atlaikysian-
čiu automobiliu, bet ir susimokė-
ti starto mokestį (neįgaliesiems 
jis – 100 Lt), pasirūpinti draudi-
mu, turėti pinigų degalams (iš-
laidos jiems iš dalies kompen-
suojamos, tačiau retam lenkty-
nininkui to pakanka). 

Tačiau iki kito ralio šios de-
talės tarytum pasimiršta. Pasak 
V.Krivo, dalyvavimas lenktynė-
se – lyg kopimas į kalnus – kartą 
tokių varžybų įkarštį pajutęs, ne-
gali jo nei pamiršti, nei išsižadėti.

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Automobilių sportas – 
brangus malonumas
Raliui pasibaigus ne vienas 

neįgalusis vis suabejoja, ar kitą-
met dar stos prie lenktynių star-
to linijos. Šis sportas – gana bran-
gus malonumas. A.Kojo tikini-
mu, pasirengti raliui gali prireik-
ti 2–5 tūkst. litų, net nekalbant 
apie profesionalų pasiruošimą 
– automobilio sutvirtinimą spe-
cialiais lankais ar pan. Nemažai 
atsieina ir mašinos sutvarkymas 
po varžybų. Sudėtingose lenkty-
nių trasose automobiliai gerokai 
nukenčia. 

Apdovanojimų ceremonijos 
metu ralio organizatoriai užsi-

Ramunei Šidlauskaitei ralis „Aplink Lietuvą“ – tai puiki galimybė patobu-
linti savo vairavimo įgūdžius, išmokti vertinti ekstremalias situacijas.                       
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Daktaras
Aiskauda

Patarimai, kaip po atostogų lengviau grįžti  
į darbą ir jaustis gerai

Vadinamasis poatostoginis (t.y. grįžimo į darbą po atos-
togų) sindromas būdingas nemažai daliai abiejų lyčių 
dirbančių žmonių (moterims jis trunka trumpiau ir būna 
ne toks ryškus), taip pat moksleiviams ir studentams. Tai 
nemaloni būsena, nenoras dirbti, bendrauti su bendra-
darbiais, viršininkų ir naujų užduočių baimė, negalėji-
mas susikaupti, prasta atmintis, nuobodulys, bloga nuo-
taika, nervingumas, nerimas, irzlumas, galvos, skrandžio 
skausmai, sutrikęs virškinimas, padažnėjęs širdies ritmas, 
nemiga. Dažniausiai grįžimo į darbą ar mokslus po atos-
togų sindromas vargina vieną kitą savaitę, tačiau kai ku-
riems ypač jautrios psichikos žmonėms jis gali užtrukti iki 
mėnesio.

nenoras pereiti prie 
darbinio ritmo

Mokslininkai nurodo, kad 
poatostoginis sindromas yra ne 
kas kita, kaip per atostogas atsi-
palaidavusio organizmo neno-
ras psichologiškai ir fiziologiš-
kai staiga pereiti prie darbinio 
ritmo. Šios organizmo reakcijos 
stiprumas labiausiai priklauso 
nuo atostogų trukmės. Kai atos-
togaujama mėnesį ir daugiau, 
didelė tikimybė, jog teks patir-
ti vienokias ar kitokias stipres-
nes šio sindromo apraiškas, o po 
vienos ar dviejų savaičių atos-
togų dažniausiai šių nemalonu-
mų arba visai nebūna, arba per 
pirmąsias darbo dienas jaučia-
mas išsiblaškymas ar nedidelis 
tingumas.

Ypač nuo šio sindromo kenčia 
vadinamieji darboholikai, jie, kad 
ir kokia būtų jų atostogų truk- 
mė, grįžta į darbą nepailsėję. Mat 
ilsėdamiesi jie nuolat mąsto apie 
nebaigtus darbus, kuria ateities 
planus, skambinėja bendradar-
biams, prašydami „jeigu kas – 
nedelsiant informuoti...“ Beje, 
dar yra tokių darboholikų, ku-
rie darbe liguistai bijo kritikos, 
konkurencijos, save laiko nepa-
keičiamais ir metų metais visaip 
stengiasi išsisukti nuo... atosto-
gų. Jiems gali grėsti ir rimtesnės 
problemos – infarktas, insultas...

Pasiruoškite grįžti į darbą
Iki atostogų pabaigos likus 

mažiau nei savaitei, patartina 
pusryčiams valgyti daug anglia-
vandenių ir mažai riebalų arba 
gyvūninių baltymų turinčius 
produktus. Geriausia suvalgyti 
lėkštę avižinės košės su konden-
suotu pienu arba grikių košės su 

sviestu. Pietums nerekomenduo-
jama valgyti kotletų, barščių, py-
ragaičių. Vakarienei tiks mėsa su 
daržovių garnyru, žalioji arba-
ta. Nerekomenduojama vartoti 
alkoholinių gėrimų, riebių, sal-
džių valgių.

natūralūs maisto papildai 
pradėjus dirbti

Ananasai. Valgydami ana-
nasus savo organizmui padeda-
te susidoroti su bet kokia proti-
ne apkrova. Be to, šis vaisius la-
bai mažai kaloringas (100 g turi 
56 kalorijas).

Morkos. Morkoje esantis 
karotinas – ištikimas atminties 
draugas. Prie kompiuterio, va-
dovėlių sėskite tik suvalgę por-
ciją šviežiai tarkuotų morkų su 
aliejumi.

Pastaba. Valgant daug mor-
kų kartais galima pakenkti šir-
džiai. Žinotina, jog viršutinės šak- 
niavaisių dalys (būna pažalia-
vusios, iš jų auga lapai) yra ne-
valgomos.

Avokados. Pakanka suvalgy-
ti per dieną pusę vaisiaus ir jūsų 
atmintis pastebimai pagerės.

Bananai. Šiuose vaisiuose 

esantis serotoninas (jis dar vadi-
namas džiaugsmo hormonu) ge-
rina nuotaiką.

Pastabos. Labai padidėjus 
skrandžio sulčių rūgštingumui, 
bananų reikia valgyti mažiau 
arba net kuriam laikui visai at-
sisakyti.

Citrinų sultys. Ypač tinka 
besimokantiems ir protinį dar-
bą dirbantiems žmonėms (pade-
da įsisavinti informaciją). Maž-
daug 30 min. prieš valgį išgėrus 
mažais gurkšneliais pusės citri-
nos sultis, išspaustas į pusę stik- 
linės vandens, paskaninto medu-
mi, galima drąsiai sėsti prie kny-
gų, kompiuterio.

Pastabos. Tiek citrina, tiek jos 
pagrindu pagaminti produktai 
nerekomenduojami ligoniams, 
sergantiems gastritu kai padi-
dėjęs skrandžio sulčių rūgštin-
gumas, dvylikapirštės žarnos ir 
skrandžio opalige, nes dar la-
biau padidėja skrandžio sulčių 
išsiskyrimas, atsiranda rėmuo, 
stiprūs spazminiai skausmai, vė-
mimas. Nuo išvardytų ligų ken-
čiantieji gali vartoti citrinų sultis 
tik nedideliais kiekiais (išspaus-
tas iš 1–2 skiltelių) su arbata ir 

tiktai po valgio.
Krevetės. Krevetėse yra gal-

vos smegenims reikalingų rieba-
lų rūgščių.

Mėlynės. Šios uogos varto-
jamos esant dideliam protiniam 
krūviui, sumažėjus koncentra-
cijai, atsiradus akių nuovargiui.

Svogūnai. Valgant šią daržo-
vę pagerėja galvos smegenų ap-
rūpinimas deguonimi. Pakanka 
kasdien suvalgyti bent pusę svo-
gūno galvutės.

Pastaba. Svogūnai nereko-
menduojami sergant ūmiomis 
skrandžio, žarnyno, inkstų ir ke-
penų ligomis.

nemigą padės įveikti 
valerijonų vonios

Prieš miegą daromos vonios 
su valerijono nuoviru: 5 saujelės 
susmulkintų šaknų 15 min. viri-
namos litre vandens, perkošus 
per dvigubą marlę ar specialų 
sietelį supilama į karštą vonią. 
Vonios trukmė – 10 min. Vonios 
daromos kas antrą dieną, gydy-
mo kursas 8–10 procedūrų.

Pastaba. Vietoje valerijono 
į vonią galima įpilti 1–2 šaukš-
tus skysto arba įdėti 1–2 tabletes 
sauso pušų ekstrakto. Gydoma-
sis poveikis padidės vonioje iš-
tirpinus apie 2 kg jūros druskos.

Jei darbe neišvengiate 
stresų

1. Esant tokiai situacijai ypač 
naudinga valgyti figas (sunokę 
figos vaisiai dar vadinami vyni-
ne uoga) ir gerti kmynų arbatą 
(2 šaukšteliai susmulkintų sėk- 
lų užplikomi stikline verdan-
čio vandens). Eteriniai aliejai, 
esantys šiuose vaisiuose, stimu-
liuoja nervų sistemą, gerina gal-

vos smegenų aprūpinimą de-
guonimi.

Pastabos. Figos nerekomen-
duojamos sergantiems ūmiu 
skrandžio ar žarnyno uždegimu 
(turi nemažai ląstelienos), diabe-
tu (juose esama cukraus), poda-
gra. Be to, figos vaisiai varo šla-
pimą ir laisvina vidurius.

2. Taip pat derėtų vartoti bi-
čių surinktas žiedadulkes (ryte ir 
vakare po šaukštelį, užsigeriant 
šiltu vandeniu). Jos priklauso 
efektyvių biostimuliatorių gru-
pei, todėl pagerėjimo sulauks ir 
protas, ir kūnas.

3. Per savaitę reikėtų suvalgy-
ti vieną ar du kiaušinius. Kiauši-
nyje gausu lecitino, kuris naudin-
gas galvos smegenims.

Pipirmėčių arbata padės 
įveikti jaudulį, sumažins nervi-
nę įtampą

Dėl ko nors nuolat jaudinan-
tis, kenčiant dėl nervinės įtam-
pos, pykinant, viduriuojant, jau-
čiant pilvo pūtimą liaudies medi-
cina pataria gerti pipirmėčių ar-
batą (2 šaukšteliai lapų stiklinei 
verdančio vandens; išgeriama 
lygiomis porcijomis per dieną).

Pastabos. Nerekomenduoja-
ma pipirmėčių arbatos gerti ilgą 
laiką arba didinti jos koncentraci-
ją ar dozes, mat dėl to gali svaig-
ti galva, sumažėti arterinis krau-
jospūdis.

Neturint pipirmėčių, galima 
gerti šviežių kopūstų lapų sulčių 
(geriama po 0,5–1 stiklinę 3 kar-
tus per dieną 40 min. prieš valgį). 
Jos taip pat slopina jaudulį, maži-
na nervinę įtampą. Sultyse esan-
čios bioaktyvios medžiagos su-
mažina skydliaukės aktyvumą.

Romualdas OGInSKAS

Kas sukelia nemalonų 
kvapą ir kaip jo 

nusikratyti
Svarbiausia nuolat rūpintis 

burnos higiena, prižiūrėti dan-
tis, mat blogas burnos kvapas 
pirmiausia kamuoja tuos, kurių 
dantys nesveiki. Jį pajutus nede-
rėtų numoti ranka – laiku ėmus 
gydyti dantis galima išvengti di-
delių problemų.

Nepakanka dantis išsiva-
lyti ryte ir vakare. Burną ska-

lauti, valyti še-
petėliu liežuvį ir 
visą ertmę, dantis 
reikia kiekvieną 
kartą pavalgius, 
mat tarpdančiuo-
se lieka maisto li-
kučių. Dėl jų gali 
atsirasti ėduonis, 
kyla dantenų ligų 
pavojus.

Deja, nemalonus kvapas kar-
tais kankina ir tinkamai besirūpi-
nančius burnos higiena. Jis gali 
atsirasti, jei žmogus serga skran-
džio ligomis arba organizme su-
trikus medžiagų apykaitai. Tuo-
met jau be gydytojo patarimų ne-
apsieisime

Blogas kvapas gali sklisti dar 
ir tuomet, kai stemplės gleivinės 
raukšlėse užsilieka maisto ( ypač 
valgant sausą produktą). Todėl į 
medikų raginimus atsigerti po 

valgio nederėtų numoti ranka. 
Tam puikiai tinka nesaldinta ža-
lioji arbata.

Padėkite sau
Jei žmogus turi skrandžio 

ar medžiagų apykaitos proble-
mų, jis paprastai jaučia rūgštu-
mą burnoje, kuris ypač pagreiti-
na bakterijų dauginimąsi. Tokiu 
atveju patariama burną dažniau 
skalauti (pagargaliuojant). Tam 
geriau tiks dezinfekuojantys, bet 
ne kvapūs, saldūs skysčiai. Vais-
tinėse galima įsigyti augalinių 
preparatų – miramedžio, šalavi-
jo tinktūrų, arbatmedžio aliejaus.

Atsiradus dantenų užde-
gimui, dantų apnašų, patarti-
na vartoti lapačio arbatą, ku-
rioje gausu rauginių medžiagų. 
Vaistinių augalų arbatos, pavyz-
džiui, avižinė, ne tik naudingos 
burnai skalauti, bet ir padeda ša-

linti šlakus iš organizmo. Pasta-
rieji taip pat gali būti blogo bur-
nos kvapo priežastis.

Geri pagalbininkai ir švieži 
žalumynai – krapai, petražolės, 
salotos. Jie teigiamai veikia virš-
kinimą, tad gali padėti atsikraty-
ti nemalonaus kvapo.

Gydomųjų arbatų 
paruošimas

Žalioji arbata: du šaukš-
telius arbatžolių užplikykite 
dviem puodeliais (apie 250 ml) 
karšto (80 laipsnių) vandens, 
palaikykite 5 min. Arbata tinka 
gerti ir burnai skalauti.

Žalioji arbata su pipirmėte: 
paruošimas toks pat, tik, pridėję 
2 šaukštelius pipirmėtės, užpilą 
palaikykite maždaug 10 min. Pi-
pirmėtė taip pat labai tinka bur-
nai skalauti.

Lapačio arbata: du šaukštus 

Būdai atsikratyti nemalonaus  
burnos kvapo

Daugelis žmonių skundžiasi, kad jiems nepavyksta atsikratyti blogo burnos 
kvapo. Kur kas dažniau jis kankina pagyvenusius žmones, ypač turinčius virš-
kinimo sutrikimų Tai rimta problema ne tik blogo burnos kvapo atsikratyti no-
rintiesiems, bet ir aplinkiniams. Norint šio nemalonumo atsikratyti, būtina išsi-
aiškinti, kokia yra šio kvapo priežastis.

lapačio žievės užpilkite 1 litru 
vandens ir pavirkite 5 min. Už-
dengę dar palaikykite 20 min. 
4 savaites gerkite šios arbatos. 
Paskui darykite 4 savaičių per-
trauką ir vėl pakartokite gydy-
mą. Poveikis bus geresnis, jei 
gerdami arbatą dar palaikysi-
te burnoje.

Anyžinės ožragės sėklų ar-
bata: prie ankstesniame recepte 
minėtos lapačio žievės lygiomis 
dalimis (po 20 g) pridėkite čio-
brelių, šalavijų lapų. 2 šaukšte-
lius mišinio užplikykite puode-
liu karšto vandens, palaikyki-
te 10 min. Atvėsusi arbata tinka 
skalauti burną.

Vaistažolių tinktūra: jos pa-
sigaminsite sumaišę po 2 šaukš-
telius rozmarino ir pipirmėtės 
lapų, juos užplikę 0,5 litro van-
dens ir leidę pastovėti 10 min. 
Ataušinę ir perkošę, į arbatą įpil-
kite šaukštelį miramedžio tink-
tūros (galima nusipirkti vaisti-
nėje). Tokią tinktūrą reikia lai-
kyti tamsaus stiklo uždarame 
inde ir rytais bei vakarais ska-
lauti ja burną. 

Parengė  Eugenija AnTAnAITYTĖ
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TPNC Kauno skyriaus vedėja Danutė Leitienė aptarnauja klientę.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ansamblio veiklos 15-mečio 
šventė surengta Laisvės aikštė-
je. „Putiniečių“ pasveikinti at-
vyko bičiuliai iš Utenos, Zara-
sų, Visagino.

Renginyje dalyvavo Ignali-
nos rajono meras Bronis Ropė, 
savivaldybės administracijos So-
cialinės paramos ir kaimo reika-
lų skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Irena Matešienė. Šventę pradė-
jęs ansamblio vadovas Albinas 
Jakimavičius visus kvietė gerai 
praleisti laiką, pasidžiaugti, pa-
bendrauti.

Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Regina Slabadienė pri-
siminė, kad „Putinas“ prieš 15 
metų pirmąkart pražydo rug-
pjūčio pradžioje. Per tuos metus 
jis išaugo į gražų medį, „putinie-
čiai“ gali didžiuotis sėkmingais 
pasirodymais, laimėjimais ir ap-
dovanojimais įvairiuose koncer-
tuose, konkursuose.

Būta daug kelionių, smagių 
susitikimų ir įspūdžių. Ansam-
blyje per visą jo istoriją dainavo 
45 neįgalieji. Amžinybėn išėju-
sieji pagerbti tylos minute. Jiems 
atminti „Putino“ dainininkai at-
liko dainą „Paskutinė gėlė“.

Ignalinos rajono savivaldybės tinklalapyje paskelbtoje 
Linos Kovalevskienės parengtoje informacijoje pasakoja-
ma apie Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos ansamblio 
„Putinas“ sukaktį.

Minėjo ansamblio  
15-metį

Šventėje dalyvavusiems ir 
anksčiau ansamblyje dainavu-
siems, taip pat jiems vadovavu-
siems draugijos nariams įteik-
tos dovanėlės, ąžuolų vainikai. 
Ignalinos rajono savivaldybės 
padėkas 15-kos metų jubiliejaus 
proga už aktyvią ir nuoširdžią 
meninę veiklą meras įteikė „Pu-
tino“ dainininkams Lyliai Bag-
donavičienei, Benediktui Jasiu-
lioniui, Teofilei Šipkauskienei, 
Gertrūdai Motiekienei, Virgini-
jai Šriubėnienei, Vytautui Mo-
tiejoniui ir Onai Motiejonienei.

Kolektyvui buvo įteikta sa-
vivaldybės dovana, o draugijos, 
taip pat šventusios 15-metį, pir-
mininkei R.Slabadienei padova-
nota gėlių puokštė.

Sukaktį šventęs ansamblis 
„Putinas“ visiems susirinkusie-
siems dovanojo gražiausių savo 
dainų koncertą. Vėliau ignali-
niečius scenoje pakeitė svečiai 
– iš Zarasų atvykęs neįgaliųjų 
ansamblis „Ežerija“, vadovau-
jamas Danutės Alaunienės, ir 
gausus visaginiečių būrys – Ol-
gos Šinkarenko vadovaujamo 
ansamblio „Pušelės“ nariai. Jie 
pristatė ir retro šokio numerį.

TPnC Kauno skyriuje 
daugėja klientų

TPNC Kauno skyriaus vedė-
ja Danutė Leitienė, besidžiaugda-
ma pagerėjusiomis darbo sąlygo-
mis, prisimena: „Anksčiau nepa-
lyginti kuklesnes patalpas Pilia-
kalnio gatvėje nuomojomės iš pri-
vataus asmens, aptarnaudavome 
Alytaus, Marijampolės ir Kau-
no apskritis. Darbo krūvis buvo 
didžiulis. Jis šiek tiek sumažėjo 
įsteigus TPNC padalinius Alytu-
je ir Marijampolėje, tačiau darbo 
sąlygos liko tos pačios.“ 

Kauno skyrius šiandien ap-
tarnauja Kauno apskritį ir Šakių 
rajoną. Nesitaisant Marijampo-
lės skyriaus vedėjos sveikatai, į 
Kauno skyrių vėl ėmė kreiptis ir 
Marijampolės regiono neįgalieji. 
Vien šiemet jau aptarnauta per 
900 klientų.

Pasak D.Leitienės, pastarai-
siais metais skyriaus aptarnauja-
moje teritorijoje gerokai padau-
gėjo neįgalių žmonių. Ypač pa-
gausėjo judėjimo negalią turin-
čių jaunų žmonių. Į skyrių klien-
tai atvyksta ne tik norėdami gau-
ti vieną ar kitą techninės pagalbos 
priemonę, bet kreipiasi ir dėl pi-
niginės kompensacijos už savo 
lėšomis įsigytą aktyvaus tipo ve-
žimėlį, kalbantį kraujospūdžio 
matuoklį, pragulų profilaktikai 
skirtą čiužinį ir pan. Visa tai rei-
kia tinkamai įforminti.

Toliau diegs naujoves
Buvusiam direktoriui Vytau-

tui Bruzgai birželio pabaigoje iš-
ėjus į pensiją pradėjusio laikinai 
eiti TPNC direktoriaus pareigas 
Kipro Šukio nuomone, Kauno 
skyrius šiandien išties turi pačias 
moderniausias patalpas Lietuvo-
je. Jose ne tik patogu dirbti ar ap-
silankyti klientams. Skyriuje taip 
pat įrengtos naudotos kompensa-
cinės technikos dezinfekavimo ir 
plovimo kameros, numatytos pa-
talpos, kuriose bus remontuoja-
mi, tiksliau – restauruojami neį-
galiųjų vežimėliai, siuvamos su-
sidėvėjusios jų medžiaginės de-
talės, suvirinami sulūžę rėmai ir 
t.t. Skyriui nupirkta amerikietiš-
ka aparatūra, padedanti nusta-
tyti tas judėjimo negalią turin-
čio žmogaus kūno vietas, kurio-
se greičiausiai gali atsirasti pra-
gulų, nes tai ypač svarbu teisin-
gai parenkant pasėstą neįgaliojo 
vežimėliui.

„Tai, kas nuveikta TPNC Kau-
no skyriuje, yra tik viena Europos 
Sąjungos fondų lėšomis finan-
suojamo projekto dalis. Iš viso 
Lietuvoje numatome moderniai 
suremontuoti 7 skyrius, nupirkti 

Moderniausias ir geriausiai 
pritaikytas neįgaliesiems

Po šiuolaikiško remonto duris atvėręs Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos (TPNC) Kauno 
skyrius – moderni, neįgaliesiems puikiai pritai-
kyta įstaiga. Žemaičių plento 37-uoju numeriu 
pažymėtame pastate 410 kv. m užimančios erd- 
vios ir šviesios patalpos nupirktos 2010 metais. 
Skyriaus darbuotojų darbo vietos patogios, ap-
rūpintos visa reikalinga kompiuterine įranga, 
pagalvota ir apie buitines patalpas. Sandėliavi-
mui skirta patalpa erdvi, joje telpa visos neįga-
liesiems skirtos techninės pagalbos priemonės. 

jiems reikiamą įrangą. Bus atlik-
ti ir Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, 
Panevėžio, Alytaus, Telšių skyrių 
renovavimo darbai. Šio projek-
to vertė siekia apie 17 mln. litų. 
Projektą įgyvendinti numatoma 
iki 2013-ųjų pabaigos“, – pasa-
kojo TPNC vadovo pareigas ei-
nantis K.Šukys.

Pašnekovo teigimu, Telšiuo-
se taip pat jau baigiami TPNC 
skyriaus modernizavimo darbai, 
Klaipėdoje ir Panevėžyje stato-
mos naujos patalpos, o Šiauliuo-
se, Alytuje ir Vilniuje turimos pa-
talpos rekonstruojamos. 

TPnC skyrių uždaryti 
nesirengia

Paklaustas apie pasklidusias 
dviprasmiškas kalbas dėl kai ku-
rių TPNC skyrių veiklos pers-
pektyvų, K.Šukys patikino, jog 
sprendimo uždaryti kurį nors, 
pavyzdžiui, Marijampolės sky-
rių, nėra. Bet tam tikri žingsniai, 
siekiant optimizuoti skyrių dar-
bą, jau daromi. L.e.p. direkto-
rius konkretino, jog Marijampo-
lės skyriaus aptarnautus Kazlų 
Rūdos gyventojus nuo šiol ap-
tarnaus Kauno skyrius, atsakingi 
Vilkaviškio rajono socialinės sfe-
ros darbuotojai taip pat nori, kad 
juos globotų Kaunas, nes čia, anot 
jų, suteikiama daugiau paslaugų.

„Marijampolės skyriaus už-
daryti nesiruošiame. Jis nuo šiol 
aptarnaus Marijampolės ir Kalva-
rijos savivaldybių neįgaliuosius. 
Ateityje planuojame, beje, pačių 
neįgaliųjų patogumui, jo patal-
pas perkelti arčiau miesto centro. 

Marijampolėje jau gana ilgai tu-
rime problemą, susijusią su sky-
riaus vedėjos Linos Račiūnienės 
sveikata. Moteris dažnai negaluo-
ja, tad ištisas savaites ir net mėne-
sius skyrius nedirba. Tokia situ-
acija negali tęstis be galo. Todėl 
numatėme į skyrių priimti dar 
vieną darbuotoją. Tikimės, kad 
tai normalizuos esamą padėtį“, 
– svarstė K.Šukys. 

Beje, dėl nedirbančio TPNC 
Marijampolės skyriaus pasipik-
tinę gyventojai jau ne kartą krei-
pėsi ir į Marijampolės savival-
dybės Socialinių reikalų depar-
tamento vadovus. 

Dėmesys neįgaliųjų 
aptarnavimo kokybei 

nemažės
Kalbėdamas apie artimiau-

sios ateities darbus, K.Šukys tei-
gė tęsiąs V.Bruzgos pradėtus dar-
bus ir sieksiąs, kad TPNC tarp pa-
našaus profilio įstaigų būtų ge-
riausiai dirbantis. Šiandien šioje 
visą Lietuvą apimančioje įstaigo-
je dirba 35 darbuotojai. Nuolati-
nis dėmesys bus skiriamas 3 pa-
grindiniams dalykams: neįgalių-
jų aptarnavimo kokybei, greites-
niam mokslo ir technikos pažan-
gos įdiegimui ir darbuotojų pro-
fesionalumo ugdymui. O užsi-
minęs apie globalesnius ateities 
planus, jis neslėpė, kad TPNC 
darbuotojai mielai turimą patirtį 
perteiktų kolegoms Rytuose, pa-
dėtų jiems taip, kaip mums pade-
da šios srities specialistai iš Euro-
pos valstybių.

K.Šukio teigimu, įvedus dali-
nį techninės pagalbos priemonių 
apmokėjimą pačių neįgaliųjų lė-
šomis, sumažėjo šias priemones 
norinčiųjų gauti eilės. Žmonės 
atsakingiau apsvarsto, ar jiems 
iš tiesų reikia tos priemonės. Pa-
sak pašnekovo, dažnai pasitaiko 
ir tokių atvejų, kai gydytojas iš-
rašo žmogui vonios kėdutę, o jo 
namuose vonios vietoje įrengtas 
dušas... Tad šioks toks mokestis 
už gaunamas techninės pagal-
bos priemones tikrai drausmina.

Vytautas KARSOKAS 
Autoriaus nuotr.

Pagal bendrą jau įpusėti 
spėjusį JAV kelionių agentūros 
„Overs adventure travels“ ir Sa-
lantų centro labdaros projektą, į 
centrą užsukantys amerikiečiai 
kartu su Salantų neįgaliaisiais 
lipdo iš molio, siuva, siuvinėja, 
velia iš vilnos. Šio projekto da-
lyviai, amerikiečių senjorai, ke-
liaudami po pasaulį ir pirkdami 
kelialapį, išsyk paaukoja 10 dole-
rių į labdaros fondą. Fondo pa-
rama pasiekia daugybę pasau-
lio šalių. Šįkart kelionių organi-
zatoriai atkreipė dėmesį į Salan-
tų centrą – jie skirs lėšų seniems 
centro langams pakeisti naujais.

„Pasitikę svečius, pirmiausia 
supažindiname su centro aplin-
ka, parodome už jų lėšas kieme, 
šalia pavėsinės jau įrengtą au-
tistų namelį“, – kalbėjo Salantų 
centro socialinė darbuotoja Rima 
Vengalienė. 

Autistų namelis, anot jos, 
yra privalomas centre, priiman-
čiame žmones, turinčius psichi-
kos, proto ir fizinę negalią. Toks 
namelis yra be durų ir be langų. 
„Autistai dažnai nori atsiriboti 
nuo visų ir valandėlę pabūti vie-
ni. Pailsėję ir sugrįžę į bendruo-
menę jie vėl jaučiasi gerai“, – 
sakė R.Vengalienė. 

Svečiai, pasiskirstę į dvi gru-
pes, su neįgaliaisiais užsiima ke-

„Pajūrio naujienų“ tinklalapyje paskelbtame Irenos Šeš-
kevičienės straipsnyje „Neįgalieji tapo turistų iš JAV mo-
kytojais“ pasakojama apie Kretingos dienos veiklos cen-
tro Salantų padalinio įgyvendinamą projektą, kurio 
metu jis sulaukia svečių iš JAV.

JAV turistų ir Lietuvos 
neįgaliųjų projektas

ramikos ir siuvimo kabinetuose. 
„Ten bendraujama ne žodžių, 
bet judesių ir širdies kalba. Cen-
tro lankytojai jau apsiprato su 
svečiais ir laukia užsiėmimų. Per 
šią bendrystę jie išmoko išreikš-
ti save, pajausti savo vertę: suvo-
kia, kad jau nebe patys mokosi, o 
gali pamokyti ir kitą. Žino, kad 
svečiai atvyksta iš toli, jau pra-
moko keletą angliškų žodžių. Jie 
geranoriškai rodo, kaip iš molio 
tarp pirštų susukti virvutę, kaip 
iš vilnos suvelti kamuoliuką, 
kaip kimšti pagalvę. Šiuo atve-
ju jie yra mokytojai, o ne moki-
niai“, – šiltą užsiėmimų atmos-
ferą apibūdino R.Vengalienė.

Tokios pamokos labai pra-
turtina neįgaliųjų kasdienybę, 
plečia jų akiratį, moko bendrau-
ti. Daugelis atvykstančių ameri-
kiečių – buvę savanoriai. Pasak 
R.Vengalienės, svečius stebina 
tai, kad tokiuose centruose ne-
silanko ir nepagelbsti savano-
riai iš Lietuvos.

Salantų dienos centras turis-
tams iš JAV yra tik tarpinė kelio-
nės stotelė: jie atvyksta iš Klaipė-
dos, užsuka pas neįgaliuosius ir 
toliau išvažiuoja į Kryžių kalną. 
Kelionę pradėję Kijeve, Ukrai-
noje, per tris savaites jie aplanko 
Baltijos šalis ir užbaigia ją Sankt 
Peterburge.

Laikinai einantis TPNC direktoriaus 
pareigas Kipras Šukys

Šiame pastate, Žemaičių pl. 37, įsikūrė TPNC Kau-
no skyrius.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 LAbAs RyTAs, LIETu-
vA: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – žinios; 
6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 8.35 – 
orai, sportas.

baltijos Tv

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Neįgalieji pasaulyje

Vienarankis pianistas –  
misija įmanoma

Kiekvienas mūsų savo galimybes vertina skir-
tingai. Vieni tuoj pat prisimena ir ima vardy-
ti jų galimybes ribojančius dalykus, tam tik- 
rus trukdžius, pateisinančius, kodėl jie gali 
mažiau. O kiti, nepaisydami trukdžių, ryžtasi 
savo galimybes viršijantiems darbams ar po-
elgiams. Jiems užtenka drąsos pasakyti sau, 
kad jų negalios, baimės, patirtos psichologi-
nės traumos, aplinkinių nepasitikėjimas jų 
jėgomis – dar ne priežastis nuleisti rankas. Ir 
nesvarbu, kad kitiems jų planai ir svajonės 
atrodo neįmanomi.

Kitoks nereiškia  
nevykęs

Britas Nikolas Makartis – 
vienintelis pasaulyje Karališko-
jo muzikos koledžo absolventas, 
grojantis fortepijonu viena ranka. 
Prieš 23-ejus metus Makarčių šei-
moje gimęs berniukas buvo ki-
toks – dešinioji jo ranka buvo ne-
išsivysčiusi, neturėjo plaštakos. 
Laimei, protingi ir mylintys Ni-
kolo tėvai to nelaikė tragedija ir 
visą laiką stengėsi, kad jų sūnus 
nesijaustų blogai dėl savo išskir-
tinumo. Jie išmokė jį savarankiš-
kumo, parodė, kad važinėti dvi-
račiu galima ir su viena ranka, o 
tikslams pasiekti labiau nei ran-
kų reikia noro ir užsispyrimo.

„Vienarankis pianistas? – 
Tai beprasmiška...“

Muzika Nikolas susidomėjo 
gana vėlai, būdamas 14-os, kai 
išgirdo draugą skambinant for-
tepijonu vieną iš Bethoveno so-
natų. Ir šįkart tėvų palaikymo 
jam netrūko – pastebėję sūnaus 
domėjimąsi, jie tuoj pat nupir-
ko jam elektrinį sintezatorių. Iš-
girdę jį grojant žmonės neabejo-
davo, kad jam kažkas pritaria, 
mat aistrą muzikai ir pianinui 

Pasaulyje
Smegenys gali 

nesenti
Naujausi tyrimai rodo, kad žmo-

gaus smegenys yra pajėgios išsau-
goti amžiną jaunystę. JAV moksli-
ninkai nustatė, kad esant tam tik- 
roms sąlygoms, įskaitant sveiką gy-
venimo būdą, žmonės, vyresni nei 
70-ies metų, geba mąstyti ir įsimin-
ti taip pat greitai kaip 30-mečiai ar 
net greičiau. „Mūsų žinios apie sme-
genų darbą vis dar nepakankamos, 
šis žmogaus organas mums paren-
gia vis naujų staigmenų“, – teigia ty-
rimo vadovė Emili Rogalski. Ji kartu 
su kolegomis atliko kelis bandymus 
panaudodama pažangiąsias skena-
vimo technologijas trimačiu reži-
mu ir priėjo išvadą, kad smegenys 
geba nepasiduoti senėjimo proce-
sui. Maža to, jų tobulėjimo procesas 
nenutrūksta, jei kelios svarbiausios 
sritys, atsakingos už intelektualinę 
veiklą, nenustoja aktyviai dirbti. Ty-
rėjų nuomone, būtent tai ir paaiš-
kina, kodėl daugeliu atvejų pagy-
venusio žmogaus smegenys pajė-
gios dirbti efektyviau ir tiksliau nei 
30-mečio. Kol kas mokslininkai ne-
gali tiksliai atsakyti į klausimą, kas 
konkrečiai lemia smegenų „amži-
nąją jaunystę“. Tačiau jie įsitikinę, 
kad tai labiausiai priklauso nuo pa-
veldimumo, genų kombinacijos 
ypatumų, sveiko gyvenimo būdo 
ir aktyvios veiklos.

Karštas lietus
Nydleso miestas, įsikūręs prie 

Kolorado upės, garsėja plaukioji-
mo valtimis, slidinėjimo ant van-
dens, žvejojimo ir kitomis vandens 
pramogomis. Šis miestas, esantis 
Mohavės dykumoje, pasiekė karš-
čiausio lietaus pasaulio rekordą. 
Čia pabirę lietaus lašai buvo įkai-
tę iki 46 °C.  Dauguma kritulių grei-
tai išgaravo, mat drėgmė siekė tik 
11 proc.

Labai retai sulaukiama lietaus, 
kurio temperatūra viršija 37 °C, nes 
tam reikia aukšto slėgio sistemų su 
besileidžiančiu oru, kurios neskati-
na lietaus. Ankstesnis karščiausio 
lietaus rekordas pernai birželio 5 
dieną užfiksuotas Mekoje, Saudo 
Arabijoje. Tuomet lietaus tempera-
tūra siekė beveik 43 laipsnius. Tokio 
pat karštumo krituliai 2010 m. lie-
pos 10 d. iškrito Maroke, Marokeše. 

nuteisti už 
Budos statulos 
pabučiavimą

Šri Lankoje teismas laisvės atė-
mimo bausme nuteisė tris turistus 
iš Prancūzijos dėl nuotraukų, įžei-
džiančių budizmą. Nuotraukos, dėl 
kurių vyras ir dvi moterys atsidūrė 
teisme, buvo padarytos vienoje ša-
lies šventyklų. Jose prancūzai vaiz-
duoja bučiuojantys Budos statu-
lą. Apie incidentą policijai pranešė 
fotolaboratorijos, kurioje šie turis-
tai užsisakė nuotraukų, savininkas. 
Tiesa, buvo priimtas nuosprendis 
bausmės vykdymą atidėti, o tai reiš-
kia, kad nuteistieji nebus sodinami 
į kalėjimą. Taip šalies valdžia pade-
monstravo savo ketinimus griežtai 
bausti visus asmenis, kaltinamus 
įžeidžiant budizmą, – religiją, kurią 
išpažįsta dauguma salos gyventojų.

Vertingas laimikis
Kinijoje žvejys sugavo ant iš-

nykimo ribos esantį geltonpele-
kį tuną, iš kurio gaminami produk-
tai naudojami tradicinėje kinų me-
dicinoje gydyti širdies ir plaučių li-
goms. Vietiniai žuvų pardavėjai su-

mokėjo žvejui beveik 473 tūkst. JAV 
dolerių (apie 1,3 tūkst. Lt) už 80 kg 
sveriančią žuvį. Žvejys pasakoja, kad 
žuvį pamatė plūduriuojančią jūros 
paviršiuje ir tuomet ją sugavo. Lai-
mikio dydis susilaukė nemažo vie-
tinių gyventojų dėmesio. Po neti-
kėtos sėkmės pardavęs žuvį vyriš-
kis sakė nusipirksiąs didesnį laivą. 

Senolė „patobulino“ 
freską

80-metė bažnyčios, įsikūrusios 
netoli Saragosos (Ispanija), parapi-
jietė sielojosi, kad freskos niekas ne-
restauruoja, ir nutarė pati nupiešti 
drėgmės sugadintus fragmentus. 
Neabejojama, kad moteris nieko 
pikta nenorėjo. Netrukus ji susitiks 
su restauratoriais ir papasakos, ko-
kias medžiagas naudojo. 

Freska, kurią sukūrė dailininkas 
Elijasas Garsija Martinesas, kabojo 
bažnyčioje daugiau nei 100 metų 
ir buvo laikoma miesto įžymybe. 
Jeigu senolės atliktos „restauraci-
jos" nepavyks nuplauti, bažnyčio-
je bus pakabinta freskos nuotrauka.

„Sutaupė...“
Greakerio miestelyje, įsikūrusia-

me netoli Norvegijos sostinės Oslo, 
esanti „Soli Burg“ meno galerija pri-
pažino, kad pradangino maždaug 
23,6 tūkst. litų vertės Rembranto rai-
žinį, nes, norėdama sutaupyti, ne-
samdė kurjerio ir meno kūrinio ne-
apdraudė, o išsiuntė paprastu paš-
tu. Šią žymaus olandų menininko 
graviūrą galerija nusipirko iš britų 
prekiautojo meno kūriniais. Dabar 
ji yra pasimetusi kažkur Norvegijos 
pašto sistemoje. Galerijos vadovas 
Olė Derjė sakė, kad jie naudojosi pa-
prastu paštu, nes kurjeriai ir draudi-
mas daug kainuoja. Gavęs praneši-
mą apie siuntinį jis nuėjo jo pasiimti, 
bet graviūros pašto skyriuje nebuvo. 
O. Derjė atsisakė įvardyti meno kūri-
nio pardavėją, teigdamas, kad ši in-
formacija konfidenciali. Norvegijos 
pašto tarnybos atstovas teigia, kad 
apgailestauja dėl pamesto meno 
kūrinio, ir pridūrė, kad paštas patarė 
galerijai naudotis tokiam brangiam 
siuntiniui tinkamesne kurjerių pa-
slauga su draudimu.

Ilgiausias autobusas 
pasaulyje

Dresdeno (Vokietija) gatvėmis 
važinės ilgiausias pasaulyje auto-
busas. Jo ilgis – 30 m, plotis – 2,55 
m, aukštis – 3,4 m. Tokiame auto-
buse telpa 256 keleiviai. Jo kūrė-
jai šį modelį pavadino autotram-
vajumi. Unikalųjį autobusą sukūrė 
Fraunhoferio institutas, kuris atsa-
kingas už transporto sistemų ir inf-
rastruktūrų plėtrą. Ekspertai tvirti-
na, kad naujojo autobuso vairuo-
tojams neprireiks tobulinti savo 
vairavimo įgūdžių ar lankyti spe-
cialių kursų. Pasak modelio kūrėjų, 
jo valdymas niekuo nesiskiria nuo 
įprasto autobuso. Šiuo metu auto-
busas išbandomas Dresdeno prie-
miesčiuose. Manoma, kad jau spalį 
jis pasirodys miesto gatvėse. Nau-
jasis autobusas galės pakeisti bran-
giai kainuojančius tramvajus.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Kryžiažodis „Sodai“
Vertikaliai: 1. Švelnus audeklas 

2.  Afrikos valstybė 3. Etiopijos sostinė ... 
Abeba 4. Moters vardas 5. Tekstas, kuriuo 
kreipiamasi į Dievą ar šventąjį 6. Žmogus, 
išpažįstantis nacionalinį išskirtinumą ir na-
cionalinį pranašumą 8. Mėnesinis žurnalas 
„Mūsų ...“ 13. „Gimiau nei per anksti, nei per 
vėlai, gimiau ... laiku“ (A.Baltakis) 14. Dai-
lu 15. Adomo ir Ievos gyvenimo vieta 
17. Smarkus, piktas 18. Puolimas 19. Daug 
ėdantis 22. Visose vietose 23. Kūniška meilė, 
aistra 24. „Didysis kombinatorius“ ... Bende-
ris 25. Kunigaikščių titulas Indijoje 28. Skai-
dytis į dalis, byrėti, griūti 29. „... to blogo, kas 
neišeitų į gera.“

Horizontaliai: 1. Dailėje, vaizduo-
jamajame mene – žmogaus nuogo kūno 
atvaizdavimas (paveikslas, skulptūra) 
5.  Svaigusis gėrimas iš medaus 7. Indi-
jos sostinė 9. JAV prezidentas 10. Alkoho-
linis gėrimas, daromas iš miežių ir apy-
nių 11. Verdžio opera 12. Vokalinis kūri-
nys, operos, oratorijos arba kantatos da-
lis 13. Išleis pinigus girtaudamas 16. Sep-
tynios dienos 20. „Senamadiškas“ anto-
nimas 21. Šeškai, pelės ir lapės gyvena ... 
24. Aukščiausias JAV kino akademijos ap-
dovanojimas 26. Patalpa po namu 27. Val-
gyti maistą (apie gyvulius) 29. Lietuvos ku-
rortas 30. Triguba Romos popiežiaus ka-
rūna 31. Pasaulio šalis 32. Italijos miestas 
33. Senovės graikų mitologijoje – daugia-
akis milžinas sargas.

Sudarė  Henrikas PUSKUnIGIS

pajutęs Nikolas viena ranka kū-
rinius atlikdavo taip gerai, kaip 
kiti pianistai atlieka abiem. Pir-
masis fortepijono mokytojas, pa-
stebėjęs berniuko gabumus, ragi-
no jį kuo greičiau pradėti lanky-
ti muzikos mokyklą ir rimtai im-
tis mokslų. Deja, mokyklos va-
dovybė nebuvo taip pakiliai nu-
siteikusi. Jie atėjusiam vaikinui 
atsakė, jog vienarankiui mokytis 
groti fortepijonu yra neįmanoma, 
neperspektyvu ir tokie mokslai, 
kaip ir pedagogų pastangos jam 
padėti, būtų beprasmiai. Šiuos 
žodžius prisimindamas Nikolas 
pasakoja, jog tai buvo tarsi slap-
čiausių svajonių griūtis, mat vis-
kas, ko jis norėjo, buvo rimti mu-
zikos mokslai. Tiesa, jis pripažįs-
ta, kad toks netaktiškas, net žiau-
rus atsisakymas jį priimti paska-
tino dar labiau siekti savo tikslų.

Kitus įkvepiantis 
užsispyrėlis

Vanesa Latačė, Karališko-
jo muzikos koledžo fortepijono 
mokytoja, atėjusį mokytis Niko-
lą pasitiko daug draugiškiau. Ji 
prisimena, kad vos tik pradėjęs 
mokytis Nikolas tapo visų kitų 
mokinių įkvėpėju, nes parodė, 

kokių puikių rezultatų galima 
pasiekti ir turint negalią. Pasak 
mokytojos, jis žavėjo savo pasi-
rinktų muzikos kūrinių atliki-
mu, mat net šios srities specialis-
tams kildavo abejonių, ar jie iš ti-
krųjų atliekami tik viena ranka. 
Nikolas pasakoja, kad tokį įspū-
dį sukurti jam padeda labai tiks-
lus ir net meistriškas fortepijo-
no pedalo naudojimas – jį būti-
na paspausti kaip tik tuo metu, 
kai reikia, tuomet žemos natos 
lieka skambėti rankai keliaujant 
aukšto registro klavišais. Kiek 
pavėlavus jį nuspausti arba tai 
padarius per anksti, skambės ne 
visi garsai.

Dabar, tapęs vieninteliu pa-
saulyje vienarankiu Karališko-
jo muzikos koledžo absolventu, 
Nikolas džiaugiasi, kad neaplei-
do savo svajonės. Pasak jo, ge-
riausias įvertinimas ir paskatini-
mas stengtis ir tobulėti jam yra 
galimybė įkvėpti kitus žmones. 
„Kai kas nors po koncerto priei-
na ir pasako, kad mano grojimas 
jį įkvėpė muzikai, tai man yra di-
džiausias pagyrimas“, – džiau-
giasi pianistas.

Pagal www.absnews.go.com parengė

Viktorija nORKAITĖ

Kryžiažodžio „Petražolė“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Sektantas 2. Leisgy-

vis 3.  Cisterna 4. Barsukas 5. Petražolė 
6. Biologija 11. Baliustrada 12. Jauniklis 
13. Savitarna 17. Teheranas 18. Vatika-
nas 19. Cilindras 20. Svetingas 22. Skali-
kas 23. Griežtas.

Horizontaliai: 7. Geležinis 8. Kalnie-
tis 9.  Ataskaita 10. Eskadrilė 12. Jurbar-
kas 14. Kaligula 15. Sevilija 16. Žilinskai-
tė 21. Heraklis 23. Garliava 24. Skaidrina 
25. Kanapinis 26. Užkandinė 27. Baravy-
kas 28. Karavanas.
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„Bičiulystės“ bičiulių posmai
o

Mama.                                                                                                    Egidijaus Skipario nuotr.

Varvekliukas
Taip ramiai dega žvakė ant stalo,
Mudvi mokam klausytis tylos.
Prie širdies varvekliukas prišalęs
Atitirps, išvarvės po dienos.

Priešais žvakės švytėjimą jaukų
Negi imsi skaičiuoti skriaudas?
Jei išspjovė kažkas žodį skaudų,
Tam kažkam, Dievas mato, ne kas...

Tik žinojimo šito per maža,
Jei namo varvekliuką nešies,
Iš akių kapsi lašas po lašo.
Taip įgyjam naujos patirties?

Supratimas
Virš to dangaus,
Virš sklidino žvaigždžių,
Norėtųs lėkt
Plačiai sparnus išskleidus, –
Taip imti ir išnykt
Lyg blykstei žaibo,
Bet sau to leist,
Mielieji, negaliu.

Žinau, atleistumėte man ir tai,
Kaip visa kita,
Be reikšmingų žodžių,
Šis supratimas
Jaudina ir guodžia,
Sulaiko nuo minčių
Išskrist,
Išeit...

Rugsėjis
Lai išsitraukia smuiką
Iš po sulyto
Žalio frako skverno
Žiogas, 
Lai griežia pernakt,
Kol neišlaikęs
Savyje
Spurdančio ilgesio,
Atsidusi:
Skrisk, mielasis,
Rugsėjis...

Tyloje
Tyloje
Žodžių padarytos žaizdos gyja
Ir tamsą
Akys išverkia

Iki švytėjimo sielos,
Kurioje
Lyg veidrodyje
Savo atvaizdą netikėtai pamatęs,
Angelas nedrąsiai
Nusišypso.

Abejingumas
Akimirka,
Tavyje sulaikiusi
Gerumo proveržį
Ledo ašara nutrupa
Meilei iš akių.
 Nebespėliok, kodėl
 Net mintyse 
 Nebeatkuri jos veido bruožų – – –
Iš kur tos abejingumo
Užtvankos mumyse?

Patylėkim
Išsiskyrimo žodžiai sunkūs,
Patylėkim,
Prieš leisdamiesi į kelią
Kiekvienas sau – – –
 Kam juos nešiotis širdyje
 Tarsi akmenis,
 Baiminantis,
 Kad akmuo,
 Bėgantis paskui kitą akmenį,
 Sukels griūtį.
Patylėkim.

Humoreska

Mano kaimynas labai myli 
gėles. Visos palangės šypsosi 
spalvingais žiedais. Kaimynas 
ir laisto, ir rūpinasi augalėliais. 
To nepasakysiu apie savąjį. Pas 
mus namuose vien kaktusai – 
jiems daug priežiūros nereikia. 
Vos tik atsinešu žydinčią gėly-
tę, ši, išgirdusi vyro komentarus 
apie ją, ima ir pravirksta. Per-
nai padovanojo man papartėlį. 
Tokį nedrąsų, žaliom kaselėm 
svyruonėlį. Išgirdęs komenta-
rus, kad „čia tik miško ir tetrūks-
ta“, augalėlis ilgai sirgo, nelei-
do naujų lapų, bijojo vyro. Ta-
čiau šiemet papartėlis kad pra-
dėjo augti, net vazonėlis sutrū-
ko. Nupirkau naują, prašmatnų 

vienetinį vazoną, užkėliau ant 
medinio stalelio... ir tą grožybę 
nuboginau vyrui. Jis purkštavo, 
tačiau aš argumentavau, kad jo 
kaktusui, stovinčiam kampe, 
liūdna, ir papartėlis jį paguos. 
Vyro mano argumentai neįtiki-
no, jis vis niurnėjo, kad tas pa-
daras užstoja jam kelią.

Vieną vakarą grįžusi namo 
išvydau tokį vaizdą: papartėlio 
kasos karojo koridoriuje, stale-
lis nuvirtęs su visu turiniu, kam-
barys pilnas žemių, vienetinis 
padėklas sudužęs. O vazonas? 

Įpuoliau į kambarį, pakėliau sta-
lelį, griebiau vazoną, atsidusau, 
kad nesudužęs, subraukiau pa-
partėlį su žemėm ir išgabenau į 
kitą kambarį. Vyras miegojo, na-
muose jautėsi šventės kvapas, o 
ryte net nepastebėjo, kad kam-
baryje nėra žaliojo gyventojo.

Po kelių dienų pamačiau ant 
vyro juosmens didžiulę hemato-
mą, savo kontūrais primenančią 
Afrikos žemėlapį. Dūriau pirštu 
į jos vidurį klausdama, kur įsigi-
jo. Vyras veidrodyje ilgai tyrinė-
jo paslaptingąją dėmę, o paskui 
saliamoniškai pareiškė: 

– Mane užpuolė papartis. 
Gražina ČEKAVIČIEnĖ

Jonava

Papartėlis

Pavasarį susibūręs Jurbar-
ko rajono neįgaliųjų draugijos 
literatų klubas „Versmė“ nuo-
lat rengia susitikimus, per ku-
riuos jo nariai skaito savo kū-

rybą, drauge ją aptaria, išklau-
so vadovės patarimų. 

Neseniai „Versmės“ literatus 
nudžiugino kvietimas atvykti į 
Skirsnemunę. Miestelio bibliote-

„Versmės“ literatų viešnagė

Literatūrinę popietę Skirsnemunėje surengę literatai (iš kairės): V.Čyžas, 
J.Klimašauskienė, J.Pranaitienė, Z.Patronaitienė, J.Galbuogienė, A.Brazaitytė.

kos darbuotoja G.Jasinskienė pa-
sidžiaugė, kad neįgalieji noriai 
sutiko pasidalyti savo kūryba. 
Visi kūrėjai šiek tiek papasakojo 
apie save, apie tai, kaip ir kodėl 
pradėjo rašyti eiles. Šiltais ploji-
mais buvo sutikti J.Pranaitienės, 
Z.Patronaitienės, A.Brazaitytės 
ir J.Klimašauskienės eilėraščiai. 
Daugelį susimąstyti apie mūsų 
gyvenimo peripetijas privertė 
taiklios V.Čyžo epigramos. 

Ypač įdėmiai buvo klau-
s o m a s i  s k i r s n e m u n i e t ė s 
J.Galbuogienės eilių, nes be-
veik niekas iš vietinių gyvento-
jų nežinojo, kad ji kuria. Pasivai-
šinę arbata ir saldumynais, pa-
bendravę „Versmės“ klubo na-
riai pažadėjo atvykti ir kitą kar-
tą, kai tik bus pakviesti. Juk kai 
pasidaliji savo kūryba su kitais, 
ji įgauna visai kitą vertę.

Onutė ČIRVInSKIEnĖ
Jurbarkas

 Laiškelyje „Bičiulystei“ Pet- 
ras Urbonas papasakojo apie Ra-
seinių neįgaliųjų dienos užimtu-
mo centro Ariogalos padalinio ne-
įgaliesiems organizuotą susitikimą 
su rašytojais.

Rugpjūčio pabaigoje Arioga-
los padalinyje vyko neįgaliųjų 
susitikimas su poetais Zene Sa-
dauskaite, Juozu Mickevičiumi 
ir ariogališkiu rašytoju Antanu 
Kišonu. Pasiklausyti poetų eilių, 
sužinoti apie gyvenimo ir kūry-
bos vingius prisirinko pilna salė 
neįgaliųjų.

Poetė Z.Sadauskaitė papasa-
kojo apie svarbiausius savo gy-
venimo ir kūrybinės veiklos eta-
pus. Skaitė savo kūrybos eiles, 
kuriose gausu žaliuojančių lau-
kų, žydinčių gėlių, žvaigždėtų 
vakarų, žmogaus išgyvenimų. 
Z.Sadauskaitės knygoje „Mei-
lės viltys“ ji rašytojos Irenos Ja-
cevičienės-Žukauskaitės prista-

tyta kaip kupina šviesos, meilės, 
optimizmo poetė, visiems dos-
niai dalijanti savo dvasinius lo-
bius. Z.Sadauskaitės poeziją ge-
rai žino žymūs Lietuvos daini-
ninkai: Laima Žemaitytė, Stasys 
Povilaitis, Rūta Morozovaitė, Val-
demaras Frankonis ir kt. Pagal 
poetės tekstus sukurta daugiau 
nei 400 dainų. Vienas didžiau-
sių Z.Sadauskaitės darbų – sone-
tų vainikai. Maironio 150-osioms 
gimimo metinėms paminėti ir kū-
rybai šlovinti skiriamas vainikas 
„Jo žodis – lyg versmė šaltinio“.

Kilęs nuo Butkiškės kai-
mo Raseinių rajone chirur-
gas, poetas, 2010 metų Medi-
kų poezijos pavasario laureatas 
J.Mickevičius į susitikimą atė-
jusiems neįgaliesiems perskaitė 
pluoštą eilėraščių, alsuojančių 
gyvenimo optimizmu ir viltimi. 
Šio poeto kūryboje daug vidinės 
įtampos, filosofinių apmąstymų. 

Jausmingos jo mintys surinktos 
ir išleistos knygelėje „Mamai“, 
skirtoje Stanislavai Radvilaitei-
Mickevičienei.

Šiltai sutiktas ir ariogališkis, 
žinomas literatas Antanas Kišo-
nas, kuris savo poezija yra pra-
skaidrinęs daugelį miesto kul-
tūros renginių. Savo poeziją jis 
skaitė ir susirinkusiesiems. Joje 
gausu subtilaus gamtos reiški-
nių, žmonių santykių, siekių ir 
motyvų pajautimo.

Vėliau skambėjo vokalinio 
ansamblio, vadovaujamo Ario-
galos miesto seniūnės Renatos 
Aleksiejienės, dainos. Svečiams 
įteiktos neįgaliųjų paruoštos do-
vanos. Tikimės, kad tokie įdo-
mūs susitikimai vyks ir ateity-
je, mat autorių skaitoma poezi-
ja pakylėja virš kasdienybės, lei-
džia kitaip pažvelgti į gamtą, ki-
taip pamatyti gyvenimą, skatina 
tikėti gerumu.

Prasmingi susitikimai įkvepia

Svajūnė GRITKUVIEnĖ
Mažeikiai
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