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Kad „Vilties paukštė“ – laukiamas ir mėgstamas renginys, 
žinome visi, bet kad organizatoriai jam ruoštųsi nuo pat 
ankstyvo pavasario – girdėti dar neteko... Taip entuziastin-
gai koncerto rengimo darbų ėmėsi Tauragės rajono neį-
galiųjų draugija, vadovaujama Kęstučio Petkaus. Pasak jo, 
į svečius važiuoti smagu, bet pas save draugus priimti – dar 
smagiau.

Daina jungia mus visus
tauragiškių bičiulių kolektyvai iš 
Kelmės, Raseinių, Šilutės, Skuo-
do rajonų, Kauno miesto, Pagė-
gių ir Rietavo. Koncerto vedėjos 
vaidmens džiugiai ėmėsi drau-
gijos tarybos narė, Tauragės kul-
tūros rūmų kultūros darbuotoja 
Danutė Norgailienė. Jos nuošir-
dumas, atidumas ir dėmesingu-
mas suteikė renginiui jaukumo 
ir kiekvienas atvykęs čia jautėsi 
laukiamas. Neįgaliųjų kolektyvų 
koncertas Tauragėje buvo kitoks 
dar ir tuo, kad čia svečių dainų 
pasiklausyti susirinko daug vie-
tinių gyventojų, tad dainininkai 
koncertavo artipilnėje salėje, o jų 
pasirodymus lydėjo gausūs plo-
jimai. Pasak K.Petkaus, tai – ne 
atsitiktinumas, mat stengtasi su-
burti tauragiškius – rajono spau-
da išplatino kvietimus į koncertą, 
jie taip pat buvo iškabinti įvairio-
se miesto vietose. Koncertą ap-
lankė ir Tauragės rajono savival-
dybės atstovai – vicemeras Silve-
rijus Statkus ir Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Ligita Rim-
kuvienė. Jie kolektyvų vadovams 
įteikė savivaldybės padėkos raš-
tus ir šiemet išleistas knygutes 
apie Tauragę.

Visiems žadėjo 
geriausius įvertinimus
Pasveikinimo žodį taręs ir 

renginį pradėjęs K.Petkus džiau-
gėsi, kad jau pernai atsisakyta 
minties neįgaliųjų pasirodymus 
vertinti, ir iki tol buvęs neįgaliųjų 
kolektyvų konkursas tapo sma-
giu koncertu. Pirmininkas vi-
siems kolektyvams žadėjo skirti 
pirmąsias vietas. D.Norgailienė 
pritarė, kad vertinimo teisę kon-
certo metu turės tik žiūrovai, o 
savo nuomonę jie gali išreikšti 
plojimais. Šeimininkai svečiams 
buvo paruošę staigmenų – neį-
galiųjų kolektyvų pasirodymus 
paįvairino solistė, jaunasis mu-
zikantas, šokį su popieriniais 
paukščiais rankose susirinkusie-
siems dovanojo Tauragės kultū-
ros rūmų senjorų ansamblis „Si-
dabrinė gija“.

Nors renginio organizatoriai 
ir džiaugėsi, kad kolektyvai ga-
lės atsipalaiduoti, mat jų never-
tins ir kritikos neišsakys griežta 
ir kompetentinga komisija, daini-
ninkams jaudulio netrūko. Bene 
visi kolektyvai prieš koncer-
tą, pasiskirstę po atskirus kam-
barėlius, pasinaudojo galimybe 
dar kartelį parepetuoti savo dai-
nas, dažno dainininko, prie sce-
nos durų laukiančio pasirodymo, 
veide galėjai matyti nedidelį neri-
mą ir nuoširdų norą, kad viskas 
pavyktų kuo sklandžiau.

Nuotaikingas Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos ansamblio „Krantų gėlė“ 
pasirodymas nepaliko abejingų.

Koncerto pabaigoje visi susirinkusieji kartu padainavo „Giminių“ dainą. 

Svečiai jautėsi laukiami
„Vilties paukštės“ koncertų 

organizavimas tauragiškiams – 
ne naujiena, ji savo skrydžio per 
Lietuvą metu vis stabteldavo čia 
ir ankstesniais metais. Tad, pa-
sak K.Petkaus, nutarus ir šie-
met bičiulius pakviesti kartu pa-
būti, bendrą dainą užtraukti, jo-
kių didesnių nepatogumų neki-

lo – draugijos nariai šią iniciaty-
vą palaikė ir padėjo kaip galė-
dami. Dėl puikiai neįgaliųjų po-
reikiams pritaikytos salės nuo-
mos susitarus gerokai iš anks-
to taip pat nekilo jokių nesklan-
dumų, tad Tauragės kultūros rū-
mai tapo penktąja šiųmetės vil-
ties nešinos sparnuotės stotele. 
Čia sukviesti noriai atvyko net 7 

Tauragės kultūros rūmų senjorų ansamblis „Sidabrinė gija“ susirinkusie-
siems dovanojo šokį. 

Prašys lėšų papildomai
Jau antrus metus savivaldy-

bės vertina neįgaliųjų nevyriau-
sybinių organizacijų (NVO) pro-
jektus, šis procesas vyksta kaip 
tik dabar, tad natūralu, kad bene 
pirmasis klausimas, skirtas savi-
valdybės atstovams, buvo susijęs 
su fi nansavimu. Pasikeitus fi nan-
savimo modeliui ir lėšoms neįga-
liųjų NVO pasiekiant per savival-
dybes, Elektrėnai nebuvo tarp 
tų laimingųjų, kuriems šis pasi-
keitimas atnešė daugiau pinigų. 
Jau pernai jų gauta mažiau, ge-
resnio fi nansavimo nežadama ir 
šiemet. Pasak Elektrėnų savival-
dybės Socialinės paramos sky-
riaus vedėjos Violetos Šimkūnie-
nės, dėl tokios situacijos kreipta-
si į Neįgaliųjų reikalų departa-
mentą (NRD), mat Elektrėnuose 
veikiančios ir neįgaliesiems pas-
laugas teikiančios NVO yra išties 

Neįgaliųjų ir 
savivaldybių 

dialogas

Bendrų 
tikslų 

lengviau 
siekti 
išvien

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos iniciatyva surengta 
diskusija Elektrėnų kultū-
ros centre iš vykusių kito-
se savivaldybėse išsiskyrė 
socialinio darbo organi-
zatorių gausa. Į kvietimą 
dalyvauti susitikime atsi-
liepusios seniūnijos, So-
cialinių paslaugų centras, 
Socialinės globos namai 
jame dalyvauti ragino 
ne tik vadovus, bet ir tie-
siogiai kasdien su neįga-
liaisiais dirbančius ir ben-
draujančius žmones. Taip 
bandyta spręsti savival-
dybės atstovų pripažintą 
informacijos stokos ir jos 
būtinybės problemą, mat, 
kad galėtų gyventi ge-
riau, neįgalieji, pirmiau-
sia, turi žinoti savo gali-
mybes.

reikalingos. Pasak vedėjos, ne-
įgaliųjų NVO projektų paraiš-
kas vertinanti komisija sutiko jas 
peržiūrėti ir įvertinti greičiau – 
per 7 darbo dienas, kad būtų ga-
lima kuo greičiau kreiptis į NRD 
dėl papildomų lėšų, kurias, gal-
būt, grąžins kitos savivaldybės. 
Šiuo metu projektų paraiškos 
jau yra įvertintos. Joms fi nan-
suoti trūksta 100 tūkst. litų. Bū-
tent tokios sumos Elektrėnų sa-
vivaldybė prašys papildomai iš 
NRD. Toks savivaldybės ryžtin-
gumas ir noras padėti neįgalių-
jų NVO, pasak LND pirminin-
ko Zigmanto Jančauskio, pagir-
tinas, tik abejotina, ar tų lėšų šie-
met liks, mat, pasimokiusios iš 
praėjusių metų, visos savival-
dybės sieks jas panaudoti kuo 
efektyviau.

Nereikia bijoti apskųsti 
sprendimą

V.Šimkūnienė pasakojo su-
sidurianti su neįgaliųjų NVO 
nusiskundimais dėl to, kad, re-
miantis Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnybos išvado-
mis, organizacijų nariai sveiks-
ta – netenka turėto neįgalumo 
arba jis (kaip ir skiriamos išmo-
kos) sumažėja. LND susitikimuo-
se įvairiose savivaldybėse daly-
vaujanti Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos Bendrosios medicinos 

Šilumos terapija: 
atpalaiduoja, 
skatina kraujo 
apytaką, gijimo 
procesus.

Šalčio terapija: 
slopina uždegimą, 
atpalaiduoja 
raumenis, mažina 
spazmus. 

Natūralių durpių pagalvėlė 
šilumos ir šalčio terapijai
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Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiMarijampolė:

Po šia saule nieko naujo
Eina į pabaigą 2012-ieji. Priminsiu, kad tai ne ei-

liniai metai. Juos Briuselio valdininkai buvo paskel-
bę Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir solidaru-
mo metais. Dabar pats laikas būtų ir aptarti, kaip mes 
aktyvinomės, kas ir kaip čia su mumis solidarizavo-
si. Juolab kad mūsų šalelėje ne tiek ir mažai – apie 
pusė milijono.

Kad ir ką ten skelbtų tas Briuselis, niekam ne pa-
slaptis, jog esame silpniausia socialinė grandis. „Vėjo 
šuoras gali mus parblokšti, žiemos pūga gali mus nu-
nešti.“ Neatsitiktinai, matyt, prisiminiau šią gražią 
metaforą. Juk tik ir girdime, kad visuomenė sensta, 
kad pensijoms reikia vis daugiau pinigų, o „Sodra“ 
vis labiau įsiskolina. Susidaro įspūdis, kad formuo-
jamas negatyvus požiūris į tuos pensijas gaunančius 
žmones, kaip nereikalingą naštą visuomenei. Keis-
ta, kad viešojoje erdvėje tokios nuotaikos randa vie-
tos būtent „mūsų metais“. Turėjome progų matyti, 
kaip, naudodamasi populiarių televizijos laidų gali-
mybėmis, garbi ekonomistė skleidė nieko gero pen-
sininkams nežadančias idėjas. O jei dar prisiminsime 
vieno, dabar jau buvusio, seimūno pagrūmojimą eu-
tanazijos baubu...

Tai galbūt valstybė solidarizuojasi su mumis? Deja. 
Vasaros pabaigoje mūsų Premjeras per televiziją lei-
do sau pareikšti, kad „pensijų kompensavimas būtų 
per didelis iššūkis valstybei“. Tarsi jų sumažinimas (ar 
konfiskavimas) nebuvo žmonėms iššūkis. Žinant, ko-
kios tos pensijos ES kontekste. Ir dar kainoms nepa-
liaujamai šokant pasiutpolkę.

Interneto erdvėje, o paskui ir populiariame dien-
raštyje, rašinyje su rubrika „Bendraukime“ viena skai-
tytoja atkreipė dėmesį, kad nei prieš rinkimus, nei po 
jų „pažadų karuselėje“ nebuvo girdėti siūlymų padi-
dinti pensijas ir nors kiek pagerinti dabartinių pensi-
ninkų ir neįgaliųjų gyvenimą. Gal sakysite, o kodėl 
anie nesiskundė, neprašė? Išgąsdinti, solidariai su-
siveržę diržus (ką ten buvo galima veržti?) jie tūnojo 
savo narveliuose. Vienų vieni. Tie, kurie dar šiek tiek 
pajėgia, pluša, kaip tos bitės darbininkės. Plika aki-
mi jų triūsas visuomenėje nepastebimas. Bet atidžiau 
pažvelgus, gali daug ką išvysti. Vieni savo daugiabu-
čių kiemuose „gano“ per vasarą vaikaičius, kad šie, 
niekuo neužimti, zbitkų neprikrėstų. Kiti gamina pie-
tus už minimumą dirbantiems savo vaikams – iš vie-
no puodo pigiau prasimaitinama. Pajėgesni kapsto-
si daržuose, kad žiemą netektų vien kruopomis mis-
ti. Dieve, padėk jiems, tegu darbuojasi, nors ir turė-
tų teisę atsikvėpti.

Naujai išrinktame Seime, sako, bus dvi dešim-
tys milijonierių. Ar jie supras tuos žmones? Ar atsto-
vaus jiems? Ir ar tie rinkėjų balsai iš viso ką nors be-
reiškia? Jei jau vyksta tokios peripetijos dėl lovio (at-
siprašau, dėl valdžios), kokias matėme per šiuos rin-
kimus, tai gal tų rinkimų išvis nebereikia. Argi var-
guoliams spręsti, kas ir kaip turi valdyti šalį? Tai gal, 
sakau, tegu nusiperka tą Seimo nario kėdę. Pavyz-
džiui, paskelbus aukcioną. Ir biudžetas pasipildytų. 
Ir parlamentinei veiklai skirtas lėšas (kitaip – „kance-
liarines“) būtų galima padidinti. Taip pinigai sugrįž-
tų į tas pačias kišenes. Ir vilkai sotūs, ir avys sveikos. 
O jei dar atmestume rinkimų išlaidas – vėl keliolika 
milijonų atliktų. Naujiems automobiliams pirkti ar 
dar kokioms privilegijoms. Turi gi valdžios gyveni-
mas skirtis nuo varguolių. Atskirtis, sakysite, dar la-
biau padidės. Na ir kas? Juk ir dabar apklausos rodo, 
kad devyniasdešimt procentų visuomenės nepaten-
kinti ekonominiu gyvenimu.

Po šia saule nieko naujo. O taip norėtųsi. Ir visai 
nesvarbu, ar tu pagyvenęs, ar neįgalus, ar tik sklei-
džiantis sparnus gyvenimo skrydžiui. Svarbu tik vie-
na – kaip žmonės turi valdyti savo valstybę, kad visi 
joje būtų laimingi? Matyt, esame tik ieškojimų kely-
je. Tad, sėkmės visiems!

Šakių r.: Apžvelgė metų darbus  
ir pasiekimus Laiškelyje „Bičiulys-

tei“ Vitalija Ližaitienė pa-
pasakojo apie Šakių rajono 
neįgaliųjų draugijos Griš-
kabūdžio skyriaus ataskai-
tinį rinkiminį susirinkimą.

Kiekvieną rudenį Griš-
kabūdžio skyriaus nariai 
renkasi į ataskaitinį susi-
rinkimą. Čia aptariama 
metų veikla, atlikti ir atei-
tyje planuojami nuveikti 
darbai. Susirinkimą pra-
dėjo ne vienerius metus 
skyriaus pirmininku esan-
tis Romas Naujokas. Meti-
nėje ataskaitoje paminėti 
svarbiausi neįgaliųjų metų 
įvykiai – ekskursijos, susi-

tikimai, dalyvavimas rajo-
niniuose renginiuose. Ap-
maudu, kad be apdovano-
jimų teko grįžti iš Šakių ra-
jono sporto šventės, kur ar 
jaudulys finale koją paki-
šo, ar sportinė sėkmė nu-
sisuko. Na, bet svarbiausia 
– dalyvauti, pajusti azartą 
ir neprarasti vilties.

Geros sveikatos, ak-
tyvumo ir optimizmo vi-
siems linkėjo Šakių rajo-
no neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Saulius Ra-
kauskas, pabrėždamas, 
kad labai svarbu susigy-

Darbštuolės 
nenuobodžiauja
Vėlyvas ruduo – pui-

kus metas pailsėti nuo 
sodo ir daržo darbų, pa-
sidžiaugti gamtos grožiu 
ir užsiimti kūryba. Tiesa, 
pastarojo pomėgio Mari-
jampolės savivaldybės ne-
įgaliųjų draugijos rank-
darbių būrelio darbštuo-
lės, vadovaujamos Jūratės 
Jaugelienės, neatsisako iš-
tisus metus. Pasak būrelio 
narės Zitos Antanavičie-
nės, draugėn susibūrusios 
jos siuva pagalvėles, iš ka-
roliukų veria seges, velia 
iš vilnos. Pastaruoju metu 
būrelyje ypač populiarus 
lėlių iš modelino kūrimas. 
Nors idėjų kūrybingai va-
dovei netrūksta, būrelį la-
bai pradžiugino Marijam-
polės Petro Kriaučiūno vie-
šosios bibliotekos kvieti-
mas dalyvauti organizuo-
jamuose kūrybiniuose už-
siėmimuose. Jį neįgalios 
darbštuolės džiaugsmin-
gai priėmė.

Gražūs užsimezgusios 
draugystės vaisiai

J.Jaugelienės, įgytos ži-
nios – naudingos, mat jas 
kai kurios moterys jau pri-
taikė darydamos vainikus 
Vėlinėms, taip pat buvo 
įdomu sužinoti, kaip gro-
žį galima kurti iš, atrodytų, 
nebereikalingų medžiagų 
ar jų likučių, įvairių auga-
lų. Pamačiusios, kaip gra-
žiai atrodo specialiai šu-
kuoti ajero lapai, moterys 
jau svarsto, kur galėtų pa-
naudoti šiuos neįprastus 
plaušus.

Didelio susižavėjimo 
sulaukė ir ebru meno pa-
mokėlė, kurią vedė Eglė 
Veršininienė. Nors vado-
vė J.Jaugelienė pasakoja ži-
nojusi apie tokią tapybą – 
ant vandens, pati tapyti 
nebuvo bandžiusi. Nau-
ja patirtis tai buvo ir neį-
galiosioms. Kūrybingoms 
moterims jau kilo daugy-
bė minčių, kur būtų gali-
ma originalius ebru tech-
nika nutapytus paveikslus 

panaudoti – jie galėtų tapti 
atvirukais, jais galima pa-
puošti užrašų knygeles. O 
idėjų nestokojanti vadovė 
jau dairosi alternatyvų, pi-
gesnių priemonių tapybai 
ant vandens, mat ši techni-
ka – ne iš pigiųjų.

Įgyvendina projektus 
neįgaliųjų labui
Toks bibliotekos rūpes-

tis neįgaliaisiais – ne atsi-
tiktinis ar gražus pavie-
nis gestas. Alma Stočku-
vienė, Marijampolės Petro 
Kriaučiūno viešosios bib- 
liotekos vyriausioji meto-
dininkė ir projektų, skir-
tų neįgaliųjų integracijai, 
kūrybingumo skatinimui 
vadovė, pasakoja, jog per-
nai bibliotekos Draugys-
tės filiale buvo įgyvendin-
tas projektas „Drauge mes 
galime“. Jo metu neįgalių-
jų poreikiams pritaikyta 
bibliotekos filialo aplinka, 
nupirkti nauji baldai, už-

tikrintos saviraiškos gali-
mybės, organizuoti įvairūs 
edukaciniai renginiai, kū-
rybos konkursai. Sėkmin-
gas labiausiai į neįgalius 
vaikus orientuoto projek-
to įgyvendinimas paskati-
no bibliotekos darbuotojus 
ir toliau stengtis neįgalių-
jų labui. Šiemet imtasi įgy-
vendinti projektą „Nega-
lia – ne kliūtis bendrauti ir 
bendradarbiauti“. Jo part- 
neriais tapo Marijampo-
lės savivaldybės neįgalių-
jų draugija, vadovaujama 
Dalios Grebliauskienės.

Be jau minėtų kūrybi-
nių užsiėmimų, neįgalie-
siems organizuoti ir kiti 
renginiai. Bibliotekoje su-
rengta ketvirtoji jaunos 
neįgalios marijampolietės 
Vainetos Verbanovaitės ta-
pybos darbų paroda „Pa-
saulis mano akimis“ ir jos 
atidarymo šventė. Organi-
zuota ir kūrybinių užsiė-
mimų metu neįgaliųjų su-
kurtų darbų paroda. Sie-
kiant neįgaliesiems prista-
tyti šiuolaikinius kūrėjus 
bibliotekoje vyko Keistuo-
lių teatro aktoriaus, dainų 
kūrėjo ir atlikėjo Andriaus 
Kaniavos dainuojamosios 
poezijos vakaras.

Panašu, kad užsimez-
gusi bibliotekos darbuo-
tojų ir Neįgaliųjų draugi-
jos narių draugystė džiu-
gina tiek vienus, tiek ki-
tus. Taip – mažais žingsne-
liais, pastebint šalia esantį-
jį ir jo poreikius – gyveni-
mas tampa gražesnis ir nu-
švinta naujomis, ryškiomis 
spalvomis.

Viktorija NORKAITĖ
Almos Stočkuvienės nuotr.

Didelio Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos 
darbštuolių susidomėjimo sulaukė ebru meno užsiėmimai.

Įdomios pamokos
Bibliotekoje kūrybin-

gos moterys, vadovauja-
mos floristikos meistrės Li-
nos Labanauskienės, mo-
kėsi floristikos meno subti-
lybių, komponavo puokš-
tes. Pasak draugijos rank-
darbių būrelio vadovės 

venti su negalia ir nepra-
rasti tikėjimo. Visus svei-
kino bendruomenės pir-
mininkė Valentina Lie-
puonienė. Ji neįgaliesiems 
dėkojo už aktyvų dalyva-
vimą kultūros renginiuo-
se. Apie artimiausius dar-
bus miestelyje kalbėjo se-
niūnas Saulius Naumavi-
čius. Rekonstruojama baž-
nyčia, paminklas Jonui Ja-
blonskiui – tarsi vizitinė 
miestelio kortelė, tad rū-
pinamasi tvarka ir švara, 
ateityje ketinama tvarkyti 
apleistų sodybų aplinką. 

 Laiškelyje „Bičiulys-
tei“ Aldona Veikalienė pa-
pasakojo apie Gruzdžių se-
niūnijos bendruomenės na-
rių ir neįgaliųjų susitikimą.

Nepabūgę ypač rude-
niško oro, vieną lapkričio 
popietę gruzdiečiai no-
riai rinkosi į Šiaulių rajo-
no kultūros centro Gruz-
džių filialą. Čia juos pa-
sveikino Gruzdžių seniū-

Šiaulių r.:

Griškabūdžio seniūnijos 
socialinė darbuotoja Liu-
cija Maksvytienė visiems 
linkėjo sveikatos ir kvietė 
kreiptis iškilus įvairiems 
klausimams.

Apžvelgus greit pra-
bėgusius metus, pereita 
prie pirmininko rinkimų. 
Visi draugiškai nusprendė 
skyriaus valdžios vairą vėl 
patikėti R.Naujokui, jam 
pagelbėti išrinkta taryba. 
Taip pat išrinkti delega-
tai į netrukus vyksiančią 
rajoninę neįgaliųjų kon-
ferenciją.

Bendruomenės ir neįgaliųjų 
susitikimas

nijos seniūnės pavaduoto-
ja G.Slavikienė. Šiaulių ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
Gruzdžių padalinio narė 
Z.Kalinčikienė papasakojo 
apie organizacijos veiklą. 
Čia neįgaliesiems teikia-
mos skalbimo paslaugos, 
veikia darbščiųjų rankų 

būrelis. Rankdarbius ku-
riančios darbštuolės ben-
drauja su Gruzdžių glo-
bos namuose gyvenančiais 
vaikais.

Susipažinus su neįga-
liųjų veikla, susirinkusių-
jų laukė kultūrinė progra-
ma. Pasirodė Šiaulių rajo-

no kultūros centro Gruz-
džių filialo saviveiklinin-
kai. Jie pristatė spektaklį 
„Paklydusios avelės“. Šo-
kėjai sušoko kelis šokius, 
padainavo. Kūrybingos 
draugijos Gruzdžių pa-
dalinio neįgaliosios skaitė 
savo eiles.
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KONKURSUI
Kaip negalia 

pakeitė mano 
gyvenimą

(atkelta  iš 1 psl.)

Jaudulys – kiekvieno 
pasirodymo palydovas
Pirmieji į sceną užkopė ir taip 

kolektyvų pasirodymų karuse-
lę įsuko šilutiškiai – Neįgalių-
jų draugijos ansamblis „Kviet-
kelės“. Jų vadovas, profesiona-
lus orkestro dirigentas Antanas 
Kmita prisipažįsta, kad nors ir 
drąsina dainininkes prieš kie-
kvieną pasirodymą, su jaudu-
liu tenka kovoti ir jam pačiam. 
O neramu muzikantui dėl to, 
ar viskas pavyks, kaip sumany-
ta, ar niekas nepamirš žodžių, 
ar sveikata nepaves... Pasak va-
dovo, darbas su neįgaliųjų ko-
lektyvu yra kiek kitoks – čia turi 
dirbti su norinčiais dainuoti, bet 
ne muzikos mokslus baigusiais 
žmonėmis, tad reikia tinkamai 
nusiteikti. Prieš kelerius metus 
ėmęsis šios veiklos A.Kmita pri-
sipažįsta per tą laiką neatosto-
gavęs ir nė trumpam nenutrau-
kęs repeticijų su kolektyvu – ne 
be reikalo stropios dainininkės 
gerai vertinamos specialistų ir 
taip mėgstamos klausytojų. Pa-
sak vadovo, kolektyvas vos spė-
ja keliauti po vietas, kur kviečia-
mas koncertuoti.

Skuodo rajono neįgaliųjų 
draugijos ansamblio „Krantų 
gėlė“ dainininkės Nijolė Jasienė 
ir Elvyra Kisielienė juokauda-
mos pasakoja, kad jaudulį ir dėl 

to pasitaikančias klaideles dai-
nų tekstuose geriausiai ištaiso 
bedainuojant pagautas vadovės 
Audronės Meškauskaitės žvilgs-
nis, kaip mat grąžinantis į įpras-
tas vėžes. Taip pat labai padrąsi-
na ir visada gausus dainininkes 
lydinčių Skuodo rajono neįgalių-
jų draugijos narių būrys – iš sa-
lės mojuodami gėlėmis ir pasi-
ruošę didelius plakatus jie drąsi-
na savo kolektyvą ir padeda ge-
rai pasirodyti.

Raseinių rajono neįgalių-
jų draugijos ansamblio „Gaja“, 
vadovaujamo Eugenijaus Eitu-
lio, narė Janina Jocienė pasako-
ja, kad jaudulys dainininkes lydi 
prieš kiekvieną išėjimą į sceną. 
Gal todėl, kad progų padainuoti 
klausytojams būna nedaug ir vie-
ši pasirodymai netampa kasdie-
nybe, o gal dėl to, kad norisi vis-
ką padaryti kuo geriau, bet šioks 
toks nerimas būnant ant scenos 
vis dėlto kirba. Bet po pasirody-
mo, pasak J.Jocienės, užplūsta 
ramybė ir galima džiaugtis plo-
jimais, pagyrimo ir padrąsinimo 
žodžiais, mėgautis kitų kolekty-
vų dainomis.

Staigmenos neleido 
nuobodžiauti

Tauragės kultūros rūmų sce-
noje pasirodė ir Kauno miesto 
neįgaliųjų draugijos ansamblis 
„Atgaiva“, vadovaujamas Dai-
vos Liutkienės. Ankstesnių metų 

dainų konkurso prizininkės atli-
ko kelias dainas ir pakvietė visus 
salėje susirinkusius pasveikin-
ti savo bičiulę Janiną Sliesoriū-
nienę, šventusią garbingą 70-ies 
metų jubiliejų. Išskirtinio pasvei-
kinimo sulaukusi sukaktuvinin-
kė vos besulaikė ašaras ir pasa-
kojo nieko panašaus nesitikėju-
si. Vos prieš porą metų draugėn 
vadovės suburtos moterys tapo 
geromis bičiulėmis, kurioms net 
kartais reikia šiokio tokio su-
drausminimo, kad, pasak Biru-
tės Sasnauskienės, nepamirštų 
ne vien pabendrauti, bet ir pare-
petuoti. Pasak dainininkių, verti-
nimo komisiją joms puikiai atsto-
ja pati vadovė, kuri po pasirody-
mo ir pabara, ir pagiria.

Tikra koncerto staigmena 
tapo Rietavo savivaldybės neįga-
liųjų draugijos ansamblis „Vilties 
balsai“, dainininkų teigimu, susi-
kūręs vos prieš 40 dienų. Jam va-
dovauti sutikęs Vincas Varpiotas 
pasakoja buvęs žmonos Gertrū-
dos, seniau dainavusios draugi-
jos ansamblyje, įkalbintas. Netu-
rėjęs kur trauktis ir nepabūgęs 
avantiūros dainininkams vado-
vauti jis sutiko, bet ir žmonai pa-
ruošė specialią užduotį. Jai pati-
kėti mušamieji instrumentai, ku-
riais grodama moteris pritaria 
dainininkams ir pagyvina pasi-
rodymą.

Pagrindinis tikslas – 
tobulėti

Nors visi žinomais daininin-
kais tapti, ko gero, negalėtume, 
bet nuoširdžiai dirbdami, žings-
nelis po žingsnelio galime to-
bulėti. Tai, pasak Kelmės rajono 
neįgaliųjų draugijos ansamblio 
„Svajonė“ vadovo Romo Slunks-
nio, su neįgaliaisiais dirbančio 
jau 3-ejus metus, ir yra svarbiau-
sias uždavinys. Nors naujais na-
riais ansamblyje visada džiau-
giamasi, jų ateina nedaug, tie-
sa, nėra ir be priežasties jo gre-
tas paliekančių – aktyvus bran-
duoliukas savo pomėgių nekei-
čia ir noro dainuoti nepraranda.

Koncertą užbaigė šeimininkai – Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Svaja“. 

Daina jungia mus visus

Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Kvietkelės“ ne tik džiugino 
ausį, bet ir leido pasigėrėti gražia dainininkių tautine apranga.

Mano negalios šaknys susi-
formavo sunkiais Lietuvai lai-
kais – vaikystę temdė karo gais-
rų dūmai, artimų žmonių – tė-
velio, dėdės, pusbrolio – mirtys. 
Teko badauti, šalti, sirgti nesu-
laukiant gydytojų pagalbos. Ta-
pusi našlaitė, patėvio buvau iš-
guita iš namų. Dar dabar ausy-
se skamba jo žodžiai: „Kerasino 
nedeginsi! Von!“ O skaityti nori-
si, o pamokas ruošti reikia... Taip 
ir teko užsidėti akinius, kuriuos 
nusiėmiau tik po 50-ies metų, 
iškentusi 5 operacijas ir jų kom-
plikacijas.

Tarsi kino kadruose regiu iš-
badėjusią, liesą liesą 172 cm ūgio 
keturiolikmetę paauglę su sto-
riausio stiklo (–7,5 dioptrijos) 
akiniais ant nosies. Baigusi Sie-
sikų progimnaziją pėsčia ėjau 
25 kilometrus pirmyn ir atgal į 

Su negalia per gyvenimą

Kauno miesto neįgaliųjų draugijos ansamblio „Atgaiva“ dainininkės nu-
stebino jubiliejų šventusią bičiulę Janiną Sliesoriūnienę (antra iš kairės). 

Ukmergę – nešiau dokumentus 
į tuometinę Mokytojų seminari-
ją. Svajojau būti mokytoja. Ilgai 
jutau badavimo pasekmes – he-
moglobino lygis kraujyje tesiekė 
pusę normos. Gydytojai mane 
įspėdavo apie galimą kraujo 
vėžį, bet... Juk ne dėl grožio ba-
davau, kaip dabar nevalgoma, 
siekiant numesti svorio. Iš gau-
namos stipendijos vos vos susi-
mokėdavau už lovą pas senutę 
miesto pakrašty. O visas mano 
maistas tebuvo duona ir senu-
tės užvirintas arbatai vandenė-
lis, dažniausiai be cukraus. Duo-
nos per naktį reikėdavo stovė-
ti eilėje, gerai, jei jos visiems už-
tekdavo. Tada, eidama į moks-
lus, lauždavau po gabaliuką, o 
ji taip greit ištirpdavo burnoje. 
Nepamirštama pokario formi-
nė duona! Tik priėjusi semina-
riją atsipeikėdavau: belikę pusė 
kepaliuko. Ką valgyti pietums? 
Tada, pamenu, vyniodavau į lai-
kraštį, kišdavau į suolą, kad tik 

toliau tą pagundą...
Ar badavimas negalia? Ne-

žinau. Tada buvau jauna, greita. 
Neidavau normaliu žingsniu – 
vis bėgte, ristele. Sirgti nebuvo 
kada: sukūriau šeimą, gimė vai-
kai. Reikėjo dirbti. Pagalbos ne-
buvo iš ko tikėtis – mama sir-
go, 12 metų nevaikščiojo. Kai-
mo mokytojo gyvenimas nieka-
da nebuvo lengvas: atlyginimas 
mažas, susisiekimo beveik jokio, 
nėra vaikų darželio, butą nuo-
mojiesi iš žmonių... Tiesa, nuo 
bado išmokau apsiginti – augi-
nau porą kiaulių, pulkelį vištų, 
turėjau karvę, sodinau daržą, 
uogavau, grybavau, riešutavau. 
Tačiau nerimas dėl to, kaip nuo 
mano patirto bado reikės apgin-
ti vaikus, nedavė ramybės. Pra-
eitis, uždėjusi antspaudą, veikė 
dabartį, mintis.

Sunkios vaikystės ir jaunys-
tės pasekmės ėmė ryškėti 1969 
m. Tada jau dirbau mokyklos di-
rektore, buvau bebaigianti nea-

kivaizdines studijas. Visiškai iš-
sekau, vieną po kitos patyriau 
daugybę operacijų – skydliau-
kės, ginekologinių, akių. Iškrito 
dantys. Man diagnozavo cukra-
ligę, išeminę širdies ligą, pašali-
no tulžies pūslę... Mėnesių mė-
nesius praleidau įvairiose ligo-
ninėse: Jonavoje, Palangoje, Vil-
niuje. Gavau tuomet buvusią III 
invalidumo grupę.

Patirti išgyvenimai gerokai 
pakeitė mane pačią. Sveikatai 
blogėjant prabėgę metai praei-
tyje paliko daug šviesių vilčių. 
Pasikeitė ir mano gyvenimas. 
Mokyklos direktorei tokia mano 
ligų puokštė nepatiko, su darbu 
teko atsisveikinti. Laukė dar vie-
na staigmena – atliekant tomo-
grafinį tyrimą, aptiktas galvos 
auglys. Ši diagnozė nei išgąsdi-
no, nei nuliūdino – buvau ką tik 
palaidojusi savo 40-metį sūnų ir 
gyventi nebenorėjau.

Skaudžią netektį turėjau iš-
gyventi viena, tarp 4 sienų. Su 

gėlėmis išpuoštu mirusio sū-
naus portretu, degančiomis žva-
kėmis ir širdies skausmu. Su-
dėtinga galvos operacija praė-
jo gana sėkmingai – ne tik pa-
budau, atsikėliau, bet net grį-
žau į mokyklą. Tiesa, ne į tą, ku-
rioje dirbau 27-erius gražiausius 
savo gyvenimo metus. Nors me-
tai daro savo – vis sunkiau kvė-
puoti, nuolatine palydove tapo 
lazdelė, akys pavargo ir galvoje 
vėl kažkas auga, noras perduo-
ti jaunimui meilę knygai, raštui, 
tėvynei ir jos žmonėms vis toks 
pat išlikęs. Tebesinori visur pa-
būti, dalyvauti...

Nors negalia gerokai pakeitė 
mano gyvenimą, vis dar tebesu 
mokytoja. Pas mane triskart per 
savaitę ateina vaikinas Andre-
jus iš Rusijos, Kiseliovsko mies-
to. Tėvui žuvus jiedu su mama 
nori gyventi kartu su seneliais 
Lietuvoje. Mokau Andrejų lie-
tuvių kalbos.

Ar gali negalia atsilaikyti 
prieš seną patyrusią mokytoją? 
Kol kas galynėjuosi, kol kas...

Danutė KULIAVIENĖ

Pagėgių savivaldybės neįga-
liųjų draugijos ansambliui „Ram-
bynas“ vadovaujantis Edvinas 
Paliokas šypsodamasis pasakoja, 
kad, vedant dainininkes tobulu-
mo link, būtina pasitelkti subti-
lumą. Mat daugelis ansambliečių 
pagal amžių tinka būti vadovui 
motinomis, todėl negalima pas-
tabų sakyti labai griežtai, bet taip 
pat būtina išsaugoti autoritetą.

Rimtai pasirodymams dai-
nininkus ruošiantis prisipažįsta 
Tauragės rajono neįgaliųjų drau-
gijos ansamblio „Svaja“ vadovas 
Almutas Šileris. Pasak jo, su ne-
baigtomis šlifuoti dainomis į sce-
ną dainininkų jis neleidžia, mat 
klausytojų vertinimui pateikia-
mas kūrinys turi suskambėti kaip 
reikia. Juolab kalbant apie tokius 
koncertus, kuriuose tauragiškiai 
yra šeimininkai.

Visiems kolektyvams prista-
čius savo koncertines progra-
mas, jų vadovai ir atstovaujamų 

draugijų pirmininkai buvo kvie-
čiami atsiimti Lietuvos neįgalių-
jų draugijos (LND) paruoštų pa-
dėkos raštų ir saldžiųjų dova-
nų – šakočių. Šias dovanas įtei-
kė ir už gražius pasirodymus ne-
įgaliesiems dėkojo LND pirmi-
ninkas Zigmantas Jančauskis ir 
projekto vykdytoja Saulė Vėje-
lienė. Dovanų svečiams paruošė 
ir šeimininkai – jas įteikė vedėja 
D.Norgailienė ir draugijos pirmi-
ninkas K.Petkus.

Trumpam užsukusi į Taura-
gę „Vilties paukštė“ tuoj pat pa-
kilo skrydžiui – juk jos dar lau-
kia dešimtys kolektyvų ir šimtai 
neįgaliųjų. Atsisveikindama su 
svetingais koncerto organizato-
riais ji mojo sparnais ir šypsojo-
si visiems susirinkusiesiems, do-
vanodama jiems galimybę pabū-
ti su bičiuliais, ištrūkti iš kasdie-
nybės ir širdyse įžiebdama viltį.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.
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Priemonės parenkamos ir 
pritaikomos individualiai

UAB „Pirmas žingsnis“ – 
1993 m. rudenį įsikūrusi bendro-
vė, kuri gamina ir pritaiko pro-
tezinius-ortopedinius ir ergote-
rapijos gaminius žmonėms po 
operacijų, traumų, taip pat neį-
galiesiems. Įmonės siūlomos pro-
dukcijos galima įsigyti ne tik di-
džiuosiuose Lietuvos miestuose, 
bet ir specializuotose parduotu-
vėse Palangoje, Kelmėje, Rasei-
niuose, Telšiuose ir kitur (de-
talesnė informacija, adresai ir 
kontaktai pateikiami www.pir-
maszingsnis.lt). Pasak UAB „Pir-
mas žingsnis“ Tiekimo ir preky-
bos padalinio vadovės Ramu-
nės Aleknienės, kaip nėra vieno 
recepto visiems žmonėms nuo 
skausmo, taip ir fi rmos gamina-
mos priemonės yra parenkamos 
ir pritaikomos individualiai, at-
sižvelgiant į kiekvieno žmogaus 
poreikius. Prireikus kvalifi kuoti 
ortopedai technikai nuvyksta į 
paciento namus, gydymo ar rea-
bilitacijos įstaigą ir jį apžiūri, kad 
galėtų tinkamai pritaikyti reika-
lingą gaminį.

Ir šiuo metu įmonė supažindi-
na su keliomis naujovėmis: batų 
šaukštu, kuris tvirtinamas prie 
lazdos (puikiai tinka žmonėms po 
klubo operacijos, tiems, kuriems 
sunku susilenkti); didelių apim-
čių ortopedine avalyne, pagamin-
ta iš specialios tekstilės „Strech“, 
palaikančia optimalią pėdos tem-
peratūrą ir nepraleidžiančia van-
dens, siūlo išbandyti įvairius dir-
žus juosmeniui, kaklui, padedan-
čius atsikratyti įkyraus gyvenimo 
palydovo – skausmo.

Klientų vertinama 
produkcija

Jau daugelį metų įmonė 
yra tarp populiariausių ir ge-
riausiai vertinamų savo srityje. 
R.Aleknienė svarsto, jog žinomu-
mą ir klientų pripažinimą padė-
jo pelnyti ilgametė patirtis aptar-
naujant klientą, gera darbo tech-
nika, kokybiškos, saugios žalia-
vos ir veikiančios vadybos siste-
mos, kurios užtikrina gaminamų 
priemonių kokybę. Gamybai nau-
dojamos tik kokybiškos, saugios 
ir nekenksmingos medžiagos. 
Gaminiai aprobuojami Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministerijoje. 
Visiems UAB „Pirmas žingsnis“ 
gaminiams yra taikoma garantija.

Žinoma, geriems įmonės re-
zultatams ne mažiau svarbus ir 
išvien dirbantis kolektyvas. Už-
tikrinant geras darbo sąlygas pa-
togiose patalpose, skiriant dėme-
sio kiekvienam darbuotojui, juos 
skatinant ir vadovams neforma-
liai bendraujant su jais, darbuo-
tojai tampa komanda, kurią sieja 
bendri tikslai.

Erika LAUKYTĖ

Kokybiška ir individualiai parinkta 
priemonė padeda gyventi patogiau

Ortopedija – tai sritis, apie 
kurią per savo gyvenimą 
sužino ir vienaip ar kitaip 
su ja susiduria daugelis. 
Vieniems žmonėms ne-
prireikia jokių ortopedi-
jos priemonių, kitiems jos 
kurį laiką pagelbsti paty-
rus kaulų lūžius, įvairias 
traumas, dar kitiems šios 
priemonės tampa gyve-
nimo palydovėmis.

Skiria dėmesį profilaktikai
O pasirinkti čia tikrai yra iš 

ko – įmonė siūlo per 100 pavadi-
nimų gaminių: protezų; korsetų; 
reklinatorių; rankų, kojų įtvarų; 
galvos, rankos laikiklių; ortope-
dinės avalynės. Čia galima įsigyti 
techninės pagalbos priemonių – 
lazdelių, ramentų, vežimėlių ir kt. 
R.Aleknienė pažymi, kad įmonė-
je dirbantys gydytojai profi laktiš-
kai tikrina vaikus nuo 2 metų, tei-
kia rekomendacijas. Taip siekia-
ma laiku pastebėti įvairius sutri-
kimus – pėdų, stuburo deforma-
cijas – ir užkirsti kelią jų vysty-
muisi, galbūt net negaliai.

Daktaras
Aiskauda

Organizmui labai svarbus „pusiau vitaminas“

Choliną (graikiškai cholē 
– tulžis) mokslininkai at-
rado XIX a. antroje pu-
sėje, tyrinėdami gyvū-
nų audinius. Tačiau apie 
jo svarbą žmogaus or-
ganizmui sužinojo tik 
1930-aisiais, t.y. praėjus 
beveik 70 metų. Jis vadi-
namas „pusiau vitami-
nu“, mat kaip tikras vita-
minas veikia tik kai kurių 
žinduolių organizme, o 
žmogaus organizme at-
lieka kitas nei vitaminui 
būdingos funkcijas.

Cholinas yra esminė mitybi-
nė medžiaga, priskiriama B gru-
pės vitaminams. Jis gali būti sin-
tetinamas organizme (iš amino-
rūgšties metionino). Tačiau kai 
kurie tyrėjai teigia, kad organiz-
mas nepagamina būtino optima-
liam jo funkcionavimui cholino 
kiekio, nes cholino sintezei bū-
tini folio rūgštis ir vitaminas B12. 
Folio rūgšties labai dažnai trūks-
ta daugeliui žmonių.

Funkcijos organizme
Tyrimais nustatyta, jog mais-

tinis cholinas (t.y. lecitino – or-

ganinio junginio, be kurio neį-
manoma mūsų ląstelių veikla – 
forma) didina „gerojo“ ir maži-
na „blogojo“ cholesterolio kiekį 
organizme. Tai padeda norma-
lizuoti lipidų (augalinės ir gy-
vūninės kilmės medžiagos, ku-
rioms priklauso riebalai ir į juos 
panašios medžiagos; jų yra visų 
organizmo ląstelių sudėtyje) 
koncentraciją kraujyje, sumaži-
na širdies ligų riziką. Labai svar-
bu ir tai, jog, normalizavus rie-
balų apykaitą, nesunku norma-
lizuoti ir kūno masę.

Cholinas padeda organiz-
mui pasigaminti metioniną (ši 
aminorūgštis reguliuoja orga-
nizmo lipidų apykaitą), šali-
na iš organizmo kai kurias me-
džiagas, kurių perteklius žaloja 
kraujagysles ir didina krešulių 
susidarymo pavojų. Dėl cholino 
kraujagyslės lieka sveikos, šir-
dies ritmas būna normalus, taip 
pat sustiprėja širdies raumuo.

Šis B grupės vitaminas sau-
go nuo sunaikinimo visų ląste-
lių membranas, pasižymi rami-
namuoju poveikiu, gerina gal-
vos smegenų, nervų sistemos 
veiklą, padeda išvengti depre-
sijos, lėtina piktybinių ląstelių 
augimą, valo iš organizmą toksi-

nus (biologinės kilmės nuodus).
Cholinas taip pat naudingas 

esant kepenų pažeidimams dėl 
neteisingos mitybos, alkoholio 
vartojimo, įvairių ligų, kai ku-
rių vaistų ir narkotinių medžia-
gų. Šiais atvejais jis padeda grei-
čiau pasveikti. Dėl jo pagerėja 
kepenų funkcija, tulžies pūslėje 
nesusidaro akmenys, o vande-
nyje tirpius vitaminus (A, E, D, 
K) organizmas pradeda pasisa-
vinti visu 100 procentų.

Pastaba. Kai 40-mečiai vy-
rai ir moterys pradeda skųs-
tis skleroze, sparčiu senėjimu, 
dėl to kaltindami „niekam tiku-
sius“ genus, pinigų stygių, svei-
katai nepalankią aplinką ir kito-
kius veiksnius, visų pirma reikė-
tų pagalvoti, ar organizmui ne-
trūksta cholino.

Stygiaus požymiai:
• nuolatinis nervinis dirglu-

mas;
• nuovargis;
• išsiblaškymas;
• gastritas (skrandžio užde-

gimas), skrandžio opaligė, kiti 
skrandžio ir žarnyno sutrikimai;

• viduriavimas (vartojant 
riebų maistą);

• arterinio kraujospūdžio 

padidėjimas;
• kraujodaros sistemos su-

trikimai;
• širdies ir kraujagyslių li-

gos;
• inkstų ir kepenų funkcijos 

nepakankamumas;
• vėžys;
• vaikams sulėtėja augimas, 

pablogėja kepenų veikla.
Pastaba. Didžioji dauguma 

cholino stygiaus požymių taip 
pat gali būti susiję ir su kitomis 
biologiškai aktyviomis medžia-
gomis bei įvairiomis ligomis. 
Todėl, remiantis šiomis nuoro-
domis (jų paskirtis – pažintinio, 
šviečiamojo pobūdžio) nepatar-
tina nusistatyti sau diagnozę ir – 
juo labiau – ieškoti cholino pre-
paratų (jei tikrai jų prireiks, pa-
skirs gydytojas).

Šaltiniai:
• kiaušinio trynys;
• žuvis;
• kepenys;
• inkstai;
• varškė;
• sūris;
• sojų produktai;
• salotos;
• žiediniai kopūstai;
• žemės riešutai;

• pupos, pupelės;
• aliejus (nerafi nuotas).

Baigiamasis žodis
Cholinas neatsparus stip-

raus šarmo, ilgesniam karščio 
poveikiui („nebijo“ trumpalai-
kio karščio); didžiausi choli-
no „priešai“ – sulfanilamidiniai 
preparatai, estrogenas, alkoho-
lis. Beje, cholino aktyvumą di-
dina B grupės vitaminai.

Ilgą laiką buvo manoma, jog 
pats organizmas sugeba pasiga-
minti cholino tiek, kiek reikia. 
Tačiau 1993 m. pradžioje moks-
lininkai įrodė, jog yra daugybė 
priežasčių, kurios per trumpą 
laiką išsekina organizme cho-
lino atsargas. Antai po stipraus 
nervinio streso organizmas gali 
prarasti dvigubai daugiau cho-
lino nei kitais atvejais.

Pastaba. Kartais žmonės, 
nepasitarę su gydytoju, užsii-
ma savigyda: pradeda vartoti 
ne maisto produktus, turinčius 
lecitino, o jo preparatus kaip 
cholino pakaitalą. Tai anksčiau 
ar vėliau sukelia vitamino B6 
stygių, pykinimą arba vėmimą, 
viduriavimą ir nemalonų bur-
nos kvapą.

Romualdas OGINSKAS

Įprasta manyti, jog jei galvos 
smegenų žievės sritis, atsakinga 
už regą, nedalyvauja informaci-
jos apdorojimo procesuose nuo 
pat vaikystės, ateityje ji nebegalės 
atlikti šios funkcijos. Žydų univer-
siteto Jeruzalėje mokslininkai įro-
dė, jog, naudojant specialius įren-
ginius, įmanoma atgaivinti minė-
tą smegenų sritį ir suteikti akliems 
žmonėms galimybę suvokti aplin-
ką, tarsi jie matytų.

Specialus įrenginys primena 
vaizdo kamerą, sujungtą su proce-
soriumi ir ausine. Procesorius skir-
tas apdoroti videokameros siun-
čiamus vaizdus ir paversti juos 
garsais, kuriuos tinkamai suvoktų 
žmogus. Išmokęs suprasti tam tikrą 
jam per ausines siunčiamą koduo-
tą informaciją, žmogus gali suvokti 

aplinką, tarsi ją matytų. Anot moks-
lininkų, mokymai suprasti specia-
lų kodą užtrunka apie 70 valandų.

Atlikę įvairius bandymus 
mokslininkai pabrėžia, jog di-
džiausias atradimas yra tai, jog net 
nuo gimimo nereginčio žmogaus 
smegenys geba atskirti įvairią vizu-
alinę informaciją – ji apdorojama 
skirtingų smegenų sričių. Tai reiš-
kia, jog suteikus smegenims tinka-
mą informaciją apie žmogų supan-
čią aplinką, jo smegenys gali veik-
ti taip, tarsi žmogus iš tikrųjų viską 
matytų. Pasak profesoriaus Amiro 
Amedžio, tai tik dar kartą įrodo, ko-
kios lanksčios ir gebančios prisitai-
kyti prie įvairių pasikeitimų, naujos 
informacijos apdorojimo yra žmo-
gaus smegenys.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Šiemet nupirktos 97 177 vak-
cinos dozės, jos paskirstytos ir pri-
statytos į 474 sveikatos priežiūros 
įstaigas visoje Lietuvoje. Ši vakci-
na pasiekė poliklinikas, ligonines 
bei globos ir slaugos namus – vi-
sas įstaigas, pateikusias paraiškas 
šiai vakcinai gauti. Šiemet buvo 
nupirkta prancūziška gripo vak-
cina „Vaxigrip“ (gamintojas „Sanofi  
Pasteur“).

Nemokamai nuo sezoninio 
gripo jau skiepijami pavojingų 
gripo komplikacijų rizikos gru-
pei priskiriami asmenys: vyresni 

nei 65 metų ir bet kurio amžiaus 
sergantieji lėtinėmis ligomis (šir-
dies ir kraujagyslių, kvėpavimo 
takų, inkstų ir kt.), taip pat gyve-
nantieji globos ir slaugos įstaigo-
se bei medicinos darbuotojai. Ri-
zikos grupei priskiriami asmenys 
dėl skiepų turėtų kreiptis į savo 
šeimos gydytoją.

Teigiama, jog skiepai yra pati 
efektyviausia imunoprofi laktikos 
priemonė, apsauganti nuo gripo 
ir jo sukeliamų komplikacijų. Ne-
būkime abejingi savo ir aplinki-
nių sveikatai.

Suvokti aplinką 
akliesiems padės garsai

Sezoninio gripo vakcina
Valstybinė ligonių kasa (VLK) praneša, jog sezoninio 
gripo vakcinos dozės, nupirktos Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo biudžeto lėšomis, jau pristatytos į 
sveikatos priežiūros įstaigas.

Ir gerai žinomos 
priemonės, ir naujovės

UAB „Pirmas žingsnis“ sten-
giasi klientus supažindinti su 
naujovėmis – parodyti, kas su-
kurta jų pačių ar kitų gamintojų 
siekiant pagerinti jų gyvenimo 
kokybę, sumažinti patiriamus 
nepatogumus. Specialistai taip 
pat reaguoja į individualius žmo-
gaus poreikius ir stengiasi padė-
ti net jei įmonė neturi jam reika-
lingų priemonių. Taip prieš ke-
lerius metus sukurta vadinamo-
ji „Gervė“ – priemonė, skirta ra-
šyti tekstą klaviatūra rankų ne-
valdančiam žmogui.

UAB „Pirmas žingsnis“ siūloma nau-
jovė – specialus diržas, malšinantis 
skausmą.
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

 Švenčianti savo 100 metų 
jubiliejų giminaičių globojama 
jubiliatė laukė svečių – išskirti-
nio gimtadienio proga ją sveiki-
no „Sodros“ ir Biržų rajono sa-
vivaldybės atstovai.

„Visa žinojau, o dabar prade-
du pamiršti. Ir lazdą kur paside-
du užmirštu. Laukiu, kol Pranu-
tė ateis – be jos ir apsivilkti pati 
nebegalėčiau“, – apie savo glo-
bėją Pranutę Balčiūnienę kalba 
jubiliatė B.Viplentienė – švaru-
tėlė, gražiai papuošta ir tvarkin-
guose namuose laukianti gimta-
dienio svečių. 

Nors akims nusilpus mo-
čiutė garbių žmonių nematys ir 
visų jai pasakytų žodžių negir-
dės, ji žino – tai bus jos gimta-
dienio šventė. O viską suprasti 
jai padės Pranutė. Globėja Bro-
nę ir maitina, ir prausia, ir ap-
skalbia. Rūpinasi, kad seno-
lės sodybos kiemas būtų gra-
žus, o namelio viduje netrūk-
tų šilumos.

Prisimindama prabėgusias 
jaunystės dienas jubiliatė pasa-

koja, jog anuomet jos gyveni-
mas buvo kitoks. „Dabar vie-
na palikau – nei vyro, nei vai-
kų. Vyras Petras mirė, kai dar 
buvo jaunas, 55 metų, ir mane 
paliko su dviem nedideliais vai-
kais – Baliuku ir Algiu“, – pasa-
koja senolė.

Pensinio amžiaus sulaukusi 
Bronė nesirengė tapti išlaikyti-
ne. Išvažiavo į Panevėžį, kur gy-
veno jos vaikai. Ten triūsė gė-
lių šiltnamiuose, vištų ir žvėre-
lių fermose. Močiutę, anot kai-
mynų, dar ne taip seniai iš Ku-
preliškio į Panevėžį pas gydyto-
jus autobusu savarankiškai va-
žinėdavusią, jėgos ėmė apleisti 
po sūnaus Balio mirties.

Nepaisant nelengvo likimo, 
senolė džiaugiasi, kad šalia nuo-
lat yra artimų žmonių. Dabar 
pas močiutę iš Panevėžio atva-
žiuoja vaikaičiai, marti, aplan-
ko ir sesuo. Nors senolė nebeke-
pa artimųjų taip mėgtų pyragų, 
nebemato aplankyti užsukusių-
jų veidų, ji džiaugiasi esanti my-
lima ir globojama.

Šventė garbų jubiliejų
„Šiaurės rytų“ tinklalapyje paskelbtame Alfredos Gudienės 
straipsnyje „Šimtmečiu vainikuotas gimtadienis“ rašoma 
apie garbaus jubiliejaus sulaukusią Bronę Viplentienę.

Minėjo diabeto dieną
„Kauno dienos“ tinklalapyje paskelbtame Jurgitos Šakie-
nės straipsnyje „Kauniečiai nuo diabeto bėga ir lakstyda-
mi laiptais“ rašoma apie organizuotus renginius minint Pa-
saulinę diabeto dieną.

Minint Diabeto dieną, Lietu-
vos sveikatos mokslų universi-
teto studentai kauniečiams pri-
minė pagrindinius šios ligos 
simptomus ir suteikė galimy-
bę nemokamai pasitikrinti, ar ji 
dar negresia.

Viena vietų, kur buvo ga-
lima sužinoti gliukozės kiekį 
kraujyje, kuris yra vienas svar-
biausių rodiklių nustatant dia-
betą, buvo Kauno miesto savi-
valdybės Didžioji salė. Čia nuo 
pat akcijos pradžios prie būsi-
mų medikų nutįso didžiulė eilė.

„Mano gliukozės kiekis 
kraujyje yra ties riba“, – atsidu-
so eilėje stovėjusi buvusi gydy-
toja odontologė Irena Vitkaus-
kienė. Ji neslėpė, kad gresian-
ti diabeto diagnozė ją gąsdina, 
tad moteris reguliariai tikrinasi 
sveikatą ir stengiasi atsižvelgti į 
gydytojų rekomendacijas.

Tyrimams parodžius, kad 
gliukozės kiekis kraujyje paki-
lęs labiau nei reikėtų, ji sakė ri-
bojanti mitybą: vengianti saldu-
mynų, miltinių gaminių. Tada 
situacija pagerėja. „Einu į vi-
sas akcijas, susijusias su diabe-
tu. Šeimos gydytoja retokai gali 
siųsti tyrimams, tad naudojuo-
si kiekviena proga“, – aiškino 
I.Vitkauskienė.

Kaunietis Aidas Rimša taip 
pat pasinaudojo galimybe ne-
mokamai pasitikrinti. „Esu kan-
didatas į diabetikus“, – aiški-
no pensininkas. Buvęs inžinie-
rius, sužinojęs, kad sutrikusi jo 
organizmo tolerancija gliuko-
zei, iš dalies pakeitė savo gyve-
nimo būdą. „Visas gyvenimas 

prabėgo už rašomojo stalo. Da-
bar stengiuosi reguliuoti mity-
bą, daugiau judėti, pavyzdžiui, 
darbuojuosi sode. Jeigu gliuko-
zės kiekis padidėja, būna, kad 
palakstau laiptais aukštyn že-
myn“, – pasakojo A.Rimša.

Pasaulinės diabeto dienos 
minėjimo renginius vainikavo 
eisena Laisvės alėja ir vakare 
mėlyna spalva nušvitusi Kauno 
rotušė. Diabeto dienos simbolis 
yra mėlynas ratas, reiškiantis, 
jog visuomenė privalo vienytis, 
kad įveiktų šios ligos epidemiją.

Tarp hiperglikemijos po-
žymių yra nuolatinis trošku-
lys, didelis alkis, galvos svai-
gimas, pilvo skausmas, greitas 
širdies plakimas. Sveiko žmo-
gaus kraujyje gliukozės kiekis 
svyruoja maždaug nuo 4,1 iki 
6,1 mmol/l. Padidėjęs gliukozės 
kiekis kraujyje dar nerodo fakto, 
kad žmogus serga diabetu, ta-
čiau tai yra ženklas susirūpinti 
ir atlikti kitus tyrimus.

Šia lėtine liga susergama dėl 
nepakankamos insulino gamy-
bos kasoje arba sutrikusios jo 
veiklos audiniuose. Būtent in-
sulinas atsako už tai, kad krau-
jo gliukozė patektų į ląsteles ir 
būtų paversta energija. Tiek in-
sulino stoka, tiek sutrikusi jo 
veikla gausina gliukozės kiekį 
kraujyje. Dėl to ilgainiui pažei-
džiamos organizmo kraujagys-
lės, įvairūs audiniai ir organai, 
galima net ir apakti.

Šiuo metu pasaulyje diabe-
tu serga apie 246 mln. žmonių. 
Prognozuojama, kad 2025 m. šis 
skaičius pasieks 380 mln.

pagalbos skyriaus vyriausioji 
specialistė Rasa Biekšienė ragi-
no neįgaliuosius su, jų nuomone, 
neteisingomis išvadomis nesu-
tikti ir jas ginčyti. V.Šimkūnienė 
patikino, jog yra atvejų, kai Elek-
trėnų neįgaliesiems buvo pakeis-
tos NDNT išvados, tad negalima 
nuleisti rankų.

Trūksta lėšų, bet 
ne norinčiųjų gauti 

paslaugas
Nors neįgalieji „sveiksta“, 

neįgaliųjų NVO atstovai pasa-
kojo nesusidūrę su paslaugų ga-
vėjų skaičiaus mažėjimu – jų ne-

žiau lėšų neįgaliųjų NVO pro-
jektams finansuoti, Socialinės pa-
ramos skyriaus specialistės Auš-
ra Talkauskienė ir Asta Vitkaus-
kienė pasakojo, kad taip iš dalies 
gali būti dėl netikslaus neįgaliųjų 
skaičiaus. Pasak jų, savivaldybė 
nepajėgia „išgryninti“ visų jos te-
ritorijoje gyvenančių neįgaliųjų ir 
žino tik tuos, kuriems skiriamos 
vienos ar kitos išmokos. Nežino-
ma, pavyzdžiui, kiek savivaldy-
bėje darbingo amžiaus neįgalių-
jų. Pasak specialisčių, painiavos 
kyla dėl to, jog neretai, skaičiuo-
jant Trakų ir Elektrėnų savival-
dybių teritorijose gyvenančius 
neįgaliuosius, nurodomas ben-
dras jų skaičius, o kiek kurioje 

nevengtų pasidomėti, ką apie 
tai mano neįgalieji ir jų atstovai.

Į globos įstaigą – su savo 
priemonėmis

Daug klausimų susirinkusie-
ji turėjo kartu su LND atstovais 
į Elektrėnus atvykusiai Sveika-
tos apsaugos ministerijos atsto-
vei R.Biekšienei ir Techninės pa-
galbos neįgaliesiems centro Vil-
niaus skyriaus vyriausiajam spe-
cialistui Ramūnui Aladavičiui. 
Sužinota iš R.Biekšienės infor-
macija dėl medicininės reabili-
tacijos diskusijoje dalyvavusieji 
žadėjo dalytis su neįgaliaisiais. 
Kilus įtarimų dėl to, kad pirmi-
nės sveikatos priežiūros įstai-
gose žmonės galbūt blogai in-
formuojami apie šios reabilita-
cijos skyrimo tvarką, mero pa-
vaduotojas V.Valiušis žadėjo pa-
sirūpinti, kad į tai būtų atkreip-
tas dėmesys. Elektrėnų sociali-
nės globos namų direktorė Da-
nutė Suchockienė teiravosi dėl 
techninės pagalbos priemonių 
išdavimo tvarkos. R.Aladavičius 
susirinkusiuosius informavo, 
jog priemonės, pateikus rei-
kiamus dokumentus, išduoda-
mos patiems neįgaliesiems arba 
jiems atstovaujantiems sociali-
niams darbuotojams, artimie-
siems. Jos negali būti išduotos 
globos įstaigai, gavėjas turi būti 
konkretus žmogus. Specialistas 
taip pat pažymėjo, kad išduo-
ta priemone žmogus gali nau-
dotis iki pasibaigs jos naudo-
jimo terminas (kuris prireikus 
gali būti pratęsiamas arba prie-
monė keičiama nauja), nesvar-
bu, ar gyvena savo, ar sociali-
nės globos namuose. Kilus klau-
simui dėl to, kaip su neįgalie-
siems išduotomis techninės pa-
galbos priemonėmis turėtų pa-
sielgti juos priimanti globos įs-
taiga, R.Aladavičius paaiškino, 
jog, jei įstaiga pageidauja, žmo-
gų gali priimti kad ir su jo nau-
dojama funkcine lova, reikala-
vimo tuoj pat grąžinti priemo-
nes žmogui keliantis į globos įs-
taigą nėra.

Diskusijai besibaigiant daly-
viai pripažino, kad toks pasidali-
jimas informacija – labai naudin-
gas. Galbūt jis paskatins glau-
džiau bendradarbiauti savival-
dybę ir neįgaliųjų NVO. Dėl to 
turėtų pasistengti abi pusės.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Autorės nuotr.

Bendrų tikslų lengviau siekti išvien

trūksta, tiesiog organizacijos dėl 
per mažo finansavimo nebepa-
jėgia jų aptarnauti. Taip, pavyz-
džiui, užuot teikus skalbimo pas-
laugas 5 dienas per savaitę, skal-
biama tik 3 kartus ir pan. Pasak 
Elektrėnų neįgaliųjų draugijos 
pirmininkės Onos Medzikaus-
kienės, negalint mokėti atlygini-
mų darbuotojams tenka mažinti 
jų darbo krūvius, taip mažinant 
ir paslaugų skaičių bei įvairovę. 
Kai kurių iki šiol sėkmingai teik-
tų paslaugų tenka atsisakyti dėl 
įrangos susidėvėjimo – neberei-
kalinga tapo draugijos turima 
kompiuterių klasė, mat techni-
kai atnaujinti reikėtų daug lėšų, o 
šias paslaugas Elektrėnų gyven-
tojai nemokamai gauti gali bib- 
liotekoje. Nors transporto pas-
laugų neįgaliesiems Elektrėnuo-
se tikrai reikia, vienas iš dviejų 
turimų draugijos autobusiukų 
juos vežioja tik kelias valandas 
per savaitę – trūksta pinigų vai-
ruotojo atlyginimui.

Nesuskaičiuoja neįgaliųjų
Svarstant, kodėl Elektrėnų 

savivaldybei skiriama vis ma-

konkrečiai gyvena negalias tu-
rinčių žmonių – neaišku.

Būtina bendradarbiauti
Pasak savivaldybės atstovų, 

neįgaliųjų nuomonės priimant 
jiems aktualius sprendimus atsi-
klausiama, tačiau atskiros tary-
bos savivaldybėje nėra. Štai, pa-
vyzdžiui, svarstant pernykščius 
neįgaliųjų NVO paraiškų projek-
tus ir sprendžiant dėl finansavi-
mo, pastabas ir pasiūlymus pa-
prašyta pateikti ir neįgaliųjų at-
stovų. Pasisakyti įvairiais rūpi-
mais klausimais, aptarti kylan-
čias problemas pasak diskusijoje 
dalyvavusio Elektrėnų savival-
dybės mero pavaduotojo Vikto-
ro Valiušio, neįgalieji ar jų atsto-
vai visada gali kreipdamiesi į sa-
vivaldybę, tarybą. Z.Jančauskio 
nuomone, rezultatai būtų geres-
ni, jei šis savivaldybės ir neįga-
liųjų NVO ryšys būtų abipusis – 
jei ne tik neįgalieji, susidūrę su 
problemomis, kreiptųsi į savival-
dybę, bet ir ši, svarstydama įvai-
rius klausimus – transporto or-
ganizavimo, aplinkos tvarkymo, 
švietimo, sveikatos apsaugos – 

Diskusijos dalyviai sutarė, jog pasikalbėti apie problemas, pasidalyti infor-
macija ir užduoti klausimus specialistams buvo naudinga.

Tas įdomus ir keistas laikas
Į klausimą, kas yra laikas, 

amerikiečių išradėjas Tomas 
Edisonas atsakė: „Laikas yra 
vienintelis turtas, kurį turi kiek- 
vienas žmogus, ir kurio nega-
li sau leisti prarasti.“ Laiko už-
tenka viskam po dangumi, bet 
mums jo visada trūksta. Kuo 
žmogus laimingesnis, tuo lai-
kas trumpesnis. Jis gydo visas 
žaizdas, bet kartu yra negailes-
tingas griovėjas.

Laiko vertinimas priklauso 
nuo daugelio aplinkybių. Beveik 
prieš 70 metų Albertas Einštei-
nas taip aiškino laiko reliatyvu-
mą: „Kai vaikinas sėdi su mer-
gina, valanda jam atrodo tarsi 

sekundė. Bet pasodinkite jį pli-
ką ant karštos krosnies ir jam se-
kundė atrodys tarsi valanda.“

Visi, tiek gyvūnai, tiek žmo-
nės, turi savo biologinį laikro-
dį. Pavyzdžiui, paukščiai žino, 
kada jiems išskristi į šiltuosius 
kraštus ir kada iš jų grįžti. Įdo-
mu tai, jog žmogaus būsenos 
skirtingu paros laiku nėra vie-
nodos: 2 val. nakties žmogus 
kiečiausiai miega, 4 val. 30 min. 
– laikas, kai kūno temperatūra 
žemiausia, 6 val. 45 min. grei-
čiausiai kyla kraujospūdis ir t.t. 
Laikrodžio rodyklės sukinėji-
mas keičiant žiemos ir vasaros 
laiką sujaukia mūsų biologinį 

laikrodį.
Sekundė – tai laikas tarp 

sveiko žmogaus širdies dūžių. 
Per ją Žemė nuskrieja 30 km 
aplink Saulę, o pastaroji Galak-
tikoje įveikia 374 km atstumą. 
Per minutę naujagimio sme-
genys išauga 1–2 miligramus. 
Žmogus per minutę vidutiniškai 
gali pasakyti 150 žodžių. Per va-
landą žmogaus kūno ląstelė pa-
sidalija pusiau.

Sakoma, laikas bėga. Neži-
nome, nei kur, nei kiek jo dar 
yra. Branginkime jį!

Pagal Jono Grigo knygą „Kiek trunka 
sekundė“ parengė

Janina OŽALINSKAITĖ
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 LAbAs RyTAs, LIETu-
vA: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – ži-
nios; 6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 
8.35 – orai, sportas.
12.15 – 15.00 LAbA DIENA, LIE-
TuvA: 12.20, 14.40 – žinios; 
12.25, 14.50 – sportas, orai; 
13.00, 14.00 – LRT radijo žinios.

Redakcija primena,  
kad verta sekti Tv stočių 

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

baltijos Tv

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

6 psl.2012 m. lapkričio 22–28 d., Nr. 46 (1115), „Bičiulystė“



Neįgalieji pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Pasaulyje
Vaikų darželis 

pakvietė senutę
Švedijoje 1907 m. gimusi pensi-

ninkė Ana Erikson paštu gavo kvie-
timą, kuriame buvo pranešama, kad 
ji gali pradėti lankyti užsiėmimus iki-
mokyklinėje įstaigoje. Senelių na-
muose gyvenanti moteris gavo vie-
ną iš 60 kvietimų, kuriuos išsiuntinė-
jo tenykštis švietimo centras. Įstaigos 
atstovai paaiškino, kad laiškai buvo 
išsiųsti visiems, „kurie gimė 7-aisiais“. 
Tačiau centro darbuotojai neatsižvel-
gė į tai, kad tarp adresatų yra ne tik 
2007 m. į šį pasaulį atėję vaikai, bet ir 
1907 m. gimusi senutė. Pasak švieti-
mo įstaigos atstovės, su centru susi-
siekė A.Erikson duktė ir pranešė apie 
klaidą. „Mums abiem ši situacija pasi-
rodė komiška“, – pareiškė mokyklė-
lės direktorė senolės bendrapavardė 
Marina Erikson.

Pervažiavo 
„nesąmoningą“ 

pilietį
JAV Arizonos valstijos gyven-

toja automobiliu pervažiavo savo 
vyrą, sužinojusi, kad jis nedalyva-
vo JAV prezidento rinkimuose. Po-
licijos duomenimis, Holė Solomon 
neigiamai vertino dabartinio vals-
tybės vadovo Barako Obamos poli-
tiką ir tikėjosi, kad jos vyras atiduos 
savo balsą už respublikonų kandi-
datą Mitą Romnį. Kai paaiškėjo, kad 
vyras pasielgė kaip nesąmoningas 
pilietis ir ignoravo rinkimus, įtūžu-
si H.Solomon, sėdėjusi prie visurei-
gio vairo, ėmė vaikytis savo sutuok-
tinį po automobilių stovėjimo aikšte-
lę ir galiausiai jį partrenkė bei perva-
žiavo. Policija sulaikė moterį, jai gali 
būti pateiktas kaltinimas dėl fizinio 
smurto sunkinančiomis aplinkybė-
mis. Pati H.Solomon teigia, kad no-
rėjo tik pagąsdinti vyrą, bet per klai-
dą paspaudė akseleratoriaus pedalą.

Žmonių intelektas 
mažėja

Vidutinis žmogaus intelektas pa-
mažu mažėja – bent jau taip tvirti-
na vienas amerikiečių mokslininkas. 
Žmogaus intelektas priklauso nuo 
genų. Šie genai yra ypač neatsparūs 
mutacijoms, teigia mokslininkas. Jis 
spėja, kad žmonių intelektas per pra-
ėjusius 3 tūkst. metų palaipsniui ma-
žėjo. Pasak eksperto, jei šiandien su-
tiktume pilietį iš antikinės Graikijos, 
jo intelektas gerokai viršytų dabarti-
nio žmogaus: jis būtų išmoningesnis 
ir turėtų geresnę atmintį. Dž.Krabtris 
tvirtina: kas anksčiau nenaudojo 
savo smegenų, negalėjo išsimaitinti 
ar apsiginti nuo laukinių gyvūnų. Dėl 
to žmogaus intelektas nuolat didė-
jo. Plėtojant žemės ūkį žmonės ėmė 
gyventi didesnėmis grupėmis, kurios 
padėjo ir silpnesniems individams. 
Atskiro individo intelektas tapo ne 
toks svarbus. Svarbesnė atskiriems 
žmonėms tapo savybė apsisaugoti 
nuo ligų, kurios didesnėse grupėse 
pasireiškė dažniau.

Vegetacinės būklės 
pacientai gali 

bendrauti
Kanadietis, kuris daugiau nei de-

šimtmetį buvo vegetacinės būklės, 
sugebėjo gydytojams pranešti, kad 
nejaučia skausmo. Tai pirmas kartas, 
kai pacientas, kurio smegenys stipriai 
pažeistos, atsakė į jo slaugai svar-
bius klausimus. Pacientai, kuriems 
buvo smarkiai pažeistos smegenys, 
po traumos pereina į komos būklę, 
o iš jos pabudę iki galo neatsigauna, 

Pomėgius pakoregavo 
gyvenimas

Šio neįprasto užsiėmimo 
Džonas ėmėsi prieš 9-erius me-
tus. Iki tol bene dvidešimtmetį 
vyras dirbo mėgstamą darbą – 
statė namus. Per nelaimingą at-
sitikimą darbe jis smarkiai susi-
žalojo ir išgirdo negailestingą gy-
dytojų nuosprendį – tęsti mėgs-
tamos veiklos sveikata jam ne-
beleis. Dėl rimto raumenų siste-
mos pažeidimo vyras ėmė jaus-
ti nuolatinį skausmą ir gyveno 
slegiamas visiško paralyžiaus 
pavojaus. Pasak jo, šios naujos 
širdžiai mielos veiklos suradi-
mas leido jam lengviau kvėpuo-
ti – pasinėręs į inkilų gamybą jis 
pamiršta skausmą. Vyras pasa-
koja visada mylėjęs paukščius, o 
likęs be darbo nutarė, jog, užuot 
statęs namus žmonėms, gali jais 
„pradžiuginti“ paukščius. „Da-
rydamas inkilus tarsi persijun-
giu, įgyvendinu savo idėjas, ne-
jaučiu apribojimų. Kol galiu juos 
daryti, jaučiuosi naudingas ir ži-
nau, kad liga manęs neįveiks“, – 
pasakoja Džonas.

Inkilai atkartoja 
architektūros paminklus

Iš pradžių buvęs tik hobis, 
kasdienos paįvairinimas, ilgai-
niui inkilų gaminimas tapo Džo-
no ir jo šeimos pragyvenimo šal-
tiniu. Pirmuosius inkilus vy-
ras gamino sau ir jais puošė ša-
lia namų esantį sodą, džiaugėsi, 
jog jo triūsą vertina ir šių dailių 
inkilų gyventojai. Tai vyras va-
dina didžiausiu savo darbo pa-

Rūmų paukščiams kūrėjas

Kryžiažodis „Sula“
Vertikaliai: 1. Prancūzijos miestas 

2. Televizijos žinių laida 4. Miestas, nuo 
1947 m. vadinamas Nemanu 5. Žiemą 
brolis, o vasarą molis 6. Taukuose vir-
tas apvalus pyragaitis 7. Kubos sostinė 
12. Gardus 13. Pieno produktas 14. Pie-
velė 15. Mamos sesuo 17. Remarko ro-
manas „... draugai“ 18. Beržų sultys 
20. Didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmo-
na 21. Gydytojas 22. Saugoti 23. Žemės 
paviršiaus irimas nuo vandens, vėjo, ledo 
24. Tragiškų vaidmenų atlikėjas 25. Tuš-
čias laukas, negyvenama vieta.

Horizontaliai: 3. Paduotas į teismą, 
... atsakomybėn 8. Mėnuo 9. Televizijos 
laida „Duokim ...“ 10. Šekspyro drama 
11. ... Čekuolis 14. Vaiko amžius 16. Stie-
bas be lapų 19. Nesąmonė, beprasmybė 
23. Tiltinis statinys virš kelio ar vandens 
transportui ar komunikacijoms 26. Mu-
zikos instrumentas 27. Netikėtai, nelauk-
tai 28. Avių jaunikliai, ėriukai 29. Pokštas, 
juokavimas, prasimanymas 30. Daik-
tas, teikiantis sėkmę, laimę (jį turinčio-
jo įsitikinimu).

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Rytas“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Drapas 2. Uoga 3. Intakas 4. Pagalys 5. Ūmai 6. 

Agatas 7. Skarda 9. Arklas 12. Gyvatvorė 13. Panevėžys 16. Mor-
ta 17. Rytas 20. Samtis 22. Indija 23. Lubinas 24. Žibalas 25. Gi-
tara 27. Orlova 30. Žara 32. Peru.

Horizontaliai: 1. Daugai 4. Papūga 7.  Snaigė 8. Havana 
10. Pasas 11. Aras 14. Kalk 15. Gyvatynas 18. Artojas 19. Žemy-
nas 20. Sietuva 21. Vėdarai 26. Traukinys 28. Trio 29. Arti 31. Gi-
das 33. Stažas 34. Verona 35. Anapus 36. Sūduva.

Gimtajame Toronte (Kanadoje) Džonas Luzeris žinomas 
kaip inkilų gamintojas. Neapsigaukite manydami, esą di-
delio čia daikto sukalti namelį paukščiams, – šis medžio 
meistras kuria tikrus meno kūrinius, kuriuose noriai apsi-
gyvena sparnuočiai.

gyrimu. Pasak Džono, labiausiai 
jo kuriamuose inkiluose mėgsta 
apsigyventi žvirbliai. Inkilai yra 
šilti ir tvirtinami gerokai pakė-
lus nuo žemės, tad jie – tokie pat 
patogūs kaip ir įprasti. Stebėda-
mas paukščius vyras net suge-
bėjo savo kūrinius patobulin-
ti – kartą pamatęs žvirblius, be-
žaidžiančius baloje, jis ėmė kurti 
inkilus su „baseinais“ – džiaugtis 
jais naujakuriams niekada nepa-
bosta. Įkvėpimo Džonas pasako-
ja besisemiantis iš Viktorijos lai-
kų (XVIII a.), jį taip pat žavi Eu-
ropos architektūra. Ateityje vyras 
planuoja sukurti inkilų, atkarto-
jančių žymius Anglijos architek-
tūros paminklus.

paukščiams kainos svyruoja nuo 
200 iki 2 500 dolerių (atitinkamai 
nuo 536 iki 6 700 litų). Didžiau-
sias Džono sukurtas inkilas yra 
2,7 x 2,7 kv. m.

Pasak vyro, klientai dažnai 
prašo pagaminti panašius į na-
mus inkilus, taip pat populiarūs 
Baltuosius Rūmus primenantys 
inkilai. Dažniausiai jie užsakomi 
norint juos dovanoti draugams, 
artimiesiems, rečiau žmonės jų 
užsisako sau. Pastaruoju metu 
Džonas vos bespėja gaminti in-
kilus pagal užsakymą, tad kur-
ti savo malonumui gali nebent 
žiemą, kai šių grožybių paklau-
sa kiek sumažėja. Įdomu, kad in-
kilams jis naudoja tik nuo senų 
sugriautų svirnų likusią medie-
ną, o juos gaminti pradeda nu-
sibraižęs planą ir kartoja tokius 
pat veiksmus, lyg statytų tikrą 
namą. Taip vyras tarsi nenutols-
ta nuo mėgto darbo. Pasikeitė 
tik jo statomų „namų“ naujaku-
riai – anksčiau juose apsigyven-
davo žmonės, dabar čia įsikuria 
sparnuočiai.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKAITĖ

Pomėgis tapo 
pragyvenimo šaltiniu
Per pastaruosius 5-erius me-

tus Džonas sukūrė daugiau kaip 
70 inkilų. Dabar jo statomų rūmų 

nereaguoja į aplinką ir lieka vegeta-
cinės būklės. Išlieka miego ir būdra-
vimo laikotarpiai, kai pacientų akys 
atmerktos, bet, manoma, jie nesuvo-
kia nei savęs, nei aplinkinio pasaulio.

Kanadietis Skotas Rutlis, kuriam 
dabar 39-eri, prieš 12 m. pateko į au-
tomobilio avariją. Visi fiziniai jo būk- 
lės vertinimai rodė, kad pacientas 
nesuvokia aplinkos ir negali ben-
drauti. Tačiau britų neurologas pro-
fesorius Eidrianas Ouvenas, kuris va-
dovavo Vakarų Ontarijo universite-
to gydytojų komandai, teigia, kad 
S.Rutlis tikrai nėra vegetacinės bū-
klės. Gydytojai pacientui uždavė 
klausimų, ir tuo pačiu metu jo sme-
genų veikla buvo stebima funkci-
nio magnetinio rezonanso apara-
tu. E.Ouvenas teigia, kad S.Rutlis yra 
sąmoningas. Pagal jo smegenų ak-
tyvumą buvo nustatyta, kad jis atsa-
ko į gydytojų klausimus. Pasak profe-
soriaus, jo pacientas tikriausiai žino, 
kas jis ir kur yra.

Islamistas reikalauja 
nugriauti piramides

Vienas iš Egipto salafitų lyderių 
šeichas Murganas Salemas al Goha-
ris paragino nugriauti piramides ir 
Didįjį sfinksą Gizoje. Šis islamistų pa-
mokslininkas pareiškė, kad „kiekvie-
no musulmono pareiga – naikinti 
tokius stabų garbinimo simbolius“. 
Čia jis prisiminė Budos statulas Ba-
miano provincijoje Afganistane, ku-
rias sunaikino talibai. „Alachas palie-
pė pranašui Mahometui naikinti to-
kius stabus, ir mes tai turime pada-
ryti su visais paminklais, kurių pilna 
Egipte ir kurie garbinami užuot šlo-
vinus Aukščiausiąjį, – sakė jis. – Kai 
aš buvau Talibano judėjimo gretose, 
mes susprogdinome Budos pamin-
klus, nes Afganistano vyriausybė to 
nepadarė.“ M.S. al Goharis seniai gar-
sėja savo radikaliomis pažiūromis ir 
raginimais griebtis smurto prieš vis-
ką, kas prieštarauja griežtoms isla-
mo normoms.

Galapagų salose 
naikinamos žiurkės 

Ekvadoro valdžia Galapagų salo-
se mėto nuodus, kad išnaikintų šim-
tus milijonų žiurkių. Graužikai kelia 
grėsmę unikalių rūšių paukščiams 
ir ropliams, kuriais garsėja šis gam-
tos rezervatas. Iš viso sraigtasparniu 
virš dviejų salų bus išbarstyta 22 to-
nos nuodų, patrauklių žiurkėms, bet 
atgrasių visiems kitiems salų gyvū-
nams. Agresyvių norveginių ir juo-
dųjų žiurkių, kurias į salas XVII amžiu-
je užvežė piratų ir banginių medžio-
tojų laivai, populiacija kasmet didė-
ja ir kelia pavojų unikaliai Galapagų 
faunai. Graužikai naikinami negyve-
namose Pinsono ir Plasa Suro salo-
se, kurių plotas – atitinkamai 1 800 
hektarų ir 9,6 hektaro. Jose gyvena 
daugiau kaip 180 mln. žiurkių. Pin-
sone vienam kvadratiniam metrui 
tenka 10 žiurkių. Graužikai ėda di-
džiųjų vėžlių, driežų, gyvačių, vana-
gų ir iguanų kiaušinius. Be to, žiurkės 
naikina augalus, kuriais minta Gala-
pagų gyvūnai. 
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

o

„Bičiulystės“ bičiulių  
posmai

Dangaus ašara.                                                                                      Egidijaus Skipario nuotr.

Jei esi pats sau priešas,
Tuomet griežki negriežęs
Dantimis ar protezu,
Vis minėdamas Jėzų,
Kol nedžiūva dar autai –
Viskas tavo nenaudai.
Tad, pasukęs makaulę,
Galgi gręžkis į saulę –
Tai didžioji viltis,
Kad siela dar pagis

V.Čyžas
Jurbarko kultūros centro ma-

žojoje salėje vienai popietei buvo 
atidarytas Viešosios bibliotekos 
literatūrinis restoranas, skirtas 
rajono neįgaliųjų draugijos ir ne-
įgaliųjų literatų klubo „Versmė“ 
nario Valentino Čyžo naujausios 
satyrinių eilėraščių ir epigramų 
rinktinės „Apetitu nesiskundė“ 
pristatymui. Tai buvo tikrai ori-
ginalus renginys. Pats šio resto-
rano „šefas“ Valentinas pasipuo-
šė prijuoste, o tarp staliukų, prie 

„Literatūrinis meniu“ 
kurių sėdėjo restorano svečiai, 
arbatą nešiojo padavėjomis per-
sirengusios bibliotekos darbuo-
tojos. Autoriaus kūrybą skaitė 
barmenai Jonas ir Gintaras. Ren-
ginį vedusi J.Korsakaitė apžvel-
gė V.Čyžo kūrybos meniu, kurį 
sudaro jau net penkios knyge-
lės: „Pirmoji perkūnija“, „Neieš-
kau išimtinių teisių“, „Neik su 
velniu obuoliauti“, „Vilties švy-
tėjimas“ ir paskutinė, kurios pri-
statymas ir vyko improvizuota-
me restorane. 

Knygelėje „Apetitu nesi-
skundė“, kaip sakė jos leidėjas 
iš Šiaulių S.Tumėnas, jaučia-
mas autoriaus palankumas kla-
sikinei eilėdarai. Kūriniai daž-
nai tradiciškai rimuoti, bet tai 
satyrinei knygelei suteikia soli-
dumo, kuris pasireiškia apgal-
votų asociatyvių minties šuo-

lių virtine. Jautri autoriaus sie-
la, nenoras susitaikyti su visuo-
menės sugedimu, atskirų žmo-
nių silpnybėmis ir trūkumais 
ragina gerinti ir skaidrinti žmo-
gaus prigimtį. 

Tarp skaitymų ir kalbų skam-
bėjo visoje Lietuvoje žinomo 
kompozitoriaus K.Vasiliausko 
atliekamos jo sukurtos humo-
ristinės dainelės. 

O paskui pasipylė sveikini-
mų ir gėlių lietus, kurį suruošė 
ir rajono savivaldybės atstovai, 
ir rajono literatai, ir kiti rengi-
nio dalyviai. 

Pabaigoje autorius nuošir-
džiai padėkojo rėmėjams, kurių 
dėka minėta knygelė išvydo die-
nos šviesą. O jų būta nemažai. 
Tai privertė ne vieną rajono kū-
rėją susimąstyti ir patikėti, kad, 
jeigu atkakliai sieks savo tikslo, 
visada atsiras žmonių, kurie pa-
dės tai padaryti.

Onutė ČIRVINSKIENĖ

Sostinėje esantys Stasio Vai-
niūno namai – savita meno oazė, 
kurioje laukiami ir mielai priima-
mi profesionalūs ir pradedantys 
menininkai, įvairių kartų sveiki 
ir neįgalūs meno mėgėjai bei jo 
puoselėtojai. Juose veikia Menų 
svetainė neįgaliems vaikams ir 
jaunuoliams, su kuriais bendrau-
ja profesionalūs įvairių sričių me-
nininkai. Šiuos namus garsina 
tradiciniai trečiadieniniai muzi-
kos, poezijos vakarai, meno mė-
gėjus vilioja nuolat veikiančios 
dailės parodos. 

Praėjusią savaitę S.Vainiūno 
namuose pristatyta Prienų Re-
vuonos mokyklos Specialiojo 
ugdymo skyriaus mokinių dar-
bų paroda. Šių namų lankytojai 
kurį laiką galės grožėtis neįga-
lių vaikų darbeliais: metų laikus 
vaizduojančiais paveikslėliais, iš 
molio nulipdytomis figūrėlėmis, 
aplikacijomis, iš popieriaus iškar-
pytais ir į paveikslą sudėliotais 
vorais, šikšnosparniais, iš daug 
mažų laikrodėlių susidedančiu 
dideliu „valandų skaičiuotoju“ 
ir kitais.

Į šventinį renginį atvyku-
sius parodos autorius ir juos at-
lydėjusius rajono savivaldy-
bės atstovus, pedagogus sutikęs 
S.Vainiūno namų vadovas Vaclo-
vas Juodpusis papasakojo apie šį 
meno centrą, čia vykstančius ren-
ginius, patikino, kad ir pats kom-

Spalvinga neįgaliųjų darbų paroda

pozitorius S.Vainiūnas mėgo 
bendrauti su jaunuoliais, skati-
no jų meninę saviraišką.

Pianistė prof. Birutė Vainiū-
naitė svečiams paskambino vie-
ną pirmųjų S.Vainiūno kūrinių – 
„Mažąją vabzdžių siuitą“. Kūri-
nio klausymasis parodos auto-
riams tapo ir įdomia edukaci-
ne užduotimi – jie turėjo atspėti, 

gėsi, kad neįgalių vaikų darbe-
liai bus eksponuojami toje pa-
čioje erdvėje, kur kabo žymių 
menininkų paveikslai, koncer-
tuoja garsūs muzikai, daininin-
kai. Revuonos vidurinės mokyk- 
los direktorė Ilona Balčiukynie-
nė dėkojo, kad S.Vainiūno namai 
atkreipia dėmesį ir į mažiausius, 
silpniausius meno puoselėtojus. 
Pasak jos, visuomenė dažniau-
siai mato tik pačius gabiausius, 
o turėtume stengtis kuo anksčiau 
įžvelgti vaikų, jaunuolių meni-
nius gebėjimus, padėti jiems at-
siskleisti – juk iš prigimties visi 
esame kūrybingi. 

20 metų pedagoginį stažą tu-
rinti mokytoja Daina Miliaus-
kienė pasakojo, kad nuo rudens 
Revuonos mokyklos dalimi ta-
pusiame Specialiojo ugdymo 
skyriuje besimokantys neįgalūs 
7–20 metų mokiniai, turintys di-
delių ir labai didelių specialiųjų 
poreikių, noriai dalyvauja mu-
zikiniuose projektuose, vaidina 
spektakliuose, lanko keramikos 
būrelį. Jiems patinka piešti, lip-
dyti iš plastilino, molio, karpy-
ti. Galimybė parodyti savo dar-
belius platesniam žmonių ratui, 
sulaukti įvertinimo – didelė pas-
kata ieškoti, dirbti. Toks pripaži-
nimas tarsi suteikia sparnus to-
lesnei kūrybai. 

O kad šie sparnai tik stiprėtų, 
skleistųsi naujiems skrydžiams, 
Lietuvos muzikų rėmimo fon-
do direktorės pavaduotoja Eglė 
Uglianskienė svečiams įteikė visą 
krepšį meninei veiklai naudingų 
priemonių.

Pasivaišinę arbata bei sal-
dumynais prieniškiai paliko 
S.Vainiūno namus, pažadėję ne 
kartą čia sugrįžti. O tądien jų 
dar laukė išvyka į Gedimino pilį 
ir įspūdingas koncertas Vilniaus 
rotušėje. 

Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr.

S.Vainiūno namuose neįgalūs moksleiviai buvo sutikti labai šiltai. 

***
Kalbėk su manimi, pavasari atūžęs.
Išleisk mane į pievą, pienėm apipink.
Abu juk žinom, kad be griaustinio nepabusim.
Kas vėjus prijaukins?
Kuo sodą puoši?
Čia tu, Geguži?
Žavingasai, numesk apsiaustą ir vasarą sutik.

***
Kokia žalia žolė rugpjūty.
Kokia vešli ir atkakli, nors kvepia rudeniu
Ir debesys pilni vėlyvojo lietaus.
Jurginai atsipūtę, kelia spalvotas kepures.
Ši vasara taip ir neišsidūko, o aš nespėjau ja atsidžiaugt.
Atsikvėpuot nespėjau jaukiom lyg upė – aušrom ir sutemom,
Ir atsimėgaut vienumos pavėsiu.
Nespėjau atsigerti vasaros –
Kad per kraštus – per burną, kūną šiltom čiurkšlėm. –
Lygu šviežiai pamilžto milžtuvėn karvės pieno.
Taip ir nuplaukė neišbraidytos brastos mano vakaro medus.

***
Bus vėlyvas lietus. Bus.
Bus ruduo ir medžiai nubluks.
Bus alėja, pilna kaštonų.
Vėjas neš miesto garsus.
Prie kioskelio stovės žmonės. Pirks vynuoges.
Eisiu lapkričiu tyliai apsunkusiom gatvėm 
Ir šypsosiuos: aš – ruduo, pamilęs pavasarį.
O vėlyvas lietus lis, kad pagirdytų sielą.

Angelė KIELIENĖ
Kuršėnai

Lapkričio idilė
Ak, tie tamsūs rudens vakarai!
Ir tas langas prie liepos belapės,
kuri troško šlamėti ilgai
ir vis tiesė šakas kambarin,
kur degė prieblandoj žvakė.

Tie neramūs balsai rudeniniai...
Kaip juos myliu – visus, visus!
Ir tą mielą spalvingą girią,
krentančius medžių lapus
ir tuos, kurie guli žemėje mirę.

Gi, gražiausias rudens motyvas,
kai meta ugninius lapus.
Ir smelkiasi tada lapkritis negyvas
į atokiausius sielos kampus...

Rudens išlydėjimas
Šiaurys jau baigia nuplėšyt
spalvingai žydinčius lapus.
Ir medžiai, stagarus ištiesę,
laukia, kas toliau jiems bus.

Ūmai pabyra pirmos snaigės
ant medžių ir šlapios žolės.
Ir stingdo ją ledinis miegas,
kol pamažu mirtis palies...

Auksinio rudenio peizažas
pavirsta balta dargana.
Ir nyksta jo grožis, lyg miražas, –
pilkėja, blunka kas diena.

Pro skraidančių snieguolių šydą
išlenda saulė balzgana.
Ir rudenį jinai išlydi,
žiemai vietą paruošdama.

Adelė MAKNAVIČIENĖ
Kaunas

TRIPTIKAS „METŲ LAIKAI“

kokius vabzdžius siuitoje įkūnijo 
kompozitorius. Lietuvos muzikų 
rėmimo fondo direktorė Liuci-
ja Stulgienė pagyrė prieniškius, 
gana greitai įvardijusius kūrinio 
„įkvėpėjus“: uodą, drugelį, žiogą 
bei vapsvą. Užsimezgusiu gyvu 
dialogu džiaugėsi ir su vaikais į 
sostinę atvykusios jų mokytojos. 

Prieniškius į sostinę atlydėju-
si savivaldybės mero pavaduo-
toja Loreta Jakinevičienė džiau-
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