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Duris atvėrė renovuotas 
Neįgaliųjų draugijos pastatas

Donorystė – 
gyvybės kelias

Širdies 
transplantacija 
tapo kovos už 
gyvybę kelio 

pradžia
Algirdas Brazauskas iš Kai-
šiadorių, prisimindamas 
pastaruosius kelerius me-
tus ir tikrą kovą už gyveni-
mą, juokauja: „Gal jau bū-
čiau su kurmiais domino 
lošęs...“ Laimei, nelošia, 
nepaisant sušlubavusios 
širdies, patirtos trans-
plantacijos ir visų kitų ne-
gandų, ilgai neleidusių 
džiaugtis gyvenimu.

Tarptautinės neįgaliųjų dienos išvakarėse Kelmės rajone 
duris svetingai atvėrė renovuotas Neįgaliųjų draugijos 
pastatas. Darbų imtasis įgyvendinant projektą „Neįgalių-
jų draugijos centro pastato rekonstrukcija ir pritaikymas 
neįgaliųjų laisvalaikiui ir užimtumui“, fi nansuotą pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos prie-
monę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

(nukelta į 4 psl.)

Simbolinę juostelę perkerpa Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis ir Neį-
galiųjų draugijos pirmininkė Elena Kančiauskaitė.

Raudondvario pl. 150, Kaunas
Tel./faks. (8*37) 409280

El.paštas: sales@pirmaszingsnis.lt
www.pirmaszingsnis.lt

Techninės pagalbos 
priemonės 

neįgaliesiems:

Kviečiame reikalingą priemonę 
išsirinkti pas mus.

 lazdos;  ramentai; 
 vaikštynės;

 neįgaliojo vežimėliai ir kt.

2011-aisiais, sulaukus ES lėšų, 
buvo pradėta Kelmės rajono neį-
galiųjų draugijos pastato, esančio 
Naudvario kaime, ir aplinkos re-
novacija. Ir štai atnaujinimo dar-
bai baigti. Lapkričio 22-ąją su-
sirinkę rajono valdžios atstovai, 
garbūs svečiai ir draugijos nariai 
perkirpo įkurtuvių juostelę ir su-
gužėjo vidun.

Iš susirinkusiųjų lūpų skam-

bėjo gražūs sveikinimo žodžiai. 
Kelmės rajono meras Vaclovas 
Andrulis padėkojo Vietos vei-
klos grupei ir jos pirmininkui Ze-
nonui Mačerniui, taip pat UAB 
„Grandinas“ direktoriui Anta-
nui Butautui ir darbininkams, at-
likusiems darbus. Rajono vado-
vas linkėjo, kad renovuotas pas-
tatas taptų šiltais ir jaukiais na-
mais, vieta, kur susibūrę neįga-

lieji įgyvendintų savo gražias idė-
jas ir sumanymus. Savivaldybės 
administracijos direktorės pava-
duotojas Vincas Metrikis Kelmės 
rajono neįgaliųjų draugiją apibū-
dino kaip vieną geriausių kolek-
tyvų ir vieną aktyviausių organi-
zacijų ne tik Kelmės rajone, bet ir 
Šiaulių apskrityje. Pasak jo, tai di-
delis draugijos pirmininkės Ele-
nos Kančiauskaitės nuopelnas – 
ji sugeba žmones suburti, išklau-
syti, padėti.

Nuo širdingos šilumos sklei-
dėsi sveikintojų gėlės. Abejingi 
neliko ir Neįgaliųjų draugijos na-
riai – kolektyvas „Svajonė“ sve-
čiams padovanojo margą dainų 
pynę. Svečių akys raibo nuo pui-
kių draugijos narių rankdarbių 
parodos „Rudens sodai“.

Gal neatsitiktinai renovacijos 
projektas baigėsi prieš Tarptau-
tinės neįgaliųjų dienos paminėji-
mą. Draugijos pastato atnaujini-
mas – pati geriausia dovana Kel-
mės rajono neįgaliesiems! Pui-
ku šventes sutikti jaukiai ir šiltai!

Daugiausia triūso pareikala-
vo draugijos pastatas. Jis buvo 
atnaujintas nuo stogo iki pama-
tų: pakeista stogo danga, apšil-
tintas stogas ir pamatai, apšiltin-
tos, perdažytos lauko ir vidaus 
sienos, sudėtos naujos grindys, 
pakeistos garažo ir patalpų du-
rys, suremontuotas balkonas ir 
balkono grindys. Nauja draugi-
jos iškaba matyti iš tolo. 

Renovacijos metu buvo su-
tvarkyta ir aplinka. Aikštelė prie-
šais pastatą išklota trinkelėmis, 
kurios pakeitė seną ištrupėjusį, 
sulūžinėjusį ir duobėtą asfaltą. 
Nuo šiol aikštelėje, esant geriems 
orams, bus rengiamos draugijos 
šventės, sporto varžybos ir kt. O 
kad pravažiuojantys vairuotojai 
aikštelės nenaudotų savo reik-
mėms, ją nuo gatvės skirs pake-
liama užtvara.

Džiugu, kad neįgalieji su veži-
mėliais be kitų pagalbos lengvai 
galės patekti į pastatą. Į draugiją 
vedęs gana status įvažiavimas pa-
keistas puikia nuovaža su poilsio 
aikštelėmis ir turėklais.

Draugijos pirmininkės pa-
stangų ir atkaklumo dėka or-
ganizacijos nariai gali džiaugtis 
nauja virtuvės buitine technika 
ir baldais, nupirktas kompiute-
ris su visais būtinais priedais. Juk 
taip malonu, kai į draugiją vyks-
ti tarsi į savo namus, kur esi nuo-
širdžiai priimamas, išklausomas, 
kur visuomet gauni daug žinių, 
naudingos informacijos. O malo-
nius ir nuoširdžius pokalbius lydi 
karštos arbatos puodelis... 

Gražina RUDZEVIČIŪTĖ

Nieko rimta neįtarė
Apie patirtus išgyvenimus 

vyras kalba santūriai ir prisime-
na dar vaikystėje rimtai sirgęs 
plaučių uždegimu. Paaugusiam 
tėvai pasakojo, kad tada jį vos iš 
mirties nagų ištraukę. Subrendu-
sio Algirdo laukė kariuomenė, 
kartu su ja ir radiacijos dozė. Visa 
tai sveikatos nestiprino, bet į vis 
atsirandančius negalavimus vy-
ras rimtai nežiūrėdavo – numo-
davo ranka manydamas, kad taip 
ir turi būti. Šeima gyveno kai-
me prie Kaišiadorių, turėjo savo 
ūkį – laikė karvę, avių, kiaulių, 
vištų. Darbo sutuoktiniams ne-
trūko, tad kartais apleidžiančias 
jėgas ir silpstančią sveikatą vyras 
laikė tiesiog nuovargiu.

Algirdo žmona Alma Bra-
zauskienė pasakoja pirmą kar-
tą pastebėjusi, kad vyro negala-

vimai – rimtas dalykas, kai jam 
staiga pritrūko kvapo. Veterina-
rijos gydytojos specialybę turin-
ti moteris jau tuomet nė kiek ne-
abejodama pasakė, jog tai žen-
klas, kad vyro širdis nėra sveika.

Tyrimų rezultatai gąsdino 
labiau nei savijauta

Dėl prastos savijautos pirmą 
kartą į medikus Algirdas kreipė-
si maždaug prieš 11 metų. Kaimo 
ambulatorijos felčerė po apžiū-
ros jį nusiuntė pas Kaišiadorių 
medikus. Čia vyrui atlikus kar-
diogramą gydytojas daug neaiš-
kino ir tiesiog paragino kuo grei-
čiau vykti skubiems tyrimams į 

Renovuotame Neįgaliųjų draugijos pastate jauku, gražu ir šilta.

Algirdas Brazauskas jau daugiau kaip šešerius metus gyvena su donoro 
širdimi. Egidijaus Skipario nuotr. 



Apie tai, 
kas 

jaudina

Širdžių tamsa
Kaskart prieš Naujuosius metus gauname „gražią“ 

kalėdinę dovanėlę. Ne išimtis ir ateinantys: pabrangs 
elektra, mokestis už nuosavą žemę, pirkdamas būstą 
privalėsi notarui atnešti buto ar namo energijos sertifi-
katą, kainuojantį šimtą ir daugiau litų. Ar ko nors neuž-
miršau? Žinoma! Kam nors brangstant, brangsta mais-
tas, buities prekės, paslaugos... Žemaičiai, kapodami ša-
kotą kaladę ar skeldami rąstą, taria skrajų posakį: klynas 
(pleištas) klyną – šlėga (kūlė) visus. 

Tie „visi“ – mes, lupikautojų įkaitai. Apiplėšinėja 
mus, kaip sakoma, ant kiekvieno kampo. Štai 30 butų 
namo trims savininkams prireikė užglaistyti tarpbloki-
nes siūles. Namo administratorius oficialiai pranešė: tai 
kainuos 3,5 tūkst. litų. Bet netrukus trinktelėjo kaip su 
„šlėga“. Už gero pusdienio darbus sąskaita padidėjo ge-
rokai daugiau negu dvigubai. Be jokių įspėjimų, paaiš-
kinimų, defektinių aktų. 

To paties namo bendro naudojimo objektui suremon-
tuoti užteko kibiro betoninės košės, kuri buvo įvertinta 
beveik pusšimčiu litų. Jei prireiks pakeisti, pavyzdžiui, 
tualeto kriauklę, tik už darbą bendrovei teks pakloti šim-
tinę. Todėl gyventojai už tokias nesudėtingas paslaugas 
ieško uždarbiautojų iš pašalės, be jokių „peveemų“, daž-
nai iš tų pačių bendrovės darbininkų. Iš rankų į rankas, 
neišrašant pajamų kvitų, atlygį gauna ir kai kurie san-
technikai, elektrikai, autoservisų meistrai ir t.t. Kad nuo 
lupikiškų kainų nukenčia valstybė, įrodinėti tikriausiai 
nereikia. Piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant nau-
dos skaudžiai paliečia kiekvieną, kurio pragyvenimas 
priklauso nuo aukštesnėje ar žemesnėje valdžioje esan-
čių žmonių sąžiningumo.

Yra toks posakis: „Vieni žmonės gimsta akli akimis, 
kiti akli širdimi.“ Visiška tragedija, kai tamsu ir akyse, ir 
širdyje. Tokio neįgalumo asmenims sunku suprasti, ko-
dėl senoliai, atėję į parduotuvę, ilgai skaičiuoja tik bal-
tus centus, kad menkiausias prekių ir paslaugų kainų 
kilimas – smūgis jų būčiai. 

40-asis JAV prezidentas Ronaldas Reiganas kalbėjo: 
„Valdžia problemų neišsprendžia – ji pati problema.“ Iš 
tikrųjų, jei valstybės institucijos lupikauja, jos turi šio-
kį tokį pasiteisinimą – norima sumažinti šalies fiskali-
nį deficitą, t.y. gauti kuo daugiau pajamų iš mokesčių. 
Pinigai ilgainiui sugrįžta pas mokėtojus. Kur kas liūd- 
niau, kai apiplėšinėja, apgaudinėja privačios bendrovės, 
iš kurių spąstų išsivaduoti beveik neįmanoma – esi pri-
klausinys, tartum koks daiktų sandėliukas, be kurio ne-
išsiversi. Tai jau minėti namų administratoriai. Vienas 
jų ciniškai pareiškė: tegu namas ar butas paduoda mus 
į teismą, pasirengę pralaimėti. Bet kiek jų išdrįs teistis, 
ypač šiais bylų maratono laikais? Tokių „administrato-
rių“ – į valias. Čia pats laikas paklausti: kur ta kontro-
lės įstaiga, nuolat tramdanti plėšikiškus apetitus, vals-
tybės ir gyventojų apgaudinėtojus? Gal tokios ir nerei-
kia, kai sąžinė užmigusi, kai, pertekus gėrybėmis, ma-
žai terūpi dora, mes, žmogeliai, dažnai priversti apgau-
dinėti valstybę ir save. 

Kodėl žmonės vergauja, tyli. Juos kaip apipurvin-
tus runkelius sumeta į vežimą ir išveža. Iki naujo der-
liaus. Pažiūrėkit, kaip svetur dėl menkiausios neteisy-
bės į gatves pasipila minios žmonių kovoti už savo gy-
vastį. Būtume vieningesni ir kovingesni, ir mes pasiro-
dytume prie kokio „Būsto“ su plakatais. Bet ne, tegu ir 
toliau pateplioja namo siūles už tūkstančius. Mokėsime. 
Nuolaidūs ir kantrūs esame.

Laimė, kad lupikišką reiškinį gražia skraiste priden-
gia priešingų pažiūrų ir būdo žmonės. Kupini gerumo 
žmonės, su tyra širdimi tiesiantys dosnumo ranką sun-
kumų užkluptiesiems. Tada ir jie patys pajunta tikrą lai-
mę ir praturtintą savo gyvenimą. Senų senovėje Izraelio 
karalius Saliamonas ragino: „Neatsisakyk padėti žmo-
gui, kuriam reikia pagalbos, kai turi jėgų tai padaryti. 
O jei nėra jėgų, bent eik į žmones ir džiaukis jų laime.“

Nėra abejonės, kad geros valios žmonės, susėdę prie 
šventinio stalo ar kitaip saulėgrįžos dienomis susibūrę, 
bent trumpam užmirš, kad yra gimusių akių ir širdžių 
tamsoje. Juk šviesesnės dienos prasidės. Gal visiems ir 
akyse, ir širdyse?

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiKupiškis:

Pasijuto jauni ir energingi 

 „Bičiulystei“ laiškelį 
atsiuntusi veisiejiškė Zita Va-
leikienė papasakojo apie Laz-
dijų rajono neįgaliųjų drau-
gijos auksarankių susitikimą, 
bendravimą.

Graži draugystė už-
simezgė tarp Veisiejų 
rankdarbių studijos „Ku-
parėlis“(vadovė D.Leona-
vičienė) ir Lazdijų rajono 
neįgaliųjų draugijos rank-
darbių būrelio (vadovė 
O.Černiauskienė). Moterys 
nepabūgo rudens darganos 
ir atvyko pasidalyti patir-
timi. Jau dveji metai lazdi-

jiškės neria, mezga, gami-
na įvairius suvenyrus, tad 
pakalbėti tikrai buvo apie 
ką. Moterys nuoširdžiai 
domėjosi veisiejiečių dar-
bais. „Kuparėlio“ vadovė 
D.Leonavičienė mielai da-
lijosi patirtimi. Nors vei-
siejiečių rankdarbių studi-
ja paminėjo dar tik viene-
rių metų sukaktį, jau yra 
surengusi dvi parodas. 
Apžiūrėjusios studijos na-
rių darbus, moterys pokal-
bį tęsė prie kavos puodelio. 
Maloniai pabendravus, su-
tarta susitikti Lazdijuose.

Laukti šventės įprasta 
ir vaikui, ir suaugusiajam. 
Gruodžio pradžia neįgaliųjų 
bendruomenei visada žada 
šventę – savą, laukiamą. Šie-
metė Tarptautinė neįgaliųjų 
diena Kupiškio savivaldybės 
sumanymu ir rūpesčiu pami-
nėta ypač smagiai, linksmai ir 
žaismingai. 

Į Kupiškio kultūros 
centrą pasirūpinta atvežti 
neįgaliuosius iš atokiausių 
kaimų ir rajono pakraščių. 
Iš anksto paprašyta visų 
surengti bendrą savo kū-
rybos darbų parodą-mu-
gę, kad miestiečiai galėtų 
ne tik pamatyti, bet ir įsigy-
ti, kas patiks. Savivaldybė 
pasirūpino sukurti vaizdo 
filmuką apie visas neįgalių-
jų organizacijas ir jį parodė 
susirinkusiesiems šventėn. 

Kupiškio rajone veikia 
6 neįgaliųjų organizacijos: 
Neįgaliųjų draugija, Ku-
piškio krašto žmonių su 
negalia sąjunga, Pagalbos 
ir informacijos šeimai tar-
nyba, Aklųjų ir silpnaregių 

sąjungos bei Kurčiųjų rea-
bilitacijos centrai, Specia-
liosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ skyrius. 

Mugėn savo kūrybos 
darbus suvežė šių orga-
nizacijų nariai, prie jų pri-
sidėjo Kupiškio sociali-
nės globos namai, taip pat 
kaimynai, Panevėžio jau-
nuolių dienos centras. Šio 
centro šokėjų kolektyvas, 
vadovaujamas Eglės Gu-

džinskienės, visus nudžiu-
gino smagia programa – 
jaunimui patiko šiuolaikiš-
ki išraiškos šokiai, vyres-
niems – jau primiršti šei-
ko ir tvisto ritmai.

Nestigo šventėje dėme-
sio ir pagarbos veikliau-
siems ir aktyviausiems, ne-
įgaliuosius pasveikino ra-
jono meras Jonas Jarutis, 
Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Laima Bar-

tulienė, Socialinių paslau-
gų centro direktorė Aldo-
na Ražauskienė, Kupiškio 
technologijos ir verslo mo-
kyklos atstovai. Buvo gėlių 
ir padėkos raštų – jie už ak-
tyvią veiklą ar savanorys-
tę įteikti Ligitai Buivydie-
nei, Kristinai Malinauskie-
nei, Zitai Strockienei, taip 
pat Gendrutei Kliaugie-
nei, Algiui Benediktui Pe-
truliui, Laimai Budrienei, 
Vandai Jokantienei, padė-
kota šventės rėmėjams ir 
visiems pagalbininkams.

O bene mieliausia staig- 
mena – tai smagus koncer-
tas su ugningų emocijų fe-
jerverkais, kuriuos pažė-
rė dvi balsingos moterys – 
Vitalija Katunskytė ir jos 
dukra Monika. Šiltas ben-
dravimas, pokštavimai ir 
uždegančios melodijos 
visą salę privertė įsitrauk-
ti į žaismingą pasibuvimą. 

Valius DOMANTAS

Mugėje nestigo parduodančiųjų ir perkančiųjų.  V.Domanto nuotr.

  Laišką „Bičiulystei“ 
atsiuntusi Violeta Astraus-
kienė papasakojo, kaip Švėkš-
noje buvo paminėta Tarptau-
tinė neįgaliųjų diena.

Paminėti Tarptauti-
nę neįgalių žmonių die-
ną švėkšniškiai rinkosi į 
Švėkšnos Šv. apaštalo Jo-
kūbo bažnyčią – šven-
toms Mišioms, kurias au-
kojęs klebonas kun. Sau-
lius Katkus negailėjo gra-
žių, išmintingų ir viltingų 
žodžių žmonėms, kuriuos 
lydi negalia ir neleng- 
vi išbandymai, o sveikie-
siems linkėjo sakyti kuo 
daugiau šiltų žodžių, ro-
dyti daugiau dėmesingu-
mo kenčiantiems ir visada 
ištiesti pagalbos ranką pra-
šantiems.

Neįgaliuosius sveiki-
no Švėkšnos seniūnas Al-
fonsas Šeputis. Jis pabrė-
žė šių žmonių dvasios sti-
prybę ir mokėjimą nepa-
siduoti gyvenimo negan-
doms, palinkėjo šviesių gy-
venimo akimirkų, neblės-

Auksarankių 
bičiulystė Įspūdžiais iš šventi-

nio renginio pasidalijo „Bi-
čiulystei“ laiškelį atsiuntusi 
Laima Jezepčikaitė.

Varėnos rajono neį-
galiųjų draugijos nariai 
Tarptautinę neįgaliųjų 
dieną paminėjo Socialinių 
paslaugų centre. Draugi-
jos pirmininkas Algis Ul-
binas pasveikino visus 
susirinkusiuosius, papa-
sakojo apie organizacijos 
nuveiktus darbus. Neįga-
liųjų draugija šiuo metu 
vienija 329 asmenis.

Šventiniame renginyje 
dalyvavo ir Techninės pa-
galbos neįgaliesiems cen-

tro Alytaus skyriaus ve-
dėja Dalia Kovalynienė. Ji 
pristatė centro veiklą, ne-
įgaliųjų aprūpinimo tech-
ninės pagalbos priemo-
nėmis tvarką. Neįgalieji 
viešniai uždavė nemažai 
klausimų. 

Oficialiajai daliai pa-
sibaigus šventės dalyvių 
nuotaiką praskaidrino ką 
tik 45-ąsias savo gyvavi-
mo metines pažymėjęs 
Matuizų etnografinis an-
samblis „Verbena“. 

Šilutės r.: Linkėjo neblėstančios vilties

tančios vilties ir tikėjimo, 
sveikatos, meilės sau ir ar-
timam, stiprybės, kuo ge-
resnės kloties asmeninia-
me gyvenime ir nesustoti, 
toliau stebinti savo išmone 
ir sėkminga veikla. 

Susirinkusiuosius Šilu-
tės rajono neįgaliųjų drau-
gijos Švėkšnos padalinio 
vadovė Ingrita Riterienė, 
palinkėjusi sveikatos ir stip- 
rybės, pakvietė paklau-
syti Veiviržėnų kultūros 
centro mišraus vokalinio 
ansamblio „Viržis“ (vad. 
Ž. Sukackienė ir R. Šilins-
kas) koncerto. Neįgalieji 

tapo Švėkšnos bažnyčios 
erdvėje įvykusio muzikos 
ir žodžio spektaklio liudi-
ninkais, šiltiems, prasmin-
giems skaitovės žodžiams 
ir ansamblio išdainuotam 
maironiškajam poezijos 
grožiui abejingų nebuvo.

Po koncerto šventės 
dalyvius ir svečius paben-
drauti kavinėje „Sava“ pa-
kvietė švėkšniškiai vers-
lininkai Regina ir Rimas 
Paulauskai. Švėkšnos ne-
įgaliųjų padalinio pirmi-
ninkė I.Riterienė džiaugė-
si, kad neįgalieji jaučia po-
reikį bendrauti, kurti, iš-

reikšti save, noriai daly-
vauja įvairiausiuose pro-
jektuose ir akcijose, linkėjo 
nepristigti jautrumo, įsigi-
linti į kitų problemas, jėgos 
bei sveikatos įgyvendinant 
visus sumanymus. Draugi-
jos bičiuliams: Vaidui Pa-
viloniui, Gintarui Bružui, 
Violetai Astrauskienei, an-
samblio „Viržis“ vadovams 
Žibutei Sukackienei ir Re-
gimantui Šilinskui, prela-
tui, garbės kanauninkui Pe-
trui Vincentui Stukui pado-
vanota po adventinį vaini-
ką, o ansamblio nariams ir 
kavinės darbuotojams – po 
draugijos narių ir jos pir-
mininkės rankomis sukur-
tą segę. 

Paminėję savo dieną, 
pilni įspūdžių, pakilios 
nuotaikos, susitikę ir pa-
bendravę, neįgalieji skirstė-
si į namus, geru žodžiu mi-
nėdami šventės organiza-
torius. Nuostabu, kad yra 
švenčių, kurios paįvairina 
kasdienybę ir mes visi kar-
tu galime tuo pasidžiaugti.

Adventiniai vainikai – padėka už bendradarbiavimą.

Varėna: Užteko ir 
žinių, ir 
dainų

Lazdijų r.:
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Skuodas: „Priklausyti organizacijai – 
tai kartu gyventi, džiaugtis“

Gruodžio 3-iąją Skuodo meno 
mokyklos salėje vyko Tarptautinei 
neįgaliųjų dienai skirtas renginys. 
Jame skambėjo muzika ir dainos, 
netrūko sveikinimų ir gražių žo-
džių. Į šventę susirinko neįgalieji iš 
viso rajono ir neįgaliųjų organiza-
cijų atstovai.

Skuodo rajono Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėjos Valerijos  
Stanienės teigimu, Tarptautinės 
neįgaliųjų dienos minėjimais ša-
lyje norima atkreipti dėmesį į ne-
įgaliuosius, jų problemas. Anot 
vedėjos, neįgaliųjų organizacijų 
veikla yra pagyvėjusi, nes sociali-
nės reabilitacijos programos lėšos 
atkeliauja per savivaldybes. Ra-
jone aktyvios 3 neįgaliųjų nevy-
riausybinės organizacijos: „Skuo-
do Viltis“, Neįgaliųjų draugija ir 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių są-
jungos (LASS) Skuodo rajono or-
ganizacija. „Galėtų į organizaci-
jas burtis turintys psichikos nega-
lią, kurtieji. Priklausyti organiza-
cijai – tai kartu gyventi, džiaug-
tis“, – sakė V. Stanienė.

Globos ir socialinės priežiū-
ros centro direktorė, „Skuodo 
Viltis“ bendrijos pirmininkė Tek-
lė Staniuvienė sakė, jog reikia dė-
koti kūrusiems centrą, kad neį-
galieji yra ugdomi. Už nuolatinę 
paramą T.Staniuvienė dėkojo ra-
jono savivaldybei, Socialinės pa-
ramos skyriui, socialinių darbuo-
tojų asociacijos pirmininkei Juli-
janai Škimelienei. Tėvams linkėjo 
kantrybės ir sveikatos, vaikams – 
artimo meilės, o visiems – Dievo 
palaimos.

Be padėkų savo kalbose ne-
apsiėjo ir kitų neįgaliųjų orga-
nizacijų vadovai. LASS Skuo-
do rajono filialo vadovas My-
kolas Lukas pažadėjo kitais me-
tais būti drąsesnis, daugiau da-
lyvauti projektinėje veikloje. Sti-
prybės, entuziazmo, nepasiduo-
ti negaliai visiems linkėjusi Neį-
galiųjų draugijos pirmininkė Ra-
minta Zabitienė sakė, kad Pirmi-
nės sveikatos priežiūros centre 
labai reikia lifto, nes dabar ligo-
nius reikia užnešti į antrą ar tre-
čią aukštą.

Meras Stasys Vainoras ir jo 
pavaduotoja Levutė Staniuvie-
nė padėkos raštus už nuoširdų ir 
sąžiningą darbą, jautrumą ir su-
pratimą įteikė: Ramintai Zabitie-
nei, Teklei Staniuvienei ir Myko-
lui Lukui. Taip pat dėkota „Cari-
tas“ atstovei Genovaitei Penku-
tei ir Irenai Šmaižienei.

Renginio vedėjai – Skuodo 
meno mokyklos direktorės pa-
vaduotoja Daiva Andriekuvienė 
ir mokytojas Tadas Jonaitis susi-
rinkusių klausė, ar jie turi svajo-
nių. „Išgirdę pirmuosius Kalėdi-
nės dainos akordus, įsitikinsite, 
kad šioje žemėje būna gražių da-
lykų – tik jais reikia tikėti“, – sakė 
šventės vedėjai. Pučiamųjų ins-
trumentų orkestro šokėjos, pa-
šokusios valsą, spalvotomis gė-
lėmis padabino Kalėdinį medį. 

,,Visada žemėje per maža 
gerų žodžių – meilės, tiesos, 
dėkingumo žodžių. Mes daž-
nai taip ir išsiskiriame nepasa-
kę jų vienas kitam, nusineša-
me užgniaužę juos savo širdy-
je ir praeiname abejingai pro 
medį, paukštį, pro kenčiantį 
žmogų, tarytum ne vienos že-
mės broliai, ne vienos saulės 
vaikai būtume“, – Justino Mar-
cinkevičiaus eiles pacitavusi 
D.Andriekuvienė scenon pa-
kvietė bendrijos „Skuodo Vil-
tis“ bei Globos ir socialinės prie-
žiūros centro globotinius, kurie 
suvaidino teatrinę inscenizaci-
ją pagal lietuvių liaudies pasa-
ką „Miško siuvėjai“ (vadovės – 
socialinės darbuotojos Violeta 

Sakalauskienė ir Akvilina Ker-
vienė).

Žiūrovai šiltai sutiko LASS 
Skuodo rajono organizacijos 
mišrų ansamblį (vadovas – Sta-
sys Mineikis). Neįgaliųjų drau-
gijos ansamblis „Krantų gėlė“ 
(vadovė Audronė Meškaus-
kienė) dovanojo visą puokštę 
atliekamų dainų. Birbyne gro-
jo Meno mokyklos mokytojas 
Tadas Jonaitis, eiles skaitė Nijo-
lė Jasienė.

„Labai linksma pabūti, kai 
galime atvykti. Bet yra tokių 
žmonių, kurie guli prikausty-
ti prie lovos. Turiu vyrą, kuris 
dvejus metus guli lovoje. Aš jį 
prižiūriu, nežinau, kur reikėtų 
kreiptis dėl pagalbos, kol kas 
nieko nesulaukėme. Tik buvo 
pasakyta, kad liga, kuria serga 
mano vyras, nėra įrašyta į ligų 
sąrašą, pagal kurį suteikiamas 
neįgalumas“, – guodėsi moteris 
iš Ylakių seniūnijos. Reikia ma-
nyti, kad socialinių institucijų 
darbuotojai ylakiškei padės iš-
siaiškinti jai rūpimus klausimus.

Skuodo šaulių vadas Rober-
tas Šakalys Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkei R. Zabitienei perda-
vė Lietuvos šaulių sąjungos va-
dovo padėkos raštą už dalyvavi-
mą pagalbos akcijoje Afganista-
no vaikams. Neįgaliųjų draugi-
jos moterys numezgė 38-ias po-
ras kojinių.

Renginį vainikavo Rober-
to Rimdžiaus kūrinys „Gimi-
nių daina“.

Rūta RONKAUSKIENĖ

 „Bičiulystei“ parašiusi Rūta 
Kazlaitė papasakojo apie šviesią 
ir jaukią Neįgaliųjų dienos šventę.

Tarptautinės neįgaliųjų die-
nos paminėjimas prasidėjo Kaz-
lų Rūdos parapijos bažnyčio-
je. Susirinkome pasimelsti už 
gyvus bei mirusius Neįgaliųjų 
draugijos narius, už visus gera-
darius, be kurių pagalbos nega-
lėtume surengti gražių, jaukių 
švenčių. Aukojome atnašas baž-
nyčiai, klausėmės nuostabių var-
gonininkės Salomėjos Vituky-
nienės ir jai pritariančių svečių 
iš Luokės giesmių.

Po Šv. Mišių neįgalieji auto-
busu buvo atvežti į Kazlų Rū-
dos kultūros centrą, kur tęsėme 
Neįgaliųjų dienos paminėjimą. 
Čia visus pasitiko draugijos na-
rių surengta rankdarbių paroda.

Šiemet į šventę buvo pa-
kviesti visų savivaldybėje vei-
kiančių neįgaliųjų organizaci-
jų, bendruomenių asociacijos at-
stovai. Į renginį atvyko ir Kaz-
lų Rūdos savivaldybės viceme-
rė Ramutė Vinikienė, Socialinės 
paramos ir sveikatos priežiūros 
skyriaus vedėja Judita Simona-
vičienė, „Carito“ direktorė Re-
nata Andriušienė, keletas dva-
sininkų, kitų svečių. Visi neįga-
liesiems linkėjo sveikatos, Die-
vo palaimos, gražių artėjančių 
Kalėdų.

Į šventę atvykusiuosius pa-

sveikino Kazlų Rūdos pradi-
nės mokyklos šokių grupės vai-
kučiai, Neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Sidabrinė gija“. Vi-
siems labai patiko Būdos kai-
mo kapelos „Gandružis“ pasi-
rodymas. Trumpos pertraukė-
lės metu buvo parodytos skai-
drės, kuriomis trumpai apžvelg-
ta tiek Neįgaliųjų draugijos, tiek 
bendruomenių veikla.

Net 22 draugijos nariai antrą-
jį šių metų pusmetį šventė savo 
90, 80, 70, 60, 50, 40 metų jubilie-
jus. Ilgaamžius pasveikino ir ap-
dovanojo vicemerė R.Vinikienė, 
o Socialinės paramos ir sveika-
tos priežiūros skyriaus vedėja 
J.Simonavičienė ranką paspau-
dė jaunesniesiems. 

Visus sužavėjo svečių iš Že-
maitijos – Luokės senjorų klu-
bo – pasirodymas. Jie dainavo 
romansus, žemaitiškas dainas. 

Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Ramutė Sarapinavičie-
nė visiems padėkojo už sveiki-
nimus, paramą, nuoširdų ben-
dravimą. Visiems kolektyvams 
įteikė kuklias dovanėles. O ak-
tyviausi organizacijos bei tary-
bos nariai už verslininkų skir-
tas lėšas turės galimybę aplan-
kyti Birštono „Versmės“ sanato-
riją, čia atgauti jėgas. Tai kalėdi-
nė dovana žmonėms, be kurių 
pagalbos draugija negalėtų nor-
maliai dirbti.

 „Bičiulystei“ laišką parašęs 
Radviliškio rajono neįgaliųjų drau-
gijos narys Sigitas Puodžiukas pa-
sidalijo įspūdžiais iš Radviliškio cen-
trinėje bibliotekoje vykusio tradici-
nio renginio ,,Vėjams šėlstant tegul 
skamba daina“, kuriuo buvo pami-
nėta Tarptautinė neįgaliųjų diena.

Į renginį atvyko Radviliškio 
rajono savivaldybės vicemeras 
K.Augulis, Socialinės paramos 
skyriaus vedėja I.Žmėjauskienė. 
Ji pasidžiaugė mūsų draugijos 
veikla, pažadėjo, kad ji ir toliau 
bus finansuojama.

Renginyje pasirodė Pociūnė-
lių kultūros namų moterų voka-
linis ansamblis ,,Svaja“ (vado-
vė G.Vorienė), Radviliškio mu-
zikos mokyklos mokinės, vado-
vaujamos vadovių D.Sabulienės 
ir R. Apšegienės, bei renginio šei-
mininkės – Neįgaliųjų draugi-
jos ansamblis ,,Gabija“ (vadovė 
R.Apšegienė). 

Radviliškis: Šventės proga – 
nuotaikingas renginys

Draugijos pirmininkė J.Bre-
dulskienė pasveikino organi-
zacijos jubiliatus, padėkojo ak-
tyviausiems nariams, įteikė gė-

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Skuodo rajono arganizacijos an-
samblis.  

lių. Nuotaikingo renginio da-
lyviams buvo pateikta užduo-
čių, visi kartu dainavo bendrą 
dainą.

Kazlų Rūda:

Dėmesys ir pagarba –  
iš visos širdies

Luokės senjorai savo programą atliko žemaitiškai.

Renginio šeimininkės Radviliškio r. neįgaliųjų draugijos ansamblis ,,Gabija".

Gruodį per visą rajoną pra-
bėga suėjimų, popiečių marato-
nas, kurio metu prisimenami ne-
įgalieji – minima jų diena. Pasie-
kė šie renginiai ir Žagarės neįga-
liųjų klubą „Vyšnelė“. Beje, jam 
tokie suėjimai jau ne naujiena 
– spalį klube viešėjo bičiuliai iš 
Akmenės ir Bariūnų (Joniškio 
r.), o šį sykį svečiavosi Žagarės 
socialinių paslaugų centro lan-
kytojai su vadove Roma Stan-
kiene, parodę spektaklį apie blo-
gį ir gėrį, bei Skaistgirio savivei-
klininkai su vadove Birute Dau-
ginyte, padovanoję puokštę dai-
nų. Su skambiausiomis melodi-
jomis į gausų būrį susirinkusių-
jų kreipėsi ir patys šventės šei-
mininkai – „Vyšnelės“ klubo ka-
pelos muzikantai ir dainininkai, 
vadovaujami Rimanto Aukselio. 

Nuotaikingus pasirodymus 
pratęsė visas būrys sveikinto-
jų. Seimo narys Saulius Bucevi-
čius, rajono vicemeras Gintaras 

Gadliauskas, rajono tarybos na-
riai Kęstutis Mačiulis, Riman-
tė Misiūnienė, Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Jolita Pui-
dokienė ir kiti... Visi savo svei-
kinimo kalbose dėkojo „Vyšne-
lės“ vedlei Irmai Janušinei už 
entuziazmą, o iš neįgaliųjų sakė 
galį tik pasisemti optimizmo, 
darbštumo, kantrybės, gyveni-
mo ugnelės 

26 neįgalieji šiemet pasitiko 
gražias gyvenimo sukaktis, o štai 
Zita ir Leonas Norkai peržengė 
auksinį bendro gyvenimo jubilie-
jų. Visų sukaktuvininkų rankose 
pražydo po rožės žiedą. Iš šven-
tės su padėkomis grįžo ir savivei-
klininkų vadovai B.Dauginytė, 
R.Stankienė bei R.Aukselis.

Po šventinės dalies visų akys 
nukrypo į gražiadarbių kertelę.  
Kiekviename darbelyje – juos 
kūrusių žmonių meilė, rūpes-
tis, mintys. 

Vida URBONIENĖ

Žavėjo dainomis ir 
rankdarbiais

R.Ronkauskienės nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Kad vitaminai netaptų nuodais

Atsiranda dėl gydymosi 
savo nuožiūra

Kiek rečiau hipervitaminozė 
pasitaiko vartojant B grupės vita-
minus ir vitaminą C. Mat šie vita-
minai tirpsta vandenyje ir esant 
per dideliam jų kiekiui pašalina-
mi su šlapimu. Beje, nors dėl vi-
taminų B ir C perdozavimo ne-
atsiranda sankaupų, išvengti vie-
nokių ar kitokių hipervitamino-
zės padarinių organizmui retai 
pavyksta.

Hipervitaminozė gali būti 
ūminė (nuo vienkarčio stipraus 
vitaminų perdozavimo) ir lėtinė 
(susikaupus organizme ilgai di-
delėmis dozėmis vartojamiems 
vitaminams).

Dažniausiai hipervitamino-
ze sergama tose šalyse (ne išim-
tis ir Lietuva), kur gyventojai, ne-
pasitarę su gydytoju, bando įvai-
rius organizmo sutrikimus išsi-
gydyti savarankiškai, vartoda-
mi vitaminų preparatus didelė-
mis dozėmis.

Vitamino A perteklius
Įprastame maiste vitamino 

A pakanka, todėl papildomai jį 
vartoti retai prireikia. Hipervi-
taminozė atsiranda tuomet, kai 
ilgą laiką kasdien organizmas 
gauna 20 mg ir didesnę šio vita-
mino dozę. Taip atsitinka arba 
perdozavus šio vitamino pre-
paratų, arba be saiko valgant kai 
kuriuos maisto produktus. Pa-
vyzdžiui, 10 mg vitamino A (re-
tinolio) turi 30 g galvijų kepe-
nų, 0,5 kg kiaušinių arba 2,5 kg 
skumbrių.

Pagrindiniai hipervitaminozės 

požymiai: bendras silpnumas, 
pykinimas, vėmimas, vidurių 
užkietėjimas, galvos skausmas, 
svaigimo priepuoliai, psichikos, 
regos sutrikimai, nekoordinuoti 
judesiai, odos sausumas, plau-
kų slinkimas, nagų trapumas. 
Labai perdozavus šio vitamino 
skauda sąnarius, kaulus, padi-
dėja kepenys. 

Nėščiosios, perdozavusios 
vitamino A, rizikuoja susilauk-
ti vaikų, turinčių įvairių sutri-
kimų (nervų sistemos, širdies, 
užkrūčio liaukos), taip pat gali 
grėsti persileidimas bei gimdy-
mo komplikacijos.

Pastaba. Vitamino A perte-
klius didina vitaminų B1 ir C po-
reikį bei sustiprina (jei toks yra) 
vitamino D stygiaus požymius 
(organizmas labai blogai pasi-
savina kalcį arba jo visai nepasi-
savina, susilpnėja raumenys, su-
mažėja atsparumas infekcijoms, 
susilpnėja kaulai).

Vitamino D perteklius
Kaip žinome, žmogaus or-

ganizme šis vitaminas susidaro 
odą veikiant saulės spinduliams 
(per dieną pakanka pabūti sau-
lėje 10 min.). Beje, būnant saulėje 
ilgiau, šio vitamino neperdozuo-
jama, tačiau padidėja rizika su-
sirgti odos vėžiu. Vitamino D yra 
žuvų taukuose, ikruose, svies-
te, sūriuose, mėsoje, kiaušinio 
trynyje, riebioje Atlanto silkėje, 
menkės kepenyse, lašišoje, piene.

Hipervitaminozės požymiai: 
pulso sulėtėjimas, pasunkėjęs 
kvėpavimas, arterinio kraujos-
pūdžio padidėjimas, traukuliai, 
bendras silpnumas, šaltkrėtis, 
odos sausumas ir niežėjimas, py-
kinimas, vėmimas, spazmai pil-
ve, vidurių užkietėjimas arba vi-
duriavimas, dažnas poreikis šla-
pintis, dilgčiojimas burnoje, neį-
prastas troškulys, sąnarių skaus-
mas, susergama konjunktyvitu 
(akies junginės uždegimas; daž-
niausia akių liga). Vitamino D 
perteklius gali skatinti ateroskle-
rozės vystymąsi, taip pat pasitai-
ko (sunkesniais atvejais), kai su-
trikdoma inkstų veikla. Pavyz-

Hipervitaminozė – liguis-
ta būklė, kurią sukelia 
vieno ar daugiau vitami-
nų perteklius organizme. 
Šis reiškinys yra ne kas 
kita, kaip organizmo in-
toksikacija, t.y. apsinuo-
dijimas. Dažniausiai ap-
sinuodijama vitaminais 
A ir D (jie priklauso tirps-
tančių riebaluose grupės 
vitaminams, kurie turi 
savybę kauptis organiz-
me); šiai grupei taip pat 
priklauso vitaminai E ir K.

džiui, suaugusiems žmonėms hi-
pervitaminozės pavojus atsiran-
da tuomet, kai ilgą laiką vitami-
no D vartojama per dieną po 1–2 
mg arba organizmas gauna šios 
medžiagos vienkartinę dozę, di-
desnę kaip 50 mg.

Pastabos:
1. Vartojant vitamino D dau-

giau negu reikia organizmui, 
pradeda kristi svoris, didėja ri-
zika susirgti osteoporoze (kaulo 
išretėjimas, dėl kurio kaulai tam-
pa labai trapūs). Veikiami vitami-
nų pertekliaus kaulų audiniai ne-
tenka kalcio, kuris nusėda krau-
jagyslių ir širdies minkštuosiuo-
se audiniuose.

2. Suaugusiesiems vitamino 
D hipervitaminozės požymių 
gali atsirasti arba tą pačią dieną, 
kai organizmas gavo perteklinę 
šio vitamino dozę, arba per 1–2 
savaites. Beje, būna atvejų, kai 
perteklinis vitaminas D kaupia-
si palengva (lėtinis apsinuodiji-
mas) ir apsinuodijimo požymiai 
pasireiškia ne anksčiau kaip po 
mėnesio.

Vitamino C perteklius
Ilgai trunkanti vitamino C hi-

pervitaminozė kenkia centrinei 
nervų sistemai (ją sudaro gal-
vos ir nugaros smegenys), slopi-
na insulino išsiskyrimą (kraujy-
je pakyla gliukozės lygis), trik-
do mineralų apykaitą (pavyz-
džiui, sutrikus kalcio apykaitai, 
sutrinka raumenų (ypač širdies) 
susitraukimo galimybės), nėščio-
sioms gali sukelti persileidimą.

Pertekliaus požymiai: nerimas, 
nemiga, karščio pojūtis, padidė-
jęs arterinis kraujospūdis, py-
kinimas, vėmimas, viduriavi-
mas, retesniais atvejais inkstuo-
se atsiranda akmenų. Beje, inks-
tų akmenlige dėl vitamino C 
pertekliaus dažniau serga žmo-
nės, turintys šiai ligai įgimtą po-
linkį. Jiems reikėtų mažiau var-
toti ar visai atsisakyti kakavos, 
šokolado, rabarbarų, rūgšty-
nių, špinatų. Mat šie produktai 
didina rūgštynių rūgšties drus-
kų koncentraciją organizme. 
Dėl šių druskų susergama inks-
tų akmenlige, nukenčia sąnariai.

Pastabos:
1. Kai organizmas gauna per 

parą daugiau negu gramą vita-
mino C, gali atsirasti ne tik nemi-
ga, nerimas, bet ir sutrikti inks-
tų, kasos veikla. Moterims taip 
pat gali išsiderinti mėnesinių cik- 
las, kraujyje sumažėti vitamino 
A koncentracija ir pagreitėti kai 
kurių B grupės vitaminų išskyri-
mas iš organizmo.

2. Vitamino C perdozavimo 
turėtų vengti nėščiosios, asme-
nys, sergantys cukralige, kata-
rakta, tromboflebitu (venos sie-
nelės uždegimas).

Romualdas OGINSKAS

(atkelta  iš 1 psl.)

Kauno klinikas. Iš pradžių ban-
dyta širdžiai padėti vaistais, nor-
maliu dienos režimu, fizinio krū-
vio ribojimu. Alma prasitaria, jog 
gydytojo rekomendacijų vyras 
laikęsis tik iš dalies – jis niekada 
nesijautė taip prastai, kaip rodė 
jo tyrimų rezultatai. Pasak Algir-
do, net šmėkštelėdavusi mintis, 
kad gal medikai klysta ir viskas 
ne taip blogai...

Netrukus vis dėlto medikų 
diagnozė pasitvirtino nepalikda-
ma jokių abejonių – vyrui prirei-
kė širdies stimuliatoriaus. Deja, 
tai nesustabdė sveikatos prastė-
jimo ir medikai šeimai užsiminė 
apie artėjančią transplantacijos 
galimybę. Pasak Almos, ši mintis 
jos neišgąsdino, o vyras ją priėmė 
kaip neišvengiamą dalyką ir vie-
nintelį kelią į gyvenimą. Supras-
dama padėties rimtumą moteris 
ėmė ieškoti daugiau informaci-
jos apie donorystę, transplanta-
cijas. Sutuoktiniai pasakoja, jog 
atokiau nuo didelių miestų gy-
venantiems žmonėms tai vis dar 
yra naujiena, apie kurią tiesiogiai 
nesusidūręs susimąsto nedažnas.

Širdies sulaukė po 
mėnesio

Sveikatai negerėjant ir šir-

džiai vis prasčiau atliekant savo 
funkciją, vyras buvo įtrauktas 
į transplantacijos laukiančiųjų 
eilę. Kad pamatytų, jog tai – ne 
pabaiga, bet proga gyventi – jis 
gydytojo buvo pakviestas atva-
žiuoti į klinikas ir pabendrauti 
su žmonėmis, gyvenančiais dėl 
laiku atliktos širdies persodini-
mo operacijos. Pasak Algirdo, 
tuomet daug klausimų likimo bi-
čiuliams jis neturėjęs, bet gerokai 
nurimo pamatęs, kaip jie jaučia-
si ir gyvena po operacijos. Juolab 
kad paties savijauta tuo metu tik- 
rai nebuvo gera – paėjęs vos ke-
lis žingsnius vyras turėdavo ilsė-
tis, teko atsisakyti ir iki tol dirb-
to elektriko darbo, ūkio priežiū-
ra gulė ant žmonos pečių.

Tos dienos prieš šešerius su 
puse metų – birželio 15-osios – 
nei Alma, nei Algirdas nepamirš. 
Ji atminty išliko valandų, gal net 
minučių tikslumu. Vyras prisi-
mena buvęs vienas namie, kai 
suskambo telefonas ir gydytoja 
paklausė, ką jis veikiantis. Kaip 
tik tuo metu Algirdas pietavo, 
bet iš telefono ragelio pasigir-
dus raginimui kuo greičiau vyk-
ti į Kauno klinikas, planus teko 
pakeisti. Tiek Alma, tiek Algir-
das prisimena, kad į klinikas jie 
nuvyko labai greitai. Nedelsta ir 
ruošiant vyrą operacijai. Bet vė-

Širdies transplantacija tapo kovos už gyvybę kelio pradžia
liau atėjo ilgas laukimas prie ope-
racinės durų. Čia Almą palaikė ir 
kaip galėdamas drąsino neseniai 
tokią pat transplantaciją patyręs 
marijampolietis Arūnas Kunca, 
kurio istoriją „Bičiulystė“ jau ap-
rašė. Likimo bičiuliai atsitiktinai 
susipažino Kauno klinikose ir 
tapo gerais draugais.

Širdies transplantacija – 
ne didžiausias patirtas 

išbandymas
Laimei, operacija praėjo 

sklandžiai ir kiekvieną dieną 
vyras jautėsi vis geriau. Apie do-
vanotą širdį jis težinojo, jog ji – 
keleriais metais jaunesnio vyro, 
mirusio dėl smegenų kraujota-
kos sutrikimo. Nors Algirdui ne-
betrūko oro, jis atsigavo, nauja-
sis jo gyvenimas tapo neatsieja-
mas nuo vaistų. Alma mano, jog 
daugelį vėliau kilusių problemų 
lėmė šalutinis jų poveikis. Ne-
spėjęs pasidžiaugti begrįžtančiu į 
įprastas vėžes gyvenimu žmonos 
tėvų namuose Kaišiadoryse (sa-
vuosius ir ūkį teko parduoti, mat 
rūpintis jais Almai buvo per sun-
ku), vyras vėl skubėjo pas medi-
kus. Šįkart jo laukusi diagnozė 
buvo ne mažiau rimta – prislo-
pinta imunosupresantų imuni-
nė vyro sistema neatsilaikė prieš 
pavojingos ligos užkratą. Algir-

dui buvo nustatyta žarnų tuber-
kuliozė. Gydyti jo dispansery-
je medikai nesiryžo – tiek nusil-
pęs organizmas, nuolat apsup-
tas pavojingų bacilų, neatlaiky-
tų, nerimą kėlė ir žinojimas, jog 
Algirdas gyvena su donoro širdi-
mi. Prisimindami sunkų laiką – 
žarnų operaciją, po jos pastebė-
tą inkstų veiklos sutrikimą, vi-
dinį kraujavimą, kraujo užkrėti-
mą – sutuoktiniai pasakoja, kad 
tuo metu vieną bėdą vijo kita, te-
reikėjo tik jų gintis.

Antro gimtadienio 
nešvenčia

Pasak Almos, po didelių li-
kimo išbandymų, kuriuos su-
tuoktiniai sutiko dviese, arti-
miesiems daug apie tai nepasa-
kodami, gyvenimas tapo trapes-
nis, o vyras – jautresnis. Moteris 
svarsto, kad tokios rimtos opera-
cijos, kai žmogui transplantuoja-
mi donoro organai, gerokai pa-
keičia gyvenimo suvokimą. Visi 
mes, to savo kailiu nepatyrę, gy-
vename tikėdami, jog mūsų lau-
kia dar daugybė metų, žila senat- 
vė, o štai transplantaciją patyru-
sieji laikui bėgant vis dažniau su-
simąsto, kiek ilgai funkcionuos 
jų kūnuose gyvenantys donorų 
organai. Šios mintys – neleng- 
vos, bet Algirdas pasakoja besi-

stengiantis jas slopinti. Kiek lei-
džia sveikata, stengiasi būti už-
siėmęs – jo žinion perėjo maisto 
gaminimas, smulkesni sodo ir 
daržo darbai. Nei namiškiai, nei 
kaimynai nepamiršo, kad jis – 
geras elektrikas, tad užsiėmimų 
netrūksta.

Savo ramybe ir racionaliu po-
žiūriu į ekstremalias gyvenimo 
situacijas stebinanti Alma prisi-
pažįsta visada suvokusi padė-
ties rimtumą, bet, nepaisant to, 
tikėdavusi, kad viskas bus ge-
rai. Tuo, pasak sutuoktinių, ne-
abejojo ir 3 jų vaikai. Antro Al-
girdo gimtadienio birželio 15-
ąją šeima nešvenčia. Pasak Al-
mos, vien pagalvojus apie tai ap-
ima prieštaringos mintys – jų na-
muose ši diena tapo gimtadieniu, 
o kažkur Lietuvoje gyvenantiems 
žmonėms tai diena, kai jie neteko 
sūnaus, brolio, vyro, galbūt tėvo. 
Žinoma, ši diena nepraeina ne-
pastebėta, ją moteris palydi mal-
da. Tik taip – mintimis dėkoda-
mi, sukalbėdami maldą ir pras-
mingai gyvendami šie žmonės 
gali padėkoti lemtingu momen-
tu nesudvejojusiems donoro arti-
miesiems, dovanojusiems Algir-
dui naują gyvenimą, už kurį vy-
rui vėliau teko gerokai pakovo-
ti. Laimei, jis laimėjo.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
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Atvykusi į pažeidimo 
nagrinėjimą „nusižengė“ 

dar kartą
Viktorija pasakoja į savival-

dybę atvykusi kaip tik dėl pana-
šios problemos – dar neturėda-
ma Neįgalių asmenų automobi-
lių statymo kortelės ji paliko savo 
vairuojamą transporto priemo-
nę mokamoje vietoje. Šis pažei-
dimas buvo užfiksuotas SĮ „Su-
sisiekimo paslaugos“ ir savival-
dybės Viešosios tvarkos skyriaus 
specialistų ji buvo pakviesta į na-
grinėjimą. Atvykusi moteris įspė-
jo specialistus, kad ir šįkart netu-
rėjo kur palikti savo automobilio. 
Nagrinėjimui pasibaigus grįžusi 
prie automobilio Viktorija, kaip 
minėta, rado paliktą pranešimą, 
kad jos padarytas pažeidimas už-
fiksuotas ir bus siunčiamas bei 
vėl nagrinėjamas savivaldybė-

Rezervuotos vietos neužimtos, bet ir ne laisvos
Į „Bičiulystės“ redakciją 
kreipėsi Viktorija C. (var-
das pakeistas, bet re-
dakcijai žinomas), nesu-
laukusi Vilniaus miesto 
savivaldybės specialistų 
supratimo ir užtarimo. At-
vykusi į savivaldybę pas 
Viešosios tvarkos skyriaus 
specialistus ji susidūrė su 
problema – neįgaliesiems 
skirtos 3 vietos prie savi-
valdybės buvo užimtos. 
Rimtų judėjimo sutrikimų 
turinti moteris automo-
bilį paliko vienoje iš kelių 
tuo metu neužimtų vietų, 
pažymėtų ženklu „Rezer-
vuota“. Grįžusi prie auto-
mobilio ji rado savivaldy-
bės įmonės „Susisiekimo 
paslaugos“ pranešimą 
apie tai, kad jos padary-
tas pažeidimas užfiksuo-
tas ir bus perduotas svars-
tyti savivaldybei.

Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Plungės miesto „Sodros“ skyrius 
kasdien sulaukia įvairiausių klientų, 
taip pat – neįgalių žmonių. Iki šiol ne-
įgaliųjų transportui stovėti nebuvo 
specialių ženklų, tad „Sodra“ kreipėsi į 
Saugaus eismo organizavimo komisi-
ją, prašydama tam pritarti. Tačiau tokį 
pritarimą gavus, „Sodros“ atstovas Da-
rius Vasiliauskas persigalvojo ir komisi-
jos narius bandė įtikinti, jog neįgalių-
jų stovėjimo vietą žymintys ženklai – 
savivaldybės reikalas. Pasak jo, negana 
pritarti ženklinimui, reikia ir pačių ženk- 
lų. O tam reikia finansavimo. „Mano-
me, kad neįgalieji yra ne vien „Sodros“, 
bet ir savivaldybės rūpestis. Be to, že-
mės sklypas – ne mūsų nuosavybė, 
mes tik nuomojamės. Be to, savival-
dybė yra gavusi pinigų iš Kelių prie-
žiūros plėtros fondo...“ – argumentus 
dėstė D.Vasiliauskas. Tačiau posėdžiau-
tojams toks „Sodros“ atstovo pasisaky-
mas nepatiko. Po diskusijų „Sodros“ pa-
geidavimą nuspręsta perduoti savival-
dybės administracijai, kuri ir turės pa-
teikti galutinį atsakymą. Kol kas prie 
„Sodros“ yra tik horizontalus neįgaliųjų 
vietų ženklinimas, bet nupiešti ženklai 
netrukus gali būti užsnigti. Reikia sta-
tyti ir vertikalius kelio ženklus. 

Kas turi 
paženklinti 
neįgaliųjų 

automobiliams 
skirtas vietas?
„Plungės žinių“ tinkla-
lapyje paskelbtame Li-
nos Motužienės straips-
nyje „Sodra“ nenori iš 
savo kišenės statyti žen-
klų neįgaliųjų automobi-
liams“ pasakojama apie 
nesibaigiančias diskusi-
jas, kas turi įrengti neį-
galiųjų automobiliams 
stovėjimo vietą žymin-
čius ženklus.

je. Atsidūrusi tokioje beviltiškoje 
situacijoje moteris nutarė paban-
dyti problemą išspręsti vietoje.

Nesulaukė supratimo
Viktorija grįžo į savivaldy-

bės Viešosios tvarkos skyrių, pas 
specialistą, su kuriuo ką tik ben-
dravo, dar kartą paaiškino situ-
aciją ir prašė padėti ją išspręs-
ti. Specialistas atsakė negalintis 
niekuo jai padėti, bet nuramino, 
kad ji gausianti registruotą laiš-
ką, kuriame bus kviečiama į jau 
naujojo pažeidimo nagrinėjimą, 
atvyksianti dar kartą į savivaldy-
bę ir viskas būsią išspręsta.

Nesulaukusi žmogiško san-
tykio ir supratimo Viktorija krei-
pėsi į „Bičiulystės“ redakciją. 
Moterį papiktino tai, kad, net su-
vokdami situacijos absurdišku-
mą, specialistai nesutiko jai padė-
ti, tik žadėjo, jog jai atvykus dar 
kartą bauda nebus skiriama. Vik-
torija svarstė, kad galbūt tai sa-
vivaldybei paranku – juk ji gau-
na lėšų iš firmų už joms rezer-
vuojamas vietas, į savivaldybę 
suplaukia ir už jos įmonės „Su-
sisiekimo paslaugos“ užfiksuo-
tus pažeidimus vairuotojų mo-
kamos baudos.

Rezervuotos vietos nėra 
laisvos

Pasak SĮ „Susisiekimo pa-
slaugos“ Automobilių stovėji-
mo priežiūros skyriaus vadovo 
Igorio Semionovo, nors neįgalie-
siems numatytos tam tikros au-
tomobilių statymo lengvatos, vis 
dėlto jiems nesuteikta teisė pa-
likti savo vairuojamą transporto 
priemonę rezervuotoje vietoje. 
Net jei tų vietų yra kelios ir visos 
jos laisvos. Jis patikslino, jog sos-
tinėje Neįgalių asmenų automo-
bilių statymo kortelę turintys ne-
įgalieji gali nemokamai savo au-
tomobilį statyti mokamose aikš-
telėse. Nesvarbu, ar jose yra ats-

kirai neįgaliesiems pažymėta vie-
ta, ar jos nėra. Norint naudotis 
šia lengvata būtina turėti minė-
tą kortelę ir ją palikti matomoje 
vietoje už priekinio stiklo. Netin-
kamose vietose, be būtinų mato-
mai paliktų dokumentų pastatyti 
automobiliai fotografuojami, pa-
žeidimai fiksuojami ir perduoda-
mi nagrinėti Vilniaus miesto sa-
vivaldybei.

Skirtingų skyrių 
kompetencija

Komentuodamas Viktorijos 
situaciją Viešosios tvarkos sky-
riaus vedėjo pavaduotojas An-
džejus Dinikis patikino, jog tuoj 
pat išspręsti problemos iš tiesų 
nebuvo galima. Mat automobi-
lio statymas vietoje, pažymėtoje 
ženklu „Rezervuota“ – jau nebe 
jo atstovaujamo skyriaus kom-
petencija. Pasak A.Dinikio, sky-
rius nagrinėja tik su Kelių eismo 
taisyklių pažeidimais susijusius 
transporto priemonės statymo 
atvejus. O štai Viktorijos pada-
rytas pažeidimas – administraci-
nis, todėl jį nagrinėja Administra-
cinių pažeidimų tyrimo skyriaus 
specialistai.

Šią informaciją patvirtino 
Administracinių pažeidimų ty-
rimo skyriaus vedėjas Gintaras 
Zinkevičius. Pasak jo, Viktorijos 
prašyti padėti Viešosios tvarkos 
skyriaus specialistai išties nieko 
negalėjo padaryti, mat savival-
dybės skyrių funkcijos aiškiai 
atskirtos ir jie vieni kitiems ne-
gali turėti įtakos. Jis taip pat pa-
brėžė, kad, siekiant kuo dides-
nio skaidrumo, SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“ darbuotojų užfik-
suoti pažeidimai tuoj pat kelia-
mi į duomenų bazę, tad ir jų at-
šaukti, net paaiškinus priežastį, 
neįmanoma.

Pataria siųsti paaiškinimus
Pasak G.Zinkevičiaus, ši ir 

panašios situacijos Adminis-
tracinių pažeidimų tyrimo sky-
riaus specialistams – ne naujie-
na. Jis apgailestavo, kad jos ne-
gali būti sprendžiamos vieto-
je, ir ragino neįgaliuosius nepa-
miršti apie kai kurias jiems nu-
matomas automobilių statymo 
lengvatas. Ši vairuotojų grupė, 
prireikus ir jei tai netrukdo eis-
mui, gali nepaisyti ženklų „Sto-
vėti draudžiama“ bei „Sustoti 
draudžiama“, jiems taip pat ne-
galioja kelio ženklai, numatan-
tys teisę automobilį palikti ri-
botą laiką. Pasak specialisto, at-
vykus į savivaldybę ar bet kurią 
kitą įstaigą ir neradus neįgalie-
siems skirtos vietos, taip pat ša-
lia nesant kitų laisvų vietų, pir-
miausia derėtų apsidaryti, ar ša-
lia nėra išvardytų ženklų.

Vis dėlto atsidūrus tokioje si-
tuacijoje kaip Viktorija, G.Zin- 
kevičius pataria kreiptis į SĮ „Su-
sisiekimo paslaugos“ ir siųsti 
jiems paaiškinimą. Tai gali būti 
neįgaliojo pažymėjimo, Neįga-
lių asmenų automobilių staty-
mo kortelės kopija, taip pat kiti 
dokumentai, įrodantys, jog žmo-
gaus pažeidimas – netyčinis ir 
automobilis neleistinoje vietoje 
paliktas neturint kitos išeities. 
Pasak G.Zinkevičiaus, šie pa-
aiškinimai pasiekia skyrių kar-
tu su informacija apie pažeidi-
mą ir yra nagrinėjami. 

Trūkstant informacijos ar iš-
kilus klausimų specialistai su-
sisiekia su pažeidimą padariu-
siu neįgaliuoju, paprašo pa-
teikti trūkstamus dokumen-
tus, tad žmogui vykti į savival-
dybę nebereikia. Apie sprendi-
mą jis informuojamas laišku. 
G.Zinkevičiaus teigimu, papras-
tai tokios situacijos, kurioje atsi-
dūrė Viktorija, išsprendžiamos 
neįgaliojo naudai ir bauda jam 
neskiriama.

Viktorija NORKAITĖ

KONKURSUI
Kaip negalia 

pakeitė mano 
gyvenimą

Nežinau, ar mano pasakoji-
mas atitiks skelbtą temą. Ir aš tu-
riu negalią, bet iš šalies žvelgiant 
to nematyti. O širdies neišimsi ir 
neparodysi. Tiesa ir tai, kad ne-
galios ženklu pažymėti, bet labai 
skirtingais jos apdarais vilkin-
tys, susibūrę draugėn, kiekvie-
nas kitaip vertiname savo gyve-
nimo sode augančius medžius, 
gėles ir piktžoles. Dar jei suran-
dame bendraminčių ėmęsi įvai-
rių rūšių meno kūrybos, tada ti-
krai ne vienas pradedame žiū-
rėti į pasaulį daug šviesesnėmis 
akimis. Mano negalia padėjo su-
tikti nuostabių draugų, bičiu-
lių. O bendrystė su jais paskati-
no nešti šviesą, dalytis gerumu. 
Ji stiprino, keitė požiūrį į gyve-
nimą. Apie keletą jų ir noriu pa-
pasakoti. 

Egidijus Šatas. Bendrau-
jant su juo Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos literatų seminaruose 
Šventojoje, elektroniniais laiš-

Bendrystė su neįgaliaisiais paskatino 
nešti šviesą, dalytis gerumu

kais, keičiantis literatūrine kū-
ryba, atsiveria vis daugiau Jo 
sielovaizdžių, kurie suvirpina 
širdį, prašviesiną protą, sušildo 
jausmus. Jo miniatiūra „Akme-
nėlis“ man švyti kaip perlas, su-
rastas gyvenimo dulkėse. Tie-
siog pasidalysiu jo minčių pro-
perša. Tas visų užmirštas akme-
nėlis buvo vairuotojo pakištas 
„po mašinos ratu, kad išvažiuo-
tų įklimpusi mašina... Jis džiau-
gėsi, kad kažkam tapo reikalin-
gas. Taip ir žmonės – nors ir jau-
čiamės kartais užmiršti, tikėki-
me, jog kada nors ir mūsų kaž-
kam prisireiks“. Egidijui Die-
vas davė nelengvą kryžių. Tik 
jis nesiskundžia. Neša kantriai, 
dar ir kitiems padeda. Manau, 
kad dauguma jį pažįstat ir skai-
tėt rašinį šiam konkursui. Egi-
dijus atviras kiekvienam jį prii-
mančiam. Jis atviras ir sau, savo 
gyvenimui. Anot profesorės Vik-
torijos Daujotytės, tam „atsivėri-
mui reikia šviesos, kad matytum 
šviesiai, jei net iš tamsos“. Ta jo 

šviesa ir mane „uždega“... 
Marija Plutulevičiūtė. 

Senjora. Druskininkų savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos narė. Jos 
gyvenimo knygoje įrašyta 84 me-
tai, jau per 30 metų – antra neį-
galumo grupė. Pastaruoju metu 
jai reikalinga slauga. Susipaži-
nome prieš ketverius metus. Tą-
dien kartu vykome į svečius pas 
Birštono neįgaliuosius. Ji, apsi-
vilkusi raudonu švarku ir bal-
ta palaidinuke, švelniai paraus-
vintais veidukais, atvira šypse-
na ir jaunatviškai kibirkščiuo-
jančiais akių žiburiukais, tiesiog 
visa švytėjo. Marija džiaugėsi, 
nes vėl gali dainuoti ir vyksta 
kartu su tuometiniu neįgaliųjų 
draugijos ansambliu ,,Vingija“. 
Čia ji dar ir savo kūrybos eilių 
paskaitys, ir dainas, aranžuotas 
ansamblio vadovės Nijolės Ma-
tulevičienės, dainuos. 

Tik vėliau sužinojau, kad 
tada moteris tiesiog atgimė an-
trą kartą. Atsidūrusi reanimaci-
joje (trūko dvylikapirštės žarnos 

žaizda, organizmas išsekintas ir 
pilnas skysčių), savaitėmis kovo-
jo dėl gyvybės. Su Dievo pagal-
ba laimėjo tą kovą. Nusilpusi, bet 
šaukiama dainos, ji vyko koncer-
tuoti. Daina – visas jos gyveni-
mas. Ji padėdavo užmiršti rūpes-
čius, vėliau – ir negalią. Ji skam-
bėjo gimtajame Mardasavo kai-
me, profesionalių chorų pasiro-
dymuose Vilniuje, Kazachstano 
stepėse ir daug metų Neįgaliųjų 
draugijos ansambliuose Druski-
ninkuose. Dabar Marija su an-
sambliu atsisveikino. Tačiau ji – 
optimistė. Ji visada tikėjo, kad po 
nevilties valandų nušvis saulė-
tos dienos. Taip ir buvo. Pirmo-
ji skydliaukės operacija atlikta, 
kai jai buvo 25-eri. Paskui – dar 
dvi. Po paskutinės, anot Marijos, 
įsigijo draugę – Parkinsono ligą. 
Jau daug metų su ja vaikščioja. 
Susidraugavo. Kas nesupranta, 
kartais ir pasišaipo... Tik mote-
ris nepyksta. Visur eina su mei-
le, šypsena... Ji rašo eiles, ten su-
deda savo godas, su humoru pa-

sakoja apie šiandienos skaudu-
lius. Viename eilėraštyje mini, 
jog „gyvenimo džiaugsmas – 
tai mūsų ugnelė“. Ta jos ugne-
lė neretai švietė ir mano gyve-
nimo prieblandoje. Dabar Ma-
rija ligų „draugių“ turi nemažą 
pulką. Su visom sutaria. Per ne-
lengvą gyvenimą moteris patyrė 
6 operacijas. Buvusi šeimos gy-
dytoja sakiusi, kad ji, kaip karei-
vis po karo, visa susiuvinėta. Ir 
dabar guli su sulaužytu šonkau-
liu, viliasi, kad sėkmingai sugis. 
Vakarais meldžiasi ir dėkoja Die-
vui už gyvenimą. Myli ji žmones, 
mėgsta gėles. Įvairiom, rude-
niui neįprastom spalvom ir for-
mom jos puošia moters kamba-
rį. Čia išsiskleidę ir kiti žiedai – 
Vilties ir Meilės – Marijos gyve-
nimo žiedai. 

Šie žmonės, jų gyvenimo is-
torijos mane paskatino perfor-
muluoti konkurso temą ir re-
toriškai paklausti: „Kaip Ma-
rijos gyvenimas pakeitė nega-
lią?“ Manau, to paties galiu pa-
klausti ir Stefanijos Fedulaitės, 
Janinos Pranaitienės, Gražinos 
Dauginienės, kitų man mažiau 
pažįstamų bičiulių. Dėkoju Die-
vui, kad man leido juos pažinti.

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ
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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
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Pasaulyje
Pažadėjo ginti nuo 

zombių
Per Australijos nacionalinę tele-

viziją buvo parodytas šalies premje-
rės Džulijos Gilard kreipimasis, ku-
rio metu ji įspėjo, kad artėja pasau-
lio pabaiga, ir pažadėjo net ir po jos 
rūpintis australų saugumu. „Mano 
brangieji, likę gyvi australai!“ – taip 
minutę trukusią savo kalbą pradėjo 
Dž.Gilard, stovėdama dviejų valstybi-
nių vėliavų fone. Visiškai rimta veido 
išraiška ji konstatavo, kad pasaulio 
pabaiga, neatėjusi nei 2000 metais, 
nei jos vyriausybei įvedus anglių mo-
kestį, dabar jau iš tikrųjų arti. Žaliojo 
žemyno ministrų kabineto vadovė 
taip pat patikino savo rinkėjus, kad 
ji kovos dėl jų iki galo, nepaisydama 
„kraujo ištroškusių zombių ir praga-
ro pabaisų“, kurie, Dž.Gilard nuomo-
ne, smogs paskutinį smūgį mūsų pa-
sauliui kartu su K-pop muzikine sub-
kultūra. Apstulbę žurnalistai kreipė-
si į premjerės administracijos atsto-
vus. Šie žiniasklaidos atstovams pa-
tarė parašyti apie tai, kol dar neatė-
jo pasaulio pabaiga. „Nejaugi austra-
lai neturi teisės pasijuokti?“ – pridū-
rė valdininkai.

Neištikimuosius 
moterys atskiria iš 

veido
Moterys, žvelgdamos į nepažįs-

tamo vyro veidą, supranta, ar jis yra 
linkęs į neištikimybę. O vyrai pagal 
moters veidą retai nuspėja, ar ji yra 
neištikima, parodė australų moksli-
ninkų atliktas tyrimas. Jo metu mo-
terys vertino joms nepažįstamų vyrų 
nuotraukas ir stebėtinai dažnai tei-
singai įvardijo, ar jie yra neištikimi. Tai 
rodo, kad iš tikrųjų yra bent kruope-
lytė tiesos tame, kad polinkį į neišti-
kimybę galima išskaityti veide.

Eksperimento metu mokslinin-
kai naudojo 101 vyro ir 88 moterų 
nuotraukas. Šie prieš tai turėjo at-
sakyti į klausimus apie savo požiū-
rį į santykius ir ištikimybę ir ar bent 
kartą turėjo meilės romaną, ar visa-
da buvo ištikimi savo partneriui. Vyrų 
nuotraukos buvo parodytos 34 mo-
terims, o moterų – 34 vyrams. Mo-
terys neištikimais dažniausiai įvardijo 
vyrus, kurių veido bruožai buvo ypač 

vyriški, ir buvo teisios. O vyrai beveik 
visada klydo ir neištikimomis laikė la-
bai patrauklias, moteriškas moteris.

Eglutė iš senų indų

Šiaurės Rytų Belgijos miestas Ha-
seltas savo aikštę papuošė neįprasta 
eglute, pagaminta iš senų indų. Mies-
to meras teigia, kad eglutė, sukurta iš 
puodelių ir lėkščių, simbolizuoja Ka-
lėdų kaip dalijimosi metą. Prie šio su-
manymo įgyvendinimo miesto meras 
paragino gyventojus prisidėti jau ne-
benaudojamais indais. Akcijoje daly-
vavo 3 tūkst. miesto gyventojų. Eglu-
tės aukštis siekia 9, o plotis – 6 m. Ji 
stovi pagrindinėje miesto aikštėje ir 
jau spėjo sulaukti prieštaringų mies-
to gyventojų ir lankytojų vertinimų. 
Vieni teigia, kad tai originali ir svei-
kintina idėja, kiti tokia eglutės kons-
trukcija piktinasi ir tikina, kad Kalėdų 
spalva yra žalia, o svarbiausia žiemos 
šventė asocijuojasi su jaukumu, kurio 
balta porcelianinė eglutės konstrukci-
ja, anot kritikų, tikrai neskleidžia. Eglu-
tė aikštėje stovės iki sausio 7 d. Projek-
to organizatoriai teigia, kad kai eglu-
tės konstrukcija bus išmontuota, in-
dai bus suskaldyti, o jų dalys panau-
dotos kuriant mozaiką vienoje stovė-
jimo aikštelėje.

Mirė aukščiausia 
pasaulio moteris

Eidama 41-uosius metus Kinijo-
je mirė aukščiausia pasaulio moteris 
Jao Defen. Jos ūgis – 2 m 36 cm. Mo-
teris, kuri buvo įrašyta į „Gineso rekor-
dų knygą“, užgeso dėl sunkios onko-
loginės ligos. Vėžys kinei buvo diag- 
nozuotas paauglystėje. Tada speci-
alistai nustatė, jog mergaitė kasmet 
užauga po 5 cm todėl, kad jos galvos 
smegenyse yra auglys. Piktybinis da-
rinys buvo pašalintas, bet medikams 
nepavyko visiškai išgydyti Jao Defen.

Neįgalieji pasaulyje

Į gyvenimą grįžti padėjo žvilgsniu 
valdomas kompiuteris

Sara Ezikelė iš Didžiosios Britanijos iki 34-erių metų jautėsi 
esanti laiminga – turėjo mylintį vyrą, mažą dukrelę ir lau-
kėsi antrojo vaiko. Tuomet jai atrodė, kad gyvenimas pa-
sisekė ir ateitis jai žada daugybę su šeima praleistų gražių 
dienų. Deja, kartu su 34-uoju gimtadieniu į jos gyvenimą 
pasibeldė pokyčiai. Jie nepaliko akmens ant akmens – iš-
ardė šeimą, pakeitė įprastą gyvenimo būdą ir išmokė ne-
palūžti. Nors ir viskas aplink sugriūtų.

Ligą išpranašavo rankos 
silpnumas

Prieš 12 metų Sara pirmą kar-
tą pasijuto keistai – atsirado neį-
prastas silpnumas, kuris labiau-
siai paveikė kairiąją moters ran-
ką. Vėliau pamažu ėmė trikti Sa-
ros kalba, kol vieną dieną ji liko 
visiškai paralyžiuota. Štai jau 12 
metų ji nebejaučia ir nebevaldo 
savo kūno žemiau kaklo, juda 
neįgaliojo vežimėliu, o vienin-
teliu ryšiu su pasauliu jai tapo 
žvilgsniu valdomas kompiute-
ris. Jį moteris taip gerai įvaldė, 
kad net ėmė tapyti paveikslus.

Rado jėgų atsitiesti
Diagnozė – motorinių neu-

ronų liga – paralyžiuotai, bet są-
moningai likusiai moteriai tuo-
met reiškė tarsi pasaulio pabai-
gą. Ji staiga nebegalėjo atlikti 
įprastų darbų, nepajėgė rūpin-
tis naujagimiu sūnumi Eriku, 
tapo priklausoma nuo medikų, 
slaugytojų. Žinoma, jai teko at-
sisakyti ir iki tol dirbto mėgsta-
mo sekretorės darbo.

Pirmi mėnesiai, pasak Saros, 
buvo išties sunkūs – ji puolė į de-
presiją, netrukus po to šeimą pa-
liko vyras. Suvokdama padėties 
rimtumą ir savo fizinį bejėgišku-
mą moteris tiesiog nežinojo, ko 
griebtis. Bėgant laikui ji pripaži-
no, kad niekada nesitikėjo tokio 
tragiško likimo posūkio ir ryžo-
si ieškoti šviesos spindulėlių, ga-
linčių ją įkvėpti iš naujo kabintis 

į gyvenimą.
Pirmiausia ji ėmė lankytis ne-

įgaliųjų dienos centre. Pamačiu-
si, kaip nuoširdžiai personalas 
rūpinasi centro lankytojais, Sara 
patikėjo, jog ne viskas prarasta.

Įsteigė paramos fondą
Įprastais būdais negalėdama 

bendrauti su artimaisiais, bičiu-
liais ji jautėsi tarsi atskirta nuo 
pasaulio ir ieškojo būdų atnau-
jinti ryšius. Laimei, ji sužinojo 
apie specialią kompiuterinę įran-
gą, leidžiančią kompiuterį val-
dyti žvilgsniu. Sara – ne pirmo-

taip pat iš jai atsiųstų atvirukų.
Suvokusi, kiek daug galimy-

bių tokia įranga suteikia pana-
šius išgyvenimus patyrusiems 
ir viltį praradusiems žmonėms, 
dabar 46-erių Sara ėmė savo nu-
tapytus paveikslus pardavinė-
ti ir įsteigė paramos fondą. Jis 
skirtas žmonėms, neišgalintiems 
tokios įrangos nusipirkti, mat ji 
kainuoja per 3 tūkst. svarų ster-
lingų (per 13 tūkst. Lt). Rinkda-
ma lėšas labdarai Sara bendra-
darbiauja su įvairiais žmonė-
mis – operatoriais, žurnalistais. 
Apie ją sukurti keli filmukai, 
parodantys, kaip paralyžiuotas 
žmogus gali naudotis specia-
lia žvilgsniu valdoma kompiu-
terine įranga, jos istoriją aprašė 
keli leidiniai, išplatino interne-
to svetainės. Kol kas Didžiosios 
Britanijos vyriausybė specialios 
įrangos įsigijimo nefinansuoja, 
nors internetas tampa vis svar-
besnis neįgalių žmonių kasdie-
nybėje. Dabar tokia įranga savo 
namuose džiaugiasi tik apie 100 
neįgalių britų.

Pagal www.dailymail.co.uk parengė

Viktorija NORKAITĖ

Iš Panevėžio į Rokiškį
Socialinės globos įstaigų 

Menų diena jau antrus metus 
vyksta Rokiškio kultūros centre. 
Jos globėja Gema Jurgelevičienė, 
buvusi Panevėžio apskrities So-
cialinių reikalų skyriaus vedė-

Nuoširdumo tarp neįgaliųjų daugiau nei Seime
Su Seimo nario manda-
tu atsisveikinusi daininin-
kė Inga Valinskienė so-
cialinės globos įstaigų 
Menų dienoje „Stiprus, 
kai tu šalia“ prisipažino, 
kad tarp neįgalių žmonių 
patiria daug daugiau ge-
rumo ir nuoširdumo nei 
per ketverius Seime pra-
leistus metus. Dainininkė 
jau antrus metus Rokiš-
kyje vykstančiame res-
publikiniame renginyje, 
skirtame Tarptautinei ne-
įgaliųjų dienai paminėti, 
dainuoja su Rokiškio rajo-
no Skemų socialinės glo-
bos namų gyventojais. 

ja, šią šventę inicijavo prieš 13 
metų. Dabar iš Panevėžio regio-
no šventės ji virto respublikine. 
Jos metu socialinių globos namų 
gyventojai scenoje dainuoja su 
Lietuvoje žinomais atlikėjais. 

Šiemet į šventę atvyko net 8 
pensionų gyventojai, socialiniai 
darbuotojai ir vadovai bei Pane-
vėžio A.Bandzos kūdikių ir vai-
kų globos namų ir Obelių vaikų 
globos namų auklėtiniai. Į 500 
vietų renovuotą salę rinkosi ir 
Rokiškio rajono neįgalieji. Pas-
tarieji teigė, kad tokio įspūdingo 
koncerto labai laukė. Be to, fojė 
veikė globos namų gyventojų su-
kurtų meninių darbelių paroda. 

Į sceną ėjo ir ekspromtu
Kai kurios scenos žvaigždės 

neslėpė, kad dėl laiko stokos ne-
galėjo daug dėmesio skirti repe-
ticijoms, todėl dauguma koncer-
to programos dainų buvo atlik-
tos ekspromtu. Tačiau pastebėti, 
ar vyko repeticijos, ar ne, buvo 
sunku. I.Valinskienė pati prisi-

pažino, kad važinėti iš Vilniaus 
iš Rokiškį neturėjo laiko. Pasak 
jos, ji prieš koncertą pakalbino 
Skemų globos namų gyventoją 
Ričardą, su kuriuo dainavo du-
etu, parepetuoti, bet sulaukė iš-
didaus atsakymo, kad jis vis-
ką puikiai moka ir apsieis be re-
peticijų. Ir žiūrovai nenusivylė. 
Pats dainininkas išrinko tris ži-
nomus Ingos duetus, o juos iš-
mokti dainuoti jam padėjo glo-
bos namų muzikos vadovas Ri-
čardas Balčiūnas.

Ypač daug plojimų, kaip ir 
pernai, sulaukė Vilniaus rajo-
no Prūdiškių socialinės globos 
namų gyventojas Skirmantas. 
Pernai jis dainavo roką su Vla-
du Kovaliovu, o šiemet traukė 
čigoniškas dainas su ansambliu 
„Sare roma“. Grupės daininin-
kas sakė, kad Skirmantas pui-
kiai prie jų pritapo. O štai Ku-
piškio socialinių globos namų 
gyventojai taip uždainavo su 
grupe „Čilinam“, kad net elek-
tros saugikliai „išsilakstė“. Gru-

Ingos Valinskienės ir Ričardo duetas.

pės nariai Marius Jampolskis, 
Stano ir Deividas Zvonkus tei-
gė, jog kupiškėnai jiems pakei-
tė grupės kolegą Ramūną Rudo-
ką. Scenoje su Didvydžių socia-
linės globos namų dainininkais 
šėlo Dūmas, o Česlovas Gabalis 

pasirinko Rokiškio rajono Obe-
lių globos namų auklėtines. Za-
rasų socialinės globos namų gy-
ventojai koncertavo su greta gy-
venančiais Sadūnų kaimo kape-
los muzikantais. 

Rita ŽILINSKAITĖ

ji pasaulyje, kuriai šis išradimas 
grąžino bendravimo ir pažini-
mo džiaugsmą. Net nevaldyda-
ma rankų ir būdama paralyžiuo-
ta ji gali skaityti knygas, sužino-
ti pasaulio naujienas, naršyti in-
ternete. Panašiais prietaisais jau 
naudojasi ir neįgalieji Lietuvoje. 
Įvaldžiusi šią specialią žvilgs-
niu valdomą kompiuterinę įran-
gą Sara ėmė tapyti paveikslus. 
Žinoma, šis procesas reikalauja 
daug kantrybės, bet lengvai ne-
pasiduodančios moters tai ne-
baugina. Įkvėpimo ji semiasi iš 
internete randamų paveikslėlių, „Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Pirmąjį kalendorinės žie-
mos rytą Klaipėdos, Kretin-
gos, Palangos senjorai rinko-
si į uostamiesčio Muzikinį tea-
trą. Čia buvo minima VšĮ „Tre-
čiasis amžius“ dešimties metų 
sukaktis. Renginį pradėjo vys-
kupas Motiejus Valančius (Klai-
pėdos universiteto Menų fakul-
teto prof. Petras Bielskis). Min-
timis nusikėlėme į XIX a., kai 
M.Valančius rūpinosi švietimu, 
kovojo už blaivybę, diplomatiš-
kai bendravo su generalguber-
natoriumi. O perskaitytas vys-
kupo ganytojiškas testamentas 
aktualus ir šiandien. 

„Trečiojo amžiaus“ įkūrė-
ja direktorė Irena Linkauskie-
nė apžvelgė sambūrio nuei-
tą kelią. VšĮ veikia Socialinis, 
Humanitarinis ir Meno fakul-
tetai. Sudarę sutartį su Klaipė-
dos universitetu, didelis bū-
rys senjorų Sveikatos fakultete 
išklausė dvejų metų kursą. Iš 
120 narių – daugiau nei 30 ne-
įgaliųjų. Skersai išilgai išvaži-

nėta Lietuva, apsilankyta Kro-
kuvoje, Seinuose, Kaliningra-
de, Rygoje, Rucavoje. Organi-
zuotos savanorių mokymo ir 
darbo stovyklos Kunigiškiuo-
se (Palanga), sveikatingumo – 
Kaltinėnuose (Šilalės r.), neįga-
lieji ilsėjosi prie Platelių ežero ir 
Šventojoje. Bendravome su ra-
šytoju K.Kauku, poetu V.Blože, 
balerina A.Ruzgaite, tautodai-
lininku E.Jonušu, dailininku 
A.Urniežiumi. Dalyvavome tre-
čiaamžininkų išleistų knygučių 
sutiktuvėse: O.Viederienės „Jo-
nas Tatoris“, G.Griškevičiaus 
„Mėnulis – vakaro kelei-
vis“, I.Linkauskienės „Ugnia-
žolė žalia“, T.Dirgėlienės ir 
L.Umbrasienės „Gyvenimo 
spalvos“, P.Januškos „Mano 
žemė“, Z.Šukio „Malonės van-
denys“. 

Jubiliejiniame renginyje da-
lyvavo garbingi svečiai: Klaipė-
dos miesto savivaldybės Sociali- 
nės paramos centro direktorė 
D.Stankaitienė, uostamiesčio 

Pagyvenusių žmonių asociaci-
jos prezidentė K.Bulajeva, Kre-
tingos rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas J.Tiškus. Tarp 
sveikinimų skambėjo VšĮ senjo-
rių ansamblio „Jūrainė“ (vado-
vė V.Mančienė) dainos. Šiltai 
buvo sutikta nauja narė, profe-
sionali solistė Valentina Samui-
tienė, padainavusi „Ulijoną“. 
Renginio pabaigoje direktorė 
pristatė ką tik išleistą jubiliejui 
skirtą almanachą „Saulėjauta“, 
kuriame apibendrinta „Trečio-
jo amžiaus“ narių visuomeninė 
ir kūrybinė veikla. 

Anot O.Viederienės, di-
džiausia „Trečiojo amžiaus“ 
sėkmė – bičiulystė, didžiau-
sias turtas – žmonės, svarbiau-
sias darbas – būti naudingam 
ir artimam kitam, svarbiausias 
noras – nenurimti, degti, su-
žinoti, pasiekti, nugalėti, ypač 
save. Tokiais priesakais trečia-
amžininkai žengia į antrąjį de-
šimtmetį.  

Lidija UMBRASIENĖ

Svarbiausias noras – nenurimti, 
degti, sužinoti

Negaliu pasakyti, kad toks 
klausimas mane užklupo neti-
kėtai. Tema apie žmonijos galą 
pastaruoju metu vis dažniau 
šmėstelėdavo radijo ir televizijos 
laidose. O kai šį klausimą išgir-
dau iš savo kaimynės, kuriai ge-
gutė skaičiuodama pragyventus 
metus užkimsta, ne juokais susi-
rūpinau. Pasaulio pabaiga – tai 
čia tau ne koks projektas. Daug 
baisiau už maisto kainų kilimą, 
kyšininkavimą ir net preziden-
tės kovą su Darbo partija! 

Tik ką čia man dabar daryti? 
Instrukcijos, kaip elgtis prieš pa-
saulio pabaigą ir po jos, nėra nei 
Konstitucijoje, nei įstatymų labi-
rintuose ir net partijų reklaminė-
se programose. Keista, bet net 
Mokesčių inspekcija nereikalau-
ja iš anksto susimokėti už tokį 
neįprastą, dar niekada nematy-
tą reginį. Tikriausiai akliems bus 
nuolaidų, nes juk mes nematy-
sime, tik pajusime. Jei reikalaus 
– aš nemokėsiu. Tegu skaičiuo-
ja delspinigius. 

Tai kaipgi čia, po galais, 
ruoštis tai pasaulio pabaigai? Jei 
kas sakytų, kad netrukus mirsiu, 
tai reikėtų surašyti testamentą, o 
dabar nėra jokio tikslo, nes ne-
liks nė vieno paveldėtojo. Kaip 
įdomu – pabaiga visiems vieno-
da – turtingam ir vargšui, pro-
tingam ir su šulais galvoje, są-
žiningam ir sukčiui, tikinčiam 
ir ateistui, sveikam ir mirties pa-
tale gulinčiam... Seimūnai ir tie 
neturės neliečiamybės! Oi, aš vėl 
nukrypau.

Taigi turtu rūpintis neverta. 
Gal pulti skolintis visais įma-
nomais būdais ir tas paskutines 
dienas pagyventi taip, kaip sva-
jojau visą gyvenimą? Rizikinga. 
O jei pasaulio pabaigos nebus, 
visą likusį gyvenimą, kad ir ko-
kio ilgio jis būtų, teks gyventi 
skolose taip, kaip ne tik sau, bet 
ir buvusiam draugui niekada 
nelinkėtum. Savo išvaizda rū-
pintis irgi beprasmiška. Į dan-
gų keliauja tik siela, tad raume-
nys, saulėje ar soliariume išly-
dyta oda, šukuosena ar laikyse-
na neturės įtakos pomirtiniam 
gyvenimui. 

Truputį suglumęs paklau-
siau tos nelemtos jau minėtos 
kaimynės, kaip kiti ruošiasi pa-
skutinei dienai šioje žemėje. Ji 
paaiškino, jog viskas priklau-
so nuo koncepcijos. Kas įsitiki-

nęs, kad bus pasaulinis tvanas, 
ieškosi buto viršutiniuose dan-
goraižių aukštuose. Ji pati kaž-
kur skaitė, jog viską apims lieps-
na, tad prašė sūnaus už sutau-
pytus laidotuvėms eurus, do-
lerius bei litus, kurių jau nepri-
reiks, nupirkti galingiausią pra-
moninį šaldiklį. Vis viena kita 
minutė ilgesnio gyvenimo. Kas 
bijo bado, kaupia ir sandėliuoja 
maisto atsargas. Atominio karo 
šalininkai rausia gilius urvus po 
rūsiais, urmu perka dujokaukes. 
Tokie paaiškinimai ir pasirinki-
mo variantai manęs neįkvėpė. 
Numojau ranka ir tiek. Gyven-
siu, kaip tai dariau iki šiol, ir ti-
kėsiu ateitimi. 

Rašydamas šį straipsnį nie-
kuo nerizikuoju. Jei pasaulio pa-
baigos nebus, niekas nesupyks, 
o jei bus, tai nebebus kam mano 
mintis sukritikuoti. 

O gal pasaulio galas jau at-
ėjo? Kokios dar pasaulio pabai-
gos reikia, kai klesti neteisybė, 
kiekviename žingsnyje jaučiama 
pinigo galia, beveik neliko dva-
sinių vertybių, visokie projek-
tai, ataskaitos, prioritetai, tarp-
žinybiniai interesai, makroeko-
nomikos dėsniai, popierinės tai-
syklės, daug svarbesnės už patį 
žmogų? Yra ir kita nuomonė, 
kai žmogus pats sau nusistato 
pasaulio pabaigą, nors kasdien 
ant stalo turi duonos, šiltą būs-
tą, ne vienintelį drabužį, jam ne-
reikia kęsti karo, maro, tremties, 
trumpai tariant, viso to, ką tu-
rėjo išgyventi mūsų protėviai. 
Jei koks senolis išsikastų savo 
griaučius iš po antkapio, pama-
tęs, jog nusenusius ar labai ligo-
tus tėvus, senelius prižiūri ir glo-
boja ne vaikai, kuriems paauko-
jo jaunystę, dėl kurių numarino 
savo svajones ir troškimus, dėl 
kurių geresnio gyvenimo pra-
rado sveikatą, o samdyti, sveti-
mi žmonės ar globos namai, vėl 
savo noru įsikastų dar giliau po 
žemėmis! Vienai iš šių priešta-
ringų nuomonių ir aš pritariu 
abiem rankom ir kojom. 

Taigi laimingos jums pasau-
lio pabaigos, po paraliais! Juk ne 
taip norėjau pasakyti! Dar nenu-
leiskite burių! Ilgų džiaugsmo 
valandų, prasmingų kasdieniais 
darbais, ir laimingų pasiekimais 
gyvenimo metų!

Pranas PLIUŠKA
Molėtai

Ar pasiruošei pasaulio 
pabaigai?

Nedrąsi žiemos pradžia... Vytauto Žemaičio nuotr. 
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