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Neįgaliųjų gyvenimo kokybei 
užtikrinti – pažangios techninės 

pagalbos priemonės 

Aldonos Milieškienės nuotr. 

(nukelta į 5 psl.)

TPNC atviras naujovėms
TPNC laikinojo direktoriaus 

Kipro Šukio teigimu, vienas svar-
biausių Centro tikslų – pasiek-
ti, kad tarp panašaus profilio įs-
taigų TPNC būtų geriausiai dir-
bantis. Atliktas klientų aptarnavi-
mo auditas parodė, kad neįgalie-
ji (buvo apklausta daugiau kaip 
150 asmenų) teigiamai vertina jų 
aptarnavimo kokybę, tačiau lai-
kinasis direktorius K.Šukys įvar-
dijo ir problemines sritis – pavyz-
džiui, net 27 proc. žmonių tech-
ninės pagalbos priemonės turė-
jo laukti ilgiau nei 3 mėn., tik 28 
proc. apklaustųjų pirminę infor-
maciją apie aprūpinimą jomis 
gavo iš gydytojų. 

Pasak K.Šukio, TPNC yra 
atviras įvairioms nuomonėms, 
požiūriams, pasirengęs juos ap-
tarti, padaryti išvadas, diegti nau-
joves. Tuo seminaro dalyviai įsiti-
kino ne tik apžiūrėdami jiems pri-
statytas naujausias neįgaliesiems 
skirtas techninės pagalbos prie-
mones, kuriomis gali aprūpinti 
Centras, bet ir jam demonstruo-
jant įsigytą modernią įrangą. Pa-
sitelkus specialią XSENSOR slė-
gio vaizdavimo sistemą galima 
įvertinti vežimėlyje sėdinčio ne-
įgaliojo pragulų atsiradimo rizi-
ką, individualiai parinkti vežimė-
lį, jį sureguliuoti, pasiūlyti tinka-

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (TPNC) jau tre-
čią kartą surengė praktinį seminarą, kuriame apžvelgė 
savo veiklą ir perspektyvas, neįgaliųjų visuomeninių or-
ganizacijų atstovus, sveikatos priežiūros (poliklinikų, rea-
bilitacijos įstaigų, sanatorijų) reabilitologus bei kitus spe-
cialistus supažindino su naujomis techninės pagalbos 
priemonėmis. Seminaro dalyviai pasidalijo mintimis apie 
techninės pagalbos priemonių tobulinimą, asortimento 
atnaujinimą, jo plėtimą.

miausią pasėstą. Pasak šią įran-
gą pristačiusio TPNC Vilniaus 
skyriaus vyriausiojo specialisto 
Ramūno Aladavičiaus, tiksli vie-
no žmogaus situacijos analizė 
gali užtrukti kelias valandas, ta-
čiau rezultatai išties džiuginan-
tys, todėl šia paslauga verta pa-
sinaudoti.

Didėja neįgaliųjų 
vežimėlių ir jų priedų 

pasiūla 
TPNC rengiamas tradiciniu 

tampantis kasmetis seminaras – 
ir puiki proga susipažinti su pa-
žangiausiomis užsienyje gamina-
momis techninės pagalbos prie-
monėmis, sužinoti, ką neįgalie-
siems gali pasiūlyti šių priemonių 
tiekimu besirūpinančios įmonės. 

Techninės pagalbos priemo-
nių naujovėmis besidomintys 
neįgalieji gerai žino uždarąją ak-
cinę bendrovę „Teida“. Joje – pa-
saulyje pripažintų ir garsių fir-
mų gaminiai, ne tik suteikiantys 
būtinąją pagalbą negalios ištik-
tiems žmonėms, bet ir saugan-
tys jų sveikatą nuo galimų rizi-
kos veiksnių, užtikrinantys jiems 
patogesnį gyvenimą. „Teidos“ 
vyriausiasis vadybininkas kine-
ziterapeutas Mantas Drukteinis 
susirinkusiuosius supažindino 
su vienu naujausių universalaus 
tipo neįgaliojo vežimėliu „Nova-

care VarioXX“. Pasak bendrovės 
specialisto, šis modelis yra pritai-
kytas beveik visų poreikių paci-
entams. Lengvas aliuminio rėmo 
vežimėlis išsiskiria galimybe re-
guliuoti jo sėdynės plotį (nuo 39 
iki 50 cm).

UAB „Teida“ daug dėme-
sio skiria ne tik patiems vežimė-
liams, bet ir jais judantiems žmo-
nėms komfortą užtikrinantiems 
šių vežimėlių priedams. Semi-
naro dalyviams M.Drukteinis pa-
demonstravo prie 95 proc. neįga-
liųjų vežimėlių fiksuojamą anato-
miškai suformuotą, stabilumo su-
teikiančią, reguliuojamą nugarė-
lę, kuri padeda išlaikyti taisyklin-
gą vežimėlyje sėdinčiojo padė-
tį, užtikrina išskirtinį patogumą 
ir gali būti pritaikoma įvairiems 
žmonėms. Dar vienas svarbus 
UAB „Teida“ pristatytas vežimė-
lio priedas – vienas lengviausių 
(vos 0,6 kg tesveriantis) prie ne-
įgaliojo sėdėsenos prisitaikantis, 
pragulų profilaktiką užtikrinan-
tis pasėstas. 

Visiška naujovė seminaro da-
lyviams buvo ir nė vienos metali-
nės detalės neturintis Norvegijos 
firmos „Easyroller“ pagamintas 
vežimėlis. Jį pristačiusio rateliais 
judančio kauniečio Šarūno Griga-
liūno teigimu, šis ergonomiškas 
vežimėlis – tai 13 metų inžinie-
rių konstruktorių darbo rezulta-
tas. Neįgalusis su juo gali patek-
ti ir naudotis visur, kur metalinis 
vežimėlis tapdavo rimta kliūtimi: 
oro uostuose (ypač pereinant me-
talo kontrolę), ligoninėse, basei-
nuose, saunoje ir pan. „Easyrol-
ler“ vežimėlis jau pristatytas 20 
pasaulio šalių. Š.Grigaliūnas pa-
tikino susirinkusiuosius, kad ne-
trukus šie vežimėliai bus gami-
nami ir Lietuvoje.

Galimybę susipažinti dar su 
viena užsienio bendrove ir jos 
gaminamomis techninės pagal-
bos priemonėmis suteikė UAB 
„Biomedika“. Specialiai į semi-
narą atvykusi Lenkijos bendro-
vės „MDH“ atstovė seminaro da-
lyviams pristatė „MDH“ siūlo-
mą asortimentą, konkrečius ga-
minius. 

Varytuvai gaminami 
Lietuvoje 

Vis dėlto ne visos mūsų ne-
įgaliųjų naudojamos techninės 
pagalbos priemonės gaminamos 
tik užsienyje. Didesnius atstu-
mus ar nelygų paviršių aktyvaus 
tipo vežimėliais judantiems neį-

Jau 8-erius metus neįgaliųjų naudojamus mechaninius varytuvus pristatė 
juos sukūrusios VšĮ „Retenė“ atstovai.

Didesnis finansavimas leis 
priartinti paslaugas

Džiugios žinios pasiekė 
Švenčionių rajono neįgalių-
jų draugiją. Numatytoms vei-
kloms finansuoti skirta kone 
dvigubai daugiau lėšų nei per-
nai – 31 tūkst. litų (2012 m. – 17 
tūkst.). Pasak Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininko Tadeušo Šimko-
vič, rajono valdžia vertina orga-
nizacijos darbą, neatsisako pa-
gelbėti. Nors draugijos pareng-
tam projektui finansuoti skirta 
mažiau lėšų, nei prašyta, orga-
nizacija galės vykdyti numaty-
tas veiklas. Ir toliau gyvuos ne-
seniai susikūrę humoro būreliai, 
draugijos ansambliai, bus orga-
nizuojamas užimtumas – vyks 
darbo terapijos užsiėmimai, ne-
įgaliesiems bus teikiamos asme-
ninio asistento paslaugos. Tiesa, 

Skirtas 
finansavimas 
ir džiugina, 

ir liūdina 
Daugelyje sričių metų 
sandūra – bene įtemp-
čiausias laikas, kai turime 
užbaigti senus darbus ir 
nerimaudami spėlioja-
me, kas mūsų laukia atei-
tyje. Ne išimtis ir neįgalių-
jų draugijos. Dalis jų jau 
praėjusių metų gruodžio 
viduryje sužinojo, kaip 
turės gyventi 2013-aisiais. 
Kaip ir visuomet, Naujieji 
metai kai kurioms drau-
gijoms atnešė šviesesnių 
vilčių, kitų bent nenuliū-
dino, o dar kitoms žada 
būti kur kas sudėtingesni.

kaip ir pernai nemaža problema 
išliks išlaidos transportui, mat 
būtent joms finansavimo nepa-
vyko gauti. 

Daugiau pinigų nei pernai 
skirta ir Kauno rajono neįgalių-
jų draugijos parengtam projektui 
finansuoti. Pasak organizacijos 
pirmininkės Lidijos Morkūnie-
nės, tai leis įgyvendinti planus 
ir priartinti paslaugas prie rajono 
seniūnijose gyvenančių neįgalių-
jų. Numatyta, kad jau pavasarį 4 
seniūnijose bus organizuojamas 
užimtumas. Užsiėmimai vyks 
seniūnijų arba kultūros centrų 
salėse. Gautas didesnis finansa-
vimas leis ne tik suteikti daugiau 
anksčiau teiktų paslaugų, bet ir 
atneš naujų. Organizacijoje pla-
nuojama rengti dailės terapijos 
užsiėmimus, psichologo konsul-
tacijas, bus kuriamos savigalbos 
grupės. Kaip ir anksčiau, neįga-
liesiems bus teikiamos asmens 
higienos, transporto, asmeninio 
asistento paslaugos, bus organi-
zuojamas sportinis užimtumas.

Veiklos nenutrūks ir taps 
įvairesnės

Kaišiadorių rajono neįgalių-
jų draugija taip pat neliko nu-
skriausta – jai skirta vos 1,5 tūkst. 

(nukelta į 3 psl.)

Anykščių rajono neįgaliųjų draugija garsėja amatų mokymais.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiRietavas:

Kaišiadorys:

Geri darbai nelieka nepastebėti

„Gyvenimas pilkas geriau, negu gyvenimas juodas.“
                                                                 Juozas Erlickas

Neseniai palydėjome 2012-uosius metus. Tačiau 
praėję metai mūsų likimo broliams ir sesėms buvo 
nelengvi. Kainos kilo arba, kaip sako Juozas Erlic-
kas, gyvenimas gerėjo. Juk valgėme brangesnį mais-
tą, gavome brangesnes paslaugas. Nepaisant to, prieš 
didžiąsias šventes pirmąkart taip atvirai pažvelgė į 
mus apleista vienatvė. Ir senatvė. Tokia nyki ir be-
jėgė. Niekam nepriekaištaujanti, nieko nekaltinan-
ti. Nustumta į gyvenimo pašalę su visais savo porei-
kiais. Tiesa, bandyta ją užganėdinti Kalėdine sriuba. 
Graži akcija. Tik ką ji išspręs, kai vis daugiau žmo-
nių atsiduria visuomenės nuošalėje.

Gal todėl su tokiomis šviesiomis viltimis pasitiko-
me 2013-uosius, kad naujoji valdžia pasiskelbė „žmo-
nių vyriausybe“. Tuose žodžiuose žmonės įžvelgė su-
sirūpinimą jų socialinėmis problemomis. Gal tikima-
si, kad bus atsigręžta į silpniausiuosius, jie pamatyti, 
išgirsti. Naujųjų metų rytą klausiausi Lietuvos radi-
jo žurnalistų pokalbių su klausytojais. Iš tiesų, žmo-
nės sulaukė 2013-ųjų tikėdamiesi geresnio gyvenimo. 
Ir nesvarbu, kad kai kurie sutiko juos vieni su radijo 
aparatu ar televizoriumi. Kai kas su šuneliu ar kati-
nu. O stipresnių pojūčių mėgėjai, kaip dera tokia pro-
ga, – su vyno ar šampano taure. „Kančią sumažinan-
čios ydos vertos pagarbos“, – yra sakiusi žinoma me-
dikė ir rašytoja Filomena Taunytė.

Ką gi, belieka su ja sutikti. Juolab kad nei katinė-
lio, nei šuns neturiu. Ir kas gi jį vedžiotų, kai pati esu 
kitų vežiojama. Nesakau, kad dėl to reikėtų liūdėti. 
Juk turiu būrį bičiulių. Iš sveikinimo atvirukų visas 
„altorius“ ant stalelio sudėliotas. Elektroninis paštas 
pilnas laiškų. O kur dar telefono skambučiai. Vienos 
operos orkestras groja vieną po kito nuostabius val-
sus: „Bučinį“, „Iš kalnų“, „Žydrąjį Dunojų“... Kas gali 
būti gražiau? Ir kaip galėtum tokį rytą jaustis vieni-
šas? Ar šiais laikais tai iš viso įmanoma? Pasaulis pats 
ateina pas tave, jei tu negali pas jį nueiti. Kartais vie-
nišesnis gali pasijusti tarp žmonių, miesto šurmuly-
je. Arba išklausęs naujausias ,,Žinias“.

Jau pirmąją šių metų dieną radijas, iki tol vis ply-
šavęs, kad „elektra pigs, tai yra brangs mažiau, negu 
buvo numatyta“, per rytinę žinių laidą išdrožė, nebe-
vyniodamas į vatą, – pabrango 5 centais. Suk ją galas 
tą elektrą. Anot žinomo klasiko, vis tiek visi mirsime 
su žvake. Nuo šiolei, net ir nelaukdama to momento, 
vakarais žibinsiu žvakę. Taip man bus pigiau ir ro-
mantiškiau. Tik vargu ar tie perdirbėjai, kurie mums 
gamina ir tiekia maistą bei kitas paslaugas, norės dirb-
ti užsidegę žvakę ar balaną? Tataigi.

Gerai, kad po daugiabučių renovacijos, kurią tvir-
tai žada naujoji valdžia, nors šiluma atpigs. Bet man 
neduoda ramybės viena įkyri mintis. Kaip tada išgy-
vens energijos tiekėjai? Juk už šilumą, kaip teigiama, 
mokėsime perpus pigiau. Čia – didelė mįslė. O jeigu 
jie nepanorės bankrutuoti ir sumąstys pakelti šilu-
mos kainas? Kas bus su mumis, šilumos vartotojais, 
putplasčiais apsilipinusiais sienas ir, žinoma, įsisko-
linusiais? Ogi bus tas, kas yra ir dabar. Gyvenime 
juk viskas eina ratu ir grįžta į tą patį tašką. Taip, kaip 
po žiemos grįžta pavasaris. O po Naujųjų metų – jis 
jau ne už kalnų. Sušildys saulutė. Ir namus, ir sielas.

Jau netrukus į įprastą ritmą stos ir mūsų gyveni-
mas. Išvažiuosim, išeisim. Apie mūsų buitį ir būtį, 
kasdienybę ir šventes plačiai pasakos „Bičiulystė“. 
Jos pagalbininkais galime tapti kiekvienas rašyda-
mas, dalydamasis savo įspūdžiais, patirtimi.

Tad su Naujaisiais, 2013-aisiais metais, „Bičiulys-
tės“ skaitytojai ir rašytojai! Būkime drauge. Taip len-
gviau ištversime gyvenimą. Visokį.

Kaip ištverti gyvenimą

Besibaigiant 2012-ie- 
siems Rietavo savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos 
taryba susirinko į pasku-
tinį metų posėdį, kuriame 
aptarė nuveiktus darbus, 
kalbėjo apie ateitį. Drau-
gijos pirmininkė Onutė Ži-
belienė dėkojo tarybos na-
riams už paramą, džiau-
gėsi pagelbėti neatsisakan-
čiais rėmėjais.

Neįgaliųjų draugija rū-
pinasi narių užimtumu. 
Čia mielą užsiėmimą ran-
da ir suaugusieji, ir vai-
kai. Štai dabar eksponuo-
jama vaikų vasaros darbų 
iš įvairių gamtinių medžia-
gų paroda. Vaikų darbe-
liai stebina išskirtinumu ir 
kruopštumu – kiekvienas 
jų vienetinis ir galėtų pa-
puošti įvairias erdves.

Neįgalieji stengiasi ir 
pakeliauti, taip pat kartu 
švenčia visas valstybines 
šventes. Pastaruoju metu 
daug koncertuoja draugi-

jos vokalinis instrumenti-
nis ansamblis „Vilties bal-
sai“, nuo vasaros vado-
vaujamas Vinco Varpioto. 
Prieš pat Kalėdas ansam-

bliečiai apsilankė Rietavo 
parapijos senelių globos 
namuose.

Didžiosios metų šven-
tės atnešė staigmeną pir-

mininkei O.Žibelienei. Rie-
tavo savivaldybės meras 
Antanas Černeckis kas-
met organizuoja padėkos 
vakarus, kuriuose pager-
biami nusipelnę savival-
dybei žmonės. Šiais metais 
tarp kitų trijų šaunių mote-
rų atsidūrė ir O.Žibelienė. 
Jai buvo įteiktas krištolinis 
gerumo angelas už nuošir-
dų darbą subūrus neįga-
liuosius į draugiją. Po iš-
kilmingos renginio dalies 
vyko koncertas, į kurį su-
sirinko ir daug neįgaliųjų. 
Koncertavo Lietuvos ope-
ros dainininkai: Virgilijus 
Noreika, Gintarė Skėrytė, 
Dainius Puišys ir instru-
mentinis trio: Tomas Lei-
buras (fortepijonas), Ar-
tūras Chalikovas (gitara), 
Eugenijus Mikšys (bosi-
nė gitara).

Donata VITKIENĖ

 „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje Kaišiadorių 
rajono neįgaliųjų draugijos 
narė Julė Morkūnienė pa-
pasakojo apie vykusį ataskai-
tinį susirinkimą.

Besibaigiant 2012-ie- 
siems Kaišiadorių rajono 
neįgaliųjų draugijos na-
riai susirinko į ataskaitinę 
rinkiminę konferenciją. Ją, 
pasveikindama susirinku-
siuosius, pradėjo organi-
zacijos pirmininkė Elena 
Varkalienė. Ji pateikė or-
ganizacijos veiklos ataskai-
tą už pastaruosius 4-erius 
vadovavimo draugijai me-
tus. Paminėti tik svarbiau-
si ir didžiausi darbai, vei-
klos, mat visų nuveiktų į 
popierių nesurašysi. Prie 
sėkmingo draugijos darbo 
daug prisidėjo 7 aktyvūs 
Kaišiadorių rajono neįga-

Darbų gausybės į popierių 
nesurašysi

liųjų draugijos tarybos na-
riai. Kiekvieno jų indėlis į 
draugijos veiklą labai svar-
bus, mat tik kartu dirbant, 
stengiantis neįgaliųjų labui 
kyla minčių, idėjų.

Daug dėmesio orga-
nizacijoje skiriama neįga-
liųjų užimtumui. Jau dau-
gelį metų draugijoje vei-
kia mezgimo būrelis, ku-
riam vadovauja organiza-
cijos sekretorė Danutė Le-
kečinskienė. Ji 14 draugijos 
narių moko megzti – pa-
rodo naujų raštų, padeda 
joms tobulėti. Rankdarbius 
mėgstančios moterys su 
savo darbeliais dalyvauja 
įvairiose parodose, mugė-
se ne tik savo rajone, bet ir 
kituose miestuose. Skiau-
tinių meno norintieji gali 

mokytis iš Linos Jotkienės. 
Jos vedamus užsiėmimus 
lanko 17 neįgalių moterų. 
Savo darbelius jos taip pat 
eksponuoja parodose.

Mėgstantieji ir galin-
tieji dirbti žemę dalyvauja 
Juozo Andziulaičio vado-
vaujamos darbo terapijos 
klubo žemdirbystės sekci-
jos veikloje. Kartu neįgalie-
ji dirba net 11,3 ha žemės – 
čia auginamos įvairios dar-
žovės, braškės. Jomis ne-
įgalieji ne tik patys apsi-
rūpina, bet ir pasidalija su 
dirbti nepajėgiančiais liki-
mo bičiuliais – kasmet nu-
ėmus derlių organizuoja-
ma „Gerumo akcija“.

Be mielos veiklos nelie-
ka ir meniškos sielos neįga-
lieji – jie dalyvauja meno 

saviveiklos būrelio veiklo-
je. Jo seniūnė Genovaitė 
Naudžiūnienė organizuo-
ja neįgaliesiems keliones, 
ekskursijas į kitus Lietuvos 
miestus, įžymesnes vietas.

Po išsamios nuveik-
tų darbų ir organizuoja-
mų veiklų ataskaitos vyko 
draugijos pirmininko rin-
kimai. Vadovauti organi-
zacijai vienbalsiai perrink-
ta E.Varkalienė. Pasisakiu-
siųjų nuomone, ji organi-
zacijoje – nepakeičiama. 
Nepasikeitė ir darbščios 
bei aktyvios draugijos ta-
rybos sudėtis. Vėliau susi-
rinkusiųjų laukė koncertas, 
kurį surengė Reginos Gir-
čienės vadovaujamas Ne-
įgaliųjų draugijos ansam-
blis „Gabija“. 

Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė (antra 
iš dešinės) buria neįgaliuosius ir nuoširdžiai dirba jų labui. 

 Laiškelyje „Bičiulys-
tei“ Violeta Astrauskienė pa-
pasakojo apie gražią Švėkšnos 
neįgaliųjų draugijos (Šilutės 
r.) narių iniciatyvą.

Prieš šventes tarsi tam-
pame geresni, ir gerumu 
norime pasidalyti su ki-
tais – vienišais, likimo nu-
skriaustais, negalios ištik-
tais – atnešdami į nuliūdu-
sias širdis bent dalelę šven-
tinio stebuklo.

Šventiniu laikotarpiu 
Švėkšnos neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Ingrita Ri-
terienė kartu su Kalėdų Se-
neliu ir jį lydinčiais nykš-
tukais (kuriais apsirengė 
draugijos nariai) aplankė 
29 šeimas, kuriose gyve-
na neįgalūs žmonės. Sve-
čiai atėjo ne tuščiomis – ne 
tik sveikino neįgaliuosius 
ir jų šeimos narius, bet ir 
pradžiugino dovanomis – 

Šilutės r.: Kiekvieną širdį pasiekė  
švenčių dvasia

jomis dar prieš šventes pa-
sirūpino neįgaliųjų drau-
gijos moterys, prisidėjo ir 
dosnūs geradariai, taip pat 
švedų labdaros organizaci-
ja „Pagalba Lietuvai – tikė-
jimas, viltis ir meilė“. Ap-
lankytieji dovanų gavo 
megztų kojinių, Švėkšnos 
kepykloje iškeptų šventi-
nių kepinių, taip pat hi-
gienos reikmenų. Linkė-
dami sveikatos, ramybės, 
džiaugsmo šios gražios 
akcijos dalyviai stengėsi, 
kad neįgalieji pajustų ne 
tik artėjančių švenčių dva-
sią, bet ir rūpestį, dėmesį, 
šilumą. Švėkšnos neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
I.Riterienė tikisi, kad toks 
neįgaliųjų lankymas prieš 
šventes taps tradicija.

Vytauto Norvaišos nuotr.

Švėkšnos neįgaliųjų draugijos nariai prieš šventes nešini do-
vanomis ir geriausiais linkėjimais lankė savo bičiulius. 
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Negalia ne palaužė, o įkvėpė viltį

Netikėtos permainos
Muzikos pedagogų Loretos 

ir Rimanto Rimkų šeimoje augu-
si Julija iki 12 metų buvo sveika. 
Tačiau staiga jos gyvenimas ap-
virto aukštyn kojomis. Gydyto-
jai nustatė, kad mergaitė serga 
trečios stadijos minkštųjų audi-
nių vėžiu.

Tėvai iš medikų neišgirdo 
prognozių, kad jų vyriausias vai-
kas gyvens, bet vis tiek vylėsi ir 
stengėsi gelbėti dukrą. Stengė-
si ir pati Julija. Per tuos 5 metus 
ji ištvėrė apie dešimtį operacijų, 
ją lydėjo nuolatinis skausmas. 
Buvo laikas, kai ji, maždaug 160 
cm ūgio mergaitė, tesvėrė apie 
30 kilogramų. Maždaug po vie-
nerius metus trukusio gydymo 
Julija nebepajėgė pakilti iš lo-
vos. Taip niekada ir nebegalėjo 
vaikščioti. Judėdavo tik neįga-
liojo vežimėliu.

Norėjo mokytis
Kad ir kaip kentėtų, mergai-

tė labai stengėsi mokytis. Buvu-
si Naujosios Akmenės Ramučių 
gimnazijos vienuoliktokė mo-
kėsi namuose. Ją lankę moky-
tojai pasakoja, kad po operaci-
jos ar gydymo kurso ligoninė-

Naujojoje Akmenėje vil-
ties simboliu tapusios Ju-
lijos Rimkutės gyvenimas 
užgeso Kūčių vakarą. 
Penkerius metus su vė-
žiu kovojusi ir pastaruo-
ju metu neįgaliojo veži-
mėliu judėjusi 17 metų 
mergina ir paskutinėmis 
savo gyvenimo akimir-
komis sugebėjo koncer-
tuoti scenoje, tapti raši-
nių konkurso prizininke.

Pelnė nominaciją  
„Metų viltis“

Žinia apie Julijos likimą ir 
kovą už gyvenimą užpernai pas-
klido plačiai, kai vyko TV3 tele-
vizijos projektas „Lietuvos gar-
bė“, kuriame žmonės pagerbiami 
už ryžtą ir didelius darbus. Juli-
ja pelnė nominaciją „Metų viltis“ 
už tai, kad kovoja ir laimi, kad, 
nepaisydama patirtų išgyveni-
mų, kupina vilties, kuria užkre-
čia ir savo šeimą – tėvus, du jau-
nesnius brolius bei artimuosius. 
Džiaugdamasi pasauliu mergi-
na viltimi dalijosi su visais ją pa-
žįstančiais žmonėmis. Pasak di-
rektorės H.Daugmaudienės, visa 
gimnazijos bendruomenė galėjo 
iš Julijos pasisemti noro gyventi, 
gebėjimo puoselėti viltį.

Tapo rašinių konkurso 
prizininke

Prieš kelis mėnesius Julija nu-
tarė dalyvauti Akmenės rajono 
savivaldybės paskelbtame raši-
nių konkurse „Rašau merui“ ir 
buvo maloniai nustebinta – pel-
nė prizą. Savo rašinyje ji atsklei-
dė gebėjimą galvoti ne vien apie 
save, bet ir kitus panašaus likimo 
žmones, jų problemas.

Julija rašė: „Neįgalieji yra ly-
giai tokie patys žmonės, kaip ir 
sveikieji, jie taip pat trokšta ben-
dravimo, žaidimų, mokslo – vis-
ko, ko trokšta ir sveikasis, tik 
skirtumas tas, kad neįgaliojo ga-
limybės yra šiek tiek apribotos. 
Kol kas visuomenė sunkiai pri-
ima į savo gretas neįgalų žmo-
gų kaip lygiavertį sau, kai kurie 
laiko jį psichiškai nesveiku, bijo, 
gėdijasi bendrauti – ypač tai ak-
tualu jaunimui.

Medicinos įstaigos turi būti 
lengvai prieinamos kiekvienam 
piliečiui. Deja, net ir Naujosios 
Akmenės miesto poliklinika 
nėra pritaikyta neįgaliajam. Pa-
tekti į antrą ar trečią aukštą neį-

se į namus grįžusi Julija nedels-
dama skambindavo į gimnazi-
ją – laukė pamokų. Ją pedago-
gai apibūdina kaip pareigingą, 
stropią, gabią. Tai rodė ir moky-
mosi rezultatai – mergaitės ži-
nios vertintos tik gerais pažy-
miais. Pasak Naujosios Akme-
nės Ramučių gimnazijos direk-
torės Helenos Daugmaudienės, 
mergaitė pasižymėjo giliu mąs-
tymu, mat nevaikiškos patirties 
įgijo sirgdama.

Liga neatėmė pomėgio
Julija mylėjo muziką. Dar iki-

mokyklinukę ją groti kanklėmis 
išmokė mama. Sulaukusi pen-
kerių metukų ji tapo tarptauti-
nio muzikos konkurso – festi-
valio Lenkijoje laureate. Šio savo 
pomėgio neatsisakė ir sirgda-
ma. Ji ne tik grodavo kanklėmis 
savo malonumui, bet ir koncer-
tuodavo. Julija panoro dalyvau-
ti rudenį Mokytojų dienai pami-
nėti skirtame koncerte Naujo-

sios Akmenės kultūros rūmuo-
se. Tiesa, planuojamoje renginio 
programoje, baiminantis, kad 
liga gali sutrukdyti, prie atlikė-
jų Julija nebuvo paminėta. Lai-
mei, sveikata leido jai dalyvau-
ti koncerte ir susirinkusiuosius 
pradžiuginti savo muzika. Ji at-
liko kūrinį kartu su iš užsienio 
gastrolių sugrįžusia viena žino-
miausių Lietuvos kanklininkių 
Kristina Kupryte. Kanklininkių 
duetui baigus groti, visa salė at-
sistojo padėkoti už sielos gelmes 
palietusį kūrinį. Kelerius metus 
ligai nepasiduodanti Julija su-
švito džiaugsmu. Po koncerto 
K.Kuprytė pasiteiravo merginos, 
ar dar norėtų koncertuoti drau-
ge. Julija atsakė: „Būtų stebu-
klas.“ Deja, tąkart scenoje mer-
gina pasirodė paskutinį kartą ir 
planuotas pasirodymas Vilniaus 
Šv. Kotrynos bažnyčioje koncer-
te „Išsipildymo akcijos įkvėpti“ 
neįvyko dėl labai pablogėjusios 
Julijos sveikatos.

manoma. O tuose aukštuose yra 
bene svarbiausi kabinetai, kurių 
dažnai prireikia nevaikštantiems 
žmonėms. Paradoksas, kad tre-
čiame aukšte yra įrengta kine-
ziterapijos, masažo kabinetai... 
Žmogus, kuris nėra susidūręs 
su tokiomis problemomis kaip 
negalia, dažnai net nesusimąsto 
apie šias problemas, nes jam tai 
nėra aktualu.

Manau, kad ligoninėse turė-
tų suteikti ne tik būtinąją pagal-
bą, bet ir psichologinę. Gydy-
tojai turėtų būti ne tik savo sri-
ties specialistai, bet ir dvasiniai 
stiprintojai. Tai yra labai svarbu 
kiekvienam ligoniui. Tad siūly-
čiau kiekvienam gydytojui įsi-
gyti dar vieną papildomą kvali-
fikaciją – psichologo. Tad Hipo-
krato priesaika būtų visiškai at-
skleista, o, turint psichologo kva-
lifikaciją, būtų matomas rezulta-
tas. Į pacientą būtų žiūrima ki-
tomis akimis, o paslaugos taptų 
daug kokybiškesnės.

Kiekvienam žmogui, nesvar-
bu, kokią negalią jis turi, privalo 
būti sudarytos sąlygos, kad jis 
galėtų save išreikšti tiek mene, 
tiek sporte, tiek muzikoje. Iš pa-
tirties galiu pasakyti, kad tai vei-
kia kaip gydomoji terapija.

O kaip būtų šaunu, jei moky-
klose galėtų mokytis ne tik sveiki 
vaikai, bet ir judantys vežimėliu 
ar kitokią fizinę negalią turintys 
vaikai! Tada jau nuo mažų dienų 
sveikas vaikas ugdytų toleranci-
ją kitokiam, neįgalieji būtų daug 
laimingesni, galėdami įsijungti į 
veiklą kartu su sveikais draugais. 
Nuo mažens būtų ugdomas tei-
singas požiūris į neįgalų žmogų, 
gal tada sumažėtų patyčių, o ne-
įgaliajam būtų daug paprasčiau 
integruotis į visuomenę. Visuo-
menė nebebūtų tokia sustabarė-
jusi. Ji taptų geresne, tolerantiš-
kesne bei jautresne.“

Vytautas RUŠKYS

Julija Rimkutė (kairėje) paskutinį kartą scenoje grojo šį rudenį kartu su vie-
na žinomiausių šalies kanklininkių Kristina Kupryte.                Vytauto Rukšio nuotr.

litų mažiau, nei buvo prašoma, – 
55 tūkst. litų (pernai 47,6 tūkst. 
litų). Įvertinusi išaugusias kuro 
kainas projektų vertinimo komi-
sija nesuabejojo dėl būtinybės di-
dinti transportui skirtas lėšas, tad 
šiemet Kaišiadorių rajono neįga-
lieji gyvens neblogiau nei pernai.

Didesnis nei pernai finansa-
vimas skirtas ir Biržų rajono ne-
įgaliųjų draugijai. Pasak organi-
zacijos pirmininkės Lidijos Dai-
niuvienės, pastaraisiais metais 
sulaukiama tikrai didelio sa-
vivaldybės palaikymo. Pernai 
draugijai skirta net 30 tūkst. litų 
didesnis finansavimas, šiemet 
pridėti dar 4 tūkst. litų. Planuo-
jama, kad tai leis ir toliau orga-
nizuoti neįgaliųjų vertinamus ir 
mėgstamus seminarus su įvai-
rių sričių specialistais, susitiki-
mus su psichologu. Taip pat apie 
20 silpnesnės sveikatos draugi-
jos narių bus lankomi namuo-
se – draugijos socialinės darbuo-
tojos padės jiems atlikti kasdie-
nius darbus, pabendraus.

Kartu su finansavimu 
išaugo ir išlaidos

Didesnį finansavimą pro-

Skirtas finansavimas ir džiugina, ir liūdina 
jektuose numatytoms veikloms 
gaus ir Garliavos, ir Anykščių 
rajono neįgaliųjų draugijos. Ta-
čiau, pasak Anykščių rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkės Al-
donos Šerėnienės, nuo 81,6 tūkst. 
litų pernai iki 92 tūkst. litų šiemet 
padidėjęs organizacijai numaty-
tas finansavimas ne tik neatneš 
daugiau ar įvairesnių veiklų, bet 
net nepadengs nuolat augančių 
išlaidų. Štai, pavyzdžiui, turimų 
draugijos patalpų išlaikymas kas-
met kainuoja apie 15 tūkst. litų, 
Garliavos neįgaliųjų draugijai 
patalpos atsieina dar brangiau – 
22 tūkst. litų (daugiau nei trečda-
lį viso skirto finansavimo), Plun-
gės rajono neįgaliųjų draugijai – 
25–26 tūkst. litų. Pasak Garliavos 
neįgaliųjų draugijos pirmininkės 
Aldonos Grikietienės, atsisaky-
ti šių, kad ir brangiai atsieinan-
čių, patalpų būtų gaila, mat jos  
specialiai paruoštos ir pritaikytos 
būtent draugijai.

Nemaža problema, užgriu-
vusia ant neįgaliųjų draugijų pir-
mininkų bei buhalterių pečių, 
tapo ir nuo metų pradžios padi-
dėjusi minimali mėnesinė alga. 
Pasak A.Šerėnienės, sužinojus 
apie gausimą didesnį finansavi-
mą tikėtasi, kad pavyks pailgin-

ti darbuotojų darbo laiką ir taip 
suteikti neįgaliesiems daugiau 
paslaugų, deja, to padaryti nepa-
vyks. Jį, priešingai, teks trumpin-
ti, tačiau kaip tai įmanoma pa-
daryti – pirmininkė prisipažįsta 
neįsivaizduojanti, mat draugijos 
nariai noriai naudojasi paslaugo-
mis, bet darbuotojai taip pat ne-
gali dirbti veltui.

Pasukti galvą, kaip organi-
zuoti darbą, kad ir darbuoto-
jai neliktų be atlygio, ir neįgalie-
ji – be paslaugų, teks ir Ukmer-
gės rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkei Zitai Kviklienei. Pa-
sak jos, gavus 5 tūkst. didesnį fi-
nansavimą ir įvertinus išaugu-
sias išlaidas dėl padidėjusios mi-
nimalios mėnesinės algos, nea-
bejojama, jog, kaip ir pernai, ne-
pavyks samdyti pagalbinio dar-
buotojo, kuris pasirūpintų patal-
pų šildymu (kūrenamos malko-
mis) ir prižiūrėtų draugijos teri-
toriją, taip pat bent atlygintinai 
nepavyks pailginti ir asmens hi-
gienos, siuvėjos, kirpėjos paslau-
gas neįgaliesiems teikiančių dar-
buotojų darbo laiko. Tačiau, pa-
sak Z.Kviklienės, tai ne priežas-
tis nuleisti rankas, mat svarbiau-
sia – padėti neįgaliesiems, o tam 
pinigai nėra svarbiausi.

Didelių pasikeitimų nebus
Nors šiųmetis Tauragės rajo-

no neįgaliųjų draugijos finansa-
vimas beveik nesiskiria nuo per-
nykščio (jis išaugo vos 900 litų), 
organizacijoje bus šiokių tokių 
pokyčių. Ketvirtadaliu etato leis-
ta įdarbinti vairuotoją, tad jo dar-
bus anksčiau atlikęs pirminin-
kas Kęstutis Petkus galės dau-
giau laiko skirti kitiems darbams. 
Planuota didinti neįgaliesiems 
teikiamų biosocialinių funkcijų 
atkūrimo paslaugų skaičių, ta-
čiau negavus didesnio finansa-
vimo tai padaryti nelengva. Pa-
sak K.Petkaus, ko gero dalį šių 
paslaugų kainos mokės patys 
neįgalieji.

Didelių pasikeitimų nebus ir 
Vilniaus miesto neįgaliųjų drau-
gijoje. Nors organizacijai skirtas 5 
tūkst. litų mažesnis nei pernai fi-
nansavimas, draugijos pirminin-
kė Jadvyga Rostovskaja žada ne-
nuleisti rankų.

Laukia sunkūs metai
Bene sudėtingiausi metai 

laukia Zarasų rajono neįgaliųjų 
draugijos. Organizacijos finansa-
vimas sumažintas ir šiemet – nu-
matytoms veikloms skirta beveik 
10 tūkst. litų mažiau nei pernai – 

46,2 tūkst. litų. Pasak draugijos 
pirmininkės Janinos Zavackie-
nės, kaip reikės verstis šiemet – 
nežinia. Nors organizacija gy-
vena labai taupiai (turimas pa-
talpas pradeda šildyti mėnesiu 
vėliau ir šildymą išjungia anks-
čiau), nuo pernai liko 6,5 tūkst. 
litų skola. Be to, nefinansuotina 
veikla projektų vertinimo komi-
sijos pripažinta asmens asistento 
paslauga, mat organizacija netu-
ri nuosavo transporto, todėl ne-
gali paslaugos teikti kokybiškai. 
J.Zavackienė svarsto, kad teks at-
sisakyti bent dalies 2006 m. drau-
gijai panaudos sutartimi skirtų 
renovuotų patalpų, visai jų ne-
tekti būtų labai gaila, mat jos pri-
taikytos neįgaliesiems ir yra pa-
togioje vietoje. Teks atsisakyti ir 
kelių draugijos darbuotojų, tiks-
liau, jie dirbs be atlygio. Vilčių, 
kad finansavimas dar bent kiek 
padidės, pasak J.Zavackienės – 
nėra, mat savivaldybė teigia pa-
pildomų lėšų neturinti, o Neįga-
liųjų reikalų departamentas jau 
skyrė papildomai apie 17 tūkst. 
litų rajono nevyriausybinių orga-
nizacijų Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektams finansuoti. 

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
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Psichologo
patarimai

„Kam man ta pagalba, 
juk vis tiek geriau nebus, 
aš juk pasmerktas“,  – 
guodžiasi vieni. „Skirkite 
man dvigubą pašalpą, juk 
aš neįgalus!“,  – piktina-
si antri. Susidaro įspūdis, 
kad kiekvienas tarsi ter-
mometru išmatuoja savo 
negalios vertę – vieni ku-
kliau, kiti drąsiau. Nuo ko 
priklauso toji „tempera-
tūra“? Nuo būdo bruožų 
ar nuo visuomenėje susi-
formavusių stereotipų?

Daktaras
Aiskauda

Svarbu sukurti pagrindą 
adekvačiam savęs 

vertinimui
Kai negalia ištinka netikėtai, 

žmogui reikia laiko su ja apsi-
prasti, susigyventi. Tenka iš nau-
jo pažvelgti ne tik į savo kūną, 
fizines galimybes, bet ir į savo 
širdį bei mintis. Neretai tam ne-
skiriama pakankamai dėmesio 
ir dėl to sutrinka tinkamo savęs 
vertinimo formavimasis. Net jei 
negalia įgimta, žmogų supan-
ti aplinka neretai savęs verti-
nimo kortas visiškai sumaišo – 
žmogui tampa nebeaišku, koks 
jis nori būti, koks gali būti ir ko 
iš jo tikisi aplinkiniai. Taip ri-
zikuojama neišvengti kraštuti-
numų, kai negalia išprovokuo-
ja perdėtą kuklumą ir savęs nu-
vertinimą bei gėdą arba priešin-
gai – sukuria aukos, kuriai rei-

Negalia – ne priežastis gėdytis,  
bet ir ne paskatinimas reikalauti

kia daugiau, išskirtinio dėme-
sio, įvaizdį.

Ieškoti pagalbos – nieko 
gėdingo

Senovės lietuvių išmintis 
sako, kad kuklumas žmogų puo-
šia. Nuo senų laikų visuomenė-
je įsitvirtinęs toks stereotipas ne-
įgaliuosius pastato į nejaukią pa-
dėtį – pagalbos ieškojimas tampa 
gėdingu veiksmu ir verčia jaus-
tis nevisaverčiais visuomenės 
nariais. Bet kuri negalios forma 
visuomet susijusi su pasikeitu-
siais poreikiais – vieniems rei-
kės daugiau materialinės pagal-
bos, kitiems – nuoširdaus pokal-
bio, tretiems – galbūt pagalbos 
namų ruošoje.

Norint gyventi laimingą ir 
patogų gyvenimą tokius porei-
kius būtina patenkinti, tačiau kai 
bet kokios pagalbos prašymas 
tampa gėdingu veiksmu, neįga-
lusis tiesiog pasmerkia save tos 
laimės niekada ir nepatirti. Ele-
mentarūs poreikiai ir siekis juos 
patenkinti turėtų būti supranta-
mi ir niekam nesukelti nejauku-
mo, nusižeminimo jausmų. Tam 
sukurtos įvairios organizacijos, 
neįgaliųjų draugijos, kurių pa-
grindinis siekis ir yra padėti ne-
įgaliesiems.

Labai svarbu suprasti, jog 
negalia galbūt apriboja kai ku-
rias mūsų galimybes, tačiau nie-
kuomet neatima savigarbos, o ši 
savo ruožtu įkvepia kitus gerbti 

mus. Jei prie kokios nors institu-
cijos durų nudelbę akis nepasa-
kysime, ko ieškome, yra didžiu-
lė tikimybė, jog ir liksime neiš-
girsti ir tinkamos pagalbos nera-
sime arba net nesužinosime, kad 
galime ją be vargo gauti. Daugy-
bė žmonių valstybėje dirba dar-
bą, kurio pagrindinis tikslas ir 
yra padėti negalią turintiesiems 
pasijusti patogiau, geriau, atsa-
kyti į jų klausimus, padėti rasti 
sprendimus, suteikti paramą ir 
t.t. Visi neįgalieji gali drąsiai nau-
dotis šiomis savo teisėmis visiš-
kai nejausdami gėdos ir nusiže-
minimo, taip kaip sveiki žmonės 
nejaučia diskomforto skambin-
dami gaisrininkams, kai liepsno-
ja jų namas. Juk tikslas tas pats – 
patenkinti tuo metu svarbiausius 
poreikius, o jei jie pagrįsti, abejo-
nių ar baimių kilti tikrai neturėtų.

Kitas kraštutinumas – 
pridėtinių verčių 

reikalavimas
Kai pasitikėjimas savimi su-

griūna ir žmogus jaučiasi ne-
vertinamas ir negerbiamas, kyla 
nepatenkinto saugumo poreikio 
grėsmė. Paprastai ieškoma grei-
čiausio ir patogiausio būdo jį at-
kurti ir neretai nuklystama į kitą 
savęs vertinimo kraštutinumą – 
savęs pervertinimą. Gali nu-
skambėti keistai ir dviprasmiš-
kai, tačiau negalią turintiesiems 
šie pavojai gana aktualūs. Kai dėl 
negalios mintis ir jausmus val-

do nerimas, jog būsime neįver-
tinti, imame nejučia tikėtis su-
laukti kuo daugiau užuojautos, 
paguodos. Noras užpildyti at-
siradusią tuštumą ir atgauti sa-
vivertę yra visiškai normalus ir 
suprantamas, tačiau tuomet la-
bai lengva peržengti tą siaurą 
ribą, kur lūkesčiai viršija aplin-
kinių galimybes. Gali nuskambė-
ti šiurkščiai, tačiau tokiais atve-
jais negalia netgi pervertinama. 
Iš baimės netekti savo savigar-
bos likučių tokie žmonės tarsi už-
sideda kaukę ir stengiasi hiper-
bolizuoti savo negalias, kad tik 
gautų daugiau verčių – daugiau 
lengvatų, didesnių išmokų, dau-
giau dėmesio, šiltesnio žodžio ir 
t.t. Jie jaučiasi to ypač nusipelnę, 
nes jau yra kažko netekę. Pama-
žu reikalavimų sąrašas ilgėja, o 
ir jų formos keičiasi – pradžioje 
tai būna nedideli prašymai pa-
dėti, pastebėti, atkreipti dėme-
sį ir pan., vėliau prašymai virsta 
reikalavimais, kurie kartais per- 
auga net į terorą ašaromis, gra-
sinimais, prakeiksmais ir neval-
domu pykčiu. Visų šių neigiamų 
dalykų adresatas – duodančiųjų 
(dažniausiai sveikųjų) rankos ir 
širdys. Tokie protrūkiai ir nema-
lonus elgesys duodantiesiems at-
rodo nesuprantamas, jiems kyla 
noras atsiriboti ir tuomet pralai-
mi visi – tiek tie, kurie turėjo lū-
kesčių gauti, tiek tie, kurie norėjo 
neatlygintinai duoti. Juk mums 
visiems daryti gera daug malo-

niau tiems, kurie to prašo nepas-
tebimai ar kukliai (čia juk taip pat 
veikia kuklumo stereotipas), nei 
tiems, kurie drastiškomis prie-
monėmis reikalauja ne visuomet 
pagrįsto teisingumo.

Namų darbai sielai:
Kaip rasti balansą tarp 
kuklumo ir įžūlumo?

Negalia neturi būti nei prie-
žastis gėdytis prašyti pagalbos, 
nei priežastis kažko nepagrįstai 
reikalauti.

Kadangi abu kraštutinumai 
susiję su požiūriu į save, savo 
negalią, nuo jo ir reikėtų pradė-
ti. Pasistenkite įvertinti savo ne-
galią ne tik lygindami save su 
sveikaisiais, bet ir įvertindami, 
kiek jūsų lūkesčiai yra pagrįsti 
norais, o kiek poreikiais. Kiek- 
vienas iš mūsų esame verti su-
pratimo, dėmesio, pagalbos, na-
tūralu ir priimtina to tikėtis. Ta-
čiau atminkite, kad ne tik jūs ne 
visada gaunate, ko norite.

Lygiai taip pat ne visi norai 
pildosi kitiems neįgaliesiems ar 
sveikiesiems. Visai kas kita yra 
poreikiai, tačiau čia labai svar-
bu pasirinkti tinkamus metodus 
juos patenkinti. Stenkitės kuo 
tiksliau įvertinti, ko siekiate, ir 
atsakyti sau patiems į klausimą, 
ar savo prašymu ar net reikala-
vimu iš kitų neatimate dovanoji-
mo džiaugsmo. Išlikite teisingai 
kuklūs prieš kitus ir, svarbiau-
sia, prieš save.

Pamilkite savo trūkumus ir 
juos priimkite teisingai, tuomet 
ir pagalba bus šiltesnė ir pasieks 
jus tinkamiausiu laiku.

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Medicinoje hipotermija 
vadinama sumažėjusi 

kūno temperatūra. Ji gali suma-
žėti dėl kelių priežasčių: kai or-
ganizmas gamina normalią tem-
peratūrą, bet jį šaldo sumažėjusi 
aplinkos temperatūra, sustiprė-
jęs vėjas, padidėjęs oro drėgnu-
mas; kai šilumos gamyba orga-
nizme sumažėja ištikus šokui, 
smarkiai nukraujavus, sulėtėjus 
medžiagų apykaitai, diabetinės 
komos atveju ir dėl kitų priežas-
čių. Taigi hipotermija yra ne kas 
kita, kaip sušalimas – labai pavo-
jinga sveikatai ir gyvybei orga-
nizmo būsena. Šią būseną reikia 
skirti nuo paprasto peršalimo ir 
nuožvarbų. Apie sušalimą gali-
ma kalbėti tik tuomet, kai kūno 
temperatūra nukrinta žemiau 
normos (normali žmogaus kūno 
temperatūra varijuoja nuo 36,3 
iki 36,9 oC) ir siekia 35,5 oC ar yra 
dar žemesnė.

Kaip organizmas ginasi 
nuo šalčio

Apie tai, kad reikia gintis nuo 
šalčio, organizmą informuoja 
ypatingi jutikliai, kurių daugu-
ma išsidėstę nugaros srityje. Pas-
tarieji, reaguodami į šaltį, suke-
lia nevalingus raumenų susitrau-
kimus – tai vadinama drebuliu; 
drebėjimo metu raumenys susi-
traukinėja 10–20 kartų per minu-
tę. Kartu su drebuliu atsiranda 
bendras silpnumas, nenoras ką 

Sumažėjusi kūno temperatūra: 
priežastys ir būdai to išvengti

nors daryti, mieguistumas. Taip 
pat pagreitėja medžiagų apy-
kaita, kurios pagrindinis tiks-
las – suskaidyti angliavandenius, 
baltymus ir taip padidinti kūno 
temperatūrą. Be to, organizmas 
dar susiaurina odos kraujagys-
les, naudoja daugiau deguonies, 
greitina širdies plakimą, didina 
arterinį kraujospūdį.

Žinoma, tokia gynybinė reak-
cija yra trumpalaikė. Jeigu šaltis 
ir toliau veikia organizmą, šilu-
mos netektis yra neišvengiama, 
kaip ir deguonies stygius (dėl jo 
nukenčia normalus periferinių 
kraujagyslių darbas). Taigi šilu-
mos prarandama vis daugiau, 
todėl mažėja kūno temperatūra, 
lėtėja medžiagų apykaita, ma-
žėja arterinis kraujospūdis, lėtė-
ja širdies ritmas ir kvėpavimas, 
apima didelis nuovargis, norisi 
miego, pamažu dingsta jautru-
mas skausmui, pradeda stingti 
raumenys, silpsta refleksai, pra-
randama sąmonė ir galiausiai iš-
tinka mirtis (dažniausiai miršta-
ma esant 17–25 oC temperatūrai; 
pavyzdžiui, esant 23–24 oC tem-
peratūrai, mirštama įvykus kvė-
pavimo paralyžiui).

Pastaba. Nors daugelis buiti-
nių termometrų, pripildytų gyv-
sidabrio ir skirtų matuoti žmo-
gaus kūno temperatūrai, nėra vi-
siškai pritaikyti tokiems ekstre-
maliems atvejams kaip hipoter-
mija (mat šių termometrų ska-

lės žemiausia padala baigiasi 
ties 35,5 arba 35,9 oC riba), ir to-
kie termometrai padeda supras-
ti, jog žmogaus būklė yra kriti-
nė ir reikia imtis neatidėliotinų 
veiksmų.

Šalčio aukomis 
dažniausiai tampa:

• vyresnio amžiaus žmonės, gy-
venantys blogai šildomose patal-
pose, prastai besimaitinantys ir 
mažai judantys;
• įvairaus amžiaus žmonės, var-
tojantys alkoholinius gėrimus, 
migdomuosius vaistus (pastaro-
sios medžiagos pažeidžia norma-
lią organizmo reakciją į šaltį);
• žmonės, sergantys infekcinė-
mis ligomis, hipoglikemija (gliu-
kozės sumažėjimas kraujyje), in-
sultu bei galvos smegenyse esant 
augliui;
• žmonės, anksčiau patyrę hipo-
termiją, turintys kraujotakos pro-
blemų, daug laiko praleidžiantys 
šaltyje, nesirūpinantys nei šiltais 
drabužiais, nei apavu.

Pastabos. Greičiau sušąlama 
esant drėgnam ir vėjuotam orui, 
ypač atsidūrus lediniame van-
denyje. Pavyzdžiui, labai šalta-
me vandenyje žmogus gali ką 
nors daryti vos keletą minučių, 
o po dešimties minučių, iki kri-
tinės ribos sumažėjus kūno tem-
peratūrai, prarandama sąmonė 
(30–33 oC temperatūra – kritinė 
riba, po kurios užtemsta sąmo-

nė). Beje, ilgai būnant vandeny-
je ir mažai judant, galima sušalti 
netgi tuomet, kai vandens tem-
peratūra yra 20–24 oC.

Priemonės, padedančios 
apsisaugoti nuo šalčio:

• per šalčius eidami į lauką vil-
kėkite ne vienu šiltu drabužiu, 
o keliais (kuo daugiau drabužių 
sluoksnių, tuo geriau; tas pats 
pasakytina ir apie kojines; idea-
lu – trys sluoksniai). Šios nuoro-
dos ypač turėtų paisyti vyresnio 
amžiaus, sergantys aterosklero-
ze žmonės, mažamečiai vaikai;
• iš namų išeikite tik sočiai pa-
valgę (pageidautinas kalorin-
gas maistas) ir išgėrę pakanka-
mai skysčių (tik ne alkoholinių 
gėrimų). Trūkstant skysčių tirš-
tėja kraujas, lėtėja jo cirkuliacija, 
pasunkėja širdies darbas, mažė-
ja galimybės organizme paskleis-
ti šilumą;
• lauke neužsibūkite per ilgai, 
daugiau judėkite, kvėpuokite per 
nosį, kuo mažiau kalbėkite;
• lauke atsiradus nuovargiui, 
apėmus mieguistumui, jokiu 
būdu nesistenkite prisėsti ant 
suolelio, akmens ar pastovėti at-
sirėmę į medį, stulpą, sieną. Kuo 
greičiau grįžkite namo, atidėkite 
visus reikalus kitam kartui;
• nuo šalčio būtina apsaugoti 
galvą, nes jos nepridengus pra-
randama net 17 proc. viso kūno 
šilumos (!).

Kvėpuoti geriau  
per nosį

Lauke svarbu kvėpuoti per 
nosį, nes tada geriau sušyla įkve-
piamas oras ir sumažėja tikimy-
bė pakenkti viršutiniams kvė-
pavimo takams (per juos infek-
cija patenka į organizmą). Antra 
vertus, nosies gleivinėje gamina-
ma medžiaga, naikinanti daugu-
mą bakterijų. Jeigu, pavyzdžiui, 
vaikas kvėpuoja per burną, in-
fekcija gali lengvai patekti į vir-
šutinius ir apatinius kvėpavimo 
takus. Kai kvėpuojama per nosį, 
į kraują patenka daugiau deguo-
nies. Jeigu mažam vaikui šaliku 
užrišama nosis ir burna, reikia 
žiūrėti, kad mažylio veido nelies-
tų šlapia vilna (geriausia tarp vei-
do ir šaliko užkišti švarią nosinę 
ir ją nuolat keisti).

Per šalčius – be kepurės
Atsiranda suaugusiųjų, ku-

rie per šalčius vaikšto be kepu-
rės bijodami sugadinti šukuose-
ną. Taip elgtis nedera esant že-
mesnei nei 5 oC temperatūrai, 
nes nuo didesnio šalčio neapsau-
go joks plaukų sluoksnis. Nepa-
tartina nešioti sintetinio pluošto 
kepurių, nes plaukai įsielektri-
na, tampa nepaklusnūs, taip pat 
dėl sintetikos susikaupia daug 
drėgmės.

Praktika rodo, jog geriau ne-
šioti ne kailines, o natūralių vil-
nonių siūlų megztas kepures (su 
pamušalu arba be jo), nes jos yra 
lengvesnės, nespaudžia galvos, 
netrikdo kraujotakos, neleidžia 
kauptis perteklinei drėgmei.

Romualdas OGINSKAS
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Savuose namuose – 
geriausia

„Naujajame Gėlupyje“ paskelbtame Stasės Sipavičienės straips-
nyje „Gerieji aitvarai. Kai svetimi rūpesčiai tampa savi“ pasako-
jama apie tai, kaip Birštone ligotiems ir vienišiems arba reika-
lingiems slaugos žmonėms į pagalbą atskuba ne tik „Carito“ 
savanoriai, bet ir socialines paslaugas teikiantys Nemajūnų die-
nos centro darbuotojai.

Birštono neįgaliųjų dienos 
centre dirbusi Antanina Zuper-
kienė kelerius metus turėjo glo-
botinių ir jiems teikė paslaugas 
namuose. Moteris padėdavo 
susitvarkyti, nueidavo nupirkti 
produktų ir vaistų. Tačiau dabar 
pasidarė per sunku ir darbo vie-
tą užleido jaunesniems. Turinti 
nemažai patirties A.Zuperkienė 
pasakoja, kad vyresniems vieni-
šiems žmonėms yra gana sun-
ku, jiems norisi bendrauti, kad 
kas nors juos išklausytų. Teko ir 
sunkiems ligoniams padėti, juos 
globoti ir slaugyti. Eitų kai ku-
rie į globos namus, tačiau butus 
užrašę giminaičiams, todėl bai-
minasi, kad nepriims. Kiti, kai 
sveikata pablogėja, jau ruošiasi 
eiti į slaugos ar globos namus, o 
kai pagerėja, ir vėl iš savo name-
lių niekur eiti nenori. Nors An-
tanina nebedirba, pas buvusius 
globotinius užeina. Juk daugelis 
tapo lyg savi, lyg giminės.

Prieš kelerius metus, kai 
buvo įsteigtas Nemajūnų dienos 
centras, klientus darbuotojai tu-
rėjo prisikalbinti. Pasak Nemajū-
nų dienos centro direktorės Ire-
nos Šliaužienės, iš pradžių dirbo 
3, o dabar – jau 8 socialiniai dar-
buotojai. Pagalba į namus teikia-
ma 19-ai asmenų nuo 2 iki 10 va-
landų, o socialinė globa – 9-iems 
asmenims nuo 4 iki 8 valandų 
per dieną.

Birštono vienkiemyje gyve-
nančią V.Ciunaitienę lankan-
ti Marytė Karčiauskienė šiuose 
namuose praleidžia 8 valandas. 
Moterys labai gražiai sutaria, 
bendrauja, kai ligonė geriau jau-

čiasi, sėda į vežimėlį ir važiuoja į 
virtuvę, prie stalo, kai prasčiau – 
pamaitinama lovoje. Vyras būna 
ir prižiūri naktį, o dieną mote-
rys palaiko viena kitai draugi-
ją. Slaugomoji labai džiaugiasi, 
kad turi galimybę būti namuose 
ir gerai jaustis su svetimu žmo-
gumi. Vaikai dirba, todėl aplan-
ko tada, kai turi laiko, nes žino, 
kad mama gerose rankose. Birš-
toniškei Z.Šacauskienei pade-
da Inga Vaitkevičiūtė. Neįgalio-
ji taip pat labai patenkinta jau-
nos draugės bendrija. 

Nemajūnų dienos cen -
tro direktoriaus pavaduotojas 
V.Kederys džiaugiasi, kad dar-
bas vyksta sklandžiai, visi glo-
bojami ir slaugomi žmonės yra 
patenkinti. Žinoma, tokia pagal-
ba į namus ir socialinė slauga ar 
ilgalaikė socialinė globa savival-
dybei geriau apsimoka, negu iš-
laikyti žmogų globos namuo-
se. Prienų globos namuose šiuo 
metu gyvena 12 Birštono savi-
valdybės gyventojų, iš kurių 8 – 
turintys sunkią negalią, 1 apsi-
stojęs Karališkojoje rezidencijoje. 

Už pagalbą į namus, trun-
kančią 2–3 valandas, beveik nie-
kam nereikia mokėti, o už slaugą 
reikia šiek tiek primokėti iš gau-
namų slaugos pinigėlių. Mažiau-
sia mokama suma yra 8,41 Lt, o 
didžiausia – 348,14 Lt. Mokestis 
apskaičiuojamas pagal neįgalio-
jo gaunamas pajamas. Nors šeš-
tadienis ir sekmadienis yra iš-
eiginės, socialinės darbuotojos 
vis tiek paskambina, pasiteirau-
ja, o jeigu reikia, tai ir nuvažiuo-
ja aplankyti.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ši bičiulystė gimė visuome-
nininko Viliaus Jurkaus, kuris 
jau kurį laiką rūpinasi neįgaliųjų 
integracija į visuomenę ir kartu 
su bendraminčiais vykdo pro-
jektą „Atrasti draugai“, dėka. 
Pats V.Jurkus su neįgaliaisiais 
pradėjo bendrauti prieš kelerius 
metus, sužinojęs apie vagystę iš 
vienos Klaipėdos neįgaliųjų or-
ganizacijos patalpų. Jis panoro 
padėti turto netekusiems neį-
galiesiems. Taip pamažu su jais 
susidraugavo ir siekia, kad vis 
daugiau žmonių sužinotų apie 
neįgaliųjų organizacijas, pažin-
tų negalią turinčiuosius.

Pasak „Neptūno“ klubo di-
rektoriaus Osvaldo Kurausko, 
šis ir panašūs bendradarbiavi-
mai klube vertinami teigiamai, 
mat jie naudingi ne tik neįgalie-
siems, kurie skatinami sportuo-
ti, bendrauja su krepšininkais, 
bet ir pastariesiems, mat jie gali 

dalytis gerumu ir dėmesiu. Štai 
pernai „Neptūno“ krepšininkai 
kartu su Klaipėdos senamiesčio 
klubo „Rotaract“ atstovais prisi-
dėjo prie tuberkuliozės dispan-
seryje besigydančių vaikų gero-
vės: pradžiugino juos reikalingu 
sporto inventoriumi – krepšinio 
ir futbolo kamuoliais, krepši-
nio lenta, šokdynėmis, įvairiais 
smėlio žaislais ir drabužėliais. 

Šiemet keliskart „Švytu-
rio“ arenoje „Neptūno“ var-
žybas nemokamai žiūrėjo ke-
lios dešimtys Klaipėdos neįga-
liųjų. Pasak V.Jurkaus, krepši-
nis – populiariausia šalies spor-
to šaka, todėl galimybė paben-
drauti su krepšininkais neįga-
liesiems suteikė daug džiaugs-
mo. Didelį įspūdį paliko ne tik 
bendravimas su sportininkais, 
bet ir galimybė gyvai pamatyti 
rungtynes, apsilankyti „Švytu-
rio“ arenoje.

Graži draugystė
„Vakarų ekspreso“ tinklalapyje paskelbtame Pauliaus Matulevi-
čiaus straipsnyje „Į neįgaliųjų širdis – per sportą“ rašoma apie 
užsimezgusią Klaipėdos „Neptūno“ krepšininkų ir uostamiesčio 
neįgaliųjų draugystę.

galiesiems įveikti padedančius  
mechaninius ir elektrinius vary-
tuvus ar papildomą ratą esame 
sukūrę patys. Patobulintus gami-
nius ir jų pranašumus seminare 
pristatė jų sumanytojai. 

Mechaninis varytuvas, išban-
dytas jau 8-erius metus vykstan-
čiuose maratonuose – žygiuose iš 
įvairių šalies vietovių į pajūrį – 
VšĮ „Retenė“, kuriai vadovauja 
rateliais judantis Robertas Ašma-
navičius, gaminys. Pasak „Rete-
nės“ vadovo, toks varytuvas su-
manytas sporinio dviračio prin-
cipu. Juo nesunku įveikti dides-
nius atstumus, važiuojant nepa-
vargstama. 

AB „Puntukas“ Konstravimo 
skyriaus vadovo E.Vilionio pri-
statyta judėjimą vežimėliu ne-
lygiu paviršiumi palengvinan-
ti techninės pagalbos priemo-
nė – trečias ratas – taip pat svar-
bus žingsnis, suteikiantis dau-
giau laisvės ir savarankiškumo 
rateliais judančiam neįgaliajam. 
Šį pagalbininką išbandę neįga-
lieji jo konstruktoriams patei-
kė ne vieną naudingą patarimą, 
kaip techninę priemonę patobu-
linti, padaryti dar patogesnę. Pa-
sak E.Vilionio, prie trečiojo rato 
ir toliau bus dirbama – įgyven-
dinti dar ne visi neįgaliųjų pa-
siūlymai. Trečiasis ratas labai 
naudingas kaimo vietovėse gy-
venantiems neįgaliesiems, kur 
nėra asfaltuotų gatvių – juo ne-
sunku įveikti įvairias kliūtis, va-
žiuoti pieva. 

Rėmėjų, galinčių paspartin-
ti dar vienos reikšmingos nau-
jovės – elektrinio varytuvo arba 
priedėlio prie neįgaliojo vežimė-

Neįgaliųjų gyvenimo kokybei 
užtikrinti – pažangios techninės 

pagalbos priemonės 
(atkelta  iš 1 psl.) ta ir neįgalių vaikų techninės pa-

galbos priemonėms – vaikšty-
nėms, vežimėliams, tualetinėms 
kėdutėms. Jais besirūpinantiems 
specialistams AB „Puntukas“ at-
stovas E.Vilionis pristatė manev-
ringą vaikštynę, tinkančią ir ener-
gingiems vaikams. Joje įmontuo-
ti papildomi fiksavimai, specia-
li paminkštinta nugaros  atrama, 
vaikštynė turi ir sėdimą dalį (tie-
sa, galima naudotis ir be jos) – 
visa tai užtikrina ne tik vaiko sau-
gumą, bet ir komfortą. Šią techni-
nės pagalbos priemonę jau išban-
dė „Vilties“ ugdymo centro lan-
kytojai. Centro darbuotojai pa-
tikino, kad ši vaikštynė paleng- 
vins ir neįgalių vaikų priežiūrą. 

tys gaminiai. 
UAB „Slaugivita“, kurios 

specializacija – slaugos priemo-
nės, susirinkusiesiems pade-
monstravo naujos kartos pragu-
lų profilaktikai ir gydymui skir-
tas priemones – specialius čiuži-
nius, pozicionavimo pagalvėles, 
skirtas pacientams vartyti, kul-
nų apsaugas. Panašios paskir-
ties gaminių, tik pripildytų eko-
logiškų Lietuvoje augintų grikių 
lukštų, galima įsigyti ir uždarojo-
je akcinėje bendrovėje „Metras“. 
Jos direktorė Rasa Besekirskienė 
pristatė čia gaminamas dubens, 
kulnų pragulų profilaktikai skir-
tas pagalvėles, čiužinius ir nuo 
drėgmės juos saugančius iš spe-

Vartotojų testą išlaikė ir UAB 
„Kasko group“ pristatyti gami-
niai: vaikiška vaikštynė su dvi-
gubais stabdžiais, sėdynėle po-

ilsiui, nugaros atra-
ma ir 2–7 metų vai-
kams skirta darbo 
kėdutė. Šios ben-
drovės atstovo Ra-
mūno Sabaliaus-
ko teigimu, visos 
reguliavimo deta-
lės sukonstruotos 
taip, kad būtų kuo 
patogiau šia kėdute 
naudotis. Tai atitin-
ka „Kasko group“ 
devizą – „Papras-
ta, ergonomiška, 
elementaru“.

Novatorišką, la-
bai kompaktišką, 
manevringą, uni-
versalų ir funkci-

onalų vežimėlį vaikams pade-
monstravo ir UAB „Teida“. Pasak 
bendrovės atstovo M.Drukteinio, 
nuo vežimėlio rėmo nuėmus sė-
dynę ir pritvirtinus siurbtukus jį 
galima įstatyti į vonią. Vežimėlį 
taip pat galima panaudoti ir kaip 
dušo kėdutę bei tualetinę kėdę. 
Jis yra 4 dydžių, tad tinka įvai-
raus amžiaus vaikams. 

Ne menkesnė ir slaugos 
priemonių svarba 

Neįgaliam žmogui svarbios 
ne tik techninės pagalbos prie-
monės, bet ir tinkamą jo priežiū-
rą, slaugą, saugumą užtikrinan-

cialaus audinio pasiūtus užval-
kalus, paklodes, puspaklodes. 
„Metro“ gaminių asortimente – 
ir pagalvėlės į vežimėlius, padėk- 
liukai rateliuose sėdintiems neį-
galiesiems. 

Visiškai naują gaminį – gar-
sinį kritimo pavojaus prietaisą – 
seminaro dalyviams pademons-
travo UAB „Teida“. Pasak jos 
specialisto M.Drukteinio, kriti-
mo pavojus būdingas daugeliui 
pagyvenusių asmenų – kartą per 
metus nukrinta kas trečias 65-
erių sulaukęs žmogus, dar daž-
niau tai nutinka sergantiems ko-
ordinacijos sutrikimus sukelian-
čiomis (pvz., Parkinsono) ligo-
mis. Trečdalis tokių kritimų su-
kelia rimtų padarinių – žmonės 
patiria traumas, tampa nejudrūs, 
turi gulėti lovoje ir pan. Tokių ne-
malonumų būtų galima išveng-
ti, jeigu rizikos grupei priskirtini 
asmenys turėtų apie pavojų įspė-
jančią sistemą. 

Pasaulyje gaminamų moder-
nių, šiuolaikiškų techninės pa-
galbos priemonių pasiūla išties 
didžiulė. Pamažu jos atkeliauja ir 
pas mus. Pirmasis šios kelionės 
etapas – tai sužinojimas, kad to-
kių gaminių apskritai esama, su-
sipažinimas su jais. TPNC ren-
giami seminarai – tai puiki ga-
limybė neįgaliųjų techninės pa-
galbos priemonių tiekėjams pri-
statyti naujus gaminius specia-
listams, tiesioginiams jų varto-
tojams. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

lio – gamybą, sakė besižvalgąs 
ir šio prietaiso idėjos autorius 
Š.Grigaliūnas. Jo sumanytą tre-
čiąjį ratą varo elektra pakrauna-
mas variklis. Šį prietaisą pritvir-
tinus prie vežimėlio, galima va-
žiuoti 20 km/h greičiu, o jo eks-
ploatacija tekainuoja vos 1 ct/km. 
Elektrinis varytuvas jau pateik-
tas patentuoti ir netrukus galėtų 
būti pradėtas gaminti, jeigu at-
sirastų, kas finansiškai palaiky-
tų šią idėją. 

Priemonės vaikams –  
vis patogesnės

Daug dėmesio seminare skir-

„Easyroller“ vežimėlį pristato Šarūnas Grigaliūnas.

UAB „Kasko group“ atstovai pristato vaikišką vaikštynę.
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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.2013 m. sausio 10–16 d., Nr. 1 (1120), „Bičiulystė“



Kryžiažodis „Gilė“
Vertikaliai: 1. Nusikalstamas turto 

pasisavinimas 2. Ąžuolo vaisius 3. No-
rėjimas valgyti 5. Žvaigždynas Paukščių 
... 6. Daiktas prekei sudėti, supilti, laikyti 
7. „Kaip puikūs ... sraunios Dubysos“ (Mai-
ronis) 8. Blogumas, piktybė 9. „... ir teisin-
gumas“ 13. Lėktuvų dalinys iš kelių gran-
džių 14. „..., pamariais joja šaunių karių 
pulkai“ 18. Praėjusią dieną 19.  Metalas 
24. Musulmonų tikyba 25. Medis 26. Mo-
ters vardas 27. Atskiras bokštas, į kurį su-
kelti varpai 31. Paslėptų daiktų ieškojimas 
32. Laikotarpis nuo ryto iki vakaro 33. Atvi-
ras tarpas, skylė, įėjimas 35. Humoristinė 
televizijos laida „Be ...“.

Horizontaliai: 1. Specialiai įrengta 
bėginė transporto priemonė keleiviams ir 
kroviniams vežti 4. Būsimas laikas 10. Gra-
žiai žydintis arba turintis gražius lapus 
augalas 11. Labai smulkus nariuotako-
jis parazitas 12. Gaivus gėrimas 15. Teisy-
bė 16. Atriektas duonos gabalas 17. Radi-
jo laida „... – visų namai“ 20. Feodalo val-
da, pasiturinčio žemvaldžio ūkis 21. Mo-
narcho valdžios ženklas 22. Arklio spalva 
23. Kareivio paltas 28. Grąžintinai gauti 
pinigai 29. Nuplikusi galvos vieta 30. „Pa-
linko ... šalia kelio“ 34. Vyriausias žynys – 
krivių ... 36. Sprogstamasis užtaisas 37. „... 
marškiniai arčiau kūno“ 38. Karinio ir spor-
tinio pobūdžio vaikų ir jaunimo organiza-
cijos narys 39. Lauko pakraštys.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Karatas“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Silva. 2. Alekna 3. Aky-

tas 4. Ratai 7. Baletas 8. Kibiras 10. Įda-
ras 11. Krepšinis 14. Diktantas 16. Para-
das 17. Pajacas 22. Kražiai 23. Samtis 
24. Somalis 28. Arklys 29. Skubus 30. Ak-
tas 32. Venta.

Horizontaliai: 5. Ritulys 6. Mikė-
nas 9. Daiva 11. Varis 12. Anekdotas 15. 
Atvira 18. Gitara 19. Vanagas 20. Ašutai 
21. Sartai 25. Karatas 26. Dalgis 27. Pa-
nama 31. Drobiazko 33. Taika 34. Senis 
35. Valgyti 36. Skujytė.

Neįgalieji pasaulyje Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Kada karštas 
šokoladas skanesnis

Valensijos (Ispanija) politechni-
kos universiteto ir Oksfordo universi-
teto mokslininkai atrinko 57 savano-
rius ir paprašė jų ragauti karšto šoko-
lado, pateikiamo keturių spalvų plas-
tikiniuose puodeliuose – baltuose, 
kreminiuose, raudonuose ir oranži-
niuose. Visų jų vidus buvo baltas. Vi-
suose mėginiuose šokoladas buvo 
tas pats, tačiau savanoriai teigė, kad 
jis skanesnis, kai supiltas į oranžinės 
ar kremo spalvos puodelius. Anks-
čiau atliktuose tyrimuose nusta-
tyta, kad geltona tara padeda gai-
viuosiuose gėrimuose geriau pajus-
ti citrinos skonį; šaltų spalvų, pavyz-
džiui, mėlynos, gėrimai geriau mal-
šina troškulį nei šiltų spalvų, sakysi-
me, raudonos; o jei gėrimai rožiniai, 
manoma, kad jie saldesni. 

Naujųjų naktis 
parduotuvėje

Šiaurės Prancūzijoje Rubės mies-
te moteris Naujuosius metus pasiti-
ko viena užrakinta prekybos centre. 
Silpnai pasijutusi 73-ejų moteris nu-
ėjo į tualetą. Tačiau jai išėjus parduo-
tuvė buvo tuščia ir užrakinta. Mote-
ris bandė prisišaukti pagalbą, tačiau 
niekas jos neišgirdo ir naktį jai teko 
praleisti klaidžiojant parduotuvėje. 
Kitą rytą darbuotojas rado ją svei-
ką, bet išsekusią. Vis dėlto mote-
ris buvo nugabenta į ligoninę pati-
krinti sveikatą. 

Švenčių depresija
Statistikos duomenimis, Kalėdų 

ir Naujųjų metų švenčių laikotarpiu 
pablogėja daugelio žmonių emo-
cinė būklė, o tai gali sukelti rimtą 
depresiją, nepaaiškinamus fizinius 
skausmus, žmogus gali prarasti gy-
venimo džiaugsmą ir tapti apatiš-
kas. Latvijoje nuo „švenčių depresi-
jos“ kenčia kas dvyliktas gyvento-
jas. Tai reali problema ir jeigu į ją ne-
kreipsime dėmesio, padariniai gali 
būti labai rimti, teigia psichoterapi-
jos klinikos vadovas Andris Veselovs-
kis. Pasak psichoterapeuto, „šven-
čių depresija“ yra susijusi su sezo-
nine depresija – ji būdinga Šiaurė-
je gyvenančioms tautoms, kai stin-
ga šilumos ir šviesos. Jeigu slogi bū-
sena nepalieka ilgiau negu dvi sa-
vaites, būtina kreiptis į specialistus. 
Kad išvengtume depresijos, speci-
alistai pataria per šventes būti akty-
viems ir viską vertinti pozityviai. Pa-
vyzdžiui, jei gausiai pasnigo, galvoti 
ne apie transporto spūstis, o apie tai, 
kad gražu ir galima pasidžiaugti žie-
mos malonumais, o jei Naujuosius 
tenka sutikti su lietumi – tai gal irgi 
gerai, nes nešalta ir keliai neslidūs.

Į inauguraciją raitas 
ant asilo

Naujasis Brazilijos miesto Pasa 
Setės meras Vanderlėjus Batista bus 
teisiamas už tai, kad į savo inaugura-
ciją atjojo asilu. Miesto vadovui gre-
sia 250 dolerių (apie 657 Lt) bauda. 
V.Batista naudojo asilo įvaizdį dar 
per rinkimų kampaniją. Viskas pra-
sidėjo nuo to, kad vienas iš varžo-
vų apkaltino jį neišmanymu ir pa-
vadino „burro“. Portugalų kalboje 
šis žodis reiškia ir „asilas“, ir „idiotas“. 
V.Batista neįsižeidė ir padarė asilą 
savo kampanijos simboliu. Politikas 
platino marškinėlius su šio gyvūno 
atvaizdu, taip pat pažadėjo, kad atjos 
į miesto meriją ant asilo, jeigu laimės 
rinkimus. Inauguracija įvyko sausio 

1 d. išvakarėse Pasa Setės teisėja įspė-
jo V.Batistą, kad skirs jam baudą, jeigu 
jis tesės pažadą. Bet kai meras jojo ant 
asilo per visą miestą, jo niekas neban-
dė sustabdyti. Teisėja pareikalavo, kad 
prokuratūra iškeltų merui bylą už tei-
sėtvarkos pažeidimą. Ji mano, kad jo-
jimas asilu įžeidė demokratiją.

Uodega žmonėms

Tobulėjo užuot liūdėjusi dėl 
prarastų galimybių

Kai esame lydimi sėkmės, gyvenimas tarsi skrieja – suka-
mės nesibaigiančių nuotykių sūkuryje, aplink matome 
ryškiausias spalvas, esame laimingi. Deja, kartais dėl men-
kiausios smulkmenos viskas apsiverčia aukštyn kojom – ir 
gyvenimas sulėtėja, ir spalvos nublanksta, ir rankos nu-
svyra. Betina Eistel – vokietė jojikė, dukart sidabro ir kartą 
bronzos Europos prizininkė, įvairių čempionatų ir varžy-
bų nugalėtoja. Ji prieš nesėkmes nenuleidžia rankų. Gal-
būt tiesiog todėl, kad jų nepatiria.

Neturėdama rankų viską 
darė kojomis

Betinos negalia – įgimta. 
Mergaitė gimė kitokia dėl to, jog 
nėštumo metu jos motina varto-
jo vaistus, kurie tuo metu buvo 
skiriami nėščiosioms, norint su-
mažinti toksikozės simptomus. 
Vėliau įrodyta, kad šie vaistai 
sukelia įvairius vaisiaus apsi-
gimimus.

Niekada neturėjusi rankų 
Betina išmoko visus kasdienius 
darbus atlikti kojomis – ji valgė, 
gėrė, rašė, ūgtelėjusi net mokėjo 
pasidažyti blakstienas. Taip jau 
susiklostė, kad gyvenimo kely ji 
reikiamu laiku sutikdavo reika-
lingus žmones – jie padėdavo jai 
apsispręsti. Pavyzdžiui, šeimos 
gydytojas pasisakė prieš rankų 
protezų naudojimą. Jo įsitiki-
nimu, kur kas geriau mergaitei 
įprastai žmonių rankomis atlie-
kamus darbus išmokti atlikti sa-
vaip. Svarbus buvo ir Betinos lan-
kytos vidurinės mokyklos direk-
toriaus požiūris į tai, kad ji – ki-
tokia. Direktorius neprieštara-
vo, kad Betina mokytųsi kartu 
su kitais vaikais. Tais laikais buvo 
įprasta neįgalius mokinius siųs-
ti į specialias, jiems skirtas mo-
kyklas. Jas baigę jauni žmonės, 
žinoma, susidurdavo su didžiu-
lėmis problemomis integruoda-
miesi į visuomenę.

Viskas įmanoma
Nuo pat vaikystės tėvai leido 

Betinai būti savarankiškai ir ne-
apsupo jos perdėta globa. Jie pa-
laikė jos norą mokytis joti ir ne-
parodė nerimo dėl galimų nesėk- 
mių. Pamažu ji išmoko išlaikyti 
pusiausvyrą, savarankiškai atsi-
sėsti į balną ir atlikti visus žirgo 
priežiūros darbus. Betina išmo-
kė žirgą suprasti jos komandas – 
jos batų priekis specialiai nuker-
pamas, kad ji galėtų kojų pirštais 

Nuostabiojo ir Betinos komandai 
pavyko pasiekti aukštumų ir ke-
liose parolimpinėse žaidynėse.

Svarbiausia – nevaržyti 
savęs

Betina ne tik sportininkė, bet 
ir išsilavinusi moteris. 1979 m. 
baigusi mokyklą ji Hamburge 
studijavo dailės istoriją, archeo-
logiją ir etnologiją, vėliau 8-erius 
metus mokėsi psichologijos. Ga-
vusi diplomą dirbo Hamburgo 
vaikų ir šeimos terapijos konsul-
tacijų centre.

Dabar Betina veda vienos vo-
kiečių televizijos pokalbių laidą. 
Pelniusi žiūrovų pripažinimą ji 
tapo tikra eterio žvaigžde ir yra 
populiarumo viršūnėje. Prie to-
kios sėkmės neabejotinai prisidė-
jo jos neišsenkantis optimizmas, 
geras humoro jausmas ir greita 
reakcija. Savęs nevaržiusi ir apie 
prarastas galimybes negalvoju-
si moteris ne tik tapo tikra savo 
gyvenimo šeimininke, bet ir įkve-
piančiu pavyzdžiu kitiems. Pa-
klausta, iš kur turi tiek energijos, 
Betina atsako jos tiesiog neeikvo-
janti savo trūkumams paslėpti.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKAITĖ

liesti žirgą, vieną pavadį ji laiko 
kojomis, kitą – dantimis. Neį-
prasta jojikė turi ir neįprastą žir-
gą – jis pavadintas Nuostabiuo-
ju. Ko gero, toks ir turi būti žir-
gas, galintis parodyti visas savo 
galimybes ir tobulą techniką ir 
tuo pat metu jautriai jaučiantis 
kiekvieną šeimininkės koman-
dą. Be jau išvardytų laimėjimų, 

Žmogaus embrionas tam tikroje 
vystymosi stadijoje turi uodegą, ta-
čiau vėliau ji išnyksta. Vis dėlto japo-
nas Šota Išivatas nutarė ištaisyti tokią 
situaciją ir sukūrė dirbtinę uodegą 
žmonėms. Ji vizginama tuomet, kai 
jos savininkas yra pakilios nuotaikos. 
„Uodegėlė“ pritvirtinama prie juos-
mens su jutikliais ir fiksuoja dėvėtojo 
pulsą. Kai širdis plaka greičiau, uode-
ga taip pat vizginama greičiau. Išradė-
jas įsitikinęs, kad šis gaminys sulauks 
didelio pasisekimo. „Uodegą“ galima 
dėvėti einant į pasimatymą ir išreikšti 
tikruosius jausmus ją vizginant. O jei 
ją dėvės ir jūsų partneris, tai bus tarsi 
pasąmoninis judviejų bendravimas“, – 
kalbėjo jis.

Jūra išmetė 250 
padangų

Škotijos miesto Edinburgo gy-
ventojai sulaukė nemalonios Kalėdų 
staigmenos – likus dviem dienoms iki 
švenčių jūra į paplūdimį išmetė 250 
panaudotų ir susidėvėjusių padangų. 
Nežinoma, kaip jos atsidūrė jūroje, o 
vėliau – paplūdimyje. Tikėtina, kad pa-
dangos buvo išmestos nelegaliai arba 
laivas netyčia neteko dalies krovinio. 
Kai kurios padangos buvo aplipusios 
polipais, vadinasi, jos vandenyje pra-
buvo ilgesnį laiką. Vietos gyventojai 
greitai surinko padangas ir sukrovė 
jas paplūdimio pradžioje. Padangos 
ten stovi iki šiol, nes švenčių laikotar-
piu niekaip nepavyko nustatyti, kas at-
sakingas už valstybei priklausantį pa-
plūdimį. Miesto valdžia žada kuo sku-
biau išsiaiškinti, kas privalo padangas 
išvežti iš aplinkosaugininkų saugo-
mos vietos. 

Privaloma lankyti 
pagyvenusius 

giminaičius
Kinijos valdžia priėmė įstaty-

mą, įpareigojantį jaunus šalies pilie-
čius dažnai lankyti pagyvenusius gi-
minaičius. Darbdaviai savo pavaldi-
niams turi skirti tam laiko. Tiesa, įsta-
tyme nenumatyta, kaip bus baudžia-
mi jo pažeidėjai. Be to, nepaaiškina-
ma, kaip dažnai kinai turi važinėti pas 
giminaičius pensininkus. Bet jeigu pa-
gyvenusiems žmonėms trūks dėme-
sio, jie galės prašyti valdžios pagalbos 
ar net kreiptis į teismą. 

Kinijoje gyvena maždaug 200 
mln. vyresnių kaip 60 m. žmonių. 
Tai sudaro 13,7 proc. visų šalies gy-
ventojų. 
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Miniatiūros

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

„Ir mezgasi trapus gyvenimo ažūras“
Nėriniuota poezija – toks pir-

mas jausmas užplūsta paėmus 
Ritos Juškevičiūtės-Mockeliūnie-
nės poezijos knygą „Po balta vi-
dudienio saule“. Balta, įmantriais 
nėrinių raštais marginta, aukso 
ataudais tviskanti...

Skaitydama knygą tarsi jauti 
moterišką, jautrų gyvenimą, gė-
riesi jaukiais jo raštais, taip gra-
žiai žiemos saulėje švytinčiais. Ši 
knyga liudija moters gyvenimą. 
Kalba, pasakoja apie jį. Gyveni-
mą, išsiskleidusį laiko tėkmė-
je: dabartis – praeitis, dukra – 
mama, vaikaitė – senelė. Gyveni-
mą, atsiveriantį per gamtą, esan-
tį gamtoje. Visais metų laikais, 
ypač žiemą ir rudenį. Gyvenimą, 
atsiduodant gamtos ritmams, 
kaitai. Per juos suvokiant, prii-
mant besikeičiantį savo gyveni-
mą, jo ritmus – artėjančią bran-
dą, gyvenimo vidurį. 

Dursčioja
Paširdžius
Laikas,
Už gyvenimo
Veidrodžio
Sudžiūvusios verbos
Šakele
Užkritęs.

Eilėraštis telpa senajame lie-
tuvio pasaulyje – agrarinėje er-
dvėje, kaime, gamtoje. Čia ir ar-
kliais traukiamos rogės, vilnonių 
pirštinių margaraščiai, dūzgian-
tys bičių aviliai, ant surūdijusios 
vinies kabantys arklių pakinktai, 
į šlapią pievą bumptelėjęs obuo-
lys, snūduriuojantis grūdas. Ga-
lima nujausti, kad visa tai pama-

savo gyvenimo brandą, išgirsta-
mos ir savosios prasmės („Ir ma-
tuojam/ Kelionę ne metrais,/ Vien 
žinojimu –/ Kiek atiduosi,/ Tiktai 
tiek ir turėsi.“) 

Ryškiausia gyvenimo dalis 
man pasirodė motinystė. Palai-
minti, melstis, maitinti, nujaus-
ti, numegzti, išleisti išeinančius 
ir laukti grįžtančių.

Prinerk man snaigių.
Iš žodžio vilnos,
Vakaro šilkinio,
(...)
Paskui pustyk jomis,
Be perstojo pustyk
Ir pripustyki
Pilną priebutį širdies.

Šalia ir kitos tradicinės ver-
tybės – tikėjimas, pamaldumas. 
Nakčiai namai šventinami pote-
riais, atlaidumu ir ašara. Dar – 
idealizmas, atjauta, prasmės, 
šviesos ieškojimas. Draugys-
tė. Parašyta daugybė eilėraščių, 
dedikuotų bičiuliams, – ieškant 
svarbiausių žodžių apie juos 
(„Ant metų/ Palangės/ Amžinu/ 
Rūpesčiu/ Gyvenimas/ Žydi“, 
„Molinis/ Angelas/ Ant tavo ran-
kų/ Galvą pasidėjo“). Stabtelint, 
ištariant, apkabinant.

Ypatinga šviesa ir šiluma 
švyti miniatiūrų, esė skyrius „At-
minties saulėkaitoj“. Jį turbūt ga-
lėtume pavadinti poetine pro-
za – dėkojančia, prisimenančia. 
Patenkame į ryškų, vaiskų pa-
saulį. Apie baltą Motinos meilę 
(persmelkusią ne tik šį skyrių, 
bet ir visą knygą). Tėvą, Adven-
tą, Kalėdų laukimą. Apie Moky-
toją. Apie Meilę. Laiškai-pokal-
biai su daugybe artimųjų, drau-
gų. Jausmas, tarsi būtų atsivėrusi 
siela. Pasakojanti, įamžinanti tai, 
kas brangu ir šventa.

Turtingam vidiniam pasau-
liui atskleisti autorė renkasi ir 
savitą poetinę formą. Eilėraš-
čių meninė kalba gražiai dera, 
kurdama prasmes. Metaforos 
atskleidžia kaimo, gamtos er-
dvę: „Viršum upės/ vakaro pa-
džiauta/ saulė“, „Dabita vasara,/ 
Obuoliais alyviniais pasikvėpi-
nusi“. Pavyksta atrasti prasmės 
ir formos dermę, blyksteli taikli 

praeinančio laiko metonimija – 
dalies vartojimas vietoj visumos:

Neliko sodo.
Šaltis numarino.
Akių neliko kiaurame 
Lange. 

Į akis krintantis poezijos iš-
skirtinumas – eiliavimas. Rašo-
ma verlibru – laisvu eiliavimu 
be aiškaus metro. Daugelyje eilių 
autorei pavyksta išgauti ypatin-
gą melodiją, savitą skambesį. Jį 
kuria perkėlimai, kai sakinys, jo 
žodžiai skaidomi į atskiras eilu-
tes, sąmoningai paryškinant ne-
tikėtas prasmes, skambesį. 

Paliko
Durys
Staktas.
Langai vakarais
Nešviečia.
Grapšteinė
Kiauro stogo
Šakom,
Apkapotom audrų,
Nedengia.

Paskutiniai sakinių žo-
džiai, išskirti į atskiras eilu-
tes, skamba sunkiai, grėsmin-
gai, kaip nuosprendis. Vyku-
siai parinktas durų įasmeni-
nimas, sugyvinimas, liudijan-
tis išėjimą, namų nykimą. Slo-
gią nuotaiką dar labiau sustip- 
rina inversiškas, įprastos žodžių 
tvarkos sakinyje nepaisantis, pa-
skutinis sakinys. Tokia meninė 
kalba įtaigiai atskleidžia suny-
kusį, prarastą senąjį praeities, 
vaikystės gyvenimą.

Knygoje veriasi vientisas, 
tvarus, archajiškas pasaulis, na-
tūraliai per kartas perimantis 
amžinąsias vertybes ir gyveni-
mo prasmės nuorodas – augin-
ti vaikus, mylėti, atleisti, ištver-
ti skausmą, priimti liūdesį, susi-
taikyti su neišvengiamybe. Visa 
tai neįtikėtinai skamba civiliza-
cijos, miesto pasauly, praradu-
siam natūralų kartų ryšį, gyve-
nimo būdo tęstinumą, neteku-
siam tradicinių vertybių ir sa-
vaime įgytų gyvenimo prasmių. 
Todėl taip gera stabtelėti čia ir 
pasižvalgyti „pro atminties sau-
lėkaitoj pravertas langines“...

Laima JANČAUSKYTĖ

Senis besmegenis
Stovi jis kiemo viduryje su 

šluota ir raudona morkos no-
simi lyg sargybinis, saugantis 
kiemo ramybę, džiuginantis 
vaikus ir pagyvenusius žmones 
savo juodų angliukų akimis ir 
didele sena šiaudine skrybėle. 
Šis sargybinis saugos visų ra-
mybę iki pirmų skaisčių sau-
lutės spindulių, iki saulėto pa-
vasario.

Žiemos pasaka
Kai ateina žiema ir snaigės 

baltais kilimais užkloja gatves 
ir takus, žiūrėdama pro langą į 
šaltuku dvelkiančią gamtą, vėl 
keliauju mintimis į savo vaikys-
tės žiemą ir pavadinu ją baltąja 
žiemos pasaka. Labiausiai iš tų 
laikų įsimena ne tik juokingi se-
niai besmegeniai su raudonomis 
morkų nosimis ir senomis šluo-
tomis, ne kelionės nuo sniego 
kalnelių su rogutėmis, o links-
mi pasivažinėjimai su dėde Ka-
zimieru jo arkliuku pakinkytose 
rogėse. Rodos, ir dabar girdžiu, 
kaip tyliai po rogių pavažomis 
girgžda sniegas, kaip linksmai į 
gatvės asfaltą dunksi arklio ka-
nopėlės, o gerai nusiteikęs važ-
nyčiotojas vis pakalbina gatvėje 
sutiktus vaikus. 

Apsnigti namai ir medžiai 
primena užburtą pasakų kara-
lystę. Net savotiškai džiaugiuo-
si, kad ir aš esu tos pasakos he-
rojė. Iš dangaus leidžiasi snai-

gės, panašios į mažas baltas fė-
jas. Sidabru žėri sniego kalnai, o 
vežėjas dėdė Kazimieras porina 
įvairias savo jaunystės dienų is-
torijas apie savo darbą kalvėje, 
arklių kaustymą, tris savo duk-
teris, tada dar gyvenusią žmo-
ną – gerąją tetą Bronelę. Besi-
klausant jo, rodos, prieš akis pra-
bėga to kuklaus, darbštaus žmo-
gaus gyvenimas. 

Kad nenušalčiau, gerasis 
dėdė kartkartėmis apkamšo 
savo kailių skvernu mano ko-
jas. Grįžtant jau pritilsta mano 
pasakotojas, lėčiau žingsniuoja 
jo ištikimasis bičiulis arkliukas. 
Jau sustojame prie mūsų namų, 
jau baltoji žiemos pasaka baigia-
si. Jaukiai šviečia žiburiai namų 
languose.

Ligi šių dienų, pradėjus snai-
gėms sukti šokių piruetus vėl 
iš praeities sugrįžta toji kelio-
nė, kurią vadinu baltąja žiemos 
pasaka.

Žiemos paveikslai
Tapo ir tapo žiema paveikslus 

ant langų stiklų ir medžių šakų. 
Jos tada panašios į baltus įman-
trius mezginius, kuriuos ledo vir-
balais mezga žiema. Dar lapais ir 
tulpių žiedais išmargina langų 
stiklus. Žmogui belieka tik ste-
bėtis ir grožėtis baltųjų kūrinių 
žiemos paroda.

Aušra VERBLIUDAVIČIŪTĖ
Šeduva

O kamputyje laiško „Amžinau Tavo Aš“,
Susvyravo diena ant saulėlydžio šlaito.
Kas nutildė ramunę: „Meluoti gana!“
Kas nuo aklo tikėjimo tyliai sulaikė?

Neiškart ims pustyti žiedais, neiškart, –
Pastebėsi, beveik įpusėjo birželis.
Ir žodžius, užrašytus jaunystės ranka,
Ant sparnų nusineš paukštės prieblandos  
                                                                          žalios. 

Ak, tas amžius praėjęs, širdie, atsibusk!
Jau kada mudviem teko nutūpti ant žemės.
Liks kamputyje laiško „Amžinau Mano Tu“
Ir birželis, beveik įpusėjęs birželis… 

Nėriniuota ne tik Ritos Juškevičiūtės-Mockeliūnienės poezija, bet ir jos su-
kurti tekstilės darbai.

Laiško kamputyje

Svajūnė GRITKUVIENĖ
Mažeikiai

Egidijaus Skipario nuotr. Kai susilieja spalvos...

žu traukiasi į atmintį, kad tai bū-
tojo, prarastojo laiko – vaikystės – 
prisiminimai. Svarbūs dabarčiai. 
Visu ryškumu ir grožiu atgyjan-
tys eilėraščiuose, teikiantys nau-
jų prasmių ir šviesos.

Nešuosi 
Baltą žiedą atminties
Nuo Siesarties upelio kranto (...)

Iš čia – praeities, vaikystės 
patirčių – kyla ryškiausias po-
jūtis apie knygą. Tai liudijimas 
apie gyvenimą, jo pilnatvę, bran-
dą („netekčių nepalaužti, bėdas 
prijaukinę“). Prisiminus vaikys-
tės šviesą, artimų žmonių meilę, 
skleidžiant ją dabarty, pasiekus 
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