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Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos nariai įsitikino: jogos pratimai nėra labai 
sudėtingi. 

Šventės dalyvius pasveikino socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. 

Ir vėl Talačkoniai: susitikimo 
vietos pakeisti negalima 

Prie jūros – ne tik poilsis, bet ir sportas 

akys. „Man tai buvo stebuklas: 
visokių ligų, ir jie visi šypsosi, 
visi laimingi, kalbasi tarp savęs. 
Tada supratau, kad ne aš viena 
tokia ir kad nereikia bijoti“, - 
prisimena moteris. 

P. Mickevičius taip pat jau 

nuo 1978 metų važiuoja į neį-
galiųjų susitikimus. Tokių bū-
davo 4-5 per metus. Dažniau-
siai – pas kurį nors būrelio na-
rį namuose. Netrukus juos įsi-
leido „Įstros“ kolūkis Talačko-
niuose – priėmė į kultūros na-

mus. Nuo tada ir tęsiasi tradici-
ja čia rinktis. 

Negalia netrukdo būti 
laimingiems 

Rasa įsitikinusi – ne visi 
žmonės iki šiol jaukiai jaučia-
si vadinamojoje sveikųjų visuo-
menėje. Sunkiausią negalią tu-
rintiesiems nėra paprasta. Pasi-
taiko pašaipų, nemalonių žvilgs-
nių. Tiesa, dabar galimybių ne-
palyginamai daugiau. Jos teigi-
mu, labai gerai, kad vyksta spor-
to varžybos, tačiau ir jose ne vi-
si pajėgia dalyvauti. Ne visiems 
prieinamos ir kelionės. Moteris 
pasakoja, kad vieną kartą pažįs-
tamą nusivežė į ekskursiją, jai 

Po metų pertraukos negalią 
turinčiuosius vėl sukvietė tra-
dicinė šventė Talačkoniuose, 
svetingame Balsių malūne. 
Nors šiemet žmonių susirinko 
šiek tiek mažiau, tačiau geros 
nuotaikos ir bendrystės jaus-
mo netrūko. 

Tolerancijos iššūkiai

(nukelta į 3 psl.)

Jau daugiau nei 40 metų 
traukia kasmet susitikti 
Kodėl daugiau nei 40 metų 

kasmet čia atvažiuoja – klausiu 
„Draugystės“ būrelio, nuo ku-
rio prasidėjo neįgaliųjų judėji-
mas Lietuvoje, veteranų Rasos 
Dumpytės-Čepienės ir Povilo 
Mickevičiaus. Jie nedvejoja – 
čia traukia bičiulystė, bend-
rystės jausmas. Abu dar kartą 
su nostalgija prisimena istori-
jas apie tai, kaip tuomet, prieš 
kelis dešimtmečius, draugiškai 
vienas kitą palaikydavo, atvež-
davo, viskuo padėdavo. O susi-
būrimas trukdavo keletą parų. 
Net ir sunkiausią negalią turin-
tys žmonės miegodavo palapi-
nėse, po žvyruotą Talačkonių 
kultūros namų kiemą važinė-
davo ir savadarbėmis judėjimo 
priemonėmis (gauti vežimėlį 
tuomet buvo nepaprasta). „Kai 
mama nuvažiavo į Kauną ir pa-
prašė vežimo, kad galėtų mane 

kur nors nuvežti, sulaukė klau-
simo: ar tu žmones nori gąs-
dinti... Įsivaizduokite, kaip man 
reikėjo gyventi tarp 4 sienų“, - 
prisimena R. Dumpytė-Čepie-
nė. Ji pasakoja, kad atvažiavus 
į neįgaliųjų susibūrimą atsivėrė 

Mankštos suteikė  
energijos

Lazdijų rajono neįgalių-
jų draugijos nariai, ilsėdamiesi 
Šventojoje, išbandė jogą, daly-
vavo mankštos užsiėmimuose, 
mokėsi vaikščioti su šiaurietiš-
komis lazdomis. „Mūsų draugi-
jai pasisekė sudalyvauti visuo-
se užsiėmimuose. Jie mums su-
teikė jėgų atlaikyti didelį karš-
tį“, - sako draugijos pirmininkė 
Onutė Černiauskienė. Jos tei-
gimu, šiaurietiškos lazdos laz-
dijiečiams – ne naujiena, jomis 
naudojasi ir draugijoje. Tačiau 
sudalyvavę Daivos Abromie-

nės vedamuose užsiėmimuose 
suprato, kad daug ką darė netai-
syklingai. „Pajutome, kad rau-
menys visai kitaip dirba“, - min-
timis dalijasi O. Černiauskienė.

Jos teigimu, visi draugijos 
nariai patenkinti kinezitera-
peuto Martyno Maco vedamo-
mis mankštomis. „Mes patys 
Lazdijuose turime sportinius 
užsiėmimus, užsiimame svei-
katinimu, čia išmokome naujų 
pratimų, kuriuos panaudosime 
sugrįžę“, - sako Lazdijų rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė. O. Černiauskienė džiaugėsi, 
kad kineziterapeutas gerai išma-
no savo darbą – pratimai, atro-
do, nesudėtingi, bet labai efek-
tyvūs. Tikrai labai tinkami ne-
galią turintiems žmonėms. 

Daugelį labai sudomino jo-
ga. „Iš pradžių visi galvojo, kad 
bus labai sudėtinga, bet pasirodė 
tikrai įveikiama ir mums. „Rei-
kia taisyklingai atsistoti, kvė-
puoti, ir viskas pavyksta. Aš irgi 
galvojau, kad griūsiu, nepasto-
vėsiu, bet viskas apgalvota, ga-
li atsiremti į kėdę“, – pasakoja 
lazdijiškė. 

Jos teigimu, tokie projek-

tai labai reikalingi. „Gal vienas 
vieną prisiminsim, kitas kitą, 
ir kartosim draugijoje. Susiė-
jus kartu daug įdomiau spor-
tuoti“, – sako O. Černiauskienė.  

Mielai taip pradėtų 
kiekvieną rytą

Kalvarijos savivaldybės neį-
galiųjų nariai taip pat džiaugėsi 
galimybe pasportuoti – tokios 

mankštos puikus būdas pradė-
ti dieną. Iš pat ryto ir energijos 
suteikia, ir nuotaiką pakelia, ir 
kraujotakai, ir sąnariams gerai. 
Draugijos pirmininkė Daiva 
Rentelytė džiaugiasi, kad pra-
timai buvo parinkti pagal kiek-
vieno pajėgumą, atsižvelgta į tai, 
kad čia negalią turintys žmo-
nės. „Vienam žmogui prisiruoš-
ti sportuoti nėra lengva. Kai visi 
kartu, užsiveda vienas nuo kito. 
Visai kitaip“, - sako D. Rentely-
tė. Ji džiaugiasi, kad negalią tu-
rinčių žmonių pamėgtame mo-
kymo ir reabilitacijos centre at-
siranda vis daugiau galimybių, 
žmonės būtų mielai sportavę kas 
rytą. Kalvarijos neįgalieji suda-
lyvavo tik viename užsiėmime.

Švenčionių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Teresa Špa-
kova taip pat džiaugėsi, kad žmo-
nės noriai dalyvavo mankštose 
ir buvo labai patenkinti: „Labai 
daug mūsų dalyvavo. Buvo sma-
gu, kvėpavom grynu oru ir kar-
tu mankštinomės su kinezera-
peutu, mokėmės, kaip taisyklin-
gai naudotis šiaurietiškomis laz-
domis. Esame labai patenkinti.  

Atvira visuomenė
Visi, šiemet besilankantys 
Šventosios mokymo ir rea-
bilitacijos centre, turi gali-
mybę pasimankštinti, išban-
dyti jogą, įgyti vaikščiojimo 
su šiaurietiškomis lazdomis 
žinių. Ši galimybė atsira-
do Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijai įgyvendinant projektą 
„#SportasVisiems“, bendrai 
finansuojamą Sporto rėmimo 
fondo lėšomis, kurį adminis-
truoja Švietimo mainų para-
mos fondas. 

(nukelta į 3 psl.)
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Biržų rajono neįgaliųjų draugi-
jos Vabalninko skyriaus vadovas 
Algirdas Garbauskas su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais dalijasi įdo-
mios kelionės įspūdžiais.

Pasiilgę bendravimo ir naujų 
įspūdžių, Biržų rajono neįgalių-
jų draugijos nariai, vadovaujami 
pirmininkės Lidijos Dainiuvie-
nės, gražią liepos dieną keliavo 
po įdomias Aukštaitijos nacio-
nalinio parko vietas. Pirmiau-
sia užsukome į dar mažai pa-
garsėjusį Triušių slėnį. Čia dvie-
jų ha plote pamatėme daugiau 
kaip 50 skirtingų triušių, įvai-
rių naminių paukščių bei egzo-
tinių gyvūnų. Toliau, „Paukš-
čių kaime“, pasitinka labai kal-
bi ir išradinga šeimininkė. Čia 
vėlgi daugybė įvairių paukščių, 
veikia kiaušinių ir iš jų lukštų 
pagamintų dirbinių ekspozici-
ja. Pasigėrėjome povo plunks-
nų vėduokle, o kai kas paerzi-
no ir kalakutą burbuliaką. Kai-
mo šeimininkai pravedė įdomią 
edukacinę pamoką, vaišino ant 
laužo iškepta kiaušiniene, žo-
lelių arbata, mokė rašyti žąsies 
plunksna. 

Žinomiausia apžvalgos aikš-
telė – Ladakalnis, nuo kurio at-
siveria reto grožio kraštovaizdis 
su miškais, ežerais, salelėmis. 
Manoma, kad čia buvo aukoja-
mos aukos baltų gyvybės dei-
vei Ladai. Į XIX amžiaus vidu-
rį nukelia Ginučių vandens ma-
lūnas-muziejus. Čia galima pa-
vaikščioti po visus tris malūno 
aukštus, susipažinti su autentiš-
ka įranga, o pavargus pabraidy-
ti po vėsų Srovės upelio vande-
nį. Kaipgi neaplankyti Palūšės, 

Kelionė į Tauragės kraštą
 Kalvarija:

Sangrūdos gyventojams Tauragė paliko gerą įspūdį. 

Ona Trečiokienė laiške „Bi-
čiulystei“ rašo apie Kalvarijos sa-
vivaldybės neįgaliųjų draugijos 
Sangrūdos seniūnijos narių kelio-
nę į Tauragę. 

Suplanavę kelionę į Taura-
gę, girdėjome: „Jūs ką, visai jau 
be galvos? Tokiu oru! Iškepsi-
te!“ Bet mes neiškepėme, nes 
Tauragė sutiko mus labai sve-
tingai. Saulutė pasislėpė, pūtė 
lengvas vėjelis ir papurškė šiltas, 
gaivinantis lietutis. Prie gaivu-
mos prisidėjo ir relaksacija vie-
name iš pilies bokštų. Besikei-
čiančius vaizdus lydinti muzi-
ka suteikė kiekvieno vaizduotei 
skirtingus suvokimus apie būtį 
ir nebūtį. Tauragė ne kartą bu-
vo nugrimzdusi į nebūtį, mies-
tas daugelį kartų buvo sunai-
kintas gaisrų. Klausėmės gidės 
pasakojimo apie Tauragės isto-
rinę reikšmę, nes čia susikirto 
tiek Rusijos, tiek Prūsijos inte-
resai, o 1830 metų gruodžio 30 
dieną Prūsijos ir Rusijos gene-
rolai pasirašė vadinamąją Tau-
ragės konvenciją bendram tiks-
lui prieš Napoleoną. Čia kun-
kuliavo lietuvių, žydų, vokie-
čių bendruomenių gyvenimas, 
tačiau paskutinių dviejų po karo 
nebeliko, nes Tauragės gyvento-
jai kentėjo nuo masinių depor-
tacijų, emigracijų ir rezidenci-
nių kovų.

Šiandieninė Tauragė – tai 
šiuolaikiškai besivystantis rajo-

no centras, kuriame liuteronų ir 
katalikų konfesijų bendruome-
nės turi savo maldos namus. Pa-
sivaikščiojome Jūros parke, pri-
ėjome čia esančią Meilės alėją. 
Kur eini, ten sutinki istorijos 
pėdsakus: tai – ir pašto pastatų 
kompleksas, kuriame 1843 me-
tais lankėsi pats Onorė de Bal-
zakas, ir paminklas Šaulių są-
jungos įkūrėjui V. Putvinskiui, 
šalia – buvę vieni didžiausių 
Šaulių namų Lietuvoje, kuriuo-
se šiandien įsikūrę Kultūros rū-
mai. Didelis džiaugsmas taura-
giškiams yra Taurų parkas, kuris 
yra ir didžiausias nuotykių par-
kas Žemaitijoje. Užkopėme į Pa-
gramančio piliakalnį, pasižval-
gėme po vaizdingas Pagraman-
čio regioninio parko apylinkes. 
Arčiau susipažinti mums reikės 
dar vienos kelionės. 

Grįždami į mieląją Sangrū-
dą, esančią pasienyje su Lenki-
ja, dar sustojome ties Tauragės 
žydų žudynių vieta. 1941 me-
tais čia buvo visiškai sunaikin-
ta Tauragės žydų bendruomenė. 
Šiai liūdnai atminčiai atminti 
stovi rudo granito paminklas su 
užrašu jidiš ir lietuvių kalbomis. 

Važiuojant namo smarkiai 
lijo. Tai nebuvo verkiantis dan-
gus, tai buvo gyvenimo gai-
va, kurioje gausu įvairių spal-
vų, nudažančių mūsų gyveni-
mą džiaugsmo, skausmo ir ti-
kėjimo atspalviais.

Svarbu ne užimtos vietos, svar-
bu dalyvauti. Buvo nuostabi 4 
valandų trukmės šventė: buvo 
galima pašokti, pasivaišinti, pa-
bendrauti...“, – pasakojo Ylakių 
globos namų direktorė Audro-
nė Anužienė. 

Visus susirinkusiuosius pa-
sveikino Skuodo rajono savival-
dybės administracijos direkto-
riaus pavaduotojas Rokas Rozga 
bei Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Rasa Noreikienė. Anot 
direktorės, neįgaliųjų šventę 
rengti vasarą taps tradicija.

Nors per šventę iš dangaus 
krito vasariško lietaus lašai, bet 

tai nesutrukdė, tik atgaivino 
įkaitusią aplinką. 

Skuodo rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Raminta 
Zabitienė džiaugėsi puikiai or-
ganizuota švente – viskas buvo 

gerai apgalvota, tad jos dalyviai 
liko patenkinti, pasisėmę ge-
rų emocijų. Anot jos, nustebi-
no Ylakių globos namų aplin-
ka – čia ideali tvarka, gausu žy-
dinčių gėlių.

Laima Gorpinič su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalijasi minti-
mis apie Dusetose vykusią nau-
dingą paskaitą. 

Zarasų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Vilhelmi-
nos Dubnikovos iniciatyva duse-
tiškiai liepos 14 d. buvo pakvies-
ti į sveikatinimo paskaitą. Joje 
galėjo dalyvauti ne tik draugi-
jos nariai, bet visi, kurie rūpina-
si savo sveikata ir nori sveikiau 
gyventi. Dusetų Pauliaus Širvio 
parkas – puiki vieta pabendrauti.

Dusetų seniūnas Darius Ste-
ponavičius pasidžiaugė neįga-

liųjų draugijos veikla Dusetose 
ir visiems palinkėjo būti svei-
kiems, Ignalinos rajono visuo-
menės biuro Zarasų skyriaus 
sveikatos stiprinimo specialistė 
Jolita Kaziulėnienė dėkojo drau-
gijos pirmininkei Vilhelminai 
už nuoširdų bendradarbiavimą.

Visame pasaulyje daug kal-
bama apie aktualią problemą – 
didėjantį sergamumą širdies ir 
kraujagyslių ligomis. Iš Šiau-
lių atvykęs lektorius – natūra-
lios medicinos sveikatos centro 
„Vilcacora“ vadovas, nutricio-
logas, gydytojas natūropatas, 

diag nostas Tomas Vilūnas skai-
tė paskaitą „Vidaus organų ligos 
dėl bendro kraujo apytakos su-
trikimo“. Lektorius labai išsa-
miai pasakojo, kas didina širdies 
ir kraujagyslių ligų riziką. Gy-
dytojas priminė, kad žmogaus 
organizme širdies ir kraujagys-
lių sistema yra pati svarbiausia, 
nes nuo jos priklauso visos gy-
vybinės funkcijos. Norint svei-
kiau gyventi, didelį dėmesį tu-
rime skirti mitybai. Vartojame 
per daug produktų, kuriuose 
gausu transriebalų, cholestero-
lio, cukraus, miltinių patieka-
lų. Gydytojas į rūpimus klau-
simus atsakinėjo profesiona-
liai, o gebėjimas ir svarbias te-
mas aptariant pajuokauti susi-
tikimui suteikė lengvumo bei 
paprastumo. Atsisveikindamas 
gydytojas T. Vilūnas visiems 
palinkėjo būti sveikiems, dau-
giau šypsotis ir kuo mažiau pa-
tirti streso. Psichoemocinis sta-
bilumas – tai pagrindinis kelias 
į mūsų sveikesnį, gražesnį bei 
geresnį rytojų.

Pasižvalgėme po Aukštaitijos 
nacionalinį parką

 Biržai:

jos unikalios, be vinių pastaty-
tos senovinės bažnyčios. Tačiau 
didžiausią įspūdį paliko pasi-
plaukiojimas laivais Lūšių ežere. 
Pučiant gaiviam vėjeliui buvo 
smagu stebėti pakrančių gamtą, 
aug meniją, bangeles. Daugeliui 
tai buvo pirmas (ir galbūt pas-
kutinis) toks pasiplaukiojimas.

Grįždami atgal ekskursantai 
dalijosi įspūdžiais, balsingesni 
traukė jaunystės laikų dainas, o 
išlipdami dėkojo vadovei už su-
rengtą turiningą išvyką.

Ant melsvo ežero bangų.

Sveikatinimo paskaita Dusetose Zarasai:

Dusetiškiai klausėsi naudingos paskaitos.

Rūta Ronkauskienė infor-
muoja apie Skuodo rajone vyku-
sią neįgaliųjų sporto šventę.

Liepos 8-ąją Ylakių globos 
namuose įvyko rajono neįga-
liųjų sporto šventė. Anksčiau 
ši šventė vykdavo žiemą, spor-
to salėje, bet dėl karantino bu-
vo nukelta vėlesniam laikui. 
Erdviame parkelyje, esančia-
me prie Ylakių globos namų, 
tądien šurmuliavo žmonės su 
negalia, atvykę iš įvairių rajo-
no seniūnijų, Neįgaliųjų drau-
gijos, Skuodo socialinių pas-
laugų šeimai centro, Sutriku-
sio intelekto žmonių bendrijos 
„Viltis“, Skuodo globos namų. 
Renginyje dalyvavo ir šventės 

šeimininkai – Ylakių globos 
namų atstovai.

Atvykusius šventėn pasiti-
ko grupė „Dvi Editos“. Varžy-
bas organizavo Skuodo rajo-
no savivaldybės Kūno kultū-
ros ir sporto centro treneriai, 
vadovaujami laikinojo direk-
toriaus Antano Donėlos. Tad 
atvažiavusiems atrakcijų ne-
trūko – buvo galima pasivar-
žyti įvairiose sporto rungtyse: 
smiginio, baudų metimo, šaš-
kių turnyre... „Išaiškinti rung-
čių nugalėtojai bei prizininkai, 
kurie apdovanoti medaliais, 
taurelėmis. Nugalėjo draugystė. 

Žmonės su negalia 
sportavo šventėje

 Skuodas:

Sportavo Skuodo rajono neįgalieji. Alinos Momkevičienės nuotr.

Algirdo Garbausko nuotr.
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labai patiko, paprašė, kad ir ki-
tą kartą vežtųsi. Buvo pasaky-
ta: „Neapsimoka. Vietoj tavęs 3 
paimtume.“ Dėl to tokios šven-
tės ir dabar nepraranda prasmės. 

„Aš esu labai laiminga. Kaip 
viena moteris sakė, kai mane 
Dievas negražią padarė, buvo 
turbūt nusisukęs, o kai atsisu-
ko, pamatė, ką pardirbo, pano-
rėjo viską ištaisyti. Ir man taip 
pat – ir vyrą davė, ir dukrytę“, – 
dalijasi mintimis Rasa. 

R .  Dumpy tė -Čepienė 
džiaugiasi, matydama laimin-
gas jaunas šeimas. Vieni iš to-
kių – Marius ir Simona Aglins-
kai. Marius ir Simona abudu ju-
da neįgaliųjų vežimėliais, jiems 
ant kelių šypsosi dar metų ne-
sulaukusi dukrelė, o šalia risno-
ja gražuolis šuo. Pora pasakoja, 
kad noriai dalyvauja įvairiuose 
negalią turintiems žmonėms 
skirtuose renginiuose, stovyk-
lose. Marius neslepia – ištikus 
negaliai atsirado daug daugiau 
draugų, bendraminčių, naujų 
veiklų. Jam pritaria ir Simo-
na – jos negalia nuo vaikystės, 

tėvai, kaip dažnai būna tokiais 
atvejais, labai saugojo, globo-
jo. Pradėjusi bendrauti su ki-
tais negalią turinčiais žmonė-
mis ji pamatė daug platesnį pa-
saulį. „Būtina bendrauti su ki-
tais. Tai yra didžiulė mokykla, 
kaip prisitaikyti, kad visai ne-
būtina užsidaryti tarp 4 sienų, o 
galima įdomiai ir turiningai gy-
venti“, – Simona dalijasi min-
timis, kodėl atvažiavo į neįga-
liųjų šventę. 

Tradicija nenutrūksta
Šiemet tradicinę šventę ap-

lankė socialinės apsaugos ir dar-
bo ministrė Monika Navickie-
nė, viceministrė Justina Jakštie-
nė, Seimo nariai Justas Džiuge-
lis, Orinta Leiputė. Ir, žinoma, 
visa delegacija iš Pasvalio rajo-
no savivaldybės. Visi sveikinu-
sieji šventės dalyvius džiaugėsi 
čia jaučiama bendrystės dvasia. 
Sveikindamas šventės dalyvius 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Ignas Mačiukas ža-
dėjo, kad ir toliau palaikys šven-
tės tradiciją. 

Nors šiemet žmonių susirin-

ko mažiau (apie 600), tradiciškai 
šventėje netrūko geros nuotai-
kos ir linksmybių. Koncertavo 
Pasvalio kultūros centro Vala-
kėlių skyriaus šeimyninė ka-
pela, moterų vokalinis ansam-
blis „Kvinta“, jaunimo liaudiš-
kos muzikos ansamblis „Gers“ 
ir populiariose televizijos mu-
zikinėse laidose išgarsėjusi Rū-
ta Kotryna. Šventės dalyviams 
pasirodymus su šunimis surengė 
kinologijos, kaniterapijos profe-
sionalai. 

Rankdarbiai ir suvenyrai – 
kiekvieno skoniui 

Savo rankdarbius į šventę at-
vežė neįgaliųjų draugijų nariai iš 
visos Lietuvos. 

Kretingos rajono neįgaliųjų 
draugija pristatė dailės būrelio 
narių darbus. Būrelio vadovė 
Laimutė Kasparavičienė – tau-
todailininkė, literatė, surengusi 
ne vieną savo personalinę paro-
dą. Moteris rodo būrelio narių 
darbus ir džiaugiasi, jog kartais 
reikia labai nedaug, kad žmogus 

atsiskleistų. Pavyzdžiui Irutė 
Eitavičienė iš pradžių piešė la-
bai nedrąsiai, paskui ranka vis 
labiau lavėjo. Dabar iš jos pie-
šinių, tapybos darbų jau gali-
ma surengti parodą. „Visi žmo-
nės yra kažkuo gabūs, tik reikia 
padėti jiems atsiskleisti“, – sako 
L. Kasparavičienė. 

Šiauliečio Vytauto Tumano 
palapinė traukė dirbiniais iš va-
rio dirbinių. Jo žmona Laimu-
tė pasakoja, kad vyras į meną 
palinko ištikus negaliai. O pats 
vyras sako, kad jam patinka da-
ryti viską, kas gražu. Variniai, 
žalvariniai žiedai, pakabukai su 
baltiškais motyvais, žvakidės – 
tikrai galima ką nors išsirinkti. 
Laimutės manymu, tokios šven-
tės labai svarbios, čia visi vie-
nodi, vienas kitą priima tokius, 
kokie yra. Na, o negalią turin-
tiems žmonėms labai svarbu iš-
reikšti save, turėti vietą, kur esi 
laukiamas. 

Darbelių įvairove gali pasi-
girti Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai. Moterys neria, 
mezga, kuria iš odos, veria iš 
karoliukų – ant jų stalo galima 
buvo rasti visko. „Negaliu sė-
dėti nieko neveikdama“, – sako 
Ona Kaziulienė. Kėdainių para-
plegikų asociacijos stalas šiemet 
iš kitų išsiskyrė pintais dirbi-
niais, darbeliais iš odos ir karo-
liukų. Buvo šventėje ir skiauti-
nių, ir mezginių, ir lininių suk-
nelių, ir medaus – visko, ko šir-
dis geidžia. 

Talačkoniai turi ypatingą au-
rą – kaip kitaip paaiškinti fak-
tą, kad vos paskelbus, jog šventė 
įvyks, iš visos Lietuvos čia su-
važiuoja šimtai žmonių. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Jono Valantiejaus nuotr. 

Ir vėl Talačkoniai: susitikimo vietos pakeisti negalima
(atkelta iš 1 psl.)

Nė vienas nesiskundė.“ Ji sako 
besitikinti, kad ne vienas ir to-
liau namuose darys pratimus. 
„Kai kurie ir namuose mankš-
tinasi. Bet tam reikia kažkokio 
spyrio, paskatinimo.“

Sportuoti ir smagu, ir 
naudinga

Kineziterapeutas M. Macas 
sako maloniai nustebęs, kad į 
mankštas susirenka labai pozity-
vūs žmonės. Jis stengiasi pateik-
ti pratimus patraukliai – su ge-
ra nuotaika, žaidimais. „Svarbu, 
kad būtų ir smagu, ir naudinga. 
Mums nereikia pasiekti spor-
tinio rezultato, čia reikia viską 
daryti taisyklingai“, – mintimis 
dalijasi kineziterapeutas. 

Jis sako suprantantis, kad 
sportuoti ateina žmonės su ne-
galiom, dėl to pirma išsiaiškina 
jų galimybes, o pratimai atlieka-
mi lėtai, neskubant. M. Macas 
džiaugiasi, kad pavyksta įtraukti 
iš pradžių net ir skeptiškai nusi-
teikusius žmones. Kai kurie pra-
džioje pabrėžia, kad pratimų ne-
darys, bet parėjus kelioms mi-
nutėms, pamato, kad kiti links-
mai įsitraukia, ir patys pradeda 
sportuoti. 

Kineziterapeutas renkasi ba-
zinius viso kūno pratimus. Daug 
dėmesio skiriama kaklinės da-

lies mankštai (daugeliui vyres-
niame amžiuje sutrinka krau-
jotaka), pečių juostos stiprini-
mui, juosmeninės dalies prati-
mams (daugelį žmonių vargina 
išvaržą), vyresniame amžiuje 
labai aktualūs ir koordinacijos 
pratimai. „Pratimai nėra sun-
kūs, bet reikalui esant pasun-
kinu – pavyzdžiu, pakviečiu at-
likti juos užsimerkus. Daryda-
mas pratimą pasakau, kam nau-
dingas, kartais žmonės prieina 
ir klausia, ką dar gali padaryti. 
Tai jau gerai“, – mintimis dali-
jasi M. Macas. Jis primena, kad 
sportuoti bet kokiam amžiuje 

labai svarbu. Ilgainiui galima 
sau ir padėti. Tarkim, mankš-
tinantis galima sumažinti dėl 
stuburo išvaržos patiriamus 
skausmus. 

„Manau, kad tokie projek-
tai naudingi. Būtų geriau, kad 
mankštos vyktų dažniau, kad 
ir kas antrą dieną“, – sako ki-
neziterapeutas, tačiau paaiškina, 
kad taip sudaroma galimybė pa-
simankštinti visiems, vasarą at-
važiuojantiems į poilsio namus. 

Viskas skirta mūsų sveikatai 
pagerinti

D. Abromienė moko vaikš-

čioti su šiaurietiškomis lazdo-
mis. Ji pasakoja, kad šiaurietiš-
kas ėjimas – labai naudingas. 
Jis treniruoja 90 proc. viso kū-
no raumenų. Tačiau labai svar-
bu, kad lazdos būtų naudojamos 
taisyklingai. Svarbu lazdų sure-
guliavimas, aukštis, ir žinoma, 
rankų judesiai. Jei lazdos nau-
dojamos netinkamai, apkrau-
nami sąnariai, nugara. Vaikštant 
taisyklingai lavinama ištvermė, 
laikysena, stabilumas ir dauge-
lis kitų dalykų. Net ir tuomet, 
kai suku vaikščioti, taisyklingai 
naudojant lazdas eiti gali bū-
ti lengviau.

Šiaurietiško ėjimo instruk-
torė sako, kad į mokymo ir re-
abilitacijos centrą atvykstan-
tys žmonės dėkingi už galimy-
bę pasportuoti. „Džiugu, kad 
Šventosios mokymo ir reabili-
tacijos centras gali pasiūlyti vis 
daugiau galimybių aktyviai gy-
venti, prasmingiau leisti laisva-
laikį“, – sako D. Abromienė. 

„Šventoje visada atsigau-
name. Aš savo nariams sakau: 
važiuojate į reabilitacijos cent-
rą. Viskas skirta mums, svei-
katai pagerinti“, – džiaugiasi ir 
T. Špakova. 

Emilija STONKUTĖ

Prie jūros – ne tik poilsis, bet ir sportas 
Šventės dalyviai susipažino su šunų dresūros galimybėmis. 

(atkelta iš 1 psl.)

Švenčionių neįgalieji noriai mokėsi vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis.

Renginyje netrūko muzikos ir geros nuotaikos.

Šventėje netrūko įvairių grožybių. 

Kalvarijos neįgalieji džiaugėsi mankštomis. 
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Vasara – tai nuostabus 
metas, kai visi juda, ke-

liauja, pramogauja. Šis metų 
laikas judėjimo negalią turin-
tiems žmonėms yra atgaiva 
po ilgo sėdėjimo namuose – 
žiemą dėl oro sąlygų, neva-
lytų takų retai pavyksta kur 
nors ištrūkti. Man, turinčiai 
judėjimo negalią, laisvė judėti 
yra vienas pagrindinių sava-
rankiškumo elementų. 

Mobilumas dažnai trak-
tuojamas vienpusiškai, daž-
niausiai jis suprantamas kaip 
prieinama aplinka. Man lais-
vė judėti susideda iš trijų pag-
rindinių dalykų: tinkamo ve-
žimėlio, pritaikytos infras-
truktūros ir transporto. 

Žmogui su judėjimo ne-
galia vežimėlis yra jo kojos. 
Norėtųsi, kad tos „kojos“ bū-
tų greitos ir patogios, tačiau 
dažniausiai tenka rinktis ne iš 
to, ko norisi, o iš to, ką siū-
lo. O judėjimo priemonių pa-
siūla, deja, liūdnoka. Mes gy-
vename technologijų amžiu-
je, kai yra sukurta tiek daug 
dalykų, galinčių palengvinti 
judėjimą. Matome įvairiausių 
modelių ir tipų vežimėlius iš 
specialių lydinių, su indivi-
dualiai pritaikomais priedais 
ir skirtingu funkcionalumu. 
Tačiau mes vis dar renka-
mės iš 4–6 paprastų mode-
lių ir daugiausia, ką sau gali-
me leisti – užsisakyti „kietes-
nius“ stipinus ir išsirinkti ve-
žimėlio spalvą. Kadangi mo-
kių klientų daug nėra, nesu-
darytas mechanizmas norimą 
priemonę įsigyti palankiomis 
sąlygomis, o Techninės pa-
galbos neįgaliesiems centras 
irgi nesivargina pasigilinti į 
šią temą. 

Infrastruktūra – dar vie-
nas nuo judėjimo laisvės ne-
atsiejamas dalykas. Tai vi-
sos viešos erdvės: šaligatviai, 
perėjos, pastatai. Čia situaci-
ja visai nebloga, kiekvienais 
metais atsiranda vis daugiau 
vietų, prieinamų žmonėms 
su judėjimo negalia. Tačiau 
su senesniais pastatais tikras 
vargas. Net jei tokie pastatai 
būna renovuojami ir neva 
pritaikomi, dažniausiai tai te-
būna formalumas. Kol nebus 
kontrolės mechanizmo, bau-
dų sistemos ir kompetentin-
gų ekspertų, ši situacija irgi 
nepajudės iš vietos. 

Paskutinis svarbus sa-
varankiškumo elementas – 
transportas. Man į šią sąvoką 
įeina visos transporto prie-
monės: asmeninis automobi-
lis, viešasis miesto transpor-
tas, tarpmiestinis transportas, 
taksi arba pavėžėjimo paslau-

gos. Teko girdėti, kad tik treč-
dalis viešojo transporto Lietu-
voje yra pritaikytas judėjimo 
negalią turintiems žmonėms. 
Tikriausiai visas jis sostinėje, 
nes Vilniaus viešajam miesto 
transportui neturiu jokių prie-
kaištų. Tik gaila, kad be manęs 
ir dar poros neįgaliųjų, atrodo, 
juo niekas nesinaudoja. Turiu 
aš ir automobilį, tačiau mieste 
dažnai susiduriu su problema, 
kad nėra kur jo pastatyti. Ir ne 
todėl, kad trūksta vietų ar kad 
jos netinkamai įrengtos. Tiesiog 
priviso labai daug „neįgaliųjų“, 
turinčių automobilių statymo 
korteles. Nežinau, kas nutiko ir 
kodėl tos kortelės buvo dalina-
mos taip laisvai. Dabar jas turi 
bet kas. Ne kartą teko atsidurti 
situacijoje, kai negalios neturin-
tis žmogus naudoja iš pažįstamo 
ar giminaičio pasiskolintą sto-
vėjimo kortelę. Neįsivaizduoju, 
kaip tokią situaciją reikėtų tai-
syti – sistemos juk niekas ne-
keis, kortelių neatims. Belieka 
tikėtis žmonių sąmoningumo.  

Tarpmiestinis transportas 
yra kažkas sunkiai nusakomo. 
Kiek teko domėtis, pritaikytų 
tarpmiestinių autobusų beveik 
nėra. Tikriausiai jų ir neapsi-
moka turėti dėl menkos tiki-
mybės, kad kažkas tuo naudo-
sis. Kitokia situacija su trauki-
niais. Važiuoti maršrutu Vil-
nius-Kaunas nėra jokių bėdų, 
ten kursuoja visada pritaikytas 
traukinys, tačiau norint nuvyk-
ti į kitą miestą, kelionę reikėtų 
derinti iš anksto. Viena vertus, 
gerai, kad tokia galimybė išvis 
egzistuoja, kita vertus, nuolat 
viską iš anksto planuoti ir de-
rinti nėra smagu. Tą patį gali-
ma pasakyti ir apie pavėžėjus – 
tiek transporto paslaugas tei-
kiančias organizacijas, tiek so-
cialinį ar asistentinį taksi. Viską 
reikia derinti gerokai iš anksto. 
Jei rytoj kažkas nutiktų ir man 
reiktų transporto paslaugos, aš 
jos tikriausiai negaučiau. 

Kiekvienas judėjimo nega-
lią turintis žmogus turi indivi-
dualių poreikių ir visi skirtin-
gai įsivaizduoja, kas jam yra 
ta laisvė judėti. Bet laisvė pir-
miausia – tai galimybė rinktis: 
pačiam spręsti, kokiame veži-
mėlyje sėdėsiu – kokį duos ar 
tokiame, kuriame aš jausiuosi 
gerai ir patogiai; galimybė nu-
važiuoti į kitą miestą neorga-
nizuojant vagonų prijungimo; 
galimybė nederinti prieš savai-
tę spontaniško pasibuvimo su 
draugais. Tačiau už savo laisves 
ir galimybes kartais reikia pa-
kovoti, o dauguma taip mėgsta 
laukti, kol kažkas kitas nuveiks 
tą juodą darbą. 

Virginija DAMBRAUSKAITĖ

Laisvė judėti Skaudžią problemą matome, 
bet kaip ją išspręsti?

maliai rūpinasi. Moteris neno-
ri išvažiuoti į globos namus ar 
nors laikinai apsigyventi krizių 
centre. Ji sako: „Čia mano na-
mai, aš pripratau prie tokio gy-
venimo ir nepajėgiu jo keisti.“ 

Pasak L. Mangarovienės, 
yra ir daugiau tokioje padėtyje 
atsidūrusių moterų: „Jos mums 
paskambina, kai namuose lieka 
vienos, paverkia, bet pagalbos 
neprašo, socialiniai darbuotojai 
pas jas neateina, nes jos to ne-
nori. Daugiausia, ką mes galime, 
tai suteikti psichologinę pagal-
bą, įkvėpti vilties, parodyti su-
pratimą. Moterys nenori gailes-
čio, joms reikia supratimo, žmo-
giško santykio.“

Aiškinasi, kokia patyrusiųjų 
smurtą padėtis

„Tokia padėtis mus skatina 
veikti ir ieškoti būdų, kaip padė-
ti negalią turinčioms moterims, 
kurios tyliai kenčia smurtą, nes 
nemato išeities, baiminasi, kad 
gyventi savarankiškai nesuge-
bės, – sako J. Cinskienė. – Mū-
sų centrai pradėjo vykdyti pro-
jektą „#StabdykDabar!: pagal-
ba nukentėjusiems nuo smurto 
lyties pagrindu“, kuris susideda 
iš kelių dalių. Šiuo metu vyk-
doma specialistų, dirbančių su 
neįgaliais žmonėmis, ir pačių 
neįgaliųjų apklausa. Neįgalių-
jų klausiame, kiek jų susiduria 
su smurtu artimoje aplinkoje, o 
specialistų – kiek jie gauna in-
formacijos apie neįgaliųjų pa-
tiriamą smurtą artimoje aplin-
koje. Deja, mes neturime viso 
vaizdo, kokia patyrusiųjų smur-
tą padėtis. Tik aišku, kad jie ne-
gali apsiginti, bijo net kreiptis 
pagalbos.“

Pasak J. Cinskienės, ken-
čia ne tik moterys nuo savo su-
tuoktinių ar partnerių, bet ne-
retai ir senyvo amžiaus žmonės 
nuo savo suaugusių vaikų, ku-
rie geria, nedirba. Tėvams, kurie 
patiria vaikų smurtą, ypač sun-
ku padėti. Juk ir suaugęs žmo-
gus, sulaukęs 40-50 metų, savo 
tėvams tebėra jų vaikas. Tėvai 
kenčia ir guodžia save, kad pa-
tys užsiaugino, patys ir turi ken-
tėti. O juk beveik visi pagyvenę 
žmonės turi įvairių negalių. Tai 
yra dvi pagrindinės grupės, ku-
rioms reikia pagalbos, bet padė-
ti labai sunku.

Eglė KULVIETIENĖ

Įstatymas veikia, bet ne 
visada gina

Lietuvos moterų teisių įtvir-
tinimo asociacija vienija visoje 
Lietuvoje veikiančius komplek-
sinės pagalbos centrus, kurie tei-
kia pagalbą smurto aukoms. Jos 
surengtoje nuotolinėje spaudos 
konferencijoje buvo kalbama 
apie tai, kad ši skaudi prob lema 
tapo ne tik matoma. Socia liniai 
darbuotojai, medikai vis glau-
džiau bendradarbiauja su poli-
cija, todėl nemažai smurtą pa-
tiriančių žmonių jau gauna ap-
saugą ir pagalbą. Per dešimt metį 
labai išaugo specializuotą pagal-
bą gavusių asmenų skaičius. Jei 
2012 m. pagalba buvo suteikta 
1,2 tūkst., tai 2020 m. – beveik 
12 tūkst. asmenų. Daugiausia 
pagalbos suteikta 2018 m. – pa-
dėta net daugiau kaip 12 tūkst. 
žmonių. Esminis pokytis, kurį 
įstatymo priėmimas atnešė į ko-
vos su smurtu artimoje aplinko-
je lauką – pasikeitęs kaltinimo 
statusas. Iki 2011 metų „buitinis 
konfliktas“, kurio tyrimas buvo 
atliekamas tik nukentėjusiai pu-
sei parašius pareiškimą (priva-
tus kaltinimas), tapo valstybės 
kaltinimu, kai tyrimo ir baus-
mės skyrimo mechanizmas įsi-
jungia iš karto jį užfiksavus po-
licijoje. Žinoma, priėmus įsta-
tymą išaugęs smurto artimoje 
aplinkoje mastas baugino. Bet 
net ir tai, kad per 2020 metus 
buvo užfiksuota daugiau nei 58 
tūkst. atvejų, dar neatspindi tik-
rosios realybės – tyrimai rodo, 
kad kas trečia Lietuvos moteris 
yra patyrusi vienos ar kitos rū-
šies smurtą.

Problemas sprendžia vietoje 
arba tarpininkauja 

„Kokia neįgalių moterų pa-
dėtis? Ką darome, kad jos jaus-
tųsi saugios?“ – po konferenci-
jos paklausėme Lietuvos mote-
rų teisių įtvirtinimo asociacijos 

vadovės, Kretingos moterų in-
formacijos ir mokymo centro 
direktorės Jurgitos Cinskienės.

Jos teigimu, pagal Apsaugos 
nuo smurto artimoje aplinko-
je įstatymą policija privalo per-
duoti informaciją apie nuken-
tėjusį asmenį į kompleksinės 
pagalbos centrus jau kitą dieną 
po to, kai šis kreipėsi pagalbos. 
„Nukentėjęs žmogus gali kreip-
tis į mūsų centrą ir pats asme-
niškai, – pabrėžia J. Cinskienė 
ir priduria, kad tokių veikian-
čių centrų Lietuvoje yra 16. – 
Kiek viename iš mūsų centrų 
dirba specialistės, kurios kon-
sultuoja nukentėjusiuosius, do-
misi, kokia kiekvieno iš jų situa-
cija, ir dėlioja planą, kaip tą pa-
galbą suteikti. Centre dirba tei-
sininkė ir psichologė, tad jeigu 
žmogui pakanka pagalbos, kurią 
gali gauti centre, tuomet proble-
mos sprendžiamos vietoje. Na, o 
jeigu reikalinga kitų specialistų 
pagalba, mūsų specialistės tar-
pininkauja į juos kreipiantis. Vi-
sos konsultacijos nemokamos.“

Neįgalios moterys 
užsisklendžia tylos kančioje

J. Cinskienė sako, kad prieš 
mūsų pokalbį atsivertė praėjusių 
metų veiklos ataskaitą ir dar sy-
kį įsitikino, kad į centrus krei-
pėsi labai mažai neįgalių mote-
rų. Skaičiai kelia įtarimą, kad 
toli gražu ne visi žmonės išdrįs-
ta ieškoti pagalbos. „2020 me-
tais mūsų centrai suteikė pa-
galbą daugiau nei 11 tūkst. nu-
kentėjusių (o tai daugiausia mo-
terys), iš jų – tik 360 neįgalių 
žmonių. Ši situacija rodo, kad 
neįgalios moterys vis dar ne-
drįsta kreiptis pagalbos po to, 
kai patiria smurtą.“

Tai patvirtina ir Specializuo-
tos kompleksinės pagalbos cen-
tro konsultantės Loretos Man-
garovienės pateiktas pavyzdys. 
„Man skaudu ir liūdna dėl vie-
nos neįgalios moters, kurią jau 
daugelį metų skriaudžia vyras. 
Jai apie 60 metų, ji sėdi neįgalio-
jo vežimėlyje, suaugę vaikai gy-
vena toli. Patyrusi smurtą mote-
ris išsikvietė policiją, ši pranešė 
mums. Deja, moteris nepriėmė 
jokios pagalbos, sakė, kad vyras 
apie tai sužinojęs dar labiau pa-
sius. Pasijutau bejėgė.“ Konsul-
tantės teigimu, vyras yra vienin-
telis žmogus, kuris ja nors mini-

Prieš 10 metų Lietuvoje bu-
vo priimtas Apsaugos nuo 
smurto artimoje aplinkoje 
įstatymas. Gana veiksmin-
gai reaguojama į pagalbos 
iškvietimus, valstybė atsto-
vauja asmenims, patyru-
siems smurtą artimoje aplin-
koje, garantuojamas ir spe-
cializuotos kompleksinės pa-
galbos teikimas. Kokia padė-
tis šiandien?

Jurgita Cinskienė.

Loreta Mangarovienė.
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Į Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos surengtas žaidynes susirinko gausus būrys sportininkų. 

Varžybos Utenoje 
sulaukė daug palaikymo 

Liepos pradžioje Rokiškio ra-
jone, Juodonių kaime, pirmą 
kartą buvo surengtos Lietu-
vos neįgaliųjų vasaros spor-
to žaidynės ir daugelį metų 
vykstantis Lietuvos čempio
natas. Šiltuoju laikotarpiu 
vykstančiose žaidynėse vy-
ko respublikiniai paplūdimio 
tinklinio (sėdint), peilių svai-
dymo ir žūklės čempionatai. 

Šiose žaidynėse netrūko ir 
kitų intriguojančių sporto ša-
kų: buvo surengtos šaudymo iš 
lanko, smiginio, svorio laikymo, 
bočios, žiedų mėtymo, baudų 
mėtymo, kamuoliuko metimo 
ir kt. rungtys. 

Renginį organizavo Lietu-
vos neįgaliųjų sporto federacija, 
jį parėmė Sporto rėmimo fon-
das, kurį administruoja Švieti-
mo, mokslo ir sporto ministerija 
ir Švietimo mainų paramos fon-
das. Varžybose buvo pakviesti 
dalyvauti visi norintys sporti-
ninkai iš įvairių Lietuvos kam-
pelių. Aktyviai dalyvavo ir Kau-

no krašto neįgaliųjų integracijos 
ir sporto klubas „Santaka“. Ga-
lima pasidžiaugti, kad karščio 
bangos neišsigandę „Santakos“ 
sportininkai šiose žaidynėse pa-
sirodė labai solidžiai. 

Smiginio rungtyje „Santa-
kos“ atstovė Olga Ždanovič pa-
rodė puikų rezultatą ir iškovojo 
aukso medalį. Be to, klubo narė 
išbandė savo jėgas peilių svaidy-
mo čempionate. Jos įgudusi ran-
ka lėmė prizinės (3-iosios) vie-
tos laimėjimą. 

Dar vienas sportininkas Jev-
genijus Pyževskis apgynė „San-
takos“ garbę rungdamasis važia-
vimo vežimėliais (100 m) rung-
tyje. Šis sprinteris dėl savo spor-
tinio užsispyrimo išsiveržė tarp 
lyderių ir galiausiai finišo lini-
ją kirto pirmas! Be aukso J. Py-
ževskis taip pat namo parsivežė 
bronzos medalį, kuriuo pasida-
bino už gerą pasirodymą baudų 
mėtymo į krepšį rungtyje. 

Vien pergalingomis nuo-
taikomis žaidynėse gyveno 
„Santakos“ narys Stanislavas 
Sladkov, kuriam pavyko ap-

Neįgaliųjų sporto 
žaidynėse netrūko 

sportinio azarto 

Liepos mėnesį negalią tu-
rintys sportininkai iš Utenos 
apskrities rinkosi į Utenos 
daugiafunkcį sporto centrą. 
Čia pirmą kartą Utenoje vy-
ko neįgaliųjų sporto žaidy-
nės, kurios surengtos įgyven-
dinant projektą „XIIIosios 
Lietuvos neįgaliųjų sporto 
žaidynės“, kuris yra bendrai 
finansuojamas Sporto rėmi-
mo fondo lėšomis, adminis-
truojamo Švietimo mainų pa-
ramos fondo.

Į varžybas susirinko dau-
giau nei šimtas dalyvių. Atvyko 

sportininkai iš Utenos, Rokiš-
kio, Zarasų, Ignalinos, Švenčio-
nių, Visagino neįgaliųjų draugi-
jų bei Utenos socialinės globos 
namų. Pasak renginį organiza-
vusios Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Sandros 
Ragaišytės, buvo kviestos ir ki-
tos Utenos neįgaliųjų asociaci-
jos, bet jos renginyje dalyvau-
ti nepanoro. Tačiau atvyko Lie-
tuvos triračių asociacija, kuri 
pristatė daugeliui dar neįprastą 
sporto šaką.

Žaidynių dalyviai rungty-
niavo baudų mėtymo, bočios, 
šaškių, šachmatų, smiginio 
rungtyse. Pasak S. Ragaišytės, 

daugeliui uteniškių, net spor-
to centro darbuotojų, naujiena 
buvo bočia. „Visi labai susido-
mėjo šia rungtimi. Svarbiausia, 
kad ji tinka visiems – gali žaisti 
ir sėdintys, ir silpnesnes rankas 
turintys“, - sako varžybų orga-
nizatorė.

S. Ragaišytė negaili padė-
kų visiems, prisidėjusiems prie 
žaidynių: projektą įgyvendinan-
čiai Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jai, savivaldybei, Utenos daugia-
funkciam sporto centrui, kuris 
neįgaliuosius priėmė nemoka-
mai, rėmėjams. Be atlygio tei-
sėjauti sutiko sportininkai Eglė 
Zarankaitė ir Ovidijus Diržys, 
sporto arenos profesionalai. 

Ypač S. Ragaišytė džiaugia-
si nuoširdžia draugyste su daini-
ninku Andriumi Pojaviu, kuris 
pats pasisiūlė nemokamai kon-
certuoti, o taip pat ir išbandė ne 
vieną sporto rungtį. 

„Aš džiaugiuosi, kad veikla, 
į kurią įsitraukia neįgalieji, su-
laukia susidėmėjimo. Tikiuosi, 
kas susitiksime ir kitais metais, 
dar didesniame būryje, turiu 
viltį, kad prisijungs ir kitos Ute-
nos neįgaliuosius vienijančios 
asociacijos“, - sakė S. Ragaišytė. 

„Bičiulystės“ inf. 
Aistės Morkvėnaitės nuotr.  

Iš Utenoje vykusių varžybų daug sportininkų išvyko su medaliais.  

Po Lietuvą pasklido atran-
kinės varžybos į tradicines 
Lietuvos neįgaliųjų žaidy-
nes. Pirmosios varžybos įvy-
ko Pakruojyje. Žaidynės su-
rengtos įgyvendinant projektą 
„XIIIosios Lietuvos neįga-
liųjų sporto žaidynės“, kuris 
yra bendrai finansuojamas 
Sporto rėmimo fondo lėšo-
mis, administruojamo Švie-
timo mainų paramos fondo.

Pakruojyje vyko Šiaulių re-
giono atrankinės neįgaliųjų 
sporto žaidynės. Pasak renginį 
organizavusios asociacijos ,,Aš 
Galiu“ prezidentės Lolitos Nar-
kevičiūtės, į renginį susirinko 
beveik 300 žmonių iš Šiaulių, 
Panevėžio, Pasvalio, Šeduvos, 
Radviliškio, Kuršėnų, Akme-
nės, Kelmės ir, žinoma, Pakruo-
jo. Iš viso renginyje dalyvavo 
15 organizacijų atstovai. Susi-
rinkusieji varžėsi baudų meti-
mo, smiginio, bočios, šachma-
tų ir šaškių rungtyse, taip pat 
vyko vežimėlių figūrinio va-
žiavimo, rankų lenkimo, kimš-
tinio kamuolio metimo varžy-
tuvės. Žaidynių dalyviai buvo 
pakviesti sudalyvauti ir nuotai-
kingoje kopėčių rungtyje. 

Varžybų, kurios buvo pava-
dintos „Galiu gali galim“ da-
lyvius pasveikino bei sėkmės 
rungtyse linkėjo Lietuvos neįga-
liųjų draugijos pirmininkas Ignas 

Mačiukas, Pakruojo rajono savi-
valdybės atstovai ir kiti svečiai. 

Tuo varžybų sezonas Pak-
ruojyje nesibaigė. Dar bus su-
rengtos sporto varžybos 5-iose 
skirtingose seniūnijose. L. Nar-
kevičiūtė džiaugiasi, kad rengi-
nys gavo ne tik projektinį finan-
savimą, bet jį parėmė ir savival-
dybė. Buvo galimybė nusipirkti 
inventoriaus, kuris bus naudoja-
mas ir kitoms varžyboms reng-
ti. Pasiruošti varžyboms padėjo 
sporto klubas „Entuziastas“ iš 
Šiaulių. Jie atsivežė rankų len-
kimo stalą, o klubo pirmininkas 
Bronislovas Volbikas vadovavo 
šiai rungčiai. 

Pasak L. Narkevičiūtės, to-
kias dideles varžybas sureng-
ti nėra paprasta. Dėl pandemi-
jos žmonės baiminasi išvažiuo-
ti iš savo gyvenamosios teritori-
jos, prisijungti prie didelio būrio 
žmonių. Vis dėlto kai kurie var-
žybų dalyviai sakė labai pasiilgę 
bendravimo, džiaugėsi, kad gali 
dalyvauti žaidynėse. 

„Kai kurie sako: negaliu, 
nebepajėgiu, bet paraginti su-
dalyvauja kokioje nors rungty-
je ir veiduose atsiranda šypse-
na“, - pasakoja L. Narkevičiūtė. 
Buvo ir tokių, kurie varžybose 
dalyvavo pirmą kartą, bet  na-
mo grįžo su medaliais. 

„Bičiulystės“ inf.

Graikijoje vykusiame Euro-
pos krepšinio vežimėliuose B 
diviziono čempionate Lietu-
vos komanda iškovojo sidab
ro medalį. 

Nė vieno pralaimėjimo ne-
patyrusi, įveikusi Austrijos, Ser-
bijos, Kroatijos bei Graikijos ko-
mandas, Lietuvos vyrų krepši-
nio vežimėliuose rinktinė fi-
nale rezultatu 54-65 nusileido 
Austrijos rinktinei ir iškovojo 
antrą vietą. Šis rezultatas lėmė, 
kad Vytauto Skučo vadovauja-

ma komanda pateko į A divi-
zioną. Šio turnyro kovos vyks 
gruodžio mėnesį Ispanijos sos-
tinėje Mad ride. Prie komandos 
pergalės daugiausiai prisidėjo 
V. Skučas, Martynas Jaruševi-
čius, Edgaras Čiaplinskas, Da-
lius Žymantas ir Žymantas Bu-
činskas. Bronza šiame čempio-
nate atiteko puikiai žaidusiai 
Lat vijos rinktinei.

„Bičiulystės“ inf. 
Indrės Skučienės nuotr. 

Žaidynėse – sportininkai 
iš Šiaulių apskrities 

Lietuviai krepšininkai – 
Europos vicečempionai 

lenkti visus varžovus ir 100 m 
bėgimo rungtyje pasiekti pa-
grindinį tikslą – tapti nugalė-
toju! S. Sladkov pasižymėjo at-
kaklumu ne tik bėgimo, bet ir 
kamuoliuko metimo rungtyje, 
todėl džiaugėsi net dviem auk-
so medaliais. 

Su laimėjimais iš sporto žai-
dynių grįžo ir Irena Sadauskie-
nė, ištikimai atstovaujanti „San-
takos“ klubui jau daugelį metų. 
Ši sportininkė pademonstra-
vo meistriškumą šaudydama iš 
lanko ir pasipuošė sidabro me-
daliu. I. Sadauskienė kartu su 
O. Ždanovič tapo peilių svai-
dymo rungties vicečempione. 

Iš šio vasaros renginio ne 
tuščiomis grįžo ir klubo „San-
taka“ narys Algirdas Kaupas. 
Žūklės čempionate įspūdingus 
laimikius sužvejojęs A. Kaupas 
drauge su vilniečiu Gintaru Za-
vadckiu tapo 2-osios vietos lai-
mėtojais. 

Visgi svarbiausia, kad sau-
lėtomis vasaros sporto žaidy-
nių dienomis netrūko links-
mų ir juoko pilnų akimirkų bei 
sportinio azarto, todėl dalyviai 
parsivežė daug tikrai nepamirš-
tamų įspūdžių. 

Andrius LATAKAS 

Lietuvos krepšinio vežimėliuose komanda iškovojo sidabrą. 

Didelio susidomėjimo sulaukė bočios rungtis.
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bent tris kartus per dieną po 10 
kartų. Kėgelio pratimai – tai kai 
sutraukiami ir atpalaiduojami 
dubens dugno raumenys. Re-
guliariai atliekant Kėgelio prati-
mus galima procesą pristabdyti, 
būklę galima pagerinti. Žinoma, 
niekas negali duoti garantuoto 
atsakymo, kaip toliau bus – ar 
liga progresuos, ar pavyks ją su-
laikyti pakeitus gyvenimo būdą 
ir pasitelkus Kėgelio pratimus. 
Reikia pradėti daryti tuos pra-
timus, apsišarvuoti kantrybe ir 
daryti. Bent du mėnesius kas-
dien atlikite Kėgelio pratimus ir 
žiūrėkite, ar bus efektas“, – pa-
taria J. Misevičienė.   

Ji pridūria, kad jeigu po ke-
lių mėnesių šlapimo nelaiky-
mas vis tiek reiškiasi, gal tampa 
dažnesni tie kelių lašiukų išbė-
gimai ar prisideda kitų simpto-
mų, tuomet reikia kreiptis į sa-
vo šeimos gydytoją. „Egzistuo-
ja nemažai gydymo būdų, ta-
čiau juos parenka ir paskiria 
gydytojas. Gydymą gali paskir-
ti ir jūsų šeimos gydytojas, bet 
gali nukreipti papildomai kon-
sultacijai pas gydytoją urologą. 
Tiek dabar, tiek laukiant gydy-
mo rezultatų dėl savęs pačios, 
dėl komforto, dėl sausumo po-
jūčio siūlau naudoti šlapimą su-
geriančius įklotus. Diagnozavus 
vidutinio laipsnio šlapimo nelai-
kymą, 60 vnt. įklotų per mėne-
sį yra kompensuojama“, – sako 
gydytoja J. Misevičienė.  

Kosint, juokiantis, čiaudint  
išteka šlapimas

„Dažnai tenka girdėti iš gim-
džiusių moterų, kad jau nėštu-
mo metu jas ima varginti leng-
vas šlapimo nelaikymas. Pagim-
džiusios jos nusprendžia, kad tai 
neišvengiamas fiziologinis po-
kytis. Tai labai klaidinga nuosta-
ta! Šlapimo nelaikymas nėra ne-
išvengiamybė. Jo gali nebūti jū-
sų gyvenime. Pati paprasčiausia 
priemonė – dubens dug no rau-
menų stiprinimas. Jeigu būklė 
jau pažengusi, yra atliekamos 
operacijos, skiriami vaistai. Pa-
galbos būdų yra visokių, svar-
biausia – nebijoti tos pagalbos 
ieškoti“, – sako VšĮ Inkocentras 
vadovė Jurga Misevičienė.

Dažniausiai gimdžiusias, 
jauno amžiaus ir klimakterinio 
periodo moteris kamuoja įtam-
pos šlapimo nelaikymas 

Kaip atpažinti įtampos 
šlapimo nelaikymą:
 Ištekėjęs bent lašas šlapi-

mo kosint, juokiantis, čiaudint;

 Vėliau taip nutinka keliant 
sunkesnį daiktą, bėgant, šokinė-
jant, keičiant kūno padėtį.

Ką jau šiandien galima pada-
ryti, kad rytoj nekankintų šla-
pimo nelaikymas:

1. Kad neišsivystytų dirglios 
šlapimo pūslės sindromas, su-
mažinkite išgeriamos kavos kie-
kius. Kava, citrusinės sultys, ga-
zuotas vanduo dirgina šlapimo 
pūslę ir į smegenis siunčia klai-
dingą signalą „laikas tuštintis“, 
nors pūslėje šlapimo visai ne-
daug. Todėl dažnai lakstote į 
tualetą, o išlašinate vos kelis la-
šiukus. Tad pasakykite viso gero 
trečiam puodeliui kavos, apel-
sinų sultims, gazuotiems gėri-
mams;

2. Gerkite daugiau vandens;
3. Tris kartus per dieną skir-

kite po 1 minutę Kėgelio prati-
mams – sutraukite ir atleiskite 
makšties raumenis 15 kartų. 

4. Nusistatykite laikrodį ir 
šlapintis eikite ne dažniau kaip 
kas 2 valandas, vėliau laiką tarp 
šlapinimųsi stenkitės ilginti;

5. Jeigu tik planuojate nėštu-
mą ar jau laukiatės, nieko nelau-
kite – darykite Kėgelio pratimus 
jau dabar. 

Išdrįskite prabilti
Reikia konstatuoti, kad šla-

pimo ir išmatų nelaikymas – tai 
ligos, kurios bene labiausiai pa-
veikia žmogaus gyvenimo ko-
kybę. Šią ligą turintys žmonės 
kasdien susidūria su gausybe 
iššūkių.  

„Ne kartą teko girdėti, kad 
žmonės pas gydytojus nedrįsta 
kalbėti apie šlapimo nelaikymą, 
nes kabinete dar būna sesutė, 
dar koks rezidentas. O nuotoli-
nė konsultacija, kuri tapo įpras-
tas reiškinys karantino metu, – 
tai labai asmeniškas paciento ir 
gydytojo pokalbis. Tad raginu 
ir šeimos gydytojus, ir pacien-
tus išdrįsti apie tai kalbėti: me-
dikus – paklausti, o pacientus – 
pasisakyti. Diagnozavus šią ligą, 
žmogaus gyvenime prasideda 
teigiami pokyčiai – jis gauna pa-
ramą iš valstybės (kompensacija 
šlapimą ir išmatas sugeriančioms 
priemonėms), jis gauna medikų 
konsultacijas, ieškomi sprendi-
mai, kaip kontroliuoti ligą ar ją 
išgydyti. Tad tylėti tikrai never-
ta, apie šlapimo nelaikymą būti-
na pasikalbėti su savo šeimos gy-
dytoju“, – sako J. Misevičienė. 

Daiva AUSĖNAITĖ 
Daugiau informacijos  

apie šlapimo nelaikymą  
www.buksausas.lt

 Bėdos dėl saiko nebuvimo
Pasak „Gintarinės vaisti-

nės“ vaistininko Kęstučio Ber-
žinio, akių problemos atsiranda 
tada, kai nėra saiko – po valan-
dos darbo kompiuteriu reikėtų 
padaryti 5–10 min pertraukėlę, 
minutėlę intensyviai pamirk-
sėti, taip pat naudinga ne tik į 
3D paveiksliukus pažiūrėti, bet 
ir pačias akis pavartyti, aštuo-
niukes užsimerkus „papaišyti“.

„Ašara yra trisluoksnė struk-
tūra – išorinis riebalinis sluoks-
nis, vidurinis – vanduo su fer-
mentais, ištirpusiomis minerali-
nėmis medžiagomis, o vidinis – 
gleivių sluoksnis. Retai mirk-
sint, suyra lipidinis sluoksnis ir 
vanduo išgaruoja – taip pažei-
džiamas akies paviršius. Tada 
jaučiamas diskomfortas, smėlio 
buvimo akyse jausmas, perštė-
jimas. Tai patiria daugiau nei 60 
proc. vyresnių nei 50 metų gy-
ventojų. Sausų akių sindromas 
ne svetimas ir vis jaunesniems 
pacientams, net vaikams“, – aiš-
kina K. Beržinis.

Situaciją blogina ir kontak-
tinių lęšių nešiojimas, kondicio-
nuojamų patalpų sausas oras, 
menopauzė, persirgtos infek-
cinės akių ligos ar atliktos akių 
operacijos ir galiausiai vartoja-
mi vaistai: kontraceptikai, beta 
blokatoriai, šlapimą varantys, 
uždegimą slopinantys, vaistai 
nuo alergijos, gliukokortikoidai, 
lašai nuo glaukomos.

„Negydant sausų akių sin-
dromo, gali būti pažeisti akies 
audiniai, atsirasti žaizdelių, ran-
delių, ragenos epitelio defek-
tų. Ašarų lipidiniam sluoksniui 
stip rinti reikalingos polineso-
čiosios omega-3 riebalų rūgštys. 
Arbatinis šaukštelis žuvų taukų 
ar valgomasis šaukštas linų sė-
menų aliejaus per dieną turi tap-
ti ritualu. Tačiau per didelis au-
galinių aliejų vartojimas skati-
na uždegiminius procesus orga-
nizme“, – pabrėžia vaistininkas.

Saulė kenkia ne tik odai, 
bet ir akims

Akis, kaip ir odą, būtina sau-
goti nuo ultravioletinių (UV) 
saulės spindulių. K. Beržinio įsi-
tikinimu, gyventojai dažnai ne-
pagalvoja, kad išmaniųjų įrengi-
nių skleidžiama mėlyna šviesa 
ne ką mažiau žaloja akies tink-
lainę, taip pat blogina miego ko-
kybę. Telefone ar kitame išma-
niajame įrenginyje galima pasi-
rinkti funkciją, jog skleidžiama 
šviesa būtų geltonesnė ir taip 
mažiau vargintų akis.

Vaistininkas kaip natūralų 
liuteino, padedančio akims iš-
likti sveikoms, šaltinį rekomen-

duoja kuo intensyvesnės spalvos 
serenčių ar medetkų žiedlapių, 
kuriuos galima išsidžiovinti ir 
tiesiog kramtyti. Taip pat galima 
pasidaryti daug liuteino turin-
čią užtepėlę – smulkiai sutrin-
ti ar supjaustyti serenčių žied-
lapius, juos sumaišyti su pašil-
dytu sviestu ir leisti keletą dienų 
pastovėti, o tada tepti ant duo-
nos ir valgyti.

Natūralūs vaistai pievose
Anot K. Beržinio, augalai, 

negalėdami nei pasislėpti pavė-
syje nuo deginančios saulės, nei 
pabėgti nuo gyvūnų, pasigamina 
apsauginių medžiagų, kurios gali 
būti naudingos ir žmogui. Vasa-
rą sveika ir lengva pasilepinti au-
galiniais polifenoliais, kurių yra 
mėlynėse, braškėse, žemuogėse, 
gervuogėse, avietėse, juoduo-
siuose serbentuose, šilauogėse, 
pomidoruose, paprikose, buro-
kėliuose. Kasdien išgertas žalio-
sios arbatos puodelis su katechi-
nais ir teaninu garantuos antiok-
sidacinę apsaugą visus metus.

„Vasarą, kai kamuoja tokie 
karščiai, patarčiau akis atgai-
vinti vėsiu kompresu. Reikės 1 
arbatinio šaukštelio plačialapių 
gysločių lapų sulčių, jas atskiesti 
puse stiklinės virinto vandens, o 
tada suvilgyti  švarios medžia-
gos skiautę – stiprus uždegimą 
slopinantis ir gleivines atsta-
tantis poveikis garantuotas. Jei 
kramtysite šviežius lapus, bur-
nos gleivinė, stemplė ir skran-
dis jums padėkos. Dabar pievo-
se gausybė sužydusių akišveičių, 
kurie tinka užpilui ar pavilgui 
paruošti – tai bene seniausias 
akių sveikatai vartojamas auga-
las“, – rekomenduoja jis.

Tinklainės kraujagyslės yra 
labai smulkios ir jas greitai pa-
žeidžia diabetas ar aterosklerozė. 
Pastarosios  profilaktikai reikia 
gudobelių lapų ir vaisių, erškė-
čių, jūros kopūstų, aronijų, že-
muogių vaisių, česnakų, alavijų, 
dilgėlių, burokėlių. Kraujagysles 
gelbėja raudonųjų dobilų užpilas 
ar ištrauka, kuri ir cholesteroliui 
yra priešas. Taip pat mėlynių la-
pai su uogomis, kiaulpienių šak-
nys, dilgėlių žolė, gervuogių ar 
aviečių lapai, pupelių ankštys.

„Vertėtų nepamiršti ir mik-
rocirkuliaciją gerinančių pro-
duktų su ledynmečius atlaikiu-
siu ginkmedžiu. Jei vakare išger-
tume sukatžolių arbatos, tai ne 
tik 5 kartus stipriau nei nuo va-
lerijonų nurimtume ir greičiau 
užmigtume, bet ir akies rau-
menys geriau atsipalaiduotų bei 
pailsėtų po varginančios darbo 
dienos“, – tikina vaistininkas.

„Bičiulystės“ inf. 

Moterų paslaptis, kuri 
augina gėdos jausmą

Vaistų akims galite rasti 
ir pievose

Nuotolinis darbas ir mokymasis privertė mus prie kompiute-
rio praleisti 60–70 proc. daugiau laiko nei anksčiau. Besiilsin-
tis žmogus mirksi 10–15 kartų per minutę, o dirbantis kompiu-
teriu mirkteli vos 4–5 kartus. To pasekmė – vaistinėse besiri-
kiuojantys gyventojai, prašantys patarimo, kaip numalšinti ne-
malonius pojūčius akyse.

Pirmi šlapimo nelaikymo 
požymiai

„Nors ir gyvenu tokiam kaip 
ir nemažam mieste, tačiau na-
mus kūrenu pečium. Tai šią 
žiemą, kai taip smarkiai atšalo 
ir sniego buvo iki pažastų, kas-
dien teko nešioti malkas į na-
mus, jas kapoti, dar reikėdavo 
kieme sniegą nusivalyti. Pradė-
jau pastebėti, kad kartu su šal-
tesniu oru prasidėjo man kažko-
kios bėdos su šlapimo nelaiky-
mu. Tik nežinau, ar čia jau tikrai 
bėdos prasideda ar tai buvo dėl 
šalto oro? Kasiau sniegą, pakabi-
nau daugiau, keliu kastuvą į vir-
šų ir jaučiu, kad išbėga keli la-
šai. Bet kad aš visai nenorėjau į 
tualetą! Nebuvo jausmo, kad jau 
noriu į tualetą, negaliu kentėti, 
todėl stipresnis judesys ir ima la-
šėti. Ne, tiesiog pakėliau sunkiau 
ir lašeliai išbėgo. Tas pats buvo 
ir su malkų nešimu. Saugau nu-
garą, tai kai reikia prisidėti mal-
kų, o jos guli ant žemės, pritū-
piu ir dedu ant sulenktos rankos. 
Prisidėjau, stojuosi ir vėl jaučiu, 
kad išbėgo lašelis“, – laiške In-
kocentrui rašė pensininkė Aldo-
na iš Ukmergės.

Ji klausė, ar beprasidedan-
tis šlapimo nelaikymas yra nor-
malus reiškinys jos amžiuje ir ar 
dar galima procesą pristabdy-
ti. „Maždaug kas antram besi-
skundžiančiam šlapimo nelai-
kymu būna įtampos šlapimo ne-
laikymas. Jis pasireiškia keičiant 
kūno padėtį, dirbant kažkokius 
fizinius darbus. Žiemos metu 
reikia nusikasti sniegą, reikia at-
sinešti malkų, reikia fiziškai pa-
dirbėti stipriau ir susidarė tam 
tikros sąlygos, kurios leido pasi-
reikšti šlapimo nelaikymui. Vi-
sai gali būti, kad į šlapimo ne-
laikymą anksčiau ponia Aldona 
nekreipė dėmesio, tačiau jis jau 
buvo. Pačiaudėjus, pakosėjus ar 
pasijuokus ištekėjęs lašas, kaip 
rodo patirtis, nesukelia didelių 
nepatogumų moterims, jos ga-
li ilgą laiką ignoruoti tuos kelis 
lašelius. Greičiausiai šita situaci-
ja trunka jau kurį laiką, o fizinis 
darbas tik išryškino, kad tai jau 
yra ne pirmo, o, manyčiau, jau 
vidutinio laipsnio šlapimo nelai-
kymas“, –  sako J. Misevičienė.

Gyvenimo būdo keitimas
Pasak VšĮ Inkocentras vado-

vės J. Misevičienės, vos paste-
bėjus tokius pirmuosius šlapimo 
nelaikymo pasireiškimus, reikia 
ieškoti pagalbos. „Pradėti siūlau 
nuo gyvenimo būdo keitimo. 
Siūlau daryti Kėgelio pratimus 

Kas antra penkiasdešimtmetė 
skundžiasi šlapimo nelaiky-
mu. „Ištekėjęs šlapimas vi-
suomet sukelia nuostabą, vė-
liau ateina ir gėdos jausmas. 
Pasireiškiantis šlapimo nelai-
kymas dažną moterį verčia 
užsisklęsti, slėpti šią būseną 
nuo visų ir net nuo savo šei-
mos gydytojo. Tikrai nereikia 
leisti šlapimo nelaikymui pa-
siglemžti jūsų įprasto gyveni-
mo“, –  sako VšĮ Inkocentras 
vadovė, gydytoja Jurga Mi-
sevičienė.
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Savo paslaptis labai saugo
Dr. A. Liną gatvėje atpažintų 

kone visų valstybių gyventojai, 
nes „National Geographic“ yra 
populiarus visame pasaulyje. 
Tačiau apie jį patį informacijos 
beveik nėra. Toks slapukas! Jam 
svarbiausia, kad žmonės žiūrėtų 
jo filmus ir laidas, tačiau kodėl 
taip slepia asmeninį gyvenimą? 
Galbūt tai reklaminė priemonė 
atkreipti dėmesį į televizijos ka-
nalo produkciją?

Net ir apie tai, kaip jis neteko 
kojos, užsimenama keliais žo-
džiais. Albertas instagrame pa-
rašė, kad nelaimė prieš kelerius 
metus atsitiko dėl avarijos, kai 
vyko atviru automobiliu. Nete-
ko pusiausvyros ir instinktyviai 
iškišo koją, kad sustabdytų au-
tomobilį. Koja pateko po auto-
mobiliu ir buvo sužalota, smar-
kiai kraujavo. Draugas puolė ieš-
koti pagalbos. 2016-aisiais koją 
amputavo. Viskas. 

Profesionalus motyvatorius
Albertas yra mokslininkas, 

tyrėjas. Tyrimų lygis toks aukš-
tas, kad jį kviečia skaityti pra-
nešimų Pentagonas ir techno-
loginiai startuoliai. Garsus jis ir 
kaip motyvacinis lektorius, mat 
ir pats yra pavyzdys, kad negalia 
netrukdo aktyviai gyventi. Bio-
ninis kojos protezas leidžia ke-
liauti po kalnus, leistis į vande-
nyno dugną. Dokumentiniuose 

džiant į konkretybes, kas ką at-
rado, nes juk reikia turėti gal-
voje, kad per petį visa tai ste-
bi žiūrovai, kurie irgi nori jaus-
tis atradėjais ir šaukti – eureka!

Štai labai populiarūs jo fil-
mai apie dingusius miestus, sta-
tinius. Prieš porą metų archeo-
logai atrado po senuoju Ako 
miestu Izraelyje ištisą slaptų 
tunelių tinklą. Tais tuneliais 
Tamp lierių ordino riteriai po 
žeme saugiai gabeno auksą į va-
dinamąjį turtų bokštą. Aptik-
tos turtingos tvirtovės liekanos.

Albertas taip papasakojo šį 
siužetą, kad žiūrovai pasijuto 

sėk mingais nuotykių ieškoto-
jais. Jis su palydovais specialis-
tais landžiojo po griuvėsius, už-
davinėjo šimtus klausimų – ko-
dėl kelias ėjo čia, kodėl čia akla-
vietė, kodėl taip klaidinami visi 
čia atėję ir t.t. Vakarais viešbuty-
je analizavo surinktus duomenis. 
Kompiuteryje suvedęs viską, ką 
pavyko nustatyti, įsitikino radęs 
vietą, kur buvo turtų bokštas, 
dabar palaidotas po storu žemių 
ir uolienų sluoksniu. LIDAR 
technologijos dr. Lino koman-
dai padėjo nuskenuoti vietą, ku-
ri per trečiąjį kryžiaus žygį buvo 
svarbiausia karių tvirtovė. Kaip 
ant delno pasimatė slapti tune-
liai, sargo namelis. Link bokš-
to vedusios patalpos buvo labai 
klaidžios, nes iš anksto buvo nu-
matyta nepageidaujamus praša-
laičius vesti neteisinga kryptimi.

Dažnai sunku suprasti, ką 
atrado pats Albertas, ką – kiti 
archeologai, bet žiūrovams svar-
biausia – asmeninio dalyvavimo 
efektas ir žinios apie vis naujas 
istorines intrigas.

Labiausiai mokslininką 
išgarsino Čingischano kapo 

paieškos
Televizijose yra nemažai do-

kumentikos, kai iš anksto paža-
dama atskleisti kokią nors pa-
slaptį, o galiausiai žiūrovams 
pateikiamos tik kelios jau seniai 
žinomos minimų įvykių versi-
jos, vis gromuliuojami tie patys 
žinomi faktai.

Alberto filmai skiriasi tuo, 
kad jis panaudoja visas šiandien 

žinomas priemones konkrečiai 
paslapčiai atskleisti. Nors iki 
galo vis tiek nepasako ir nie-
ko tvirtai neteigia, bet parodo 
naujų technologijų galimybes 
ir tuo pačiu primena kokį nors 
žavų istorinį siužetą. Panaudoja 
satelitus, radarus, dronus – taip 
buvo ieškant Čingischano kapo 
Mongolijoje. Čingischanas – di-
džiausios kontinentinės imperi-
jos žmonijos istorijoje įkūrėjas, 
iki šiol labai populiarus Mongo-
lijoje. Pasak legendos, mirdamas 
jis prašė, kad būtų palaidotas 
slaptoje vietoje. Gedintys kariai 
nešė Čingischano kūną ir pake-
liui žudė kiekvieną sutiktąjį, kad 
neišduotų laidojimo vietos. Kai 
užkasė kūną, per kapą paleido 
tūkstantį žirgų, kad sunaikintų 
bet kokius pėdsakus. Tarptau-
tinės ekspedicijos remiasi isto-
riniais tekstais, studijuoja kraš-
tovaizdį, tyrinėja iš kosmoso 
darytas nuotraukas. Taip elgėsi 
ir dr. Lino komanda. Nors su-
kurtas filmas yra labai įdomus, 
jis negali pranešti ko nors svar-
baus. Nes mongolai tiki, kad at-
kasus Čingischano kapą ir pasi-
savinus ten paslėptus turtus, žus 
Mongolija. 

Daug saugiau dirbti su Bib-
lijos istorijomis ir aiškintis, kiek 
realūs joje minimi kataklizmai 
ar palydovų nuotraukose atrasti 
Kristaus laikų legendinių mies-
tų reljefus ir įsitikinti, kad tie 
miestai neišgalvoti, kad jie iš-
ties egzistavo.   

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Indiana Džounsas su kojos protezu – 
irgi nuotykių ieškotojas

VILNIUS TECH (buvusio 
Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto) mokslininkai, Bio-
mechanikos inžinerijos kated-
ros Medicinos ir reabilitacinės 
technikos laboratorijos vedėjas 
Gintaras Jonaitis bei Biomecha-
nikos inžinerijos katedros lekto-
rius Donatas Lukšys šiuo metu 
kuria žmonėms padėsiančius 
dirbtinius egzoskeletus. Papra-
šėme mokslininkų papasakoti 
apie egzoskeletus, kurie didina 
žmogaus galimybes. Mokslinin-
kų atradimais sutiko pasidalyti 
D. Lukšys.

Kaip kilo mintis sukurti 
dirbtinius egzoskeletus?

Tai yra vienas iš įdomiausių 
VILNIUS TECH Biomechani-
kos inžinerijos katedros studen-
tų traukos, Medicinos ir reabi-
litacinės technikos laboratorijos 
vedėjo G. Jonaičio doktorantū-
ros studijų objektų. Pati mintis 
kurti/modeliuoti egzoskeletus 
Biomechanikos inžinerijos ka-
tedroje vystoma seniai, siūlo-
mos baigiamųjų darbų temos. 
Jų tikslas – sumodeliuoti ar su-
konstruoti egzoskeletus, kurie 
gali būti taikomi labai plačiai – 

tiek pramonėje, tiek ir gydymo 
įstaigose, taip pat panaudojami 
pramogoms, praradus vieną ar 
kitą motorikos funkciją, buity-
je, kai sudėtinga atlikti kasdie-
nius darbus.

Kodėl pasirinkote vabz-
džius, o ne, pavyzdžiui, žvėris, 
paukščius?

Visų pirma, vabzdžiams yra 
reikalinga apsauga nuo aplin-
kos, tuo pačiu jie turi išlaiky-
ti judėjimo aparato funkciona-
lumą. O kiti gyvūnai turi kito-
kius gamtos sukurtus kostiu-
mus, kurie jiems padeda tiek 
apsisaugoti, tiek ir judėti. Pa-
vyzdžiui, skraidantiems paukš-
čiams kiek vienas gramas yra 
svarbus, egzoskeletas jiems ge-
rokai sutrumpintų nuskrenda-
mą atstumą, dėl to jiems pato-
giau turėti mažą svorį ir išlaikyti 
manevringumą.

Ar egzoskeletus kuriate vi-
sam kūnui, ar atskiroms jo 
dalims?

Egzoskeletai yra klasifikuo-
jami į tam tikras kategorijas, gali 
būti viršutinių galūnių, apatinių 
galūnių, viso kūno ar tik vienos 
galūnės, skirtas rankai ar kojai. 
Viskas priklauso nuo to, kokiam 
tikslui egzoskeletas yra kuria-
mas. Šiuo metu turime atskirus 
prototipus apatinei ir viršutinei 
žmogaus kūno daliai, kuriuos 

ateityje planuojame sujungti į 
bendrą viso kūno sistemą.

Kaip  veiks jūsų sukurti 
prietaisai?

Egzoskeleto veikimas nėra 
sudėtingas, nes visą judesį at-
lieka servovarikliai, prie kurių 
prijungti tam tikri lankstai, o 
tie lankstai tvirtinami prie žmo-
gaus galūnės, panaudojant įvai-
rius tvirtinimo būdus. Valdy-
mas gali būti sukuriamas nau-
dojant inercinius ar taktilinius 
jutiklius, netgi panaudojant iš 
anksto suprogramuotas judesių 
sekas – jei pats žmogus sąmo-
ningai negali valdyti savo ga-
lūnių. Vienas iš sudėtingiausių 
aspektų kuriant egzoskeletus – 
parašyti/sudaryti valdymo algo-
ritmą/programą mikrovaldik-
liui, kuris kontroliuoja judesį. 
Net viena maža klaida kode ar 
jutiklių duomenų nuskaityme 
gali baigtis sąnario išnarinimu 
ar netgi atviru lūžiu, nes mūsų 
sukonstruotame prototipe nau-
dojami galingi servovarikliai. 
Dar vienas iššūkis, su kuriuo 
susiduriama kuriant egzosoke-
letą, – jo valdymas realiu lai-
ku. Judesių kontroliavimo me-
chanizmai, kurie veikia žmo-
gaus kūne, yra tobulai sukurti, 
o juos atkartoti egzoskelete yra 
gana sunku. 

Ar tik  įvairias negalias tu-

rintiems žmonėms reikės indi-
vidualaus prietaiso?

Paskutiniu metu yra bando-
ma kurti universalius egzoske-
letus, kad jie būtų lengvai pri-
taikomi žmonėms, turintiems 
įvairią negalią ar patyrusiems 
įvairias traumas. Viskas pri-
klauso nuo to, ar egzoskeletas 
bus naudojamas gydymo įstai-
goje, ar namuose. Jeigu jis bus 
naudojamas namuose, tai būti-
ni tam tikri konstrukciniai ypa-
tumai, tarkim, kad būtų lengva 
užsidėti ant kūno. Reabilitacijos 
įstaigose egzoskeletą galima pa-
naudoti kaip treniruoklį, pavyz-
džiui, pritvirtinus prie specia-
laus stovo ar net kėdės ir užda-
vus veikti tam tikra programą, 
kai nustatomas judesių ampli-
tudės dydis ir galūnių lanksty-
mo dažnis.

Kokia komanda dirba prie 
egzoskeleto konstravimo? 

Prie egzoskeleto kūrimo/
konstravimo gali prisidėti be-
veik bet kas, tik reikia turėti 
geras mechanikos, elektronikos 
inžinerijos, taip pat ir progra-
mavimo žinias, bet tikriausiai 
vienas iš svarbiausių dalykų – 
bio mechanikos ir anatomijos ži-
nios. Tik sujungus kelių mokslo 
šakų žinias galima sukurti visa-
vertiškai veikiantį egzoskeletą. 

Eglė VARPIOTAITĖ

Judėti padės egzoskeletas
Nelaimė ar sunki liga nebeleidžia judėti taip, kaip anksčiau? 
Mokslininkai siūlo nepasiduoti, ieško galimybių, kaip sukur-
ti dirbtinius egzoskeletus kūnui ar atskiroms jo dalims. O idėjų 
jie semiasi gamtoje. Kietasparniai vabzdžiai, skruzdėlės, vėžliai, 
sraigės turi natūralius egzoskeletus, kurie padeda kūną apsau-
goti nuo agresyvaus aplinkos poveikio ir padeda užtikrinti judė-
jimo aparato funkcijas.

„National Geographic“ kanalo gerbėjai žino: jei dokumentinio fil-
mo autorius ir pasakotojas yra dr. Albertas Linas, tai verta pa-
togiau įsitaisyti fotelyje, pasiruošti užkandžių, gėrimų, nes lau-
kia užburianti kelionė į paslapčių pasaulį, kur netikėtumai lauks 
už kiekvieno kampo.

Dr. Albertas Linas.

filmuose A. Linas neslepia pro-
tezo po kelnėmis, nes dažniau-
siai būna su šortais. O jei pasi-
taiko šaltoka diena ir protezo 
po kelnėmis nematyti, tai lyg 
netyčia parodomas kadras iš po 
stalo, kur pasimato dalis prote-
zo. Arba staiga Albertas nušo-
ka nuo pusantro metro aukščio 
tvoros, kad pakaitintų žiūrovų 
nervus. Žodžiu, profesionalus 
motyvatorius, nepraleidžiantis 
progos pasiųsti žinutę neįgalie-
siems – darykite kaip aš, dary-
kite geriau už mane.

Žiūrovai tiki jo sėkme, nuo-
tykių troškuliu. Albertas net 
vadinamas Indiana Džounsu – 
amerikiečių nuotykinio filmo 
herojaus vardu. Kaip ir šis hero-
jus, Albertas malasi po visą pa-
saulį. Skirtumas tas, kad India-
nos Džounso kūrėjams teko ne 
kartą atmušinėti priekaištus dėl 
neteisingo vienai ar kitai tautai 
brangaus istorinio mito vaizda-
vimo. Albertas yra mokslinin-
kas ir negali sau leisti jokių išsi-
galvotų grožybių, visai priimti-
nų meniniuose filmuose.

Taip kuriamas populiarumas
Nors Albertas – profesiona-

lus archeologas, be abejo, ne jis 
yra visų tų įspūdingų atradimų 
autorius. Tenka spręsti neleng-
vą uždavinį: filme žingsnis po 
žingsnio atkurti kurio nors ty-
rimo istoriją, per daug nesilei-
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Kūrybos laboratorija

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.

 

Iki pat vidurnakčio ji laukia, 
kol kiekviena prieblandos, 

vėliau – vis tirštėjančios tamsos 
akimirka apsups tai lengvumo, 
tai ramybės, tai lūkesčio šleifu. 
Iš brinkstančio rožės pumpuro 
atsigeria pirmosios rasos, atsi-
dūsta ir įkvepia gaivaus gims-
tančios nakties aromato. Ir pa-
ti pakvimpa. Ne rože, ne, pa-
kvimpa naktimi – neseniai kaž-
kelintąkart pjautos žolės pradal-
giais, obuoliais iš apleisto sodo, 
rūko užuolaidos vėsa nuo eže-
ro. Keliaudama dangaus skliau-
tu negali atsigėrėti savo atvaiz-
du ežere, besvajodama užkliūva 
už pakraštyje beprasiskleidžian-
čių lelijų žiedų ir tada prisipil-
do didybės, keisto žavesio, leng-
vumo. Laikrodžio dūžiai skel-
bia vidurnaktį. Tai – jos laikas. 
Kupina jausmų, spalvų, kvapų 
ir didybės, ji užsimeta ant pe-
čių žvaigždžių sidabru siuvinė-
tą šleifą ir keliauja į pilį. 

Portjerų aksomas sunkus, 
tarsi švininis, tačiau ji atkakli, 
nepasiduoda – vienu, kitu ban-
dymu ieško menkiausio plyše-
lio. Pagaliau portjeros pralai-
mi dvikovą, o ji įspįsta į vė-
sos ir keisto kvapo pilną menę. 
Palengva kopia sienų apmuša-
lais, sliuogia lubomis, netikėtai 
krūpteli ir atšoka nuo žvakių, 
neramiai tikrindama, ar jų lieps-
na nenukando sidabro šleifo 
kraštelio, paskui sustingsta ties 
moters veidu. Barzdotas vyriš-
kis atsitraukia nuo molberto, pa-
vargusia ranka brūkšteli neklus-
nių plaukų sruogą. ,,Kažkas ne 
taip, kažko trūksta“, – sumurma 
jis, užsimesdamas ant pečių ap-
siaustą ir įsitaisydamas neištai-
gingame krėsle. Kad kažkas ne 
taip, kad kažko trūksta, supranta 
ir ji, atidžiau pažvelgusi į daili-
ninko veidą, kuris net prisimer-
kia nuo aštraus jos žvilgsnio, pa-
kyla iš krėslo ir skubiais žings-
niais priėjęs prie lango, bando 
paslėpti plyšį, tačiau nebegali... 
,,Ne, ne, ne, – dabar mano lai-
kas, ne tavo“, – nori ištarti dai-
lininkui ir draugiškai pliaukš-
teli jam per petį. Žmogus pai-
ma į rankas paletę, maišo vieną 
spalvą su kita, prieina prie port-
reto ir atsargiai teptuku paryš-
kina akis, brūkšteli vieną kitą 
raukšlelę. Teptukas tai garba-
noja, tai lygina plaukų sruogas, 

glosto drabužio raukšles, tačiau 
susiraukęs dailininkas atsitrau-
kia ir pakraipo galvą.

,,Mano laikas, supranti, mie-
lasis, mano laikas“, – ji iš visų 
jėgų šūkteli nebyliu balsu. Su-
žvanga sidabro šleifas, keistai 
viena kitai mirkteli žvakės, iš 
tolimiausio menės voratinklio 
artyn pasislenka voras. O ji ne-
laukia – savo balta ranka mes-
teli portretan vieną kitą sidabri-
nę šleifo giją, kamuolėlį ežero 
rūko, prisiminusi lelijų žiedla-
pius, moters lūpoms dovanoja 
jų šypseną. Portretas tarsi atgy-
ja – jame atsispindi ir ramybė, ir 
laukimas, ir paslaptinga šypse-
na. Tada ji ir atlaidžiai, ir pašai-
piai pažvelgia į dailininką, ku-
ris tarsi apmiršta, atšoka tolyn, 
apimtas ekstazės laukia, kol jo 
paveikslas ims kvėpuoti, ištars 
pirmąjį žodį. ,,Mona Liza, ma-
no Mona Liza“, – šnabžda ant 
kelių parkritęs ir maldai sudė-
jęs rankas...

Ji tik atsidūsta – laikrodis 
jau ne kartą daužėsi, artindamas 
gaidžių ir ryto brėkšmos metą. 
Laikas išeiti, kol nesudilo sidab-
ro šleifas, kol dar gaivina eže-
ro rūko vėsa, nes jėgos pamažu 
apleidžia. Šįkart portjeros drau-
giškai prasiskleidžia, o ji, išdidi 
dangaus karalienė, lėtai kopia 
debesų viršūnėmis, palikdama 
pilies menėje dar vieną šedevrą. 

Mėnulio šviesa

kitas „bičiulystės“ numeris išeis rugpjūčio 5 dieną.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 
iš dalies remia projektą „Negalia ir šiuolaikinė 
visuomenė: iššūkiai ir sprendimai“. Jam skirta 9 
tūkst. eurų dalinė finansinė valstybės parama.
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Nuoširdžius sveikinimus siunčiame visiems 
liepos mėnesį gimusiems neįgaliesiems.

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija

Nuo neatmenamų laikų 
mud vi geros pažįstamos – 

tai susižvalgom, tai persime-
tam vienu kitu žodeliu, tačiau 
pasivaikščioti kartu vis nepa-
vykdavo – tai ji ima ir niurkteli 
drumzlinan debesų patalan, tai 
aš paprastai žmogiškai suniur-
nu, kad neturiu laiko. O šįvakar 
ji mirkteli man: „Einam!“ Ir ke-
liaujam abi ant mokyklos stogo. 

Ji smalsiai dirsčioja pro tre-
čiojo aukšto langus. „Daug kas 
pasikeitė, – pasakoju. – Ten, kur 
dabar vokiečių kalbos kabinetas, 
kažkada buvo fizikos. Įsivaiz-
duoji, kiek jaudulio patirta už 
šių durų, laukiant egzamino?“ 

Pilnatis supratingai linkteli 
ir lėtai slenka tolyn. 

„Čia buvo biologijos kabine-
tas. Žinok, kai kurių mano tes-
tų rezultatai nebūdavo labai geri 
ir rimtai sugadindavo trimestro 
reikalus.“ Pakeleivė užjaučiamai 
dirsteli ir tarsi atsidūsta. „Nie-
ko baisaus, kartais pavykdavo 
išsisukti, – paguodžiu ją ir pa-

sakoju toliau. – Va buvęs rusų 
kalbos kabinetas, prisimenu jo 
šeimininką, nuolat niūniuojan-
tį sau po nosimi... O štai mūsų 
paralelinės „b“ klasės teritori-
ja – lietuvių kalbos kabinetas, 
gretimai – mūsiškis, matemati-
kos. Begalinė jausmų skalė tilp-
davo už šių durų... Ne tik kūri-
nių analizė, morfologijos ar sin-
taksės pagrindai, ne tik painios 
algebros lygtys su krūva neži-
nomųjų... Pirmosios gyvenimo 
pamokos, slapti atodūsiai, links-
mas juokas – už šių durų mūsų 
jaunystės dalis“... 

Pilnatis šypteli, pažvelgia 
pro vokiečių kalbos kabineto 
langą ir pasuka galvą mokyto-
jos namų link. Tamsu... 

Ten, kur biblioteka, mes mo-
kėmės istorijos. Pilnatis – tik-
ra šelmė, šmirinėja po knygų 
lentynas, skaito pavadinimus, 
trumpai stabteli prie astrono-
mijos enciklopedijos. „Skaity-
si?“ – paklausiu. „Kur jau čia – 
neturiu laiko. Ir taip užgaišau 

su tavim. Laikas keliauti tolyn.“ 
Negaliu nutylėti: „Na dar 

truputėlį... Prisimeni, kaip vie-
nąkart visa mūsų klasė iš pa-
mokos paspruko?“ Dabar pil-
natis dirsteli į mane lyg į kvai-
lelę: „Iš kur man žinoti? Juk aš 
tuo metu keliaudavau ana Že-
mės puse“, – mirkteli, pasisupa 
ant mano sodintų beržų šakų ir 
žirglioja virš stadiono. 

Nulipu ir aš – mintimis – 
nuo mokyklos stogo. Arbata te-
rasoj atvėso...

Vitalija LIŽAITIENĖ
Šakių r.

Pilnatis ant mokyklos stogo

Liną Laurinaitienę – Rietavo sav. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę, 
Galiną Dunovskają – Vilniaus r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Zofiją Švažienę – Akmenės r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Daivą Rentelytę – Kalvarijos sav. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Sigitą Tumbrotą – Telšių r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininką.

Nu
ot

ra
uk

ų 
ko

nk
ur

sa
s

unsplash.com nuotr.


