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Daina sušildo sielą, suteikia 
pasitikėjimo ir džiugesio

Taupant klientų laiką 
Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnybo-
je (NDNT) prie Socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
terijos įdiegta išanksti-
nės registracijos sistema.

Išankstinė registracija NDNT – taupantiesiems laiką

Pranašumai akivaizdūs
„Išankstinės registracijos in-

ternetu pranašumai akivaiz-
dūs“, – mosteli ranka Vytautas 
į laukiančius žmones, norinčius 
užsiregistruoti vizitui pas NDNT 
specialistus. „Jie visi laukia, o aš 
kaip ponas ateinu be eilės. Minu-
tė prie langelio, pasirašant pra-
šymą, ir aš jau pridaviau doku-
mentus. Ar gali būti paprasčiau? 
Sistema labai patogi turint maža-
mečių vaikų. Internetu registra-
vau ir savo vaiką. Kol suvedžiau 
duomenis, užtrukau labai trum-
pai. Patogu“, – vardija Vytautas. 

Eilėje laukianti Aldona sako, 
kad apie išankstinę registraciją 
internetu nebuvo girdėjusi, ta-

čiau akimirksniu įvertina pra-
našumus. „Aš pensininkė, laiko, 
kaip sakoma, turiu marias, bet 
mielai ateičiau kaip ponia. Kad 
ir kaip ten būtų, laukimas vargi-
na. Matyt, teks vaikaičio papra-
šyti, kad kitam kartui ir mane in-
ternetu užregistruotų“, – šypso-
si Aldona.

Vos viena minutė
Išankstinė klientų registracija 

internetu – tai galimybė iš namų 
užsiregistruoti vizitui į Neįga-
lumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos teritorinius skyrius, kad 
ir kur gyventum, kad ir kokia liga 
sirgtum. Išankstinės registracijos 
nuoroda įdėta interneto pusla-
pyje www.ndnt.lt. Pasak NDNT 
„Klientų išankstinės registracijos 
internetu ir dokumentų apsikeiti-
mo su asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigų informacinėmis siste-
momis sukūrimas ir įdiegimas“ 
projekto vadovės Lauros Andri-
jauskaitės, išankstinės registraci-
jos internetu metu asmenys gali 

užsiregistruoti į bet kurį NDNT 
teritorinį skyrių visoje Lietuvo-
je. Vizitui mažamečius vaikus in-
ternetu gali užregistruoti tėvai. 
O globojamus vyresnio amžiaus 
žmones, neturinčius galimybių 
naudotis internetu, vizitui gali 
registruoti juos globojantys žmo-
nės. „Užtruksite vos minutę, kol 
suvesite savo duomenis – vardą, 
pavardę, gyvenamąją vietą bei te-

lefono numerį ar elektroninį paš-
tą“, – sako L.Andrijauskaitė. 

Galima pasirinkti laiką
Vienas didžiausių šios siste-

mos pranašumų, anot specialis-
tų, tas, kad žmogus gali pasirinkti 
sau tinkamiausią vizito laiką. Tie-
sa, L.Andrijauskaitė pataria vizi-
tui registruotis likus savaitei iki 
norimos dienos. Besibaiminan-

čius, kad jų norimas laikas bus 
jau pasirinktas, NDNT specialis-
tai ramina: sistemoje įdiegtas lai-
ko valdymo tinklelis, kuris neleis 
klientui pasirinkti jau užimto lai-
ko, o vizitui jie bus priimti pasi-
rinktu laiku.

„Registracijos patvirtinimą 
asmuo gauna elektroniniu paš-
tu ir SMS žinute. Kartu su regis-
tracijos patvirtinimu nurodoma, 
ir kokius dokumentus reikia tu-
rėti atvykus į teritorinį skyrių. Į 
NDNT visuomet galima atvykti 
asmeniškai ar registruotis telefo-
nu, tačiau ši sistema nėra patogi, 
nes gali tekti laukti eilėje. Išanks-
tinė registracija internetu leidžia 
taupyti laiką“, – vardija pranašu-
mus L.Andrijauskaitė. 

Įdiegus elektroninę paslaugą, 
NDNT teritoriniai skyriai įgyja 
galimybę daug efektyviau pla-
nuoti ir vykdyti klientų aptarna-
vimą ir tinkamai valdyti jų srau-
tus. Be to, mažinama ir korupci-
jos pasireiškimo tikimybė.

Pasinaudoję išankstine registracija NDNT klientai taupo savo laiką.

Varėnos kultūros centras 
svetingai pasitiko tradi-
cinę Lietuvos neįgalių-
jų draugijos (LND) meno 
mėgėjų kolektyvų šven-
tę „Vilties paukštė“. Į gry-
bų sostinę atvyko ne tik 
Dzūkijos regiono voka-
liniai ansambliai, bet ir 
Birštono, Šalčininkų, Tra-
kų neįgaliųjų draugijų 
dainos mėgėjai, skam-
biomis melodijomis pasi-
ryžę praskaidrinti apniu-
kusią padangę ir vieni 
kitų nuotaiką. Renginy-
je dalyvavęs Varėnos ra-
jono savivaldybės vice-
meras Vidas Mikalauskas 
džiaugėsi įkvepiančiomis 
neįgaliųjų iniciatyvomis, 
gebėjimu ne tik patiems 
įdomiai gyventi, bet ir 
kitus į turiningą veiklą 
įtraukti, priversti pamirš-
ti liūdesį ir vienatvę. 

kolektyvai: Trakų rajono Rūdiš-
kių folkloro ansamblis „Dieme-
dis“ bei Varėnos rajono neįgalių-
jų draugijos „Atgaiva“. Įdomu ir 
tai, kad iš anksto nesitarę šie ko-
lektyvai parengė tarsi vieningą 2 
dalių programą: „Diemedis“ pri-
statė rudeniui būdingų piršlybų 
temą, o „Atgaiva“ porino ir dai-
navo apie berneliui jau atiduotos 
mergelės dalią. 

Rūdiškių folkloro ansamblis 
„Diemedis“ gyvuoja jau 16 metų. 
Kolektyve dainuoja 17 garbaus 
amžiaus (vidurkis – 70 metų) mo-
terų. Maždaug pusė dainininkių 
„Diemedžiui“ ištikimos nuo pat 
ansamblio susikūrimo. Savo vei-
klą kolektyvas pradėjo kaip ne-
įgaliųjų ansamblis, vėliau prie 
dainininkių prisidėjo ir rimtes-
nių negalių neturinčios moterys. 
Dabar jos nesiskirsto, kuri svei-
kesnė, kuri neįgalesnė. Visas vie-
nija meilė dainai, tautinėms ver-
tybėms. Kolektyvo vadovė Dalia 
Žalpienė pasakoja, kad moterys 
stengiasi atgavinti savo jaunystės, 
iš mamų, močiučių išmoktas dai-
nas, įkvėpti joms naują gyvenimą. 
Pagal temas jas sudėliojus gimė 
Advento-Kalėdų, joninių, partiza-
nų bei tremtinių, karinių-patrio-
tinių, šienapjūtės dainų progra-
mos. Savita atgaiva tapo roman-
sai, humoristinė programa „Pa-
sakaitė apie dziedzulį ir bobulį“. 

Patrauklus ir „Diemedžio“ 
sceninis įvaizdis – ansamblio 
dainininkės vilki regiono ypatu-
mus atitinkančiais tautiniais dra-
bužiais, sukurtais konsultuojan-
tis su etnokultūros specialistais, 
tautodailininkais. Tautiniams kos-

tiumams keliamus reikalavimus 
atitinkantys drabužiai labai bran-
gūs. D.Žalpienė neslepia, kad jei-
gu ne Irena Brauns, kurios dėka 
ansamblis įsigijo tautinius drabu-
žius, vargu ar „Diemedžio“ dai-
nininkės būtų įstengusios juos 
įsigyti. Neseniai prie kolektyvo 
prisidėjusi Genutė Paulauskie-
nė pati ryžosi nusipirkti tauti-
nį kostiumą. Su tautodailininkų 
pritaikytomis nuolaidomis tai jai 

Tautinis savitumas – didelė 
vertybė

Kiekviename šalies regione 
šventinis „Vilties paukštės“ kon-
certas suskamba vis naujais akor-
dais, nušvinta vis kitomis spal-
vomis. Žinoma, esama ir ma-
loniai nuteikiančių bendrumų. 
Ypač džiugina tai, kad neįgaliųjų 
meno kolektyvai vis dažniau atsi-

gręžia į tautinį savitumą, vis dau-
giau dėmesio skiria senovinėms 
dainoms, iš užmaršties prikelia 
mūsų tradicijas. Maždaug pu-
sėje šventinių „Vilties paukštės“ 
koncertų scenoje pasirodę tauti-

niais drabužiais vilkintys kolek-
tyvai ne tik atliko lietuvių liau-
dies dainas, bet ir pristatė spe-
cialias temines programas. Va-
rėnoje vykusioje „Vilties paukš-
tės“ šventėje tai padarė net du 

Užsak. Nr. R1217

Trakų rajono Rūdiškių folkloro ansamblis „Diemedis“ ištikimas tautos pa-
veldui.

Alytaus miesto „Dzūkija“ žiūrovus džiugino negirdėtomis dainomis.

Egidijaus Skipario nuotr. 



Apie tai, 
kas 

jaudina

Rajonas turės savo  
Neįgaliųjų draugiją

Vilniaus rajono savivaldybė – 
viena iš nedaugelio, tiksliai žinančių 
jos teritorijoje gyvenančių neįgalių-
jų skaičių. Pasak Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėjos Stefanijos Stanke-
vič, seniūnijose dirbantys socialiniai 
darbuotojai gyventojus ir pagrindi-
nę informaciją apie juos registruo-
ja specialiose knygose. Vilniaus ra-
jono savivaldybės teritorijoje gyve-
na 5 167 neįgalieji, 4 814 iš jų – su-
augusieji, 353 – neįgalūs vaikai iki 18 
metų. Neįgalūs rajono gyventojai su-
daro 5,2 proc. bendro rajono gyven-
tojų skaičiaus.

Pernai neįgaliesiems paslaugas 
teikiančių nevyriausybinių organi-
zacijų (NVO) finansavimui perėjus 
savivaldybėms, rajono Neįgaliųjų 
draugija paraiškos neteikė, mat čia, 
senajai iširus, kurį laiką tiesiog nebu-
vo tokios neįgaliuosius vienijančios 
organizacijos. Ėmusis iniciatyvos ir 
siekiant draugiją atkurti, šiandien ji 
jau yra registruota, LND ir rajono 
savivaldybės pastangomis turi pa-
talpas Pagiriuose (Šiltnamių g. 10). 
Bendraminčiai ir panašaus likimo 
žmonės susibūrę draugėn jau išrin-
ko ir naujos organizacijos pirminin-
kę – ja tapo Regina Girin. Deja, tvar-
kant dokumentus bei steigiant nau-
jąją organizaciją ir šiemet nespėta pa-
teikti projekto paraiškos Vilniaus ra-
jono savivaldybei, tačiau ateinančiais 
metais be veiklos iniciatyvūs žmo-
nės tikrai neliks. Naujoji Neįgalių-
jų draugija įtraukta į LND pateiktą 
projektą ir jau pradeda veikti. Pasak 
pirmininkės R.Girin, pradėti reikės 
nuo pagrindų – pirmiausia bus sie-
kiama surinkti kuo daugiau neįgalie-
siems aktualios ir reikalingos infor-
macijos, įvairiose rajono seniūnijo-
se bus organizuojami susitikimai su 
vietiniais neįgaliaisiais, jie bus kvie-
čiami dalyvauti organizacijos veiklo-
je, tapti nariais. Kol kas naujoji orga-
nizacija skaičiuoja tik kiek per 20 na-
rių, bet tikimasi, kad greitai jų bus 
kur kas daugiau.

Pastebėję sukčiavimą 
griežtino tvarką

Pirmieji sunkumai, su kuriais jau 
susidūrė veiklą pradedanti organi-
zacija – paslaugų gavėjų sąrašai, ku-
riuos savivaldybėms privalo pateikti 
neįgaliųjų NVO. Pasak R.Girin, pro-

blemų kyla dėl reikalavimo nurodyti 
ne tik neįgaliojo vardą, pavardę, ne-
įgalumo lygį, bet ir adresą. Žmonės 
į norą sužinoti jų gyvenamąją vietą 
reaguoja nepatikliai. Pasak savival-
dybės atstovų, tai – ne jų užgaida, 
bet priemonė, kurios imtasi siekiant 
sudrausminti nesąžiningus paslau-
gų teikėjus. S.Stankevič pasakoja, 
jog pernai svarstant projektų paraiš-
kas paslaugų gavėjų sąrašuose rasta 
žmonių, kurie jau keleri metai kaip 
mirę. Taip pat gudrauta registruo-
jant moteris mergautine ir vyro pa-
varde – tas pats žmogus buvo nuro-
domas kaip 2 skirtingi.

Kenčia dėl informacijos 
trūkumo

S.Stankevič pasakojo apie nese-
niai sužinotą atvejį, kai tik pakarto-
tinai nustačius slaugą neįgaliojo ar-
timieji kreipėsi į savivaldybę – anks-
tesnė Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybos (NDNT) išvada 
buvo laikoma stalčiuje. Vedėjos tei-
gimu, artimieji tiesiog nežinojo, kur 
turėtų kreiptis. Vilniaus rajono cen-
trinės poliklinikos socialinis dar-
buotojas svarstė, kad tokių nesusi-
pratimų pavyktų išvengti, jei kar-
tu su NDNT išvada neįgalusis ar jo 
artimieji gautų ir pagrindinę infor-
maciją, kur derėtų kreiptis – ji galė-
tų būti įrašyta pačioje išvadoje arba 
pridedama kartu su ja. Diskusijoje 
dalyvavusi Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos Bendrosios medicinos pa-
galbos skyriaus vyriausioji specialis-
tė Rasa Biekšienė pažymėjo, jog dėl 
tokių atvejų iš dalies gali būti kalti 
ir gydytojai, tvarkantys neįgaliojo 
dokumentus siuntimui į NDNT. Pa-
sak jos, jie žmogui turėtų konkrečiai 
nurodyti, kad su gauta išvada būti-
na kreiptis į savivaldybę.

Didelis darbo krūvis
Vilniaus rajonas – didelis, jį suda-

ro 23 seniūnijos. Didžiausia gyvento-
jų dalis gyvena kaimo tipo gyvenvie-
tėse, tad ypač svarbus tampa pagal-
bos į namus organizavimo, asmens 
higienos, transporto paslaugų užti-
krinimas. Pasak S.Stankevič, į gydy-
mo, reabilitacijos, švietimo įstaigas 
neįgalieji vežami nemokamai, savi-
valdybė juos atleidžia nuo priemo-
kos už paslaugą. Asmens higienos 
paslaugos jų reikalingiems žmonėms 
teikiamos vežant juos į rajono pirtis. 

Pasak S.Stankevič, poreikio skalbti 
neįgaliųjų skalbinius nejaučiama, bet 
jei toks atsirastų, šio darbo perduoti 
socialinio darbo organizatoriams se-
niūnijose nebūtų galima, mat jų krū-
viai ir taip dideli. Pasak pačių socia-
linio darbo organizatorių, dalyvavu-
sių diskusijoje, jų pareigos – ne vien 
rūpestis neįgaliaisiais, bet ir pagalba 
socialinės rizikos šeimoms, vaikams. 
Teturint vos vieną tokio darbuotojo 
etatą gausioje gyventojų seniūnijoje 
darbo krūvis išties nemažas. Vedėja 
S.Stankevič pasakoja, jog dalį dar-
bų palaipsniui perima rajone akty-
viai besisteigiantys bendruomeni-
niai centrai. Tiesa, nors lėšų jų stei-
gimui gaunama iš įvairių fondų, jų 
išlaikymas vėliau gula ant savival-
dybės pečių ir tampa didele našta.

Į klausimus atsakė 
specialistai

Džiugu, kad susitikimas Vil-
niaus rajono centrinėje polikliniko-
je buvo gausus medikų, socialinio 
darbo organizatorių, mat jie – labai 
svarbi grandis tarp neįgaliojo ir įvai-
rių institucijų. R.Biekšienė atsakė į 
susirinkusiesiems iškilusius klausi-
mus dėl medicininės reabilitacijos 
neįgaliesiems (pakartotinės ar pa-
laikomosios) skyrimo. Techninės pa-
galbos neįgaliesiems centro (TPNC) 
Vilniaus skyriaus vyriausioji specia-
listė Irma Juodagalvienė konsultavo 
dėl techninės pagalbos priemonių 
neįgaliesiems. Ji pritarė savivaldy-
bės Socialinės rūpybos skyriaus ats-
tovių išsakytam priekaištui dėl ne-
įskaitomų, netikslių gydytojų įrašų 
pažymose. Netikslumus, jei žmo-
gus kreipiasi į TPNC tiesiogiai, pa-
vyksta ištaisyti, bet pasitaiko atve-
jų, kai dėl netikslaus mediko įrašo 
neturinčiam vonios žmogui skiria-
mas vonios suoliukas, nors jam rei-
kėjo dušo kėdutės.

Po specialistų konsultacijų vyko 
įvairių techninės pagalbos, slaugos 
priemonių neįgaliesiems pristaty-
mas. Pasak AB „Puntukas“ Komer-
cijos tarnybos projektų vadovės Di-
anos Statkevičiūtės, Vilniaus rajono 
savivaldybė priskirtina toms, kurios 
nebijo naujovių įgyvendinant Būsto 
pritaikymo neįgaliesiems programą. 
Būtent čia nukeliavo pirmieji vikšri-
niai laiptų kopikliai, taip įsigyti keli 
mobilūs keltuvai.

Pasikeitimas informacija, turė-
tos patikslinimas ir žinojimas, kur 
kreiptis prireikus, tai raktas į geres-
nį bendradarbiavimą, vieniems kitų 
poreikių suvokimą. Diskutuojant iš-
sakytos mintys gali virsti gražiomis 
iniciatyvomis, padėsiančiomis pas-
laugas ir informaciją neįgaliesiems 
padaryti prieinamesnes.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Neįgaliųjų ir savivaldybių dialogas

Draugijon jau suburti ir Vilniaus 
rajono neįgalieji

Priešpaskutinė iš Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) inicijuotų 
diskusijų su įvairių miestų ir rajonų vietos savivalda, neįgaliųjų 
organizacijų atstovais ir pačiais neįgaliaisiais vyko Vilniaus rajono 
centrinėje poliklinikoje. Nors susitikimo laikas derintas gerokai iš 
anksto, o aptarti reikalingų klausimų netrūko, diskusijoje dalyva-
vo vos keli vietos valdžios atstovai – Socialinės rūpybos skyriaus 
vedėja ir specialistės.

Liaupsės ne tiek 
džiugina, kiek žemina

Daug neįgalių žmonių, kiek jiems leidžia sveikata, 
užsiima menine kūryba. Šioje veikloje jiems kartais rei-
kia aplinkinių pagalbos, objektyvaus supratingo verti-
nimo. Tačiau viskam būtinas subtilumas – kaip negali-
ma šiurkščiai ar pernelyg įžūliai liesti neįgaliojo vežimė-
lio (mat jis neįgaliesiems yra dažnai tarsi jų kūno tąsa), 
taip ir padėti žmonėms reikia subtiliai, geriausia – jų pa-
čių paklausus, kaip tai turėtume padaryti.

Neįgalios moterys, pasitelkusios kantrybę, mezga, 
siuvinėja, neria, kuria įspūdingus skiautinius. Tarp ne-
įgaliųjų daug muzikuojančiųjų. Ne be reikalo Marty-
nas Liuteris rašė: „Muzika – geriausia paguoda nuliū-
dusiam žmogui.“ Amerikos intelektualai pažymi, kad jų 
šalyje siaubingais vergijos laikais tarp darbdavių savižu-
dybių įvykdavo kur kas daugiau negu tarp vergų. Taip 
buvo todėl, kad vergai, kitaip negu jų baltaodžiai šeimi-
ninkai, mokėjo įveikti depresiją grodami ir dainuodami 
bliuzus. O kiek daug mūsų tauta turi darbo dainų, ku-
rios palengvindavo sunkų žemdirbio darbą, paguosda-
vo jį liūdesio valandą!

Tarp neįgaliųjų daug tapytojų, rašytojų, poetų. Girdė-
tas ir šmaikštus pasakymas, jog žmonės gali liautis eilė-
raščius skaitę, bet niekada nesiliaus juos rašę. Pripažinti 
poetai kartais linkę iš savo plunksnos brolių pasišaipyti, 
apkaltinti juos grafomanija. Tokius išpuolius labai nuošir-
džiai ir tiksliai yra atrėmęs Justinas Marcinkevičius. Kny-
goje „Dienoraščiai ir datos“ jis rašė: „Nėra ryškios takos-
kyros tarp grafomanijos ir kūrybos, nes grafomanija taip 
pat kūryba. Ir grafomaniškoje kūryboje gali būti (ir būna) 
talentingų blykstelėjimų, vertingų pastebėjimų, netikėtų 
metaforų, rimų ir pan.“ Alfonsas Nyka-Niliūnas, žurna-
listų paprašytas pakomentuoti „blogų“ knygų daugėji-
mą mūsų knygynuose, pareiškė: „Padėtis absoliučiai nor-
mali.“ Jo nuomone, daugiau reikia kovoti prieš blogai ra-
šančius pripažintus rašytojus.

Kankinant depresijai, nerimui ar psichikos ligai, me-
ninė kūryba gydo. Menininkai profesionalai neturėtų už-
miršti apie psichoterapijos formą – meno terapiją. O čia 
jau svarbiau už kūrinio kokybę yra kūrėjo saviraiška. Kai 
kuriems žmonėms kūryba yra gera dialogo su kitais prie-
monė. Ir neskirstykime kūrėjų į profesionalus ir tuos, ku-
riems kūryba yra terapija. Kas žino, kiek dvasinių ligų kū-
ryba gydosi ir pripažinti menininkai? Profesorė Viktori-
ja Daujotytė teigia: „Menas yra tobulas liūdesys dėl šio 
netobulo pasaulio.“ Just.Marcinkevičius rašo: „Neturime 
prietaiso, kuriuo galėtume išmatuoti, pasverti tą darbą, 
kurį dirba eilėraštis žmogaus širdyje. Estetinio išgyveni-
mo sfera vis dar lieka visų paslapčių paslaptim, kur vei-
kia nežinomos jėgos ir nežinomi dėsniai.“ Aišku viena, 
kad žmogus, kuris stengiasi save išreikšti daina, muzi-
ka, eilėraščiu ar proza, negali būti negerbiamas. Kūryba 
yra šventas dalykas ir niekas neturi teisės žmogui neleis-
ti prie jos prisiglausti.

Tačiau svarbu žmonėms ne tik leisti kurti, bet ir tin-
kamai jų darbą vertinti. Aptariant kieno nors darbą, kū-
rybą žalinga tiek negailestinga kritika, tiek liaupsės, pa-
negirika. Neobjektyvus bet kokios veiklos vertinimas nie-
kam nereikalingas ir kelia ironišką šypseną. Štai žaidžia 
mūsų krašto rinktinė. Žiūrovas aiškiai mato, kad mūsų 
sportininkai nuo varžovų atsilieka visais žaidimo kom-
ponentais, daro klaidą po klaidos, o komentatorius išsi-
juosęs giria jų žaidimą ir tikisi pergalės. Rungtynės triuš-
kinamai pralaimimos, o žiūrovui komentatoriaus darbas 
atrodo keistas ir nesuprantamas.

Politikai, aukšti pareigūnai kažkodėl mano, kad ne-
įgaliuosius reikia girti, liaupsinti. Dažnai girdime štam-
pu tapusią maždaug tokią frazę: „Jūs silpni kūnu, bet ko-
kie esate stiprūs savo dvasia!“ Ne kartą teko girdėti, kaip 
apsimetinėjama giriant gana abejotinos meninės vertės 
rankdarbį, prastai nutapytą paveikslą. Jei manoma, kad 
panegirika glosto savimylą, guodžia – apsirinkama. Ne-
įgalieji puikiai jaučia, kur juos giria tik todėl, kad jie neį-
galūs. Liaupsės ne tiek džiugina, kiek žemina. O kaip no-
risi būti tokiems, kaip visi!

 „Bičiulystei“ atsiųsto-
je Elektrėnų neįgaliųjų drau-
gijos informacijoje pasakoja-
ma apie baigiamąjį savitar-
pio pagalbos grupės užsiėmi-
mų ciklo renginį.

Lapkričio 21 d. vyku-
siame draugijos savitarpio 
pagalbos grupės narių su-

Elektrėnai: Padeda vieni kitiems
sitikime grupės organiza-
torė Inga Samuilienė pri-
statė kartu nuveiktus dar-
bus, susirinkusiems neį-
galiesiems palinkėjo svei-
katos, tvirtybės. Viešėju-
si Elektrėnų savivaldybės 
Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Violeta Šim-

kūnienė džiaugėsi neįga-
liųjų aktyvumu. Atvykusi 
mūsų krašto literatė Ona 
Kulbokienė skaitė specia-
liai grupei sukurtas eiles. 
Sveiko gyvenimo būdo 
šalininkė Bronė Vasiliaus-
kienė sutiko ir kitus metus 
prisidėti ruošiant paskaitų, 

užsiėmimų ciklą.
Neįgalieji džiaugėsi, 

kad savitarpio pagalbos 
grupėje jie ne tik bendrau-
ja, dalijasi žiniomis apie 
savo negalią, bet ir suži-
no apie gydymą ar reabi-
litaciją, susitinka su spe-
cialistais.

2 psl.2012 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 5 d., Nr. 47 (1116), „Bičiulystė“



Akcijai rengtasi  
iš anksto

LŽNS viceprezidentės Gin-
tos Žemaitaitytės teigimu, nors 
šią akciją surengti paskatino for-
malus pretekstas – nuo 2001-ųjų 
pasaulyje minima tarptautinė 
tualetų diena, vis dėlto tai ne-
buvo spontaniška idėja. Viešo-
sios aplinkos, taip pat ir mies-
to tualetų pritaikymu neįgalie-
siems, mamoms su mažyliais 
vežimėliuose, pagyvenusiems 
žmonėms domimasi jau seno-
kai. LŽNS atstovai atliko ir pa-
rengiamąjį tyrimą – rateliais ju-
dantys žmonės važiavo sena-
miesčiu – nuo Aušros vartų iki 
Gedimino prospekto, bandyda-
mi užsukti į Didžiojoje, Pilies 
gatvėse esančias kultūros, pre-
kybos įstaigas, kavines, prašy-
dami leisti pasinaudoti tualetu. 
Prašymas – natūralus, mat šioje 
sostinės senamiesčio dalyje nėra 
neįgaliesiems pritaikytų tualetų. 

G.Žemaitaitytei įsiminė po-
kalbis su policijos pareigūnu. 
Paklaustas, kur neįgalusis galė-
tų rasti tualetą, viešosios tvar-
kos sergėtojas net pyktelėjo, ko-
dėl jam užduodamas toks klau-
simas. Tačiau neįgalieji turė-

jo kontrargumentą – ne vietoje 
šiuos reikalus atliekantį žmogų 
pareigūnas juk iškart nubaus-
tų, tad kodėl negalėtų nurody-
ti tualeto, kuriuo šis galėtų pa-
sinaudoti? Kodėl viešosios tvar-
kos apsauga tokia vienpusė? – 
retoriškai klausė tyrimo dalyvė.

Apibendrindama atliktą ty-
rimą G.Žemaitaitytė akcentavo, 
kad geranoriško požiūrio į neį-
galųjį, noro jam padėti mūsų vi-
suomenėje dar labai trūksta. Be 
jokio atlygio įleisti rateliais ju-
dantį žmogų atlikti gamtinių rei-
kalų sutiko tik viena kavinė, ki-
tos arba nepritaikytos vežimė-
liui įvažiuoti, arba, jų darbuoto-
jų teigimu, tualetu pasinaudoti 
leidžiama tik ką nors užsisakiu-
siems kavinės klientams. 

Tolerantiškiau į šią sociali-
nę provokaciją pažvelgė viešbu-
čiai. Dauguma, į kurių duris bel-
dėsi neįgalieji, teigė neatsisaky-
sią suteikti tokią paslaugą. Tie-
sa, ne į visus rateliuose sėdintis 
žmogus gali patekti, tačiau vieš-
bučiai turi alternatyvą – prie įė-
jimo į juos yra įrengti skambu-
čiai, tad prireikus galima tikėtis 
darbuotojų pagalbos. 

Vis dėlto, pasak G.Žemaitai- 
tytės, dauguma aktyviai gyve-

nančių neįgaliųjų, mamų su ma-
žylių vežimėliais ar pagyvenu-
sių žmonių, dalyvaujančių įvai-
riuose renginiuose, šventėse, pa-
prastai naudojasi didžiuosiuose 
prekybos centruose esančiais, o 
ne viešaisiais tualetais. 

Interaktyvūs žaidimai – 
galimybė parodyti 
problemos esmę

Vilniaus savivaldybės duo-
menimis, šiuo metu sostinėje yra 
įrengti 48 viešieji tualetai, tačiau 
iš jų vos 2 (Lukiškių aikštėje bei 
Sereikiškių parke) yra pritaikyti 
ir prieinami neįgaliesiems. Į tre-
čiąjį, esantį Konstitucijos pros-
pekte, požeminėje perėjoje prie 
prekybos centro „Europa“, ra-
teliais judantys neįgalieji nega-
li patekti, nes nė prie vienos po-
žeminės perėjos įrengti keltuvai 
sostinėje neveikia.

Socialinę akciją paįvairino 
interaktyvūs žaidimai, vaiz-
džiai pademonstravę problemos 
esmę. Viešąjį tualetą turėjusią at-
stoti širmą su visiems puikiai su-
prantamu WC ženklu organiza-
toriai įkurdino tradiciškai neįga-
liesiems neprieinamoje vietoje 
– aikštelėje, į kurią kelią pastoja 
laiptai. Linksma, tačiau kartu ir 
graudu buvo žiūrėti į aktoriaus 
Dariaus Rakausko improvizaci-
jas, bylojančias apie sveikųjų vi-
suomenės narių nedėmesingu-
mą, netoleranciją, nemokėjimą 
padėti neįgaliajam. 

Su humoro gaidele į situaci-
ją žvelgę socialinės akcijos su-
manytojai ne tik pristatė proble-
mą, bet ir pasiūlė originalų bei 
žaismingą jos sprendimo būdą – 
prie neįgaliųjų ar vaikiškų veži-
mėlių pririšo po plastikinį nakti-
puodį, kad „reikalui prispyrus“ 
nereikėtų beviltiškai po miestą 
klaidžioti. 

Su tokia „apsauga“ po Ge-
dimino prospektą važinėjantys 
neįgalieji, mama su mažyliu, de-

monstratyviai sauskelnes užsi-
traukęs senjoras turėjo badyte 
badyti akis šiais reikalais nesi-
rūpinantiems sostinės valdinin-
kams. Kaip ir Jėzuitų gimnazijos 
mokinių piešiniai, nuotraukos, 
labai akivaizdžiai rodančios, 
kokios pasekmės laukia miesto, 
kuriame nėra viešųjų tualetų, o 
esantys neprižiūrimi, netvarko-
mi, nerenovuojami. 

Nelengva pakeisti 
visuomenės požiūrį

Visuomenė požiūrio keiti-
mas – ilgas procesas. Pasikliau-
jant liaudies išmintimi, kad „La-
šas po lašo ir akmenį pratašo“, 
V.Kudirkos aikštėje, patį vidur-
dienį, kai iš įvairių sprendimus 
priimančių įstaigų pasklinda 
valstybės tarnautojai, surengta 
akcija taip pat buvo skirta šiam 
požiūriui keisti. Pasak LŽNS 
prezidentės Rasos Kavaliauskai-
tės, akcijos organizatoriai kvie-
timus į renginį buvo išsiuntę at-
sakingiems Aplinkos ministe-
rijos, sostinės savivaldybės pa-
reigūnams. Deja, nė vienas iš jų 
V.Kudirkos aikštėje nepasirodė. 
Tačiau G.Žemaitaitytė patikino, 
kad bent jau savivaldybės valdi-
ninkams nuo šios problemos iš-
sisukti nepavyks. Neįgalieji ren-
giasi jiems pateikti filmuotą ak-
cijos medžiagą, nuotraukas iš 
renginio, vilniečių apklausos re-
zultatus, kitą informaciją. Ir ti-
kisi, kad tai paskatins sėsti prie 
bendro stalo ir ieškoti šios pro-
blemos sprendimo būdų. 

Neįprastą socialinę akciją su-
rengusi LŽNS savo sumanymą 
įgyvendino – ne tik atkreipė dė-
mesį į aktualią problemą, bet ir 
atliko šviečiamąjį darbą. Jos part- 
nerė – VšĮ „Inkocentras“ – ren-
ginio dalyviams teikė informaci-
ją apie šlapimo nelaikymą, kuris 
vargina apie 300 tūkst. Lietuvos 
gyventojų, šios ligos profilakti-
ką ir reikalingas higienos prie-
mones. Vilniečiams buvo dali-
jami LŽNS išleisti lankstinukai, 
kuriuose pateiktos visų sostinė-
je veikiančių viešųjų tualetų ko-
ordinatės. Beje, G.Žemaitaitytė 
įsitikinusi, kad prie geresnio vi-
suomenės informavimo turi pri-
sidėti ir savivaldybė – mieste 
nėra jokių informacinių nuoro-
dų ar lentelių, kur galima rasti 
artimiausią viešąjį tualetą. Kas, 
jei ne savivaldybė, turi tuo pa-
sirūpinti?

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

2008 m. vasario 26 d. Vy-
riausybės nutarimu Nr. 144 
patvirtintas Valstybinių sociali-
nio draudimo senatvės ir inva-
lidumo pensijų dalies sumų iš-
mokėjimo aprašas, kuris regla-
mentuoja neišmokėtos pensi-
jų dalies mokėjimą asmenims, 
kurie po pensijos paskyrimo 
1995–2002 m. dirbo ir kuriems 
dėl asmens draudžiamųjų pa-
jamų buvo mokama ne visa pa-
skirta pensija.

Neišmokėtos senatvės ar 
invalidumo pensijų dalies už 
iki 2008 m. sausio 1 d. miru-
sius pensijų gavėjus, kurie po 
pensijos paskyrimo laikotarpiu 
nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 2002 
m. gruodžio 31 d. dirbo ir ku-
riems dėl turėtų asmens drau-
džiamųjų pajamų buvo moka-
ma ne visa paskirta pensija, iš-
mokamos asmenims, kuriems 
paveldėjimo tvarka pereina mi-
rusiojo asmens turtas.

Asmenims, kurie dėl neiš-
mokėtos pensijų dalies už mi-
rusius iki 2008 m. sausio 1 d. 
į „Sodros“ teritorinius skyrius 
kreipėsi pagal nustatytą eilės 
tvarką šių metų birželio mė-
nesį, šios sumos jau išmokė-
tos. Atkreipiame dėmesį, kad 
tie asmenys, kuriems paveldė-
jimo tvarka pereina mirusiojo 
asmens turtas ir kurie dar ne-
sikreipė dėl neišmokėtos se-
natvės ar invalidumo pensi-
jų dalies už iki 2008 m. sausio 
1 d. mirusius pensijų gavėjus, 
turėtų kreiptis į „Sodros“ terito-
rinį skyrių, mokėjusį valstybinę 
socialinio draudimo senatvės 
ar invalidumo pensiją mirusia-
jam iki mirties, ir pateikti rašyti-
nį prašymą dėl negautos miru-
siojo pensijos dalies apskaičia-
vimo. „Sodros“ teritorinis sky-
rius, gavęs šį rašytinį prašymą, 
apskaičiuos neišmokėtos pen-
sijos dalies sumą ir išsiųs pažy-
mą notaro biurui pagal iki mir-
ties buvusią asmens gyvena-
mąją vietą. Be to, „Sodros“ teri-
toriniam skyriui reikia pateikti 
asmens tapatybės dokumen-
tą, sąskaitos Lietuvos Respu-
blikos teritorijoje esančiame 
banke rekvizitus ir atitinkamai 
paveldėjimo teisės liudijimą ar 
nuosavybės teisės į bendrą su-
tuoktinių turtą liudijimą. Pensi-
jų dalies sumos paveldėtojams 
bus išmokamos per 30 kalen-
dorinių dienų nuo prašymų 
kartu su reikiamais dokumen-
tais pateikimo dienos.

Įsidėmėtina, kad, jeigu as-
menys rašytinius prašymus ir 
reikiamus dokumentus „So-
dros“ teritoriniam skyriui pa-
teikia praėjus nustatytam ter-
minui, senatvės ar invalidumo 
pensijų dalies sumos šiems as-
menims išmokamos per 30 ka-
lendorinių dienų nuo prašymų 
kartu su reikiamais dokumen-
tais pateikimo dienos, bet ne 
vėliau kaip iki 2012 m. gruo-
džio 31 dienos.

Leonilija PERMINIENĖ

Aktualijos

Neišmokėtos 
pensijos dalis – 
paveldėtojams

Nepatogiai, bet opiai problemai –  
drąsi socialinė akcija

Pačiame Vilniaus centre, Gedimino prospekte ties 
V.Kudirkos aikšte, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 
(LŽNS), bendradarbiaudama su VšĮ „Sveikas miestas“ ir 
VšĮ „Inkocentras“, surengė socialinę akciją, kuria siekė 
atkreipti dėmesį į daugeliui mūsų nepatogią, netgi ven-
giamą temą – viešųjų tualetų problemą. Pasak akcijos or-
ganizatorių, viešųjų tualetų Vilniuje labai trūksta: vienus 
sunku rasti, kiti – neveikia, treti – nerenovuoti, netvar-
kingi, nepritaikyti neįgaliesiems, senjorams, mamoms su 
mažais vaikais. Tai sukelia nepatogumų, kenkia miesto 
įvaizdžiui. „Viešieji tualetai Vilniuje – prabanga ar būtiny-
bė?“ – klausė akcijos organizatoriai, raginę praeivius ne-
likti abejingiems ir atvirai pareikšti savo nuomonę.

Neįgaliesiems neprieinami tualetai – akis badanti problema.

Reikia mokėti padėti neįgaliajam.

Sauskelnės – patikima alternatyva sunkiai randamam tualetui.

Tik socialinei akcijai tinkamas problemos sprendimo būdas.
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Daktaras
Aiskauda

Kuo ypatingi grikiai? 
Jiems tinka bet koks dir-
vožemis, „nebaisios“ 
piktžolės, įvairūs augalų 
kenkėjai. Tai reiškia, kad 
grikiams nereikalingos 
trąšos, pesticidai, herbi-
cidai (beje, grikiuose taip 
pat nėra nitratų). Dar 
svarbu ir tai, jog niekas 
net nesiruošia grikių ge-
netiškai modifi kuoti. Tad 
akivaizdu, kad grikiai  – 
vieni švariausių augalų.

vybių taip pat turi grikių žiedai 
ir lapai.

Metų norma – 14–15 kg 
įvairių kruopų

Nors grikių kruopos laiko-
mos labai vertingu dietiniu pro-
duktu, tačiau jos – bent jau gy-
domosiomis savybėmis – nega-
li visiškai pakeisti kitų augalų 
kruopų. Avižinės kruopos tin-
ka valgyti sergant aterosklero-
ze, ryžių kruopų nuoviras – vi-
duriuojant (nepatartina valgy-
ti turint polinkį tukti, užkietėjus 
viduriams), miežinės kruopos 
(perlinės ir smulkios) – užkietė-
jus viduriams.

Praėjusį šimtmetį grikių 
kruopos dažniausiai būdavo re-
komenduojamos valgyti linku-
siems tukti žmonėms, sutrikus 
medžiagų apykaitai ir susirgus 
cukriniu diabetu. Šiandien apie 
grikių kruopas sakoma, kad jas 
naudinga valgyti sergant ir kai 
kuriomis kitomis ligomis.

Pastaba. Apskritai per metus 
suaugusiam žmogui rekomen-
duojama vidutiniškai suvalgy-
ti 14–15 kg įvairių kruopų. Kiek 
konkrečiai ir kokių – kiekvienu 
atveju gali patarti gydytojas.

Mėsos pakaitalas
Visuomenei skirtuose leidi-

niuose grikiai neperdėtai įvar-
dijami kaip puikus mėsos pa-
kaitalas. Juk grikiai tarp grūdi-
nių kultūrų pagal baltymų kie-

Dėl ko turėtume pamėgti grikių košę
kį (beje, grikių baltymai yra ma-
lonaus skonio, lengvai pasisavi-
nami) užima pirmąją vietą, ta-
čiau turi mažiau riebalų negu 
kviečiai ir avižos. Be to, grikiuo-
se gausu mineralinių medžiagų 
(boro, cinko, jodo, kobalto, mag-
nio, nikelio, geležies, fosforo, va-
rio ir kitų), B grupės vitaminų 
(B1, B2, B6, B9), vitaminų E ir P, 
PP, fl avonoidų, organinių rūgš-
čių, krakmolo, ląstelienos ir kitų 
medžiagų.

Vitaminų ir mineralų – 
keliskart daugiau negu 

kitose kruopose
Svarbu tai, kad grikių kruo-

pos 1,5–3 kartus turtingesnės 
vitaminų, mineralų, negu kitos 
kruopos. Grikiuose esantys rie-
balai, kurių didžiąją dalį sudaro 
nesočiųjų riebalų rūgštys, palan-
kiai veikia riebalų apykaitą or-
ganizme. Be to, grikių kruopos 
greitina medžiagų apykaitą, dėl 
to greičiau krinta svoris.

Pagrindinės grikių kruopų 
gydomosios savybės:
• stabdo onkologinių ligų 

vystymąsi;
• mažina krešulių susidary-

mo kraujagyslėse galimybę;
• padeda organizmui šalinti 

„blogąjį“ cholesterolį;
• lėtina širdies ir kraujagys-

lių ligų vystymąsi;
• reguliuoja cukraus koncen-

traciją kraujyje (tai ypač svarbu 

sergantiems diabetu žmonėms);
• stiprina imunitetą.

Liaudies medicinos 
receptai

Rėmuo. Grikių kruopos su-
malamos kavamale (ar kitokiu 
būdu), milteliai vartojami į vidų 
3 kartus per dieną prieš valgį po 
1/4 šaukštelio.

Aterosklerozė (2 receptai). 
1. Šaukštas grikių kruopų 

miltelių užpilamas 1/2 stiklinės 
vandens, išmaišoma, 2 min. pa-
virinama ant silpnos ugnies. At-
vėsusio gydomojo kisieliaus ge-
riama po stiklinę 2 kartus per 
dieną.

2. Kisieliui paruošti reikalin-
gi 2 indai. Viename inde 3 šaukš-
tai grikių kruopų miltelių užpi-
lami 1,5 stiklinės vandens, masė 
išmaišoma. Kitame inde užviri-
namas litras vandens ir lėtai su-
pilamas į pirmąjį indą su milte-
liais. Tada ruošinys keletą minu-
čių pavirinamas (virimo metu 
būtina maišyti) ant nestiprios 
ugnies, kol sutirštėja. Atvėsęs ki-
sielius vartojamas per pusryčius 
ir vakarienę po 1/2 stiklinės. Gy-
dymo kursas – 2 mėnesiai.

Mažakraujystė. Keptuvėje pa-
skrudintos grikių kruopos su-
malamos kavamale (arba smul-
kinamos kitokiu būdu). Milte-
liai vartojami į vidų po 2 šaukš-
tus 4–5 kartus per dieną po val-
gio užsigeriant šiltu pienu. Kar-
tu rekomenduojama vartoti gri-

kių medų (jo nesant, tiks ir kitoks 
medus) po šaukštą 3 kartus per 
dieną po valgio.

Furunkulai (šunvotės). Gri-
kių kruopų milteliai sumaišomi 
su vandeniu taip, kad būtų lipni 
masė. Ant nesveikų odos vietų 
1–2 kartus per dieną uždedami 
gydomieji tvarsčiai. Jie laikomi 
15–20 min.

Kad košė neprarastų 
maistinių ir gydomųjų 

savybių
Nors ir įprasta prieš verdant 

grikių kruopas pamirkyti vande-
nyje, žinotina, kad tai grikiams 
nenaudinga, mat išplaunama 
daug naudingų medžiagų. Taip 
pat nerekomenduojama grikius 
virti ilgai, virti su pienu, įmaišy-
ti cukraus.

Geriausia laikytis tam tikros 
tvarkos: 1. kruopų ir vandens tū-
rio santykis – 1:2 (santykis netu-
ri būti parenkamas „iš akies“); 
2. pirmąsias 3–5 minutes košė 
turi būti verdama ant stiprios 
ugnies gerai uždengtame inde, 
kol užvirs vanduo; 3. paskui vi-
rinama „ramiau“, o pačioje pa-
baigoje – ant silpnos ugnies, kol 
visiškai išgaruos vanduo.

Pastabos. Į šią košę galima 
įdėti (įskaitant druską) šių prie-
dų: razinų, grybų, kepenų, kep-
tų svogūnų. Košei virti geriau-
siai tinka neemaliuoti puodai pa-
storintu dugnu.

Romualdas OGINSKAS

Tinka įvairiems 
patiekalams

Grikių kruopos tinka košei, 
pudingams, kotletams, sriu-
boms. Grikių miltai – blynams, 
paplotėliams, kukuliams ir kai 
kuriems kitokiems kulinari-
niams gaminiams. Tiesa, gri-
kiuose nėra glitino, todėl grikių 
miltai netinka kepti duonai.

Kinijoje ir Japonijoje grikių 
miltai naudojami šokolado ga-
myboje. Italijoje paskrudinti gri-
kiai laikomi tokiu pat gardėsiu, 
kaip mūsų krašte saulėgrąžos.

Iš hektaro žydinčių grikių bi-
tės surenka iki 100 kg medaus (!), 
kuris naudojamas sergant maža-
kraujyste, ateroskleroze, širdies, 
kraujagyslių, odos, skrandžio ir 
žarnyno ligomis. Gydomųjų sa-

Donorystė – 
gyvybės kelias

Pirmoji širdies transplantaci-
ja Lietuvoje atlikta 1987 m. rug-
sėjo 2 d. Medikų komandai, ku-
rioje buvo ir garsusis profesorius 
Vytautas Jonas Sirvydis, vadova-
vo profesorius Algimantas Mar-
cinkevičius. 

Nuo to laiko Lietuvoje atlik-
tos 107 širdies persodinimo ope-
racijos, 82 iš jų – Santariškių kli-
nikose. Šiuo metu Lietuvoje su 
persodinta širdimi gyvena 45 pa-
cientai. 15-ąjį antrojo gyvenimo 
jubiliejų šiemet mini ilgiausiai 
mūsų šalyje su persodinta širdi-
mi gyvenantis žmogus. 

„Lenkiu galvą prieš Jus, – 
įteikdamas padėkas medikams 
sakė Premjeras. – Tai, ką Jūs at-
likote, man asocijuojasi su skry-
džiais į kosmosą“, – prieš ke-
tvirtį amžiaus Lietuvos medici-
nos istorijoje atverstą naują pus-
lapį apibūdino Ministras Pirmi-
ninkas. 

Vilniaus universiteto ligoni-
nės Santariškių klinikų Širdies 
chirurgijos centro medikus, sėk-
mingai tęsiančius prieš 25-erius 

Tęsiasi prieš ketvirtį amžiaus prasidėjusi 
širdies transplantacijos istorija

metus pradėtus darbus, pagerbė 
ir Sveikatos apsaugos viceminis-
trė Nora Ribokienė. Padėkos ren-
ginyje nebuvo užmiršti ir dono-
rus transplantacijoms ruošiantys 
gydytojai reanimatologai. Jiems 
tenka ne tik profesinė, bet ir psi-
chologinė našta – pokalbiai su 
mirusių donorų šeimomis. 

Profesorius, akademikas Vy-
tautas Jonas Sirvydis, prisimin-
damas pirmąją širdies persodini-
mo operaciją, pabrėžė, kad trans-
plantacijoms reikia ne tik kvali-
fi kuotų medikų, bet ir visuome-
nės pritarimo organų donorys-
tei. Tik tada gali būti atliekamos 
transplantacijos. 

Santariškių klinikų Širdies 
chirurgijos centro vadovas do-
centas Virgilijus Tarutis, neseniai 

atlikęs širdies persodinimo ope-
raciją trijų mėnesių kūdikiui, dė-
kojo asociacijai „Gyvastis“, jun-
giančiai transplantuotus ir lau-
kiančius transplantacijos pacien-
tus. V.Taručio nuomone, širdies 
transplantacijos sulaukusiems ar 
dar laukiantiems žmonėms labai 
reikalinga psichologinė likimo 
draugų pagalba. 

Renginyje Vyriausybėje da-
lyvavo ir 3 pacientai, gyvenan-
tys su dovanotomis donorų šir-
dimis. 44-erių Rimvydas Veke-
rotas skaičiuoja 7-uosius antrojo 
gyvenimo metus, augina 7-erių 
sūnų Justiną, džiaugiasi gyveni-
mu, sportuoja ir nuolat propa-
guoja organų donorystę. „Turiu 
„atidirbti“ už gautą galimybę gy-
venti,“ – sako Rimvydas. 63-ejų 

Piotras Ivanovas jau 7-erius me-
tus gyvenantis su persodinta šir-
dimi, džiaugėsi, kad jaučiasi stip-
rus, gali padėti šeimai. 36-erių 
Lietuvos kariuomenės atsargos 
jaunesnysis puskarininkis Arū-
nas Vasilkis mini 2-ejų metų nau-
jo gyvenimo sukaktį. Netrukus 
Arūno šeima turėtų pagausėti – 
jo žmona laukiasi kūdikio. 

Tai ne vienintelis atvejis, kai 
persodintas organas suteikė ga-
limybę gyventi ne tik tam, kam 
buvo atlikta transplantacija, bet 
ir leido atsirasti kitiems žmogu-
čiams. Arūnas bus jau trečias vy-
ras, po širdies transplantacijos 
sulaukęs šeimos pagausėjimo. 
Dar daugiau žmonių susilau-
kė vaikų po inkstų persodinimo 
operacijų. Viena jauna moteris, 

Lapkričio 23-iąją Vyriau-
sybės rūmuose Ministras 
Pirmininkas Andrius Ku-
bilius pagerbė pirmąją 
širdies persodinimo ope-
raciją Lietuvoje atlikusius 
medikus, kurių profesio-
nalumas padarė pervers-
mą Lietuvos medicinos is-
torijoje.

Šiuo metu Lietuvoje gyve-
na apie 700 žmonių po įvairių 
organų (daugiausia inkstų – 
per 610 pacientų) transplanta-
cijų. 45-iems persodinta širdis, 
2-iems – plaučiai, maždaug 40-
čiai – kepenys.

Nacionalinio transplantaci-
jos biuro duomenimis, šių metų 
spalio 31 d. kokio nors orga-
no ar ragenos transplantacijos 
laukė 515 žmonių. 228 pacien-
tai laukia inkstų arba inksto ir 
kasos komplekso, 21 – širdies, 
3 – plaučių, 2 – širdies ir plaučių 
komplekso, 49 – kepenų, 212 – 
ragenų transplantacijų. Iš jų – 
15 vaikų.

Kasmet atsiranda apie 350 
žmonių, kurių savi organai nu-
stoja funkcionuoti. 

gyvenanti su dovanotu inkstu, 
pagimdė net tris vaikelius. Dar 
viena susilaukė dviejų, o devy-
nios augina po vieną atžalą. 

Lietuvos asociacija „Gyvas-
tis“, burianti žmones, gyvenan-
čius persodinto inksto, širdies, 
kepenų, plaučių dėka, ir tuos, ku-
rie laukia transplantacijos, kartu 
su Nacionaliniu transplantacijos 
biuru inicijavusi padėkos rengi-
nį, džiaugiasi, kad buvo pagerbti 
Lietuvai nusipelnę medikai, grą-
žinantys žmones į šeimas, visuo-
menę, gyvenimą...

„Bičiulystės“ 
ir „Gyvasties“ inf.

Padėkos renginyje dalyvavę medikai.
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Gruodžio 14–20 dienomis 
kino centrai „Forum cinemas“ 
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 
surengs Gerumo seansus. Per 
dieną planuojama parodyti po 
2 filmus iš pasiūlyto net 12 skir-
tingų filmų repertuaro. 

Norintieji dalyvauti šiuose 
Gerumo seansuose turėtų už-
siregistruoti iš anksto. Dėl re-
gistracijos reikėtų kreiptis į ar-

timiausią kino centrą.
Neretai tikra problema vai-

kams tampa kelionė iki kino 
centro. „Forum Cinemas“ taip 
pat kviečia visas įmones bei or-
ganizacijas, galinčias padova-
noti vaikams nemokamą nuve-
žimą į kino teatrą, kreiptis į kino 
centrą arba artimiausią vaikų 
globos įstaigą ir kiekvienam 
vaikui padovanoti šypseną.

Dovana vaikams – nemokami  
kino seansai

Kino centrai „Forum Cinemas“ tęsia gražią tradiciją, pernai 
sulaukusią didelio susidomėjimo, ir šiemet kviečia beglo-
bius, vaikų namuose ar internatuose augančius, taip pat 
neįgalius vaikus kartu pasitikti Kalėdas. Pernai populiariau-
sius 2011 m. filmus nemokamai pažiūrėjo beveik 2,5 tūkst. 
vaikų iš visos Lietuvos.

Pagalbos telefonas kurčnebyliams 
vis dar neprieinamas

„Kauno dienoje“ paskelbtame Tado Širvinsko straipsny-
je „Kurčnebyliai neprisišaukia pagalbos nei per gaisrą, nei 
užpulti“ rašoma apie tai, kad Bendrasis pagalbos centras 
(BPC), kurio telefonas 112, vis dar nepriima nei SMS, nei 
vaizdo pranešimų, tad nežinia, kur reikėtų kreiptis pagal-
bos kurčnebyliam žmogui.

Jau ketvirti metai, kai tele-
fonu kalbėti negalintiems neį-
galiesiems turėjo būti suteikta 
galimybė BPC telefonu išsiųsti 
trumpąją žinutę, tačiau šia pa-
slauga neįmanoma pasinaudo-
ti iki šiol. Kalbos negalią turin-
tys žmonės policijos, medikų ar 
ugniagesių pagalbos greičiau 
sulauks parašę popierinį laiš-
ką, nei pasinaudoję telefonu 112.

Kalbos negalią turintys lie-
tuviai yra sudarę artimųjų ratą, 
kurio nariams rašo pavojaus 
atveju, tačiau kartais nelaimės 
įvyksta, kai artimųjų nebūna ša-
lia arba su jais neįmanoma susi-
siekti. Tada belieka bet kokio-
mis priemonėmis bandyti sukel-
ti triukšmą ir tikėtis, kad kažkas 
iš jį išgirdusiųjų supranta ges-
tų kalbą.

Vilniuje užfiksuotas įvykis, 
kai chuliganai sumušė kurčius 
vaikinus. Šauktis pagalbos puolę 
jaunuoliai ilgai blaškėsi, kol jos 
sulaukė. Žmonės jų tiesiog ne-
suprato, o kai kurie net išsigan-
do ir spruko šalin nuo neįpras-
tu tembru savotiškus garsus lei-
džiančių kurčiųjų.

„Kurčiųjų draugija organi-
zavo ne vieną įvairių ministe-
rijų atstovų susirinkimą, buvo-
me ir Seime, ir Vyriausybėje, 
bet taip ir liekame tarp dangaus 
ir žemės. Tai pinigų trūksta, tai 
duomenų bazės reikia“, – pasa-
kojo draugijos prezidentė Roma 
Klečkovskaja.

„Kurčiųjų draugiją net ap-
kaltino, kad ji nesudarė duo-
menų bazės, į kurią turėjo būti 
įtraukti trumpąsias žinutes ga-
linčių rašyti žmonių numeriai. 
Kai mes tai padarėme, reikalas 
vis tiek nepajudėjo“, – tęsė Kau-
no kurčiųjų reabilitacijos centro 
direktorė Jūratė Pugačiauskienė.

Žadama, kad trumpąsias ži-
nutes priimanti sistema pradės 
veikti kitais metais. BPC pasieks 
tik iš duomenų bazėje esančių te-
lefono numerių išsiųstos žinutės. 
Pasak BPC viršininko Artūro Ke-
davičiaus, tokia praktika įprasta 

ir kitose šalyse, baiminantis, kad 
žinutėmis ateinančio duomenų 
srauto neužkimštų šiukšlėmis 
vadinamos žinutės. Jis taip pat 
priduria, kad sistema jau įdiegta, 
šiuo metu vyksta jos testavimas, 
parodęs, kad centro ateityje lau-
kia ne tik techninės problemos.

„Ne visada pavyksta tas ži-
nutes suprasti. Kurtiesiems sun-
ku ir su linksniais, ir su laikais. 
Sunku suprasti, kas ir kada at-
sitiko. Todėl trumposios žinu-
tės – ne pats geriausias sprendi-
mas. Pavyzdžiui, švedai juo nu-
sivylė, nes kol išsiaiškinama, kur 
ir kokios pagalbos reikia, viduti-
niškai praeina 15 minučių“, – pa-
sakojo BPC vadovas.

Netrukus planuojama su-
rengti ir BPC darbuotojų, ir neį-
galiųjų mokymus. Tikimasi, kad 
po jų pareigūnai išmoks geriau 
suprasti trumpąsias žinutes, o 
kurtieji – aiškiau parašyti, kas ir 
kur atsitiko.

Kauno apskrities gestų kal-
bos vertėjų centro direktorės 
R.Leonavičienės nuomone, BPC 
eina ne ta kryptimi. Jau šiuo 
metu Kaune gestų kalbos verti-
mo paslaugos teikiamos vaizdo 
skambučiais 3G ryšiu. Neįgalia-
jam tereikia įsigyti vaizdo filma-
vimo kamerą turintį telefoną su 
3G vaizdo perdavimo funkcija.

„Bendrajam pagalbos cen-
trui užtektų įdarbinti 2–3 žmo-
nes, mokančius gestų kalbą. 
Mano nuomone, taip būtų ir 
paprasčiau, ir pigiau. Jeigu kas 
nors nutinka, net girdintis žmo-
gus iš streso ne visada sugeba 
surinkti numerį 112, o čia dar 
teks rašyti žinutę“, – kalbėjo 
R.Leonavičienė.

A.Kedavičius aiškino, kad 
vaizdo skambučių galimybė 
buvo svarstoma, tačiau šian-
dien tai yra neįmanoma. Vaiz-
do skambučius leidžiantis ryšys 
aprėpia ne visą šalį, yra ir kitų 
techninių problemų. Nekalbant 
apie tai, kiek neįgaliųjų įsigytų 
tokiems skambučiams pritaiky-
tus telefonus.

Aktyvus, sportuojantis, teni-
są žaidžiantis Aleksandras Pace-
vičius yra patyręs įvairių situaci-
jų, tad gerai žino, kaip neįgalio-
jo vežimėlis riboja judėjimo lais-
vę, kai negali važiuoti lygia, kie-
ta danga. Pasak jo, tikru išban-
dymu tampa netgi judėjimas 
Vilniaus senamiesčio grindiniu 
– nuolat stringa mažieji vežimė-
lio rateliai. O bandydamas įveikti 
šaligatvių bortelius gali prarasti 
pusiausvyrą, netgi išgriūti iš ve-
žimėlio. Ne ką geresnė padėtis 
ir neįgaliajam panorus aktyviai 
pailsėti gamtoje – išvykti į ko-
kią nors stovyklą, pažvejoti, nu-
važiuoti į mišką, apsilankyti pa-
jūryje ar pan. Ypač daug nepato-
gumų patiria kaime gyvenantys 
neįgalieji, kuriems kasdien ten-
ka važinėti po sodybą ar keliau-
ti žvyrkeliais.

AB „Puntuko“ pasiūlytas tre-
čiasis ratas, pasak A.Pacevičiaus, 
leidžia pamiršti visus šiuos rū-
pesčius. Tuo įsitikino ir Janas 
Vysockij, kai abu vyriškiai da-
lyvavo Vingio parke vykusiame 
sporto renginyje. Per pievą su 
trečiuoju ratu važiavusio Alek-

Neįgaliųjų vežimėliams kliūtis 
įveikti padės trečiasis ratas

Prieš metus AB „Puntukas“ pristatė naują gaminį – akty-
vaus tipo vežimėliui skirtą trečiąjį ratą, su kuriuo neįga-
liajam kur kas lengviau judėti nelygiu paviršiumi (pieva, 
smėliu, žvyru, nelygiais šaligatviais), paprasčiau įveikti ša-
ligatvio bortelius ar kitas kliūtis. Tąkart rateliais judančių 
žmonių prašyta įvertinti šį eksperimentinį gaminį, pasaky-
ti savo pastabas. Įsiklausę į jų nuomonę „Puntuko“ kons-
truktoriai gaminį patobulino: sureguliavo rėmo pasvirimo 
kampą, sutvirtino fiksavimą, šiek tiek pakeitė dizainą. Visa 
tai atlikus vėl buvo kreiptasi į rateliais judančius neįgaliuo-
sius, kad jie išbandytų funkcionalesniu tapusį įrenginį. 

sandro jam nepavyko pavyti, 
nors neįgaliojo vežimėlį Janas 
valdo tikrai puikiai (jis taip pat 
žaidžia tenisą). Su papildomu 
ratu vežimėlis tampa ne tik sta-
bilesnis, bet ir gerokai manevrin-
gesnis – juo galima greičiau judė-
ti net tais paviršiais, kuriais įpras-
tai važiuoti būtų per daug sudė-
tinga. Tai patvirtino ir Latvijos 
neįgalieji, su trečiuoju ratu pui-
kiausiai važinėję pajūriu, kai šią 
naujovę jiems pristatė Jūrmaloje 
lankęsis A.Pacevičius. 

Trečiąjį ratą išbandęs Linas 
Joniškis taip pat teigiamai atsilie-
pia apie „Puntuko“ gaminį, su-
teikiantį daugiau galimybių ne-
įgaliajam laisvai judėti nevisiškai 
pritaikytoje aplinkoje, jaustis sa-
varankiškam. Valdant tokį veži-
mėlį mažiau apkraunami pečių 
ir riešų raumenys, nes susiduria-
ma su mažesniu pasipriešinimu.

Naujovę išbandę vyriškiai 
akcentuoja, kad trečiasis ratas – 
labai paprasta, lengvai valdoma 
konstrukcija. Ją nesunku pritvir-
tinti prie aktyvaus tipo neįgalio-
jo vežimėlio pakojų. Tiesa, AB 
„Puntukas“ Konstravimo sky-

riaus viršininkas Edgaras Vilio-
nis atkreipia dėmesį, kad kiek- 
vienam vežimėliui šis tvirtinimas 
(fiksatorius ir kablys) pritaiko-
mas individualiai. Kai kuriems 
vežimėliams gali prireikti paga-
minti specialią tvirtinimui reika-
lingą detalę. 

Pagal pakojų aukštį galima 
reguliuoti rato pakilimo kam-
pą, t.y. pasiekti, kad jis patiki-
mai remtųsi į riedėjimo pavir-
šių. Gaminys yra tvirtas ir kom-
paktiškas. Jo ilgis – 632 mm, plo-
tis – 116 mm, aukštis – 373 mm. 
Priekiniai ratukai nuo žemės pa-
kyla 45 mm.

Trečiasis ratas – pakanka-
mai lengvas įtaisas, kurį, pasak 
A.Pacevičiaus, galima įsidėti į 
kuprinę ir užsikabinti ant veži-
mėlio nugarėlės. Konstruktoriai 
yra suprojektavę ir specialų lai-
kiklį, montuojamą kitoje nugarė-
lės pusėje – ant jo dar patogiau 
šį prietaisą užkabinti ir nuimti.

Techninei daliai priekaištų 
beveik neturintys neįgalieji (gal 
išskyrus tvirtinimo dalykus – 
reikėtų, kad kablys būtų stipres-
nis, geriau laikytųsi) norėtų dar 
šiokių tokių praktinių patobu-
linimų. A.Pacevičiaus nuomo-
ne, būtų labai patogu, kad su to-
kiu ratu į prekybos centrą apsi-
pirkti atvažiavusiam neįgaliajam 
nereikėtų ant kelių laikyti pirki-
nių krepšio, o specialus laikiklis 
būtų pritvirtintas ant šio įrengi-
nio rėmo. 

Techninės pagalbos neįgalie-
siems centras (TPNC) aktyvaus 
tipo vežimėliais judantiems neį-
galiesiems gali pasiūlyti specia- 
lius varytuvus, padedančius 
jiems lengviau judėti, ypač kai 
reikia įveikti didesnius atstu-
mus. Tačiau ši techninė priemo-
nė labiausiai tinka važiuoti lygia 
kelio danga. AB „Puntukas“ su-
konstruotas trečiasis ratas galėtų 
būti alternatyva sunkesnėmis są-
lygomis gyvenantiems neįgalie-
siems. Ją įtraukus į TPNC perka-
mų gaminių asortimentą, neįga-
liesiems būtų suteikta galimybė 
pasirinkti jiems labiau tinkančią 
panašios paskirties techninės pa-
galbos priemonę. 

Skirmantė SKARULYTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Su prie vežimėlio pritvirtintu trečiuoju ratu Aleksandras Pacevičius lengvai 
įveikia šaligatvių bortelius, kitas kliūtis.

Teisė – dažnam žmogui pai-
ni ir sudėtinga sritis, su kuria 
įvairiose gyvenimo situacijose 
susiduria visi. Į neįgaliesiems 
kylančius klausimus atsako 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
teisininkė Asta Armonaitė.

„Esu neįgalus, mano skolos 
siekia kelis šimtus tūkstančių litų, 
taip pat naudojausi greitosios pa-
skolos kreditu – laiku negrąžinęs 
skolos buvau paduotas į teismą dėl 
jos išieškojimo. Norėčiau sužino-
ti apie galimybę skelbti fizinio as-
mens bankrotą.“

Fizinių asmenų bankroto 
įstatymas įsigalios 2013 m. kovo 
1 d. Iki to laiko notarai ir kitos 

įstaigos, galinčios vykdyti išieš-
kojimą, išieškos skolas. Remian-
tis įsigaliosiančiu įstatymu, ban-
krutuoti galės tik tie asmenys, 
kurių skola didesnė nei 25 MMA 
(21 250 Lt).

„Norėčiau pasiteirauti, ar neį-
galiesiems numatytos kokios nors 
lengvatos tvarkant paveldėjimo do-
kumentus?“

Palikimas yra priimamas 
įstatymo nustatyta tvarka ir ter-
minais, t.y. norint priimti paliki-
mą ne vėliau kaip per 3 mėne-
sius, dėl to reikia kreiptis į vie-
tos notarą. Praleidus šį terminą, 
dėl palikimo priėmimo termino 
atkūrimo reikės kreiptis į teismą 
arba prašyti teismo iš karto nu-
statyti juridinį faktą – kad pali-
kimas buvo paveldėtas faktiškai 
turtą pradėjus valdyti.

„Turiu bėdų dėl šlapimo nelai-

kymo ir neretai susiduriu su kylan-
čiomis problemomis dėl sauskelnių 
pasikeitimo ir pan. Norėjau pasi- 
teirauti, ar man gali būti taikoma 
išimtis dėl automobilio stiklų tam-
sinimo, mat to man reikia dėl me-
dicininių priežasčių?“

Pagal dabar galiojančius įsta-
tymus, visiems leidžiama tam-
sinti tik galinius šoninius ir ga-
linį automobilių stiklą. Automo-
biliu tamsintais priekiniais stik- 
lais gali važinėti tik fiziniai as-
menys, kurie yra saugomi pagal 
liudytojų programą arba valsty-
bės valdžios institucijos, kurios 
vežioja aukščiausius šalies po-
litikus. Tamsinti priekinį auto-
mobilio stiklą taip pat gali ope-
ratyvinę veiklą vykdančios ins-
titucijos. Ši galimybė numatyta 
ir inkasavimo veiklai atlikti skir-
tiems automobiliams.

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti Tv stočių 

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

baltijos Tv

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Neįgalieji pasaulyje

Anek do tai

Bildukas

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą. „Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Pasaulyje
Nesustabdė nei audros,  

nei uraganai
Britas Endriu Helsis – tai 
žmogus, 1997 metais per 
116 dienų vienas nuir-
klavęs 4 800 km Atlanto 
vandenynu nuo Kana-
rų salos Tenerifės iki Sent 
Lusijos salos Vest Indijoje. 
Turint omeny, kad toks 
žygis įveikiamas ne kiek- 
vienam iš mūsų, Endriu 
pasiekimas atrodo dar di-
desnis, mat jis serga epi-
lepsija.

Auksinė Kalėdų 
eglutė

Tiems, kam šiemet Kalėdoms no-
risi suteikti ypatingo spindesio, viena 
Japonijos parduotuvė siūlo ypatingą 
prekę – auksinę Kalėdų eglutę.  Eglu-
tė padaryta iš 40 kg gryno aukso, jos 
aukštis siekia maždaug 2,4 m, o plo-
tis – 1,2 m. Ji papuošta iš gryno aukso 
pagamintomis 50 populiariausių „Dis-
ney“ personažų iškarpomis.  Eglutės 
kaina – 4,2 mln. JAV dolerių (daugiau 
kaip 11 mln. Lt). Kam tokia kaina per 
didelė, parduotuvė siūlo mažesnę 
eglutės versiją, kurią puošia 20 „Dis-
ney“ personažų. Šios eglutės aukštis – 
25 cm, o kaina – 243 tūkst. JAV dole-
rių (maždaug 651 tūkst. Lt).  Didesnės 
eglutės kol kas dar nepanoro niekas, 
bet mažoji jos versija jau turi pirkėjų. 

Mokykloje – keturios 
žmonos

Vyras Saudo Arabijoje yra vedęs 
tos pačios mokyklos direktorę, moky-
toją, mokinę ir inspektorę. Pirmoji mo-
teris, kurią Džasano mieste į žmonas 
paėmė vienas vyras, yra mergaičių 
mokyklos direktorė. Antrąja jo žmo-
na tapo čia dirbanti mokytoja, tre-
čiąja – šios mokyklos mokinė. Ketvir-
tąja sutuoktine vyras išsirinko moky-
klos inspektorę, kuri čia retkarčiais ti-
krina pamokų kokybę. Ar moterims 
nėra problemų visą dieną praleisti su 
konkurentėmis, nežinoma. Pasak vie-
tos žiniasklaidos, žmonos mokykloje 
neišsiduoda, kad jų asmeninis gyve-
nimas susijęs. Vadovaujantis islamo 
teise, Saudo Arabijoje vyrai gali vienu 
metu turėti keturias žmonas. Minėtas 
vyras tuo ir pasinaudojo.

Žemėlapiuose – 
nesanti sala

Australijos mokslininkai teigia, 
kad salos Koralų jūroje, Ramiajame 
vandenyne, kuri buvo žymima jūrla-
piuose, pasaulio žemėlapiuose ir in-
terneto programoje „Google Earth“, iš 
tiesų nėra. Sala, pažymėta pavadini-
mu „Sandy Island“, turėtų būti pusiau-
kelėje tarp Australijos ir Naujosios Ka-
ledonijos, kuri priklauso Prancūzijai. 
Tačiau Sidnėjaus universiteto moks-
lininkai nuvyko į tą vietą ir nerado jo-
kios salos. Ši sala žemėlapiuose buvo 
žymima mažiausiai 10 metų. Ekspe-
dicijoje dalyvavusi mokslininkė Mari-
ja Seton sakė, kad Koralų jūroje, ten, 
kur pagal žemėlapius turėtų būti sala, 
vandens gylis yra 1 400 metrų. Pasak 
jos, mokslininkus toks atradimas nu-
stebino ir jie bandys išsiaiškinti, kaip 
sala atsirado žemėlapiuose. Pasak 
Australijos hidrografijos tarnybos at-
stovo, žemėlapių sudarytojai kartais 
tyčia įtraukia nesamas gatves, kad iš-
vengtų autorių teisių pažeidimų, bet 
jūrlapiuose ši praktika netaikoma, nes 
dėl to sumažėtų pasitikėjimas jų tiks-
lumu. 

Panoro atsidurti 
kalėjime

Vienas skolose paskendęs Ispa-
nijos verslininkas neįprasta akcija nu-
tarė išspręsti savo finansines proble-
mas: jis inscenizavo banko apiplėši-
mą, kad atsidurtų kalėjime. 35 m. vy-
ras įėjo į vieno banko filialą Malagos 
mieste ir tarė: „Aš esu ginkluotas. Tai – 
užpuolimas.“ Tačiau netrukus vyriškis 
nuramino darbuotojus: „Aš jums nie-
ko nedarysiu ir nieko nevogsiu. Iš-
kvieskite policiją.“ Banko darbuotojui 
vyras prasitarė, kad jį slegia jo ben-
drovės skolos ir jis matąs vienintelę 
išeitį – kalėjimą. „Banko plėšikas“ ne-
sipriešino suimamas policijos. Jo tu-
rimi ginklai pasirodė esantys medinė 

lazda ir virtuvinis peilis. Vis dėlto vyro 
planai neišdegė. Prokuratūra patei-
kė jam kaltinimus ne dėl banko api-
plėšimo, bet dėl spaudimo. Tada jis 
buvo paleistas.

Britų vaikai svajoja 
tapti mokslininkais

Kaip rodo sociologų atlikta ap-
klausa, kurioje dalyvavo Didžiosios 
Britanijos piliečiai nuo 8 iki 18 metų, 
apie 47 proc. vaikų svajoja apie moks-
linę veiklą. Tarp populiariausių sri-
čių vardijamos medicina ir aukšto-
sios technologijos. Didelė dalis vai-
kų, norinčių savo darbinę veiklą pa-
skirti mokslui, aiškina savo pasirinki-
mą tuo, kad tokį darbą dirbdami jau-
sis laimingi. O štai atlyginimas domi-
na tik ketvirtadalį būsimųjų moksli-
ninkų. Apie 12 proc. apklaustųjų no-
rėtų dirbti žiniasklaidos pramonėje, 
6 proc. svajoja apie politiko darbą, 4 
proc. planuoja dirbti banke. Tyrimas 
taip pat parodė, kad dauguma britų 
vaikų teikia pirmenybę tiksliesiems, 
o ne humanitariniams mokslams: 
25 proc. apklaustųjų sakė, kad rinksis 
(arba jau pasirinko) mokykloje arba 
koledže sustiprintą tiksliųjų mokslų 
programą, 18 proc. mieliau renkasi 
meną, 10 proc. – gamtos mokslus ir 
tik 6 proc. – humanitarinius dalykus.

Sąžiningas taksistas
Vienas Singapūro taksistas grą-

žino savininkui automobilyje palik-
tą rankinę su milijonu Singapūro do-
lerių (daugiau kaip 240 tūkst. Lt). „Pi-
nigai man nėra svarbūs. Jie priklauso 
ne man, ką aš turėjau su jais daryti?“ – 
vietos laikraščiui sakė 70-metis Sia 
Ka Tianas. Taksistas į prekybos centrą 
vežė atostogautojų porą iš Tailando, 
o jai išlipus ant užpakalinės sėdynės 
rankinėje rado banknotų prikimštą 
popierinį maišelį. „Kai pamačiau pini-
gus, pagalvojau, kad bus nemalonu-
mų. Aš neabejojau, kad maišelyje la-
bai daug pinigų“, – pasakojo taksistas. 
Jis atnešė maišelį į savo taksi bendro-
vės radinių biurą. Suskaičiavus bank- 
notus paaiškėjo, kad tailandiečiai pa-
miršo milijoną Singapūro dolerių. Sia 
Ka Tianas sulaukė dėkingų savininkų, 
jie jam paliko neįvardijamą sumą ra-
dybų. Už sąžiningumą vairuotojui ke-
tina atlyginti ir darbdavys. 

Švedai bedarbius 
siunčia į Norvegiją

Rytų Švedijoje įsikūręs Sioder-
hamno miestelis kūrybingai pažvel-
gė į jaunimo nedarbo problemą ir 
nusprendė darbo nerandančius jau-
nuolius išsiųsti į Norvegiją ir dar už tai 
jiems sumokėti. Daugiau nei 100 jau-
nuolių iš Sioderhamno, esančio apie 
250 km į šiaurę nuo Stokholmo, jau 
paliko savo miestelį ir laimės ieško kai-
mynėje Norvegijoje. Dauguma jų įsi-
darbino vos tik atvykę. Miestelio gy-
ventojas Andreasas Larsonas darbo 
Švedijoje negalėjo rasti net dvejus 
metus, tačiau, pasinaudojęs šia pro-
grama, jau dirba sunkvežimio vairuo-
toju Osle. „Atvykau ketvirtadienį, o pir-
madienį ryte jau turėjau darbą. Viskas 
įvyko neįtikėtinai greitai. Beveik nega-
lėjau tuo patikėti, pasijutau lyg būčiau 
patekęs į pažadėtąją žemę“, – pasako-
jo jaunuolis. 

Iniciatyvą vykdo Sioderhamno 
savivaldybė ir Švedijos nacionalinė 
įdarbinimo agentūra. Darbo neran-
dantys jaunuoliai kviečiami į mėne-
sio trukmės pasiruošimo kursus, kom-
pensuojama jų kelionė į Oslą ir vieną 
mėnesį apmokama būsto nuoma 
Norvegijos sostinėje.

Beprotystė – nieko 
nedaryti

Prieš 30 metų Endriui buvo 
nustatyta epilepsija. Vyras pa-
sakoja tuomet suvokęs, jog ne-
galės dirbti ir gyventi kaip anks-
čiau – iki ligos jis buvo statybi-
ninkas, taip pat prekiavo jūros 
gėrybėmis. Gyvenimo pasikeiti-
mą E.Helsis priėmė ne kaip ne-
laimę, o kaip galimybę. „Galbūt 
žmonės mano, kad esu beprotis, 
bet man beprotystė – sėdėti prie 
televizoriaus ir svajoti apie tai, ką 
galbūt galėčiau padaryti.“

1999 metais Endriu dar ban-
dė įveikti Ramųjį vandenyną ir 
iš Kalifornijos pasiekti Australi-
ją – tuo metu to padaryti nesiry-
žo nė vienas kitas keliautojas. Bet 
tąkart jam sutrukdė ypač pras-
tos oro sąlygos, kelionei užsitę-
sus ėmė trūkti maisto atsargų ir, 
jūroje praleidęs 267 dienas, nete-
kęs 30 kg Endriu turėjo pripažin-
ti, jog tikslo nepasieks. Šios ke-
lionės metu vyras įveikė 4 ura-
ganus, užklupusius jį plaukian-
tį, ir britų spaudos buvo pramin-
tas „uraganiniu Helsiu“.

Plaukti svajojo dar 
vaikystėje

Į klausimą, kodėl ryžo-
si tokiems išbandymams, En-
driu atsako savo vaikystės is-
torija. Būdamas 9-erių per te-
leviziją jis pamatė reportažą 
apie du žurnalistus, bandan-
čius įveikti Atlanto vandeny-
ną. Tai tuomet dar mažą Endriu 
sudomino ir jis gaudė kiek- 
vieną naujieną apie juos. Deja, 
keliautojai dingo ir nebuvo su-
rasti, tad Endriu užaugęs nutarė 
pakartoti jų žygį. Pirmąją savo 
kelionę per Atlantą jis finansavo 

pats, žygis per Ramųjį vandeny-
ną pritraukė didesnį finansavi-
mą iš rėmėjų.

Pasak Endriu, žinoma, ke-
liauti vienam – rizikinga, ypač 
sergančiam epilepsija žmogui. 
Bet jis įsitikinęs, jog yra daugy-
bė būdų susigyventi su liga, ne-
galia, jas pažaboti. Būtina steng-
tis dėl savo svajonių.

Pataria, kaip išgyventi 
vandenyne

Tikrą žygdarbį atlikęs „ura-
ganinis Endriu“ vis dar sulaukia 
lankytojų, kurie teiraujasi, kaip 
išgyventi atvirame vandenyne, 
patarimų pas jį ateina net kariš-
kiai. Pasak vyro, didžiausi sun-
kumai plaukiant kyla dėl mais-
to ir miego. Valtyje nedaug vie-
tos miegoti – laisvas plotas ne di-

antrąją kelionę vyras nesivežė 
daug geriamojo vandens – pasi-
rinko filtrus, tiesa, įrenginys ne-
buvo automatinis, tad, norint 
apsirūpinti geriamuoju vande-
niu, kasdien tekdavo paplušėti 
40–50 min.

Neišvengė priepuolių
Nepaisant Endriu drąsos ir 

pasiryžimo, sveikata vis dėlto 
kėlė jam šiokių tokių problemų, 
neapsieita be epilepsijos prie-
puolių. Vyrą kamuojantys jau 
daug metų jie jam gerai pažįs-
tami. Pasak Endriu, priepuoliai 
būna gana intensyvūs, dėl jų jis 
gali prarasti sąmonę, neprisimin-
ti, kas vyko valandą iki priepuo-
lio. Tai žinodamas vyras atsakin-
gai pasiruošė kelionei – jis nuo-
lat buvo apsirišęs elastinga vir-
ve, leidusia jam judėti, bet tuo 
pat metu ir saugojusia nuo pa-
vojaus iškristi iš valties. Valtyje 
buvo ir specialus įrenginys, įsi-
jungdavęs priepuolio metu ir 
„užverdavęs“ ją.

Endriu pasakoja, jog toks il-
gas plaukimas, žinoma, reika-
lauja tinkamo psichologinio pa-
siruošimo. „Man jauku būti vie-
nam. Esu įsitikinęs, kad kiekvie-
nam žmogui naudinga bent kurį 
laiką pabūti pačiam su savimi. 
Kai nėra nei televizijos, nei radijo, 
nei interneto, žmogus ima galvo-
ti apie ką kita. Prisiminiau savo 
vaikystę, net sugebėjau atsimin-
ti, ką valgiau pusryčiams savo 
pirmąją darbo dieną... Likę pa-
tys su savimi tampame daug kū-
rybiškesni. Keliaudamas rašiau 
raštelius, dabar jie išleisti kny-
goje „Uraganinis Helsis“. Epi-
lepsija sergantieji neturi many-
ti, jog kažkas privalo nuolat būti 
šalia. Toks žmogus turi ne užsi-
sklęsti savyje ir ieškoti pagalbos, 
bet siekti savarankiškumo, tikėti 
savimi, išgyventi tokį gyvenimą, 
kokio nori.“

Dabar Endriu dirba su Ka-
nados ir Didžiosios Britanijos 
labdaros organizacijomis. Rūpi-
nasi sporto inventoriumi neįga-
liesiems, kad parodytų, jog, ne-
paisant ligos, neįgalumo, galima 
rasti mėgstamą veiklą, pasiekti 
neįtikėtinų rezultatų.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKAITĖ

desnis už rašomąjį stalą, tad neį-
manoma išsitiesti, tenka miego-
ti susirietus, tarsi embrionui. Be 
to, valtį supa, į ją patenka van-
dens purslai...

Kelionės per Atlantą metu 
Endriu irkluodavo pagal gra-
fiką – anksti ryte ir gerokai po-
piet, karščiausiu dienos metu jis 
stengdavosi neplaukti. Tiesa, dėl 
kaitrios saulės tokiu metu ir nu-
migti neįmanoma.

Labiausiai tokiai kelionei tin-
ka nesunkiai paruošiamas mais-
tas, turtingas sudėtingų anglia-
vandenių, pavyzdžiui, soja ar 
pupos. Irkluodamas Endriu taip 
pat žvejodavo – tai nebuvo sun-
ku, mat žuvys susiburdavo į nuo 
valties atsiradusį pavėsį. Vyras 
taip pat pažymi, jog labai svarbi 
yra valties spalva – pirmoji jo val-
tis buvo balta, todėl žuvys, palai-
kiusios ją banga, pačios įšokdavo 
vidun. To nebuvo antro plauki-
mo metu, kai Endriu plaukė gel-
tonai nudažyta valtimi.

Įgijęs plaukimo patirties į 

Moteris skambina radijo lai-
dai: 

– Aš vakar radau piniginę su 
10 tūkst. eurų ir vizitine kortele. 
Joje įrašyta pono Mejerio pavar-
dė. Prašau, pagrokite šiam vyrui 
kokią gražią dainą...

***
Teisėjas kaltinamajam: 
– Ar jums nepakako to, kad 

atėmėte iš ieškovo piniginę? Ko-
dėl dar ir skėlėte jam antausį?

– Nes piniginė buvo tuščia.

***
– Ar girdėjai, Nairobyje kas 

pusę valandos užpuolamas vie-
nas vyras. 

– O Dieve, koks vargšelis.
***

Teisėjas kaltinamajam: 
– Kodėl jūs tam žmogui išmu-

šėte keturis dantis?
– Daugiau jis jų neturėjo.

***
– Kodėl tu tapetus prie sienos 

tvirtini smeigtukais?
– Netrukus ketinu krausty-

tis kitur. 
***

– Ar jūs susituokęs?
– Taip. 
– Su kuo?
– Su moterimi. 

– Na, tai ir taip aišku. 
– Visiškai neaišku. Mano se-

suo, pavyzdžiui, susituokusi su 
vyru.

***
Lėktuvui skrendant virš de-

besų pagrindinis pilotas antra-
jam: 

– Ar pakartosi konjako?
– Negaliu, oro uoste palikau 

savo automobilį.
***

Medžiotojas ateina į barą, kur 
sutinka kaimo gydytoją. 

– Ar žinote, ką šiandien nu-
dobiau?

– Taip, žinau, jis jau lankėsi 
šiandien pas mane...
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

o

„Bičiulystės“ 
bičiulių  
posmai

Daina sušildo sielą, 
suteikia pasitikėjimo 

ir džiugesio
(atkelta  iš 1 psl.)

ninkė, ansamblio „Sugrįžki, jau-
nyste“ dainininkė Julija Senavai-
tienė tarstelėjo: „Kokie geri jų al-
tai!“ O štai patys birštoniškiai 
garsėja puikiais sopranais. Kolek-
tyvo vadovė Ramutė Zdanavičie-
nė neslepia, kad būtent šie balsai 
viso ansamblio dainavimui sutei-
kia skaidrumo, subtilumo, melo-
dingumo. Ansamblio pasirody-
mas visada sulaukia žiūrovų pa-
laikymo bei įvertinimo.

Duetai išsklaido 
monotoniją

Birštono kolektyvas „Sugrįž-
ki, jaunyste“ bei Lazdijų rajono 
neįgaliųjų draugijos ansamblis 
„Atjauta“ savo programas paį-
vairino duetais. Juose dainuoja 
ir abiejų kolektyvų vadovai. Pro-
fesionali muzikė R.Zdanavičienė 
visada pritaria ansambliui, o į ko-
lektyvą atėjus Onutei Gratule-
vičienei moterys sukūrė puikų 
duetą. Birštoniškių programoje 
skamba ir trio atliekamos dainos. 
Tai ansamblio pasirodymams su-
teikia dar daugiau įvairovės. 

„Atjautos“ vadovo Romo Ma-
zėčio nuomone, įvairesnė pro-
grama išsklaido monotoniją (tie-
sa, gausiai instrumentuotam an-
sambliui su dviem elektrinėm gi-
tarom, akordeonu, būgnu, barš-
kučiais monotonija tikrai negre-
sia), leidžia geriau atsiskleisti 
dainininkams. Vieną dainą kar-
tu su R.Mazėčiu atliko jo žmo-
na Marija, o „Gimtuosius Lazdi-
jus“ vadovas užtraukė drauge su 
Antanu Talandžiu. Pastarajam ne 
naujiena nei duetai, nei kiti mu-
zikiniai pasirodymai. Vyriškis 
nuo jaunystės skambina gitara, 
dainuoja ir džiaugiasi muzikos 
teikiama atgaiva. 

Pranešdamas skambėsian-
čias dainas A.Mazėtis vis tarste-
lėdavo: „Muziką pritaikiau aš.“ 
Ir pačios lazdijiškių atliekamos 
dainos – ne daugelyje koncertų 
girdėtos, o saviškių ar kaimynų 
sukurtos. „Atjautai“ labai artimi 
lunksnėniškės Genovaitės Šva-
bienės tekstai bei muzika, Stasės 
Nedzinskienės eilės. 

Originalumo suteikia 
ir autentiški tekstai, ir 

daugiakalbės programos
Varėnoje skambėjusiam kon-

certui originalumo suteikė ir pa-
čių ansambliečių sukurti dainų 
tekstai. Alytaus rajono neįgalių-
jų draugijos ansamblyje „Šyp-
sena“ dainuojanti Marytė Šeš-

takauskienė – tikra šios veiklos 
patriarchė, dainai atidavusi jau 
25-erius metus. Ilgai dainavo 
Alytaus miesto neįgaliųjų drau-
gijos ansamblyje „Dzūkija“, bet, 
susiklosčius tam tikroms asmeni-
nėms aplinkybėms, tapo ir rajo-
no gyventoja, ir rajono ansamblio 
dainininkė. M.Šeštakauskienė 
pasakoja turinti sukaupusi di-
džiulę šūsnį dainų tekstų (dau-
giau kaip 2 tūkstančius) prirašy-
tų sąsiuvinių. Prireikus – visada 
gali surasti repertuarą galintį pa-
įvairinti kūrinį. O jeigu tokio po 
ranka nepasitaiko – tada pasiū-
lo pačios parašytą tekstą. Nors 
Varėnoje vykusiame koncerte 
tai ir nebuvo akcentuota, pirmo-
ji „Šypsenos“ atlikta daina „Pa-
pieviai gėlėti“ sukurta pagal Ma-
rytės eiles. Tai tik vienas iš dau-
giau kaip 400 moters sukurtų ei-
lėraščių. 

Koncertams, kuriuose pasi-
rodo Šalčininkų rajono neįgalių-
jų draugija, originalumo sutei-
kia jos geografinės padėties pa-
diktuotas repertuaras. Draugi-
jos ansamblis, „Dainuok, širde-
le“ į savo programą visada įtrau-
kia lenkiškai, o kai kada – ir rusiš-
kai atliekamų dainų. Šalčininkų 
krašte gyvena nemažai kitakal-
bių žmonių, noriai įsitraukiančių 
į Neįgaliųjų draugijos kultūrinę 
veiklą. Rengdami pasirodymą 
Varėnoje šalčininkiečiai taip pat 
liko ištiki savo tradicijai – tiesa, 
šįkart iš 5 atliktų dainų lenkiškai 
skambėjo tik viena. 6 moterų an-
samblis, kuriam šiuo metu vado-
vauja Alfredas Panasevič, Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos šventė-
se bei apžiūrose, savame ir kituo-
se rajonuose organizuojamuose 
renginiuose žiūrovams koncer-
tuoja jau 11 metų.

Ilgokai žiūrovus džiuginu-
si originalių ir melodingų dainų 
pynė baigėsi LND atstovių Rai-
mondos Lebelionytės-Alseikie-
nė ir Saulės Vėjelienės įteiktomis 
LND padėkomis, saldžiaisiais 
prizais. Pačiais gražiausiais įspū-
džiais apgaubta šventė tęsėsi jau 
ne scenoje, o draugiškai bendrau-
jant, drauge dainuojant, planuo-
jant būsimus susitikimus. Svetin-
gai sutikta ir tolesniam skrydžiui 
išlydėta „Vilties paukštė“ tikriau-
siai dar ne kartą sugrįš į Varėną, 
į jos jaukų, draugišką ir neįga-
liesiems puikiai pritaikytą Kul-
tūros centrą.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 

atsiėjo tūkstantį litų.
Varėniškės tautinio pavel-

do puoselėtojos šią problemą iš-
sprendė paprasčiau. „Atgaivos“ 
vadovė Daiva Kielienė vadovau-
ja ir Matuizų folkloro ansambliui 
„Verbena“. Iš jo neįgaliųjų daini-
ninkės koncertams ir pasiskolina 
tautinius drabužius. Beje, 4-erius 
metus gyvuojantį „Atgaivos“ an-
samblį varėniškius sukurti pa-
skatino būtent „Vilties paukštė“. 
Į kolektyvą susibūrusios Matui-
zose gyvenančios liaudies dai-
nų mėgėjos dabar garbingai ats-
tovauja Varėnos rajono neįgalių-
jų draugijai.

Abi folkloro ansamblių va-
dovės tikina, kad dainuodamos 
tautines dainas moterys jaučia-
si atliekančios svarbią misiją, o 
tai suteikia naujų jėgų, skatina 
pasitempti, primiršti negalias ir 
rūpesčius. 

Stiprūs sopranai ir altai – 
birštoniškių ir alytiškių 

išskirtinumas
Varėnos kultūros centre vy-

kusią šventę papuošė du labai 
stiprūs kolektyvai: Birštono sa-
vivaldybės neįgaliųjų draugi-
jos „Sugrįžki, jaunyste“ ir Aly-
taus miesto neįgaliųjų draugi-
jos „Dzūkija“. Abiejų ansamblių 
repertuare – tik tribalsės dainos, 
nuolat atnaujinama programa, a 
capella dainavimas.

„Dzūkijos“ vadovė Birutė 
Serbentienė pasakojo labai rei-
kliai formuojanti ansamblio re-
pertuarą. Į jį stengiasi įtrauk-
ti sudėtingesnių, negirdėtų dai-
nų. Žiūrovai ypač palankiai su-
tiko ansamblio atliktą Vytau-
to V.Landsbergio dainą „Obuo-
liai“, Jūratės Miliauskaitės „Juo-
das gandro sparnas“. Labai įtai-
giai skambėjo ir lietuvių liau-
dies daina „Lek gerve“. Pasak 
B.Serbentienės, kasmet ansam-
blio repertuaras atnaujinamas 
2–3 dainomis. Atsinaujina ir pats 
kolektyvas – pamačius „Dzūki-
ją“ scenoje ne vienam norisi tapti 
jos nariu. Tiesa, vadovė neslepia, 
kad kiekvienam naujokui ten-
ka pereiti gana griežtą atranką. 
Nors profesionalių atlikėjų an-
samblyje ir nėra, vis dėlto balsai 
turi derėti, o dainininkai sugebėti 
atlikti sudėtingus kūrinius. Dvi-
balsių dainų alytiškiai, ko gero, 
net nėra dainavę. O kad viskas 
idealiai skambėtų, tenka nema-
žai padirbėti. 

Pasirodymas „Vilties paukš-
tėje“ „Dzūkijai“ buvo savotiška 
generalinė repeticija. Draugijos 
pirmininkė Jūratė Kamičaitienė 
prasitarė, kad Tarptautinės neį-
galiųjų dienos proga ansamblis 
rengiasi labdaringam koncertui, 
į kurį pakvies Dzūkijos sostinės 
gyventojus.

Klausydamasi „Dzūkijos“ 
programos Birštono savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos pirmi-

Kurlink
Pasaulis didelis,
o tu – tiktai dulkelė.
Kurlink nupūs tave 
visatos smarkūs vėjai?
Gal į viršūnę 
kalno kuo aukščiausio,
o gal bedugnėj 
žūsi nugarmėjus?

Kurlink nuneš tave,
maža smiltele laiko?
Ar pėdsaką paliks
tavoji brydė?
Juk daužė jauną
viesulai paklaikę – 
kritai ir kėlei,
šaukdama paklydus. 

Žinai tik viena:
kilsi vėl į mūšį,
kol tik pajėgsi,
kol alsuos krūtinė –
tokia gimei – 
kovoti, nepalūžti,
drąsuolių garbei
himnus gieda minios.

Kurlink skrendi,
mažyti vabalėli?
Kaitriai liepsnoja
skaisčios aistrų ugnys.
Skrendi kovoti –
žūti ar laimėti –
o gal paskęsti
svaigioje bedugnėj?

Danutė KULIAVIENĖ
Jonava

Sparnuotas šešėlis
Kas tu esi, šešėli baltas?
Ir ką man su tavim daryt?
Sakau, gal mano akys kaltos, 
Betgi, matau, sparnus turi.

Kas tu – pasiuntinys ar sargas?
Ar man paskirtas tu esi?
Kam šioj pakalnėj tavo vargas?
Sėdėtumei kur debesy.

Kalbi be žodžių man, net keista.
Bet aš iš tikro viską suprantu!
Tik gaila, kad žinoti man neleista,
Ar dar ilgai šalia žingsniuosi tu...

Maldaknygė
Maldaknygė aplaistyta rauda
Odos viršelyje senatvės dryžiai
Labai seniai vienuolių įrišta
Pageltusiam lape juoduoja         
                                               kryžius.
Išsaugota močiutės šiluma
Protėvių švenčiausias žiburėlis
Per amžių kantriai nešama
Prasmės ir gėrio šaltinėlis.

Genovaitė ADIKLIENĖ
Utena

Danutė BATISIENĖ
Šakiai

Šalčininkų ansamblio repertuaro savitumas – daugiakalbės dainos.

Dainuoja Birštono ansamblio „Sugrįžki, jaunyste“ duetas  Onutė Gratulevi-
čienė ir Ramutė Zdanavičienė.

Alytaus rajono ansamblis „Šypsena“ atlieka ir saviškių sukurtas dainas.
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