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Lietuvos tautodailininkų galerijoje pristatyta paroda „Paprotinės lietuvių šventės 
drobėje“.

Tolerancijos iššūkiai

LND pirmininkas Ignas Mačiukas medalius ir diplomus įteikė rankų lenkimo rungties nugalėtojoms. 

Neįgaliųjų sporto žaidynėse – 
ir pirmasis, ir 100-asis laimėtas medalis

Tautodailininkų galerijoje – 
negalią turinčių kūrėjų darbai

vos gali vykti krepšinio aikštelėje. 
Pasak I. Mačiuko, labai svarbu, 
kad tik savo malonumui sportuo-
jantys žmonės daugiau sužinotų 
ir apie profesionalų sportą, galbūt 
patys, ypač jaunimas, pabandytų 
į jį įsitraukti. Lietuvos neįgaliųjų 
sporto federacijos atstovai taip pat 
turi planų čia susipažinti su mo-
tyvuotais, profesionalumo siekti 
galinčiais sportininkais. 

Lietuvos neįgaliųjų sporto 
žaidynėse galima sutikti ir spor-
tinę karjerą jau baigusių profe-
sionalų. Viena jų – neįgaliųjų 
sporto ir sveikatingumo klubo 
„Raseinių motyvas“ pirminin-
kė Irena Perminienė. „Buvęs 
sportininkas niekada nenueis į 
kamputį, atras sau nišą“, – sako 
noriai savo patirtimi su neįga-
liaisiais besidalijanti paralimpie-

tė, daugelio Europos ir pasaulio 
čempionatų prizininkė. Pasak 
jos, šios žaidynės – tikroji socia
linė reabilitacija. Čia susirenka 
skirtingų negalių, skirtingo pa-
jėgumo žmonės, bet visi gali 
pasireikšti, parodyti, ką sugeba. 

Regioninės žaidynės 
įplieskė sportinį azartą
Kelmės rajono neįgalių-

jų draugijos sporto entuziastai 
į finalines Lietuvos neįgaliųjų 
sporto žaidynes atvyko pirmą 
kartą. „Dalyvavome regioninė-
se žaidynėse Pakruojyje, Pasva-
lyje, parsivežėme keletą meda-
lių. Atsirado azartas, pasijuto-
me tikrais sportininkais, norė-
josi ir visos Lietuvos varžybose 
jėgas išbandyti. Ir čia, kai matai  

XIII Lietuvos neįgaliųjų 
sporto žaidynės į Garliavos 
sporto ir kultūros centrą su-
kvietė per 500 sporto entu-
ziastų. Įvairią negalią turin-
čių sportininkų laukė šaškių 
ir šachmatų, krepšinio 3x3, 
baudų metimo, smiginio, ran-
kų lenkimo ir bočios rungtys. 
Žaidynių dalyviams įteikti 54 
medalių komplektai. 

Judėjimo galia

Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ pirminin-
kė Viktorija Vitaitė džiaugiasi: nepaisant pandemijos, šie metai 
draugijai itin darbingi. Birželį prasidėjęs renginių ir įvykių ma-
ratonas dar nesibaigė. Vis dėlto V. Vitaitė pasigenda valstybės 
dėmesio kultūrai. Jos teigimu, jei taip bus ir toliau, daug metų 
negaliųjų asociacijų vykdomos ir savo naudą įrodžiusios prog
ramos gali išnykti. 

(nukelta į 3 psl.)

Entuziazmas neblėsta
Lietuvos neįgaliųjų draugi-

jos (LND) pirmininkas Ignas 
Mačiukas sako besidžiaugian-
tis, kad jau XIII kartą rengiamų 
žaidynių entuziazmas neblėsta – 
nepaisant sudėtingos pandemi-
nės situacijos jos ir vėl sukvie-
tė per pusę tūkstančio dalyvių. 
„Sportas – ne tik fizinės svei-
katos garantas, bet ir galimybė 
susitikti, pabendrauti, draugiš-
kai parungtyniauti“, – sako jis. 

Iš Kauno sporto halės žai-
dynių rengimo estafetę perė-
męs Garliavos sporto ir kultūros 
centras jau antrą kartą svetingai 
sutiko negalią turinčius sporti-

ninkus. Jo erdvės puikiai pritai-
kytos neįgaliesiems – vietos už-
tenka ir besivaržantiems, ir pa-
ilsėti panorusiems dalyviams.

Daugiau kaip per dešimtmetį 
susiklosčiusias žaidynių tradici-
jas kaskart paįvairina kokia nors 
naujovė. Šiemet čia prisistaty-
tas krepšinis vežimėliuose – šios 
sporto šakos profesionalai pade-
monstravo, kokios azartiškos ko-

Kviečia išbandyti vis naują 
kūrybos kryptį

Jau daugelį metų LND orga-
nizuoja įvairias kūrybines dirb-
tuves. Šiemet 10 negalią turin-
čių dailininkų, susirinkę Intur-
kėje, tapė Lietuvos tautinio pa-
veldo buitį, kalendorines papro-
tines šventes, atskirų regionų 
aprangos ypatumus. Nuo spalio 
5 dienos kūrybinėse dirbtuvėse 
gimusius tapybos darbus buvo 

galima apžiūrėti Vilniuje, Lie-
tuvos tautodailininkų galerijoje. 

„LND vienija 64 draugijas, 
kuriose yra labai kūrybingų, 
meniškų žmonių. Todėl rašome 
projektus ir kiekvienais metais 
kviečiame vis į kitas kūrybines 
dirbtuves, stovyklas ir plene-
rus“, – pristatant parodą sakė 
LND projektų vykdytoja Sau-
lė Vėjelienė. Paveikslus gražiai 

papildė pynimo iš žolynų kūry-
binėje stovykloje sukurti darbai. 
Juk kiekvienam kūrėjui norisi, 
kad jo darbai nedulkėtų lenty-
nose, kad jie būtų eksponuoja-
mi. „Džiaugiuosi, kad Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos galeri-
ja priglaudė mus. Tai puiki pro-
ga pristatyti kūrybingų žmonių 
darbus, galbūt paskatinti kitus 

Atvira visuomenė
Lietuvos tautodailininkų są-
jungos galerijoje pristatyta 
negalią turinčių kūrėjų dai-
lės darbų paroda. Šie darbai 
buvo sukurti rugpjūtį Molė-
tų rajone, Inturkėje, Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos (LND) 
surengtame plenere „Paproti-
nės lietuvių šventės drobėje“, 
kurį parėmė Lietuvos kultū-
ros taryba. 

(nukelta į 8 psl.)

Projekto „Musical Storytelling“ dalyviai.

(nukelta į 5 psl.)

Talentus padeda atrasti 
„Perliukai“

Rudenį muzikalius vaikus 
ir jaunuolius su negalia iš vi-
sos Lietuvos sutelkė įtraukaus 

muzikavimo konkursasfesti-
valis „Perliukai“. Šiemet jis – 
penktasis. Jau įvyko regioniniai 
konkursaifestivaliai Klaipėdoje  

Kultūrinė veikla – 
ant išlikimo ribos? 
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Šilutės rajono neįgaliųjų drau-
gijos narė Aldona Petkienė „Bi-
čiulystės“ skaitytojus informuo-
ja apie įvykusį ataskaitinį susi-
rinkimą. 

Prabėgo dar ketveri įdomių 
kelionių, smagių susitikimų bei 
linksmų popiečių kupini Šilu-
tės rajono neįgaliųjų draugijos 
metai. Atėjo diena, kai draugi-
jos nariai ir seniūnijų padalinių 
delegatai susirinko į ataskaitinę 
rinkiminę konferenciją ir spren-
dė, kam draugijos vairą patikėti 
kitiems 4 metams.

Ši konferencija vyko neį-
prastai, vieną dieną. Pirmiau-
sia buvo išklausyta draugijos 
pirmininkės Laimos Micienės 
ataskaita už per 4 metus nu-
veiktus darbus, finansininkė 
V. Paškauskienė išsamiai atsi-
skaitė, kur per ataskaitinį lai-
kotarpį buvo panaudotos lėšos, 
supažindinta su revizijos komi-
sijos išvadomis. Pažeidimų ne-
nustatyta, visos ataskaitos pa-
tvirtintos, darbai įvertinti gerai.

Išklausius ir patvirtinus atas-
kaitas, buvo renkami delegatai 
į konferenciją, kuri dėl pande-
mijos apribojimų vyko neįpras-
tai – tą pačią dieną. Seniūnijų 
padaliniai atsivežė savo iš anks-
to išrinktus delegatus, šilutiškiai 
siūlė ir rinko delegatus susirin-
kimo metu. Iš viso buvo išrink-
ti 28 delegatai. 

Prieš pradedant balsavimą 
draugijos pirmininkė L. Micie
nė padėkojo visiems už gražų 

bendravimą ir palinkėjo būti 
aktyviems renkant kitą vado-
vą. Ji pažadėjo pasidalyti 16 me-
tų darbo draugijoje patirtimi ir 
dalyvauti organizacijos veiklo-
je. Pasiūlyti 2 kandidatai į pir-
mininkus iš karto atsisakė da-
lyvauti rinkimuose. Neįgaliųjų 
draugijos nariai vadovo parei-
gose norėjo matyti tik savo da-
bartinę pirmininkę L. Micienę, 
juk tiek daug akimirkų praleis-
ta kartu. Delegatai vienbalsiai 
kėlė mandatus į viršų, garsiais 
plojimais palaikydami pirmi-
ninkę. Taigi L. Micienė tęs dar-
bus ir dar 4 metus kurs naujus 
sumanymus. Atnaujinta drau-
gijos taryba, perrinkta revizi-
jos komisija. 

Konferencijos narius links-
mino draugijos ansamblis „Ši-
lainė“ (vadovas Antanas Kmi-
ta), skambėjo Lilijos Žąsytie-
nės eilės.

Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė darbus tęs toliau

 Šilutė:

Laima Dulkytė vadovaus Šilutės ra-
jono neįgaliųjų draugijai dar vieną 
kadenciją.

Laima Gorpinič laiške „Bi-
čiulystei“ pasakoja apie turiningą 
zarasiškių kelionę į Kauną. 

Kelionių sezoną po žymias 
Lietuvos vietas Zarasų rajono 
neįgaliųjų draugijos nariai už-
baigė lankydami Kauną. 

Pakeliui užsukome į Tau-
jėnų dvarą. Mus pasitikusi gi-
dė išsamiai papasakojo jo isto-
riją. Taujėnų dvaras minimas 
nuo XVI a. antros pusės. Kla-
sicizmo stiliaus dvaro rūmai, 
pastatyti XIX a. pradžioje ir iki 
XX a. vidurio buvę kunigaikš-
čių Rad vilų rezidencija, išliko 
iki šių dienų. Pirmo aukšto ko-
ridoriuje apžiūrėjome tautodai-
lininkės Laimutės Fedosejevos 
(Benešiūnaitės) karpinių paro-
dą „Amžinybės šaknys“. Iki šių 
dienų išlikęs vienintelis Lietu-
voje medinis trijų aukštų svir-
nas. Aplink dvarą tvarkomas 
parkas, stengiantis jį pritaiky-
ti lankytojų reikmėms. Parko 
žvėrynėlyje gyvena alpakos, da-
nieliai, ožiukai, triušiai, povai, 
vandens ir naminiai paukščiai. 

Kelionę tęsėme Vytauto Di-
džiojo universiteto Botanikos 
sode. Sodas įsteigtas 1923 m. 
Jis lankytojus stebina augalijos 
įvairove. Pamatėme daug įdo-
mių ir egzotinių medžių, krū-
mų: gelsvažiedžius tulpme-
džius, japoninius puošmedžius, 
dviskiaučius ginkmedžius, tik
rąją metasekvoją. Parko tvenki-
niuose plaukioja antys, gulbės. 
Sodą šiuo metu puošia įdomios 
floristinės studentų kompozici-

jos, diplominiai darbai. Dide-
lį įspūdį paliko botanikos so-
do jurginų kolekcija. Sode yra 
didžiausias Lietuvoje rožynas, 
daug dekoratyvinių augalų, bi-
jūnų kolekcija, vaistinių ir pries-
koninių augalų skyrius. Įdomiai 
įrengta gruntą valančių augalų 
ekspozicija. Oranžerija ištisus 
metus kviečia susipažinti su šil-
tųjų kraštų augalais. 

Būdami Kaune užsukome į 
vienintelį pasaulyje Velnių mu-
ziejų. Dabar jau plačiai pasau-
lyje žinoma kolekcija pradė-
ta rinkti žymaus lietuvių dai-
lininko Antano Žmuidzinavi-
čiaus. Surinkęs apie 260 velnių 
eksponatų, dailininkas juos pa-
dovanojo valstybei. Šiuo metu 
Velnių muziejuje saugoma per 
3 tūkstančius velniukų – vaiz-
duojamosios ir taikomosios dai-

Turininga kelionė į Kauną Zarasai:

Zarasiškiai iš Kauno parsivežė daug įspūdžių.

lės kūrinių, suvenyrų, kaukių. II 
aukšte eksponuojama dailininko 
A. Žmuidzinavičiaus padovano-
ta kolekcija, III aukšte pristato-
mi lietuvių liaudies ir profesio-
naliosios dailės autorių sukurti 
velniukai, padovanoti muziejui 
po dailininko A. Žmuidzinavi-
čiaus mirties. IV aukšte – lanky-
tojų dovanos iš įvairių pasaulio 
šalių. Memorialinio namo eks-
pozicija supažindina lankytojus 
su tapytojo A. Žmuidzinavičiaus 
ir jo šeimos gyvenimu. 

Kultūringai pailsėję, pil-
ni gražių ir malonių įspūdžių, 
grįžome į namus. Atsisveikino-
me iki kitų metų. Planuosime ir 
lauksime naujų kelionių. 

O kad ilgi žiemos vakarai 
neprailgtų, įsileiskime į širdis 
kuo daugiau gerumo, šiltų šyp-
senų ir vidinės šviesos! 

Albina Balodienė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalijasi Akme-
nės rajono neįgaliųjų draugijos na-
rių kelionės į Auksinio elnio dvarą 
įspūdžiais.

Grupė Akmenės rajono neį-
galiųjų draugijos narių aplankė-
me Dargaičių (Šiaulių r.) kaime 
įsikūrusį mini zoologijos sodą. 
Po jo vykome į Kuršėnus, pa-
vaikščiojome pėsčiųjų tiltu per 
Ventos upę, apžiūrėjome Kur-

šėnų dvaro sodybą, pasukome 
Luokės pusėn...

Mūsų kelionės tikslas buvo 
pamatyti Rapaliuose (Telšių r.) 
esantį Auksinio elnio dvarą. 
Šiltas oras, gražiai rudenėjan-
ti gamta, nuo Šatrijos kalno at-
siveriantys horizontai bei spal-
vų gama nuteikė optimistiškai...

Grįžome namo truputį pa-
vargę, bet pasikrovę teigiamų 
emocijų! 

Pasidžiaugė rudenėjančia 
gamta

 Akmenė:

Akmenės neįgalieji aplankė Auksinio elnio dvarą.

Šalpos išmokos 2022 metais

Tikslinės kompensacijos neįgaliesiems 
2022 metais

SADM inf.
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visus žaidžiančius, besirungian-
čius, pakyla ūpas. Ritmą žaidy-
nėms davė sportininkų pasvei-
kinti atvykęs pučiamųjų orkes-
tras“, – sakė draugijos pirmi-
ninkė Birutė Alūzienė. Į Garlia-
vą iš Kelmės atvažiavę 9 žmo-
nės mėtė strėlytes, žaidė bo-
čią, dalyvavo kitose rungtyse. 
Nors, pasak pirmininkės, ats-
kiro sporto projekto kelmiškiai 
šiemet neturi, sveikatingumo 
veiklos neapleidžia – mankš-
tinasi su treniruok liais, mėgsta 
sportinius žaidimus. „Svarbiau-
sia, kad žmonės išeina iš namų, 
juda“, – įsitikinusi B. Alūzienė. 

LND pirmininkas I. Mačiu-
kas pasidžiaugė, kad regioninės 
žaidynės sportinio azarto įkvėpė 
ir kitoms neįgaliųjų draugijoms. 
Pasak jo, pavyko suaktyvinti Že-
maitijos regiono neįgaliuosius – 
į Telšiuose, Klaipėdoje vykusias 
sporto varžybas įsitraukė tikrai 
nemažai žmonių. O Vilkaviškio 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Janina Žekienė pasida-
lijo žinia, kad jų mieste sureng-
tose sporto žaidynėse dalyvavo 
net fizinę negalią turintis italas. 
Genujos neįgaliųjų organizaci-
jai priklausantis Džovanis Sa-
tiliti strėlyčių mėtymo rungtyje 
laimėjo sidabro medalį. 

Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkei Sandrai 
Ragaišytei šiemet pirmą kar-
tą teko rengti atrankines sporto 
žaidynes. Nemažai jų dalyvių 
čia pirmą kartą išbandė bočią. 
„LND pirmininkas atvežė šiam 
žaidimui skirtus kamuoliukus, 
supažindino su jo taisyklėmis. 
Beje, šiai rungčiai teisėjauti su-
tikusiai disko metikei Eglei Za-
rankaitei bočia irgi buvo naujie-
na, tad pati susidomėjusi išsiana-
lizavo žaidimo taisykles, – pasa-
koja S. Ragaišytė ir priduria, kad 
ši rungtis buvo pati populiariau-
sia. – Mūsų draugijos nariai ra-
gina pirkti kamuoliukus, nori 
mokytis žaisti. Ir sporto centras 
susidomėjo bočia. Taigi regio-
ninės žaidynės Utenoje pramy-
nė kelius šiam žaidimui.“ 

Populiariausios rungtys 
vietos neužleido

Bočia daugiausiai entuzias-
tų sulaukė ir Garliavoje. Kauno 

neįgaliųjų sporto klubo „San-
taka“ pirmininkė ir šios rung-
ties teisėja Irena Sadauskienė 
suskaičiavo, kad užsiregistravo 
net 43 komandos. „Žaidžiame 
atkrentamąsias varžybas: pralai-
mėjai – iškritai, antraip prireik-
tų kelių parų, kol nugalėtojus iš-
aiškintume, – sakė ji. – Prieš tris 
dešimt mečius bočią į Lietuvą iš 
Švedijos parvežė ukmergiškiai. 
Dabar ją žaidžia visi, vyksta Lie-
tuvos čempionatai, bočia įtrauk-
ta į paralimpines žaidynes. Tie-
sa, jose gali varžytis tik turintieji 
itin sunkią negalią.“ 

Daug entuziastų visada su-
laukia ir šaškių bei šachmatų 
varžybos. Jos jau turi savo did
meistrius, su kuriais prie lan-
guotų lentų ne kiekvienam drą-
su sėsti. Šaškių dvikovose sun-
ku prilygti Elektrėnų neįgalių-
jų draugijos sportininkui Ana-
tolijui Šugajevui, tad jonaviš-
kis Vilmantas Morkaitis džiau-
gėsi tik jam tenusileidęs ir 30 
vyrų grupėje iškovojęs sidabro 
medalį. 

Moterų grupėje aukso me-
dalį taip pat laimėjo elektrėniš-
kė Vlada Kibarienė. Kuršėniškė 
Kristina Kasperavičiūtė, atsto-
vavusi neįgaliųjų sporto klubui 
„Atgaiva“, pasidžiaugė, kad su ja 
sužaidė lygiosiomis. Tik suskai-
čiavus visų 7 partijų rezultatus 
paaiškėjo, kad surinko puse balo 
mažiau ir pelnė sidabrą. Mergi-
na pasakojo su šaškėmis susipa-
žinusi dar vaikystėje. Paskui ku-
riam laikui šį žaidimą buvo pri-
miršusi, bet vėliau jos varžovu 
tapo tėtis. „Žaisdavom ir šach-

matais – jų taisykles moku, bet 
į turnyrus nevažiuoju. Man ten 
per daug mąstymo, – juokauja 
Kristina. – Šaškių taisyklės ne-
sudėtingos, bet šiam žaidimui 
būdingos tam tikros kombina-
cijos, kurias reikia išmokti ir lai-
ku susiorientuoti.“

Jau keletą metų nuo gimi-
mo cerebrinį paralyžių turinti 
mergina yra įsitraukusi į Kuršė-
nų neįgaliųjų sporto klubo „At-
gaiva“ veiklą. Pasak jos, negalia 
nelabai trukdo gyventi, vaikys-
tėje buvo sunkiau. „Važiavom į 
sanatorijas, mane išmankštino, 
galiu vaikščioti, nors kai atsi-
sėdu, galiu ir neatsistoti – rau-
menys sukietėja, ima skaudėti. 
Vieną dieną gerai, kitą gali būti 
ir blogiau, bet negaliu skųstis, 
kitiems tokią pačią negalią tu-
rintiems žmonėms būna sun-
kiau“, – tikina mergina. 

Ilgoka žaidynių dalyvių ei-
lutė rikiavosi ir prie strėly-

čių mėtymo (smiginio) rung-
ties. „Sveikinam, surinkot 78 
taškus“, – suskaičiavęs į taiki-
nį susmigusias strėlytes Kau-
no „Santakos“ klubo narę Bro-
nę Jasnauskienę pasveikino šios 
rungties teisėjas. Tai buvo vie-
nas geriausių rezultatų, tačiau 
jis moterį ne itin nudžiugino. 
„Man tai nedaug, kartais dau-
giau kaip 100 taškų per tris me-
timus surenku, – sakė ji. – Sa-
vo strėlytes atsivežiau, norėjau 
prieš varžybas pasitreniruoti, 
bet nebuvo laiko.“ 

Šia sporto šaka B. Jasnaus-
kienė susidomėjo prieš porą 
metų. Treniruojasi klube ir na-
muose taikinį turi, tad gerėjan-
tys rezultatai jau nieko nestebi-
na. Moteris sako, kad jai patinka 
ir šaškės, ir bočia. „Man 77eri, 
džiaugiuosi kiekviena akimir-
ka, kiekviena galimybe – kur 
tik pajėgiu, visur einu, dalyvau-
ju“, – sakė optimistiškai nusitei-
kusi žaidynių dalyvė. 

Užteko vienos treniruotės – 
ir medalis laimėtas

Rankų lenkimas – jėgos rei-
kalaujanti, tad, atrodytų, labiau 
vyriška sporto rungtis, tačiau 
ją išbandyti norinčių moterų 
žaidynėse taip pat netrūksta. Ir 
kaskart atsiranda vis naujų stip
ruolių. Šįkart du medalius iš-
kovojo pirmą kartą varžybose 
dalyvavusi radviliškietė Euge-
nija Mončauskienė: I vietą 60 

kg svorio kategorijoje laimėjo 
lenkdama kairę ranką, II – de-
šine. „Irena Vilniuvienė, gerai 
žinoma rankų lenkikė, sykį pa-
rodė, padrąsino pabandyti, tai ir 
susirizikavau“, – šypsojosi su 4 
varžovėmis susirungusi Eugeni-
ja. Tiesa, moteris neslėpė nuolat 
lankanti sporto klubą, besitreni-
ruojanti – daugiau kaip 10 metų 
sergant Parkinsono liga mankš-
tintis labai svarbu.

Jurbarkiškė Irena Palubec-
kienė – nuolatinė rankų lenki-
mo rungties dalyvė. Už laimėji-
mus šioje sporto šakoje moteris 
turi 7 medalius. Kolekcijoje – 
ir šių žaidynių sidabro meda-
lis, kurį laimėjo lenkdama kairę 
ranką. Moteris kasdien kilnoja 
svarmenis. „Viena ranka 2,5 kg 
ir kita – tokį patį svorį po 10 
kartų išraunu“, – prisipažįsta ji. 

Antrą kartą prie rankų len-
kimo stalo sėdo ir kėdainiškė 
Simona Ribačiauskaitė. Smul-
kutei merginai dalyvauti to-
kioje rungtyje atrodė tikras iš-
šūkis, bet ji ir vėl pelnė meda-
lį, šįkart – bronzos. Dar geriau 
jai sekėsi mėtyti baudas – šios 
rungties rezultatai įvertinti auk-
so medaliu. „Turiu 8 ar 9 meda-
lius. Važiuojam į varžybas Kau-
ne, Šiauliuose, Panevėžyje – kur 
kviečia, ten ir dalyvaujam“, – 
šypsojosi trenerės Žanetos Važ-
gauskienės globojama VšĮ „Gy-
venimo namai sutrikusio inte-
lekto asmenims“ sportininkė. 

O štai rateliais judantis rasei-
niškis Virginijus Žemaitis XIII 
Lietuvos neįgaliųjų sporto žai-
dynėse pasiekė netikėtą rekor-
dą – pelnė 100ąjį savo sportinį 
trofėjų. O kad būtų dar tikriau – 
rekordą užtvirtino ir 101uoju, 
su „Raseinių motyvo“ komanda 
laimėtu bočios varžybose. 

Daug pozityvių emocijų su-
teikiantis projektas „XIII Lietu-
vos neįgaliųjų sporto žaidynės“ 
bendrai finansuojamas Sporto 
rėmimo fondo, kurį adminis-
truoja Švietimo mainų paramos 
fondas, lėšomis.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Neįgaliųjų sporto žaidynėse – ir pirmasis, 
ir 100-asis laimėtas medalis

(atkelta iš 1 psl.)

Akcija atkreipė dėmesį į saugumą kelyje

Bočios varžybose panoro dalyvauti net 43 komandos. 

Tadas Bartaševičius akcijoje „Esu matomas 2021 – atgal į mokyklą“. 

Kuršėniškę Kristiną Kasperavičiūtę nuo 
aukso medalio skyrė vos pusė balo. 

Raseiniškis Virginijus Žemaitis žai-
dynėse pelnė 100-ąjį medalį. 

„Šios akcijos pagrindinis su-
manytojas – Tomas Kvetenis iš 
Dovanudezė.lt. Kartą mudu dis-
kutavome, kaip būtų smagu su-
rengti akciją, kurios metu vai-
kai galėtų pasigaminti atšvaitus 
ant drabužių, kad atėjus rude-
niui taptų matomi kelyje. Taip 
gimė idėja atkreipti dėmesį ir į 
tai, kaip apsisaugoti nuo nelai-
mingo atsitikimo“, – sako vie-
nas iš renginio organizatorių 
„Spanguolės dirbtuvėlių“ įkū-
rėjas Tadas Bartaševičius. 

Lietuvos automobilių kelių 

direkcija sudarė galimybę iš-
bandyti saugos diržų įrenginius, 
imituojančius automobilio su-
sidūrimą ir apsivertimą. Akci-
jos dalyviai įsitikino, kaip svar-
bu segėti saugos diržus. Mari-
jampolės policija pristatė savo 
veiklą, kaip svarbu būti mato-
mam kelyje. 

„Spanguolės dirbtuvėlės“ 
renginio dalyvius supažindino 
su neįgaliųjų technika, kurią pa-
skolino „KidMan“. Vaikai no-
riai išbandė vežimėlį, neregio 
lazdelę, gestų kalbos abėcėlę. 
Pasak T. Bartaševičiaus, norė-
ta parodyti, kaip svarbu išmok-
ti prisitaikyti prie naujo gyve-
nimo, net jei ir patenki į nelai-
mingą eismo įvykį. Mažieji ak-
cijos dalyviai galėjo pasidaryti 
atšvaitų, prašė juos priklijuoti 

ant striukių, kepuraičių ir net 
pirštinaičių 

„Tai prevencinė akcija prieš 
patyčias ir už saugumą. Mes 
labai džiaugiamės, kad pavy-
ko padovanoti miesto vaikams 
ir suaugusiesiems bent šiek tiek 
supratimo apie tai, koks svarbus 
saugumas. Norėjome vaikams 
ir tėveliams priminti saugų eis-
mą kelyje, kad visi būtume lai-
ku pastebėti ir vakare laimingi 
susitiktume namuose“, – sako 
T. Bartaševičius. Jo teigimu, ši 
akcija parodė, kad dar daug vai-
kų po karantino nelabai supran-
ta, kaip reikia elgtis einant per 
gatvę, per pėsčiųjų perėją, kam 
reikia dėvėti dviratininko lie-
menę važiuojant su paspirtuku 
ar su dviračiu. 

„Bičiulystės“ inf.

Marijampolėje buvo sureng-
ta akcija „Esu matomas 
2021 – atgal į mokyklą“, 
kurioje ne tik atkreiptas dė-
mesys į saugumą kelyje, bet 
ir buvo galima išbandyti ne-
įgaliųjų techniką.  
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„Bičiulystę“  
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internete
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Visi trokštame ir nu-
sipelnome santykių, 

kuriuose jaustumėmės my-
limi, vertinami. Šį porei-
kį jaučia ir negalią turintys 
asmenys. Tiesa, kai kurie 
žmonės vis dar galvoja, kad 
neįgalieji pripranta būti vie-
ni, todėl jiems nebėra porei-
kio megzti romantinių san-
tykių. Iš tiesų nėra didelio 
skirtumo tarp neįgaliųjų ir 
negalios neturinčių žmonių 
poreikių (nors iš šalies, be 
abejo, gali atrodyti kitaip). 
Šiame tekste norėčiau pa-
sidalyti mintimis apie „ne-
sveikus“ santykius, kuriuos 
neretai tenka patirti negalią 
turintiems asmenims.  

Domėdamasi „nesvei-
kais“ santykiais sužinojau, 
kad neįgalieji, ypač mote-
rys, tris kartus dažniau pa-
tiria fizinį ir seksualinį par-
tnerio smurtą. Kas lemia to-
kį elgesį? Neretai neįgalie-
ji visuomenėje yra vertina-
mi kaip fiziškai silpni (pri-
klausomi nuo aplinkinių). 
Vedami tokio požiūrio jų 
gyvenimo partneriai elgia-
si netinkamai, nepagarbiai, 
o kai kurie negalią turintys 
žmonės tokiam elgesiui ne-
sipriešina. Baylor‘o medici-
nos koledžo Hiustone (JAV) 
mokslininkai nustatė, kad 
net ir smurtu paremti santy-
kiai kai kuriems žmonėms 
su negalia atrodo kaip vie-
nintelė galimybė būti rei-
kalingiems. Galime daryti 
prielaidą, kad tokia nuos-
tata kyla iš baimės būti pa-
liktiems. 

Žurnalistė Frances Ryan 
(Jungtinė Karalystė), beje, 
pati turinti negalią, straips-
nyje „Smurtas šeimoje ir 
neįgalios moterys“ („Do-
mestic Violence and Disa-
bled Women“) atkreipė dė-
mesį į dažnai pasitaikančią 
kontrolę santykiuose. Ji kyla 
iš to, kad smurtautojas tu-
ri ne tik fizinį pranašumą, 
bet dažnai yra ir tas asmuo, 
kuris rūpinasi neįgaliu(ia) 
partneriu(e).

„Nesveikuose“ santy-
kiuose netoleruotinas elge-
sys gali pasireikšti įvairiais 
būdais, pavyzdžiui, finansi-
niu smurtu, kai partneris(ė)  
naudojasi žmogaus su nega-
lia pinigais. Taip pat pasi-
taiko psichologinio smurto, 
kai asmuo menkinamas dėl 

savo negalios. Neretas ir sek-
sualinis smurtas, kai žmogus 
su negalia yra seksualiai iš-
naudojamas, nepaisoma nu-
brėžtų ribų. Prie smurto 
galime priskirti ir neįgalie-
siems brangių daiktų gadi-
nimą (pavyzdžiui, partne-
ris sugadina klausos aparatą) 
arba kai neįgaliajam nelei-
džiama pasinaudoti medici-
nos paslaugomis. Galiausiai 
minimi ir tokie atvejai, kai 
gyvenimo partneris(ė) nau-
dojasi neįgalaus asmens ne-
galia kaip pasiteisinimu, no-
rėdamas išsisukti iš keblios 
situacijos. 

Negalią turintiems žmo-
nėms nutraukti tokio po-
būdžio ryšį gali būti labai 
sunku. Nesulaukę pagalbos 
ar žinių apie pagalbos bū-
dus, jie dažniausiai negalės 
atsisakyti „nesveikų“ san-
tykių. Norėdami, kad žmo-
nės su negalia nepatirtų to-
kių išgyvenimų, turime la-
biau domėtis jų gyveni-
mu, įtraukti į bendruome-
nės veik lą, daugiau dėmesio 
skirti švietimui, padėti su-
prasti, kad smurtiniai san-
tykiai nėra vienintelis pa-
sirinkimas. Taip pat svarbu 
nutraukti tylą – būti neįga-
liųjų balsais ir siekti skleisti 
informaciją apie „sveikus“ ir 
„nesveikus“ santykius.

Norėčiau padėkoti tiems, 
kurie dovanoja meilę nega-
lią turintiems žmonėms. Ar-
timoje aplinkoje teko girdėti 
nuostabių istorijų, kai nega-
lios neturintieji besąlygiškai 
myli žmogų su negalia. My-
lėdami neįgalųjį jie pasiruo-
šę ginti savo interesus, ver-
tybes ir pasirinkimus, nors 
neretai šie žmonės iš aplinki-
nių sulaukia pačių įvairiau-
sių komentarų. Drįsčiau juos 
vadinti drąsiais. 

Taigi svarbu kalbėti apie 
savo problemas, nepalaikyti 
neišsipildžiusių, „nesveikų“ 
santykių, nes nė vienas žmo-
gus to nenusipelno. Atsira-
dus galimybei kurti sveikus 
santykius, svarbu nesileis-
ti sukaustomiems baimės, į 
save ir savo negalią pažvelg-
ti laisviau, neapsiriboti tik 
santykiais su likimo sesė-
mis/broliais. Visada gali at-
sirasti žmogus, kuriam rūpi 
ne tai, kaip atrodome, o ko-
kie mes esame. 

Inesa SKAPAITĖ

Kiekvienas 
esame 
vertas 
meilės 

Į pagalbą mokykloms – filmas apie 
autizmą bei įtrauktį visai šeimai

kaip buvo iki šiol. Šiandien daug 
autistiškų vaikų mokosi specia
liosiose mokyklose, specialio-
siose klasėse ar skirtas moky-
mas namuose.

Autizmo atveju ypač rei-
kalinga edukacija visuomenei. 
Vaikai nesupranta nematomų 
negalių – juk autistiškas kla-
siokas atrodo lygiai taip pat, bet 
kažkodėl elgiasi ar kalba keis-
tai. Prieš kelerius metus Lenki-
joje atliktas tyrimas parodė, kad 
95 proc. autistiškų vaikų ben-
drojo ugdymo mokyklose pa-
tyrė emocinį ir (ar) fizinį ben-
draamžių smurtą. Baisiausia tai, 
kad daugiau nei 50 proc. autis-
tiškų vaikų bendrojo ugdymo 
mokyklose patyrė emocinį ir 
(ar) fizinį pedagogų ar mokyklos 
darbuotojų smurtą. Juk ir suau-
gusiesiems sunkiau suprasti ne-
matomas negalias.

Švietimo darbuotojai ir tė-
vai dažnai kreipiasi į Lietuvos 
autizmo asociaciją prašydami 
priemonių, patarimų, kaip kal-
bėti su vaikais mokyklose, bū-
reliuose apie negalias, autizmą, 
neuroįvairovę. Šis pozityvus do-
kumentinis filmas puikiai tiks ir 
moksleiviui, kurio klasėje mo-
kosi autistiškas vaikas, bei jo tė-
vams, ir pačiam autistiškam vai-
kui, kuriam svarbu suprasti sa-
vo diagnozę iš teigiamos pusės.

Lietuvos autizmo asocia-
cija „Lietaus vaikai“, pristaty-
dama šį filmą Lietuvoje, tikisi, 
kad visuomenė geriau supras 
autistiškų žmonių patirtis bei 
bus atviresnė įtraukties projek-
tams švietimo sistemoje. Kom-
panija LEGO finansavo šio fil-
mo įgarsinimą lietuvių kalba, 
kad filmas būtų patogus žiūrėti 
ir jaunesnio amžiaus žiūrovams 
bei žmonėms, turintiems skai-
tymo iššūkių.

Barbora SUISSE 

„Kaip „Titanikas“ mane iš-
gelbėjo“ (Islandija, 2020) – tai 
dokumentinis filmas, įkvėptas 
tikros istorijos apie islandą ber-
niuką Brynjar Karl, kurio aistra 
istoriniam laivui „Titanikas“ ta-
po jo raktu į sėkmę gyvenime. 
Autizmo spektro sutrikimą tu-
rintis Brynjar per mažiau nei 
metus iš dovanotų LEGO kala-
dėlių sukonstravo 6,33 metrų il-
gio „Titaniko“ kopiją, ir ši isto-
rija apskriejo visą pasaulį.

Brynjar, dabar jau studen-
tas, tapo žinomu autizmo žinios 
skleidėju, kuris įkvepia vaikus ir 
siekia, kad mokyklose atsirastų 
vietos visų vaikų skirtingumui. 
Nes kiekvienas vaikas, autistiš-
kas ar ne, turi savo unikalų „X 
faktorių“.

Lietuvoje per metus autiz-
mas diagnozuojamas 200300 
vaikų. Higienos instituto duo-

menimis, Lietuvoje šiuo metu 
yra vos daugiau nei 2000 autis-
tiškų asmenų. Tačiau šis oficia-
lus skaičius, lyginant su pasau-
linėmis tendencijomis, turėtų 
būti kur kas didesnis – 12 proc. 
visos populiacijos. Lietuvoje 
dalis vaikų nediagnozuojami, 
statistikoje „pasislepia“ po ki-
ta diagnoze – pavyzdžiui, miš-
rus raidos sutrikimas, intelekto 
sutrikimas, diagnozuojami pri-
vačiai ir šeima pasirenka neat-
skleisti šio fakto, didelei daliai 
nustatomi tik mokymosi sutri-
kimai.

2020 m. birželį Seimas pri-
ėmė Švietimo įstatymo pakei-
timus – nuo 2024 m. rugsėjo 
1 d. specialiųjų poreikių turin-
tys mokiniai, kaip ir visi kiti, ga-
lės lankyti pasirinktą bendrosios 
paskirties mokyklą, o mokyklos 
nebegalės atsisakyti jų priimti, 

Nuo lapkričio 12 d.  į kino teatrus visoje Lietuvoje atkeliauja lie-
tuviškai dubliuota istorija visai šeimai – dokumentinis filmas 
„Kaip „Titanikas“ mane išgelbėjo“. Ruošiantis 2024 metų po-
kyčiams švietimo sistemoje, kai bendrosios paskirties mokyklos 
turės priimti visus vaikus – su negalia ar be, Lietuvos autizmo 
asociacija „Lietaus vaikai“ kviečia visas Lietuvos šeimas pažiū-
rėti šį pozityvų filmą ir kalbėtis šeimos rate apie mūsų visų skir-
tingumą bei kaip tai mus praturtina.

Filmo „Kaip „Titanikas“ mane išgelbėjo“ fragmentas. 

Nuo šiol negalią turintys 
klien tai Lietuvos pašto sky-
riuose bus aptarnaujami be 
eilės, jiems bus suteikiama 
nemokama siuntos pakavi-
mo paslauga, esant porei-
kiui – pagalba. 

Lietuvos pašto klientams, 
turintiems specialiųjų poreikių, 
vertėtų žinoti:
 jie aptarnaujami be eilės 

vos tik atsilaisvina darbuotojas;
 jeigu reikalinga papil-

doma pagalba arba konkretus 
aptarnavimo laikas, galima iš 
anksto užsiregistruoti vizitui 
pašto skyriuje, tereikia paskam-
binti telefonu 1842, parašyti 
el. paštu info@post.lt arba asme-
nine žinute „Facebook“ sociali-
niame tinkle;
 jeigu sudėtinga paruoš-

ti pašto siuntą siuntimui (supa-

kuoti bei užrašyti reikiamą in-
formaciją), siuntos paruošimo 
išsiųsti paslauga teikiama ne-
mokamai;
 informacija apie paštus, 

kurie yra pritaikyti žmonėms su 
neįgaliojo vežimėliu, skelbiama 
Lietuvos pašto interneto pusla-
pyje https://www.post.lt/paslau-
guteikimovietos;
 jei atsiimant siuntą nėra 

patogu naudotis paštomato ekra-
nu, galima paskambinti kontak-
tų centro darbuotojui ir paprašy-
ti atidaryti paštomato dureles;
 klientai, turintys klausos 

ir kalbos sutrikimų, regėjimo ar 
protinę negalią, kredito ar lizin-
go sutarčiai sudaryti gali kreip-
tis tiesiogiai į kreditorių.

Išsamią klientų, turinčių 
specialiųjų poreikių, aptarnavi-
mo tvarką galima rasti Lietuvos 
pašto interneto puslapyje. 

Lietuvos paštas primena, kad 

kaimiškose vietovėse gyvenan-
tys pašto klientai gali naudo-
tis ir mobiliojo laiškininko pa-
slauga, jam atvykstant į namus 
paimti ar pristatyti siuntą. To-
kio laiškininko atvykimas į na-
mus – nemokamas, o individu-
alius poreikius turintiems žmo-
nėms – itin patogus būdas nau-
dotis pašto paslaugomis.

Kiti artimiausi Lietuvos paš-
to planai įrengti paštomatų ekra-
nus žmonėms su negalia tinka-
mame aukštyje plečiant ir atnau-
jinant paštomatų tinklą (beveik 
pusė paštomatų tokius ekranus 
jau turi), taip pat atnaujinti Lie-
tuvos pašto ir Lietuvos pašto sa-
vitarnos interneto puslapius taip, 
kad jais galėtų naudotis regėji-
mo negalią turintys klientai. Iki 
2027ųjų planuojama visus pašto 
skyrius pritaikyti judėjimo nega-
lią turintiems klientams.

„Bičiulystės“ inf.

Lietuvos pašte – daugiau dėmesio 
klientams su negalia 
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(atkelta iš 1 psl.) Kultūrinė veikla – ant išlikimo ribos?

Koncertą pradėjusi renginio 
vedėja Ukmergės rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Zita 
Kviklienė pasidžiaugė, kad „Vil-
ties paukštė“ jau 7 kartą sparnus 
išskleidė Ukmergėje. Savo mu-
zikiniais kūriniais renginio da-
lyvius nostalgiškai nuteikė ži-

nomas akordeonistas, Ukmer-
gės rajono neįgaliųjų draugi-
jos narys Edvardas Ratautas. 
Z. Kvik lienė paskaitė savo su-
kurtą tekstą apie rudenį, apie 
žmogaus jausmus ir skambią 
dainą. Draugijos trio Audronė 
Bernadišienė, Janina Badokie-

nė ir Z. Kviklienė, akordeonu 
pritariant E. Ratautui, atliko ru-
deniu dvelkiančią dainą „Vieniši 
vakarai“. Koncertavo ir dar vie-
nas Ukmergės rajono neįgalių-
jų draugijos kolektyvas – mote-
rų vokalinis kvartetas „Kartos“.

Renginio svečius pasveiki-
nusi Ukmergės rajono savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Dalė Steponavičie-
nė visiems palinkėjo skambių 
akordų ir gražios šventės. Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos pro-
jektų vykdytoja Saulė Vėjelienė 
taip pat pasveikino visus šven-
tėjekonkurse dalyvavusius ko-
lektyvus, įteikė jiems padėkas, 
palinkėjo sėkmės kitais metais. 

Konkursinėje dalyje pasiro-
dęs Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugijos moterų vokalinis an-
samblis „Goda“ sulaukė daug 
pagyrų už dainų atlikimą, sce-
niškumą, rudeniu dvelkiančią 
sceninę aprangą. 

„Vilties paukštė“ 
sparnus išskleidė UkmergėjePaskutinis atrankinis „Vilties paukštės“ turas vyko Ukmergėje. 

Į jį atvyko kolektyvai iš Vilniaus, Jonavos, Ignalinos, Elektrėnų, 
Rokiškio, Raseinių, Birštono. Svečių teisėmis dalyvavo LASS 
ansamblis „Volungėlė“ iš Kaišiadorių. 

Pasitikdama kiekvieną ko-
lektyvą renginio vedėja papasa-
kojo, kiek metų jis gyvuoja, iš 
kur atvyko, pristatė programą, 
kolektyvo vadovą, o žiūrovus 
ragino visus palaikyti plojimais. 
Renginio dalyvius pristatyti pa-
dėjo ir skaidrės apie kiekvieną 
miestą, iš kurio jie atvyko. Ko-
lektyvus į sceną lydėjo ekrane 
sparnais mojantis paukštis.

Vertinimo komisijai teko 
sunkus darbas išrinkti geriausią 
kolektyvą. Pasak komisijos pir-
mininkės Dalios Sližytės, kiek
vienas buvo vertas plojimų, sa-
vaip gražus ir įdomus. 

Šio turo nugalėtoju tapo 
Elektrėnų neįgaliųjų draugijos 
mišrus ansamblis „Žara“, surin-
kęs daugiausiai komisijos bal-
sų. Komisija apgailestavo, kad 
renkamas tik vienas kolekty-
vas, nes nugalėtojo vardo ver-
tų buvo ir daugiau – tik 5 ba-
lais nuo „Žaros“ atsiliko Biršto-

no neįgaliųjų draugijos moterų 
vokalinis ansamblis „Sugrįžki, 
jaunyste“. D. Sližytės teigimu, 
labai svarbu, kad kolektyvai ir 
toliau dirbtų, repetuotų, kad 
mylėtų dainą, nes taip žmogus 
pamiršta rūpesčius, skausmą, 
dvasinį šaltį…

Z. Kviklienė nuoširdžiai dė-
koja visai Ukmergės rajono ne-
įgaliųjų draugijos komandai 
už puikų darbą šventės metu, 
Ukmergės rajono savivaldybei 
už paramą šventeikonkursui, 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėjai Astai Leonavičienei – už 
bendravimą su atvykusiais ko-
lektyvais ir jų vadovais. 

„Vilties paukštės“ turus fi-
nansuoja Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, 
Lietuvos kultūros taryba, rengi-
nius organizuoja Lietuvos neį-
galiųjų draugija. 

„Bičiulystės“ inf. 

Turo nugalėtoju tapo Elektrėnų neįgaliųjų draugijos mišrus ansamblis „Žara“.

ir Šiauliuose, per šiuos ir ki-
tus metus konkursasfestivalis 
dar lankysis Vilniuje, Alytuje 
ir Kauno r. 

5 regioninių konkursų laure-
atai pasirodys kitų metų rudenį 
Vilniuje vyksiančiame konkur-
sofestivalio uždaryme. Į festi-
valio veiklas šiais metais įsitrau-
kė apie 200 vaikų ir jaunuolių. 
Pasak V. Vitaitės, vienas iš ren-
ginio tikslų – atrasti jaunuo-
sius talentus, padėti jiems iš-
reikšti save, sudaryti galimybes 
pasirodyti scenoje, ugdyti savo 
kompetencijas. „Guboja“ suda-
ro galimybes jiems išvažiuoti 
į konkursus užsienyje, kviečia 
tobulintis „Perliukų akademi-
joje“, pasirodyti koncertuose. 
„Kiekvienam atlikėjui reikalin-
ga scena, kad jis galėtų augti“, – 
įsitikinusi V. Vitaitė. Ji džiaugia-
si, kad ne vienas „Perliukų“ lau-
reatas tapo profesionaliu muzi-
kantu ir iki šiol nenutrūksta jų 
ryšys su „Guboja“.

Muzikavo Birštone 
Neseniai Birštone pasibaigė 

Erasmus+ finansuotas projek-
tas „Musical Storytelling“, ku-
riame dalyvavo muzikantai iš 
4 valstybių (Lietuvos, Šiaurės 
Makedonijos, Vokietijos, Liuk-
semburgo). Per 5 dienas projek-
to dalyviai, vadovaujami džia-
zo muzikanto, kompozitoriaus, 
aranžuotojo, dirigento, prodiu-
serio Remigijaus Rančio, paren-
gė muzikinę programą, kurioje 
sėkmingai dalyvavo ir 4 drau-
gijos „Guboja“ atstovai: džia-
zo pianistas Raigardas Daraga-
nas, džiazo dainininkė Rinalda 
Pocevičiūtė, pianistė Dainora 
Laukžemytė (Rubašenko), dai-
nininkė Vaida Butautaitė. 

„Buvome šio projekto part
neriai. Jo tikslas – atskirties 
mažinimas. Mūsų žmonėms ši 
patirtis buvo be galo naudin-
ga. Jie ne tik dainavo, bet ir šo-
ko. Čia nebuvo jokios negalios. 
Mačiau tiesiog jaunus žmones, 
kurie myli muziką ir gyvenimą. 

Tai didžiulis stimulas jiems to-
bulėti ir rengti naujas progra-
mas, puiki proga socializuotis, 
pabendrauti anglų kalba“, – sa-
ko V. Vitaitė. Jos teigimu, tokie 
projektai turi didelę prasmę jų 
dalyviams, artimiesiems. Tai ir 
puikus būdas reprezentuoti Lie-
tuvą. Prie šių tikslų prisidėjo 
ir projekto dalyviams pareng-
tas draugijos „Guboja“ prista-
tymas, ir VšĮ „Mažoji guboja“ 
parodytas spektaklis „Ilgas ke-
lias namo“ (režisierius Povilas 
Krivickas). 

Keliauja po visą Lietuvą 
ŠakiaiPalangaKlaipėda

PlungėDruskininkai – toks šią 
vasarą buvo draugijos „Gubo-
ja“ muzikinės veiklos maršru-
tas. Vyko „Perliukų akademija“, 
nacionalinio „Spalvų muzikos“ 
orkestro kūrybinės dirbtuvės, 
muzikinė stovykla, edukaciniai, 
kiti renginiai bei koncertai vi-
suomenei. Įvairiose veiklose da-
lyvavo daugiau kaip 60 įvairaus 
amžiaus negalią turinčių žmo-
nių iš Vilniaus, Šiaulių, Klaipė-
dos, Joniškio, Alytaus, Druski-
ninkų, Mažeikių, Plungės ir kt. 
Jiems buvo sudarytos sąlygos sa-
viraiškai, bendradarbiavimui su 
profesionaliais muzikais, meno 
mėgėjais.

„Buvo renginių bei veiklų 
maratonas ir sėkmingai jį įvei-
kėme“, – sako V. Vitaitė. Jos 
teigimu, iššūkių buvo nemažai, 
ypač dėl su Covid19 susijusių 
aplinkybių. Tačiau visus rūpes-
čius atpirko dalyvių šypsenos 
ir žiūrovų plojimai. „Gubojos“ 
pirmininkė įsitikinusi – kultū-
ra, meninė veikla pandemijos 
laikotarpiu daugeliui negalią tu-
rinčių žmonių padėjo lengviau 
išgyventi. Jie galėjo realizuoti 
save, nebuvo vieniši, o iš stovy-
klų ir kūrybinių dirbtuvių grįžo 
pasisėmę energijos, gerų įspū-
džių. Be to, surengta nemažai 
koncertų viešose erdvėse, kurie 

padeda griauti stereotipus apie 
negalią. „Už finansinę paramą, 
remiant šią veiklą, esame dė-
kingi Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentui prie Socialinės apsau-
gos ministerijos ir Lietuvos kul-
tūros tarybai“, – sako V. Vitaitė.

Bene didžiausias koncer-
tas vyko per „Sostinės dienas“ 
Vilniuje. Jis apjungė draugijos 
„Guboja“ ir Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos kūrybines 
pajėgas. Nacionalinis „Spalvų 
muzikos“ orkestras koncerta-
vo su ilgamečiu bičiuliu Jurgiu 
Brūzga, scenoje pasirodė orkes-
tro solistas Emilis Korickij, dai-
nininkai Gražvydas Sidiniaus-
kas, V. Butautaitė ir duetas „The 
Wind Rose“, kuris dalyvavo 
tarptautiniame žmonių su re-
gėjimo negalia dainų konkurse 
ILSC („International LowVisi-
on SongContest“).

Pasak V. Vitaitės, „Guboja“ 
jau 16 metų „Sostinės dienų“ 
metu sukviečia į Vilnių meno 
mėgėjus su negalia ir jų ben-
draminčius iš įvairių šalies re-
gionų. Ji sako matanti poreikį – 
žmonės labai nori dalyvauti šio-
je šventėje, parodyti, ką per me-
tus sukūrė, įsilieti į kitų kūrėjų 
būrį, tačiau jau kelintus metus 
nepavyksta tam gauti finansavi-
mo. Vis dėlto V. Vitaitė nenu-
leidžia rankų ir tikisi bent kas 
antrus metus žmonių su nega-
lia organizacijoms sudaryti ga-
limybę dalyvauti didžiausioje 
sostinės šventėje.  

Kultūra nereikalinga? 
Nors veiklos netrūksta, 

V. Vitaitė nėra nusiteikusi op-
timistiškai. Jos teigimu, valsty-
bės institucijų požiūris į kultū-
rą kelia mažų mažiausiai nuos-
tabą – šiuo metu atrodo, kad to-
kia veikla yra nelabai reikalin-
ga. „Susidaro situacija, kad nėra 
programos, iš kurios neįgaliųjų 
organizacijų vykdoma kultūrinė 
veikla galėtų būti finansuojama. 
Kultūros tarybos kartelė iškelta 
labai aukštai – nedaugelis orga-
nizacijų gali gauti paramą. Aso-
ciacijų finansavimas orientuo-
jasi į teisų gynimą. Socialinės 
reabilitacijos programoje taip 
pat nebeliko meninės veiklos. 
Esame užburtame rate, atrodo, 
kad daugelis kultūrinių, meni-
nių veiklų turės išnykti“, – ap-
gailestauja „Gubojos“ vadovė. 

„Gubojos“ suburtas nacio-
nalinis „Spalvų muzikos“ or-
kestras – vienintelis tokio pobū-
džio kolektyvas Lietuvoje, gy-
vuojantis jau 23 metus, kuriame 
muzikuoja žmonės, paliesti ne-
galios ir muzikos profesionalai iš 
visos šalies. Kolektyvas aktyviai 
koncertuoja Lietuvoje bei užsie-
nyje. Visuomenei prisistatančių 
kolektyvų turi ir kitos neįgaliųjų 
organizacijos. „Ar tokia veikla 
nereikalinga? Ar šitie kolektyvai 
neverti paramos, nors savo vei-
kla garsina Lietuvą?“ – klausia 
V. Vitaitė. Jos įsitikinimu ypač 
svarbu išsaugoti geriausius ko-
lektyvus, tradicinius renginius. 

„Gerbiu organizacijas, ku-
rios teikia įvairias paslaugas, 
jos labai reikalingos, bet po-
žiūris į kultūrą, meninę raišką 
mane gąsdina. Žmonės palikti 
nežinomybėje. Aš manau, kad 
tai nėra teisinga. Nemačiau nė 
vienos organizacijos, kuri vyk-
dydama kultūrinę veiklą, kenk-
tų neįgaliųjų bendruomenei. 
Atvirkščiai – ši veikla duoda 
labai daug“, – sako V. Vitaitė. 

Ji griežtai nesutinka, kad to-
kios veiklos yra segreguojančios 
negalią turinčius žmones. Kaip 
tik daugelis veiklų – integraci-
nės, skatina įtrauktį. Nacionali-
niame „Spalvų muzikos“ orkes-
tre kartu su negalią turinčiai-
siais muzikuoja 10 profesionalių 
muzikantų. „Tai yra tikriausia 
bendrystė, kurią vienija muzika. 
Taip pat tokia veikla prisideda ir 
prie visuomenės švietimo, – sa-
ko V. Vitaitė. – Neįgaliųjų ben-
druomenėje yra labai talentin-
gų žmonių, kuriems reikia pa-
dėti išeiti į sceną. Ypač neramu 
dėl padėties regionuose, kur da-
lyvavimas kultūrinėje veiklo-
je gali būti vienintelė žmogaus 
su negalia išėjimo į visuomenę 
galimybė.“

Pasak V. Vitaitės, reikia dau-
giau viešai kalbėti, kas turėtų bū-
ti remiama, atlikti išsamią ana-
lizę, kokios kūrybinės, meninės 
veiklos pasiteisina, kurios ne, pa-
rengti ilgalaikę neįgaliųjų kultū-
rinės, meninės veiklos strategiją. 

Vis dėlto „Guboja“ turi ir 
kuo pasidžiaugti – pavyko sėk
mingai sudalyvauti sudėtinga-
me Lietuvos kultūros tarybos 
organizuotame Strateginių aso-
ciacijų ir skėtinių organizacijų 
finansavimo konkurse ir gau-
ti finansinę paramą 3 metams. 
„Tai sustiprins mūsų asociaciją, 
suteiks platesnes meninės sa-
viraiškos, edukacijos, kūrybos 
galimybes asmenims su nega-
lia“, – džiaugiasi V. Vitaitė. 

Emilija STONKUTĖ 

Įtraukaus muzikavimo konkursas-festivalis „Perliukai“ padeda atkleisti jau-
nuosius talentus.
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tojas Vytautas Pranskūnas pri-
stato naują projektą. 

„Platformos veikimo prin-
cipas paprastas – vienoje pusėje 
turime vyresnio amžiaus žmo-
nes ar jų artimuosius, kurie nu-
rodo, kokios ir kada jiems pagal-
bos reikia, o kitoje – platformoje 
registruotus ir patikrintus asis-
tentus, kurie turi laisvo laiko 
ir už savo nustatytą valandinį 
įkainį priima pagalbos prašymus 
konkrečioms užduotims“, – tei-
gia V. Pranskūnas. 

Informaciją, kada ir kokių 
paslaugų reikia, vyresnio am-
žiaus žmonės ar jų artimieji pa-
teikia programėlėje ir vėliau pa-
tys išsirenka asistentą iš žmonių, 
kurie išreiškė norą padėti, sąra-
šo. Juo gali tapti bet kuris Lie-
tuvos gyventojas – tereikia už-
siregistruoti platformoje, praeiti 
saugumo patikrinimo ir tapaty-
bės nustatymo procedūrą, nu-
statyti savo valandinį įkainį bei 
norimas teikti paslaugas. 

„Visas bendravimas tarp 
abiejų pusių ir atsiskaitymas už 
paslaugas vyksta programėlėje. 
Tai leidžia išvengti tarpininkų 
ir užtikrinti mažesnes paslaugų 
kainas nei samdant nuolatinius 
pagalbininkus. Suprantame, kad 
saugumas ir pasitikėjimas čia itin 
svarbus, todėl kiekvieną, norintį 
užsiregistruoti asistentu, atidžiai 
tikriname, bendradarbiaujame 
su viena didžiausių ir saugiau-
sių tarptautinių mokėjimų plat-
formų, kuri padeda atlikti žmo-
gaus tapatybės nustatymo proce-
są. Taip pat kiekvieną asistentą 
galima įvertinti atsižvelgus į jo 
atliktų paslaugų kokybę, o iški-
lus nesklandumams – tiesiogiai 
susisiekti su mūsų komanda“, – 
sako V. Pranskūnas.

Lipdukas ant lango
Utenos policijos bendruo-

menė, rajono savivaldybė ir se-
niūnijos įgyvendina dar vieną 
gražią iniciatyvą – prevencinę 
priemonę „Savo kieme aš sau-
gus“. Vienkiemių gyventojai in-
formuojami apie asmens ir turto 
apsaugą, pasirūpinama kokybiš-
ku gyvenamosios vietos prieigų 
apšvietimu, kad teritorija taptų 
gerai matoma, nepalanki dary-
ti teisės pažeidimus ir nusikals-
tamas veikas.

Rugpjūčio pabaigoje Utenos 
policijos pareigūnai lankė vien-
kiemių gyventojus. Ant gyve-
namųjų pastatų buvo pritvir-
tinti LED šviestuvai su judesio 
davikliais ir saulės baterijomis, 
išklijuoti prevenciniai lipdukai 
„Mus ir mūsų turtą saugo po-
licija“. Pareigūnės patarė senjo-
rams, kaip apsaugoti save ir sa-

vo turtą siekiant išvengti vagys-
čių ir sukčiavimo atvejų, įteikė 
dalijamąją informaciją. Planuo-
jama, kad Utenos rajono vien-
kiemių gyventojams, gyvenan-
tiems atokiose vietovėse, bus 
įteikti saugos įrenginiai – pa-
galbos mygtukai. 

„Vyresniame amžiuje prastė-
jant atminčiai ir kognityvinėms 
funkcijoms keičiasi žmogaus pa-
saulio priėmimas. Vyresnio am-
žiaus žmonių artimieji dažnai 
pažymi, kad jų giminaitis ta-
po įtaresnis, labiau dėl ko nors 
nuogąstauja. Progresuojant de-
mencijoms gali atsirasti dažnes-
ni pasireiškimai tokių situacijų, 
kad „mane apvogė“, „dingo ma-
no daiktai“. Manau, kad jei nuo-
šaliau gyvenantis vyresnio am-
žiaus žmogus bus pabendravęs 
su policijos pareigūnu, iš jo iš-
girs, kaip apsaugoti save ir savo 
turtą, jis jausis saugiau, – sako 
J. Misevičienė. – Galvoju, kad 
tokios vietinių bendruomenių 
iniciatyvos labai svarbios, ypač 
tiems senjorams, kurie jau ima 
netekti atminties, kuriems ima 
reikštis Alzheimerio simptomai.“

Kaip padėti, kai viskas 
pamirštama

Pasak VšĮ Inkocentras va-
dovės J. Misevičienės, maž-
daug vienas iš aštuonių vyres-
nių kaip 65 metų asmenų serga 
Alzheimerio liga. Ji pasidžiau-
gė, kad pagalbos galime ras-
ti kur kas daugiau nei jos buvo 
prieš 8 metus. 

Šiuos žmones slaugantiems 
ir jiems padedantiems žmo-
nėms VšĮ Inkocentras vadovė 
siūlo dažniau vyresnio amžiaus 
žmogaus paklausti, ar prabun-
da naktimis į tualetą, ar nebūna 
dienos gale šlapios apatinės kel-
naitės. „Tai kontroliniai klausi-
mai, kurie leis suvokti, ar žmo-
gui neprasideda šlapimo nelai-
kymas. Šlapimo nelaikymas, kai 
yra dar ir atminties sutrikimų, 
labai blogina žmogaus būklę. 
Jausti gėdą žmogus nepamiršta 
ir tas jausmas yra visai nereika-
lingas. Tereikia įpratinti žmogų 
naudotis slaugos priemonėmis, 
kad tai taptų automatišku ju-
desiu. Taip pat verta su senjoro 
ar senjoros mediku pasikalbėti 
apie gydymo galimybes. Ne vi-
suomet šlapimo nelaikymas vy-
resniame amžiuje bus liga visam 
gyvenimui. Gydymo ir pagalbos 
būdų yra, reikia tik pasikalbėti 
apie tai su šeimos gydytoju. Ir 
svarbiausias patarimas – nepa-
mirškime savo artimųjų, tada 
jiems bus sunkiau pamiršti mus 
ir save“, – sako J. Misevičienė. 

Daiva AUSĖNAITĖ

Svarbiausia – judėti
A. Vilkytė sako, kad norint 

skirti pakankamai dėmesio są-
narių sveikatai, visų pirma rei-
kia suprasti jų sandarą. „Sąna-
rį sudaro jį supantis raumeny-
nas, kremzlės bei raiščiai. Nors 
šios struktūros yra atsakingos už 
skirtingas funkcijas, jos visos yra 
vienodai svarbios“, – teigia ji. 

Gydytoja pasakoja, kad net 
patys nenumanydami, sąnariais 
pradedame rūpintis dar vaikys-
tėje – daug ir aktyviai judėdami, 
sportuodami. Taip užtikriname, 
kad aplink sąnarį esantys raume-
nys būtų stiprūs. Raumenys sta-
bilizuoja sąnarį ir užtikrina tei-
singą jo biomechaninę funkciją. 
Norėdami išvengti traumų, to-
kių kaip raiščių plyšimas, gali-
me imtis prevencijos judėdami. 
Tai gali būti apšilimas, tempimo 
pratimai prieš pradedant spor-
tuoti, patogi avalynė ir elemen-
tarus atsargumas sportuojant. 

Ypač turėtume saugoti at-
raminius paviršius – kremzlę. 
Tai sudėtingas audinys, kuris 
gali atsinaujinti iki 25erių me-
tų, o vėliau ima nykti. Nykimo 
procesas priklauso nuo daugy-
bės veiksnių: genetinio polinkio 
į ankstyvą artrozę, fizinio akty-
vumo, anksčiau patirtų traumų, 
viršsvorio ir pan.

Pasak A. Vilkytės, dalį veiks-
nių galime keisti daugiau dėme-
sio skirdami savo įpročiams ir 
gyvenimo būdui. Pasiekus tam 
tikrą kremzlės susidėvėjimo lygį, 
jos kokybei pagerinti verta tai-
kyti specialias medicinines prie-
mones. „Šiuo metu pasiūla labai 
plati – nuo maisto papildų, mo-
derniausių technologijų, nano
struktūrų iki kamienininių ląste-
lių terapijos“, – vardija gydytoja. 

Dažniausios sąnarių 
skausmo priežastys

Paklausta, kada verta kreip-
tis pagalbos į medikus, gydytoja 
rekomenduoja tai daryti tik su-
trikus sąnario funkcijai, atsiradus 
skausmui, tinimui ar kito pobū-
džio diskomfortui. „Kreiptis į or-
topedą traumatologą neturint jo-
kių skundų dėl skausmo, defor-
macijos ar judesio sutrikimo, o 
tik dėl profilaktinės apžiūros nė-
ra tikslinga. Ją puikiai gali atlik-
ti šeimos gydytojas“, – teigia ji. 

Dažniausia sąnarių skausmo 
priežastis, kurią išskiria A. Vil-
kytė, yra kremzlės pažeidimas. 
Skausmai ir nestabilumo pojū-
tis ar dalinė sąnario funkcija ga-
li atsirasti ir plyšus raiščiams ar 
meniskams. Taip pat sąnarius 
gali skaudėti ir po erkės įkan-
dimo, virusinių susirgimų, reu-
matologinių ligų.

Sąnarių sveikata – jūsų 
rankose

Mityba, gyvenimo būdas ir 
sportas – veiksniai, kurie tiesio-
giai susiję su sąnarių sveikata ir 
ilgaamžiškumu. „Kremzlės ląs-
telė pagal savo struktūrą yra vie-
na sudėtingiausių ląstelių žmo-
gaus kūne, todėl mityba jai turi 
daug įtakos. Dėl to mes, ortope-
dai traumatologai, besiremda-
mi Tarptautinės kremzlės rege-
neracijos ir išsaugojimo (ICRS) 
organizacijos gairėmis, kartais 
rekomenduojame sąnarius „pa-
maitinti“ papildoma gliukoza-
mino doze“, – sako A. Vilky-
tė. Ji priduria, kad fizinis akty-
vumas iki 25 metų yra reikš-
mingas pokremzlinio sluoksnio 
tvirtumui. O ateityje – ir pačios 
kremzlės gyvybingumui.

Gydytoja pastebi, kad visuo-
menėje vis dar tikima, jog sąna-
rio būklę gali pagerinti augalinių 
preparatų, kompresų, tepalų var-
tojimas. Gajus ir mitas, kad skau-
dant sąnariui būtina dėvėti įtvarą 
arba stengtis kuo mažiau judėti. 

Kitoks požiūris į sveikatą
„Šiuolaikiniai pacientai su-

pranta, kad prevencija yra nau-
dingesnė, kai pažeidimai sąna-
riuose dar nestiprūs“, – džiau-
giasi gydytoja. Ji sako, kad pas-
taraisiais metais pasaulyje dar 
daugiau dėmesio skiriama orto-
biologijai – kai taikant šiuolaiki-
nes technologijas, paciento imu-
ninės ląstelės panaudojamos są-
nariniams paviršiams atnaujinti.

Kitas novatoriškas būdas, 
galintis padėti žmonėms, ken-
čiantiems sąnarių skausmą – 
autologinių baltymų terapija. 
Ji ne tik padeda išsaugoti sąna-
rius, bet ir lėtina kremzlės dėvė-
jimosi, nykimo procesus. Auto-
loginių baltymų terapija puikiai 
tinka tiems, kam diagnozuotas 
ankstyvas ar vidutiniškai pažen-
gęs osteoartritas ir kuriems ope-
racijos ar kiti gydymo būdai ne-
buvo efektyvūs. 

Ši terapija gali padėti norin-
tiems gyventi aktyviai. Atologi-
nių baltymų terapijos metu nau-
dojama speciali ląstelių sistema, 
iš kurios paėmus žmogaus krau-
jo  sukuriama unikali injekcija. 
Ji suleidžiama tiesiogiai į sąna-
rį, o injekcijoje esantys baltymai 
padeda pašalinti skausmą suke-
liančias priežastis. Pati proce-
dūra yra itin paprasta ir trunka 
vos 30 min. Anot A. Vilkytės, 
tai puikus būdas atitolinti ope-
raciją ir ilgiau džiaugtis gyveni-
mu be skausmo. Po procedūros 
pacientas gali iškart grįžti į kas-
dienę veiklą.

„Bičiulystės“ inf.

Mes pamiršome tuos, 
kurie viską pamiršo Sąnariais reikia rūpintis 

ne tik vyresniame amžiuje
Visuomenėje vis dar įprasta manyti, kad sąnarių problemos ir 
su jomis susijęs skausmas – tik vyresnio amžiaus žmonių rū-
pestis. Ortopedė traumatologė Akvilė Vilkytė sako, kad šiuo mi-
tu nereikėtų vadovautis, o sąnarių sveikata – mūsų pačių ran-
kose. Nuo įprastų kasdienių įpročių – mitybos, fizinio krūvio – 
iki pažangių medicininių priemonių, padedančių spręsti sąnarių 
skausmo bei susidėvėjimo problemas. 

Tyrimas – artimųjų globoti 
nėr kada

Kas penktas Lietuvos gyven-
tojas savo aplinkoje turi vyres-
nio amžiaus artimųjų, kuriems 
dėl sveikatos būklės reikia nuo-
latinės priežiūros ar periodinės 
pagalbos kasdienėse užduotyse, 
pavyzdžiui, nusiprausti, padary-
ti valgyti ar nueiti į parduotuvę. 
Tačiau tik 21 proc. turinčiųjų 
tokių artimųjų teigia, kad tam 
gali skirti pakankamai laiko, ro-
do Lietuvos gyventojų nuomo-
nės tyrimas.  

„Spinter tyrimai“ atliktas 
reprezentatyvus šalies gyvento-
jų nuomonės tyrimas atskleidė, 
kad 34 proc. turinčiųjų vyres-
nio amžiaus artimųjų, kuriems 
reikia globos, jiems negali skir-
ti pakankamai laiko, o 45 proc. 
gali pagelbėti tik iš dalies. Pag
rindinės priežastys, kodėl jie ne-
pasitelkia pagalbos: per brangu 
(39 proc.), nepasitikima kitais 
žmonėmis (22 proc.) ar nežino-
ma, kur kreiptis (9 proc.). 

„Kasmet keliaujame po Lie-
tuvą, skaitome paskaitas apie 
slaugą, apie slaugos priemones 
ir kaip padėti sau ar savo arti-
miesiems, kurie turi šlapimo 
nelaikymą, kitų ligų. Kas kar-
tą matau socialinius darbuoto-
jus, slaugytojas. Jie yra rajonų 
gailestingumo centrai, jie ži-
no kiekvieną savo apylinkės 
gyventoją, kuriam reikia pa-
galbos. Tačiau aiškiai suvokiu, 
kad tos moterys ir vyrai neša 
ant savo pečių per didelę naš-
tą, nes slaugomų asmenų yra 
daug. Manau, kad nemaža pa-
galba čia galėtų tapti bendruo-
menės. Tik, žinoma, eiliniams 
bendruomenės nariams gali ne-
pakakti žinių ir kompetencijos. 
Džiaugiuosi, kad atsiranda mo-
dernių sprendimų, padedančių 
slaugyti artimuosius“, – sako 
J. Misevičienė.

Modernūs sprendimai 
slaugant

Socialinės pagalbos platfor-
mos „Pagalba slaugant“ vysty-

Pasaulis vos vieną dieną per 
metus atsimena sergančiuo-
sius Alzheimerio liga. VšĮ In-
kocentras vadovė Jurga Mi-
sevičienė sako: šiuos žmo-
nes turėtume prisiminti kas-
dien, nes jie pamiršta patys 
save. „Jie neprisimena, ką 
darė prieš kelias minutes, jie 
pamiršta savo artimuosius. 
Gerai, jeigu šia liga sergan-
tieji turi kas jais pasirūpina. 
O jeigu toks žmogus gyvena 
kur nors prie miško, vienkie-
myje? Jeigu jis turi šlapimo 
nelaikymą, aukštą kraujos-
pūdį ir dar kokią nors ligą? 
Juos aplanko tik socialiniai 
darbuotojai ir policija. Dėl 
ligos ir jos sukeltų pasekmių 
atminties netenkantis žmo-
gus atsiduria visiškam užri-
byje“, – sako J. Misevičienė. 
Kaip galime pasirūpinti sa-
vo artimaisiais, kuriems rei-
kia slaugos? Kaip padėti at-
minties neturinčiam senjorui? 

unsplash.com nuotr.
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Masalas – kelionės 
Pabradėje (Švenčionių r.) gy-

venantį T. Šimkovičių galima 
vadinti orientavimosi sporto ve-
teranu, nes šia veikla jis susido-
mėjo dar 1994 m. Visą gyveni-
mą sportuojantį Tadeušą stab-
telėti privertė stuburo trauma, 
po kurios teko sėsti į neįgaliojo 
vežimėlį. Tada jo gyvenime ir 
atsirado orientavimosi sportas.

„Nuo trečios klasės užsi
iminėjau lengvąja atletika, bė-
giojau, šokinėjau į tolį. Trenira-
vomės kas antrą dieną ir spor-
tas buvo kaip narkotikas, orga-
nizmas reikalavo apkrovos. Kai 
patyriau traumą, supratau, kad 
ankstesnį sportą teks užmiršti. 
Ir apskritai buvo daug minčių 
apie gyvenimą, jo prasmę. Ta-
čiau patekau į aktyvios reabilita-
cijos stovyklą, į kurią atvažiavo 
švedai. Jie parodė, kad ir sėdint 
vežimėlyje galima gyventi, kur-
ti šeimas, vairuoti mašiną, dirb-
ti. Mums, žmonėms iš neseniai 
subyrėjusios sovietų sąjungos, 
tai atrodė stebuklas“, – pasako-
ja T. Šimkovičius.

Jo teigimu, tada patys pra-
dėjo organizuoti tokias stovyk
las, kuriose Tadas dirbo dešimtį 
metų. „Supratau, kad ne viskas 
prarasta ir dar galiu būti nau-
dingas. Po to į stovyklą atva-
žiavo orientavimosi sporto tre-

neris Jurgis Mertinas. Jis dirbo 
su negalios neturinčiųjų ir kur-
čiųjų orientacininkų rinktinė-
mis, o tada sugalvojo šią sporto 
šaką išbandyti ir su mumis“, – 
prisimena sportininkas.

Labiausiai jį masino galimy-
bė pamatyti pasaulį. „Juk ilgai 
buvome už geležinės uždan-
gos. Treneris pasakė stebuklin-
gus žodžius: kas pateks į treje-
tuką, kitais metais važiuos į už-
sienį atstovauti Lietuvai. Reikė-
jo daug dirbti, treniruotis ir sva-
jonė išsipildė“, – sako orienta-
cininkas. 

Kelionės pasipylė kaip iš 
gausybės rago, nes žmonių su 
negalia orientavimosi sporto pa-
saulio čempionatai vyksta kas-
met, o Europos čempionai – kas 
dvejus metus. T. Šimkovičius iš-
maišė visą Europą, aplankė Ja-
poniją, kurioje 2005 m. kartu su 
Lietuvos komanda pelnė pasau-
lio pirmenybių sidabrą.

Sportuojant atsirado naujas 
tikslas – ne tik pakeliauti, bet ir 
laimėti. Šį tikslą taip pat pavy-
ko įgyvendinti. 2004 m. Italijoje 
Tadeušas tapo Europos čempio-
nu, 2008 m. Čekijoje su Lietu-
vos rinktine iškovojo auksą pa-
saulio čempionato komandinė-
se varžybose. O kiek kartų ta-
po Lietuvos čempionu, Tadeu-
šas jau net neprisimena.

Sportas keičia gyvenimą
„Ilgainiui motyvacija suma-

žėjo, nes viskas kaip ir pasiek-
ta. Bet vis tiek iki šiol sportuo-
ju. Ir šiemet Klaipėdoje buvo 
Lietuvos čempionatas, ten lai-
mėjau TempO varžybas. Dabar 
pagrindinis tikslas – pasidalyti 
patirtimi su jaunimu. Tik sun-
ku dabar pritraukti jaunimą. Yra 
kompiuteriai, telefonai, žmonės 
labai užimti. Krepšinį ar ledo ri-
tulį gali pažaisti neišeidamas į 
lauką. O sportuojant reikia iš-
lieti nemažai prakaito“, – svars-
to T. Šimkovičius.

Visgi to, ką davė sportas, jau 
niekas neatims: „Sportas tave 
keičia. Sportuoji, keli sau tikslus 
ir gauni iš to malonumą. Kai gu-
lėjau po traumos, jaučiau dide-
lį nusivylimą. Atrodė, kam tas 

gyvenimas, jei esi kaip augalas 
ir nieko negali pats, priklausai 
nuo kitų.“ 

Tadeušo tikslai sportu neap-
siriboja. Jis užsiima sielovada, su 
muzikos ansambliu lanko glo-
bos namus, kad jų gyventojai 
nesijaustų užmiršti.

Lyg šachmatai miške
T. Šimkovičiaus minėtas Lie-

tuvos čempionatas vyko rugpjū-
čio pabaigoje. TempO rungtyje 
pabradiškis buvo pirmas, o PreO 
rungtyje – trečias. Tarp prizi-
ninkų jis nepateko tik sprinto 
rungtyje. Orientavimosi sporto 
takais varžybose dalyviai kie-
kviename kontroliniame punk-
te sprendžia užduotis. Kam ge-
riau pasiseka, tas ir laimi. Fizinės 
savybės čia nėra labai svarbios.

„Mūsų varžybos skiriasi nuo 
negalios neturinčiųjų. Pas juos 
viską lemia greitis, o pas mus – 
mąstymo greitis. TempO varžy-
bose tau duoda žemėlapį ir įjun-
gia laiką. Kas greičiau atsako, tas 
ir laimi varžybas. Yra sprintas, 
kuriame reikia greitai pralėkti 
trasą. Čia jau panašiau į negalios 
neturinčiųjų varžybas, bet kiek
viename punkte turime minutę 
pamąstyti. Jei greičiau supranti 
situaciją ir atsakai, sutaupai laiko 
kitam punktui, kuris gal bus su-
dėtingesnis, – pasakoja T. Šimko-
vičius. – Žmogus gali būti labai 
gerai pasiruošęs fiziškai, bet jis 
nelaimės, jei nesugebės teisingai 
mąstyti, skaityti žemėlapio. Aiš-
ku, kaip ir kiekviename sporte, 
čia labai svarbi patirtis.“

Taigi nors orientavimosi 
sporto takais varžybos vyksta 

gryname ore ir yra judrios, jos 
šiek tiek primena šachmatus, nes 
vyksta protų kova. T. Šimkovi-
čiaus nuomone, orientavimosi 
sportas primena šachmatus dar 
ir tuo, kad tai – tarsi universali 
kalba: „Mes keliaujame į daugelį 
šalių. Pavyzdžiui, buvome Japo-
nijoje ir nemokėjome kalbos, bet 
tau duoda žemėlapį, žinai sutar-
tinius ženk lus ir viską supranti. 
O tada jau pats mąstai, ką da-
ryti. Ar lipti į kalną, ar jį apva-
žiuoti, kad greičiau pasiektum 
kitą punktą. “

Orientacininkų varžybose 
dalyvauja žmonės su įvairiomis 
judėjimo negaliomis. „Dalyvau-
ja ir tetraplegikai, ir paraplegi-
kai. Gali būti ir žmonės su ra-
mentais, cerebriniu paralyžiu-
mi. Galima net prikabinti varik
liuką prie vežimėlio. Negalima 
naudoti tik benzininio varik
lio“, – aiškina T. Šimkovičius.

Deja, pasak jo, dalyvių lie-
ka vis mažiau: „Anksčiau mūsų 
susirinkdavo 60 ar 70. Rugpjū-
tį Lietuvos čempionato TempO 
rungtyje dalyvavo 23 orienta-
cininkai.“

T. Šimkovičius supranta, 
kad dabar tik kelionėmis jauni-
mo nesuviliosi. Jis siūlo kitokią 
motyvaciją. „Mes turime judėti. 
Jei žmogus tik guli ar sėdi prie 
kompiuterio, televizoriaus, atro-
fuojasi raumenys, atsiranda ki-
tos ligos, auga svoris. Gal ne vi-
siems pavyks pasveikti fiziškai, 
bet galime pasveikti dvasiškai. 
Tada bus daug lengviau gyven-
ti ir padėti kitiems“, – akcenta-
vo orientacininkas.

Povilas STAKUTIS

Mankšta kūnui ir iššūkis protui

Įkvėpė draugės sūnaus liga
Kurti ir siūti drabužėlius, 

kurie būtų patogūs vaikams, ne-
šiojantiems insulino pompą, Si-

mona pradėjo dar 2016aisiais. 
Kaip tik tuo metu I tipo cukri-
nis diabetas buvo diagnozuotas 
jos draugės berniukui.

„Draugės sūneliui tuo me-
tu buvo beveik dveji metukai 
ir aš, pati būdama mama, labai 
jautriai priėmiau šią naujieną. 
Kartu su drauge eksperimenta-
vome ir bandėme atrasti, kaip 
berniukas galėtų patogiai ne-
šioti insulino pompą“, – pasa-
koja Simona. 

Žingsnis po žingsnio ji su-
kūrė specialių drabužių kolek-
ciją, skirtą 2–14 metų vaikams. 
Simonos tikslas buvo sukurti 
tokius drabužius, kurie vaikui, 
nešiojančiam insulino pompą, 
užtikrintų kuo natūralesnį ju-
dėjimą. Drabužiuose yra įsiū-
tos specialios kišenės, kurio-
se vaikai gali patogiai ir sau-
giai nešiotis jų sveikatai būti-
nus prietaisus.

Nesiskiria nuo įprastų
Simona pasakoja, kad kol 

kas kitų diabetu sergantiems 
vaikams pritaikytų drabužių 
rinkoje nėra ir dabar dauguma 
vaikų insulino pompas nešio-
ja specialiuose dirželiuose. Pa-
sak jos, sergančių vaikų tėve-
liai skundžiasi, kad tokie dir-
želiai atsisega ar nuplėšiami per 
konfliktą su bendraamžiais. Tė-
vai baiminasi, kad prietaisas ne-
sudužtų, nes tai reikštų ne tik 
papildomas išlaidas, bet ir di-
delį pavojų vaiko sveikatai, net 

gyvybei. Simonos tikslas buvo 
integruoti prietaisą į laisvalai-
kio drabužius. „Siekiau sukur-
ti drabužius, kurie būtų ne tik 
funkcionalūs, bet ir neišskirtų 
vaikučio iš kitų – dėvint šiuos 
drabužius pompos paprasčiau-
siai nesimato“, – sako Simona. 
Jos sukurtus drabužėlius dėvin-
tys vaikai specialiose kišenėse 
nešioja namų raktus, mašinėles, 
žaisliukus ir, žinoma, saldainius. 

Svajonės išsipildymo link
Iš pradžių Simona internete 

ieškojo kažko, ką galėtų tiesiog 
nukopijuoti, tačiau nieko pana-
šaus nerado. Taip gimė sociali-
nis startuolis, nes registruojant 
drabužių dizainą paaiškėjo, kad 
tokios kolekcijos, specialiai pri-
taikytos nešioti insulino pom-
pą, vaikams nėra. Tačiau di-
džiausia motyvacija buvo ir vis 
dar tebėra draugės žodžiai, kad 
ji išgelbėjo jos berniuko vaikys-
tę. „Vaikas augo kartu su mūsų 
sukurtais drabužiais. Vėliau su-
pratau, kad vienai per sunku ir 
jei padaugėtų užsakymų, tiesiog 
nebespėčiau, – prisimena Simo-
na. Todėl 2019 m. ji dalyvavo 
socialinio verslo konkurse, ku-
rį surengė organizacija „Reach 
for Change“, remianti idėjas, 
keičiančias ir gerinančias vaikų 
gyvenimus. – Prie šio konkur-

so prisidėjusi fondo „The El-
la Fund“ įkūrėja Erin Gainer
Grigaliūnė parėmė mano sva-
jonę sukurti kolekciją ir padėti 
diabetu sergantiems vaikams.“ 

Drabužėlio kelionė
Drabužio kelias, kol jis atsi-

randa elektroninėje parduotuvė-
je, ilgas. „Viskas prasideda nuo 
idėjos, tuomet siunčiu konstruk-
torei piešinius, gaminame brėži-
nius. Pasiuvame pavyzdžius, tu-
riu užtikrinti, kad visų gaminto-
jų insulino pompos tikrai tilptų 
kišenėlėse. Pavyzdžius tenka ko-
reguoti, paskui reikia pasiūti vi-
sus dydžius, spalvas, taip pat pa-
tikrinti, ar tikrai brėžiniai teisin-
gi. Tuomet laukia fotosesija, ap-
rašymai. Džiaugiuosi, kad savo 
projekto dėka galiu pasakoti, jog 
cukrinis diabetas – ne nuo cu-
kraus ir taip griauti mitus apie šią 
ligą. Taip pat turiu tikslą padėti 
tiems, kam labiausiai reikia ar-
ba kas galbūt negali įsigyti ma-
no drabužėlių. Tad skiriu 7 proc. 
nuo pardavimų „Pocket Hero“ 
fondui ir stengiuosi pradžiugin-
ti mažuosius herojus, jiems do-
vanodama drabužius. Tikiuo-
si surasti bendraminčių, kurie 
taip pat norėtų prisidėti“, – sa-
ko Simona.

Eglė KULVIETIENĖ 
Asmeninio archyvo nuotr.

Drabužėliai paslėps insulino pompą
Insulino pompos, kurias turi nešiotis cukriniu diabetu sergantys 
vaikai, yra pažangiausias ir efektyviausias diabeto valdymo bū-
das. Į poodinį sluoksnį įvestu kateteriu jos pagal poreikį į kraują 
tiekia insuliną – taip galima tiksliau koreguoti jo kiekį. Vaikai 
išvengia papildomų injekcijų ir dūrio į pirštą prieš kiekvieną val-
gį, be to, šis metodas leidžia išlaikyti stabilesnius ligos rodmenis. 
Tačiau insulino pompa varžo vaiko judrumą, jo bendraamžiai 
uždavinėja klausimus, į kuriuos ne visada norisi atsakinėti. So-
cialinė inovatorė Simona Koncytė pradėjo kurti ir siūti specia
lius drabužius vaikams, sergantiems cukriniu diabetu. Kaip jie 
padeda mažiesiems?

Sveikatai naudingas ir paprastas pasivaikščiojimas ar pabė-
giojimas gamtoje, o žmonės, užsiimantys orientavimosi sportu, 
mankština ne tik kūną. Viena iš šios sporto šakos atmainų – 
orientavimosi sportas takais – pritaikyta žmonėms su negalia. 
„Pas mus viską lemia mąstymo greitis“, – sako patyręs orienta-
cininkas Tadeušas Šimkovičius, kuriam sportas padėjo pamatyti 
pasaulį ir atsikratyti po traumos užplūdusių abejonių.

Simona Koncytė su sūneliu.

Tadeušas Šimkovičius - orientavi-
mosi sporto entuziastas. 
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Tautodailininkų 
galerijoje – negalią 

turinčių kūrėjų darbai

kitas „bičiulystės“ numeris išeis lapkričio 11 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.

Sveikiname                         mėnesį gimusius:

Nuoširdžius sveikinimus siunčiame visiems 
spalio mėnesį gimusiems neįgaliesiems. 

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija

Stanislavą Maslinskienę – 
Širvintų r. neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę,
Jūratę Bredulskienę – 
Radviliškio r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę,
Vladą Alsį – Klaipėdos m. 
neįgaliųjų draugijos pirmininką, 
Eugenijų Senovaitį – 
Garliavos neįgaliųjų draugijos 
pirmininką.

spalio

Nors vis daugiau žiniasklaidos persikelia į internetą, jus ir to-
liau lankys „Bičiulystės“ laikraštis. Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
atlikta apklausa parodė, kad 73 proc. neįgaliųjų draugijų vadovų 
mano, jog „Bičiulystė“ turi išlikti spausdinta. 

Daugiau kaip 100 „Bičiulysčių“ kasmet pasiekia Panevėžio 
rajono neįgaliųjų draugijos narių namus. Draugijos pirmininkė 
Aurelija Petronienė įsitikinusi: laikraštis labai reikalingas, ypač 
kaimiškose vietovėse gyvenantiems vyresnio amžiaus žmonėms. 
Jie sako čia randantys daug naudingos informacijos, patarimų. 
Ne visiems prieinamas internetas, dėl to neretai laikraštis tam-
pa vieninteliu informacijos apie negalią šaltiniu. Tiesa, neįgalių-
jų draugijos nariai apgailestauja, kad „Bičiulystė“ išeina rečiau. 
Pasak A. Petronienės, daugelis sutiktų mokėti brangiau už kas 
savaitę gaunamą laikraštį. Vis dėlto ir kitais metais „Bičiulystė“ 
jus pasieks du kartus per mėnesį. 

Užsukite į savo miesto ar rajono neįgaliųjų organizaciją ir užsisa-
kykite laikraštį, kuriame rasite visas negalią turintiems žmonėms svar-
bias aktualijas, naujienų komentarus. Jūsų lauks įkvepiančios žmonių 
su negalia gyvenimo istorijos, pamėgti sveikatos ir kūrybos puslapiai. 
Bus ir naujų rubrikų.

„Bičiulystės“ prenumeratos kaina 2022 metams – 10 eurų. 
Neįgaliųjų organizacijos prenumeratorių lauks iki gruodžio 10 d. 

„Bičiulystės“ redakcija 

Jau galite užsisakyti „Bičiulystę“ 2022-iesiems!

įsijungti. Toks gražus bendra-
darbiavimas parodo, kad ir ne-
lengvais laikais, kai esame už-
sidarę, galime ir susiburti, ir su-
sitikti, ir kurti“, – sakė S. Vė-
jelienė. 

Darbai – virtualioje 
galerijoje 

„Padėti kūrybai tai nereiš-
kia padėti dažus maišyti. Tai 
ir paveikslą pristatyti, parodyti 
visuomenei, ir parašyti apie jį. 
Menininkui jo kūrybos rezul-
tatas yra svarbus“, – sakė Lie-
tuvos tautodailininkų sąjungos 
pirmininkas Jonas Rudzinskas. 
Ir išties Lietuvos tautodailinin-
kų sąjunga darbus ne tik ekspo-
navo savo galerijoje, bet ir visus 
nufotografavo, nufilmavo. Juos 
galima apžiūrėti virtualioje ga-
lerijoje lietuvostautodaile.lt, o 
filmuką apie kūrybinę stovyk
lą – ir youtube kanale. Pasak 
J. Rudzinsko, toks darbų eks-
ponavimo būdas ypač pasiteisi-
na pastaraisiais metais, kai dėl 
pandemijos ribojimų galerijos 
beveik nelankomos. 

J. Rudzinskas gyrė parodo-
je eksponuojamus darbus. „Visi 
skirtingi – tai yra kokybės ro-
diklis. Vienas akrilu, kitas alie-
jum tapytas, išbandytos skirtin-
gos faktūros“, – sakė Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos pir-
mininkas. Ir temos paveiksluo-
se labai įvairios: duonos kepimo 
scena, verbų pynimas, Joninės, 
Sekminės, javapjūtė, Užgavėnių 
kaukės. Daugelis darbų nukelia 
į vaikystės kaimą. 

Pavyko suburti patyrusius 
kūrėjus

Kūrybinėms dirbtuvėms va-
dovavo tautodailininkė, primi-
tyviosios tapybos puoselėto-
ja Genovaitė Adiklienė. Pasak 
S. Vėjelienės, Genovaitė dau-
gelį metų dalyvauja įvairiose 
LND kūrybinėse dirbtuvėse, 
gerai pažįstama negalią turin-
tiems kūrėjams, be to, turi di-
delę kūrybinę patirtį. „Norėjosi, 
kad būtų žmogus iš mūsų rato, 
įkvėptų kitus, pasidalytų savo 
patirtimi“, – sako LND projek-
tų vykdytoja. 

G. Adiklienė pasidžiaugė, 
kad šitame plenere pavyko su-
burti daug patyrusių meninin-
kų, ne vienas iš jų jau yra su-
rengęs ir asmenines parodas. 
Dėl to ir darbai – stiprūs, gerai 
atspindintys plenero temą. „Kas 
kaip norėjo, kaip suprato temą, 
taip ir darė, – G. Adiklienė sa-
ko stengusis nesikišti į dalyvių 
kūrybą. Jos manymu, kur kas 
sunkiau gerą rezultatą pasiekti 
tuomet, kai į plenerą susiren-
ka daug nepatyrusių dailinin-
kų. – Aišku, pradedantiems la-
bai smagu sėdėti šalia pažengu-
sių, bet tada parodos nepadary-
si. Jiems aš siūlau savo draugijo-

je pradėti mokytis, juk tiek yra 
visokių būrelių, užsiėmimų, o 
vėliau, kai jau išmoks, važiuoti į 
respublikinius renginius.“ Pasak 
G. Adiklienės, polinkį į meną 
turintis žmogus atsiskleisti gali 
labai greitai. Būna, jau po kokių 
metų ir savo parodas surengia. 
„Žmogus, kai patenka į kokią 
galeriją, pažiūrėkit, kaip spar-
nai jam užauga. Jis jau pieš ir 
pieš“, – džiaugiasi G. Adiklienė.  

Daugiausiai plenere daly-
vavo kūrėjų iš Utenos, kurio-
je gyvena ir G. Adiklienė. Ute-
nos rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Sandra Ragaišytė 
labai palaiko kūrėjus, skatina 
juos dalyvauti įvairiose kūrybi-
nėse veik lose. Ir į parodos pri-
statymą ji ne tik pati atvažiavo, 
bet pakvietė ir vicemerą Vita-
lijų Šeršniovą bei Seimo narį 
Edmundą Pupinį. „Džiaugiuo-
si, kad Utenoje gilios tradicijos 
ir dabar jau yra apie 100 tauto-
dailininkų, tarp kurių gražiai 
įsilieja ir žmonės su negalia“, – 
sakė Seimo narys. 

Kartu – ir asmeninė paroda 
Kitoje galerijos salėje tuo pa-

čiu metu buvo eksponuojama 
vienos iš projekto dalyvių Lidi-
jos Dailidėnienės ir jos vyro Jo-
no Dailidėno tapybos darbų bei 
Genios Vaičikauskienės kerami-
kos paroda. 

L. Dailidėnienė jau daugiau 
kaip 40 metų dalyvauja paro-
dose, o nuo 1985ųjų turi tau-
todailininkės statusą. „Aš kur-
dama išsilieju – kai labai sun-
ku, pasiimu teptuką. Laukai, 
gėlės – mano įkvėpimas. La-
bai mėgstu gamtą, auginu gė-
les, džiaugiuosi kiekvienu žie-
deliu. Tą, ką viduje jaučiu, tą 
ir piešiu“, – sako kūrėja. Ją jau 
30 metų vargina sveikatos bė-
dos. „Buvo tas tarpas sunkus, 
bet išsikapstėm, gyvenam to-
liau“, – prisimena L. Dailidė-
nienė. Moteris džiaugiasi, kad 
jos ir vyro asmeninės parodos 
sutapo su plenero dalyvių kū-
rybos pristatymu. Dailininkė 
dėkinga G. Adiklienei, pakvie-
tusiai prisijungti prie plenero 
dalyvių. „Tas seminaras man 
buvo tokia atgaiva, norisi dar ir 
dar sugrįžti, nes daug ko nepa-
mačiau, daug ko nenuveikiau. Iš 
Panevėžio dabar neišvažiuoju. 
Ligos buvo pririšusios prie na-
mų. Buvo stebuklas prisiminti, 
kad galima po Lietuvą keliauti. 
Inturkės bažnyčia, Bonos Sfor-
sos legenda, visa aplinka – tie-
siog tobula“, – įspūdžių kupina 
L. Dailidėnienė. Šis seminaras 
ją įkvėpė sukurti ne vieną tapy-
bos darbą. Asmeninėje parodoje 
eksponuojami nutapyti Inturkės 
ežero meldai, o tarp kitų ple-
nero dalyvių darbų – Inturkės 
bažnyčia, šalia kurios stovi Bo-
na Sforsa, kuri, pasak legendos, 
mecenavo tos bažnyčios statybą. 

„Tautodailės galerija – vieta, 
kur ateina ir ambasadoriai pa-
matyti, kas tos tradicijos. Paro
da – ne tik jums įvykis, bet ir 
mums pasididžiavimas“, – lin-
kėdamas ir toliau aktyviai kur-
ti parodos dalyvius sveikino 
J. Rudzinskas 

Aurelija BABINSKIENĖ 

Danutės Bileišienės paveikslas. 

Aldonos Zinkevičienės paveikslas. 

Birutės Valiukienės paveikslas. 

Dailininkų plenero dalyviai apžiūrėjo savo darbų parodą Lietuvos tautodai-
lininkų galerijoje. 

(atkelta iš 1 psl.)


