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Lietuva tapo 78-ąja šali-
mi, kurioje savo progra-
mą pristatė daugiau kaip 
du dešimtmečius gyvuo-
janti Kinijos neįgaliųjų 
meno trupė „My dream“ 
(„Mano svajonė“). Dau-
giau kaip 4 tūkst. šalies 
žiūrovų, stebėję trupės 
pasirodymą Klaipėdoje 
ir Vilniuje, tapo liudinin-
kais, kad žmogaus gali-
mybės – tai ne fi zinė jėga, 
o vidinė stiprybė ir nuo-
širdus tikslo siekimas.

(nukelta į 3 psl.)

Nebegali viena išvažiuoti 
iš namų

Į redakciją paskambinęs Da-
rius Jankauskas pasiguodė, kad 
pažeistos jo žmonos teisės į sava-
rankiškumą. Dabar ji negali vie-
na išvažiuoti į miestą, nes užkar-
du užtvertas nuolatinis jos „ke-
lias“ – šalia jų namų įsikūrusio 
viešbučio „Žibintas“ stovėjimo 
aikštelė. Vyriškis pasakoja, kad 
dabar žmona tapo priklausoma 
nuo kitų. Pasak D.Jankausko, 
taip pažeidžiamos Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų konvencijos 
nuostatos – jo žmona netenka sa-
varankiškumo. 

Iš buto Aušra išvažiuoja vals-
tybės lėšomis įrengta nuovaža. 
Iki šiol ji be didelio vargo nuvyk-
davo ir į miestą – pro viešbučio 
stovėjimo aikštelę. Deja, balan-
džio 29 d. viešbutis ją užsitvėrė. 
Dabar moteriai tenka važiuoti 
kitu keliu, kuris jai yra daug su-
dėtingesnis – reikia apvažiuoti 
visą namą. Silpnas rankas turin-
čiai moteriai vienai tai neįveikia-

Kas svarbiau – 
žmogiškumas 
ar įstatymai?

Lazdijiškiai Aušra ir Da-
rius Jankauskai abu turi 
negalią. Cerebriniu pa-
ralyžiumi sergantys žmo-
nės stengiasi kabintis į 
gyvenimą, būti savaran-
kiški. Tačiau jiems nere-
tai kelią pastoja nenuma-
tytos kliūtys. Šį kartą ta 
kliūtimi tapo ne vietoje 
pastatytas užkardas. 

ma. O dar blogiau, kad šis prava-
žiavimas yra nuolat užstatomas 
automobilių. 

Darius sako jau dabar neri-
maująs, kaip žmona gyvens, kai 
jis išvažiuos į mokslus – vyriškis 
studijuoja Edukologijos univer-
sitete II kurse. Jis valdo tik vie-
ną ranką, todėl jam taip pat sun-
ku pravežti žmoną tolimesniuo-
ju keliu, tačiau abu kartu kažkaip 
dar išvažiuoja. 

sprendimas – įrengtas 
šaligatvis

Dariui labai skaudu dėl to, 
kad, pasak jo, viešbučio direkto-
rius šaiposi, sakydamas, jog ne-
įgalieji priprato prie gero gyve-
nimo. „Norėčiau jo paklausti, 
ar iš tiesų toks didelis malonu-
mas būti neįgaliu, kai tau kiek-
vienas šaligatvis ar pastatytas 
automobilis tampa neįveikiama 
kliūtimi“, – retoriškai klausia 
D.Jankauskas. 

Konfl iktas tarp viešbučio ir 
Jankauskų buvo kilęs jau ir anks-
čiau – prieš 4 metus šeima kovo-
jo dėl viešbučio sumanymo ap-
sitverti tvora. Tuomet situacija

Aušrai Jankauskienei šis užtvaras tapo kliūtimi išvažiuoti į miestą. 
A. ir D. Jankauskų asmeninio albumo nuotr.

(nukelta į 5 psl.)

Žmogaus galimybės – 
ne fi zinė jėga, o vidinė stiprybė, 

troškimas augti

sužavėjęs pasirodymas 
paskatino trupę pakviesti 

į Lietuvą 
77 šalis aplankę kinų artistai 

Lietuvoje pristatė programą, jun-
giančią populiarius Rytų Azijos ir 
šiuolaikinius scenos menus. Kiek-
vienas daugiau kaip 100 neįgalių-
jų vienijančios meno trupės pasi-
rodymas – unikalus kūno plasti-
kos, judesio ir garso derinys, kurį 
papildė išraiškingi kostiumai bei 
scenos šviesų šou.

„Šios trupės pasirodymą pa-
mačiau Vokietijoje, Diuseldorfe, 
vykusiose Kinijos dienose. Sun-
ku žodžiais apsakyti jausmą, kurį 
patyriau. Norėjosi dalintis, pasa-
koti, kaip sujaudina trupės šokiai, 
muzika. Tada ir nusprendžiau 
„My dream“ pakviesti į Lietuvą. 
Trupės politika – aplankyti kuo 
daugiau pasaulio, todėl šalys, ku-
riose jie nebuvę – prioritetinės. 
Pakviesti mielai sutiko atvykti. 
Pasiruošimas vyko beveik me-
tus“, – „Bičiulystei“ pasakojo ren-
ginio koordinatorė, VšĮ „Socia-
linės atsakomybės centras“ atsto-
vė Marija Pipiraitė.

Visame pasaulyje didžiulio 
dėmesio sulaukusi programa 
„My Dream“ pirmą kartą buvo 
parodyta 2000 m. Garsusis šios 
trupės šokis „Thousand-hand 
Bodhisattva“ („Tūkstantis Bu-
dos rankų“), sinchroniškais ran-
kų judesiais kuriantis Budos pa-
veikslą, demonstruoja absoliučią 
jo atlikėjų judesio bei vidinio pa-
saulio harmoniją. Alytaus miesto 
neįgaliųjų draugijos pirmininkės 
Jūratės Kamičaitienės teigimu, 
didžiausią įspūdį jis paliko ir iš 
Dzūkijos sostinės atvykusiems 
neįgaliesiems. 20 šokėjų, vilkin-
čių aukso spalvos kostiumais, vi-
siškai negirdi, tačiau tai jiems ne-
trukdo tobulai atlikti šį šokį. 

Trupė „My Dream“ žiūro-
vams pristatė 19 skirtingų nume-

rių. Klaipėdos „Švyturio“ ir Vil-
niaus „Siemens“ arenų scenos 
trumpam buvo virtusios ir bale-
to teatru, žavėjusiu gulbės, povo 
šokiu, ir Pekino opera, su neprie-
kaištingai skambančia muzika, 
mimikomis, šokiais bei akroba-
tika, ir pramoginių šokių pakyla 
su stebėtinai ritmiškai bei sinch-
roniškai kurčiųjų atliekama rum-
ba, samba, ča ča, ir kamerinės mu-
zikos scena, kurioje skambėjo tra-
diciniai kinų instrumentai, o įkve-
piančią muziką saksofonu, piani-
nu bei fl eita atliko aklų muzikan-
tų džiazo kvartetas.

Šalių vadovų pagarba 
neįgaliesiems 

Koncerto metu šalia scenos 
įrengtuose dideliuose ekranuo-

se nuolat keitėsi vaizdai iš tru-
pės pasirodymų įvairiose šalyse. 
Neįgaliesiems plojo aukščiausi tų 
šalių vadovai. Pasak M.Pipiraitės, 
kinų trupės parengta programa 
unikali – ji skatina šalių bendra-
darbiavimą, yra labai svarbi so-
cialinei integracijai, naikina kul-
tūrinius, socialinius, politinius 
barjerus. B.Clinton, A.Merkel, 
H.Fišer, kaip ir mūsų preziden-
tė Dalia Grybauskaitė, negailė-
jo komplimentų profesionalių 
aukštumų pasiekusiems Kini-
jos neįgaliesiems. Trupę Italijoje 
yra pasitikęs pats popiežius Be-
nediktas XVI.

„My dream“ pasirodymo Lie-
tuvoje organizatoriai džiaugėsi,

Labiausiai visus sužavėjo įspūdingas trupės šokis – „Thousand-hand Bodhi-
sattva“ („Tūkstantis Budos rankų“). 

Žiūrovus sujaudino trupės „My dream“ aklų atlikėjų šokis.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kvapai primena  
ir gydo

Panevėžio r.: 

Gyvename automobilių pasaulyje. Jie dominuoja, jie 
karaliauja mūsų kiemuose ir gatvėse, trypia mūsų žoly-
nus, mes kvėpuojame jų išmetamomis dujomis. Ir štai 
stebuklas! Einant kaimo keliuku mane pralenkė pap-
rastas, seniai matytas vežimas. Ūkininko raginamas bė-
ris smagiai traukia vežimą, į kelio akmenis kaukši pa-
sagos. Vežimas dingo už posūkio, o man liko labai se-
nus laikus, vaikystę primenantis jo kvapas. Jis kvepė-
jo šienu, arklio prakaitu ir degutu. Nuostabu, kad šis 
kvapų kokteilis sukėlė tiek daug senų, gražių vaikys-
tės prisiminimų. Prisiminiau pas senelę kaime praleis-
tas vasaras. Atmintyje išliko tik saulėtos dienos, aky-
se sumirguliavo laukai, raistelis, kuriame rinkdavome 
įvairiaspalves ūmėdes ir lepšiukus, ausyse suskambo 
paslaptingos, dažnai girdimos, bet nematomos griežlės 
griežimas.Vakare kažkur tolumoje girdėjosi šunų loji-
mas, o mūsų kieme kvepėjo pienas. Į milžtuvę ritmingai 
šniokšdamas tryško šiltas putojantis melžiamos juod- 
margės pienas. Baigiantis dienai kažkur javuose pa-
sigirsdavo putpelės šneka. Mes, vaikai, sakydavome, 
kad ji, kažkodėl rusiškai: „Spat para, spat para“ mus 
ragina eiti ilsėtis.

O kiek jausmų mumyse pažadina rudenį, per bul-
viakasį, užkurto laužo dūmai! Dar šiltą bobų vasaros 
dieną smilkstantys bulvienojai paskleidžia tokį kvapą, 
kad į žmogaus širdį ateina nenusakomo saldumo, su 
niekuo nepalyginama, melancholija.

Kalbant apie kvapus pirmiausia prisimename gėles. 
Aromatas – žiedo siela. Mūsų nosyje – milijonai recep-
torių, kurie informaciją pasiunčia į galvos smegenis, o 
ten ji rūšiuojama, apdorojama, sukelia daugybę prisimi-
nimų, emocijų, skatina vienokius ar kitokius veiksmus.

Kiekviena gėlių rūšis turi savą, tik jai būdingą kva-
pą. Ar kvepia žibutės, tulpės? Daug kas pasakytų, kad 
yra nemažai bekvapių gėlių. Bet tai nėra visai teisinga: 
priartinkime žibuoklių puokštę prie nosies ir pajusime 
jų silpną, subtilų kvapą.

Kvapų terapija, arba aromaterapija, mums gali pa-
dėti ir susirgus daugeliu ligų. Gausybė gamtos dova-
nojamų eterinių aliejų pirmiausia turi didžiulį povei-
kį mūsų jausmams, stiprina imunitetą. Prekybininkai, 
pastebėję žmogaus greitą reakciją į kvapus, jau pradėjo 
tai naudoti reklamai. Jei parduotuvėje kvepia šviežiai 
iškepta duona ar cinamonu, tai pirkėjams sunku išeiti 
be kepaliuko duonos ar pyragaičių.

Nustatyta, kad rožių aromatas normalizuoja endo-
krininių liaukų veiklą, turi teigiamą poveikį virškinimo 
sistemai, veikia kaip antidepresantas. Nuo depresijos 
gelbsti ir ramunėlių aromatas. Visiems žinomas mėtų 
kvapas puikus antiseptikas, tonizuoja organizmą, stip-
rina nervų sistemą, gerina virškinimą. Įdomiai kartūs 
pelynai (metėlės) padeda atsipalaiduoti, pagerina mie-
gą, stiprina organizmą. Kvapai gali padėti ir kovojan-
tiems su antsvoriu. Kai kurie dietologai norintiems nu-
malšinti alkio jausmą rekomenduoja pauostyti obuolį, 
bananą ar mėtų. Nervus ramina levandų aliejus ir apel-
sinų kvapas. Nustatyta, kad kvapniojo rozmarino alie-
jus gerina atmintį. Mėtų kvapas malšina galvos skaus-
mą, gali būti rimtas konkurentas paracetamoliui. Anes-
teziologai naudoja ir levandų aliejų.

Pavasaris jau įsibėgėjo, o mūsų aplinkoje labai ma-
žai gėlių, jų aromato. Žolynai išvažinėti, balkonuose 
prikrauta visokio šlamšto, o gėlių – mažai. Vis nespė-
jame, neturime laiko, lėšų. O gal tiesiog esame apsilei-
dę. Kaip būtų gerai, kad vejų tvarkymui, gėlių augini-
mui balkonuose mes skirtume tiek pat dėmesio, kiek 
vaistų pirkimui ir vartojimui.

Gyvenkime gamtos ritmu, įpraskime kasmet pa-
uostyti pakalnučių, įkiškime nosį į alyvų žiedus, pasi-
mėgaukime pražydusių bijūnų kvapu. Gal tuomet ma-
žiau reikės vaistų, nekankins depresija. Kai mylimam 
žmogui įteikiame kvepiančių gėlių puokštę, ta ne tik 
jam parodome dėkingumą, pripažinimą, meilę, bet ir 
duodame nemažą dozę sveikatos. Fizinės ir dvasinės.

 Tauragės rajono neįga-
liųjų draugijos tarybos narys 
Vladislovas Kirkickas „Bi-
čiulystei“ atsiųstame laiške-
lyje pasidalijo mintimis iš or-
ganizacijos ataskaitinės-rin-
kiminės konferencijos. 

Į Tauragės kultūros 
rūmus rinkosi pavasariš-
kai nusiteikę rajono neį-
galieji. Ataskaitinę-rinki-
minę konferenciją pradė-
jo Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Kęstutis Pet-
kus. Jis pasveikino visus 
su pavasariu, palinkėjo iš-
tvermės ir sveikatos. Svei-
kinimo žodį tarė ir už pui-
kų bendradarbiavimą pir-
mininkui padėkojo bei gė-
lių įteikė rajono meras Pra-
nas Petrošius. 

Konferencijos dalyviai 
atidžiai klausėsi K.Petkaus 
ataskaitos apie per ketve-
rius metus nuveiktus dar-
bus, organizuotas išvykas, 
keliones, seminarus. Per 
ataskaitinį laikotarpį su-
rengta apie 60 įvairiausių 

Tauragė: Pirmininkas perrinktas tas pats, 
taryba atsinaujino

Pradėdama Panevėžio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos ataskaitinę-rinkiminę 
konferenciją, šios drau-
gijos pirmininkė Aureli-
ja Petronienė nuoširdžiai 
pasveikino svečius, dele-
gatus, visus jos dalyvius. 
„Mes visi kartu esame stip- 
rūs“, – sakė ji.

Rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas An-
tanas Pocius pasidžiaugė 
įvairiapusiška Neįgaliųjų 
draugijos veikla, savival-
dybės ir draugijos bendra-
darbiavimu, taip pat akty-
via veikla bendruomenė-
se. Socialinės paramos sky-
riaus ir Neįgaliųjų drau-
gijos bendradarbiavimu 
džiaugėsi ir minėto sky-
riaus vedėja Aldona Paš-
kevičienė. Ji dėkojo Neįga-
liųjų draugijos pirmininkei 
A.Petronienei už pasiau-
kojamą darbą. Vedėja ne-
įgaliesiems palinkėjo svei-
katos, stiprybės, niekada 
nenuleisti rankų. 

Pasidžiaugusi, jog vis 
gausėja draugijos, kuri 
šiuo metu vienija 756 as-
menis (iš jų 225 vaikus), 
narių, jos pirmininkė 
A.Petronienė pateikė išsa-
mią 2012 metais nuveiktų 

Darbų įvertinimas įpareigoja 
dar geriau dirbti

darbų ataskaitą. Gavusi 80 
tūkst. Lt finansavimą, Ne-
įgaliųjų draugija įgyven-
dino Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektą. 

Naujamiesčio, Vadok- 
lių, Upytės, Raguvos ir 
Krekenavos seniūnijose 
teiktos neįgaliųjų sociali-
nių ir savarankiško gyve-
nimo įgūdžių palaikymo 
ar atkūrimo, asmens higie- 
nos ir priežiūros paslau-
gos. Krekenavos ir Upytės 

seniūnijose surengtas se-
minarų ciklas „Kaip pažin-
ti ir valdyti ligą ar negalią“. 
Sėkmingai buvo teikiama 
asmeninio asistento pagal-
ba neįgaliesiems. Daug dė-
mesio skirta neįgaliųjų ats-
tovavimui, informavimui 
ir konsultavimui. 

2012 m. sulaukta sve-
čių iš Šakių rajono neįga-
liųjų draugijos, o patys pa-
nevėžiečiai svečiavosi Ša-
kiuose. Karsakiškio seniū-
nijos neįgalieji aplankė Jur-
barko kraštą, Ramygalos ir 
Vadoklių seniūnijų atsto-
vai – vaizdingąsias Molė-
tų apylinkes. Naujamies-
čio ir Raguvos seniūnijų 
neįgalieji keliavo po Dzū-
kijos kraštą.

Dalyvauta tradicinė-
je šventėje Talačkoniuo-
se, Šiluvos atlaiduose, po-
ilsiauta prie Baltijos jūros. 
Paįstrio seniūnijos neįga-
lieji džiaugėsi galėję nu-
vykti į Tarptautinei neįga-
liųjų dienai skirtą šventi-
nį koncertą sostinės filhar-
monijoje.

Pasak A.Petronienės, 
draugija ir toliau lankys 
sunkios negalios narius jų 
namuose.

Pirmininkė dėkojo vi-
siems už dėmesį, paramą 
neįgaliesiems, draugijos 
tarybai – už bendrą darbą. 
Ji pasveikino Neįgaliųjų 
draugijos narę poetę Zinai-
dą Dilytę-Jurėnienę: „Rajo-
no neįgalieji visad laukia 
„Bičiulystės“ su jos poezi-
jos posmais.“ 

Ataskaitas pateikė 
draugijos finansininkė Zita 
Žvirblienė ir revizijos ko-
misijos pirmininkas Vy-
tautas Jonušys. 

Konferencijos delega-
tai Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkės, tarybos, fi-
nansininkės ir revizijos ko-
misijos darbą įvertino ge-
rai. Draugijos pirminin-
kės pareigas jie vienbalsiai 
vėl patikėjo A.Petronienei. 
Vienbalsiai pareikštas pa-
sitikėjimas ir ligšiolinei 
draugijos tarybai. 

Antanas Orintas 
Autoriaus nuotr.

Panevėžio rajono neįgaliųjų 
draugijai A.Petronienė vado-
vaus dar 4-erius metus. 

renginių. Pirmininkas pa-
sidžiaugė darbo terapijos 
būrelio veiklos rezultatais, 
meno kolektyvo „Svaja“ 
pasiekimais – jis kviečia-
mas dalyvauti ne tik neį-
galiųjų šventėse, bet ir rajo-
no bei miesto renginiuose. 
Visus 4-erius metus buvo 
teikiama neįgaliesiems la-
bai reikalinga skalbimo pa-
slauga, vyko įvairūs sporto 

renginiai, užsiėmimai ir t.t.
Atsiskaitė ir revizijos 

komisija – didesnių pažei-
dimų nerasta, buhalteri-
ja tvarkoma gerai, visi do-
kumentai tvarkingi. 

Prasidėjus rinkimams, 
į Tauragės rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kus buvo pasiūlyti Juozas 
Norkus ir Kęstutis Petkus. 
J.Norkus savo kandidatū-

rą atsiėmė. Konferencijos 
delegatai vienbalsiai dar 
4-eriems metams drau-
gijos pirmininku perrin-
ko K.Petkų. Iš tikrųjų tai 
puikus vadovas ir jautrus 
žmogus. 

Kur kas daugiau dis-
kusijų kilo per tarybos rin-
kimus. Visi konferencijoje 
dalyvavę delegatai buvo 
apklausti, ar sutiktų būti 
keliami į tarybos narius. Iš 
44 konferencijoje dalyva-
vusių delegatų tokį sutiki-
mą davė 30, iš kurių slaptu 
balsavimu reikėjo išrink-
ti 14 ir 5 atsarginius. Balsų 
skaičiavimo komisijai pa-
skelbus rezultatus paaiš-
kėjo, kad taryboje liko ne-
maža dalis senųjų tarybos 
narių, atsirado ir naujų. Ti-
kimės, kad naujai išrink-
ti nariai į draugijos veiklą 
įneš įdomių minčių, idėjų, 
kad organizacija dirbs dar 
efektyviau. 

Tauragės rajono meras P.Petrošius (kairėje) už bendradarbia-
vimą dėkojo Neįgaliųjų draugijos pirmininkui K.Petkui. 

 Pakruojo rajono neį-
galiųjų draugijos narė Ge-
novaitė Stankaitienė laiške 
„Bičiulystei“ pasidalijo tarp-
tautinio plenero įspūdžiais. 

Pakruojo kultūros cen-
tre vyko tarptautinis ple-
neras, kuriame dalyvavo 
pakruojiečiai, svečiai iš 
Akmenės ir Dobelės (Lat- 
vija). Plenere daugiausiai 
dėmesio buvo skirta kraš-
to amatų puoselėjimui. Ir 
čia susirinkę svečiai, ir pa-

Pakruojis: Prisiminti liaudies papročiai
kruojiečiai 2 dienas mokė-
si pinti iš vytelių, gamin-
ti smulkius medžio dir-
binius, velykinius atviru-
kus, dažyti kiaušinius vaš-
ku, kurti puokštes. Buvo 
prisiminti senoviniai pap- 
ročiai, dainos, rateliai, žai-
dimai.Trečią plenero die-
ną liaudies kostiumais 
pasipuošę šventės daly-
viai žaidė, mokėsi seno-
vinių šokių.

Plenere dalyvavo ke-

letas Pakruojo rajono ne-
įgaliųjų draugijos narių. 
Įvairius krepšius iš vy-
telių ir senovinius indus 
grūdams, duonai, miltams 
laikyti iš įvairių žolynų 
pynė Vida Šiurnienė, Ge-
novaitė Stankaitienė. Tau-
todailininko Egidijaus Im-
polio (jis mokė darbų iš 
medžio) ištekintus kiauši-
nius kaltukais „margino“ 
Bronislovas Gedminas, 
G.Stankaitienė, šaukštus 

drožė Vladas Šurna.
Neatsiliko draugijos 

nariai ir žaidžiant liau-
dies žaidimus, prisime-
nant senovinius papro-
čius, dainas... 

Labai džiaugėmės, tu-
rėję galimybę sudalyvau-
ti labai įdomiame tarptau-
tiniame renginyje, kuria-
me visus jo narius vieni-
jo panašios liaudies tradi-
cijos, giminingos kalbos, 
papročiai. 
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Marijampolė:

(atkelta  iš 1 psl.)

Į Marijampolės Petro Kriau-
čiūno viešojoje bibliotekoje su-
rengtą Motinos dienai skirtą po-
pietę rinkosi Marijampolės savi-
valdybės neįgaliųjų draugijos na-
riai. Renginio vedėja vyresnio-
ji bibliotekininkė Reda Dubosie-
nė papasakojo susirinkusiesiems 
apie šios dienos ištakas, visas ma-
mas pasveikino su gražia švente. 
Sveikinimo žodį tarė Marijampo-
lės savivaldybės neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Dalia Grebliaus-
kienė. Ji negailėjo mamoms pa-
čių nuoširdžiausių žodžių. Ne-
liko nepamirštos ir Anapilin iš-
keliavusios mamos. Prie uždeg-
tų žvakučių jos buvo pagerbtos 
tylos minute. 

Susirinkusiuosius džiugino 

Eilės ir dainos – mamoms

Neįgaliųjų draugijos ansamblis „Varsa“ savo dainas skyrė mamoms. 

net du Fridos Lokominos vado-
vaujami kolektyvai: Marijampo-
lės savivaldybės neįgaliųjų drau-
gijos ansamblis „Varsa“ ir Profe-
sinio rengimo centro ansamblis 
„Baltai“. Savo sukurtas eiles, skir-
tas pačiam brangiausiam žmogui 
– mamai skaitė Neįgaliųjų drau-
gijos narės: Zita Antanavičienė, 
Birutė Papečkienė, Biruta Girai-
tienė, Aldona Vaišnorienė, Lina 
Cvirkienė.

Tai buvo jau antrasis balandį 
vykęs Marijampolės savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos renginys. 
Pirmajame Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė D.Grebliauskienė pri-
statė 2012 metais nuveiktų darbų 
rezultatus.

Lina CVIRKIENĖ

Panevėžys:
  Panevėžietė Genovaitė 

Skrupskienė su „Bičiulystės“ skai-
tytojais panoro pasidalyti Motinos 
dienos šventės įspūdžiais. 

Šventiškai nusiteikę Panevė-
žio miesto neįgaliųjų draugijos 
nariai rinkosi į kino centre „Gar-
sas“ surengtą Motinos dienai 
skirtą poezijos šventę. Joje daly-
vavo Panevėžio vyskupas Jonas 
Kauneckas, nemažai kitų svečių. 
Pirmiausia visus susirinkusiuo-
sius pasveikino Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Stanislava Ar-
butavičienė. Tylos minute buvo 
pagerbtos Anapilin iškeliavusios 
motinos. Šiltai pasveikinęs moti-
nas, vyskupas J.Kauneckas pasi-
dalijo mintimis apie supratingu-
mą, gėrį. Motinoms, svečiams, 
reginio dalyviams buvo įteiktos 
Neįgaliųjų draugijos amatų bū-
relio moterų pagamintos širdies 
formos keraminės žvakidės su 
degančiomis žvakutėmis. 

Skambėjo poezija apie moti-

Poezijos 
šventė

ną, pavasarį, koncertavo Neįga-
liųjų draugijos ansamblis „Jova-
ras“, vadovaujamas Vidmanto 
Kokalo. Šventės dalyviams drau-
gijos pirmininkė S.Arbutavičienė 
įteikė po suvenyrą. Visų nuotaika 
buvo šventiškai pakili. Žmonės 
linksminosi, kurie galėjo – šoko, 
draugiškai bendravo tarpusavy-
je, vaišinosi. Draugijos nariai dė-
kingi pirmininkei už šventinius 
renginius, kurie suburia žmo-
nes, leidžia pabūti kartu, pasida-
linti patirtimi. 

Renginio metu pranešta apie 
neseniai įvykusią ataskaitinę rin-
kiminę konferenciją, kurioje buvo 
aptarti nuveikti darbai, iškilu-
sios problemos, numatytos gai-
rės ateičiai. Gerai įvertinus tary-
bos ir pirmininkės veiklą, vado-
vauti organizacijai ir vėl patikėta 
S.Arbutavičienei.

Utena:
 „Bičiulystei“ atsiųstame laiš-

kelyje Alvydas Lukošius papasa-
kojo, kaip Utenos neįgalieji paminė-
jo Motinos dieną. 

Utenos muzikos mokyklo-
je vyko Utenos rajono neįgalių-
jų draugijos organizuota šventė 
„Motinos šviesa“, kurioje skam-
bėjo patys gražiausi posmai, mu-
zikos melodijos, skaitymai. Kon-
certavo Neįgaliųjų draugijos 
meno kolektyvas „Vyturiai“.

Į šventę susirinko nema-
žai močiučių, mamyčių. Ren-
ginį vedė draugijos pirmininkė 
O.Rastenienė. Ji paskaitė ir savo 
kūrybos posmų, skirtų Motinai.

Šventę paįvairino rengi-
nio svečiai: globos namų meno 
kolektyvai, aklųjų ir silpna-
regių kolektyvas „Diemedis“ 
(vad.R.Garsonas), pagyvenu-

Motinos 
šviesa

sių žmonių kolektyvas „Ra-
dasta“ (vad. G.Paškauskaitė), 
sutikusio intelekto bendrijos 
„Viltis“ meno kolektyvas (vad. 
K.Streikus). Liaudiškų dainų mo-
tinoms padainavo Kvyklių kaime 
gyvenanti aktyvi draugijos narė 
S.Juknonienė.

Vaikų darželio „Šaltinėlis“ 
auklėtiniai atėjo su pilnu krep-
šiu tulpių mamytėms. Daina-
vo jų ansamblis bei mažoji Pat- 
ricija, kurios dainelės sugraudi-
no mamyčių širdis. O „Vyturių“ 
progimnazijos 8-tos klasės moki-
niai surengė pačių sukurtų atvi-
rukų parodą, kuriais po to apdo-
vanojo visas šventėje dalyvavu-
sias mamytes.

Žmogaus galimybės – ne fizinė jėga, 
o vidinė stiprybė, troškimas augti

kad itin užimta šalies Preziden-
tė rado galimybę atvykti į „Sie-
mens“ areną stebėti įspūdin-
gą pasirodymą. Per pertrauką 
D.Grybauskaitė bendravo su 
trupe, pasveikino juos ir padė-
kojo už tokį nuostabų ir įkve-
piantį pasirodymą. Pasak šalies 
vadovės, lygios teisės ir neįgalių 
žmonių integracija į visuomenę, 
užtikrintos jų galimybės dirbti, 
kurti ir atskleisti savo potencia-
lą yra viena pamatinių vertybių 
tiek Lietuvoje, tiek Kinijoje. Ne-
galią turinčių žmonių sugebė-
jimas įveikti sunkumus, jų kū-
rybiškumas ir optimizmas kie-
kvieną moko atjautos ir stipry-
bės. Trupei „My dream“ taip pat 
buvo labai svarbu ir džiugu jaus-
ti tokį šalies, kurioje lankosi, Pre-
zidentės palaikymą. 

Trupės pasirodyme – 
lietuviški akcentai

Žiūrovus ypač maloniai nu-
teikė lietuviški „My dream“ pa-
sirodymo akcentai. M.Pipiraitė 
pasakoja, kad trupė turi tradi-
ciją sudainuoti bent vieną kūri-
nį šalies, kurioje lankosi, kalba. 
Jurgos Šeduikytės dainą „Nebi-
jok“ trupei pasiūlė pasirodymo 
organizatoriai. Ją atliko nuo gi-
mimo akla 25 metų Zhu Li. Dai-
nuoti svetima kalba šiai atlikė-
jai ne naujiena – ji tai yra dariu-
si daugiau nei 20-yje šalių. Zhu 
Li prisipažino, kad anksčiau nie-
kada nebuvo girdėjusi lietuvių 
kalbos, o dainos žodžius mokė-
si dvi naktis. Maloniai nustebi-
no ir tai, kad organizatorių pa-
siūlytos dainininkės ir trupės 
atlikėjos balso tembrai pasirodė 
esą gana panašūs.

Dar prieš pasirodydama Lie-
tuvos publikai Zhu Li atsiuntė 
Jurgai įrašytą savo dainavimą 
iPhone telefonu. „Gražus kinų 
dainininkės akcentas šiai dai-
nai suteikia unikalų skambesį. 
Tikiu ir žaviuosi žmonėmis su 
kitokiomis galimybėmis – vidi-
nės galimybės tik didėja dėl išo-
rinių trūkumų“, – kinės dainavi-
mą įvertino J.Šeduikytė. 

Zhu Li dainuojamai „Nebi-
jok“ tyliai pritarė ir į koncertą 
atvykę Nemenčinės neįgaliųjų 
dienos užimtumo centro lanky-
tojai. Centro direktorė Jadvyga 
Ingelevič pasakojo, kad ši dai-
na yra tapusi jų meninės prog-
ramos dalimi ir jau ne kartą at-
likta įvairiuose pasirodymuose. 

O štai apie antrąjį lietuviš-
ką akcentą, sukėlusį tikrą eufo-
riją, – „Tris milijonus“ – net pa-
tys renginio organizatoriai suži-
nojo tik likus savaitei iki koncer-
to, kai buvo derinama galutinė 
programa. „Pradžioje nustebo-
me, net išsigandome, nes gro-
ti „Tris milijonus“ – lietuvaičių 
himnu tapusią dainą – didžiu-
lis iššūkis, – „Bičiulystei“ pasa-
kojo M.Pipiraitė. – Tačiau nea-
bejotinai ši staigmena buvo pri-
imta su didelėmis ovacijomis – 
kinų trupė atskleidė, jog tradici-
niais instrumentais jie gali groti 
ne tik tradicinę muziką.“

Profesionalumo  
pamokos

Lietuvos neįgalieji – taip pat 
labai kūrybingi. Garsus ir ne-
mažai pasiekęs Kurčiųjų reabi-
litacijos centro šokių kolekty-
vas „Tyla“, įvairiuose tarptauti-
niuose konkursuose laurus skina 
mūsų neregiai dainininkai, abe-
jingų nepalieka Kauno neįgaliojo 
jaunimo užimtumo centro teat- 
ro trupė. Tačiau, pasak „My dre-
am“ pasirodymą stebėjusių mū-
siškių atlikėjų, lietuviai, palygin-
ti su kinais, tėra mėgėjai, tokių 
profesionalumo aukštumų jiems 
dar ilgai reikės siekti. 

Sveikatos universiteto dės-
tytojos Aušrinės Packevičiū-

daugiau jaunimo, nes jie yra ta 
visuomenės grandis, kuri kurs 
ateitį, kuri galės prisidėti prie po-
žiūrio į negalią keitimo“, – sako 
organizatorė. 

M.Pipiraitė neslepia ir šiokio 
tokio nusivylimo – lietuviai gana 
vangokai domėjosi būsimu ren-
giniu. Organizatoriams teko net 
mažinti bilietų kainas, kad tik su-
sirinktų daugiau žiūrovų. Beje, 
tai sukėlė tam tikro anksčiau bi-
lietus įsigijusių žiūrovų nepa-
sitenkinimo. Neįgalieji neslėpė, 
kad jeigu būtų tekę patiems pirk-
ti gana brangius bilietus, žiūro-
vų būtų buvę dar mažiau. Kau-
no neįgaliojo jaunimo užimtu-
mo centro direktorius Algirdas 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė bendrauja su iš Kauno atvykusiomis neįga-
liosiomis.

tės, Nemenčinės neįgaliųjų die-
nos užimtumo centro direktorės 
J.Ingelevič teigimu, kinų trupės 
pasirodymas tapo ne tik profesio- 
nalumo, bet ir stereotipų laužy-
mo pamoka. Esame įpratę, kad 
neregiai scenoje grotų, dainuotų, 
o negirdintieji šoktų. Tačiau „My 
dream“ trupė įrodė, kad gali būti 
ir kitaip. Visus sujaudino aklų 
žmonių šokis. A.Packevičiūtė 
sako apie tokią galimybę kalbė-
jusi su studentais, analizavusi 
būdus, kaip tai padaryti, o kinų 
pasirodymas patvirtino, jog tai iš 
tikrųjų visiškai realu. J.Ingelevič 
prisipažino iki šiol sunkiai įsi-
vaizdavusi neregių šokį, o, pa-
sirodo, pasitelkus įprastas prie-
mones – baltąsias lazdeles, vir-
vutę galima pasiekti įspūdingo 
rezultato. 

„My dream“  
pasirodymas sudomino 

tik neįgaliuosius?
„Siemens“ arenos prieigo-

se daugiausia rikiavosi neįga-
liojo ženklu pažymėti automo-
biliai. Kalbantis su iš įvairių ša-
lies miestų atvykusiaisiais, buvo 
besusidarąs įspūdis, kad kon-
certo organizatoriai, ko gero, 
ir orientavosi į neįgaliuosius. 
M.Pipiraitė šią nuomonę panei-
gė. Pasak jos, organizatoriai kaip 
tik norėjo pakviesti kuo daugiau 
įgaliųjų. Visos savivaldybės, mi-
nisterijos, didieji šalies universi-
tetai buvo informuoti ir kviečia-
mi dalyvauti renginiuose. „Sklei-
dėme reklamą plačiajai visuome-
nei, visur akcentavome, kad pa-
sirodymas skirtas kiekvienam. 
Ypač norėjome sulaukti kuo 

Šimoliūnas pasidžiaugė, kad 13 
bilietų centro lankytojams pado-
vanojo „Lions“ klubas, Nemen-
činės neįgaliųjų dienos užimtu-
mo centro lankytojams, pasak di-
rektorės J.Ingelevič, bilietai nu-
pirkti taip pat iš rėmėjų bei už-
sidirbtų lėšų. Tiesa, alytiškiai už 
bilietus susimokėjo patys, tačiau, 
anot J.Kamičaitienės, savivaldy-
bė skyrė autobusą ir į Vilnių visi 
atvažiavo nemokamai. 

„Pirmą kartą atvirai kalbame 
apie tai, kad patyrėme didžiulių 
nuostolių. Projekte dirbome sa-
vanoriškai, nesiekdami pelno, tik 
norėdami padovanoti žmonėms 
ypatingų įspūdžių, turėdami 
gražią idėją. Tikime, kad trupė 
įnešė gerumo, pozityvumo, ska-
tino permąstyti vertybes. Neabe-
joju, kad prisidėjo ir prie požiū-
rio į negalią keitimo. Lietuvoje 
gyvi stereotipai, kad žmonės su 
negalia nesugebės pasiekti tokio 
aukšto meninio lygio, kokį su-
geba pademonstruoti sveikieji. 
O ši trupė išties parodo ir įrodo, 
kad žmogaus galimybių ribos – 
ne fizinė jėga, o vidinė stiprybė, 
troškimas augti, – mintimis da-
lijosi M.Pipiraitė. – Ar išdrįsime 
antrąkart pakviesti trupę į Lie-
tuvą? Turbūt po įspūdingo pasi-
rodymo, po tiek gražių atsiliepi-
mų, būsimieji koncertai sulauktų 
didesnio susidomėjimo, tačiau 
Lietuvai dar reikia laiko išsiva-
duoti iš posovietinio požiūrio į 
negalią. Tikime, kad šis koncer-
tas buvo žingsnis kitokio požiū-
rio į negalią link. Tačiau žings-
niuojama mažais žingsneliais...“

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo
patarimai

serotoninas – vienas iš „džiaugsmo 
hormonų“

„Artrito“ 
klubas atviras 

visiems 
Seimas, atsižvelgęs į visuome-

nės pageidavimus, 2013 metus pa-
skelbė Sveikatingumo metais, todėl 
Alytaus „Artrito“ klubas irgi tikisi su-
aktyvinti veiklą. 

Apie tai buvo kalbama klubo 
ataskaitiniame susirinkime. Ofi cia-
liosios dalies metu buvo išklausytos 
tarybos pirmininkės Janės Rinkevi-
čienės ir revizijos komisijos pirmi-
ninkės Nijolės Budginienės metinės 
ataskaitos. Klubo pirmininkė pažy-
mėjo, kad per 2012 metus nuveik-
ta daug darbų: įsikūrėme naujo-
se patalpose, jas suremontavome, 
Įgyvendinome 2 projektus, sukū-
rėme jaukią aplinką įvairioms veik-
loms organizuoti. Klubiečius vie-
nija bendras tikslas – gyventi svei-
kai, gauti patirties kovojant su liga. 
Džiaugiamės vis stiprėjančia Lietu-
vos artrito asociacijos organizaci-
jų bendryste, respublikiniais rengi-
niais. Klubo nariai gerai įvertino nu-
veiktus darbus, rezultatus ir patvir-
tino pirmininkės ataskaitą. 

Yra ir daug spręstinų dalykų – 
nario mokestis, lankomumas, rė-
mėjų, specialistų paieška. Trūksta 
nemokamos reabilitacijos, pagal-
bos. Nežinome, už ką moka ligo-
nių kasos, už ką turime primokėti 
patys. Šiuos klausimus dažniausiai 
užduoda klubo nariai. 

Susirinkime kalbėjusieji Zita Be-
kešienė, Anelė Majauskienė, Ange-
lė Stravinskaitė, Simas Bairašauskas 
akcentavo, kad klubo durys atviros 
visiems – jo nariai renkasi į užsiėmi-
mus, temines popietes.

Romutė UDRAKIENĖ

Serotoninas – audinių hor-
monas, vienas mediato-

rių (lotyniškai mediator – tarpi-
ninkas). Mediatoriai (kitaip – 
neuromediatoriai) – biologiškai 
aktỹvios medžiagos, perduo-
dančios elektrinius impulsus iš 
nervinės ląstelės į nervinę ląste-
lę arba į organą (raumenį arba 
liauką). Serotoninas mūsų or-
ganizme pasigamina iš triptofa-
no (žmogui ir daugumai gyvū-
nų nepakeičiamos amino rūgš-
ties, daugelio baltymų sudeda-
mosios dalies). 

serotonino „valdos“
Serotoninas reikalingas ner-

vų, širdies, kraujagyslių, virški-
nimo sistemoms, daro įtaką rau-
menų tonusui, protiniams proce-
sams ir t.t. Ypač didelė serotoni-
no įtaka mūsų nuotaikai. Jeigu 
serotonino kiekis sumažėja, ge-
rokai pablogėja nuotaika (gali-
ma ir depresija). Taip pat gali at-
sirasti nemiga, nerimas, agresija, 

labai padidėja jautrumas skaus-
mui, sunku atsipalaiduoti, su-
mažėja dėmesingumas, atsiran-
da saldumynų poreikis. Be to, 
su šios medžiagos stygiumi sie-
jamos tokios ligos, kaip migre-
na (pasikartojantys galvos (daž-
niausiai vienos pusės) skausmo 
priepuoliai) ir šizofrenija (psi-
chikos liga, pasireiškianti haliu-
cinacijomis, kliedesiais, liguis-
tais afektais, panašiais į neuro-
zę ar psichopatiją; serga apie 1 
proc. žmonių). 

Kai serotonino organizme 
pakanka, pagerėja nuotaika, jau-
čiamas jėgų antplūdis, padidėja 
atsparumas stresams, atsiranda 
apsauga nuo vėžio. Užtat šis hor-
monas vadinamas „džiaugsmo 
hormonu“. Beje, jis labai pana-
šus į endorfi ną, kuris reguliuo-
ja skausmo jutimą, miegą, elge-
sį, emocijas, ir taip pat laikomas 
„laimės hormonu“.

Faktoriai, mažinantys 
serotonino kiekį:

• rūkymas, alkoholio, kavos 
vartojimas,

• per didelis kiekis suvarto-
jamų baltymų ir lengvai įsisavi-
namų angliavandenių,

• piktnaudžiavimas konser-
vuotais produktais bei maistu, 
turinčiu skonį gerinančių sinte-
tinių medžiagų.

Pastaba. Serotonino apy-
kaitą gali sutrikdyti karščiavi-

mas, stresai, įvairios ligos (ner-
vų, psichikos, virškinimo, krau-
jo gamybos, alerginės, infekci-
nės, kvėpavimo takų, širdies ir 
kraujagyslių).

Ko reikia, kad organizmui 
netrūktų serotonino
Tai pozityvios mintys, nauji 

įspūdžiai, aplinkos pakeitimas 
(lankymasis miške, prie van-
dens telkinių, įvairios trukmės 
kelionės), sugebėjimas dažniau 
šypsotis (ypač naudinga juoktis 
„iš visos širdies“), maisto pro-
duktai, turintys triptofano (ru-
ginė duona, sūris, riebi ir neriebi 
varškė, pupos, pupelės, dilgėlių 
lapai, grybai, sorų, grikių kruo-
pos, bananai, apelsinai, riešutai 
(ypač graikiniai), juodslyvės, po-
midorai, datulės, fi gos, žuvų tau-
kai (galima valgyti ir riebias šal-
tųjų vandenų žuvis), saulės švie-
sa (viena iš būtinų sąlygų seroto-
nino sintezei), fi zinis aktyvumas. 

Įsidėmėtina, jog serotonino 
kiekis mūsų galvos smegenyse 
priklauso ne vien tik nuo maisto 
ir saulės, bet taip pat ir nuo gene-
tikos, lėtinių ligų, stresų.

Beje, tamsiuoju paros metu 
iš serotonino sintetinamas hor-
monas melatoninas, kuris regu-
liuoja belatakių liaukų veiklą, ar-
terinį kraujospūdį, miego perio-
diškumą ir daugelį kitų dalykų.

Pastaba. Valgyti reikia 4–5 
kartus per dieną; mat kas 3 valan-

dos atsinaujina maždaug pusė 
organizme esančio serotonino.

Vitaminai ir mineralai
Specialiuose medicinos lei-

diniuose nurodomi vitaminai ir 
mineralai, kurie žymiai pageri-
na nuotaiką bei padidina proti-
nį ir fi zinį darbingumą. Dažnas 
žmogus, sužinojęs šių bioakty-
vių medžiagų pavadinimus, sku-
ba į vaistinę, nusiperka ir varto-
ja vadinamuosius maisto papil-
dus. Ar jie tikrai reikalingi, kon-
krečiu atveju gali patarti tik gy-
dytojas. Galimas daiktas, kad jūs 
vartojate maisto produktus, ku-
riuose esama būtinų vitaminų ir 
mineralų. Kad būtų aiškiau, pa-
teikiame reikiamų medžiagų šal-
tinių nuorodas.

Serotonino sintezei svar-
būs vitaminai B2 (šaltiniai: alaus 
mielės, lapinės daržovės, gri-
kių kruopos, kiaušiniai, žuvies 
ir mėsos produktai), E (šaltiniai: 
augaliniai aliejai, grūdai, žirniai, 
grikių kruopos, kukurūzai, soja, 
kiaušinio trynys, pieno produk-
tai, mėsa), biotinas (t.y. vitami-
nas H; šaltiniai: mielės, kepenys, 
inkstai, kiaušinio trynys, kuku-
rūzai, avižinės kruopos, žirniai, 
jautiena, pienas), cinkas (mėsa, 
sūris, kruopos, pupos, riešutai, 
jautiena, austrės, krevetės, oma-
rai, kiaušiniai), magnis (šaltiniai: 
duona, kruopos, sėlenos, žirniai, 
pupelės, petražolės, krapai, špi-

natai, juodoji arbata, džiovinti 
grybai, kakava, krabai, krevetės, 
jūros kopūstai, moliūgai; magnio 
yra ir geriamajame vandenyje), 
chromas (šaltiniai: rupaus mali-
mo miltai ir duona, kiaušinio try-
nys, grybai, riešutai, alaus ir ke-
pimo mielės, sūris, gyvulių kepe-
nys), selenas (šaltiniai: grūdiniai 
produktai, mėsa, riešutai, kiauši-
niai, vištiena).

Pastaba. Serotonino kiekį or-
ganizme taip pat didina jonažo-
lės preparatai (dėl vartojimo pa-
sitarkite su gydytoju arba vais-
tininku). 

Gal organizmui trūksta 
vandens?

Mokslininkai nustatė, jog de-
presija, nuolatinis nuovargis yra 
glaudžiai susiję su organizme at-
siradusiu vandens trūkumu. Įsi-
dėmėtina, jog sriubos, sultys – 
visai ne tai, kas yra grynas van-
duo. Vartojant tokius skysčius, 
kaip kava, arbata ir alkoholiniai 
gėrimai, organizmas praranda 
daug vandens. Kad būtų atsta-
tytas vandens balansas, reikia 
po kiekvieno išgerto puodelio 
kavos ar arbatos išgerti dvi stik-
lines vandens. Ir dar. Netgi tais 
atvejais, kai nevartojami čia pa-
minėti kofeino turintys produk-
tai ir alkoholis, vis vien reiktų 
tarp valgymų kasdien išgerti sti-
klinę vandens. 

Romualdas OGINsKAs

Nesėkmės patyrimas ir 
išgyvenimas skiriasi
Tikslo siekimas – tarsi var-

žybos, kuriose bėgame taku su 
kliūtimis. Vieni, pamatę kliūtį, 
greit ją peršoka ir net neatsisuk-
dami skuodžia tolyn. Kiti, ją išvy-
dę, nusivilia ir vangiai, be ener-
gijos per ją persiropščia. Dar kiti 
labai retai susiduria su nesklan-
dumais, todėl sutikę kliūtį ilgai 
galvoja, įdeda daug darbo ir ga-
liausiai ją įveikia. O būna ir taip, 
kad žmogus, pamatęs kliūtį, iš-
sigąsta ir net nepagalvojęs lekia 
atgal iš kur atbėgo, o vėliau tuo 
keliu jau nebežengia.

Į nesėkmes reaguojame skir-
tingai. Mūsų reakcija priklauso 
nuo daugelio dalykų: gyveni-
mo patirties, asmeninių savybių, 
aplinkos. Jei dauguma gyvenimo 
nesėkmių galiausiai buvo įveik-
tos, tikslai pasiekti, tuomet pasi-
tikėsite savimi, naujas kliūtis pri-
imsite ne kaip nesėkmės pranašą, 

Kaip įveikti nesėkmes 
ir pasiekti tikslų

o kaip iššūkį. Deja, jei dauguma 
nesėkmių neįveiktos, tai gali kelti 
baimę siekti naujų tikslų, skatinti 
apatiją ir norą viską palikti vadi-
namojo likimo rankose.

Nesėkmės kaina
Dažnai net nebandoma siek-

ti svajonės, nes per daug bijoma, 
jog nepasiseks. Tokiu atveju rei-
kėtų pagalvoti, kokia iš tikrųjų 
yra nesėkmės „kaina“. Dažniau-
siai ji nėra tokia didelė, kaip at-
rodo iš pirmo žvilgsnio. Visada 
pagalvokite, kas blogiausia gali 
nutikti, jei siekiant tikslo jus iš-
tiktų nesėkmė. Pavyzdžiui, bijo-
ma stoti į universitetą, nes galvo-
jama, kad ten bus per sunku mo-
kytis. Kas blogiausia gali nutikti? 
Galima gauti kelių paskaitų nei-
giamus įvertinimus. Tačiau neiš-
laikytus egzaminus galima per-
laikyti. O kas, jei nepasiseks per-
laikyti? Tuomet reikės mokėti už 
mokslą ir vėliau atsiskaityti arba 
gali būti pašalintas iš universite-
to. Reikėtų rimtai pasvarstyti, ar 
tikrai nesėkmės kaina didesnė už 
galimybę visą gyvenimą dirbti 
norimą darbą.

Ir dar – kokia tikimybė, kad 
nesėkmė jus ištiks? Ar jūs visiš-
kai įsitikinęs, kad nepasiseks, o 
gal tik šiek tiek abejojate? Prieš 
pradedant siekti tikslo apie tai 
taip pat reikėtų rimtai pagalvoti. 
Jei mokykloje mokėtės dešimtu-
kais, tai tikimybė, jog jus išmes iš 
universiteto – labai maža, beveik 

neįmanoma. Jei mokykloje mo-
kėtės vidutiniškai, gali būti, kad 
universitete bus sunku moky-
tis, bet tikriausiai vis tiek jį baig-
site. O jei mokykloje vos ketver-
tą gaudavote, gali būti, kad uni-
versitete bus per sunku ir nepa-
vyks jo baigti. Tada verta pagal-
voti – gal per daug iš savęs rei-
kalaujate, gal tikslui pasiekti už-
tenka ir mažesnių užmojų, pa-
vyzdžiui, baigti kolegiją, tech-
nologijų mokyklą. Galbūt esa-
te daug gabesnis kitose srityse, 
pavyzdžiui, gerai grojate piani-
nu, mokate maloniai bendrauti 
su žmonėmis ir pan.

Taigi visada apsvarstykite, 
kokia tikimybė, kad jums nepa-
siseks, ir kas blogiausio tada gali 
nutikti. Tai padės nepervertinti 
nesėkmės kainos.

Ką daryti, kad nesėkmė 
nesutrukdytų pasiekti 

tikslą?
1. Siekdami tikslo, numatyki-

te kelis planus, kaip jį galite pa-
siekti. Tuomet ištikus nesėkmei 
nereikės atsisakyti savo tikslo ar 
pulti į neviltį, pakaks pasitelkti 
atsarginį planą.

2. Labai svarbu įveikus kliūtis 
ar pasiekus tikslą save paskatinti, 
apdovanoti. Tai leis labiau įver-
tinti darbą, kurį atlikote, ir juo 
pasidžiaugti. O pasidžiaugti tuo, 
ką pasiekėte – labai svarbu. Tai 
teikia asmeninio pasitenkinimo 
ir skatina judėti toliau, kad ir vėl 

būtų kuo džiaugtis. Jei ignoruo-
sime pasiekimus ir tik koncen-
truosimės į naujus, po kiek laiko 
gali kristi motyvacija siekti tiks-
lo. O juk tai turi teikti džiaugsmą. 

Save paskatinti galima labai 
įvairiai. Tiesiog leiskite sau tai, 
ką mėgstate. Vienam didelis pa-
skatinimas – leisti sau visą dieną 
visiškai nieko nedaryti, kitam – 
išvažiuoti į gamtą, o trečiam – 
tiesiog pagulėti šiltoje burbulų 
vonioje. Visai nesvarbu, kokiu 
daiktu ar veikla save apdovano-
site, svarbu, kad tai pakeltų nuo-
taiką ir būtų malonu. Kitą kartą 
motyvacija siekti savo tikslo bus 
daug didesnė. 

3. Nesidairykite atgal į ne-
įveiktas kliūtis, patirtas nesė-
kmes. Kad ir kaip stengtumė-
tės, kad ir kaip užsispyrę siek-
tumėte tikslo, kai kurių gyveni-
mo kliūčių įveikti tiesiog neįma-
noma. Tuomet pagalvokite apie 
tai, kiek jau esate gyvenime nu-
veikęs. Juk tai, ką kažkada jau 
padarėte, irgi buvo jūsų tikslas. 
Jį pasiekėte. Tai, kad kažko ne-
pavyko pasiekti dabar, nereiškia, 
kad apskritai nesugebate pasiek-
ti kitų savo tikslų. 

Užsibrėžkite naujus tikslus, 
galvokite apie juos ir siekite jų. 
Galų gale prisiminkite, kad kiek-
vienas žmogus yra patyręs ne-
sėkmių. Kitaip tariant, nė vienas 
žemės gyventojas nėra tobulas.

Birutė MIKNYTĖ
Psichologė

Gyvenime visi keliame 
sau vienokius ar kitokius 
tikslus. Tačiau, norėdami 
juos įgyvendinti, turime 
nueiti netrumpą kelią. 
Tam, kad pakeliui nebū-
tų nuobodu, gyvenimas 
mums „parūpina“ kliū-
čių. Kiekvienas esame la-
bai skirtingas, todėl ir 
kliūtis įveikiame savaip.
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Hemodializės 
skyrius – tarsi 
viena šeima 

Donata Kazlauskienė Telšių 
apskrities laikraščio „Kalvoto-
ji Žemaitija“ tinklalapyje pa-
sakoja apie atnaujintą Hemo-
dializės skyrių. 

(atkelta  iš 1 psl.)

Nuo gyvenimo 
negandų ginasi 

optimizmu
„Pajūrio naujienų“ tinklala-
pyje publikuotame Irenos 
Šeškevičienės straipsnyje ra-
šoma apie negandų ir ligų 
neišsigandusią Kniukštų šei-
mą. 

Į karteniškių Zitos ir Bronis-
lovo Kniukštų namus įžengusį 
svečią pasitinka guvus šeiminin-
kas ir ideali švara: namų aplinka 
neišduoda, kad ją jau septintus 
metus puoselėja vien vyriškos 
rankos, – tiek laiko, kiek šeimi-
ninkė juda neįgaliojo vežimėliu.

Vieną rytą Zita prabudusi 
pajuto, kad nebeklauso jos kai-
rė koja ir ranka. Ištiko insultas. 
„Ligi šiol nejaučiu kairės savo 
kūno pusės: vyras apsuka lo-
voje, padeda apsirengti. Lai-
mei, liga proto neatėmė“, – sako 
Z.Kniukštienė. Prie šios ligos, 
neslėpė ji, dar reikia pridėti ir 
diabetą. „Nesveikuoju ir su ner-
vais, o šiemet dukart ir dėl inks-
tų gulėjau ligoninėj“, – sakė mo-
teris, o vyras pasidžiaugė pats iš-
mokęs būti puse daktaro. 

„Jei įtariu padidėjusį kraujos-
pūdį, tuoj puolu matuoti, duo-
du vaistų. Kasdien pamatuoju 
gliukozės kiekį ir dukart leidžiu 
vaistus“, – kilnodamas matavi-
mui paruoštus aparatus, apie 
kasdienines procedūras kalbėjo 
Bronislovas. 

Vyras sakė apsipratęs su 
žmonos ligomis ir nelaikąs to 
ypatinga našta. 

„Neslėpsiu: ne vienas, ir kas 
keisčiausia – dažniausiai mote-
rys – klausia manęs, kaip aš pa-
keliu tokį gyvenimą, kai visas 
ūkis ir žmonos priežiūra gula 
ant pečių. O aš sakau: nors žmo-
na – sunki ligonė, bet vis vien 
esu laimingas, nes dviem gy-
venti yra geriau, negu vienam. 
Jeigu visą gyvenimą aš žmoną 
mylėjau, o ji – mane, kaipgi kaž-
kam gali kilti tokie klausimai: 
juk prieš Dievą davėme priesai-
ką mylėti viens kitą ir varge, ir 
džiaugsme“, – samprotavo 72-
jų B.Kniukšta. 

Bronislovas šmaikštavo, jog 
šią gegužę jis ketinąs darsyk 
tuoktis su Zita: „Sakau, mamyt, 
kai sužydės obelys, aprengsiu 
tave baltai ir darsyk vešiuos tave 
į bažnyčią, prie altoriaus – švęsi-
me auksines vestuves“. 

Pora į Karteną atsikraustė 
prieš 25 metus. Jų sodyba viso-
je apylinkėje garsėjo kaip vie-
na gražiausių ir skoningiausiai 
įrengtų. Pora užaugino dvi duk-
teris: Zigfridą ir Aureliją, – abi tė-
vus aplanko savaitgaliais. 

„Augindavome braškes, 
ankstyvąsias bulves, veždavome 
jas parduoti į Liepoją. O namo 
sugrįždavome su retesnių auga-
lų daigais, krūmais. Taip ir gra-
žėjo mūsų sodyba“, – pasako-
jo B.Kniukšta. Jų sodyba ir šian-
dien tebestebina aplinkinius iš-
puoselėtu kiemu su baseinu bei 
visus metus žaliuojančiais auga-
lais. Karteniškis savo rankomis 
prie svetainės durų įrengė elek-
trinį keltuvą. 

„Esu patenkintas, kad žmo-

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Regioninės Telšių ligoninės 
Hemodializės skyrius gyvybiš-
kai svarbus tiems, kurie serga 
terminaliniu inkstų funkcijos 
nepakankamumu. Telšių ligo-
ninės Hemodializės skyriaus ve-
dėjos Alinos Šarkevičienės teigi-
mu, pagal statistinius duomenis, 
pasaulyje 1 iš 10 žmonių serga 
inkstų liga, o kas 20 nustatoma 
lėtinė inkstų liga, kuri dažniau-
siai baigiasi terminaliniu inks-
tų funkcijos nepakankamumu. 
Lietuvoje šiuo metu dializuo-
jama apie 1,5 tūkst. pacientų ir 
apie 600 gyvena su transplan-
tuotu inkstu. 

Telšiuose šiuo metu Hemo-
dializės skyriuje 3 kartus per sa-
vaitę po keturias valandas dia-
lizuojami 23 skirtingo amžiaus 
pacientai, per metus atliekama 
per 3000 hemodializių, per 13 
skyriaus veiklos metų yra 16 
transplantuotų ligonių. 

A.Šarkevičienė atskleidė, jog 
inkstų ligą ypač sunku atpažinti. 
„Tai nebyli liga, dažniausiai pa-
sireiškianti bendru kūno silpnu-
mu, tinstančiomis kojomis, pyki-
nimu, o kartais ir vėmimu, daž-
nesniu šlapinimusi naktį ar su-
mažėjusiu šlapimo kiekiu. Simp-
tomai atrodo niekuo neišsiski-
riantys, ir ligoniai kartais nesu-
pranta, kad serga inkstų liga“, – 
aiškino gydytoja. 

A.Šarkevičienė sako, kad 
dabar ligoninė be Hemodiali-
zės skyriaus neįsivaizduojama. 
Skyrius pertvarkytas ir moder-
nizuotas, dirbama su moder-
niais ir saugiais aparatais, nau-
dojamos naujausios geriausiai 
biologiškai suderintos dializato-
rių membranos, modernūs van-
dens valymo įrenginiai. Visi dia-
lizuojami pacientai gauna koky-
biškas ir saugias paslaugas. Išlai-
dų atsipirkimas — žmonių svei-
kata ir gyvybė, geresnė gyveni-
mo kokybė. 

na mane išleidžia į saviveiklą: 
anksčiau abu dainuodavome 
folkloriniame ansamblyje, dabar 
tik aš beišbėgu dainuoti ir šok-
ti. Dar giedu bažnyčios chore“, – 
neslėpė B. Kniukšta. 

„Reikia optimistiškai vertin-
ti gyvenimą – branginti jį tokį, 
kokį davė Dievas. Juk jį žmo-
gus vieną čia, šioje žemėje, ir te-
turi“, – dėstė vyras. Jis mano, 
kad pagrindinius smūgius gy-
venimas jiedviem jau sudavė – 
sunkiausia buvo, kai vienu metu 
abu užklupo sunkios ligos. Prieš 
6 metus jam taip pat diagnozuo-
tas prostatos vėžys, bet, matyt, 
Dievas po sėkmingos operacijos 
išgydęs jį tam, kad galėtų globo-
ti sergančią žmoną. 

Jis neslėpė nemokėjęs nei 
valgio gaminti, nei kitų mote-
riškų buities darbų. O dabar 
kasdien ruošia valgį, ir ne bet 
kokį, o tinkamą diabetu sergan-
čiai ligonei. 

Kas svarbiau – žmogiškumas ar 
įstatymai?

buvo išspręsta taikiai – vieš-
bučio administracija pasirūpi-
no palei namą įrengti šaligat- 
vį. Tačiau būtent šis kelias yra 
neįgaliajam realiuose sunkiai 
pravažiuojamas, užstatytas, to-
dėl A.Jankauskienė rinkdavosi 
trumpesnįjį. 

Darius mano, kad jei jau vieš-
bučiui taip labai reikia to užkar-
do, išeitis būtų pratęsti palei tvo-
rą šaligatvį iki artimesniojo išė-
jimo į miestą arba patrumpin-
ti užtvarą, kad pratilptų rateliai. 

Neturėtų būti bloginama 
neįgaliųjų padėtis

Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Onutė Čer-
niauskienė, nuėjusi apžiūrėti, ko-
kia problema ištiko Jankauskus, 
pastebėjo, kad iš tiesų porai gana 
sunku, nes norint išvažiuoti į 
miestą tenka įveikti ilgesnį kelią. 

Jos nuomone, nors viešbutis 
elgiasi pagal įstatymus, tačiau 
galima būtų pasitelkti žmogiš-
kumo kriterijus ir paieškoti ko-
kio nors problemos sprendimo 
būdo. „Neįgaliam žmogui kiek- 
vienas metras svarbus. Aš pati 
eidama ieškau artesnio kelio, – 
sako O.Černiauskienė. – Sveikas 
žmogus gali to nesuprasti.“ Ta-
čiau pirmininkė sako nežinanti, 
ką daryti tokiu atveju, nes vieš-
butis jokių pažeidimų nepada-
rė – jie užsitvėrė savo teritoriją. 
Nuovaža padaryta iš kiemo pu-
sės, ten, kur kiti namo gyven-

tojai nevaikšto, todėl šis klausi-
mas aktualus tik vieniems Jan-
kauskams. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininko Zigmanto Jančaus-
kio nuomone, neįgaliųjų padėtis 
neturėtų būti bloginama. Galbūt 
galima kartu susėdus rasti prob- 
lemos sprendimo būdą. Štai, pa-
vyzdžiui, viešbutis pasielgė gera-
noriškai, prieš keletą metų įreng-
damas šaligatvį. 

Rastas abiem pusėms 
priimtinas sprendimas
Ir iš tiesų toks sprendimas 

buvo rastas. Viešbučio „Žibin-
tas“ direktorius Vincas Me-
dišauskas „Bičiulystei“ sakė, 

kad, pasitarę su įstaigos savinin-
ku, nusprendė nutiesti trūkstamą 
šaligatvio dalį – sukloti maždaug 
8 metrus plytelių. Darbai turėtų 
prasidėti jau šią savaitę. 

Taigi šį kartą laimėjo žmo-
giškumas. Nors viešbučio savi-
ninkas galėjo numoti ranka į ne-
įgaliųjų skundus, nes teisiškai 
jis buvo teisus, tačiau to nepa-
darė – rado būdą, kaip išspręs-
ti problemą. 

Į šaligatvio tiesimą investuo-
tos lėšos viešbučio tikrai nesu-
žlugdys, o prie neįgaliųjų gy-
venimo gerovės prisidės labai 
svariai. 

Aurelija BABINsKIENĖ
A. ir D. Jankauskų asmeninio albumo nuotr.

Klausėte –  
atsakome

Techninės pagalbos neįga-
liesiems centro (toliau – Cen-
tras) Metodinio skyriaus vedė-
ja Dovilė Sabaliauskaitė paaiški-
no, kad neįgaliųjų aprūpinimą 
techninės pagalbos priemonė-
mis ir šių priemonių įsigijimo iš-
laidų kompensavimo tvarką reg- 
lamentuoja Neįgaliųjų aprūpini-
mo techninės pagalbos priemo-
nėmis ir šių priemonių įsigijimo 
išlaidų kompensavimo tvarkos 
aprašas (toliau – Aprašas), pa-
tvirtintas Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro 2006 m. gruodžio 19 d. įsa-
kymu Nr. A1-338 „Dėl neįgalių-

Neįgaliojo vežimėlį reikia 
grąžinti

jų aprūpinimo techninės pagal-
bos priemonėmis ir šių priemo-
nių įsigijimo išlaidų kompensa-
vimo tvarkos aprašo patvirtini-
mo“ (su pakeitimais 2011-01-03 
Nr. A1-1, 2011-12-06 Nr. A1-516, 
2013-04-17 Nr. A1-167).

Vadovaujantis šiuo Aprašu 
(taip pat ir anksčiau galiojusiu 
tvarkos aprašu), savivaldybės įs-
taiga arba Centro teritorinis pa-
dalinys, aprūpindamas asmenį 
vežimėliu, sudaro su juo aprūpi-
nimo techninės pagalbos priemo-
nėmis sutartį, kurioje asmuo įsi-
pareigoja grąžinti priemonę, kai 
vežimėlis jam nebereikalingas. 
Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, 
globėjai ar rūpintojai per 30 die-
nų privalo grąžinti asmens turė-
tą vežimėlį šią priemonę išdavu-
siai įstaigai. Kai techninės pagal-
bos priemonės negrąžinamos sa-
vivaldybės įstaigai ar Centro teri-
toriniam padaliniui kaip nustaty-
ta Apraše, jos yra išieškomos įsta-
tymų nustatyta tvarka. 

Visoms priemonėms yra nu-
statytas naudojimo terminas, 
kuriam pasibaigus asmuo gali 
kreiptis dėl naujos priemonės įsi-
gijimo, tačiau dažnai priemonės 
naudojamos ir ilgesnį laikotarpį, 
jei buvo tausojamos ir tinkamai 
prižiūrimos. Sprendimą dėl vals-
tybės turto (techninės pagalbos 
priemonių) pripažinimo nerei-

kalingu arba netinkamu (negali-
mu) naudoti priima turto valdy-
tojas, t.y. Centras, vadovaudama-
sis LR Valstybės ir savivaldybių 
turto valdymo, naudojimo ir dis-
ponavimo juo įstatymu.

Nustatytos tvarkos, kad tech-
ninės pagalbos priemonės galėtų 
keliauti „iš rankų į rankas“, nėra. 
Savivaldybės įstaigos arba Cen-
tro teritorinio padalinio specia-
listai pagal kiekvieną techninės 
pagalbos priemonės rūšį suda-
ro asmenų, pageidaujančių gau-
ti judėjimo techninės pagalbos 
priemones, eiles. Asmenys ap-
rūpinami turimomis judėjimo 
techninės pagalbos priemonė-
mis, atitinkančiomis jų fizinius 
ir medicininius poreikius, eilės 
tvarka, todėl kitas asmuo (gimi-
naitis, šeimos narys ar kitas arti-
mas asmuo), pageidaujantis įsi-
gyti techninės pagalbos priemo-
nę, dėl jos įsigijimo turi kreiptis į 
savivaldybės įstaigą ar Centro te-
ritorinį padalinį nustatyta tvarka.

Iškilus klausimams dėl aprū-
pinimo techninės pagalbos prie-
monėmis, jų grąžinimo ar re-
monto, siūlome kreiptis į Cen-
tro teritorinius padalinius, ku-
rių adresus bei telefonus rasi-
te interneto svetainėje adresu 
www.tpnc.lt. Centro specialistai 
atsakys į klausimus bei padės iš-
spręsti kilusias problemas.

„Neseniai miręs neįgalus bro-
lis buvo gavęs vežimėlį, ku-
riuo naudojosi ilgiau nei 7 
metus. Praėjus metams po jo 
mirties savivaldybė pradėjo 
reikalauti, kad vežimėlį grą-
žintume. Juo dabar naudo-
jasi sunkiai judanti 80-metė 
mama – vežimėlio prireikia 
važiuojant pas gydytojus ir 
pan. Norėtume sužinoti, po 
kiek metų neįgaliojo vežimė-
lis laikomas nusidėvėjusiu? Ar 
neįgaliajam mirus jau nusidė-
vėjusį vežimėlį vis tiek privalu 
grąžinti savivaldybei? Ar yra 
numatyta kokia nors tvarka, 
pagal kurią mirusio neįgalio-
jo vežimėlis būtų paliktas ju-
dėjimo problemų turintiems 
jo šeimoms nariams?“ – tei-
raujasi „Bičiulystės“ skaityto-
ja A.V.

Aušra Jankauskienė pro užkardą pravažiuoti negali.

2013 m. gegužės 9–15 d., Nr. 18 (1137), „Bičiulystė“5 psl.



PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 Labas rytas, Lietu-
va: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – žinios; 
6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 8.35 –
orai, sportas.
12.15 – 15.00 Laba diena, Lietu-
va: 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.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 13 d. 
9.00 Kobra 11 (128) (kart.) (N-

7). 10.00 Pinigų karta (kart.). 11.00 
LRT Aktualijų studija. 12.00 – 15.00 
Laba diena, Lietuva. 15.00 Namelis 
prerijose (55). 16.00 Premjera. Kobra 
11 (129) (N-7). 17.00 Senis (66) (N-
7). 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Premjera. „Emde-
no“ vyrai (1) (N-7). 19.40 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 Perlas. 20.30 
Panorama. 21.15 Įžvalgos. Pertrauko-
je – 22.00 Perlas. 22.15 Dokumenti-
nio kino vakaras. Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas (1) Prancūzija, 2009 
m. (N-7). 23.20 Vakaro žinios. 23.35 
„Emdeno“ vyrai (1) (kart.) (N-7). 0.35 
Senis (66) (kart.) (N-7). 

Antradienis, gegužės 14 d. 
9.00 Kobra 11 (129) (kart.) (N-

7). 10.00 Vieša paslaptis (kart.). 10.40 
Mokslo ekspresas (kart.). 11.00 LRT 
Aktualijų studija. 12.00 – 15.00 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 Namelis preri-
jose (56). 15.45 Klausimėlis.lt 16.00 
Premjera. Kobra 11 (130) (N-7). 17.00 
Senis (67) (N-7). 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Prem-
jera. „Emdeno“ vyrai (2) (N-7). 19.40 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Emi-
grantai. Pertraukoje – 21.55 Perlas. 
22.00 „Eurovizijos“ dainų konkursas 
2013. Pirmas pusfi nalis. 0.15 Vaka-
ro žinios. 0.35 „Emdeno“ vyrai (2) 
(kart.) (N-7). 

Trečiadienis, gegužės 15 d. 
9.00 Kobra 11 (130) (kart.) (N-7). 

10.00 Emigrantai (kart.). 11.00 LRT 
Aktualijų studija. 12.00 – 15.00 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 Namelis preri-
jose (57). 15.45 Klausimėlis.lt 16.00 
Premjera. Kobra 11 (131) (N-7). 17.00 
Senis (68) (N-7). 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Premje-
ra. „Emdeno“ vyrai (3) (N-7). 19.40 Sti-
lius. Namai. 20.25 Perlas. 20.30 Pa-
norama. 21.15 LRT ekonomikos fo-
rumas. Pertraukoje – 22.00 Perlas. 
23.20 Vakaro žinios. 23.35 „Emde-
no“ vyrai (3) (kart.) (N-7). 0.35 Senis 
(68) (kart.) (N-7). 

Ketvirtadienis, gegužės 16 d. 
9.00 Kobra 11 (131) (kart.) (N-7). 

10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 
10.30 Ugnies tramdytojai (kart.). 11.00 
LRT Aktualijų studija. 12.00 – 15.00 
Laba diena, Lietuva. 15.00 Namelis 
prerijose (58). 16.00 Premjera. Kobra 
11 (132) (N-7). 17.00 Senis (69) (N-
7). 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Premjera. „Emdeno“ 
vyrai (4) (N-7). 19.40 Vieša paslaptis. 
20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 
Tautos aikštė. 21.55 Perlas. 22.00 
„Eurovizijos“ dainų konkursas 2013. 
Antras pusfi nalis. 0.15 Vakaro žinios. 
0.35 „Emdeno“ vyrai (4) (kart.) (N-7). 

Penktadienis, gegužės 17 d. 
9.00 Kobra 11 (132) (kart.) (N-7). 

10.00 Stilius. Gyvenimas (kart.). 11.00 
LRT Aktualijų studija. 12.00 Laba die-
na, Lietuva. 12.00 – 15.00 Laba diena, 
Lietuva. 15.00 Namelis prerijose (59). 
16.00 Premjera. Kobra 11 (133) (N-7). 
17.00 Senis (70) (N-7). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Detektyvo meistrai. Frosto prisilieti-
mas (16) (N-7). 20.25 Perlas. 20.30 
Panorama. 21.15 Duokim garo! Per-
traukoje – 22.00 Perlas. 23.15 Blogi 
namai. Trileris. Lenkija, 2009 m. (N-
14). 1.20 Senis (70) (kart.) (N-7). 

Šeštadienis, gegužės 18 d. 
6.00 Šventadienio mintys (kart.). 

6.30 Stilius. Namai (kart.). 7.15 Naci-
onalinė paieškų tarnyba (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Aiven-
has (24). 9.25 Džeronimas (2/3). 9.50 
Aviukas Šonas (1/35). 10.00 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys 
atsidaro. 11.30 Svečių ekspresas. 
12.00 Ugnies tramdytojai. 12.30 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Mir-
ties piramidės. JAV, 2005 m. 13.30 
Pasaulio panorama. 14.00 Juokis 

2010. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Sveikinimų koncer-
tas. 18.30 Detektyvo meistrai. Frosto 
prisilietimas (17) (N-7). 20.25 Perlas. 
20.30 Panorama. 21.00 Valanda iki 
„Eurovizijos“. 22.00 „Eurovizijos“ dai-
nų konkursas 2013. Finalas. 1.00 Sti-
lius. Namai (kart.). 

Sekmadienis, gegužės 19 d. 
6.00 Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto 

suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo aka-
demija. 9.00 Tara Dankan (14). 9.25 
Džeronimas (2/4). 9.50 Aviukas Šo-
nas (1/36). 10.00 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota laida). 10.30 Brolių 
Grimų pasakos. (5) Narsus siuvėjas. 
Vokietija, 2008 m. 11.45 Cirkas. X-
asis tarptautinis cirko festivalis „Circo 
Massimo“. 7 d. 12.30 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Didžiosios migra-
cijos. Gimė judėti. Didžioji Britanija, 
2010 m. 1 d. (subtitruota). 13.30 Fut-
bolas. LFF „Druskininkų Hermio“ tau-
rės fi nalas. VMFD „Žalgiris“ – „Šiau-
liai“. 15.35 Šventadienio mintys. 16.00 
Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (sub-
titruota). 16.45 Lietuva – jūrinė vals-
tybė. 17.15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
17.45 Mokslo ekspresas. 18.00 MES 
2013. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 
Bėdų turgus. Pokalbių laida. 20.30 Pa-
norama. 20.45 Europos balsas. 20.50 
Savaitė. 21.15 Imam Vudstoką. Mu-
zikinė komedija. JAV, 2009 m. (N-14) 
(subtitruota). 23.30 „Eurovizijos“ dai-
nų konkursas 2013. Finalas (kart.). 

Pirmadienis, gegužės 13 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (332) (kart.) (N-7). 7.30 Smur-
fai (12). 8.00 Detektyvas Monkas (12). 
9.00 Meilės sūkuryje (1644) (N-7). 
10.05 Be namų (7) (N-7). 10.55 Nak-
tis muziejuje. Nuotykių komedija. JAV, 
D.Britanija, 2006 m. (N-7). 13.00 Po-
nas Jangas (24). 13.30 Smurfai (13). 
14.00 Meškiukai Gamiai (2). 14.30 
Simpsonai (333) (N-7). 15.00 Nata-
lija (72) (N-7). 16.00 Ašarų karalienė 
(22) (N-7). 17.00 Diena. 17.40 Gyveni-
mo kryžkelės (88) (N-7). 18.45 TV3 ži-
nios. 19.20 Pamiršk mane (72) (N-7). 
19.50 Paslapčių namai (N-7). 20.30 
Gyvenimas yra gražus (N-7). 21.00 
Moterys meluoja geriau (108) (N-7). 
21.35 TV3 vakaro žinios. 22.00 Kerš-
tas (10) (N-14). 23.00 Pelkė (18) (N-
7). 0.00 Daktaras Hausas (17) (N-14). 
1.00 Eureka (13) (N-7). 1.55 Įstatymas 
ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius 
(22) (N-14). 

Antradienis, gegužės 14 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (333) (kart.) (N-7). 7.30 Smur-
fai (13). 8.00 Detektyvas Monkas (13). 
9.00 Meilės sūkuryje (1645) (N-7). 
10.05 Be namų (8) (N-7). 11.00 Gy-
venimo kryžkelės (88) (N-7). 12.00 
Gyvenimas yra gražus (N-7). 12.30 
Didvyrių draugužiai (12). 13.00 Po-
nas Jangas (25). 13.30 Smurfai (14). 
14.00 Meškiukai Gamiai (3). 14.30 
Simpsonai (334) (N-7). 15.00 Nata-
lija (73) (N-7). 16.00 Ašarų karalienė 
(23) (N-7). 17.00 Diena. 17.40 Gy-
venimo kryžkelės (89) (N-7). 18.45 
TV3 žinios. 19.20 Pamiršk mane (73) 
(N-7). 19.50 Paslapčių namai (N-7). 
20.30 Prieš srovę (N-7). 21.00 Mote-
rys meluoja geriau (109) (N-7). 21.35 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Tikrasis tei-
singumas (9) (N-14). 23.00 Pelkė (19) 
(N-7). 0.00 Daktaras Hausas (18) (N-
14). 1.00 Eureka (14) (N-7). 1.55 Įsta-
tymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų 
skyrius (23) (N-14). 

Trečiadienis, gegužės 15 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (334) (kart.) (N-7). 7.30 Smur-
fai (14). 8.00 Detektyvas Monkas (14). 
9.00 Meilės sūkuryje (1646) (N-7). 
10.05 Be namų (9). (N-7). 11.00 Gy-
venimo kryžkelės (89) (N-7). 12.00 
Prieš srovę (N-7). 12.30 Didvyrių 
draugužiai (13). 13.00 Ponas Jangas 
(26). 13.30 Smurfai (15). 14.00 Meš-
kiukai Gamiai (4). 14.30 Simpsonai 
(335) (N-7). 15.00 Natalija (74) (N-
7). (N-7). 16.00 Ašarų karalienė (24) 

17.00 Diena. 17.40 Gyvenimo kryžke-
lės (90) (N-7). 18.45 TV3 žinios. 19.20 
Pamiršk mane (74) (N-7). 19.50 Pa-
slapčių namai (N-7). 20.30 Motina ir 
sūnus (19) (N-7). 21.00 Moterys me-
luoja geriau (110) (N-7). 21.35 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 
Ryšys (2) (N-14). 23.05 Pelkė (20) (N-
7). 0.05 Daktaras Hausas (19) (N-14). 
1.05 Eureka (15) (N-7). 2.00 Įstatymas 
ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius 
(24) (N-14). 

Ketvirtadienis, gegužės 16 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (335) (kart.) (N-7). 7.30 Smur-
fai (15). 8.00 Detektyvas Monkas 
(15). 9.00 Meilės sūkuryje (1647) (N-
7). 10.05 Be namų (10) (N-7). 11.00 
Gyvenimo kryžkelės (90) (N-7). 12.00 
Motina ir sūnus (19) (kart.) (N-7). 
12.30 S dalelių paslaptys (1) (N-7). 
13.00 Didvyrių draugužiai (14) 13.30 
Smurfai (16). 14.00 Meškiukai Ga-
miai (5). 14.30 Simpsonai (336) (N-7). 
15.00 Natalija (75) (N-7). 16.00 Aša-
rų karalienė (20) (kart.) (N-7). 17.00 
Diena. 17.40 Gyvenimo kryžkelės 
(91) 18.45 TV3 žinios. 19.20 Pamiršk 
mane (75) (N-7). 19.50 Mylimiausi. 
TV3 vaikų mylimiausių rinkimai. 21.00 
Moterys meluoja geriau (111) (N-7). 
21.35 TV3 vakaro žinios. 22.00 Din-
gęs be žinios (10) (N-14). 23.00 Pel-
kė (21) (N-7). 0.00 Daktaras Hausas 
(20) (N-14). 1.00 Eureka (16) (N-7). 
1.55 Įstatymas ir tvarka. Nusikalsta-
mi kėslai (1) (N-14). 

Penktadienis, gegužės 17 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (336) (kart.) (N-7). 7.30 Smur-
fai (16). 8.00 Detektyvas Monkas 
(16). 9.00 Meilės sūkuryje (1648) (N-
7). 10.05 Be namų (11) (N-7). 11.00 
Gyvenimo kryžkelės (91) (N-7). 12.00 
Virtuvės mitų griovėjai. 12.30 S dale-
lių paslaptys (2) (N-7). 13.00 Didvyrių 
draugužiai (15). 13.30 Smurfai (17). 
14.00 Meškiukai Gamiai (6). 14.30 
Simpsonai (337) (N-7). 15.00 Nata-
lija (76) (N-7). 16.00 Ašarų karalienė 
(26) (N-7). 17.00 Diena. 17.40 Gyve-
nimo kryžkelės (92). 18.45 TV3 ži-
nios. 19.20 Naktis muziejuje 2. Nuo-
tykių komedija. JAV, 2009 m. (N-7). 
21.30 Parduotuvių maniakės išpažin-
tis. Romantinė komedija. JAV, 2009 
m. (N-7). 23.40 Grobuonis 2. Fan-
tastinis trileris. JAV, 1990 m. (N-14). 
1.45 Džentelmenai Bronkai. Komedi-
ja. JAV, 2009 m. (N-7). 

Šeštadienis, gegužės 18 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (9). 7.30 Ant bangos 
(18). 8.00 Skunk Fu (15, 16). 8.30 
Simpsonai (21) (N-7). 9.00 Mūsų gy-
vūnai. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Svajonių sodai. 11.00 Prarastasis 
tamplierių lobis 2. Nuotykių f. Danija, 
2006 m. (N-7). 12.45 Oskaras. Kome-
dija. JAV, 1991 m. (N-7). 15.00 Svo-
tai (6, 7) (N-7). 17.25 Visos upės teka 
(12) (N-7). 18.35 Eurojackpot. 18.45 
TV3 žinios. 19.00 Paslapčių namai 
(N-7). 21.00 Tiksinti bomba. Trileris. 
JAV, 2001 m. (N-14). 22.50 Riba. Tri-
leris. JAV, 1997 m. (N-14). 1.10 Ada-
mas. Romantinė drama. JAV, 2009 
m. (N-7). 

Sekmadienis, gegužės 19 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (10). 7.30 Ant bangos 
(19). 8.00 Skunk Fu (17, 18). 8.30 
Simpsonai (22) (N-7). 9.00 Sveikas 
žmogus. 10.00 Laikas keistis (15). 
10.30 Sportuok su mumis. 11.00 Pra-
rastasis tamplierių lobis 3. Nuotykių f. 
Danija, 2006 m. (N-7). 12.50 Pabu-
čiuok nuotaką. Komedija. JAV, 2007 
m. (N-7). 14.35 Svotai (8, 9, 10) (Sva-
ty 4) (N-7). 18.10 Virtuvės mitų grio-
vėjai (7). 18.45 TV3 žinios. 19.00 Sa-
vaitės komentarai. 19.30 Narnijos 
kronikos. liūtas, burtininkė ir drabu-
žių spinta. Nuotykių f. JAV, 2005 m. 
22.20 Musgaudis. Kriminalinė kome-
dija. JAV, Vokietija, 2011 m. (N-7). 
0.05 Oneginas. Romantinė drama. 
JAV, 1999 m. (N-7). 

Smalsutė Dora. Piratų nuotykiai. Ani-
macinis f. JAV, 2012 m. 7.20 Vėžliu-
kai nindzės (4) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (67) (kart.) (N-7). 
8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 
Būk mano meile! 10.45 Prezidento 
duktė. Nuotykių fi lmas šeimai. JAV, 
2004 m. (kart.). 12.55 Didžioji sė-
kmė (5). 13.25 Vėžliukai nindzės (5). 
13.55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(68) (N-7). 15.00 Tūkstantis ir viena 
naktis (29) (N-7). 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-
7). 18.45 Žinios. 19.25 Sportas. 19.28 
Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Nuo... 
Iki... 21.30 Dviračio šou. 22.00 Ži-
nios. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-
7). 22.35 VAKARO SEANSAS. Po-
žemių ugnis. Veiksmo f. JAV, 1997 
m. (N-14). 0.45 Havajai 5.0 (4) (N-7). 
1.40 Vampyro dienoraščiai (3) (N-14). 

Antradienis, gegužės 14. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (52). 6.50 Tomas ir 
Džeris (47). 7.20 Vėžliukai nindzės 
(5) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (68) (kart.) (N-7). 8.50 24 
valandos (kart.) (N-7). 9.45 Krimina-
listai (11) (kart.) (N-7). 10.40 Gatvės 
tango. Romantinė drama. JAV, 2006 
m. (kart.) (N-7). 12.55 Didžioji sė-
kmė (6). 13.25 Vėžliukai nindzės (6). 
13.55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(69) (N-7). 15.00 Tūkstantis ir viena 
naktis (30) (N-7). 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 
18.45 Žinios. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 
Ponas Bynas (3, 4) (N-7). 21.30 Dvi-
račio šou. 22.00 Žinios. 22.25 Krimi-
nalinė Lietuva (N-7). 22.35 VAKARO 
SEANSAS. Gatvių kovotojas. Veiks-
mo f. Japonija, JAV, 1994 m. (N-7). 
0.40 Havajai 5.0 (5) (N-7). 1.35 Vam-
pyro dienoraščiai (4) (N-14). 

Trečiadienis, gegužės 15 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (53). 6.50 Tomas ir 
Džeris (48). 7.20 Vėžliukai nindzės 
(6) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (69) (kart.) (N-7). 8.50 24 
valandos (kart.) (N-7). 9.45 Valanda 
su Rūta (kart.). 11.45 Ponas Bynas 
(3, 4) (kart.) (N-7). 12.55 Didžioji sė-
kmė (7). 13.25 Vėžliukai nindzės (7). 
13.55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(70) (N-7). 15.00 Tūkstantis ir viena 
naktis (31) (N-7). 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 
18.45 Žinios. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 
Ponas Bynas (5, 6) (N-7). 21.30 Dvi-
račio šou. 22.00 Žinios. 22.25 Krimi-
nalinė Lietuva (N-7). 22.35 VAKARO 
SEANSAS. PREMJERA. Projektas 
Rojus. Trileris. Didžioji Britanija, JAV, 
Kanada, 2008 m. (N-14). 0.40 Hava-
jai 5.0 (6) (N-7). 1.35 Vampyro dieno-
raščiai (5) (N-14). 

Ketvirtadienis, gegužės 16 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (54). 6.50 Tomas ir 
Džeris (49). 7.20 Vėžliukai nindzės 
(7) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (70) (kart.) (N-7). 8.50 
24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 Būk 
mano meile! 10.40 Nuo... Iki... (kart.). 
11.50 Ponas Bynas (5, 6) (kart.) (N-
7). 12.55 Didžioji sėkmė (8). 13.25 
Vėžliukai nindzės (8). 13.55 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (71) (N-7). 
15.00 Tūkstantis ir viena naktis (32) 
(N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Ži-
nios. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Žinios. 22.16 Mes 
– europiečiai. 2012 m. 22.25 Krimina-
linė Lietuva (N-7). 22.35 Mentalistas 
(12) (N-7). 23.35 Deksteris (12) (N-
14). 0.30 Havajai 5.0 (7) (N-7). 1.25 
Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, gegužės 17 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (55). 6.50 Tomas 
ir Džeris (50). 7.20 Vėžliukai nin-
dzės (8) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (71) (kart.) (N-7). 
8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 
Žvaigždžių duetai. Istorija praside-
da iš naujo (kart.). 12.55 Didžioji sė-
kmė (9). 13.25 Vėžliukai nindzės (9). 
13.55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(72) (N-7). 15.00 Tūkstantis ir viena 
naktis (33) (N-7). 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 
18.45 Žinios. 19.30 KK2 Penktadie-
nis (N-7). 21.00 Farai (N-14). 22.00 

PENKTADIENIO BOMBA. Saugoto-
jas. Veiksmo f. JAV, 2009 m. (N-14). 
23.55 Pragaras Konektikute. Siau-
bo trileris. JAV, Kanada, 2009 m. (N-
14). 1.55 Mentalistas (12) (kart.) (N-
7). 2012 m. 

Šeštadienis, gegužės 18 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Se-

drikas (89, 90). 6.55 Beprotiški ma-
žųjų nuotykiai (80). 7.20 Berniukas ir 
voveriukas (11). 7.45 Žvėrelių būrys 
(15). 8.10 Ogis ir tarakonai (40). 8.35 
Benas Tenas (4). 9.00 Atgal į vaikys-
tės miestą. 10.00 KINO PUSRYČIAI. 
Vaivorykštės beieškant. Nuotykių ko-
medija. Čekija, JAV, 2011 m. 11.50 
Pagauk ir paleisk. Romantinė kome-
dija. JAV, 2007 m. (N-7). 14.10 Ker-
šytojai. Veiksmo f. JAV, 1998 m. 
(N-7). 16.00 Apgavystės (51) (N-7). 
17.00 Papūsk man į uodegą. Kome-
dija. JAV, 1988 m. 18.45 Žinios. 19.00 
Žvaigždžių duetai. 22.00 SUPERKI-
NAS. Laiko įkaitai. Nuotykių f. JAV, 
2003 m. (N-7). 0.20 Betmenas prieš 
Dviveidį. Veiksmo f. Didžioji Britanija, 
JAV, 1995 m. (N-7). 

Sekmadienis, gegužės 19 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Se-

drikas (91, 92). 6.55 Beprotiški ma-
žųjų nuotykiai (81). 7.20 Berniukas 
ir voveriukas (12). 7.45 Žvėrelių bū-
rys (16). 8.10 Ogis ir tarakonai (41). 
8.35 Benas Tenas (5). 9.00 Sveika-
tos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 
KINO PUSRYČIAI. Mergina iš Džer-
sio. Romantinė komedija. JAV, 2004 
m. (N-7). 11.55 Keliaujančių kelnių 
seserija 2. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2008 m. (N-7). 14.10 Sklinda gan-
dai. Romantinė komedija. Australi-
ja, JAV, 2005 m. (N-7). 16.05 Apga-
vystės (52) (N-7). 17.00 Ne vienas 
kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 
19.00 Alfa savaitė. 19.30 Plikis ir po-
nia (N-7). 21.00 Kriminalistai (12) (N-
7). 21.55 AUKSINIS SEKMADIENIO 
KINAS. PREMJERA. Melas ir iliuzi-
jos. Veiksmo trileris. JAV, 2009 m. 
(N-14). 23.45 Stiklo namai 2. Gero-
ji Motina. Trileris. JAV, 2006 m. (N-
14). 1.35 Farai (kart.) (N-14) 

Pirmadienis, gegužės 13 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Sa-
vaitės kriminalai (N-7) (kart.). 8.30 
Auksarankiai (N-7) (kart.). 9.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7) (kart.). 10.00 
Svotai (N-7) (kart.). 11.00 Kalbame 
ir rodome (N-7). 12.00 Pasiklydusi 
širdis (N-7). 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (N-7) (kart.). 14.00 Brolis už 
brolį (N-7) (kart.). 15.00 Komikų klu-
bas (N-7) (kart.). 16.00 Ekstrasensų 
mūšis (N-7). 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 Brolis 
už brolį (N-7). 19.25 Pagal įstatymą. 
20.00 Žinios. 20.25 Pliusai minusai 
(N-7). 20.30 Žvaigždutės (N-7). 21.30 
Užkalnio 5 (N-7). 22.30 Tikras krau-
jas (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis 
(N-7). 0.30 Brolis už brolį (N-7) (kart.). 
1.30 – 5.59 Bamba (S). 

Antradienis, gegužės 14 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitri-

na. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 
Muchtaro sugrįžimas (N-7) (kart.). 
8.00 Tauro ragas (N-7) (kart.). 8.30 
Cukrus (N-7). 9.00 Mistinės istorijos 
(N-7) (kart.). 10.00 Juoko kovos (N-
7) (kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7). 12.00 Pasiklydusi širdis (N-
7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7) (kart.). 14.00 Brolis už brolį (N-
7) (kart.). 15.00 Žvaigždutės (N-7) 
(kart.). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-
7). 17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-7). 
18.25 Brolis už brolį (N-7). 19.25 Pa-
gal įstatymą. 20.00 Žinios. 20.25 Pliu-
sai minusai (N-7). 20.30 Juoko kovos 
(N-7). 21.30 Kontraktas. Veiksmo, tri-
leris. JAV, Vokietija, 2006 m. (N-14). 
23.20 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.20 
Brolis už brolį (N-7) (kart.). 1.20 – 5.59 
Bamba (S). 

Trečiadienis, gegužės 15 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Už-

kalnio 5 (N-7) (kart.). 9.00 Juoko ko-
vos (N-7) (kart.). 10.00 Dviese prieš 
gamtą (N-7) (kart.). 11.00 Kalbame 
ir rodome (N-7). 12.00 Pasiklydusi 
širdis (N-7). 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (N-7) (kart.). 14.00 Brolis už 
brolį (N-7) (kart.). 15.00 Gyvenimo 
spalvos (kart.). 16.00 Ekstrasensų 
mūšis (N-7). 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 Bro-
lis už brolį (N-7). 19.25 Pagal įstaty-
mą. 20.00 Žinios. 20.25 Pliusai minu-
sai (N-7). 20.30 Taip. Ne. 21.30 Są-
mokslo teorija (N-7). 22.30 Karo an-
gelai (N-7). 23.30 Baladė apie Bom-
berį (N-7) (kart.). 0.30 Brolis už brolį 
(N-7) (kart.). 1.30 – 5.59 Bamba (S). 

Ketvirtadienis, gegužės 16 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitri-

na. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 
Muchtaro sugrįžimas (N-7) (kart.). 
8.00 Žvaigždutės (N-7) (kart.). 9.00 
Taip. Ne (kart.). 10.00 Amerikos ta-
lentai VI. 11.00 Kalbame ir rodome 
(N-7). 12.00 Pasiklydusi širdis (N-
7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7) (kart.). 14.00 Brolis už brolį (N-
7) (kart.). 15.00 Juoko kovos (N-7) 
(kart.). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-
7). 17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 18.00 Žinios. 18.25 Brolis už bro-
lį (N-7). 19.25 Pagal įstatymą. 20.00 
Žinios. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 
20.30 Naujoji banga 2012. 23.25 Mis-
tinės istorijos (N-7) (kart.). 0.25 Bro-
lis už brolį (N-7) (kart.). 1.25 – 5.59 
Bamba (S). 

Penktadienis, gegužės 17 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 
Juoko kovos (N-7) (kart.). 9.00 Gy-
venimo spalvos (kart.). 10.00 Plėšrū-
nai. Krokodilas karalius (N-7) (kart.). 
11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 
Pasiklydusi širdis (N-7). 13.00 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 14.00 
Brolis už brolį (N-7) (kart.). 15.00 
Taip. Ne (kart.). 16.00 Ekstrasensų 
mūšis (N-7). 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 Brolis 
už brolį (N-7). 19.25 Auksarankiai (N-
7). 20.00 Žinios. 20.25 Pliusai minu-
sai (N-7). 20.30 Komikų klubas (N-7). 
21.30 RUSŲ KINAS. Pabėgimas. Kri-
minalinis, trileris. Rusija, 2005 m. (N-
14). 23.55 Amerikietiškos imtynės (N-
14). 0.55 Brolis už brolį (N-7) (kart.). 
1.55 – 5.59 Bamba (S). 

Šeštadienis, gegužės 18 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Auksarankiai (N-7) (kart.). 7.30 
Gyvenimo spalvos (kart.). 8.30 Ame-
rikos talentai VI (kart.). 9.30 Apie žū-
klę. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 
Pasitarkime (N-7). 12.00 Dviese prieš 
gamtą (N-7). 13.00 Žvaigždutės (N-
7) (kart.). 14.00 Pirato širdis. 2 dalis. 
Nuotykių. Ispanija, Vokietija, 2006 m. 
(N-7). Rež. Miguel Alexandre. 16.00 
Juoko kovos (N-7) (kart.). 17.00 Svo-
tai (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7). 19.00 Baladė apie Bomberį (N-
7). 20.00 Žinios. 20.20 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 21.00 MANO HEROJUS. 
Čempionas. Veiksmo, kriminalinis 
JAV, Vokietija, 2002 m. (N-14). 23.00 
AŠTRUS KINAS. Baubas 3. Siaubo. 
JAV, 2008 m. (S). 0.45 Karo angelai 
(N-7) (kart.). 1.45 – 5.59 Bamba (S). 

Sekmadienis, gegužės 19 d. 
5.59 Programa. 6.00 Joyce Me-

yer. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 
(N-7) (kart.). 8.00 Duok labas. 8.30 
Tauro ragas (N-7). 9.00 Autopilo-
tas. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekma-
dienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. 
12.00 Plėšrūnai. Misija: Nuodai (N-
7). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 
Sveikinimai. 16.00 Komikų klubas (N-
7) (kart.). 17.00 Taip. Ne (kart.). 18.00 
Mistinės istorijos (N-7). 19.00 Gyve-
nimo spalvos. 20.00 Žinios. 20.20 
MEILĖS ISTORIJOS. Svajonių lai-
vas. Kambodža. Romantinis, drama. 
Vokietija, 2011 m. (N-7). 22.20 Kon-
traktas. Veiksmo, trileris. JAV, Vokie-
tija, 2006 m. (kart.) (N-14). 0.10 Ba-
ladė apie Bomberį (N-7) (kart.). 1.10 
– 5.59 Bamba (S). 

Pirmadienis, gegužės 13 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 
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PARDUODA
Parduodamas neįgaliojo lauko vežimėlis (Meyra gamybos). 

Kaina – 200 Lt. Kreiptis tel. 8 698 14 704.

Neįgalieji pasaulyje

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Įvairenybės

Kryžiažodis „Inkilas“
Vertikaliai: 1. Tamsiai rudas arba juo-

das vabaliukas, graužiantis medieną, tran-
dis, kirmgrauža. 2. Noras valgyti. 3. Mitolo-
ginė vandens būtybė, nėrovė, mene vaiz-
duojama kaip moteris su žuvies uodega. 
5. Artimųjų Rytų valstybė. 6. Iš cukranen-
drių sulčių padarytas stiprus svaigusis gėri-
mas. 7. Keturių savaičių laikotarpis prieš Ka-
lėdas. 8. Žymus lietuvių dailininkas. 13. Jūrų 
plėšikas. 14. Žvėrių baidytojas, varytojas 
medžioklėje. 15. Kiek per didelis, apydidis. 
16. Bažnytinė šventė. 20. Skanių, rinktinių 
valgių mėgėjai ir žinovai, smaguriautojai. 
21. Patalpa nuolatinei paveikslų parodai. 
24. Magiškas būdas tikslui pasiekti. 25. Švie-
siai rudas arklys. 26. Smulkinti grūdus į mil-
tus. 28. Praėjusią dieną.

Horizontaliai: 1. Kai kurių kraštų valdo-
vo titulas. 4. Afrikos valstybė. 9. Atidžiai, aky-
lai. 10. Lietuvos valstybės herbas. 11. „..., ke-
purė dega!“ 12. Namelis paukščiams perėti. 
17. Kuris menkos nuovokos, kvailas, kvaišas. 
18. Albanijos sostinė. 19. Pianistė, akompa-
nuojanti solistui. 22. Kalnai, skiriantys Euro-
pą nuo Azijos. 23. Ko nors vertingo viešas ro-
dymas. 27. Negirdintis. 29. Žemas moterų 
balsas. 30. Šiuo metu. 31. Atsigauti, susti-
prėti, prasigyventi, praturtėti. 32. Išmany-
mas, protingumas. 33. Mokslas apie žmo-
nių visuomenės vystymąsi. 

Sudarė  Henrikas PUsKUNIGIs

Atsitiktinumų seka
Tos dienos įvykius moteris 

iki šiol prisimena chronologiš-
kai tiksliai – pamena, kaip ke-
liskart išjungė žadintuvą, kaip 
ruošėsi į traukinį ir pan. Marti-
na į darbą niekad nevažiuodavo 
metro, bet tądien, sugedus trau-
kiniui, teko rinktis: važiuoti au-
tobusu ar metro. Pasak moters, 
kiekvienas Londono gyventojas 
žino, kad įveikiant tokį atstumą 
metro kelionė užtrunka daug il-
giau, bet tądien ji kažkodėl pa-
sirinko būtent šį variantą. Mar-
tina tikina niekada nevažiuoda-
vusi pirmuose metro vagonuo-
se, bet tądien įlipo į atsitiktinį, 
kuris buvo priekinis. Ji prisime-
na pamačiusi, kad jos mėgstama 
vieta prie durų laisva, nuskubė-
jo prie jos, atsisėdo ir ėmė skaity-
ti laikraščio straipsnį apie olimpi-
nes žaidynes. 

Netikėtas sprogimas
Po nela imės  prabėgus 

7-eriems metams Martina jau iš-
moko ramiai apie ją kalbėti. Mo-
teris pasakoja, jog tądien kartu su 
ja, tuo pačiu maršrutu ir tuo pa-
čiu metro vagonu, važiavo ir su-
sisprogdinti ketinęs vyras. Kaip 
paaiškėjo po sprogimo, buvo net-
gi įsitaisęs visai prie pat Marti-
nos. Moteris prisimena, kaip po 
čia pat nugriaudėjusio sprogimo 
sėdėjo ir nejudėjo, laukdama pa-
galbos, o po to atsibudo ligoninė-
je ir sužinojo, kad medikams teko 
amputuoti abi jos kojas. Apie visa 
tai moteris jau gali kalbėti. Tačiau 
jos akys patvinsta ašaromis vos 
tik prisiminus Elizabetą Kenvor-
ti, policijos pareigūnę, iš darbo 
namo važiavusią tuo pačiu metro 

Lemtingi gyvenimo atsitiktinumai
Kad ir kokios menkos bei nereikšmingos būtų mūsų gy-
venimo smulkmenos, dažnai viskas priklauso būtent nuo 
jų. Neretai girdime žmones pasakojančius apie tai, kaip jie 
dėl kažkokios smulkmenos pasielgę kitaip, nei įprasta, iš-
vengė nemalonumų, net nelaimių. Kiti gi pasakoja kaip tik 
dėl nereikšmingos smulkmenos, neįprasto elgesio patekę 
į bėdą. Būtent taip nutiko Martinai Rait iš Londono, Didžio-
sios Britanijos, 2005-aisiais nukentėjusiai per teroro išpuo-
lį Londono metro.

traukiniu. Būtent Elizabeta, kurią 
Martina vadina tiesiog Liza, rado 
ją ir kartu laukė pagalbos.

Neabejinga pakeleivė 
išgelbėjo gyvybę

Pasak Martinos, kitais met- 
ro vagonais važiavę žmonės nė 
neįtarė apie viename iš jų susi-
sprogdinusį mirtininką, nežino-

sak Martinos, tai, kad šalia gulė-
jo mirštantys ar sprogimo rimtai 
sužeisti žmonės, nelabai tejaudi-
no aplinkinius.

Gelbėtojai atvyko praėjus 
kiek daugiau nei valandai po 
sprogimo. Per tą laiką Martina 
neteko daug kraujo ir neabejo-
ja, jog jos gyvybę išgelbėjo Lizos 
duotas raištis.

Gerumas padėjo sustiprėti
Atsigavusi po atliktų operaci-

jų Martina dar ilgai gulėjo ligoni-
nėje. Dvasinius išgyvenimus ap-
sunkino jos organizmą užpuolu-
sios infekcijos, dėl jų moteris su-
lyso, nusilpo. Martina prisime-
na neretai pagalvodavusi, jog vi-
sas gyvenimas sugriuvo: ji nete-
ko abiejų kojų ir viskas yra blo-
gai. Laimei, vieną dieną savo pa-
latoje išvydo nelaimės dieną jai 
gyvybę išgelbėjusią Lizą. Pasak 
Martinos, savo geradarę ji paži-
no tik iš žvilgsnio ir vos pama-
čiusi ėmė verkti. Moters teigimu, 
Lizos pasirodymas pakeitė gyve-
nimą ne ką mažiau už sprogimą, 
tik gerąja linkme. Juk ji, Liza, tą 
nelaimės dieną galėjo tiesiog išei-
ti iš susprogdinto vagono, galėjo 
padėti kitam žmogui, bet ji ištiesė 
pagalbos ranką būtent Martinai. 
Tai suteikė moteriai jėgų ir įkvė-
pė noro gyventi.

Nors tuo sunku patikėti, Mar-
tina tikina, jog sprogimo dieną jai 
labai pasisekė. Ji pasakoja tuo dar 
tvirčiau įsitikinusi skaitydama 
policijos ataskaitą. Žmonės, sėdė-
ję toliau nuo durų, kur susisprog-
dino mirtininkas, žuvo ar nuken-
tėjo daug rimčiau. Martina ben-
dravo su daugybe šią tragediją iš-
gyvenusiųjų ir suprato, jog jos si-
tuacija tikrai ne prasčiausia.

Tuo patikėti padėjo ir nuolat 
šalia buvusi jos motina. Ji drąsin-
davo Martiną ir kartojo, jog, ne-
paisant to, kad neteko kojų, ji vis 
dar yra tokia pat, kaip anksčiau. 
Esą jei sprogimas būtų pažeidęs 
jos galvą, smegenis – ji būtų jau 
kitokia.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKAITĖ

jo net apie patį sprogimą, niekas 
neskubėjo jų apie tai informuo-
ti. Keleiviai tiesiog sėdėjo ir lau-
kė. Liza įtarė, kad kažkas nutiko, 
galbūt ji pamatė dūmus ir nutarė 
eiti į traukinio priekį. Martina pri-
simena pastebėjusi ją, priartėjusią 
prie durų. Iki šiol moteris negali 
pamiršti Lizos žvilgsnio. Ji priė-
jo prie nukentėjusiosios, padavė 
raištį ir liepė juo suveržti kairiąją 
koją. Liza nepaliko Martinos, kol 
atvyko gelbėtojai ir nuolat karto-
jo, kad viskas bus gerai. Martina 
gi prisimena nesustodama karto-
jusi savo vardą ir pavardę bei pra-
šiusi, kad jos tėvams būtų praneš-
ta, jog ji gyva. Iš atminties neišsi-
trynė ir pro šalį ėjusių kitų met- 
ro keleivių vaizdas – jie skubėjo 
kuo greičiau išsivaduoti ir gelbė-
jo savo rankines, kuprines... Pa-

Mėgiamas 
filmas – geriausias 

anestetikas
Peterboro (Didžioji Britanija) ligo-

ninės gydytojai, atliekantys ortope-
dines operacijas, sumanė ir pradėjo 
taikyti pacientui mažiau kenksmingą 
anestezijos būdą – vietoj visiškos ne-
jautros naudojama vietinė ir operaci-
jos metu rodomas filmas. Idėjos au-
torius dr. Ričardas Grifitas teigia, kad 
mėgstamas filmas labai padeda pa-
cientui atsipalaiduoti. Be to, pro au-
sines klausydamasis filmo garso ta-
kelio operuojamasis negirdi operaci-
nėje sklindančių garsų. Šią metodiką 
gydytojas ypač siūlo pagyvenusiems 
pacientams, kurie visišką nejautrą iš-
gyvena sunkiai arba gali net ir mirti. 
„Kai kurie pacientai taip įsijaučia į fil-
mą, kad net nepajunta, jog operaci-
ja jau baigta, – šypsodamasis sako 
gydytojas. – Būna, kad ir supyksta, 
jei operacija baigiasi anksčiau nei fil-
mas. Atliekant ortopedines operaci-
jas dažniausiai taip ir įvyksta.“

„sveikinimas“ karo 
veteranams 

Artėjant gegužės 9-ajai, kuri Ru-
sijoje švenčiama kaip pergalės An-
trajame pasauliniame kare diena, 
UAB „Karinė memorialinė kompani-
ja“ (KMK) išsiuntinėjo Murmansko sri-
tyje gyvenantiems karo veteranams 
priminimus, kad jie gali būti nemo-
kamai palaidoti valstybės sąskaita. 
Pasak karo veteranės Ninos Kuzne-
covos, gavus KMK laišką, jai pasidarė 
bloga.  „Atėjo laikas, mums jau me-
tas mirti. Gegužės 9-osios išvakarėse 
mums jau siunčia ne sveikinimus, o 
štai tokius laiškus“, – guodėsi moteris 
žurnalistams. Tokius laiškus gavo visi 
karo veteranai Užpoliarėje, informa-
vo „Rusijos pašto“ regiono filialo dar-
buotojai, pristatę šią koresponden-
ciją. KMK atstovai pareiškė nenorėję 
įskaudinti karo veteranų, o tik keti-
nę informuoti apie jiems priklausan-
čias lengvatas.

Pakvaišęs 
stomatologas 

Magdeburge, Vokietijoje, po 
anestezijos atsigavęs vyriškis suvokė, 
kad jo stomatologas išrovė 20 dantų, 
apie tokius ketinimus net neįspėjęs. 
Šis gydytojas jau anksčiau buvo nu-
teistas už paciento kūno sužalojimą 
ir gavo 8 mėn. lygtinę bausmę, bet 
vis dar tikėjosi išsaugoti savo licen-
ciją. Tačiau Magdeburgo administ-
racinis teismas patvirtino, kad vyras 
daugiau niekada nebegalės verstis 
stomatologo praktika. Anot teismo, 
vyras parodė nesąs vertas stomato-
logo licencijos. Kodėl vyriškis taip pa-
sielgė – lieka neaišku.

Mokytoja apsimetėlė
Valstybės tarnautojos statusą tu-

rėjusi vokiečių kalbos mokytoja Šiau-
rės Vokietijoje dirbo 4 metus ir niekas 
nepastebėjo, kad jos diplomas – su-
klastotas. Šlėzvigo-Holšteino žemė 
pareikalavo, kad apgavikė grąžintų jai 
sumokėtą darbo užmokestį, o jos bu-
vusiems mokiniams rašto darbus lei-
do nunešti kitiems mokytojams, kad 
šie būtų iš naujo įvertinti. Apsimetė-
lė mokytoja gimė buvusioje Rytų Vo-
kietijoje, kur studijavo vokiečių kalbą 
ir pilietinį ugdymą. Kai abi Vokietijos 
buvo sujungtos, ji gavo suklastotą 

mokytojos diplomą. Tai leido jai už-
sitikrinti darbo vietą Berlyne ir gau-
ti valstybės tarnautojo statusą, kurio 
ypač troško dėl įvairių jo privilegijų. 
Pasak Švietimo ministerijos, moterį 
imta įtarinėti, kai naujasis mokyklos 
direktorius pastebėjo, kad jos įspū-
dinga kvalifikacija visiškai neatitinka 
kompetencijos. Buvęs mokinys pasa-
kojo, kad tėvai ir mokiniai jau seniai 
skundėsi šia mokytoja.

sodininkai nuogaliai

Gegužės 4 d. amerikiečiai šventė 
pasaulinę sodininkavimo be drabu-
žių dieną – susirinkusieji gėles sodi-
no Ievos ir Adomo kostiumais. Tokią 
šventę sugalvojo 54-erių metų Mar-
kas Storey, su draugais atlikęs ap-
klausą, kurioje respondentų teiravo-
si, ką jie labiausiai mėgsta daryti bū-
dami nuogi. Populiariausias atsaky-
mas buvo plaukiojimas. Antras pagal 
populiarumą užsiėmimas – sodinin-
kystė. Tuomet apklausos sumanyto-
jas iš Sietlo nusprendė, kad gegužės 
4-oji nuo šiol bus skirta tiesioginiam 
ryšiui su gamta stiprinti – sodininka-
vimui be drabužių.  

„Sodininkavimas be drabužių – 
visiškai natūralus dalykas. Šiais laikais 
mažai kur kūnas priimamas toks, koks 
yra. Sodininkavimo be drabužių die-
nos idėja – padėti žmonėms supras-
ti, jog žmogaus kūnas – nieko nede-
ramo, o tik mūsų planetos puošme-
na“, – kalbėjo organizatorius.

Į masinį šeštadienio renginį Siet- 
le gausus nudistų-sodininkų būrys 
nesusirinko, bet prijaučiantieji idėjai 
visoje šalyje ją šventė savaip. „Galbūt 
kur nors, mažame butelyje Čikagos 
centre, senučiukė Ievos kostiumu so-
dino vazoninį augalą ar nudistų klu-
bas grėbė lapus“, – spėliojo M. Storey. 

Mažieji internautai
Britų vaikai praleidžia dvigubai 

daugiau laiko naršydami internete, 
nei mano jų tėvai, o naudotis interne-
tu pradeda būdami vos trejų. Tai pa-
aiškėjo neseniai atlikto tyrimo metu. 
Daug vaikų apsilanko svetainėse, kur 
galima rasti savęs žalojimo scenų, 
smurtinės pornografijos, žiaurumo 
su gyvūnais aktų ir valgymo sutriki-
mų scenų. Daugiau nei ketvirtadalis 
vaikų pripažino, kad, norėdami patek-
ti į tam tikrus tinklapius, jie apsime-
ta vyresniais. Vaikai prie kompiuterio 
praleidžia tiek daug laiko, kad vienam 
iš trijų tampa sunku bendrauti realy-
bėje ir atlikti paprastus, susikaupimo 
reikalaujančius veiksmus, kaip, pavyz-
džiui, skaityti knygą. Tyrimas taip pat 
atskleidė, kad britai mažai žino apie 
savo vaikų veiklą internete. Trys ke-
tvirtadaliai tėvų tiki, kad jų vaikai in-
ternete praleidžia mažiau nei valan-
dą per dieną, o patys vaikai prisipa-
žįsta kasdien virtualioje erdvėje pra-
leidžiantys daugiau nei dvi valandas. 
Nors du trečdaliai britų vaikų yra tu-
rėję neigiamos patirties internete, tik 
22 proc. tėvų apie tai žinojo.
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Nuotraukų konkursui 
„Laiko ženklai“ 

Kaip gera mėgautis spalvom, kvapais ir saulės 
spinduliais. Vytauto Morkūno nuotr.

Dovana mamai

Plentas bėga į priekį, bet 
pravažiavus mišką kup-

rotas autobusiukas sustoja, atsi-
dūsta, atsidaro durys ir iš jo pa-
byra pulkelis keleivių, daugu-
ma – mokinukai. Lyg žvirbliu-
kai jie išlekioja po pavienes so-
dybas ir tik išstypęs paauglys 
suka į kairę, kur jo laukia baltas 
keliukas. Vilius žingsniuoja ne-
skubėdamas, nes žingsnį sun-
kina nešuliai: dešinė spaudžia 
rezginės rankenas, joje prikrau-
ta forminės duonos kepaliukų 
bei kelios kukurūzų bandelės, 
vadinamosios „chruščiovkos“, 
o kairė neša portfelį, kuriame – 
knygos ir septynių klasių baigi-
mo pažymėjimas. 

Abipus keliuko gerkles pra-
vėrę žioji gilūs grioviai, suren-
kantys vandenį iš apsemtų pie-
vų. Grioviuose bei pievose slypi 
įdomios paslaptys, kaip andai: 
kiškių šeimynėlės, kurių tyko 
medžiojančios katės bei lapės, 
pempių lizdai, o griovio dug-
ne po apvaliu akmeniu išprotė-
jęs senis Bartulis slepia carinius 
rublius, ir keliukas nori tai savo 
draugui parodyti. 

Bet Viliaus kakta suraukta, o 
nuo kojų smunkantys batai pra-
siveržia apmaudu: diena karšta, 
vaikas junta pasklidusį prakai-
tą, bet nusibraukti negali – abi 
rankos užimtos, o nešti rezgi-
nę ant peties bijo, kad nesutep-
tų marškinių. „Net duonos nėra 
parduotuvėse, štai ir lenk Ame-
riką“, – ironiškai mąsto. Jis sukei-
čia nešulius – dešinė visai nutir-
pusi – ir žingsniuoja toliau. Na-
mai ne taip arti, keliukas raitosi 
3 kilometrus, kol atveda draugą 
iki gimtos trobos ir atsisveikinęs 
nuskuba į pradžią.

Einant per kiemą Vilių pa-
sitinka nedidukas kiemsargis 
ir vizgindamas uodegą cypia iš 
džiaugsmo.

– Geras meškis, saugai na-
mus, – pastorinęs balsą sako pa-
auglys. Trobos durys nerakintos 
– kaime jų niekas nerakina. Įėjęs 
vidun atsargiai deda duoną ant 
stalo, o portfelį užkelia ant spin-
tos, kad padykę jaunesnieji bro-
liai nepasiektų. Nusiauna batus, 
kiša po lova, persirengia kasdie-
niniais drabužiais ir šeimininko 
žvilgsniu apžiūri, ką reikia sku-
biai daryti. Brolių nė kvapo, iš-
ėjęs laukan pašaukia vardais, 
pašvilpauja – tyla. Aišku, kad 
karvė nepagirdyta ir neperkel-
ta. Prisėmęs kibirus nulinguoja į 
ganyklą. Jį pamačiusi margė sku-
ba gerti, jos nugara ir paslėps-
nis aplipę kraujasiurbiais maša-
lais ir vargšė ginasi uodega. Pie-
vos plotelis, kiek leidžia grandi-
nė, nuskustas iki baltumo. Vi-
lius veda karvę arčiau retų krū-
mokšnių, įkala kuolą ir, susirin-
kęs kibirus, skuba namo. Vidu-
je jį pasitinka sugrįžę pražuvė-
liai ir, pamatę ant stalo kukurū-

zines bandeles, „chruščiovkas“, 
prašosi palepinami.

– Kur judu lakstėt, kad net 
karvės neperkėlėt, vėl mama 
pusę kibiro primelš, – supykęs 
barasi Vilius. 

Broliai susižvalgo. Jaunes-
nysis, Vitalijus, aiškina, kad jie 
maudėsi, paskui žvejojo, lėkė 
į miškelį pažiūrėti gal prinoko 
riešutai, paskui voliojosi pievo-
je ir užmigo. 

– Mama jums neleidžia vie-
niems maudytis, kodėl neklau-
sot? O riešutai prinoksta rude-
nį. Maukitės kelnes, lupsiu jums 
kailį, – gąsdina Vilius ir apsime-
ta, kad siekia tėvo diržo, kabančio 
šalia sieninio laikrodžio.

Išsigandę broliai sutartinai 
pradeda bliauti, versdami vie-
nas kitam kaltę. Neapsikęsdamas 
Vilius šį kartą jiems atleidžia, pa-
duoda po bandelę ir eina kapoti 
žabų – greit pareis iš darbo moti-
na, kurs ugnį, virs vakarienę. Be-
dirbdamas prisimena, kad pats 
nevalgė, bet taip gal ir geriau, jo 
laukia svarbus pokalbis.

Pamatę pareinančią motiną, 
broliai lekia jos pasitikti. Ji eina 
neskubėdama ir Vilius pastebi, 
kaip per tuos metus, kai mirė tė-
vas, sukumpo jos nugara ir koks 
sunkus pasidarė žingsnis. Pa-
siekusi suolą atsisėda, pasideda 
rankas ant kelių ir užsimerkusi 
ilsisi. Neilgai. Namuose jos ran-
kų reikalauja šimtai mažų, bet 
svarbių darbų. Pamačiusi duo-
ną, nusišypso ir dėkingai pažvel-
gia į Vilių.

– Daug nupirkai, sūnau, už-
teks iki kitos savaitės. O iš kur ga-
vai kapeikų bandutėm? Vėl pie-
tų nevalgei? Ak, tu, rūpintojėliau.

– Du kartus stovėjau eilėje ir 
pasiskolinau du draugus, – juo-
kiasi jis.

Motina stojasi, eina prie viryk-
lės, garsiai svarsto, ką virs va-
karienės.

– Rūsyje dar geras maišas bul-
vių, mama. Taupėm, taupėm, da-
bar galim ir paišlaidauti, – šyp-
sosi Vilius. – Virkim bulvienės. 

Motina pritardama linksi gal-
vą, o jis, išėjęs į kiemą, ieško bro-
lių, kurie ką tik čia erzino šunį, 
bet jų nė kvapo. Pasiima krepšį ir 
pats eina į rūsį. Pririnkęs kieme 
nuskabo ištįsusius daigus ir su-
grįžta į trobą. Motina kuria ugnį.

– Tiesa, sūnau, pamiršau pa-
klausti, kaip baigei? – atsisuka į jį. 

Paraudęs Vilius ima portfelį, 
atsargiai ištraukia pažymėjimą ir 
paduoda motinai.

– Oho, – stebisi. – Visi pen-
ketai.

– Mama, noriu mokytis to-
liau... vidurinėje, – sukaupęs drą-
są prašo jis.

– Viešpatie, vaikeli, iš ko aš 
tave išleisiu? – nusvirusiom ran-
kom motina atrodo tokia bejė-
gė ir Vilius dar karščiau puola ją 
įtikinėti. Jam nieko nereikės, tik 

knygų ir sąsiuvinių, na, dar par-
kerio ir...

– Vaikeli, ką tu valgysi? 
– Iš namų pasiimsiu duonos.
Motina sunkiai atsidūsta, 

skuta bulves, kaičia vakarienę ir, 
pasiėmusi kibirą pienui, kitą – 
su vandeniu, eina melžti karvės. 
Stebuklingai atsiradę broliai bėga 
paskui ją lenktyniaudami, vers-
damiesi per galvą, klykaudami 
indėniškus šūksnius ir išėjęs į kie-
mą Vilius nejučiom šypteli. 

Šiltas, ramus vakaras apgau-
bia jį stebuklinga drobule, kuri 
tokia kvapni nuo žydinčių pie-
vos gėlių. Kiemo pakraščiais su-
žėlę balti dobiliukai merkia aku-
tes, iš sodybų sklinda vakarinės 
ruošos garsai, ganyklose mūkte-
li karvė, nusižvengia arklys, su-
girgžda šulinio rentinys, dainuo-
ja mergaitės. Tai vasaros vakaro 
burtai. Bet berniukas žino, kad iš-
auš rytas ir vėl prasidės negailes-
tinga kova už vietą po saule. Jų 
kolūkis blogiausias rajone, pirmi-
ninkai keičiasi, statosi namus, tik 
paprastų žmonių gyvenimą vis 
labiau pančioja visokios normos, 
obligacijos, nežmoniškas darbas, 
girtavimas. 

Prisiminęs verdančią vakarie-
nę, grįžta į trobą. Pareina motina 
su išdykėliais, kurie neša kibi-
rą su pienu. Jie rodo, kiek mama 
primelžė – pilną, girdi, Viliau, pil-
ną kibirą, o tu sakei, kad tik pusę. 
Vilius atima iš jų pieną – dar be-
trūko, kad besistaipydami jį išlie-
tų. Motina skubinasi ruošti vaka-
rienę. Pagaliau visi palinksta prie 
garuojančios bulvienės, broliai 
srebia, net pas kaimynus turbūt 
girdėti. Motina atriekia duonos, 
pablizgina sviestu ir visiems pa-
dalina. Niekas nekalba, broliai 
ryja lyg smakai ir Vilius stebisi, 
kur jiems telpa. 

– Kad taip dirbtumėt, karvė 
duotų tris kibirus pieno, – erzina 
juos, o šie nulaižo šaukštus ir lyg 
sotūs paršiukai stena nuo persi-
valgymo. Motina nukrausto sta-
lą ir dalijasi rūpesčiais su Viliumi:

– Nežinau, kaip reikės suspė-
ti, laikas ravėti cukrinius, neravė-
si – negausi karvei šieno.

– O kur šiemet normos? 
– Prie Berlyno vienkiemio, – 

atsako ji.
Berlynu vadina senį Mickų, 

kuris kiekvieną pokalbį pradeda: 
kaip mes ėmėm Berlyną.

– Bus kokie keturi kilometrai, 
– sumeta Vilius ir staiga jam gal-
von šauna gera mintis. – Mama, 
aš už Jus nuravėsiu normą, bet aš 
labai, labai prašau – leiskit mane 
į vidurinę.

Sūnaus akyse ji mato tokį 
karštą norą mokytis, nugalintį 
šaltį, badą, ne pagal metus jam 
tenkantį darbą, kad jos mylin-
ti motiniška širdis neišlaiko ir ji 
sutinka. 

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Novelė

Žodis „geras“
Žodis „geras“ – geras žodis,
Jį kartoju vis dažniau.
Ir linksniuoju jį kas dieną,
Taip gyventi man geriau.

Mano butas labai geras,
Turiu gerų kambarių,
Trūksta jiems gero remonto,
Labai gerų pinigų.

Geros lovos man dar reikia,
Čiužiniui gerų lentų,
Nors kiti tas lentas peikia,
O aš negaliu be jų.

Gero apkloto dar reikia,
Iš gerų žąsų pūkų,
Šiluma gerai nuteikia
Ir neskauda sąnarių.

Mano lazdos labai geros,
Tada gerai paeinu.
Gera vaikščioti, kur reikia,
Ar daug sniego, ar slidu.

Geros vaistinės man reikia
Ir labai gerų vaistų,
Kad pagyčiau vieną kartą,
Nereikėtų daktarų.

Gera, kai viena niūniuoji
Ar gerus draugus matai,
Gera, kai su jais dainuoji,
Tai geriau negu vaistai.

O! Kaip gera pagalvojus,
Kada rytą pabundi,
Kad gali dar atsikelti,
Gera, kad dar gyveni.

Branginkime žemę
Kai kaimo žmogelį
Į Sibirą trėmė,
Eidamas per lauką
Saują žemės sėmė.

Rišo į mazgelį,
Jį tvirtai suspaudė,
Kaip brangiausią turtą
Prie krūtinės glaudė.

Bet niekšai piktieji
Ir to pagailėjo.
Perpjovė mazgelį,
Žemė išbyrėjo.

Ryšulį pamatę,
Aukso panorėjo,
Kad taip gerbtų žemę,
Jie nesitikėjo.

Branginkime žemę,
Kuri mus maitina.
Ir kas prie jos glaudžias,
Tam širdį ramina.

Kaip elgeta
Kai gyvenimas kupinas                
                                   džiaugsmo,
Vien aplinkui draugai ir savi,
Kol krūtinėje nejauti skausmo,
Ir tu, laime, tada ateini.

Jeigu tik atsitiko nelaimė,
Tai veltui tave, laime, šauki.
Tu lyg elgeta degančiam kaime,
Už lazdų ir kitur išeini.

Janina PRANAITIENĖ
Jurbarkas

Mieli „Bičiulystės“ skaitytojai,Mieli „Bičiulystės“ skaitytojai,
Baigiasi pirmasis šių metų pusmetis, tad laikas suskubti užsisakyti 

„Bičiulystę“ kitiems 6 mėnesiams. 
Neįgaliųjų gyvenimo aktualijos, įstatymų naujovės, sveikatos patari-

mai, Jūsų kūryba ir dar daug kitų reikalingų dalykų bus ir toliau spausdi-
nama „Bičiulystės“ puslapiuose. Tai – Jūsų laikraštis, atspindintis bėdas ir 
džiaugsmus, suteikiantis stiprybės. Tad nelikite be „Bičiulystės“.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygo-
mis užsiprenumeruoti „Bičiulystę“, turėtų kreiptis į savo miesto ar ra-
jono draugiją. 10 Lt per pusmetį kainuosianti prenumerata bus pri-
imama iki birželio 5 dienos. 

Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose 
savaitraštį galėsite užsisakyti iki birželio 15 d.

Prenumeratos kainos:
6 mėn. – 57 Lt; 3 mėn. – 28,50 Lt; 1 mėn. – 9,50 Lt.
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