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Į Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre vykusį kasme-
tinį Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) tarybos posėdį su-
sirinko asocijuotieji nariai iš 47 miestų bei rajonų neįgalių-
jų draugijų. Posėdyje aptarta praėjusių metų LND veikla, 
išklausyta finansinė ataskaita. Gerai įvertinę atliktą darbą, 
tarybos nariai atvirai diskutavo apie jų veikloje kylančias 
problemas, asociacijos ateitį, gilino savo žinias. 

(nukelta į 3 psl.)

Artėja Tėvo diena. Paprastai daugiau dėmesio skiriame 
mamų šventei, tačiau būtų neteisinga, jei pamirštume tė-
vus – atsidavusius savo šeimai, mylinčius, rūpestingus ir, 
nepaisant negalios, besistengiančius savo vaikams suteik-
ti viską, kas geriausia. 

(nukelta į 5 psl.)

Marius Bernotas dukrelei Nedai skiria daug dėmesio. Egidijaus Skipario nuotr. 

Vienybei palaikyti reikia ir tradicinių veiklų,  
ir naujų iniciatyvų 

Tėvystės nesureikšmina
Būti geru tėvu – ar tai kažkas 

ypatingo? Tėvystė – ne žygdar-
bis, o kasdienybė, po truputėlį, 
kantriai dalijama meilė ir rūpes-
tis vaikams, nepaisant ligos, ne-
galios, senkančių jėgų. 

Vilnietis Marius Bernotas au-
gina 2 vaikus: 7-erių Nedą ir 3,5 
m. Matą. Marių pažįstantieji sako, 
kad jis labai dėmesingas ir geras 
tėvas, o pats vyriškis to nesureikš-
mina – pasak jo, rūpintis vaikais, 
skirti jiems dėmesio nėra nieko 
ypatingo. 

„Jei reikia, tai ir galiu“, – tokiu 
principu vadovaujasi Marius, 12 
metų dirbęs pasienio tarnyboje ir 
širdyje išlikęs pareigūnu, nors dėl 
sveikatos (susirgo išsėtine sklero-
ze) buvęs priverstas palikti mėgs-
tamą darbą. Sakoma – kažką pra-
randi, kažką ir gauni, tad ir Ma-
rius dabar džiaugiasi galėdamas 
daugiau laiko skirti šeimai, vai-
kams, įsilieti į visuomeninį gy-
venimą. 

Tėvystė – ne žygdarbis, o kasdienis rūpestis

7 ar 10 minučių vaikams, kaip 
skelbia apklausos? M.Bernotas 
sako, kad tai nesuvokiama – jis 
vaikams skiria visą laiką, kai jie 
būna ne mokykloje ar darželyje. 
„Savaitgalį jaučiausi toks pavar-
gęs, bet dukrelė paprašė važiuo-
ti gaudyti karosiukų. Ar gali vai-
kui atsakyti?“ – pasakoja Marius. 

Nėra vyriškų ir moteriškų 
darbų

Su Marium susitinkame vaikų 
žaidimų aikštelėje, mat čia jis at-
važiuoja kartu su dukrele Neda, 
kuri lyg vijurkas sukasi, laipio-
ja ir vis kviečia pažiūrėti, kaip 
jai sekasi, o tėtis nenuleidžia nuo 
mergaitės akių, stebi, kad dukre-
lė nenukristų, nesusižeistų, vis 
pataria, kaip geriau atlikti vieną 
ar kitą pratimą. Marius pasakoja 
anksčiau su dukra treniruodavę-
sis daugiau, dabar sveikata nebe-
leidžia. Sulėtėjo judesiai, gali pra-
dėti svaigti galva. Tiesa, kartu nu-
eina į „Draugystės“ sporto klubą, 

neįgaliųjų dienos centrą, o Neda 
sako labiausiai su tėčiu mėgstan-
ti žaisti biliardą. 

Marius su meile pasakoja apie 
dukros gabumus – ji sportuoda-
ma lenkia bendraamžius, pieši-
nukai labai šaunūs, gražiai dai-
nuoja. Jis tikrai nepanašus į tuos 
tėčius, kurie per kasdienybės rū-
pesčius nebemato, ką nupiešė, su-
kūrė, išmoko jų vaikas. 

Marius sako, jog namie su 
žmona neskirstantys darbų į vy-
riškus ir moteriškus. Ką reikia, 
tą ir dirba abu, tik tiek, kad jam, 
kaip ir visiems vyrams, reikia 
pasakyti, ką daryti. Geriausia to 
iliustracija – Nedos dėvimas tėčio 
numegztas megztinis. „Vyras turi 
mokėti viską“, – sako jis.

Pareiga – kuo ilgiau išlikti 
žmogum

Marius pasakoja, jog apie tai, 
kad dažnas galvos svaigimas, 
nuovargis yra išsėtinės sklerozės 
požymiai, sužinojo prieš 3 metus. 
Žinoma, ne iš karto. Teko išklau-
syti patarimų nustoti rūkyti, mes-
ti svorį, tačiau jam, sveikam, tvir-
tam vyrui, pareigūnui, buvusiam 
daugkartiniam lengvosios atleti-
kos čempionui, tokie pasiūlymai 

Išlieka svarbus LND 
tarpininkavimas 

Šiemetinis tarybos posėdis – 
pirmasis, kai LND veiklos bei fi-
nansinėse ataskaitose buvo apta-
riamos ne visų Lietuvos neįgalių-
jų draugijos asocijuotų narių, o tik 
respublikinės organizacijos cen-

tro vykdytos veiklos, jų rezulta-
tai. Asocijuotų narių finansinė ne-
priklausomybė nuo LND šiek tiek 
susilpnino tarpusavio bendra-
darbiavimą, nebe tokios svarbios 
tapo ir bendrų problemų sprendi-
mų paieškos. Atsižvelgdamas į šią 
situaciją LND pirmininkas Zig- 
mantas Jančauskis, dar prieš kele-

tą dienų iki tarybos posėdžio vi-
siems asocijuotiems nariams iš-
siuntęs LND valdybos 2012 metų 
veiklos ataskaitą, stengėsi visą 
dėmesį sutelkti į tolesnės LND 
veiklos gaires, miestų bei rajo-
nų neįgaliųjų draugijų vadovus 
ragino išsakyti savus lūkesčius, 
bendro darbo viziją. 

Daugiau kaip 27,5 tūkst. ne-
įgaliųjų vienijanti LND atlieka 
skėtinės organizacijos funkciją. 
Bendradarbiavimas su savo aso-
cijuotomis narėmis, metodinė pa-
galba joms, tarpininkavimas – tai 
veiklos sritys, kurioms LND ski-
ria nemažai dėmesio. Šią vasarą 
bus tvirtinamas naujas Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektų 

Tarybos nariai pritarė LND valdybos veiklos ir finansinei ataskaitoms bei gerai įvertino atliktą darbą. Egidijaus Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Degtinė mus geria iki 
dugno

Kelionę po Prancūziją mano draugai prisimena la-
bai šiltai. Maloniai įsiminė ir apsilankymas pas vynuo-
gių augintojus. Svetingi šeimininkai atvykėliams papa-
sakodavo apie ūkio ar kooperatyvo istoriją, vynuogių 
veisles, agrotechnikos subtilybes, vyno gamybos tech-
nologiją. Nėra ko slėpti, kad vyno degustacija – vienas 
iš didžiausių malonumų. Nors vyno ragaujama po šla-
kelį, bet skruostai įrausta greitai, atsiranda daug kalbos, 
išnyksta jos barjerai, gimsta švelnūs draugystės jausmai. 
Turistai tolimesnei kelionei ar lauktuvėms ir neplanuo-
tą prancūziškos saulės sunokintų vynuogių vyno bu-
telį nusiperka. Šilti jausmai persipina su komercija...

Pasižvalgius po pasaulį, pamačius kas svetur yra 
gražiau, kas daroma racionaliau, norisi tai perkelti į 
mūsų gyvenimą. Tačiau tai nėra paprasta. Tad diskusi-
jos neišvengiamos. Jos ypač suaktyvėjo Seime pradėjus 
svarstyti Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimą ir pa-
pildymą. Vieni tvirtina, kad leidus kaimo turizmo so-
dybose alkoholinius gėrimus gaminti ir jais prekiauti, 
nieko blogo neatsitiks. Priešingai – laimėta bus daug. 
Kiti įžiūri visokiausius pavojus. Pataisų rengėjai savo 
priešininkams nuraminti turi ką pasakyti. Teisę degtinę 
gaminti, laikyti ir ją pardavinėti turės tik ūkininkai, tei-
kiantys kaimo turizmo paslaugas, bus ribojamas gami-
namos produkcijos kiekis, alkoholio stiprumas. Tačiau 
išleidžiant šį džiną reikėtų pagalvoti, ar visada turėsi-
me tik „bravoriuką“ prie turistines paslaugas teikian-
čių ūkių, o gal pasipils „bravūrai“ prie ūkelių? Juk mes 
tokie dideli specialistai apeiti įstatymus.

Lietuva Europos Sąjungoje pagal šešėlinės ekono-
mikos apimtį užima trečiąją vietą. Ji mūsų krašte suda-
ro apie 30 proc. BVP. O tai reiškia, kad „šešėlyje“ suka-
si kas trečias litas. Jokiu būdu negalima leisti, kad na-
minės degtinės kontrolės įstatymo pakeitimai ir papil-
dymai prisidėtų prie šešėlinės ekonomikos augimo. O 
pavojus visai realus.

Tiesa, žadama sukurti namų gamybos alkoholinių 
gėrimų gamybos, laikymo ir pardavimo kontrolės sis-
temą. Teigiama, kad griežta priežiūra padės išvengti 
piktnaudžiavimo ir neteisėtos prekybos šiais produk-
tais. Tuo galime patikėti, bet galime ir suabejoti. Lietu-
vos valstybinė siena su Rusija yra ir siena su Europos 
Sąjunga, jos apsaugai skiriami milijonai, o ji „kiaura“, 
sulaikyti milžiniškus kiekius kontrabandinių cigare-
čių niekaip nepavyksta. Kodėl turėtume galvoti, kad 
čia bus kitaip?

Daug ką gąsdina vien lobistų atkaklumas. Savo idė-
jai apginti prisigalvojama įvairiausių argumentų. Vie-
nas iš svarbiausių – naminė degtinė yra neįkainojamas 
Lietuvos tautinis kulinarinis paveldas ir negalima leis-
ti jam pražūti. Ar iš tikrųjų šie velnio lašai tokie jau iš-
skirtinai lietuviški? Ar nepanaši technologija ir produk-
cija Lenkijoje? O ką varvino ir dabar dar varvina balta-
rusiai? Gal nesisavinkime, geriau patylėkime, nes atro-
dysime mažų mažiausiai juokingi. Kiek šakotį ar rago-
tinį lietuviai besisavintų, vis tiek dauguma žino, kad tai 
iš vokiečių perimtas „Baumkuchen-as“.

Alkoholis – viena iš žmogaus destruktyvaus elgesio 
priežasčių. Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje pagal 
savižudybių skaičių. Apie 70 proc. savižudybių sieja-
ma su alkoholio vartojimu. Mums spauda, radijas, te-
levizija kasdien praneša: girtas lovoje rūkė ir sudegė, 
girtas nuskendo, girtas peiliu subadė sugėrovą, prikūlė 
žmoną, girtas padarė avariją ir žuvo... Lietuvoje 1992–
2012 metais darbe žuvo ir susižalojo daugiau kaip 64 
tūkst. žmonių. Dažniausia tokių nelaimių priežastis – 
alkoholis. Mums belieka tik pritarti lenkų aforistui Ri-
šardui Motui: „Degtinė mus geria iki dugno.“ 

Šie metai paskelbti Sveikatingumo metais ir neat-
sargus alkoholio gamybos bei vartojimo liberalizavi-
mas gali nuskambėti kaip pasityčiojimas iš jų. Reikia 
tikėti, kad Seime bus atsakingai paruoštas įstatymas ir 
apginsime savo krašto, o ne tik atskirų verslo grupuo-
čių interesus.

Biržai: 
  Laiškelį „Bičiulys-

tei“ atsiuntęs biržiečių klu-
bo „Svajokliai“ narys Egi-
dijus Šatas papasakojo apie 
tebesitęsiančią neįgalių lite-
ratų ir gimnazistų draugystę.

Biržų rajono neįgalių-
jų draugijos literatų klu-
bas „Svajokliai“ gegužės 
mėnesio susitikimą sky-
rė Tarmių metams pami-
nėti. Programai paįvairin-

Draugystė tęsiasi
ti vėl mus aplankė „Sau-
lės“ gimnazijos mokiniai. 
Šį sykį įdomią programą 
parodė gimnazistų folklo-
ro ansamblis, vadovauja-
mas Virginijos Kaulinie-
nės. Jie padainavo dainų 
dzūkų, žemaičių, suval-
kiečių ir, aišku, aukštaičių 
tarmėmis. 

Vien mūsų rajone gali-
ma išskirti kelias aukštai-

čių tarmės patarmes. Vie-
naip šneka apie Papilio 
kaimą, kitaip – vabalnin-
kiečiai. Po dainų mokiniai 
mums užminė keletą mįs-
lių, paporino anekdotų. 
Kartu sušoko vieną lietu-
vių liaudies šokį. 

Pasibaigus programai 
pasikeitėme suvenyrais. 
Mūsų klubo nariai irgi pa-
rodė savo tarmiškų suge-

bėjimų. Ypač gražiai papi-
liečių tarme savo eiles de-
klamavo Jonas Baltušis, 
sveikindama gimnazis-
tus gimtąją žemaičių kal-
bą prisiminė Birutė Ker-
šinskienė.

Kadangi gimnazistams 
baigiasi mokslo metai, at-
sisveikinome su viltimi, 
jog mūsų bendravimas tę-
sis ir kitais metais.

Žagarės neįgaliųjų klu-
bas „Vyšnelė“ , vadovauja-
mas Irmos Janušienės, so-
dams sužydus pakvietė 
būrį bendraminčių pabūti 
kartu popietėje „Veidrodė-
li, pasakyk“. Į popietę ne-
įgaliųjų klubo nariai atė-
jo su skrybėlaitėmis. Taip 
pat kartu su jais pabūti, 
pasidalinti gerąja patirti-
mi atvyko ir Žagarės ben-
druomenės „Veidė“, pagy-
venusių ir neįgaliųjų klu-
bo „Švėtė“, Žiurių kaimo 
bendruomenės, Sociali-
nio dienos užimtumo cen-
tro atstovai. Į svečius atvy-
ko ir Senjorų medikų klu-
bo „Ave vita“ bei Skaist-
girio moterų draugijos 
„Versmė“ atstovės, Žaga-
rės gimnazijos šokėjos , Ža-
garės kultūros centro dar-
buotojai. Popietės suma-
nytoja Genofemija Janu-
šienė sakė, kad pačiu gra-
žiausiu metų laiku, žydint 
sodams, norėjosi sukvies-
ti būrin Žagarės krašto vi-
suomenininkus. „Teko gir-
dėti apie Joniškyje vykusį 
renginį, kuriame buvo de-
monstruojamos skrybėlai-
tės, tai ir mes sumanėme 
padaryti skrybėlaičių pa-
radą“, – sakė renginio or-
ganizatorė ir vedėja. 

Joniškio r.: Žagarėje – skrybėlaičių paradas

Popietę pradėjo Žaga-
rės gimnazistės šokėjos, 
vadovaujamos Andriaus 
Petkausko. Po jų šokio 
gausus būrys skrybėlėtų 
ponių ir ponų, panelių ir 
ponaičių pasklido Žagarės 
gatvėse. Eisena, pasiekusi 
seniūnijos pastatą, įsiam-
žino fotografijoje ir sugrį-
žo į salę, kur skambėjo dai-
nos, sukosi rateliai. Daina-
vo gitaristė Gabrielė Gal-
kauskaitė. Vaidino Žagarės 
socialinių paslaugų centro 
aktoriai. Savo skrybėlai-
tes demonstravo renginio 
dalyviai. Pernai Joniškyje 
su skrybėle buvo tik vie-
nas kitas vyras, o žagarie-
čiai vyrai pasirodė esą kur 
kas drąsesni. Skrybėles už-
sidėjo ir muzikantai, ir da-
mas atlydėję vyrai. Šventės 

Medikei J.Gavrilovai draugiją palaikė mokytoja L.Kupčiūnienė. Tarpusavyje šnekučiavosi 
skrybėlėtosios joniškietės.

Baigiantis gegužei, 
Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos rankdarbių bū-
relio „Žibutės“ aktyvūs na-
riai surengė pažintinę ke-
lionę į pavasarėjantį pajūrį 
– aplankė Klaipėdos Jūrų 
muziejų. Susipažinę su jū-
ros gyvūnijos ir augme-
nijos įvairove, pasigrožė-
ję Kopgalio tvirtovės įren-
giniais, vykome susitikti 
su Telšių rajono neįgaliųjų 
draugijos rankdarbių būre-
lio darbštuolėmis.

Nepastebimai prabė-
go kelionės iki Žemaitijos 
sostinės laikas. Prie Telšių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos patalpų jau laukė Juo-
zas Aročka, kuris mus pa-
kvietė į pavasariniais žie-
dais ir išradingų telšiš-
kių rankdarbiais papuoš-
tą salę. Čia buvo išdėsty-
ti įvairia technika sukurti 
dirbiniai iš popieriaus, ke-
ramikos, odos bei meniški 
mezginiai ir siuviniai. Mo-
terys būrėsi į grupeles pa-

Pasvalys:
Važiavo pasidalinti darbo 

patirtimi

gal pomėgius – aptarinėjo 
rodomus darbus, dalinosi 
ateities planais. 

Joanos Jocienės pasiū-
lymu buvo kalbama tar-
miškai – pirmiausiai pa-
pasakota žemaitiška isto-
rija telšiškių šnekta. Pas-
valio rankdarbių būrelio 

vadovė Nijolė Lapinskie-
nė pasvalietiškai padėko-
jo Telšių rajono neįgaliųjų 
draugijos tarybai už šiltą 
priėmimą, perdavė Mildos 
Drevinskienės (nevaikš-
čiojanti, bet aktyvi „Žibu-
tės“ būrelio narė) padary-
tus popieriniu bijūnus, pa-

įkarštyje atsirado ir išskir-
tiniu rūbu apsirengęs jau-
nas ponaitis su fotoapara-
tu rankose. Nelietuviškais 
drabužiais vilkėjo ir klubo 
„Ave vita“ atstovės Onutė 
Katiliavienė ir Staselė Jan-
kauskienė. Šventės metu 
originalumu išsiskyrė Re-
gina Gužauskienė, pasi-
dabinusi savo rankų dar-
bo skrybėlaite. Retro stilių 
demonstravo Irena Mer-
kelienė. Išskirtinai pasi-
puošusios šventėje sukio-
josi ir Stanislava Norvilie-
nė, seserys Laima Uselie-
nė ir Janina Kriščiūnienė. 
Juzefa Vainonienė į šven-
tę atskubėjo iškepusi na-
minį tortą. Ant stalų kve-
pėjo Stanislavos Kaika-
rienės naminės bandelės. 
Kiekviena moteris atsine-

šė savo gamintų patieka-
lų. Kvepėjo šaltiena, viliojo 
spalvingos salotos, mišrai-
nės, sumuštiniai. Tokio re-
ginio Žagarė dar nebuvu-
si mačiusi. Už langų žydėjo 
sodai, vėjui grojant tango 
šoko žiedlapiai, o vėsioje 
salėje grakščiai vaikščiojo, 
tarpusavyje bendravo, dai-
navo ir šoko senjorai ir jau-
nimas. Moterys, merginos 
tą popietę jautėsi ponio-
mis, panelėmis, o jas atly-
dėję vyrai sulaukė ypatin-
go dėmesio. Popietės metu 
vyko šauniausios, origina-
liausios, išradingiausios... 
skrybėlės rinkimai. Namo 
grįžo visi pakylėti, dauge-
lis nešini prizais. 

Vida UrboNIeNė
Autorės nuotr.

kvietė telšiškius aplanky-
ti Pasvalį. Kalbėdama apie 
rankdarbių būrelio veiklą 
bei nuveiktus darbus, tel-
šiškių būrelio vadovė Biru-
tė Pocienė akcentavo mote-
rų darbštumą, jų atkaklu-
mą siekiant sukurti tikrai 
meniškus darbus. Telšių 
darbštuolės visiems susiti-
kimo dalyviams buvo pa-
ruošusios dovanėles – lei-
dinius apie Telšių kraštą. 
Ant Telšių būrelio vadovės 
kaklo sužibo Pasvalio mo-
terų pagamintas karoliu-
kų vėrinys. Svetingieji tel-
šiškiai pakvietė į ekskursiją 
po savo miestą – prie gra-
žuolio Masčio ežero. Turi-
ningai pabendravę, gerai 
nusiteikę palikome seną-
jį Telšių miestą, švenčian-
ti 600 m. žemaičių krikšto 
jubiliejų.

Vilius GrAbSKIS
Autoriaus nuotr.

Pasvalio ir Telšių rajonų neįgaliųjų draugijų rankdarbių bū-
relių nariai.
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Kupiškis:
Iš kasdienybės smulkmenų, 

tarsi mažų dygsnių, susidėlio-
ja gyvenimo paveikslas. Jame 
gali būti daugiau skaidrių, švie-
sių spalvų arba gali nugalėti pil-
kos, niūrios... Likimo nelepina-
mieji žino: patiems reikia kan-
triai stengtis, kad dienos būtų 
šviesesnės.

Kupiškio rajono neįgalių-
jų draugijos ataskaitinėje-rinki-
minėje konferencijoje iš veiklos 
ataskaitų ir dalyvių diskusijų su-
sivijo marga praėjusiais metais 
nuveiktų darbų pynė, su džiu-
giais ir prasmingais įvykiais bei 
problemomis, kurioms išspręsti 
kartais pristigdavo galios, lėšų, 
palankių aplinkybių.

Krizės metais sumažėjo fi-
nansavimas visoms gyvenimo 
sritims, neįgalieji su tuo jau su-
sitaikę, jų veiklos programoms 
skiriama vis mažiau pinigų. Ma-
žiau lėšų, mažiau paslaugų, bet... 
daugiau savanorystės. Draugijos 
aktyvistai neskaičiuoja savo lai-
ko, darbo valandų, savitarpio pa-
galbai išeikvotos energijos. Gal-
būt todėl draugijos narių gretos 
neretėja, nors kasmet ne vienas 
išeina amžinybėn.

Šiuo metu draugijai priklau-
so 317 narių, gyvenančių rajono 
centre bei seniūnijose, turinčių 
įvairią negalią, yra ir 11 rėmėjų. 
Kurie turi daugiau sveikatos ir 
energijos, tie stengiasi visur da-
lyvauti, keliauti, kurti, sportuo-
ti, bendrauti. Ši veikla realizuo-
jama 6 programose: meninių ge-
bėjimų ugdymo, asmeninio asis-
tento, higienos, masažo, trans-
porto paslaugų, amatų būrelių. 
Iš viso per metus Kupiškio rajo-
no neįgaliųjų draugijos būstinė-
je suteiktos 2 652 paslaugos. Beje, 
neįgalieji pagal sutartį su rajo-
no savivaldybe higienos paslau-
gas teikia ir socialiai remtiniems 
miesto bei Kupiškio seniūnijos 
gyventojams. Iš tokio bendra-
darbiavimo laimi ir Neįgaliųjų 
draugija – savivaldybė apsiima 
padengti patalpų išlaikymo, ko-
munalinių paslaugų kaštus. Ne-
įgaliųjų būstinės pastate yra įsi-
kūręs ir Socialinių paslaugų cen-
tras, čia patogu reikalus tvarky-
ti visiems negalią turintiems ra-
jono gyventojams.

Pernai kupiškėnai buvo pa-
gerbti savo bičiulių ir keliskart 
tapę regioninių renginių šeimi-
ninkais. Čia vyko regiono neįga-
liųjų meno kolektyvų koncertas 
„Vilties paukštė“. Lietuvos neį-
galiųjų draugijos pirmininko Zi-
gmanto Jančauskio iniciatyva Pa-
nevėžio apskrities rajonų neįga-
liųjų draugijų vadovai į Kupiškį 
buvo susirinkę aptarti savo pro-

Iš kasdieniškų 
smulkmenų – ir šviesios,  

ir niūrios gyvenimo 
spalvos

blemų, kasdieniškų rūpesčių, su-
formuluoti šalies valdžiai svar-
bius savo pasiūlymus.

Ataskaitinį pranešimą bičiu-
liams perskaičiusi draugijos pir-
mininkė Bronė Kaleinikovienė 
priminė įprastus kasmečius dar-
bus, išvykas į Šventąją, į mugę 
Vilniuje, į sporto šventę Pasvalyje 
ir nuoširdžiai dėkojo visiems, ku-
rie yra entuziastingi, aktyvūs, ge-
ranoriški, kurie savo kūrybiniais 
gebėjimais parodose ir mugė-
se dalijasi su visa bendruomene.

Tad kai atėjo metas rinkti 
draugijos valdžią, pirmininkę ir 
tarybą bei revizijos komisiją, bi-
čiuliai nedvejojo, su padėkomis, 
gėlėmis ir plojimais palydėjo siū-
lymus palikti atsidavusiai dir-
bančius žmones dar vienai ka-
dencijai ir pažadėjo jiems patys 
visaip padėti.

Už darbą tarybai bei draugi-
jos pirmininkei B.Kaleinikovienei 
dėkojo ir konferencijos svečiai iš 
savivaldybės – Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Laima Bar-
tulienė, savivaldybės gydytojas 
Rimgaudas Markelis. Šis dar tik 
pusmetį dirbantis savivaldybės 
specialistas sulaukė ypač daug 
draugijos narių klausimų bei pa-
siūlymų.

Tai, kas jaunam ir sveikam 
žmogui atrodo tik mažmožis, 
neįgaliajam atima ir menkus 
džiaugsmo trupinius. Štai visi 
patenkinti rekonstruojamomis 
miesto gatvėmis, tvarkomais ša-
ligatviais, o su neįgaliųjų vežimė-
liais judantieji vargsta, nes aukš-
ti šaligatvių borteliai be nuoly-
džių neleidžia užvažiuoti ant 
šaligatvio iš gatvės važiuojamo-
sios dalies.

Iš atokių gyvenamųjų rajonų 
yra nutiesti pėsčiųjų takai, gra-
žus Kupos parkas, bet kaip iki jų 
ateiti senam ir silpnesniam, laz-

delėmis pasiremiančiam, jeigu 
nėra suoliukų prisėsti ir pailsėti?

Dažnai reikia lankytis pas gy-
dytojus, o iki šių įstaigų irgi jo-
kios poilsio aikštelės, jokio suo-
lelio.

„Vienintelė išeitis – kviestis 
taksi, lyg būtume pertekę pini-
gų“, – žėrė priekaištus salėje su-
sirinkusieji. 

Kiti pasigedo tvarkos sveika-
tos priežiūros įstaigose, kai pas 
šeimos gydytojus vizito reikia 
laukti po kelias savaites, kai no-
rint patekti į konsultacinę poli-
klininką privalu trukdyti šeimos 
gydytoją, nors medicinos įstai-
gas skiria vos keli šimtai metrų... 
„Mažas miestelis, visi vieni kitus 
pažįsta, o tokia kvaila tvarka lyg 
didmiestyje, kur šimtai tūkstan-
čių gyventojų susibrukę“, –  biu-
rokratiškais formalumais pikti-
nosi daugelis garbaus amžiaus 
draugijos narių.

Seniūnijose gyvenantiesiems 
aktualūs buitiniai patarnavimai, 
pasiligoję senyvi žmonės nebetu-
ri sveikatos tvarkytis ir švarintis 
savo namuose, nežino, kur galė-
tų užsisakyti namų valymo pas-
laugas. Praverstų ir buitinės tech-
nikos, kompiuterinės įrangos re-
monto meistrai, trūksta viešos in-
formacijos apie tokias paslaugas. 

Buvo klausimų ir dėl priemo-
kų už namuose teikiamas socia-
lines paslaugas. Jos nepakito nei 
trukme, nei apimtimi, bet padi-
dinus šalyje minimalią algą iki 1 
tūkst. litų, priemoka padidėjo be-
veik 30 litų. Socialinės paramos 
skyriaus vedėja pažadėjo situaci-
ją išnagrinėti, išsiaiškinti.

Savivaldybės atstovai visas 
pastabas ir pageidavimus patiki-
no perduosią savivaldybės admi-
nistracijai, verslininkams ir visi 
ieškosią priimtinų sprendimų. 
Sutarta surengti ir visų neįgaliųjų 
organizacijų bendras diskusijas, 
mokymus, seminarus, nes būna 
kartais nesusikalbėjimo, agresy-
vios konkurencijos, darbų du-
bliavimo, tai konferencijoje pa-
stebėjo ir savivaldybės atstovai.  

Po dalykiškų kalbų konfe-
rencijos dalyvius linksmino sma-
gūs kaimynai, šokių kolektyvas 
iš Lailūnų (Rokiškio r.) kaimo 
bendruomenės bei savieji, visų 
kupiškėnų mėgstamas draugi-
jos vokalinis ansamblis „Prie Ku-
pos“, pažėręs svajingų romansų, 
lyriškų dainų.

Valius DoMANTAS
Autoriaus nuotr.

Vienbalsiai perrinktą draugijos pirmininkę Bronę Kaleinikovienę pasveiki-
no savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Bartulienė.

tik juoką kėlė. Į tai, kad jaunas, 
stiprus vyras nebegali užlipti 
laiptais, gydytojai nežiūrėjo rim-
tai. Tik vienos atkaklios gydyto-
jos dėka buvo nustatyta diagno-
zė, pakeitusi jo gyvenimą. Pir-
miausiai teko atsisakyti darbo. 

M.Bernotas pasienio tarny-
boje dirbo 12 metų. Dabar jis jau 
„pensininkas“. Marius sako, kad 
sergant išsėtine skleroze labai ri-
botas darbų pasirinkimas: nega-
li stovėti, negali toli nueiti, atlik-
ti monotoniško darbo ir pan. Vy-
riškis juokauja dirbantis namų 
šeimininke. Jo pagrindinės pa- 
reigos – nuvežti Matą į darželį, 
paimti Nedą iš mokyklos, pada-
ryti valgyti ir pan.

Marius sako, kad jo gyveni-
me viskas sudėliota į lentynėles, 
išskyrus ligą. Tačiau susirgęs jis 
nesutriko, nepuolė į paniką, rea-
liai įvertino situaciją ir pasiruošė 
ateičiai: pakeitė butą – nusipir-
ko I aukšte esantį (jei liga rimtai 
prispaustų, galima būtų greitai 
pritaikyti), turi ir neįgaliojo ve-
žimėlį. „Ruošiuosi blogiausiam, 
bet tikiuosi, kad taip nebus“, – 
sako M. Bernotas. Juk išsėtinė 
sklerozė – neprognozuojama 
liga, pablogėjimas gali užklup-
ti bet kada. 

Marius sako, kad dabar pa-
grindinė jo pareiga – kuo ilgiau 
išlikti žmogum, nesukelti šeimai 
ir aplinkiniams problemų bei rū-
pesčių, kiek įmanoma padėti rū-
pintis vaikais. 

Auginti mylimą vaiką 
nesunku 

Daujėnietis (Pasvalio r.) 
Gražvydas Kačerauskas taip pat 
galėtų pasigirti dirbantis namų 
šeimininke, arba tiksliau, tėčiu. 
Mat kol žmona darbe, jam ten-
ka pasilikti su 1,5 metukų duk- 
ra Urte. Aukštą kaklo lūžį išgy-
venusiajam tai – tikras iššūkis. 

Judri, smalsi, užsispyrusi 
Urtė – lauktas ir planuotas vai-
kas. Tačiau visi, kurie turi vaikų, 
žino, kiek reikia energijos ir kan-
trybės bei fizinės jėgos prižiūrint 
tokio amžiaus mažylį. Juk vai-
kas bėgioja, lipa, virsta. O kaip 

Tėvystė – ne žygdarbis, 
o kasdienis rūpestis

(atkelta  iš 1 psl.) pavyti ir nulaikyti tokią spar-
tuolę, kai kojas atstoja vežimė-
lis, o rankas valdai vos 30 proc.? 
Pasirodo, norint – viskas įmano-
ma. Gražvydas sako nesibaimi-
nantis pasilikti vienas su duk- 
ra – tiesa, jie į lauką kartu neina, 
tačiau įdomios veiklos randa ir 
namuose: konstruoja iš kubelių, 
žaidžia, groja ir kitaip išdykau-
ja. „Labiausiai Urtė mėgsta da-
ryti netvarką namuose“, – juo-
kauja Gražvydas. 

Jis pasakoja, kad 1,5 metų 
prabėgo labai greitai. Atrodo, 
kad ir sunku nebuvo. 

„Stengiuosi padėti, kiek ga-
liu“, – kuklinasi Gražvydas, 
pabrėždamas, kad didžiausias 
krūvis tenka žmonai. Svarbiau-
sia, pasak vyriškio, kad vaikas 
augtų sveikas, o kol taip ir yra, 
abu tuo džiaugiasi. 

reikia eiti į priekį
Gražvydas į lemtingąją au-

toavariją, kai lūžo stuburas, pa-
teko 1999-aisiais. Buvo sveikas, 
sportuojantis jaunuolis. Per 14 
metų jau spėjo prisitaikyti prie 
savo negalios – aktyviai daly-
vauja Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos veikloje, padeda orga-
nizuoti sporto renginius. Sako 
nevengiantis ir pasportuoti: kil-
noja svarmenis, išvažiuoja pasi-
važinėti po kaimą – sunkiai val-
dančiam rankas aktyvaus tipo 
neįgaliųjų vežimėliu tai pada-
ryti nelengva, bet kita vertus, 
gera treniruotė. 

Su būsima žmona Gražvy-
das susipažino jau sėdėdamas 
rateliuose. Jis sako, kad gimus 
vaikui labai pasikeitė požiūris 
į gyvenimą – atsirado dides-
nis tikslas, atsakomybės jaus-
mas, supratimas, kad reikia eiti 
į priekį, nenusivilti gyvenimu. 
„Jei sėdėsi vietoj, nieko ir nepa-
sieksi“, – sako Gražvydas. O jei 
užklupo ir pati didžiausia ne-
galia, dar nereiškia, kad gyve-
nimas baigiasi – kiekviena die-
na gali padovanoti nuostabių iš-
gyvenimų. Ypač kai šalia čiauš-
ka mažylis. 

Aurelija bAbINSKIeNė
Gražvydo Kačerausko asmeninio albumo 

nuotr.

Gražvydas Kačerauskas laimingas augindamas pusantrų metų dukrelę.
Linksmą koncertą surengė šokėjai iš Lailūnų ir balsingosios ansamblio 
„Prie Kupos“ moterys. 
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Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Daktaras
Aiskauda

Galvos svaigimas – rimtas perspėjimas

paprasta rentgeno nuotrauka, o 
magnetinio rezonanso tyrimas 
daugeliu atvejų dar tikslesnis nei 
kompiuterinės tomografijos tyri-
mas. Šiuos brangius tyrimus at-
lieka beveik kiekviena didesnė 
gydymo įstaiga. 2012 m. pabai-
goje Lietuvos gydymo įstaigose 
buvo 66 kompiuterinės tomogra-
fijos aparatai. Lietuvoje daugiau-
siai tyrimų atliekama tiriant ner-
vų sistemos bei sąnarių patologi-
ją, mažiau – pilvo, krūtinės ląs-
tos. Kiek kokių kompiuterinės 
tomografijos tyrimų atliekama, 
priklauso nuo ligoninės profilio, 
pacientų kontingento, jų gydymo 
galimybių ar radiologų, radiolo-
gijos technologų kompetencijos. 

Ką patartumėte pacientui, 
kuris primygtinai reikalauja 
kompiuterinės tomografijos? 

Daugėja atvejų, kai pacientai 
pageidauja kompiuterinės tomo-
grafijos tyrimo. Tačiau kiekvie-
nam vertėtų pagalvoti, ar tikrai 
tokio tyrimo reikia. Juk kompiu-
terinės tomografijos metu gau-
nama nemaža apšvitinimo dozė. 
Apskaičiuota, kad vienos pilnos 
pilvo kompiuterinės tomografi-
jos metu pacientas gauna tokią 
jonizuojančiosios spinduliuotės 
dozę, kokią gautų atlikus 250 pa-
prastų rentgeno nuotraukų! Daž-
niausiai kuo plonesniais pjūviais 
atliekamas tyrimas, tuo apšvitos 
dozė yra didesnė. 

Neabejotina, kad tik gydyto-
jas turi spręsti, ar pacientui reika-
lingas kompiuterinės tomografi-
jos tyrimas. 

Tyrimai modernia įranga: ar visada reikia 
kompiuterinės tomografijos?

Pacientų ištyrimui skiria-
ma vis daugiau Privalo-
mojo sveikatos draudi-
mo fondo (PSDF) lėšomis 
atliekamų tyrimų naujau-
sia įranga, tarp jų – kom-
piuterinės tomografijos, 
branduolinio magneti-
nio rezonanso ir kt. Pa-
cientai, išgirdę apie gali-
mybes išsitirti modernia 
įranga nemokamai (t.y. 
apmokant PSDF lėšomis), 
neretai prašo gydytojų, 
kad paskirtų tokius tyri-
mus. Kada šie tyrimai yra 
būtini ir kada gali būti ža-
lingi sveikatai? Ar jų visa-
da reikia? Į šiuos ir kitus 
klausimus atsako Lietu-
vos sveikatos mokslų uni-
versiteto ligoninės Kauno 
klinikų Tomografijų sky-
riaus vadovas, gydytojas 
radiologas prof. Saulius 
Lukoševičius. 

Kuo gresia žmogaus sveika-
tai nemaža apšvitinimo dozė? 
Kokiems pacientams negali-
ma atlikti magnetinio rezonan-
so ir kompiuterinės tomografi-
jos tyrimų? 

Pasaulyje ir Lietuvoje per ke-
lerių metų laikotarpį apšvitini-
mo problema tapo itin aktuali. 
Kaip ir kitur, Lietuvos gydymo 
įstaigose kasmet atliekama vis 
daugiau kompiuterinės tomo-
grafijos tyrimų: 2009 m. – 178 
398, 2010 m. – 189 806, 2011 m. – 
212 305 tyrimų (2012 m. oficia-
lių duomenų dar nėra). Žmonės 
nė nežino, kad spindulių dozės, 
kurias jie gauna atliekant kom-
piuterinės tomografijos tyrimą, 
yra vienos didžiausių radiologi-
nėje diagnostikoje. 

Dozė priklauso nuo tyrimo 
trukmės, tiriamos vietos ir pan. 
Pavyzdžiui, tiriant juosmeni-
nę stuburo dalį (ypač didesnio 
ūgio ir svorio pacientui), jos gali 
siekti net 10–15 mSv; mažesnės 
dozės – apie 2,3 mSv – gauna-
mos kompiuteriniu tomografu 
tiriant galvą. 

Pacientams patarčiau pri-
mygtiniai nereikalauti, kad gy-
dytojas skirtų atlikti tyrimą 
kompiuteriniu tomografu ar 
magnetiniu rezonansu. Klauski-
te gydytojo, koks jo šalutinis po-
veikis. Gydytojas turėtų primin-
ti, kad per didelė jonizuojančio-
ji spinduliuotė gali išprovokuo-
ti vėžį, skatinti genetinius poky-
čius ir mutacijas, sukelti apsigi-
mimus ateities kartose. Gydy-
tojas, skirdamas rentgeno dia-

gnostikos procedūrą, turi atsa-
kingai įvertinti tyrimo naudą 
ir galimą žalą paciento sveika-
tai. Jei tai nėra skubus atvejis, ir 
dar galima apsieiti be šio tyrimo, 
gydantis gydytojas turėtų aptar-
ti problemą su radiologu, paaiš-
kinti situaciją pacientui ir pa-
rinkti optimalų tyrimo metodą. 

Magnetinio rezonanso tomo-
grafijos aparatu negalima tirti li-
gonių, kurių organizme yra me-
talo. Tai širdies stimuliatoriai ir 
defibriliatoriai, insulino ar kitų 
vaistų pompos, sąnarių prote-
zai, metaliniai implantai ar ka-
butės po chirurginių operacijų, 
metalo skeveldros akyje. 

Šie tyrimai netinka žmo-
nėms, bijantiems uždarų patal-
pų. Juos esant būtinybei tenka 
tirti su narkoze. 

Kompiuterinės tomografi-
jos, kaip ir bet kurio rentgeno-
loginio tyrimo, negalima atlikti 
nėščioms moterims (iki I nėštu-
mo trimestro pabaigos, kai for-
muojasi vaisiaus organai), nes 
radiacinis laukas gali sukelti 
vaisiaus perkaitimą. Todėl, jei 
laukiatės kūdikio (ar tuo abejo-
jate), būtinai apie tai informuo-
kite jus gydantį gydytoją ar gy-
dytoją radiologą. 

Atsargiai tyrimus rentge-
no spinduliais reikėtų skirti ir 
vaikams, kurie jonizuojančiajai 
spinduliuotei yra jautresni nei 
suaugusieji. 

Kuriais atvejais kompiute-
rinės tomografijos tyrimas yra 
būtinas? 

Kompiuterinė tomografija 
ar magnetinio rezonanso tyri-
mas būtinas, kai pacientui rei-
kia greitai nustatyti tikslią ligos 
diagnozę, kai yra planuojama 
chirurginė intervencija, kai po 
ūmaus susirgimo pirmosiomis 
valandomis tenka gelbėti paci-
ento gyvybę, kai kitais diagnos-
tikos metodais negalima atlikti 
reikiamo ištyrimo ir t.t. Tai gali 
būti įvairios galvos smegenų ar 
stuburo traumos, navikai, krau-
jotakos sutrikimai, ūminės pilvo 
ar krūtinės ląstos kraujagyslių li-
gos, kaulų lūžimai, komplikuo-
ti minkštųjų audinių ar vidaus 
organų pažeidimai. Kokį tyri-
mo metodą pasirinkti, spren-
džia paciento sveikatos būklę 
geriausiai žinantis gydantis gy-
dytojas, idealiausiu atveju – pa-
sitaręs su gydytoju radiologu, 
jis parenka ligoniui tinkamiau-
sią tyrimo planą. 

Pirmiausiai kompiuterinė 
tomografija turėtų būti skiria-
ma skubios pagalbos, reanima-
cijos skyrių pacientams po sun-
kių galvos ar nugaros smegenų 
traumų, epilepsijos priepuolių, 
komplikuotų kaulų lūžimų, už-
sikimšus kraujagyslėms ar ply-
šus jų vidinėms sienelėms. 

Pakartotinai kompiuterinė 
tomografija atliekama pacien-
tams, stebimiems dėl navikinių 
susirgimų, galvos smegenų, stu-
buro, krūtinės ar pilvo ligų. 

Taigi, esant ypač sunkiai, 
ūmiai patologijai, kompiuteri-
nės tomografijos vengti nerei-
kėtų. 

Ar dažnai mediko darbe rei-
kalingi radiologiniai tyrimai? 

Šiais laikais jonizuojančio-
ji spinduliuotė naudojama gana 
plačiai: kaulų lūžių, plaučių, žar-
nyno ligų diagnostikai, prarytų 
daiktų nustatymui ir t.t. Rentge-
no nuotrauka reikalinga bet ku-
rios srities gydytojui, juolab chi-
rurgui, onkologui ar odontolo-
gui. Kompiuterinė tomografi-
ja – vienas iš radiologinių tyri-
mo metodų, kai naudojant rent-
geno spindulius galime pama-
tyti organizmo vidinę struktūrą, 
jos pakitimus. Kompiuterinė to-
mografija – tikslesnis tyrimas nei 

Galvos svaigimas reiškia-
si nevienodai: 1) ligoniui 

atrodo, jog kuria nors kryptimi 
sukasi aplinkos daiktai, 2) susi-
daro įspūdis, jog įvairiomis kryp-
timis juda pats žmogus, 3) žmo-
gui einant atrodo, jog banguo-
ja žemė (beje, jei rankos padeda-
mos ant stalo, atsiranda pojūtis, 
jog pradeda banguoti ir stalas).

Galvos svaigimas nėra sava-
rankiškas susirgimas, o tik vienas 
iš 80-ies ligų (tame tarpe ir labai 
pavojingų gyvybei) bei įvairių 
pakenkimų, požymių. 

Pasitaiko ir sveikiems
Gali svaigti galva ir visiškai 

sveikiems žmonėms, kai ilgesnį 
laiką dirginamas pusiausvyros 
aparatas (pavyzdžiui, supantis 
sūpuoklėse, hamake, supamo-
joje kėdėje), esantis ausyse arba 
regos jutikliai (pavyzdžiui, ilgai 
žiūrint pro važiuojančios trans-
porto priemonės langą). Galvos 
svaigimo priepuoliai gali trukti 
kelias minutes, valandas, dienas, 
savaites ar net mėnesius. 

Dažnas žmogus su tuo 
susigyvena

Kai galvos svaigimas nėra stip- 
rus, pasitaiko nedažnai, pastebi-
mai neprogresuoja ir netrukdo 
darbui, mokslui bei kitokiai veik- 

lai, dažnas žmogus su tuo su-
sigyvena, netgi laiko... neišven-
giama būsena ir vengia kreiptis 
į gydytoją.

Esant stipriam galvos svaigi-
mui, ligonius dažniausiai apima 
baimė, nerimas, nes kartu su pu-
siausvyros sutrikimu ūžia ausy-
se, sulėtėja pulsas, šąla rankos ir 
kojos, sumažėja arterinis krau-
jospūdis, gausiai prakaituoja-
ma, kai kada vargina pykinimas 
ir vėmimas.

Galimos galvos svaigimo 
priežastys:

– osteochondrozė (ypač kaklinės 
stuburo dalies),

– kūno pusiausvyros aparato 
kraujotakos sutrikimas, užde-
giminės ligos,

– galvos trauma,
– galvos smegenų gerybinis ar 

piktybinis auglys,
– Menjerio liga (liga, kuriai bū-

dingas vidinės ausies pažeidi-
mas; dažniau serga 25–30 m. 
vyrai),

– migrena (visą gyvenimą be-
sikartojantys galvos skausmo 
priepuoliai),

– epilepsija (kitaip – nuomaris), 
akių ligos (pavyzdžiui, dide-
lio laipsnio trumparegystė),

– virusinė infekcija (gripas, per-
šalimo ligos), apsinuodijimas 
(vaistais, alkoholiu),

–  hormoniniai pokyčiai (nėštu-

mas, klimaksas),
– medžiagų apykaitos sutriki-

mas,
– apsinuodijimas įvairiomis nuo- 

dingomis medžiagomis, tok-
sinais (toksinai – nuodingos 
[dažniausiai baltyminės] me-
džiagos, kurias gamina mikro-
organizmai, kai kurie augalai 
ir gyvūnai), 

– alkoholio ir kai kurių vaistų 
(pavyzdžiui, antibiotikų) var-
tojimas,

– širdies ir kraujagyslių ligos 
(aterosklerozė, hipertonija, hi-
potonija, širdies ritmo sutriki-
mai, insultas),

– nervų sistemos ligos (neuro-
zės, migrena, depresija),

– akių ligos,
– ausų ligos (pavyzdžiui, ausies 

uždegimas),
– badavimas arba laikyma-

sis mažo kaloringumo dietos 
(ypač kai per daug ribojama 
gliukozė),

– dėl stiprių emocijų staigiai 
kraujyje padidėjęs adrenalino 
kiekis (adrenalinas – antinks-
čių hormonas, stimuliuojantis 
širdies darbą ir medžiagų apy-
kaitą, didina kraujospūdį, cuk- 
raus kiekį kraujyje, lėtina žar-
nyno judesius), 

– pervargimas,
– žymiai padidėjęs skrandžio 

sulčių rūgštingumas,
–  mažakraujystė (kraujyje suma-

žėja hemoglobino ir raudonų-
jų kraujo kūnelių kiekis).  

Į gydytoją privalu kuo 
skubiau kreiptis kai: 

– galvos svaigimas trunka ilgiau 
nei valandą, 

– pastebimas veido raumenų 
paralyžius, 

– jaučiamas žymus rankų ir kojų 
raumenų silpnumas, 

– atsirado stiprus galvos skaus-
mas, 

– padidėjo kūno temperatūra, 
– prasidėjo vėmimas,
– kai stiprus galvos svaigimo 

priepuolis ištiko asmenį, ser-
gantį diabetu arba hipertonija.

romualdas oGINSKAS
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Vyko festivalis 
„Muzikinė 

paukštė-2013“ 
„Muzikinė paukštė“ – jau 
8-tus metus vykstantis kas-
metinis neįgaliųjų muziki-
nės saviraiškos festivalis. Tai 
ne tik muzikinis renginys, 
bet ir neįgaliųjų bendravi-
mo forma.

Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Šio festivalio pradininkai – 
sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija „Gargždų viltis“ ir 
Gargždų muzikos mokykla, ku-
rie dar 2005 m. Šv. Velykų proga 
organizavo šventę „Linksmasis 
margutis“. Joje dalyvavo neįga-
lūs vaikai ir jaunimas iš Gargž-
dų, Kretingos, Klaipėdos, Pa-
langos, Šilutės ir Priekulės. Pa-
grindinė šio festivalio mintis 
buvo suteikti galimybę neįga-
liam jaunimui išreikšti save per 
muziką, šokį, dainą, vaidinimą. 
Vėliau festivalį organizavo „Bal-
tijos“ vidurinė mokykla Palan-
goje, po to – neįgaliųjų centras 
„Klaipėdos lakštutė“. Būtent 
trečiojo susitikimo metu festi-
valis buvo pavadintas „Muzi-
kine paukšte“.

6 metus iš eilės „Muzikinės 
paukštės“ garsai skambėjo įvai-
riuose Lietuvos miestuose. Fes-
tivalį organizavo Šilutės dienos 
paslaugų centras, Kretingos die-
nos veiklos centras, Gargždų so-
cialinių paslaugų centras, Šiau-
lių dienos socialinės globos cen-
tras „Goda“, Panevėžio jaunuo-
lių dienos centras.

Šiemet respublikinės reikš-
mės renginys vyko Žvejų rū-
muose. Renginį organizavo neį-
galiųjų centras „Klaipėdos lakš-
tutė“ su profesionaliais partne-
riais – Klaipėdos miesto savi-
valdybės kultūros centro Žvejų 
rūmais bei Lietuvos specialio-
sios kūrybos draugija „Gubo-
ja“. Šventėje dalyvavo per šim-
tą atlikėjų, per tris šimtus žiū-
rovų. Atvyko talentingi ir muzi-
kalūs festivalio dalyviai iš Kau-
no, Panevėžio, Šiaulių, Kretin-
gos, Gargždų, Šilutės ir Prie-
kulės. Klaipėdai atstovavo Re-
gos ugdymo centras, Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugi-
jos „Guboja“ padalinys „Pajū-
rio spalvos“, nevalstybinė speci-
alioji pagrindinė mokykla „Sve-
tliačok“.

Festivalio tikslas – padėti at-
skleisti negalią turintiems vai-
kams ir jaunuoliams savo kūry-
binius, muzikinius gebėjimus ir 
suteikti jiems galimybę reikštis 
viešojoje erdvėje bei profesiona-
lioje scenoje.

(atkelta  iš 1 psl.)

finansavimo tvarkos aprašas. 
LND iniciatyva apskrityse buvo 
organizuoti apskritieji stalai, kur 
susirinkę miestų bei rajonų neį-
galiųjų draugijų vadovai, LND 
atstovai aptarė daugiausiai rū-
pesčių įgyvendinant projektus 
keliančias problemas, pasiūlė jas 
įtraukti į ketinamą keisti jų finan-
savimo tvarkos aprašą. Draugijų 
pirmininkai buvo pakviesti ir į 
Vilniuje vykusį susitikimą su Ne-
įgaliųjų reikalų departamento di-
rektore Genovaite Paliušiene, ku-
riame patys galėjo išsakyti savo 
pastabas bei samprotavimus. 

Z.Jančauskis neslėpė susirū-
pinimo, kaip reikės apsaugoti 
didelius centrus turinčias drau-
gijas, kurias savivaldybės verčia 
pačias išlaikyti patalpas, trans-
portą. O tokių organizacijų ne 
taip mažai. Sprendžiant šias pro-
blemas, neabejotinai prireiks ir 
LND tarpininkavimo. 

Tarybos nariai išsakė pagei-
davimą, kad LND rengtų dau-
giau mokymų pirmininkams, 
buhalterijos darbuotojams. Pa-
sak jų, reikėtų ir daugiau bendrų 
renginių, išvykų. 

bendri renginiai suvienija
Vienas labiausiai į bendrą 

veiklą įtraukiančių LND orga-
nizuojamų renginių – meno mė-
gėjų kolektyvų šventė-koncertas 
„Vilties paukštė“. Praėjusiais me-
tais buvo surengti net 8 regioni-
niai koncertai, kuriuose dalyva-
vo per 550 neįgaliųjų. Anksčiau 
rengtos meno mėgėjų kolektyvų 
apžiūros-konkursai prieš porą 
metų tapo šventėmis-koncertais. 
Sprendimą atsisakyti ansamblių 
vertinimo palankiai priėmė dau-
guma meno kolektyvų – pasak 
jų, nebeliko įtampos, varžymo-
si, susipriešinimo. Vievio neį-
galiųjų draugijos pirmininkės, 
ansamblio „Ievaras“ daininin-
kės Marijonos Pacevičienės tei-
gimu, atvažiavę į tokią apžiūrą 
dainininkai džiaugdavosi susi-
tikę, o išgirdę įvertinimą dažnai 
net nenorėdavo pažvelgti į vie-
ni kitų pusę. 

Tačiau yra ir kitokių nuo-
monių. Kauno miesto neįgalių-
jų draugijos pirmininkas Ignas 
Mačiukas tikina, kad atsakingai 
dirbančiam, nuolat 2 kartus per 
savaitę į repeticijas besirenkan-
čiam kolektyvui nepakanka vien 
koncertinio pasirodymo. Pasak 
jo, ir teikiant paraiškas savival-

dybei dėl paramos ansambliui, 
prašoma išvardinti, ką kolekty-
vas yra pasiekęs, kokių įvertini-
mų pelnęs. 

Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Laima 
Dulkytė pasakojo, kad jų ansam-
blis „Kvietkelės“ bei kaimo kape-
la per metus surengia daugiau 
kaip 30 koncertų, tačiau „Vilties 
paukštę“ visi laiko pačiu svar-
biausiu renginiu ir jam įtemp-
tai ruošiasi. 

LND koordinatorė Saulė Vė-
jelienė pasiūlė šiemet surengti du 
skirtingus renginius: į vieną galė-
tų susirinkti stiprūs, tobulėti sie-
kiantys meno kolektyvai, norin-
tys, kad savo nuomonę apie jų 
dainavimą išsakytų, geriausius 
išrinktų profesionali komisija, o 
į kitus, labiau vakaronę prime-
nančius koncertus (kaip ir anks-
čiau, jie vyktų regionuose) suva-
žiuotų susitikti, pabendrauti, vie-
ni kitus savo dainomis pradžiu-
ginti norintys ansambliai. Juos 
būtų galima pagerbti išrenkant 
melodingiausią, šmaikščiausią, 
originaliausią ir pan. kolektyvą.

Savo asocijuotiems nariams 
LND šiemet pasiūlys ir kitų, jau 
tradiciniais tapusių renginių: Pa-
saulinei vaikų dienai skirtą šven-
tę „Vienos žemės vaikai“, kasme-
tinį susitikimą Talačkoniuose, ne-
įgalių vaikų ir jų mamų, sveikų ir 
neįgalių jaunuolių, draugijų na-
rių savarankiškumo didinimo 
stovyklas, literatų, dailininkų ir 
fotografų plenerus.

LND pirmininkas Z.Jančaus- 
kis neįgaliųjų draugijų pirmi-
ninkus ragino pagalvoti, kokių 
dar veiklų, renginių jiems reikė-
tų, pasiūlyti juos LND. Neįga-
liųjų asociacijų projektai nuo šių 
metų teikiami 3-ejų metų laiko-
tarpiui, tačiau jau iš anksto rei-
kėtų apgalvoti naujas iniciaty-
vas, nes tik argumentuoti, pa-
grįsti projektai gali tikėtis gauti 
finansavimą. 

Pagilino projektų rašymo 
įgūdžius

LND siekia, kad sykį per me-
tus būrin susirenkantys neįga-
liųjų draugijų vadovai ne tik ap-
tartų jau nuveiktus darbus, bet 
ir pagilintų savo žinias, išmok-
tų naujų dalykų. Šiemet jiems 
buvo surengtas labai naudingas 
bendrųjų vadybinių gebėjimų se-
minaras – lektorė Jolanta Marija 
Malinauskaitė susirinkusiuosius 
mokė rengti projektų paraiškas. 
Ne viena draugija įsitikino, kad 

nebeužtenka vien savivaldybei 
pateikti Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems projek-
to paraišką. Savivaldybės finan-
suoja ne visas planuotas draugi-
jų veiklas, be to, kasmet gimsta 
naujų sumanymų, kuriems įgy-
vendinti reikia lėšų. Jų, pasak 
J.M.Malinauskaitės, galima ieš-
koti teikiant projektų paraiškas 
centrinės ir vietos valdžios ins-
titucijoms, ES struktūriniams ir 
Sanglaudos, užsienio fondams, 
ambasadoms. Tačiau tam reikia 
pateikti tinkamai parengtą pro-
jekto paraišką. 10 metų šio dar-
bo praktiką turinčios specialistės 
J.M.Malinauskaitės, kuri yra ir 
Kauno rajono neįgaliųjų draugi-
jos Ežerėlio padalinio pirminin-
kė, patarimai, jos vedami prak-

Vienybei palaikyti reikia ir tradicinių veiklų,  
ir naujų iniciatyvų 

tiniai užsiėmimai, buvo išties la-
bai naudingi.

Gerai neįgalių poreikius iš-
mananti lektorė pirmiausia drau-
gijų pirmininkus ragino pasido-
mėti rajonuose veikiančiomis 
vietos veiklos grupėmis, projek-
tams finansuoti lėšų gaunančio-
mis iš ES fondų. Kelmės rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Elena Kančiauskaitė patvirtino, 
kad būtent vietos veiklos grupės 
parama tapo esminiu postūmiu 
rekonstruoti Neįgaliųjų draugi-
jos patalpas, sutvarkyti ir pritai-
kyti jos aplinką. 

Konkretūs pavyzdžiai visada 
įkvepia. Pagilinti projektų rašy-
mo įgūdžiai jų siekti padės ir ki-
toms LND asocijuotoms narėms.

Aldona MILIeŠKIeNė

LND tarybos posėdžio akimirkos. Egidijaus Skipario nuotr.

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete

www.biciulyste.lt
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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.
13.15 – 15.10 Laba diena, Lietuva: 
13.15, 14.05 – tiesioginė aktuali-
jų laida; 14.00 – LRT radijo žinios; 
14.50 žinios, sportas, orai.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, birželio 3 d. 
9.00 Kobra 11 (143) (kart.) (N-

7). 10.00 LR Seimo iškilmingas Lie-
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dvide-
šimtpenkmečio minėjimas Seimo Kovo 
11-osios Akto salėje. 12.00 Name-
lis prerijose (70). 13.00 Žinios. 13.15 
– 15.10 Laba diena, Lietuva. 15.10 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(1/1, 2) (N-7). 17.15 Premjera. Kobra 
11 (144) (N-7). 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Robinzonas 
Kruzas (1) (N-7). 19.40 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 Perlas. 20.30 
Panorama. 21.00 Lietuvos Persitvar-
kymo Sąjūdžio 25-mečiui. Premjera. 
Liaudis tampa tauta. Sąjūdžio kelias. 
Dok. apybraiža. 2013 m. 21.55 Perlas. 
22.00 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
25-mečiui. Premjera. Disidentai. Dok. 
f. 2013 m. 23.05 Vakaro žinios. 23.20 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(1/1, 2) (kart.) (N-7). 

Antradienis, birželio 4 d. 
9.00 Kobra 11 (144) (kart.) (N-7). 

10.00 Robinzonas Kruzas (1) (kart.) (N-
7). 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (71) 13.00 Žinios. 
13.15 – 15.10 Laba diena, Lietuva. 
15.10 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro (1/3, 4) (N-7). 17.15 Premjera. 
Kobra 11 (145) (N-7). 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.45 Ro-
binzonas Kruzas (2) (N-7). 19.40 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Per-
las. 20.30 Panorama. 21.00 Emigran-
tai. 21.55 Perlas. 22.00 Atvira Lietu-
vos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 
23.05 Vakaro žinios. 23.20 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Puaro (1/3, 4) 
(kart.) (N-7). 

Trečiadienis, birželio 5 d. 
9.00 Kobra 11 (145) (kart.) (N-7). 

10.00 Robinzonas Kruzas (2) (kart.) (N-
7). 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (72). 13.00 Žinios. 
13.15 – 15.10 Laba diena, Lietuva. 
15.10 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro (1/5, 6) (N-7). 17.15 Premjera. 
Kobra 11 (146) (N-7). 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.45 Robin-
zonas Kruzas (3) (N-7). 19.40 Stilius. 
Namai. 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
21.00 Teisė žinoti. 21.55 Perlas. 22.00 
Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga 
„Lyderiai“. 23.05 Vakaro žinios. 23.20 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(1/5, 6) (kart.) (N-7). 

Ketvirtadienis, birželio 6 d. 
9.00 Kobra 11 (146) (kart.) (N-7). 

10.00 Robinzonas Kruzas (3) (kart.) (N-
7). 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (73). 13.00 Žinios. 
13.15 – 15.10 Laba diena, Lietuva. 
15.10 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro (1/7, 8) (N-7). 17.15 Premjera. 
Kobra 11 (147) (N-7). 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.45 Robin-
zonas Kruzas (4) (N-7). 19.40 Stilius. 
Veidai. 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
21.00 Mūsų dienos – kaip šventė. Per-
traukoje – 21.55 Perlas. 22.35 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota, 
kart.). 23.05 Vakaro žinios. 23.20 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro (1/7, 
8) (kart.) (N-7). 

Penktadienis, birželio 7 d. 
9.00 Kobra 11 (147) (kart.) (N-7). 

10.00 Robinzonas Kruzas (4) (kart.) (N-
7). 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (74). 13.00 Žinios. 
13.15 – 15.10 Laba diena, Lietuva. 
15.10 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro ( (N-7). 1/9, 10) 17.15 Premjera. 
Kobra 11 ( (N-7). 148) 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.30 Detek-
tyvo meistrai. Frosto prisilietimas (21) 
(N-7). 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
21.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 21.30 
Futbolo studija. 21.45 Pasaulio futbolo 
čempionato atranka. Lietuva – Graikija. 
Pertraukoje – 21.55 Perlas. 23.45 Fut-
bolo studija. 0.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro (1/9, 10) (kart.) (N-7). 

Šeštadienis, birželio 8 d. 
6.00 Stilius. Veidai (kart.). 6.35 

Stilius. Namai (kart.). 7.15 Nacionali-
nė paieškų tarnyba (kart.). 8.30 Gim-

toji žemė. 9.00 Premjera. Aivenhas 
(27). 9.25 Džeronimas (2/9). 9.50 Aviu-
kas Šonas (1/40). 10.00 Gustavo enci-
klopedija. 10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 11.30 Svečių ekspresas. 
12.00 Mūsų miesteliai. Virbalis. I d. 
13.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Nykstančios bitės. Dok. f. Didžio-
ji Britanija, 2009 m. 1 d. 14.00 Detek-
tyvo klasika. Mis Marpl. Žmogžudys-
tė klebonijoje (1/2) (N-7). 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.05 Orai. 
16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 De-
tektyvo meistrai. Frosto prisilietimas 
(22) (N-7). 20.25 Perlas. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Festivalis „Benai, plaukiam 
į Nidą“. Antra diena. 1 d. 23.00 48 va-
landų para. Komiška drama. Prancū-
zija, 2008 m. (N-14). 

Sekmadienis, birželio 9 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 (17). 9.25 
Džeronimas (2/10). 9.50 Aviukas Šo-
nas (2/1). 10.00 Gustavo enciklopedi-
ja (subtitruota laida). 10.30 Jubiliejinis 
popchoro „Kotita“ ir draugų koncertas. 
2 d. 12.30 Pasaulio dokumentika. Šiau-
rietiškas būdas. Latvija, 2009-2012 
m. 1 d. 13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didžiosios migracijos. Puota 
arba badas. Didžioji Britanija, 2010 m. 
4 d. (subtitruota). 14.00 Detektyvo kla-
sika. Šerloko Holmso nuotykiai. Šanta-
žo karalius. Didžioji Britanija, 1992 m. 
(N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (subtitruota). 16.45 Lietu-
va – jūrinė valstybė. 17.15 Algimanto 
Čekuolio kelionės. Dvasingoji Indija. 
17.45 Septynios Kauno dienos. 18.30 
Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 
20.30 Panorama. 20.45 Europos bal-
sas. 20.50 Savaitė. 21.15 Premjera. 
Dvigubos vestuvės. Melodrama. JAV, 
2010 m. (N-7) (subtitruota). 23.00 Fes-
tivalis „Benai, plaukiam į Nidą“. Antra 
diena. 1 d. (kart.). 

Pirmadienis, birželio 3 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Dra-

konų medžiotojai (1) (kart.). 7.30 Simp-
sonai (347) (kart.) (N-7). 8.00 Meilės 
triumfas (11) (N-7). 9.00 Meilės sūku-
ryje (1659) (N-7). 10.05 Be namų (22) 
(N-7). 11.00 Zebriukas Dryžius. Fil-
mas šeimai. Pietų Afrika, JAV, 2005 
m. 13.10 Monsunas (8). 13.40 Drako-
nų medžiotojai (2). 14.10 Meškiukai 
Gamiai (4), 14.40 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (4). 15.10 Simpsonai (348) 
(N-7). 15.40 Natalija (87) (N-7). 16.40 
Ašarų karalienė (37) (N-7). 17.40 Ūki-
ninkas ieško žmonos. 18.45 TV3 ži-
nios. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 
Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasirink mane. 
21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 Kerš-
tas (13) (N-14). 23.00 Šokis hiphopo 
ritmu. Muzikinė drama. JAV, 2006 m. 
(N-7). 1.05 Eureka (7) (N-7). 2.00 Cho-
ras (1). 2.50 Įstatymas ir tvarka. Nu-
sikalstami kėslai (10) (N-14). 3.45 Fir-
ma (1) (N-14). 

Antradienis, birželio 4 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Dra-

konų medžiotojai (2) (kart.). 7.30 Simp-
sonai (348) (kart.) (N-7). 8.00 Meilės 
triumfas (12) (N-7). 9.00 Meilės sū-
kuryje (1660) (N-7). 10.05 Be namų 
(23) (N-7). 11.00 Kulinarinės kelio-
nės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 S da-
lelių paslaptys (12) (N-7). 13.10 Mon-
sunas (9). 13.40 Drakonų medžiotojai 
(3). 14.10 Meškiukai Gamiai (5) 14.40 
Kempiniukas Plačiakelnis (5). 15.10 
Simpsonai (349) (N-7). 15.40 Natalija 
(88) (N-7). 16.40 Ašarų karalienė (38) 
(N-7). 17.40 Ūkininkas ieško žmonos. 
18.45 TV3 žinios. 19.20 Kulinarinės 
kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 
Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Tikrasis teisingumas (12) 
(N-14). 23.00 Išduotas pasitikėjimas. 
Trileris. Kanada, 2012 m. (N-14). 0.50 
Eureka (8) (N-7). 1.45 Choras (2). 2.35 
Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kės-
lai (11) (N-14). 3.30 Firma (2) (N-14). 

Trečiadienis, birželio 5 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Dra-

konų medžiotojai (3) (kart.). 7.30 
Simpsonai (349) (kart.) (N-7). 8.00 
Meilės triumfas (13) (N-7). 9.00 Mei-

lės sūkuryje (1661) (N-7). 10.05 Be 
namų (24) (N-7). 11.00 Kulinarinės 
kelionės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 
S dalelių paslaptys (13) (N-7). 13.10 
Monsunas (10) (N-7). 13.40 Drakonų 
medžiotojai (4). 14.10 Meškiukai Ga-
miai (6) 14.40 Kempiniukas Plačiakel-
nis (6). 15.10 Simpsonai (350) (N-7). 
15.40 Natalija (89) (N-7). 16.40 Aša-
rų karalienė (39) (N-7). 17.40 Ūkinin-
kas ieško žmonos. 18.10 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. 18.45 
TV3 žinios. 19.20 Kulinarinės kelio-
nės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pa-
sirink mane. 21.40 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Ryšys 
(5) (N-7). 23.05 50 tablečių. Komedi-
ja. JAV, 2006 m. (N-14). 0.45 Eureka 
(9) (N-7). 1.40 Choras (3). 2.30 Įstaty-
mas ir tvarka. Nusikalstami kėslai (12) 
(N-14). 3.25 Firma (3) (N-14). 

Ketvirtadienis, birželio 6 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Dra-

konų medžiotojai (4) (kart.). 7.30 Simp-
sonai (350) (kart.) (N-7). 8.00 Meilės 
triumfas (14) (N-7). 9.00 Meilės sū-
kuryje (1662) (N-7). 10.05 Be namų 
(25) (N-7). 11.00 Kulinarinės kelionės. 
11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 S dalelių 
paslaptys (14) (N-7). 13.10 Monsunas 
(11) (N-7). 13.40 Drakonų medžioto-
jai (5). 14.10 Meškiukai Gamiai (7) 
14.40 Kempiniukas Plačiakelnis (7). 
15.10 Simpsonai (351) (N-7). 15.40 
Natalija (90) (N-7). 16.40 Ašarų kara-
lienė (40) (N-7). 17.40 Žvaigždė poli-
cininkas. 18.45 TV3 žinios. 19.20 Ku-
linarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Ge-
ras! 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Aferistas (3) (N-
7). 23.00 Šaltasis sprogimas. Trileris. 
JAV, 2011 m. (N-14). 0.50 Eureka (10) 
(N-7). 1.40 Choras (4). 2.30 Įstatymas 
ir tvarka. Nusikalstami kėslai (13) (N-
14). 3.30 Firma (4) (N-14). 

Penktadienis, birželio 7 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Dra-

konų medžiotojai (5) (kart.). 7.30 Simp-
sonai (351) (kart.) (N-7). 8.00 Meilės 
triumfas (15) (N-7). 9.00 Meilės sū-
kuryje (1663) (N-7). 10.05 Be namų 
(26) (N-7). 11.00 Kulinarinės kelionės. 
11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 S dalelių 
paslaptys (15) (N-7). 13.10 Monsunas 
(12) (N-7). 13.40 Drakonų medžiotojai 
(6). 14.10 Meškiukai Gamiai (8) 14.40 
Kempiniukas Plačiakelnis (8). 15.10 
Simpsonai (352) (N-7). 15.40 Natalija 
(91) (N-7). 16.40 Ašarų karalienė (41) 
(N-7). 17.40 Žvaigždė policininkas. 
18.45 TV3 žinios. 19.20 Norbitas. Ko-
medija. JAV, 2007 m. (N-7). 21.30 Pa-
skutinis jaunikio išbandymas. Komedi-
ja. JAV, 2000 m. (N-7). 23.45 „Delta“ 
būrys. Veiksmo f. JAV, Izraelis, 1986 
m. (N-14). 2.15 Išduotas pasitikėji-
mas. Trileris. Kanada, 2012 m. (N-14). 

Šeštadienis, birželio 8 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (15). 7.30 Ant bangos 
(24). 8.00 Skunk Fu (27, 28). 8.30 
Moderni šeima (5). 9.00 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. 9.30 
Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių so-
dai. 11.00 Flika 2. Šeimyninė drama. 
JAV, 2010 m. 12.55 Sniego žmogus. 
Nuotykių f. JAV, 1994 m. (N-7). 14.45 
Krokodilas Dandis. Nuotykių komedi-
ja. JAV, 1986 m. (N-7). 16.50 X Fak-
torius. 18.35 Eurojackpot. 18.45 TV3 
žinios. 19.00 Auklė pagal iškvietimą. 
Komedija. JAV, 2009 m. (N-7). 21.00 
Dežavu. Veiksmo f. JAV, 2006 m. (N-
7). 23.30 Ženklai. Mistinė drama. JAV, 
2002 m. (N-14). 1.35 Vaiduoklių mies-
tas. Romantinė komedija. JAV, 2008 
m. (N-7). 3.25 Šaltasis sprogimas. Tri-
leris. JAV, 2011 m. (N-14). 

Sekmadienis, birželio 9 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (16). 7.30 Ant bangos 
(25). 8.00 Skunk Fu (29, 30). 8.30 Mo-
derni šeima (6). 9.00 Begalinė istori-
ja (2). 10.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 11.00 Skaučių va-
dovas. Filmas šeimai. JAV, 2010 m. 
12.50 Stebuklingas vaikis. Komedija. 
JAV, 1993 m. 14.45 Krokodilas Dan-
dis 2. Nuotykių f. Australija, JAV, 1988 
m. (N-7). 17.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 17.35 Kobra 11 (2). 
18.45 TV3 žinios. 19.00 Savaitės ko-
mentarai. 19.30 Armagedonas. Veiks-
mo drama. JAV, 1998 m. (N-7). 22.40 
Patruliai. Veiksmo f. JAV, 2012 m. (N-
14). 0.50 Belaukiant supermeno. Do-
kumentinis f. JAV, 2010 m. (N-14). 

Pirmadienis, birželio 3 d. 
6.25 Na, palauk! (1, 2) (kart.) 6.50 

Smalsutė Dora (65). 7.20 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (7) (kart.). 7.50 Vėžliu-
kai nindzės (19) (kart.). 8.20 Auklė (10) 
(kart.). 8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 
9.45 Būk mano meile! 10.45 Nuotakų 
karai. Romantinė komedija. JAV, 2009 
m. (kart.) (N-7). 12.30 Na, palauk! (1, 2) 
(kart.). 12.55 Didžioji sėkmė (20). 13.25 
Vėžliukai nindzės (20). 13.55 Links-
mieji Tomas ir Džeris (8). 14.25 Auklė 
(11). 15.00 Tūkstantis ir viena naktis 
(44) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.45 24 valandos. (N-7). 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.20 PREMJERA. 
Namai, kur širdis (1) (2 sezonas). 20.05 
PREMJERA. Tikras gyvenimas. Mote-
riška formulė. 21.00 Farai. (N-14). Rea-
lybės šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 
Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė 
Lietuva (N-7). 22.35 VAKARO SEAN-
SAS. Specialistas. Veiksmo f. JAV, 
Peru, 1994 m. (N-7). 0.50 Havajai 5.0 
(16) (N-7). 1.45 Vampyro dienoraščiai 
(12) (N-14). 

Antradienis, birželio 4 d. 
6.10 Namai, kur širdis (1) (kart.) 

(2 sezonas). 6.50 Smalsutė Dora 
(66). 7.20 Linksmieji Tomas ir Džeris 
(8) (kart.). 7.50 Vėžliukai nindzės (20) 
(kart.). 8.20 Auklė (11) (kart.). 8.50 24 
valandos (kart.) (N-7). 9.45 Tikras gy-
venimas. Moteriška formulė (kart.). 
10.45 Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę. 
Nuotykių filmas. JAV, 1991 m. (kart.) 
(N-7). 12.55 Didžioji sėkmė (21). 13.25 
Vėžliukai nindzės (21). 13.55 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (9). 14.25 Auklė (12). 
15.00 Tūkstantis ir viena naktis (45) 
(N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.20 PREMJERA. Namai, 
kur širdis (2) (2 sezonas). 20.05 PREM-
JERA. Tikras gyvenimas. Ekstrasen-
sas. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. 
Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-
7). 22.35 VAKARO SEANSAS. Mirties 
apsuptyje. Veiksmo trileris. JAV, Vokie-
tija, 2002 m. (N-14). 0.40 Havajai 5.0 
(17) (N-7). 1.35 Vampyro dienoraščiai 
(13) (N-14).

Trečiadienis, birželio 5 d. 
6.10 Namai, kur širdis (2) (kart.) 

(2 sezonas). 6.50 Smalsutė Dora 
(67). 7.20 Linksmieji Tomas ir Džeris 
(9) (kart.). 7.50 Vėžliukai nindzės (21) 
(kart.). 8.20 Auklė (12) (kart.). 8.50 24 
valandos (kart.) (N-7). 9.45 Tikras gy-
venimas. Ekstrasensas (kart.). 10.45 
Valanda su Rūta (kart.). 12.55 Didžioji 
sėkmė (22). 13.25 PREMJERA. Agen-
tas Šunytis (1). 13.55 Linksmieji Tomas 
ir Džeris (10). 14.25 Auklė (13). 15.00 
Tūkstantis ir viena naktis (46) (N-7). 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 
24 valandos. (N-7). 18.45 Žinios. Kri-
minalai. 19.20 PREMJERA. Namai, kur 
širdis (3) (2 sezonas). 20.05 PREM-
JERA. Tikras gyvenimas. Suokal-
bis. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. 
Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-
7). 22.35 VAKARO SEANSAS. Dėžė. 
Veiksmo trileris. JAV, 2009 m. (N-14). 
1.00 Havajai 5.0 (18) (N-7). 1.55 Vam-
pyro dienoraščiai (14) (N-14). 

Ketvirtadienis, birželio 6 d. 
6.10 Namai, kur širdis (3) (kart.) 

(2 sezonas). 6.50 Smalsutė Dora (68). 
7.20 Linksmieji Tomas ir Džeris (10) 
(kart.). 7.50 Agentas Šunytis (1) (kart.). 
8.20 Auklė (13) (kart.). 8.50 24 valan-
dos (kart.) (N-7). 9.45 Tikras gyveni-
mas. Suokalbis (kart.). 10.45 Havajai 
5.0 (18) (kart.) (N-7). 11.40 KK2 Penk-
tadienis (kart.) (N-7). 2013 m. 12.55 Di-
džioji sėkmė (23). 13.25 PREMJERA 
Agentas Šunytis (2). 13.55 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (12). 14.25 Auklė 
(14). 15.00 Tūkstantis ir viena naktis 
(47) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.20 PREMJE-
RA. Namai, kur širdis (4) (2 sezonas). 
20.05 PREMJERA. Tikras gyvenimas. 
Melagė. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Ži-
nios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 
22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 
Mentalistas (15) (N-7). 23.35 Ties riba 
(3) (N-14). 0.30 Havajai 5.0 (19) (N-7). 
1.25 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, birželio 7 d. 
6.10 Namai, kur širdis (4) (kart.) 

(2 sezonas). 6.50 Smalsutė Dora (69). 
7.20 Linksmieji Tomas ir Džeris (12) 
(kart.). 7.50 Agentas Šunytis (2) (kart.). 
8.20 Auklė (14) (kart.). 8.50 24 valan-
dos (kart.) (N-7). 9.45 Tikras gyveni-
mas. Melagė (kart.). 10.45 Žvaigždžių 
duetai. Vaikų diena (kart.). 12.55 Di-
džioji sėkmė (24). 13.25 PREMJERA. 
Agentas Šunytis (3). 13.55 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (13). 14.25 Auklė (15). 
15.00 Tūkstantis ir viena naktis (48) 
(N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.15 mES Europa. 22.30 
PENKTADIENIO BOMBA. PREMJE-
RA. Nindzė. Veiksmo f. JAV, 2009 
m. (N-14). 0.15 Nuo sutemų iki auš-
ros. Siaubo trileris. JAV, 1996 m. (N-
14). 2.25 Mentalistas (15) (kart.) (N-7). 

Šeštadienis, birželio 8 d. 
6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 

Berniukas ir voveriukas (17). 7.45 Žvė-
relių būrys (22). 8.10 Ogis ir tarako-
nai (46). 8.35 Benas Tenas (10). 9.00 
Tomo ir Džerio pasakos (3). 9.30 Na, 
palauk! (3, 4). 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI. Pramuštgalviai. Animacinis f. 
JAV, 1998 m. 11.40 Plikis ir ponia (N-
7). 13.15 Radži ieško žmonos (N-7). 
15.25 Saldi nuodėmė (1) (N-7). 15.55 
Legendinė kapitono Dreiko kelionė. 
Nuotykių f. šeimai. JAV, 2009 m. (N-
7). 17.45 PREMJERA. Havajai 5.0 (1). 
18.45 Žinios. 19.15 PREMJERA. Vieš-
butis Grand Hotel (1). 21.00 SUPER-
KINAS. Mumija. Nuotykių f. JAV, 1999 
m. (N-7). 23.30 Pats baisiausias filmas. 
Parodijų komedija. JAV, 2000 m. (N-
14). 1.20 Farai (kart.) (N-14). 

Sekmadienis, birželio 9 d. 
6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 

Berniukas ir voveriukas (18). 7.45 Žvė-
relių būrys (23). 8.10 Ogis ir tarakonai 
(47). 8.35 Benas Tenas (11). 9.00 Svei-
katos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 
KINO PUSRYČIAI. Karaliaus Tuto pra-
keiksmas. Nuotykių miniserialas (1, 2) 
(N-7). JAV, 2005 m. 13.15 Radži ieš-
ko žmonos (N-7). 15.25 Saldi nuodė-
mė (2) (N-7). 15.55 Meilės įkaitai. Ro-
mantinė komedija. JAV, 1997 m. (N-
7). 17.45 Ne vienas kelyje. 18.45 Ži-
nios. 19.00 Teleloto. 20.00 AUKSINIS 
SEKMADIENIO KINAS. PREMJERA. 
Monte Karlas. Nuotykių komedija. JAV, 
Vengrija, 2011 m. 22.15 Netikėta sė-
kmė. Veiksmo komedija. JAV, 1998 
m. (N-14). 0.05 Apie Šmitą. Komedi-
ja. JAV, 2002 m. (N-7). 

Pirmadienis, birželio 3 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.05 Muchtaro sugrįžimas 
(N-7) (kart.). 8.00 Savaitės krimina-
lai (N-7) (kart.). 8.30 Tauro ragas (N-
7) (kart.). 9.00 Žmogus prieš gamtą. 
Ekvadoro džiunglėse (N-7). 10.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7) (kart.). 11.00 Kal-
bame ir rodome (N-7). 12.00 Pasikly-
dusi širdis (N-7). 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (N-7) (kart.). 14.00 Brolis už 
brolį (N-7) (kart.). 15.00 Mentai (N-7). 
16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 
Muchtaro sugrįžimas (N-7). 18.00 Ži-
nios. 18.25 Brolis už brolį (N-7). 19.25 
Milijonieriai. 20.00 Žinios. 20.25 Gy-
venimo spalvos. 21.25 Užkalnio 5 (N-
7). 22.25 Tikras kraujas (N-14). 23.25 
Karo vilkai. Jūrų pėstininkai (N-14). 
0.25 Sostų karai (N-14). 1.25 Tikras 
kraujas (N-14). 2.25 – 5.59 Bamba (S). 

Antradienis, birželio 4 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.05 Muchtaro sugrįžimas 
(N-7) (kart.). 8.00 Prajuokink mane (N-
7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Austra-
lijos dykynės(N-7). 10.00 Mistinės is-
torijos (N-7) (kart.). 11.00 Kalbame ir 
rodome (N-7). 12.00 Pasiklydusi šir-
dis (N-7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(N-7) (kart.). 14.00 Brolis už brolį (N-7) 
(kart.). 15.00 Mentai (N-7). 16.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 
Brolis už brolį (N-7). 19.25 Milijonieriai. 
20.00 Žinios. 20.30 Žvaigždutės (N-7). 
21.30 Nepaisant visko. Romantinė ko-
medija. JAV, 2005 m. (N-14). 23.10 
Karo vilkai. Jūrų pėstininkai (N-14). 
0.10 Sostų karai (N-14). 1.10 Tikras 
kraujas (N-14). 2.10 – 5.59 Bamba (S). 

Trečiadienis, birželio 5 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.05 Muchtaro sugrįži-
mas (N-7) (kart.). 8.00 Prajuokink 
mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gam-
tą. Meksikos vario kanjonas (N-7). 
10.00 Svotai (N-7) (kart.). 11.00 Kal-
bame ir rodome (N-7). 12.00 Pasikly-
dusi širdis (N-7). 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (N-7) (kart.). 14.00 Brolis už 
brolį (N-7) (kart.). 15.00 Mentai (N-7). 
16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 
Muchtaro sugrįžimas (N-7). 18.00 Ži-
nios. 18.25 Brolis už brolį (N-7). 19.25 
Milijonieriai. 20.00 Žinios. 20.25 Są-
mokslo teorija (N-7). 21.25 Sukurtas 
Haroldas. Komedija. JAV, 2006 m. 
(N-14). 23.35 Karo vilkai. Jūrų pės-
tininkai (N-14). 0.35 Sostų karai (N-
14). 1.35 Tikras kraujas (N-14). 2.35 
– 5.59 Bamba (S). 

Ketvirtadienis, birželio 6 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.05 Muchtaro sugrįžimas 
(N-7) (kart.). 8.00 Prajuokink mane (N-
7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Islan-
dija: ugnies ir ledo žemė (N-7). 10.00 
Naujakuriai (N-7). 11.00 Kalbame ir 
rodome (N-7). 12.00 Pasiklydusi šir-
dis (N-7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(N-7)(kart.). 14.00 Brolis už brolį (N-7) 
(kart.). 15.00 Mentai (N-7). 16.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 
Brolis už brolį (N-7). 19.25 Milijonie-
riai. 20.00 Žinios. 20.25 Naujoji banga 
2012. 23.25 Karo vilkai. Desantininkai 
(N-14). 0.25 Sostų karai (N-14). 1.25 
Brydės (kart.). 1.55 – 5.59 Bamba (S). 

Penktadienis, birželio 7 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.05 Muchtaro sugrįžimas 
(N-7) (kart.). 8.00 Prajuokink mane (N-
7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Škoti-
jos aukštumos (N-7). 10.00 Daktaras 
Tyrsa (N-7) (kart.). 11.00 Kalbame ir 
rodome (N-7). 12.00 Pasiklydusi šir-
dis (N-7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(N-7) (kart.). 14.00 Brolis už brolį (N-7) 
(kart.). 15.00 Mentai (N-7). 16.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 
Brolis už brolį (N-7). 19.25 Milijonie-
riai. 20.00 Žinios. 20.25 Juodos avys 
(N-7). 21.25 RUSŲ KINAS. Dviese 
ant tilto. Kriminalinė drama. Rusija, 
Ukraina, 2007 m. (N-14). 23.25 Ame-
rikietiškos imtynės (N-14). 0.25 Baa-
derio-Meinhofkompleksas. Krimina-
linis veiksmo f. Vokietija, Prancūzi-
ja, Čekija, 2008 m. (N-14). 3.20- 5.59 
Bamba (S). 

Šeštadienis, birželio 8 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Pasitar-

kime (N-7). 8.00 Gyvenimo spalvos 
(kart.). 9.00 Atsargiai – moterys! 10.00 
Skanus pokalbis. 11.00 Stipriausias 
pasaulio žmogus 2012. 11.30 Eks-
tremali padėtis. Įkalinti po griuvė-
siais (N-7). 12.00 Žvaigždutės (N-7) 
(kart.). 13.00 VRS kamera. 13.30 Mi-
lijonieriai. 14.00 Prajuokink mane (N-
7). 15.00 Svotai (N-7). 16.00 Much-
taro sugrįžimas (N-7). 17.00 Pragaro 
virtuvė (N-7). 18.00 Ekstrasensų mū-
šis (N-7). 19.00 Baladė apie Bombe-
rį (N-7). 20.00 Žinios. 20.20 Savaitės 
kriminalai (N-7). 21.00 MANO HERO-
JUS. Uždrausta karalystė. Veiksmo f. 
JAV, Kinija, 2008 m. (N-14). 23.00 AŠ-
TRUS KINAS. Šėtono žemė. Siaubo 
f. Kanada, 2009 m. (S). 0.40 Juodos 
avys (N-7), Ukraina, 2010 m. (kart.). 
1.40 – 5.59 Bamba (S). 

Sekmadienis,birželio 9 d. 
6.00 Joyce Meyer. 6.30 Televitri-

na. 7.00 Užkalnio 5 (N-7) (kart.). 8.00 
Duok labas. 8.30 Tauro ragas (N-7). 
9.00 Autopilotas. 9.30 Statybų TV. 
10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Svei-
katos kodas. 12.00 Plėšrūnai. Keis-
čiausi pasaulio gyvūnai (N-7). 13.00 
Nacionalinė loterija. 13.30 Milijonie-
riai. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas (N-7). 17.00 Dakta-
ras Tyrsa (N-7). 18.00 Mistinės isto-
rijos (N-7). 19.00 Naujakuriai (N-7). 
20.00 Žinios. 20.20 MEILĖS ISTORI-
JOS. Rosamunde Pilcher. Meilė prieš 
visą pasaulį. Romantinė drama. Vo-
kietija, 2009 m. (N-7). 22.10 Pagrin-
dinis įtariamasis (N-14). 23.10 Sukur-
tas Haroldas. Komedija. JAV, 2006 m. 
(kart.) (N-14). 1.15 – 5.59 Bamba (S). 
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ĮvairenybėsNeįgalieji pasaulyje

Karli Fleišman – 18-metė mergina iš Kanados, kuriai nu-
statytas autizmo sindromas. Iki 10 metų ji buvo laikoma 
vaiku, turinčiu rimtų vystymosi sutrikimų, tad aplinkiniai 
neabejojo, jog ji jų nesupranta ir elgėsi atitinkamai. Lai-
mei, vieną dieną Karli įrodė viską suprantanti ir rado būdą 
bendrauti – negalinti kalbėti ir sunkiai savo kūną valdan-
ti mergaitė pradėjo rašyti. Tai tapo tikru stebuklu, pakei-
tusiu ne tik jos šeimos, artimųjų, bet ir daugybės žmonių iš 
viso pasaulio suvokimą apie autizmą.

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Anek do tai
Bildukas

„bičiulystės“ ir eltos inf.

estiją palieka vis 
daugiau moterų
2012 m. iš Estijos emigravo 10,87 

tūkst. žmonių, iš jų 5,8 tūkst. – moterys. 
Estijos statistikos departamentas tei-
gia, kad, palyginus su 2011 m., iš Estijos 
išvykusių moterų skaičius išaugo 2,53 
tūkst. Praėjusiais metais 3073 moterys 
išvyko į Suomiją, 880 – į Didžiąją Brita-
niją, 242 – Airiją, o 202 moterys išvažia-
vo į Rusiją. Iš minėtųjų 5,8 tūkst. mote-
rų 5429 buvo Estijos pilietės. 2012 m. 
šalį taip pat paliko 5060 vyrų. Per me-
tus emigravusių vyrų skaičius padidė-
jo 2123 žmonėmis. Vyrai irgi daugiau-
siai išvykdavo į Suomiją (3313 asme-
nų). Iš visų išvykusių vyrų 4612 buvo 

Estijos piliečiai.

Populiariausia 
pasaulyje šalis 

Daugiau nei 26 tūkst. žmonių iš 
viso pasaulio buvo paprašyti įvertinti 
16 šalių, atsižvelgiant į tai, ar jų pasau-
linė įtaka „daugiau teigiama“ ar „dau-
giau neigiama“. Apie 59 proc. apklaus-
tųjų Vokietiją įvertino kaip šalį, daran-
čią teigiamą įtaką, tuo tarpu kitame 
reitingo gale atsidūrė Iranas – tik 15 
proc. respondentų vertino šią šalį pa-
lankiai. Netgi 68 proc. Ispanijos, kurią 
alina griežto taupymo priemonės, gy-
ventojų, pripažino, kad Vokietija „daro 
didžiausią teigiamą įtaką pasaulyje“. 
Graikijoje, kur vyko dažni protestai 
prieš Vokietiją ir šalies kanclerę Ange-
lą Merkel dėl reikalaujamos diržų ver-
žimosi politikos, 52 proc. respondentų 
pareiškė, kad šalis daranti „blogą įtaką“.

Antrą ir trečią pozicijas reitinge už-
ėmė Kanada ir Didžioji Britanija (po 55 
proc.), o Pakistanas ir Šiaurės Korėja at-
sidūrė reitingo gale, prasčiausiai verti-
namų šalių trejetuke.

Dar viena vitamino  
C savybė

Netikėtas JAV mokslininkų atradi-
mas teikia vilties, kad bus galima išgy-
dyti pavojingą ligą – vaistams atspa-
rią tuberkuliozę. Apskaičiuota, kad pa-
saulyje šia tuberkuliozės atmaina ser-
ga apie 650 tūkst. žmonių. Privataus 
Ješivos universiteto Niujorke moksli-
ninkai pastebėjo, kad per laboratori-
nius tyrimus vitaminas C veikia kaip 
reduktorius, dėl kurio susidaro akty-
vaus deguonies atomai, vadinami lais-
vaisiais radikalais. Šie laisvieji radikalai 
naikina net tas tuberkuliozės bakteri-
jų atmainas, kurios yra atsparios an-
tibiotikams. Tyrimo vadovas dr. Vilja-
mas Džeikobsas sakė, kad kol kas ne-
žinoma, ar šis metodas veiks ne tik la-
boratorijoje, ar tiks žmonėms ir gyvū-
nams gydyti. Vis dėlto atradimas tei-
kia vilties, nes vitaminas C yra nebran-
gus ir ypač saugus vartoti net didelė-
mis dozėmis. Manoma, kad vitaminą 
C būtų galima vartoti kartu su įprastais 
vaistais nuo tuberkuliozės arba sukur-
ti tokius vaistus, kurie būtų adekvatūs 
vitamino C poveikiui.

Iš kosmoso grįžo 
pelės ir tritonai

Po skrydžio aplink Žemę sugrį-
žo rusų kosminis aparatas „Bion-M“ 
su 45 pelėmis ir 15 tritonų. Šio apara-
to, skirto biotecnologiniams bei fizio-
loginiams tyrimamas, kapsulėje taip 
pat buvo sraigių ir smiltpelių bei ke-
letas augalų ir mikroorganizmų. Ne 
visi gyvūnai išgyveno. Kapsulė su gy-
vūnais aplink Žemę 575 km aukštyje 
skriejo mėnesį. Tai pirmas kartas, kai 
gyvūnai buvo vieni išsiųsti į kosmosą 
tokiam ilgam laikui. Rusija tikisi, kad 
per skrydį surinkti duomenys padės 
pasiruošti žmonių kelionei į Marsą. Ty-
rimu buvo siekiama nustatyti nesvaru-

mo poveikį organizmui, ypač širdžiai, 
nervų sistemai, skeletui ir raumenims. 
Mokslininkai teigia, kad į kosmosą rei-
kėjo siųsti gyvūnus, nes su jais buvo 
atliekami tyrimai, kurių neįmanoma 
padaryti su žmonėmis.

Piešiniai kavos 
puodelyje

Japonų menininkė Sugi Novto 
nusprendė kūrybiškai pažvelgti į ka-
vos gėrimą – ji latė ar kapučino ka-
vos puodelyje iš susidariusios putos 
formuoja įvairias figūras ir piešinius. 
Kiekvieną jos piešinį galima pavadin-
ti meno kūriniu. S.Novto latė puode-
lyje sukuria įvairių animacinių filmų 
ir vaikiškų knygelių personažus arba 
kompiuterinių filmų herojus. Jų por-
tretai ant pieno putos – labai detalūs. 
„Ši piešimo rūšis man yra hobis. Šiuo 
metu tobulinu 3D formato kavos pie-
šinių techniką, naudoju daugiau spal-
vų“, – pasakoja menininkė. Pieno putą 
ji dažo įvairių spalvų sirupais S.Novto 
skaičiavimu, ji jau sukūrė apie 800 ka-
vos piešinių. 

Manoma, kad latė piešinių menas 
gimė Italijoje, po to jis išpopuliarėjo ir 
XX a. 9 dešimtmetyje buvo tobulina-
mas JAV. Vėliau latė išstūmė populia-
rėjanti espreso kava, todėl buvo pri-
miršti ir piešiniai pieno puta.

Mafijos nužudytas 
kunigas

Italijai priklausančios Sicilijos sos-
tinėje Palerme daugiau nei 50 tūkst. 
žmonių susirinko į kunigo Džiuzepės 
Puljizio beatifikacijos ceremoniją. Ku-
nigą 1993 m. nužudė mafija. Samdy-
tas žudikas nušovė jį prie bažnyčios. 
Už dvasininko nužudymą 6 žmonės 
sėdi kalėjime iki gyvos galvos. Bea-
tifikacijos ceremonijoje dalyvavo 40 
vyskupų, vienas kardinolas, kuris ats-
tovavo popiežiui Pranciškui, ir Itali-
jos vyriausybės ministrai. Dž.Puljizis 
buvo įšventintas į kunigus būdamas 
22 metų. Jis dėstė matematiką ir re-
ligiją keliose mokyklose, buvo naš-
laičių religinės draugijos kapelionas. 
Dž.Puljizis dažnai kritikavo smurtą ir 
ragino tikinčiuosius pasipriešinti orga-
nizuotam nusikalstamumui. Jis kalbė-
jo ir apie politikų ryšius su mafija, to-
dėl tapo nusikaltėlių taikiniu.

Traukinys vienišiams
Prahos metro planuojama paleis-

ti traukinį vienišiems keleiviams, kurie 
ieško savo meilės. Transporto kompa-
nija planuoja pasiūlyti tokią „paslau-
gą“ iki šių metų pabaigos. Šiuo metu 
Prahos kompanija apklausia piliečius, 
mėgindama išsiaiškinti, ar ši iniciaty-
va juos sudomintų. Pasak kompanijos 
spaudos atstovo, taip mėginama „išvi-
lioti“ žmones iš automobilių. „Mes no-
rime pabrėžti, kad viešasis transportas 
yra ne tik susisiekimo priemonė, bet 
ir unikali vieta susipažinti“, – sakė jis.

Ilgai lauktas dvynukių 
gimimas

Pasak mergaitės tėvo Artu-
ro Fleišmano, dukrų gimimas 
1995-aisiais buvo laukiamas ir 
išsvajotas įvykis jų šeimoje, tu-
rėjęs nutraukti iki tol vykusių 
nelaimių virtinę. Jauną šeimą 
buvo užklupusios didelės gy-
venimo negandos: mirė Arturo 
žmonos Temi motina, sirgo sū-
nus Metju, pora išgyveno kelis 
persileidimus. Vyras juokauja, 
jog pagaliau sulaukę dvynukių 
jiedu su žmona norėjo išrinkti 
joms su medikamentais, kurie 
padėjo išvysti dienos šviesą, su-
sijusius vardus. Laimei, „Klomi-
das“ ir „Progesteronas“ nepasi-
rodė esą geriausi variantai, tad 
mergaitės gavo įprastesnius – 
Karli ir Terinos – vardus.

Terina gimusi šypsojosi. Ar-
turas prisimena, kad atrodė, jog 
ši juodaplaukė linksmų akių 
mergaitė tuoj tuoj pradės juo-
kauti. Karli gi įtariai žvalgėsi ap-
linkui, tarsi sakydama, jog pate-
ko kažkur ne ten.

Sunki vaikystė
Diagnozę „autizmas“ dvy-

nukių tėvai išgirdo mergaitėms 
sulaukus dvejų. Ją lydėjo gydy-
tojų perpėjimai apie tai, jog ma-
žoji Karli turės vystymosi prob-
lemų, negalės kalbėti, nevaikš-
čios. Pasak medikų, mergaitės 
vystymasis – tarsi kopimas laip-

Išsivadavusi iš kūno gniaužtų

tais, kurių aukščio niekas nežino. 
Jos galimybes parodys tik laikas.

Prisimindamas šiuos žodžius 
mergaitės tėvas priduria, kad jų 
patirtis įrodė, jog tai, kiek aukš-
tai medikų minėtais vystymo-
si laiptais galėjo užlipti jo duk- 
ra, labai priklausė ir nuo ją su-
pusių bei padėjusių žmonių pas-
tangų. Sutuoktiniai nuo pat pir-
mų dienų stengėsi kovoti už kiek- 
vieną Karli žingsnį ir dabar gali 
džiaugtis pasiekimais – mergaitė 
ne tik išmoko savarankiškai val-
gyti, bet gali ir vaikščioti.

Karli taikyta elgesio terapi-
ja padėjo jai įgyti buitinių įgū-
džių ir taip bent šiek tiek priar-
tėti prie pasaulio, kuriame būti-
na savarankiškai kovoti su išky-
lančiais sunkumais. Kol dvynė 
sesuo Terina žaidė su draugė-
mis, lankė šokius, puošėsi, Karli 
laiką leido konsultacijose, neraiš-
kiai mykė, šaukė, chaotiškai ju-
dėjo. Jos judesiai buvo staigūs ir 
grubūs, tad mergaitė nuolat tu-
rėjo būti prižiūrima, kad nesusi-
žalotų. Tikru iššūkiu tėvams tap-
davo kiekviena naktis, mat besi-
blaškančią dukrą reikėdavo pri-
laikyti, neleisti jai judėti iki 4–5 
val ryto, kol ji pagaliau užmig-
davo. Prisimindamas išgyventus 
sunkumus Arturas stebisi, kaip 
jiedu su žmona apskritai sugebė-
jo ištverti tuos sunkius 10 pirmų-
jų Karli gyvenimo metų.

Mergaitei sulaukus maždaug 
8-erių, Karli perspektyvomis 

abejojo visi – medikai, psicho-
logai, gydytojai, bet tėvai ir to-
liau nepasidavė. Pasak Arturo ir 
Temi, pasiūlymų dukrą atiduoti 
į internatą ar globos namus yra 
tekę išgirsti ne kartą, bet jų šei-
ma net nesvarstė. 

rado būdą bendrauti
Ilgai lauktas stebuklas šeimą 

aplankė dvynukėms sulaukus 
10-ies metų. Vieną dieną išsiruo-
šę į iškylą namiškiai Karli paliko 
medikui ir netrukus sulaukė jo 
skambučio. Susijaudinęs jis pa-
sakojo, jog mergaitė priėjo prie 
kompiuterio ir lėtai surinko teks-
tą: „Padėkite skauda“. Tai buvo 
neįtikėtina, mat iki šiol mergai-
tė niekada su niekuo nekontak-
tavo. Tėvai juokauja, jog tąkart 
jiems būtų buvę lengviau patikė-
ti, jog tekstą kompiuteriu išmo-
ko rinkti jų katinas, bet ne Karli.

Šis didžiulis žingsnis į prie-
kį šeimai parodė, jog jų viltys ir 
pastangos nebuvo beprasmės – 
dukra ne tik viską supranta, bet 
ir rado būdą bendrauti. 

Tėvai suvokė, jog, norint iš-
mokyti dukrą rašyti kompiu-
teriu, reikia rasti stimulą, kuris 
skatintų Karli ir neleistų jai pa-
siduoti. Namiškiai pratino Kar-
li ko nors norint apie tai parašy-
ti. Mergaitei sulaukus 12-os, jos 
gebėjimais specialistai nebeabe-
jojo – jie tikino, kad Karli ne tik 
išmoks rašyti ir taip bendraus su 
šeima, bet ir rašys kitiems. 

Kreipėsi į žmones
Ėmusi pasitikėti savo jėgo-

mis mergaitė paprašė tėvų susi-
siekti su jos mėgstama komedi-
jų aktore ir televizijos laidų ve-
dėja amerikiete Elen Li Dedže-
neres. Karli norėjo, kad ši per-
kaitytų jos parašytą kalbą ir kad 
ją išgirstų šimtai ar net tūkstan-
čiai žiūrovų. Savo kalboje mer-
gina paaiškino, kodėl kai ku-
riems žmonėms ji atrodo kvaila – 
taip yra dėl autizmo, kamuojan-
čio daugybę žmonių visame pa-
saulyje. Šie žmonės aplinkinius 
erzina savo negebėjimu valdyti 
judesių, kontroliuoti elgesio, bet 
taip jie daro tik ligos veikiami. 
Sugebėjusi ištrūkti iš savo kūno 
gniaužtų mergina kalbėjo apie 
būtinybę būti atlaidesniems ir 
geresniems. Ji kvietė nesmerkti 
kitokių žmonių, nesielgti su jais 
kaip su nieko nesuprantančiais. 
Ši kalba buvo parašyta siekiant 
kitų autistų gerovės, mat kelią į 
savąją Karli jau atrado.

Pagal www.chatelaine.com parengė

Viktorija NorKAITė

– Galvojau, kur čia man išvy-
kus pailsėti... Suskaičiavau pi-
nigus... Ir supratau, kad esu ne-
pavargęs...

* * *
– Mama, tu šiandien priešpie-
čiams įdėjai gerą sumuštinį. 

– Ar buvo skanu?
– Nežinau, bet man pavyko par-
duoti jį už 2 eurus.

* * *
– Už gražiausius vakarus aš esu 
dėkinga simfoniniam orkestrui. 
– Tu dažnai eini į koncertus?
– Aš ne, bet mano vyras – taip. 

* * *
– Klausai, kodėl tu šiandien met- 
ro taip juokeisi? Man grūstys vi-
sai nejuokinga. 

– Man irgi, bet kai vyriškis, sto-
vėjęs šalia, į mano kelnių kiše-
nę įkišo savo piniginę, negalė-
jau susilaikyti.

* * *
– Ar jūsų aviganis yra geras 
sargas?
– Manau, kad taip. Mes jau ket- 
virta diena mėginame patekti 
į savo namus, bet niekaip ne-
pavyksta.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

o

Humoreska

Išėjusi iš palaimintos vėsos, 
kuri tvyrojo poliklinikoje, 

pajutau deginančią saulės ranką. 
Organizmas reikalavo vandens, 
o aš žingsniavau gatvele, vedan-
čia į centrą, ir svarsčiau, iš ko-
kio krano įsipilti, nes jo papras-
čiausiai nebuvo. Kojos pasuko į 
kairę, o rankos truktelėjo aluba-
rio duris. Už baro stovėjo praš-
matni barmenė. Du brangak- 
meniai sunkiai tilpo liemenėlėje 
ir vis grasino išsprūsti, kai ji pa-
silenkdavo prie alaus krano. Su-
pratau, kodėl vyrai tampa žvai-
ri, mat viena akimi seka alaus ke-
lią, o kita – brangakmenių sprū-
dimą. Ji nusišypsojo ir pasiūlė 

Keistas susipažinimas

Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ Laiko ratas. Lidijos Umbrasienės nuotr. 

Mieli „bičiulystės“ skaitytojai, 
primename, kad Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys len-

gvatinėmis sąlygomis užsiprenumeruoti „bičiulystę“, turėtų 
kreiptis į savo miesto ar rajono draugiją. 10 Lt per pusmetį kainuo-
sianti prenumerata bus priimama iki birželio 5 dienos. 

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

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

man mineralinio. Sukepusiom 
lūpom murmtelėjau „ačiū“ ir 
nusinešiau stiklinę prie stalelio. 

Į mane susmigo alaus garbin-
tojų akys, tačiau visus nurungė 
toks baltais marškiniais, kelnėm 
ir baltais batais pasidabinęs po-
nas. Niūriame, menkai apšvies-
tame bare jo apranga priminė 
vaiduoklį. Išgėrusi mineralinį 
susimokėjau, padėkojau barme-
nei ir vėl grįžau į maratono ga-
tvele žemyn trasą.

Nuėjusi 20 žingsnių, už nu-
garos išgirdau besiartinantį is-
paną, nes jo batai kaukšėjo tarsi 
kastanjetės. Atsigręžusi pama-
čiau poną iš alubario. Paspar-

tinau žingsnį – kastanjetės sus-
kambo greičiau, sulėtinau tem-
pą – jos derinosi prie manęs. Pa-
kvipo nuotykiu, bet prisiminiau, 
kad tarsi magnetas traukiu įvai-
rius sunkiai prognozuojamus 
asmenis. Pagaliau gatvelė bai-
gėsi, tiksliau – nosimi atsirėmė į 
3 spalvingus konteinerius, skir-
tus popieriui, plastmasei ir sti-
klui rūšiuoti. Čia aš ir sustojau 
laukdama atomazgos. Balti ba-
tai priartėjo prie manęs, o bal-
sas griežtai ištarė:

– Aš rūšiuoju, o jūs ar rū-
šiuojat?

Pažvelgiau į alaus auką karš-
tą dieną ir pradėjau kvatoti. 
Mano kolekcijoje tokio origina-
laus susipažinimo būdo dar ne-
buvo.

Gražina ČeKAVIČIeNė
Jonava

Žagarvyšnė, įsispyrusi į 
mėnulio šviesa apipiltą 

žalumos paklotą, šakom įsirėžu-
si į dangų, mėgaujasi vidunakčio 
tyla. Mano mintys palypėja me-
džio kupolu. Nuo jo – ranka pa-
siekiamos žvaigždės...

Kažin, kurioje tu dabar gyve-
ni?.. Kažin, ar lig tavo namų irgi 
toks balzganas kelias?.. Tokiu 
kadais išėjai, su mumis nepasi-
taręs... Mūsų neatsiklausęs... Pa-
likęs mus...

Netikiu, kad pasenai... Tik 
tavo atžaloms vis dažniau atklys-
tantis šiaurys, žiūrėk, ima ir mes-
teli kokią šarmos saują smilki-
niuosna... Karieta, kurią net iš Pe-
terburgo pargabenai, išsūpavusi 
tavo pirmagimę anūkę, jau ka-
žin kur, beveik už trijų dešimčių 
metų nudardėjo... O šiandien ant 
tavo kojos jau būtų supęsi kitos 
dvi mažos princesės... Taip savo 
vaikaites pasidžiūgaudamas va-
dina tavo vyresnėlis sūnus.

Netikiu, kad pasenai... Kai 
žiūriu į nuotraukas, regiu links-

Ateinu pabūti...
mą, žvalų veidą. Kitokio net ir 
neatsimenu. Gal tik vieną vienin-
telį kartą. Paskutinįsyk, kai matė-
mės. Kai grįžai iš sodo, kur dar-
bavaisi keletą dienų, ruošdamas 
malkas. Kai priėjęs prie virtuvės 
lango, mudviem besišnekučiuo-
jant su mama, tarstelėjai: „Vaike-
li, aš jau turbūt šį pavasarį bulvių 
nesodinsiu...“

Sodino tą pavasarį bulves. 
Tavo žmona, sklypo kaimynai... 
Tik tu sode daugiau jau niekada 
nepasirodei...

Saugojusi ir tvarkiusi judvie-
jų abiejų kruopščiai puoselėtą 
sodą, po keleto metų jį paliko ir 
mama...

Netikiu, kad pasenot... Tik 
slyvų tvorelė, skyrusi pamiškės 
kelią nuo jūsų sklypo, atrodo lyg 
akis pražiūrėjusi, išretėjusi, išsi-
klaipiusi, išstypusi... Vynuogie-
nojais apsiraizgalijusi stoginė se-
niai jau nustojo vilties sulaukti... 
Prie sukežusių malkinės sienojų 
parsikraustė sulaukėję braškie-
nojai... Klusniai ir ilgesingai pri-
tilo šulinio svirtis... O mano au-

syse vis dar skamba tėčio, neti-
kėtai mus aplankiusio ir išdy-
gusio sodyboje palei raganių sie-
ną, balsas: „Atvažiavau, marte-
le, pabūti.“

Netikiu, kad pasenot... Gal tik 
pasiklydo skaičiuose atmintis... 
Surinkusi ir paskleidusi sodriau-
sias buvimo spalvas, švelniau-
sius kvapus būčiai iššlaksčiusi.... 
Tarsi kadais, pravėrus tavo ran-
komis sukaltą dailią medinę dė-
žutę... Mano sesers gimtadieniui 
paštu atsiųstą. Kvepiančią dova-
ną. Pilną dailių, sultingų, dide-
lių apelsinų... Vidur šalto vasario  
speigų... Gal todėl dar ir šiandien 
apelsinai man kvepia pajūriu... 
Judviejų širdies šiluma kvepia...

O mintys tuosyk, rodos, mė-
nulio apšviestu medžio kupo-
lu palypėja... Nuo jo – žvaigždės 
juk ranka pasiekiamos...

Nesvarbu, kurioje jūs dabar 
gyvenate.

Žinau, esate.
Ateinu pabūti...

rita MoCKeLIŪNIeNė
Naudžiai, Šakių r.

Pavasario spalvų paletė. Aldonos Milieškienės nuotr.

Alpdamas iš meilės, skaisčiai žydi sodas,
Glamonėja saulė obelų šakas.
Ko, balta vyšnele, kaip girta atrodai,
Kas pernakt nutiko, pasakyki, kas?

Gal palaukės beržas, slapčiomis atėjęs,
Plaukus tau suvėlė pirštais neramiais,
O gal apkabinęs buvo naktį vėjas,
Vogčiomis atslinkęs kaimo pakraščiais?

Gal pernakt lakštutė dainomis apgirdė, –
Jos balse tiek meilės, klausant apsvaigsti...
Bet vyšnelė tyli – gal manęs negirdi,
O gal nesupranta nieko ir pati...

onutė ČIrVINSKIeNė
Jurbarkas

Gegužės naktis
Vėl alsavimas alyvų sodu plaukia
Ir lakštingala per naktį meilę skelbs,
Visą dieną šėlęs po palaukę,
Ilsis vėjas šakose senos obels.

Taip tylu, kad, rodos, šitą tylą
Tu gali delnuose nusinešt.
Mėnuo, toks drovus, pro klevą kyla
Ir matuoja žvaigždės šulinio gelmes.

Vakaras
Eina vakaras, berdamas rasą
Ant pavargusių žemės delnų.
Išdidžiai tarsi nuometą neša
Sodas saldų baltumą žiedų.

Šiltas takas lyg žirklėm sukarpė
Žalią pievą ir lauką rugių,
Mėnuo balzganą ilgesį verpia
Ir kabina ant pirkios langų.

Jau ramybė, tarytum paklodė,
Išsidraikė dulkėtam kieme.
Tyliai kuždasi migdamas sodas –
Eina vakaras mūsų žeme.

Vyšnelė

Sapnas
Vėjas, paėmęs šaką obels į ranką,
Tyliai pabeldė į mano tamsų langą.
Tartum plaštakė sapnas išskrido į naktį, –
Taip buvo gaila vizijos tos netekti.

Nebesurasiu, nebesurinksiu, kas išsibarstė,
Sidabro siūlą suka mėnulio verpstė.
Žvaigždės per dangų ilgesio taką tiesia,
Duok savo ranką – sapno ieškosim dviese.
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