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Seimas pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai sve-
čiams dovanos neįgaliųjų pagamintas dovanas. Iš lietuviš-
kų medžiagų, mūsų krašto tradicijas atspindinčius darbus 
darė Valakupių reabilitacijos centras , „Ūlos juvelyrų stu-
dija“ ir „Dailusis ornamentas“. 

Dovanos – lietuviškos ir 
originalios

Lietuva pradėjo pirminin-
kauti ES Tarybai. Tai mūsų šaliai 
ne tik galimybė prisidėti spren-
džiant rimtus politinius, ekono-
minius klausimus, bet ir proga 
pristatyti save, parodyti, kuo 
esame gabūs ir turtingi. Įprasta 
atvykusiems į šalį svečiams do-
vanoti dovanas, kurios primena 
aplankytą vietą ir kartu atspindi 
vietinę kultūrą, tradicijas. 

Seimas, ieškodamas pirmi-
ninkavimo dovanų, kėlė už-
davinį, kad jos būtų išskirtinai  

ES pirmininkavimo 
dovanas darė neįgalieji

Šiame numeryje:
 Vasara – kelionių metas ................................................................. 2 psl.

 Paskui ką vaikščioja nelaimės? ................................................ 4 psl.

Valakupių reabilitacijos centro lankytojai ir darbuotojai po Seimo posė-
džio, kuriame jiems buvo padėkota už kokybiškai ir greitai padarytas Lie-
tuvą reprezentuosiančias dovanas.

Svečiai išsiveš lininius maišelius su 
mūsų šalies ir Seimo simbolika. 

VRC nuotr. 

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Šventė, išauginusi draugiją
Lietuvos neįgaliųjų draugija tęsia ir puoselėja susibūrimų 
Talačkoniuose tradicijas – į šią jau 4 dešimtmečius neįga-
liuosius traukiančią vietą šiemet buvo susirinkę beveik 1,5 
tūkst. žmonių. Šį kartą Talačkonių šventė buvo skirta LND 
25-mečiui. Ta proga surengtas nuotaikingas koncertas, 
prisiminti draugijai nusipelnę žmonės. 

Pradžia buvo nelengva
Į Balsių malūną Pasvalio ra-

jone, kuris tapo nauja neįgaliųjų 
susibūrimo vieta prie Talačkonių, 
neįgalieji ir jų bičiuliai suvažiavo 
iš visos Lietuvos. Šį kartą buvo ir 
graži proga – prieš 25-erius me-
tus neįgaliųjų bendravimas buvo 

įteisintas oficialiai, įregistruojant 
draugiją. Jau ne kartą minėta, ko-
kia buvo nelengva ta pradžia, kai 
kurti organizaciją reikėjo iš nie-
ko – neturint pavyzdžio ir patir-
ties, įveikus valdžios draudimus. 
Organizuotai buvo leidžiama tik 
sportuoti. Vienas iš neįgaliųjų ju-
dėjimo pradininkų biržietis Egi-

dijus Šatas šventėje sakė: „Dau-
geliui draugijos narių dabar at-
rodo, jog taip ir buvo visuomet, 
tačiau neįgaliųjų judėjimo pradi-
ninkai žino, kiek buvo stengtasi, 
kiek džiaugsmo buvo nors ma-
žyčiu žingsneliu gerinant likimo 
draugų gyvenimą, išviliojant jį iš 
keturių kambario sienų.“ 

Prie draugijos ištakų stovė-
jęs Mykolas Strumkis, ilgametis 
LND įmonės „Senieji kapsai“ va-
dovas, pasakoja, kad susibūrusius 
neįgaliuosius milicija kontroliuo-
davo, kai kada net išvaikydavo –  

Neįgaliųjų žaidynės išjudino 
neįgaliuosius 

Į tradicinę šventę susirinko apie 1,5 tūkst.  žmonių.

Rungtys – tinkamos 
neįgaliesiems 

Kūno kultūros ir sporto de-
partamento generalinis direkto-
rius Klemensas Rimšelis, svei-
kindamas šventės dalyvius, pa-
brėžė, kad nėra neįgalaus sporti-
ninko, yra tiesiog sportininkas, o 
žmogaus pasiekimai labai dažnai 
priklauso nuo jo apsisprendimo. 

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos vadovas Zigmantas Jančaus-
kis pajuokavo, kad neįgaliajam 
jau ir atsikelti iš lovos yra sportas. 

Po garbių svečių linkėjimų ir 
karinių oro pajėgų orkestro pa-

Kaune 6 kartą vyko šalies 
neįgaliųjų sporto žaidy-
nės, kuriose šiemet daly-
vavo apie 500 sportinin-
kų, 40 komandų. Išdalinta 
40 medalių komplektų. 

sirodymo, sporto varžybų daly-
viai išsiskirstė po salę. Neįgalie-
ji galėjo varžytis šaškių, šachma-
tų, bočios, smiginio, baudų meti-
mo, krepšinio 3x3 ir rankų lenki-
mo (iš viso 7) rungtyse.

Daugiausiai neįgaliųjų – apie 

250 – panoro mėtyti smiginį. Taip 
pat labai populiari buvo ir bau-
dų mėtymo rungtis – joje daly-
vavo apie 200 dalyvių. Azarto ir 
gerų emocijų netrūko ir žaidžiant 

Baudas mėtė apie 200 neįgaliųjų.                                                       Egidijaus Skipario nuotr. 

Egidijaus Skipario nuotr. 

(nukelta į 5 psl.)



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kad mūsų sielos 
neatsiliktų

Sveikata rūpi visiems, o neįgaliems ir pagyvenu-
siems žmonėms – ypatingai. Susitikę jie apie sveikatą 
dažniausiai ir kalba. Medicinos mokslas žmoniją be-
veik išgydė nuo daugelio baisių ligų. Raupai, chole-
ra, vidurių šiltinė, poliomielitas jau nugalėti. Tuo be-
sidžiaugdami turėtume pripažinti, kad tiek Europoje, 
tiek ir mūsų krašte neįgalių bei ligotų žmonių nema-
žėja ir taip yra nepaisant sveikatos apsaugai skiriamos 
vis didesnės bendrojo nacionalinio produkto dalies. 
To priežastis yra šiuolaikinio žmogaus nesugebėjimas 
susidoroti su kasdien patiriamais stresais, kurių mūsų 
beprotišku greičiu į ateitį skubančioje visuomenėje ti-
krai nemažai. Kai viskas labai greitai juda, niekas ne-
gali būti pastovu, negali kauptis ir augti.

Skubėjimas – daugelio mūsų nelaimių kaltininkas. 
Skuba pėstieji, skuba ratuotieji. Keisčiausia tai, kad 
skubama ir tada, kai tai daryti nėra jokio reikalo, jo-
kios prasmės, skubame todėl, kad lėkti įpratome – juk 
taip daro visi. Prie grupelės šventiškai nusiteikusių 
ekskursantų privažiuoja autobusas. Žmonės susijau-
dina ir lipa į autobusą gerokai pasistumdydami. Negi 
jie galvoja, kad autobusas gali nuvažiuoti jiems nesu-
lipus? Senyvo žmogaus reakcija lėtesnė, rega apsilpu-
si, pirštai ne tokie miklūs. Prie parduotuvės kasos jis 
lėtai ir negrabiai krapšto litus ir centus. Eilėje laukian-
čių žvilgsniai įvairūs: suprantantys, pašaipūs, nekan-
traujantys, o kartais ir pikti.

Kas pasakys, kaip nuolatinis skubėjimas skurdi-
na mūsų sielas, žaloja mūsų dvasią? Mes turime vis 
mažiau laiko įsiklausyti į detales, mažėja noras atkak- 
liai dirbti, neturime kada išklausyti kitą. Pastebimai 
ima viršų skubos darbas, mažėja elitinės kultūros po-
reikis, mums vis daugiau reikia greitai ,,užvedančio“ 
popso, dainuškų, siuto, žodžiu – banalėjame. Mes la-
bai užimti, stresuoti, skubame vienu metu atlikti gau-
sybę darbų ir tokiomis sąlygomis tolstame vieni nuo 
kitų, svetimėjame.

Ar nepanašūs mes į žmogų, kuris skuba į lėktuvo 
priekį, tikėdamasis greičiau nuskristi? Neduoda ramy-
bės klausimas – kur to skubėjimo šaknys? Ar jos dau-
giau mumyse, mūsų dvasinės kultūros stokoje, mūsų 
nesugebėjime protu suvokti gyvenimo prasmės, rasti 
gyvenime pusiausvyrą ar tai visuomeninės santvarkos, 
kaip dažnai sakoma, laukinio kapitalizmo, pasekmė?

Yra įdomus anglų mokslininko, tyrinėjusio Afriką, 
pasakojimas. Keliaudamas per džiungles jis labai sku-
bėjo. Mantą nešti jam padėjo trejetas afrikiečių. Tris die-
nas jie lėkė be atokvėpio. Trečios dienos pabaigoje afri-
kiečiai susėdo ir nebenorėjo judėti iš vietos. Jokie įkalbi-
nėjimai ir aiškinimai, kaip jam svarbu laiku būti sutar-
toje vietoje, nepadėjo. Keltis ir eiti jie griežtai atsisakė. 
Galiausiai vienas iš afrikiečių paaiškino priežastį: ,,Mes 
čia atkeliavome per greitai, dabar reikia palaukti, kad 
mūsų sielos neatsiliktų, kad jos galėtų mus pasivyti.“ 

Daugumą mūsų krašto žmonių pašėlęs gyvenimo 
tempas kankina, jie norėtų jį lėtinti.Tačiau tai padaryti 
labai sunku. Paradoksalu, bet kuo daugiau žmonės nau-
doja laiką taupančias technologijų: automobilius, mo-
biliuosius telefonus, kompiuterius, internetą, tuo dau-
giau jo trūksta. Mažinti gyvenimo tempo neleidžia arši 
konkurencinė kova, baimė netekti dalies pajamų, pra-
rasti ateities perspektyvą. Tiesa, yra žmonių, kuriems 
didelis gyvenimo tempas patinka, jie daug dirba ir pa-
slapčiomis džiaugiasi, kad visko nespėja. Tik taip gy-
vendami jie patiria gyvenimo pilnatvę, jaučiasi svarbūs.

Panašu, kad skubėjimas yra viena iš daugelio pri-
klausomybių ir reikia ją gydyti. O bet kurios priklau-
somybės gydymas nėra lengvas. Pirmiausia reikia su-
sirasti savo individualų gyvenimo ritmą. Patariama 
atsisakyti noro labai greitai praturtėti ar staigios kar-
jeros planų, pasirinkti nors ir lėtoko, bet stabilaus au-
gimo kelią. Liaudyje sakoma: ,,Neskubėk ir būsi pir-
mas.“ Patikėkime!

Grigiškės:
 Grigiškių neįgaliųjų 

draugijos tarybos narė Ona 
Vaitkevičienė papasakojo 
apie draugijos kasdienybę. 

Šventės ateina ir pra-
eina, o draugijos darbuo-
tojai dirba savo kasdienį 
darbą. Pirmininkei Lari-
sai Asajevič vadovaujant 
suburtas darnus tarybos 
narių kolektyvas noriai 
ir nuoširdžiai sprendžia 

Čia visada yra laukiami

Švėkšnos neįgalieji ga-
lėtų papasakoti daug gra-
žių dalykų: apie sutik-
tus įdomius žmones, ap-
lankytas vietas, apžiūrė-
tus objektus, o į klausimą, 
„kodėl verta keliauti?“, ne-
dvejodami atsakytų, kad 
turistinė-pažintinė kelio-
nė – tai pasivaikščiojimas 
gryname ore aplankant 
gražiausius gamtos ir įdo-
miausius architektūros pa-
minklus, aplinkos pakeiti-
mas – gyvenimo džiaugs-
mas nuvargusiam ir ligo-
tam kūnui, o patirti įspū-
džiai – susigrąžintas tikė-
jimas šviesesniu rytojumi.

Kelionės maršrutas  
buvo tikrai netrumpas. 
Per vieną dieną aplanky-
ti net aštuoni objektai, nu-
važiuota daugiau kaip 600 
kilometrų – pabuvota Va-
rėnos ir Druskininkų apy-
linkėse.

Kelionė prasidėjo pa-
siekus Merkinės piramidę 
ir susitikus su jos šeiminin-
ku Povilu Žėku. Vėliau ke-
liauninkai apžiūrėjo Drus-
kininkų švč. Mergelės Ma-
rijos Škaplierinės bažny-
čią, vieno žymiausių len-
kų architekto Stefano Šile-
rio kūrinį. Bažnyčią supan-
čios erdvės leido laisvai gė-
rėtis neogotikinio stiliaus 
statiniu, kurį švėkšniškiai 
nuolat lygino su Švėkšnos 
bažnyčia. 

Šilutės r.: 

Švėkšniškiai aplankė Varėnos ir 
Druskininkų apylinkes

Nepagailėję SMS žinu-
tei 10 litų, kad pasidžiaug-
tų muzikuojančiu Druski-
ninkų fontanu, atsigaivi-
nę Druskininkų gydyklos 
šaltinio mineraliniais van-
denimis, užsukę į repre-
zentacinį kurorto pasta-
tą – XX a. pr. statytą vilą 
„Linksma“, kurioje nuo 
1996 m. įsikūręs Druski-
ninkų miesto muziejus su 
saugomais ir eksponuoja-
mais dailės kūriniais, kny-
gomis, miesto ir apylinkių 
istorijos eksponatais, pa-

traukė toliau, pasižvalgy-
ti po miško muziejų „Miš-
ko aidas“. Originalios ar-
chitektūros namelyje bei 
jį supančiame miške eks-
ponuojami meniniai me-
džio drožybos, kalvystės, 
keramikos, gintaro darbai, 
retos Lietuvos medžių rū-
šys, skamba miško paukš-
čių balsai.

Už trijų kilometrų nuo 
Druskininkų yra Naujaso-
dės kaimas, kuriame jau 
ne vieną dešimtmetį gy-
vena ir kuria tautodaili-

ninkas, medžio drožėjas 
Antanas Česnulis. Jo sody-
boje, prie vaizdingo Rat- 
nyčėlės upelio išsidėsčiusi 
drožinių ekspozicija. Eks-
kursantus sutiko pats šei-
mininkas, papasakojo apie 
savo kūrybą ir ją aprodė, 
vėliau visi nusifotografa-
vo atminčiai. 

Dar toliau nuo Drus-
kininkų, kairiajame Ne-
muno krante, įsikūręs ar-
chitektūrinis Liškiavos 
XVII a. ansamblis, nuos-
tabus pietų Lietuvos ba-
roko perlas, gausiai lanko-
mas turistų ne tik iš Lietu-
vos, bet ir iš viso pasaulio. 
Viso šio ansamblio domi-
nantė ir puošmena – Šven-
čiausios Trejybės bažny-
čia, nuostabus vėlyvojo ba-
roko statinys. 

Švėkšniškiai neįgalie-
ji namo grįžo kupini neiš-
dildomų naujų įspūdžių, 
dabar noriai su visais da-
lijasi patyrimais, kelionėje 
darytomis nuotraukomis 
ir vėl planuoja naują ke-
lionę, o už puikiai pavy-
kusią išvyką dėkingi pa-
dalinio pirmininkei Ingri-
tai Riterienei.

Violeta AStRAuSKiENė
Švėkšna

Švėkšniškiai prie Druskininkų fontano.

 Ignalinos rajono ne-
įgaliųjų draugijos narė Sera-
fima Šernienė parašė apie iš-
vyką prie jūros. 

Ignalinoje graži gam-
ta, bet mus vilioja ir didin-
ga jūra, jos bangų ošimas, 
kopų grožis.

45 mūsų draugijos na-
riai liepos pradžioje vyko 
į Šventąją. Nors kelionė 
netrumpa, bet važiavome 
linksmai, o pavakariais jau 
ėjome pasisveikinti su jūra. 
Bangos daužėsi į krantus, 
tarytum sveikinosi su mu-
mis, žuvėdros pritarė jū-
rai, klykdamos, „Sveiki“. 
Saulė buvo dosni, negailė-
jo kaitrių spindulių. Džiu-
gu buvo matyti Šventąją iš-
gražėjusią, atsinaujinusią. 
Aplankėme Palangą, pabu-
vojome „Pas Juozą“.

Už šią kelionę esame 
dėkingi Lietuvos neįgalių-

Ignalina: ilsėjosi prie jūros

jų draugijai, mūsų draugi-
jos pirmininkei Reginai Sla-
badienei, buhalterei Janinai 
Dainienei, grupės vadovui 

Albinui Jakimavičiui, mu-
zikantui Vincui Kliukui, 
Anfizai Cicėnienei, vairuo-
tojui Aurelijui bei „Visli-

dos“ administratorei Ade-
lei. Visų važiavusiųjų var-
du dėkojame už rūpestį, 
supratimą bei atjautą.

Ignaliniečiai prie jūros.                                                                                                          Rimtauto Vaickaus nuotr.

kasdienius rūpesčius. Pa-
gal sudarytą grafiką tary-
bos narės budi draugijos 
būstinėje, talkina pirmi-
ninkei priimant lankyto-
jus. Nors mūsų būstinė 
nelabai pritaikyta drau-
gijos veiklai (mažos pa-
talpos, nėra langų), ta-
čiau sukurta maloni ir jau-
ki aplinka.

Pačios aktyviausios ir 

išradingiausios draugi-
jos narės – Jadvyga Lia-
chovič, Danutė Šostakie-
nė, Jadvyga Zmitrovič ir 
Felicija Peckeliun.

Daugiausiai atsako-
mybės reikalauja labda-
ros pristatymas ir jos pa-
skirstymas. Norisi padė-
koti J.Liachovič už jos su-
gebėjimą palaikyti darbą 
tarp draugijos narių, ku-

rių labdaros dalinimo die-
nomis susirenka visas bū-
rys. Kasdieninėje veikloje 
atsiranda įvairių spręsti-
nų klausimų, tačiau tole-
rantiškai vadovaujančiai 
pirmininkei L.Asajevič 
nesusipratimų su drau-
gijos nariais nepasitaiko. 
Draugijoje išklausomi visi 
apsilankantieji ir jie visa-
da čia yra laukiami. 
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Šventė, išauginusi draugiją
buvo juokaujama, kad, matyt, bi-
jojo jų „ginklų“ – ramentų, veži-
mėlių. 8-ame dešimtmetyje vis 
drąsiau pradėta kalbėti apie tai, 
kad jų bendravimą reikia įteisin-
ti – kurti organizaciją.

M.Strumkis prisimena, kad 
draugijos kūrėjai jautė kai kurių 
vyriausybės narių palaikymą – 
vykdomojo komiteto pirminin-
ko artimas giminaitis buvo be ko-
jos, tad jis suprato šiuos žmones ir 
neįgaliųjų atstovus priimdavo be 
išankstinio susitarimo, padėda-
vo jiems. Pagalbos reikėjo pačios 
įvairiausios. M.Strumkis pasako-
ja, kaip prašė įvesti telefoną „Se-
nuosiuose kapsuose“. Užteko vie-
no valdžios atstovo skambučio. 

„Maniau, kad pirmiausia rei-
kia sutvarkyti miestą, kad galima 
būtų neįgaliesiems išeiti į gatvę, 
užsukti į teatrą. Pradėjom rūpintis 
tuo“, – sako M.Strumkis. Kita min-
tis buvo ta, kad neįgalieji taip pat 
nori valgyti – reikia kurti įmones, 
kuriose jie galėtų dirbti. Taip atsi-
rado „Senieji kapsai“ ir kitos neį-
galiųjų įmonės, kuriose daugiau-
sia buvo siuvama, remontuojami 
vežimėliai. 

Neįgalieji buvo vieningi
M.Strumkis su nostalgija pri-

simena vieningumo, atjautos vie-
ni kitiems jausmą, kuris tuo metu 
vienijo neįgaliuosius ir skatino 
juos burtis. Žmonės be jokio atly-
gio vieni kitus nešiodavo iš nepri-
taikytų butų, savo mašinom vež-
davo į susibūrimo vietas ar medi-
cinos įstaigas. 

Šiltai tuos metus prisimena ir 
Vincas Šnipkus, buvęs prie neį-
galiųjų draugijos ištakų Marijam-
polėje. V.Šnipkus pasakoja apie 
nuoširdžius susitikimus gamto-
je, vakarus prie laužo. „Tada vie-
nas kito ieškojome“, – pasakoja 
V.Šnipkus. Noras turėti patalpas 
susibūrimams paskatino galvo-
ti apie draugijos kūrimąsi Mari-
jampolėje. „Jei susirenka žmonės, 
reiškia – reikia draugijos...“ Pra-
dėta mąstyti, kad reikia kažko pa-
našaus ir į užimtumo centrą. Visa 
tai pamažu atsirado. 

V.Šnipkus prisimena tuo 
metu daug ką šokiravusią neįga-
liųjų eiseną per Marijampolę, po 
kurios pajudėjo kai kurie aplin-
kos pritaikymo darbai, buvo pri-
taikytas apskrities pastatas. „Ten-
ka apgailestauti, kad dabar ma-
žiau dėmesio skiriama žmogui, 
didesnis atstumas tarp valdi-
ninkų ir žmogaus“, – guodžiasi 
V.Šnipkus. 

Talačkoniuose turėjo ką prisiminti daug metų LND skyrę Zita Valaitytė, 
Mykolas Strumkis ir Marcijonas Urmonas. 

Regina Gavėnytė iš Tauragės 
taip pat prisimena, kaip iš visos 
Lietuvos neįgalieji rinkdavosi 
Talačkoniuose, kaip žmonės su-
plaukdavo čia savo transportu. 
Dabar juokinga, prisiminus, ko-
kias kliūtis jie turėdavo įveikti – 
viena sunkiai vaikštanti moteris 
visuomeniniu transportu atva-
žiavo... su kėde. Svarbiausia – čia 
buvo nuostabi, draugiška atmos-
fera. Žmonės čia pasilikdavo po 3 
paras, išsišnekėdavo, pabendrau-
davo, šių susitikimų metu susipa-
žino daug porų. Regina Talačko-
niuose nebuvo daug metų, tačiau 
sako, kad ir kitais metais vėl pla-
nuoja čia atvažiuoti – nors  anks-
tesnio nuoširdaus bendravimo 
nieks neatkurs, ir dabar smagu 
pabūti būryje, kai aplink šilti, ma-
lonūs žmonės. 

Draugija išaugo iš 
talačkonių susibūrimo 
Pasak LND pirmininko Zi-

gmanto Jančauskio, susibūrimai 
Talačkoniuose atsirado iš vieno 
žmogaus meilės negalios žmo-
nėms, o iš tų susitikimų išaugo 
LID, kuriai susikūrus garsiau pra-
bilta apie užimtumą, būsto pritai-
kymą, kitus neįgaliesiems svar-
bius klausimus. Tuo metu iškel-
tas problemas dabar sprendžia 
šimtai žmonių, kurie, patys turė-
dami negalią, dėl kitų aukoja savo 
laiką, šeimas. Prie draugijos kūri-
mosi prisidėjo daugelis žmonių. 
Šioje šventėje padėkota tik daliai 
jų – neįgaliųjų draugijų regionuo-
se pradininkams, dirbusiems apie 
10 metų. 

Padėkos raštas įteiktas ir bu-
vusiai tuometinės LID pirminin-
kei Zitai Valaitytei, kuri pajuo-
kavo atėjusi į draugiją tuo metu, 
kai reikėjo tvirtos rankos. O dar-
bų jos vadovavimo metu nuveik-
ta nemažai – rūpintasi paslaugų 
centrų steigimu, aplinkos ir būs-
to pritaikymu, neįgaliųjų užim-
tumu ir kitais klausimais. Dabar 
tuos darbus tęsia savivaldybės, 
bet daug kur draugijos užsitikri-
no savo vietą šioje srityje ir liko 
partneriais. 

Dabar LND organizacijos re-
gionuose turi ką parodyti: kas-
met į Talačkonius suvažiuoda-
vo draugijų ansambliai, šiemet 
jie atvežė savo dirbinių. Akys rai-
bo nuo darbų įvairovės, technikų 
gausos, smagu buvo klausyti, su 
kokia meile draugijų atstovai pa-
sakoja apie savo rankdarbius. O 
LND, pasak Ukmergės rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkės Zi-
tos Kviklienės, išliko kaip stogas, 
po kuriuo galima glaustis, jaustis 
tvirčiau, saugiau. 

Svetingo Balsių malūnosavi-
ninkas Rimas Želvys, pats nese-
niai išgyvenęs insultą, juokavo: 
„Kai buvau sveikas, niekas pas 
mane neatvažiuodavo. O ar atva-
žiuosit, kai pasveiksiu?“ Tikriau-
siai atvažiuos, nes neįgaliųjų susi-
tikimai Talačkoniuose jau yra tapę 
gilia tradicija. Juo labiau kad šie-
met šventė buvo išties smagi – jos 
dalyvius linksmino Vitalija Ka-
tunskytė, Vytautas Šiškauskas, 
kaimo kapela „Atžalynas“, o ren-
ginį vedė jau taip pat neįgaliųjų 
bičiuliu tapęs Juozas Šalkauskas. 

Aurelija BABiNSKiENė
Egidijaus Skipario nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Į šventę neįgalieji atvežė įvairiausių dirbinių. 

Neįgaliuosius pasveikino LND atstovai. 

Šventės dalyvius visada svetingai priima pasvaliečiai.

Šventės dalyviai.

Šventės dalyviai šiltai bendravo su Vitalija Katunskyte.

Neįgaliuosius linksmino Vytautas Šiškauskas.
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Psichologo
patarimai

Atsitiktinumas ar 
dėsningumas?

Yra žmonių, kurių nepava-
dinsi niekaip kitaip, kaip tik 
„vaikščiojanti nelaimė“. Jie tie-
siog traukte pritraukia įvairias 
nesėkmes ir nuolat pakliūna į 
nepavydėtinas situacijas: susi-
laužo kaulus, įsitaiso gumbų, 
įsipjauna į pirštą, patenka į eis-
mo įvykius, krenta nuo laiptų 
ir t.t. Būtent jiems dažniausiai 
įkanda „piktas kaimynų šuo“. 
Tik jiems pavyksta įkristi į ka-
nalizacijos šulinius ir reguliariai 
apsipilti karšta arbata. Kuo ga-
lima paaiškinti tokią „sėkmę“? 
Remiantis atliktais moksliniais 
tyrimais, žmogaus polinkis pa-
tirti traumas ir patekti į nema-

Paskui ką vaikščioja nelaimės?

„Paslydo, nukrito, atsi-
peikėjo – gipsas“, – daug 
kam gerai žinoma frazė iš 
filmo „Briliantinė ranka“. 
Tačiau kai kurie su tuo 
yra susidūrę ir asmeni-
niame gyvenime. Tad ko-
dėl vieniems žmonėms 
vis kas nors nutinka, o 
kiti gyvena be menkiau-
sio įbrėžimo?

lonias situacijas turi tam tikras 
psichologines priežastis.

Mokslas teigia, kad didžioji 
dalis nelaimingų atsitikimų vis 
dėlto įvyksta neatsitiktinai. Dar 
praeitame amžiuje, 20-aisiais 
metais, vokiečių psichologas 
Karlas Marbe padarė išvadą, 
kad žmogus, tapęs nelaimingo 
atsitikimo auka, turi didesnę ti-
kimybę vėl pakliūti į panašią si-
tuaciją negu tas, kuris tokioje si-
tuacijoje niekada nėra buvęs. Iš-
analizavęs įvairių stambių įmo-
nių darbuotojų patiriamų trau-
mų statistiką, mokslininkas pa-
stebėjo, kad žmonės, patirian-
tys traumas darbe, taip pat daug 
dažniau tampa nelaimingų at-
sitikimų dalyviais ir ne darbe.

Praėjus kuriam laikui buvo 
atlikti dar išsamesni tyrimai. 
Viena didžiausių JAV transpor-
to kompanijų buvo susirūpinu-
si dėl dažnų krovininių automo-
bilių avarijų ir, žinoma, nuosto-
lių, kuriuos kiekvieną kartą pa-
tirdavo. Patikrinusi, kiek kuris 
darbuotojas buvo patekęs į eis-
mo įvykius, vadovybė priėmė 
sprendimą „automobilių dau-
žymo čempionams“ vietoj vai-
ravimo pasiūlyti ramesnį ir sės-
lesnį darbą. Keliuose ryškiai su-
mažėjo krovininių automobilių 

avarijų. Tačiau įdomu tai, kad 
tie vairuotojai, kurie dažniausiai 
pakliūdavo į eismo įvykius, išli-
ko ištikimi sau ir naujose darbo 
vietose, t.y. vėl sukeldavo įvai-
rias avarines situacijas. 

Vadinasi, kai kuriems žmo-
nėms tiesiog būdinga nuolat pa-
kliūti į sveikatai ar gyvybei grės-
mę keliančias situacijas.

Kas gi tie „laimingieji“?
Amerikiečių psichologė He-

len Flanders Dunbar viena pir-
mųjų siekė išsiaiškinti žmonių, 
nuolat pakliūnančių į nelaimin-
gus atsitikimus psichologinius 
ypatumus. Ji tyrė žmonių, pa-
tyrusių traumas, asmenybes. Pa-
aiškėjo, kad tai:
• ryžtingi žmonės, kurie linkę 

gauti tai, ko nori, iškart, nie-
ko nelaukdami; 

• jie veikia pagauti impulso;
• mėgsta netikėtumus ir aštrius 

pojūčius;
• nemėgsta daug planuoti į 

ateitį;
• daugelis iš jų buvo griežtai 

auklėti ir sukaupė gana ne-
mažą agresijos „bagažą“.
Apibendrintai galima pasa-

kyti, kad tai veiklūs, impulsy-
vūs, siekiantys tikslo ir nekan-
trūs žmonės.

Pats sau „budelis“?
Neretai nemalonumus pa-

tiriame savo pačių noru. Kai 
pykstame ant savęs, jaučiamės 
kalti, gailimės dėl savo elgesio, 
dažnu atveju pasąmoningai ieš-
kome sau bausmės. Ir jos sulau-
kiame... patirdami traumą. Paju-
tę fizinį skausmą, išsilaisviname 
iš kaltės jausmo gniaužtų. 

Nuo vaikystės žmogus mo-
komas būti nubaustas už ne-
tinkamą elgesį. Jeigu vaikas ne-
klausė, jis būna, pavyzdžiui, pa-
statomas į kampą. Ten pabuvęs, 
nebesijaučia kaltas ir vėl mė-
gaujasi tėvų meile bei dėmesiu. 
Žmogus, padaręs nusikaltimą, 
taip pat nusipelno bausmės. Iš-
buvęs jam skirtą laiką įkalinimo 
įstaigoje, išeina „išpirkęs kal-
tę“ už savo nusižengimą įsta-
tymams.

Mūsų psichika taip pat iš-
moksta naudotis šiuo principu. 
Dažnai jausdamiesi kalti, elgia-
mės su savimi tarsi teisėjai, ne-
sąmoningai pasiskirdami atitin-
kamą bausmę. Kai kada tai gali 
būti tik galvos skausmas, o kitą 
kartą – ir skaudi avarija.

Ar tik nesinori dėmesio?
Tačiau nutinka ir taip, kad 

žmogus, pats to nesuvokdamas, 
provokuoja traumines situacijas, 
siekdamas atkreipti į save dėme-
sį. Pavyzdžiui, žmona, supykusi 
ant vyro, įsižeidusi išdidžiai iš-
eina į virtuvę gerti arbatos vie-
na. Ir (žinoma, visiškai atsitikti-
nai) apsiplikina ranką verdančiu 
vandeniu. Moteris garsiai surin-
ka, o susirūpinęs vyras, pamir-
šęs visus nesutarimus, įbėga į 
virtuvę ir puola gelbėti žmonai. 
Sutuoktiniai susitaiko. 

Savaime suprantama, svei-
kos nuovokos nepraradęs žmo-
gus, susipykęs su antra puse, 
nepuls piltis verdančio vandens 
ant rankos. Tačiau šiuo atve-
ju kalbame apie neįsisąmonin-
tą norą atkreipti į save dėmesį 
ir išspręsti problemas netiesio-
giniu būdu.

***
Taigi teoriškai daugelio ne-

laimingų atsitikimų būtų ga-
lima išvengti, jei dažniau įsi-
klausytume į save, pasisteng-
tume suprasti savo poreikius, 
drąsiai žengtume į priekį, nea-
tidėliodami nemalonių dalykų, 
o juos išspręsdami, na ir... sku-
bėtume lėtai

Laura BRAtiKAitė–
ČEKANAuSKiENė

Daktaras
Aiskauda

Apie vaistinius augalus 
žmonės dažniausiai kal-

ba vien tik gerai. Nurodoma, jog 
„žolelės“ nesusargdina alergi-
ja (beje, susargdina, tik rečiau), 
veikia švelniau ir ilgiau (lygi-
nant su sintetiniais vaistais), ne-
daro įtakos paveldėjimui, veikia 
ne vieną, o kelias organų funkci-
jas, turi junginių, kurių sintezės 
būdai dar nežinomi (arba juos 
pigiau gauti iš augalų). Nutyli-
ma arba kalbama tik puse lūpų, 
jog vaistinius augalus netikslin-
ga vartoti esant ūmiai ligos sta-
dijai, sergant infekcinėmis ligo-
mis bei sutrikus psichikai. Apie 
tai, kad esant tam tikroms aplin-
kybėms, vaistiniai augalai gali 
sukelti rimtų padarinių sveika-
tai, paprastai kalbama tik medi-
cinos įstaigose.

Pooperacinės 
komplikacijos

Pasaulio sveikatos organi-
zacija bei Amerikos nacionali-
nis sveikatos institutas įvardijo 
nemažai vaistinių augalų, ku-
rie nedera su kai kuriais vaistais 
bei kuriuos rizikinga vartoti at-
liekant chirurgines operacijas. 
Pavyzdžiui, prieš 17 metų buvo 
užregistruota per 5 tūkst. poope-
racinių komplikacijų, kurias su-
kėlė tuo metu vartoti česnako, 
efedros (paprastojo anakrūmio), 
ežiuolės (echinacėjos), ginkme-
džio, jonažolės, Polinezijos pipi-
ro, valerijono ir ženšenio prepa-
ratai. Kokios tai komplikacijos? 
Antai česnakas, ginkmedis, žen-
šenis gali sukelti netikėtą krau-
javimą (beje, ženšenis dar maži-
na kraujyje cukraus kiekį), efe-
dra sutrikdo širdies ritmą ir t.t.

Kokie vaistiniai augalai gali 
pakenkti sveikatai?

Varfarino sąveika su 
vaistiniais augalais

Jei vartojamas vaistas varfa-
rinas (jo paskirtis – sumažinti 
kraujo krešumą esant trombo-
zės rizikai ir išvengti krešulio 
išplitimo atsiradus trombozei), 
nevartotini vaistiniai augalai – 
česnakas, ginkmedis, imbieras, 
mėlynės, mėlynžiedė liucerna, 
Palmeto medžio (palmės rūšis) 
vaisių kapsulės ir kt., ramunėlės, 
skaistenis, – gali padidinti krau-
javimo riziką. 

Vartojant varfariną taip pat 
rizikinga gydytis vaistinės ožra-
gės preparatais (tai svarbu dia-
betikams: sumažėja cukraus kie-
kis kraujyje), gerti žaliąją arba-
tą (joje esantis vitaminas K gali 
neutralizuoti šio vaisto povei-
kį) bei vartoti ženšenio prepa-
ratus (pastarieji gali sumažin-
ti varfarino poveikį ir padidin-
ti kraujospūdį). 

Alkaloidai gali gydyti ir... 
nugydyti

Alkaloidai (jų yra apie 2 
tūkst.) randami kai kuriuose au-
galuose. Jie sudaryti iš anglies, 
azoto, vandenilio ir deguonies. 

Vieni jų nuskausmina, atpalai-
duoja spazmus, ramina, slopina 
centrinę nervų sistemą, kiti išple-
čia akies vyzdį ir t.t., o dar kiti 
(pavadinkime juos žalingaisiais) – 
kenkia daugeliui organų ir siste-
mų, gali pažeisti žmogaus gene-
tinį kodą ir paskatinti piktybinių 
auglių atsiradimą. Taigi žalin-
gųjų alkaloidų turi: chna (plau-
kų dažų pavadinimas), agur-
klė, ožkarožė, kietagrūdis (žolė 
arba puskrūmis), raukšlis, vais-
tinė taukė (kaštavolas), anksty-
vasis šalpusnis.

Vaistinių augalų ilgo 
vartojimo pasekmės
Ilgai vartojant tokius auga-

lus, kaip vaistinė taukė (kaštavo-
las), ankstyvasis šalpusnis, bai-
kalinė bei pelkinė kalpokė ir va-
lerijonas, dar nukenčia ir kepe-
nys. Beje, kai kuriais atvejais šių 
augalų preparatai taip pat skati-
na hipertonijos vystymąsi, suke-
lia anafilaksines reakcijas (ana-
filaksija – viena alerginės reak-
cijos formų), trombocitopeniją 
(trombocitopenija – trombocitų 
kiekio sumažėjimas kraujyje; dėl 
šios priežasties padidėja kapilia-

rų trapumas, atsiranda mėlynių, 
kraujuoja gleivinės).

Pasaulinėje medicinos prakti-
koje žinomi hemoraginio (hemo-
ragija – kraujavimas) gastrito bei 
mažakraujystės atvejai, kai buvo 
vartojami vaistinių augalų miši-
niai, kurių sudėtyje buvo čia nu-
rodytos vaistažolės.

Pastabos. Apskritai dėl gali-
mo pavojaus sveikatai Vokieti-
jos vaistinėse nebeparduodama 
plačialapė žilė, šaukštis, raukš-
lius, vaistinė šunlielė ir kt.

Ir dar. Prieš kurį laiką nema-
žai Belgijos moterų susirgo inks-
tų nepakankamumu. Priežastis – 
iš Kinijos importuotos vaistažo-
lės – stefanija ir magnolija.

„Blogiukų“ sąraše – 
saldymedis ir kartusis 

kietis
Ligi šiol vis dar palankiai ver-

tinamas saldymedis (šio auga-
lo šaknų preparatais gydomas 
bronchitas, skrandžio opaligė ir 
kt.) irgi pateko į „blogiukų“ są-
rašą. Mat jo šaknyse esanti glici-
rizino rūgštis organizme sulaiko 
natrį, plazmoje (plazma – skysto-
ji kraujo dalis kartu su fibrinu) 
mažina kalio kiekį, didina arteri-
nį kraujospūdį, kraujyje ir orga-
nizmo audiniuose skatina šarmų 
perteklių bei sukelia kitokių ne-
pageidautinų reiškinių.

Kartusis kietis (pelynas), ku-
ris padeda esant blogam apeti-
tui, gali apnuodyti, kai juo gydo-
masi ilgiau kaip... 3 dienas. Beje, 
sergant distonija (tonuso sutri-
kimu), mėnesinių bei nėštumo 
metu kartusis kietis apskritai ne-
vartotinas.

Romualdas OGiNSKAS

Vasarą 
padaugėja 

žarnyno 
infekcijų

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro specialistai primena: dėl 
nesaugaus maisto vartojimo karš-
tomis vasaros dienomis kasmet 
padaugėja bakterinių žarnyno 
infekcijų.  Vasarą  registruojama 
daugiau nei pusė visų metų žar-
nyno infekcijų atvejų. Pavyzdžiui, 
pernai gegužę – rugsėjį salmone-
lioze sirgo 1009 iš visų 1 584 susir-
gusiųjų per metus, kampilobak-
terioze – 467 iš 917, bakterijų su-
keltų intoksikacijų maistu – 182 iš 
343. Per maistą plintančias žarny-
no infekcines ligas sukelia mais-
te esantys mikroorganizmai. Ant 
mūsų maisto jie dažniausiai pa-
tenka iš aplinkos ir, esant tinka-
moms sąlygoms, dauginasi. Pri-
sidauginę iki reikiamos koncen-
tracijos sukelti ligą jie tampa pa-
vojingi mūsų sveikatai, taigi, kuo 
ilgiau netinkamai laikome maistą, 
tuo didesnė tikimybė apsinuody-
ti. Jei aplinkos temperatūra aukš-
tesnė nei 10 laipsnių, ligas suke-
liančios bakterijos maisto pro-
duktuose gali sparčiai daugin-
tis. Kai kurios maiste besidaugi-
nančios bakterijos gamina toksi-
ną, kuris taip pat yra apsinuodiji-
mo maistu priežastis. Dažniau-
siai sveikatai pavojų sukelia mais-
te esančios salmonelės, šigelos, 
kampilobakterijos stafilokokai ir 
ešerichijos. Tačiau maiste gali būti 
ir amebų, pirmuonių, parazitų, vi-
rusų, augalinių nuodų.

Itin svarbu akylai stebėti savo 
sveikatą, jei apsinuodijote valgy-
dami grybų, konservuotų mėsos 
ar jūros gėrybių produktų. Net ir 
menkiausias apsinuodijimas yra 
labai pavojingas mažiems vai-
kams, vyresnio amžiaus žmo-
nėms ir įvairiomis lėtinėmis ligo-
mis sergantiems asmenims.

„Bičiulystės“ inf.
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ES pirmininkavimo 
dovanas darė neįgalieji

lietuviškos, rankų darbo ir... pa-
darytos neįgaliųjų. Seimo Ko-
munikacijos departamento di-
rektorė Loreta Raulinaitytė sakė, 
kad taip norima pirmininkavi-
mo metu atkreipti dėmesį į ne-
įgaliųjų darbo sąlygas, parody-
ti tai, ką jie sugeba. Seimo vice-
pirmininkas Petras Auštrevičius 
taip pat pabrėžė tokį pasirinki-
mą – jo nuomone, taip parodo-
ma, kad mūsų valdžia neabe-
jinga socialinio jautrumo klau-
simams. 

Konkursą gaminti dovanas 
pirmininkavimo svečiams lai-
mėjo 3 įstaigos: Valakupių rea-
bilitacijos centras (VRC), „Ūlos 
juvelyrų studija“ ir „Dailusis 
ornamentas“. Svečiams bus pa-
dovanotos servetėlės, staltiesės, 
maišeliai, na o „Ūla“ pagamino 
išskirtinius šaukštelius medui. 
L.Raulinaitytė sakė, kad Seimo 
valdyba dovanomis liko paten-
kinta. Jos – gana kuklios, bet iš-
skirtinai lietuviškos, labai geros 
kokybės. Ant kiekvienos dova-
nos yra užrašas, kad jos pada-
rytos neįgaliųjų.

Didelė garbė gaminti 
dovanas

Valakupių reabilitacijos cen-
tro profesinės reabilitacijos pro-
gramos dalyviai Seimo užsaky-
mu darė lininius maišelius su 
Lietuvos atributika ir Seimo lo-
gotipu bei odines dėžutes. Iš 
viso teko pasiūti apie 3 tūkstan-
čius didesnių maišelių ir dar visą 
kalną paprastesnių. Na, o gar-
biausiems Seimo svečiams ati-
teks 100 VRC pagamintų odinių 
dėžučių, ornamentuotų verpstės 
simboliu.

VRC direktorė Edita Šatienė 
sakė, kad šis užsakymas parodė 
pasitikėjimą neįgaliaisiais ir su-
teikė galimybę pademonstruoti, 
kad profesinės reabilitacijos da-
lyviai daug išmoksta ir gali pa-
daryti išskirtinius darbus, tampa 
savo amato meistrais. VRC dar-
buotojai ir neįgalieji centro kli-
entai jautėsi išties labai pagerb-
ti ir dėkingi už tokią galimybę. 
Darant dovanas prisidėjo visas 
būrys žmonių: VRC Vilniaus ir 
Kauno skyrių odininkai: Janas 
Vysockij, Algis Mačėnas, Lai-
mutė Ambraziūnienė, Irena Jan-
kauskienė, Leonora Makarskie-
nė, siuvėjai ir nėrėjai: Nijolė Bui-
kienė, Danutė Berškienė, Serge-
jus Šestakovas, Teresa Spirido-

(atkelta iš 1 psl.) vič, Nijolė Suslavičiūtė, Renata 
Dubnikovienė, Genė Dulkienė, 
Vilma Stankevičiūtė, juvelyrai: 
Artūras Alekna, Vaclovas Pele-
nis, Česlovas Kavaliauskas. 

Pasak VRC projektų koor-
dinatorės Rasos Ustinavičienės, 
dokumentų ir dovanų maišeliai 
buvo siuvami pasidalinant dar-
bus. Vieni sukirpo medžiagas, 
kiti – siuvo, treti – siuvinėjo, nėrė 
juosteles, vėrė gintarinius karo-
liukus ir t.t. Itin daug kruopštu-
mo reikėjo darant odines dėžu-
tes. Ją pagaminti profesijos mo-
kytojui trunka vidutiniškai dvi 
dienas, o profesinės reabilitaci-
jos dalyviui – savaitę. 

Svečiams – sidabro ir lino 
dirbiniai

Pristatydama dovanas 
L.Raulinaitytė sakė, kad visi 
pamačiusieji panoro turėti „Ūlos 
juvelyrų studijos“ pagamintą 
pasidabruotą šaukštelį su verps-
tės motyvu ir jos viduryje in-
krustuotu gintarėliu. Šaukštelį, 
kuris skirtas medui kabinti, glu-
dino, šlifavo, kros-
nyje lydė taip pat ne-
įgalieji, šios įmonės 
darbuotojai. Prieš 
Kalėdas atvyksian-
tiems svečiams Sei-
mo nariai galės pa-
dovanoti taip pat 
„Ūlos juvelyrų stu-
dijos“ gamintus ant 
eglutės tinkamus ka-
binti žaislus – žalva-
rinį simbolinį sau-
lės ratą. 

Šios įmonės vadovas Paulius 
Zabielskas taip pat sakė besi-
džiaugiantis gautu užsakymu – 
jo teigimu, tai įrodo, kad neįga-
lieji gali dirbti ir užsidirbti, tik 
jiems reikia duoti darbo. Jei vals-
tybinės įmonės visą laiką pirktų 
neįgaliųjų produkciją, nereikėtų 
ir subsidijų.

Na, o „Dailusis ornamen-
tas“ siuvo, audė linines staltie-
ses, tautines juosteles, servetė-
les, knygų skirtukus. Tai taip pat 
tikrai lietuviški, o svarbiausia – 
kruopščiai ir su meile neįgalių-
jų padaryti darbeliai.

Manoma, kad mūsų šalyje 
pirmininkavimo metu apsilan-
kys apie 2,5 tūkst. svečių iš visos 
Europos. Tikėkimės, kad tai ne 
paskutinis kartas, kai jie su gra-
žiais įspūdžiais išsiveš ir neįga-
liųjų darbus. 

Emilija StONKutė
VRC nuotraukos.

krepšinį 3x3, lenkiant rankas ar 
ridenant bočios kamuoliukus, o 
šaškių ir šachmatų salėje vyravo 
rimtis ir susikaupimas. 

Kartu – įvairių negalių 
atstovai

Specialiosios olimpiados klu-
bo vadovas Saulius Survila pa-
sidžiaugė, kad šioje šventėje da-
lyvavo 8 sutrikusio intelekto 
komandos „Džiaugiamės, kad 
esame vienoje šeimoje, kad ga-
lime dalyvauti bendrose varžy-
bose“, – sakė S.Survila. Pasak 
jo, labai svarbu, kad šį kartą jos 
buvo atskirai vertinamos. „Tai – 
mums didžiulis laimėjimas“, – 
sako treneris.

Su kitais neįgaliaisiais run-
gėsi ir kurčiųjų „Tylos“ koman-
da. Nors kurtieji krepšinio rung-
tyje yra sunkiai pavejami, tačiau 
norint įrodyti savo pajėgumą, 
šį kartą ir jiems teko pasisteng-
ti. Kurčiųjų komandos atsto-
vė džiaugėsi, kad šventėje daug 
nuoširdžių žmonių, kad visi ne-
įgalieji gali būti kartu. 

Kurčiųjų atstovė taip pat pa-
siguodė, kad šios negalios atsto-
vams kyla ir sunkumų – teisėjai 
nemoka gestų kalbos, tad sunku 
ko nors paklausti. 

Sportas – bendravimo 
forma

Iš Kaišiadorių į varžybas at-
vyko 10 sportininkų. 4 iš jų – ra-
teliuose. Už sportą Neįgaliųjų 
draugijoje atsakingas Ramūnas 
Adomaitis pasakoja, kad kaišia-
doriečiams sudarytos galimy-
bės sportuoti socialinių paslau-
gų centre. Čia yra treniruokliai, 
smiginis, stalo tenisas. Neįgalie-
ji į centrą kelis kartus per savaitę 
2 autobusiukais suvežami iš viso 
rajono. Vieni sportuoja, kiti užsi-
ima rankdarbiais. Į centrą dažnai 
atvyksta ir Gražina Nedveckaitė, 

nuolatinė sporto švenčių dalyvė. 
Ji prisimena, kad jau nuo 1994-
ųjų dalyvauja Rumšiškėse vyks-
tančiose neįgaliųjų sporto var-
žybose. Kaišiadoriškiai svarsto, 
kad būtų gerai, jei paslaugų cen-
tre dirbtų kineziterapeutas, kuris 
padėtų profesionaliai mankštin-
tis, sportuoti. 

Marijampolietė Antanina 
Ambrazienė taip pat pasakoja 
sportuojanti nuo 1994-ųjų. Ži-
noma, neįgaliųjų sportas nėra 
profesionalus, jis daugiau – tam 
tikra užimtumo forma, bendra-
vimas. „Sueina žmonės, paben-
drauja, pasisemia jėgų,“ – sako 
moteris. Smiginis, bočia, rankų 
lenkimas, šaškės, šachmatai – 
tinkami visiems neįgaliesiems. 

Nuo bendravimo iki rimtų 
pergalių

Pasak neįgaliųjų sporto fe-
deracijos prezidento Anatoli-
jaus Čupkovo, masinis sportas 
labai reikalingas žmonėms, todėl 
džiugu matyti, kad įvairių nega-
lių žmonės susitinka, kartu spor-
tuoja. Smagu, kad neįgalieji vė-
liau patenka į pusiau profesiona-
lių sportininkų gretas ir garsina 
mūsų šalį. A.Čupkovas paminė-
jo, kad jau dabar pergales skina 
jaunieji plaukikai, ateity tikima-

si gerų rezultatų pasieksiant me-
tikus. Kaune neįgalieji turi dau-
gelį vietų, kur gali sportuoti, ta-
čiau to, deja, negalima pasakyti 
apie sostinę. 

Vienam tokių sporto klubų, 
„Santakai“, jau 9 metus vadovau-
ja Irena Sadauskienė. Ji pasakoja, 
kad norinčių sportuoti yra daug, 
tarp jų nemažai jaunimo. Krepši-
nis, tinklinis – šiose sporto šako-
se neįgalieji yra pakankamai stip- 
rūs. Ir šiose varžybose „Santa-
kos“ komanda žaisdama krepšinį 
3x3 užėmė pirmą vietą. Vienas iš 
jos narių Jurijus Savickij sakė la-
bai mėgstantis sportą. Nuo vai-
kystės vežimėliu judantis vaiki-
nas pasakoja, kad sportuoja daž-
nai, kai tik yra laisvo laiko ima 
rankas kamuolį ar kilnoja sun-
kumus, todėl jam nebelieka lai-
ko liūdėti. 

Norint laimėti, reikia 
treniruotis

Vytautas Alekna, nors gyve-
na su persodintu inkstu, anksčiau 
turėtų sportinių ambicijų neaplei-
džia. Rankų lenkimo rungtyje jis 
yra jau 6 kartus tapęs šalies neį-
galiųjų čempionu, o varžydama-
sis su sveikaisiais buvo 5-as. Vy-
ras pasakoja, kad dėl persodinto 
inksto negali žaisti jokios kontak-
tinio sporto, o ši rungtis jam tin-
ka. Tiesa, reikia prisitaikyti var-
žytis taip, kad neprisidarytum 
bėdos, o norint pasiekti gerų re-
zultatų, būtina nuolat palaikyti 
sportinę formą.

Viena stipriausių Lietuvo-
je moterų tarp negalią turinčių-
jų – Irena Vilniuvienė. Moteris 
guodžiasi turinti sulaužytą stu-
burą ir negalinti rimtai treniruo-
tis, tačiau įgimtas kūno stipru-
mas, valia ir išugdyta technika 
padeda jai rankų lenkimo rung-
tyje – I.Vilniuvienė šiemet Euro-
pos čempionate pelnė sidabrą. 

Šios žaidynės buvo skirtos 
S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio 
per Alantą 80-osioms metinėms. 
Turbūt simboliška, kad varžybos 
vyko tuo pačiu vardu pavadinta-
me sporto centre. Galbūt tokiose 
varžybose nepasiekiama rekor-
dų ir sportininkai mėgėjai nega-
li varžytis su patyrusiais sporto 
klubų atstovais, tačiau jei tokios 
varžybos išjudina neįgaliuosius, 
suteikia jiems progą pasitreni-
ruoti, atkreipti dėmesį į savo fi-
zinį pasirengimą, o vėliau dar ne 
kartą sugrįžti į sporto salę, jų tiks-
las pasiektas. 

Aurelija BABiNSKiENė
Egidijaus Skipario nuotr. 

Neįgaliųjų žaidynės išjudino 
neįgaliuosius 

(atkelta iš 1 psl.)

Rimtis ir susikaupimas žaidžiant šaškėmis ir šachmatais.

„Santakos“ sporto klubo atstovai džiaugėsi pergale krepšinio 3x3 rungtyje. 

Smiginis – populiariausia varžybų rungtis. 
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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.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 29 d. 
9.00 Kobra 11 (180) (kart.) N-7. 

10.00 Mylių Amerika. 1 dalis. 10.45 
Žingsnis po žingsnio. 11.00 Pasaulio 
plaukimo čempionatas. Atrankos var-
žybos. Transliacija iš Barselonos (daly-
vauja R. Meilutytė, D. Rapšys, P. Straz-
das). 13.00 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 14.00 Žinios. 14.20 Laba diena, 
Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 
Premjera. Kobra 11 (181) N-7. 16.20 Fut-
bolas. UEFA U-19 čempionatas. Pusfi-
nalis. Tiesioginė transliacija iš Alytaus. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 19.00 Pasaulio plaukimo čempio-
natas. Pusfinaliai. Finalai. Transliacija 
iš Barselonos (gali dalyvauti R. Meiluty-
tė, G. Titenis, D. Rapšys). 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Fut-
bolas. UEFA U-19 čempionatas. Pusfi-
nalis. Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 23.05 Vakaro žinios. 23.20 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Puaro (11/1) N-7. 

Antradienis, liepos 30 d. 
9.00 Kobra 11 (181) (kart.) N-7. 

10.00 Mylių Amerika. 2 dalis. 10.45 
Žingsnis po žingsnio. 11.00 LRT va-
saros studija. 12.00 Namelis prerijose 
(106). 13.00 Bėdų turgus (kart.). 14.00 
Žinios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.10 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Puaro ( N-7. 11/2) 17.15 
Premjera. Kobra 11 ( N-7. 182) 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Pasaulio plaukimo čempionatas. 
Pusfinaliai. Finalai. Transliacija iš Bar-
selonos (gali dalyvauti R. Meilutytė, G. 
Titenis, J. Ščerbinskaitė). 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Rojus 
Lietuvoj (13). 21.30 Emigrantai. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 23.45 Vakaro 
žinios. 0.00 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Puaro (11/2) (kart.) N-7. 

Trečiadienis, liepos 31 d. 
9.00 Kobra 11 (182) (kart.) N-7. 

10.00 Mylių Amerika. 3 dalis. 10.45 
Žingsnis po žingsnio. 11.00 LRT vasaros 
studija. 12.00 Namelis prerijose (107). 
13.00 Bėdų turgus (kart.). 14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT ra-
dijo žinios. 15.10 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro (11/3) N-7. 17.15 Prem-
jera. Kobra 11 (183) N-7. 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.50 Pasau-
lio plaukimo čempionatas. Pusfinaliai. Fi-
nalai. Transliacija iš Barselonos (gali da-
lyvauti G. Titenis, M. Sadauskas). 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Rojus Lietuvoj (14). 21.30 Įžvalgos. Per-
traukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 
KINFO. 23.00 Pasaulio dokumentika. Į 
gamtą (6). 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(11/3) (kart.) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 1 d. 
9.00 Kobra 11 (183) (kart.) N-7. 

10.00 Mylių Amerika. 4 dalis. 10.45 
Žingsnis po žingsnio. 11.00 Pasaulio 
plaukimo čempionatas. Atrankos var-
žybos. Transliacija iš Barselonos (da-
lyvauja R. Meilutytė, G. Titenis, D. Rap-
šys, R. Dvariškytė). 13.00 Emigrantai 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba diena, 
Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pua-
ro (11/4) N-7. 17.15 Premjera. Kobra 
11 (184) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Pasaulio plau-
kimo čempionatas. Pusfinaliai. Finalai. 
Transliacija iš Barselonos (gali dalyvau-
ti R. Meilutytė, G. Titenis, R. Dvarišky-
tė, D. Rapšys). 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Rojus Lietuvoj 
(15). 21.35 Futbolas. UEFA U-19 čem-
pionatas. Finalas. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 23.45 Vakaro žinios. 
0.00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro (11/4) (kart.) N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 2 d.
9.00 Kobra 11 (184) (kart.) N-7. 

10.00 Mylių Amerika. 5 dalis. 10.45 
Žingsnis po žingsnio. 11.00 LRT vasaros 
studija. 12.00 Namelis prerijose (108). 
13.00 Emigrantai (kart.). 14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT 
radijo žinios. 15.10 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro (12/1) N-7. 17.15 Prem-
jera. Kobra 11 (185) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Pasaulio plaukimo čempionatas. Pus-
finaliai. Finalai. Transliacija iš Barselo-
nos (gali dalyvauti R. Meilutytė, G. Tite-
nis, D. Rapšys, U. Mažutaitytė, M. Sa-
dauskas). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 

Panorama. 21.00 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro (12/1) 
(kart.) N-7. 1.00 Bardų festivalis „Akaci-
jų alėja 2013“. 

Šeštadienis, rugpjūčio 3 d. 
6.00 Stilius. Namai. 6.35 Stilius. 

Veidai. 7.15 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Aivenhas (35). 9.25 Džeroni-
mas (2/25). 9.50 Aviukas Šonas (2/15). 
10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Ke-
liaujantiems lėtai su Martynu Starkumi. 
11.00 Pasaulio plaukimo čempionatas. 
Atrankos varžybos. Transliacija iš Bar-
selonos (dalyvauja R. Meilutytė). 13.00 
Pasaulio dokumentika. Chirurgijos isto-
rija (2) Kraujuojančios širdys N-7. 13.55 
Futbolas. SMScredit.lt A Lyga. „Atlan-
tas“ – „Šiauliai“. 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų kon-
certas. 19.00 Pasaulio plaukimo čempio-
natas. Pusfinaliai. Finalai. Transliacija iš 
Barselonos (gali dalyvauti R. Meilutytė). 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Jūros šventė 2013. 23.00 Kryžmi-
nė ugnis. Kriminalinis trileris. Prancūzija, 
2008 m. N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 4 d. 
6.00 Emigrantai. 7.00 Ryto sukti-

nis su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Tara Dankan (25). 9.25 Džeroni-
mas (2/26). 9.50 Aviukas Šonas (2/16). 
10.00 Gustavo enciklopedija (subtitruo-
ta). 10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
12.00 Tuk tuk Indija. Dok. ser. 1 d. 13.00 
Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus. Iš-
kilmingų Šv. Mišių tiesioginė transliacija 
iš Telšių. 14.45 Klausimėlis.lt 15.00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Indijos 
laukinės gamtos paslaptys. 1 d. Dram-
blių karalystė JAV, 2011 m. (subtitruo-
ta). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.10 Afrika.Lt. 17.15 Lietuva – jūri-
nė valstybė. 17.45 Septynios Kauno die-
nos. 18.30 Turizmo vietovės pritaikytos 
visiems. 19.00 Pasaulio plaukimo čempi-
onatas. Pusfinaliai. Finalai. Transliacija iš 
Barselonos (gali dalyvauti R. Meilutytė). 
20.30 Panorama. 20.45 Savaitė. Visuo-
menės aktualijų laida. 21.15 Apsišaukė-
lių orkestras. Muzikinė komedija. Prancū-
zija, Italija, Rumunija, 2009 m. N-7 (sub-
titruota). 23.35 Jūros šventė 2013 (kart.). 

Pirmadienis, liepos 29 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (16) (kart.). 7.25 
Simpsonai (8) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (50) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1698). 10.00 Gyvenimas yra 
gražus N-7. 11.00 Taksi. Veiksmo f. 
JAV, Prancūzija, 2004 m. N-7. 13.10 
Nepaprastas pasaulis (24) N-7. 13.40 
Drakonų medžiotojai (41). 14.10 Meš-
kiukai Gamiai (9). 14.40 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (17). 15.10 Simpso-
nai (9) N-7. 15.40 Natalija (126) N-7. 
16.40 Ašarų karalienė (76) N-7. 17.40 
Moterys meluoja geriau (19, 20) N-7. 
18.45 TV3 žinios. 19.15 Virtuvė (28) 
N-7. 19.50 Žiūrėk! Geras! N-7. 21.00 
Meilės trikampis (21) N-7. 21.40 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Vestuvių muzi-
kantai (5) N-7. 23.00 Laimė viena ne-
vaikšto. (Un bonheur n'arrive jamais 
seul aka Happiness Never Comes Alo-
ne). Prancūzija, komedija, 2012. N-14. 
1.15 Penktadienio vakaro žiburiai (55) 
N-7. 2.05 Kaltės kaina (11) N-14. 

Antradienis, liepos 30 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (17) (kart.). 7.25 
Simpsonai (9) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (51) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1699). 10.00 Gyvenimas yra 
gražus N-7. 11.00 Virtuvė (28) (kart.) 
N-7. 11.30 Žiūrėk! Geras! N-7. 12.35 
Transformeriai. Praimas (18) N-7. 
13.10 Nepaprastas pasaulis (25) N-7. 
13.40 Drakonų medžiotojai (42). 14.10 
Meškiukai Gamiai (10). 14.40 Kempi-
niukas Plačiakelnis (18). 15.10 Simp-
sonai (10) N-7. 15.40 Natalija (127) 
N-7. 16.40 Ašarų karalienė (77) N-7. 
17.40 Moterys meluoja geriau (21, 
22) N-7. 18.45 TV3 žinios. 19.15 Vir-
tuvė (29) N-7. 19.50 Žiūrėk! Geras! 
N-7. 21.00 Meilės trikampis (22) N-7. 
21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 Pa-
bėgimo karaliai (7) N-14. 23.00 Kapi-
tonas Griaustinis. Nuotykių f. Ispani-
ja, 2011 m. N-14. 1.15 Penktadienio 
vakaro žiburiai (56) N-7. 2.05 Kaltės 
kaina (12) N-14. 

Trečiadienis, liepos 31 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (18) (kart.). 7.25 
Simpsonai (10) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (52) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1700). 10.00 Gyvenimas yra gra-
žus N-7. 11.00 Virtuvė (29) (kart.) N-7. 
11.30 Žiūrėk! Geras! N-7. 12.35 Trans-
formeriai. Praimas (19) N-7. 13.10 Ne-
paprastas pasaulis (26) N-7. 13.40 Dra-
konų medžiotojai (43). 14.10 Meškiukai 
Gamiai (11). 14.40 Kempiniukas Plačia-
kelnis (19). 15.10 Simpsonai (11) N-7. 
15.40 Natalija (128) N-7. 16.40 Ašarų 
karalienė (78) N-7. 17.40 Moterys me-
luoja geriau (23, 24) N-7. 18.10 Moterys 
meluoja geriau (24) N-7. 18.45 TV3 ži-
nios. 19.15 Virtuvė (30) N-7. 19.50 Žiū-
rėk! Geras! N-7. 21.00 Meilės trikam-
pis (23) N-7. 21.40 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Vikingų loto. 22.05 Skandalas (1) 
N-14. 23.05 Gamtos šėlsmas. Ugnikal-
nis. Trileris. Bulgarija, Kanada, D. Bri-
tanija, 2005 m. N-14. 0.55 Penktadie-
nio vakaro žiburiai (57) N-7. 1.50 Kal-
tės kaina (13) N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 1 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (19) (kart.). 7.25 
Simpsonai (11) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (53) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1701). 10.00 Gyvenimas yra 
gražus N-7. 11.00 Virtuvė (30) (kart.) 
N-7. 11.30 Žiūrėk! Geras! N-7. 12.35 
Transformeriai. Praimas (20) N-7. 
13.10 Hana Montana (1). 13.40 Dra-
konų medžiotojai (44). 14.10 Meš-
kiukai Gamiai (12). 14.40 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (20). 15.10 Simpso-
nai (12) N-7. 15.40 Natalija (129) N-7. 
16.40 Ašarų karalienė (79) N-7. 17.40 
Moterys meluoja geriau (25, 26) N-7. 
18.45 TV3 žinios. 19.15 Virtuvė (31) 
N-7. 19.50 Žiūrėk! Geras! N-7. 21.00 
Meilės trikampis (24) N-7. 21.40 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Aferistas (11) 
N-7. 23.00 Esminis instinktas 2. Tri-
leris. JAV, Vokietija, D. Britanija, Is-
panija, 2006 m. N-14. 1.15 Penkta-
dienio vakaro žiburiai (58) N-7. 2.10 
Aiškiaregys (1) N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 2 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (20) (kart.). 7.25 
Simpsonai (12) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (54) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1702). 10.00 Gyvenimas yra 
gražus N-7. 11.00 Virtuvė (31) (kart.) 
N-7. 11.30 Žiūrėk! Geras! N-7. 12.35 
Transformeriai. Praimas (21) N-7. 
13.10 Hana Montana (2). 13.40 Drako-
nų medžiotojai (45). 14.10 Meškiukai 
Gamiai (13). 14.40 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (21). 15.10 Simpsonai (13) 
N-7. 15.40 Natalija (130) N-7. 16.40 
Ašarų karalienė (80) N-7. 17.40 Mote-
rys meluoja geriau (27, 28) N-7. 18.45 
TV3 žinios. 19.15 Garfildas. Komedi-
ja. JAV, 2004 m. 20.50 Fantastiškas 
ketvertas. Veiksmo f. JAV, Vokietija, 
2005 m. N-7. 22.55 Tai mergina ar vai-
kinas? Romantinė komedija. Kanada, 
D.Britanija, 2006 m. N-7. 0.50 Gam-
tos šėlsmas. Tornadas. Veiksmo dra-
ma. Kanada, 2005 m. N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 3 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (4). 7.30 Ant 
bangos (39). 8.00 Redakajus (3) N-7. 
8.30 Moderni šeima (20) N-7. 9.00 
Statybų TV. Laida. 9.30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 10.00 Dak-
taras Dolitlis. Komedija. JAV, 1998 m. 
N-7. 11.45 Artūras ir minimukai. Nuo-
tykių f. Prancūzija, 2006 m. 13.45 Mė-
nesienos karalystė. Romantinė kome-
dija. JAV, 2012 m. N-7. 15.35 X Fak-
torius. 18.35 Eurojackpot. 18.45 TV3 
žinios. 19.00 Geri metai. Komedija. 
JAV, 2006. N-7. 21.20 Devintojo legi-
ono erelis. Nuotykių drama. JAV, D. 
Britanija, 2011 m. N-14. 23.40 Apo-
lo 13. „Oskarais“ apdovanota drama. 
JAV, 1995 m. N-7. 

Sekmadienis, rugpjūčio 4 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (5). 7.30 Ant 
bangos (40). 8.00 Redakajus (4) N-7. 
8.30 Moderni šeima (21) N-7. 9.00 Be-
galinė istorija (10) N-7. 10.00 Dakta-
ras Dolitlis 2. Komedija. JAV, 2001 m. 
11.45 Dideli mažųjų bičiulių nuotykiai. 
Filmas šeimai. JAV, 2011 m. 13.25 
Muzika, suradusi mus. Romantinė dra-
ma. JAV, 2007 m. N-7. 15.50 Zolaris. 
Nuotykių f. JAV, 2004 m. 17.35 Kobra 
11 (8) N-7. 18.45 TV3 žinios. 19.00 Ali-
sa stebuklų šalyje. Fantastinis nuoty-
kių filmas. JAV, 2010 m. N-7. 21.05 
Maksas Peinas. Veiksmo trileris. Ka-

Pirmadienis, liepos 29 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Na, 

palauk! (17, 18) (kart.). 6.50 Žuviukai 
burbuliukai (34). 7.20 Auklė (49) (kart.). 
7.50 Farų šeima (5) N-7. 8.50 Hava-
jai 5.0 (8, 12) (kart.) N-7. 10.45 Kvai-
lių auksas (kart.) N-7. 12.55 Dreikas ir 
Džošas (18). 13.25 Madagaskaro pin-
gvinai (23). 13.55 Mažieji Tomas ir 
Džeris III (33). 14.25 Auklė (50). 15.00 
Tūkstantis ir viena naktis (83) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 
valandos. N-7. 18.45 Žinios. Kriminalai. 
19.20 Namai, kur širdis (32). 20.05 Ti-
kras gyvenimas. Kerštinga meilė. 21.00 
Farai. N-14. 22.00 Žinios. Verslas. 
22.25 Kriminalinė Lietuva. N-7. 22.35 
VAKARO SEANSAS Galutinis tyrimas. 
Melodrama. JAV, 1992 m. N-14. 1.05 
Farų šeima (5) (kart.) N-7. 2.00 Vam-
pyro dienoraščiai (14) N-14. 

Antradienis, liepos 30 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (32) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (35). 7.20 Auklė (50) 
(kart.). 7.50 Farų šeima (6) N-7. 8.50 
Išlaisvinti Vilį. Nuotykių filmas šeimai. 
JAV, Prancūzija, 1993 m. 11.05 Piko 
valanda 3. Veiksmo komedija. JAV, 
Vokietija, 2007 m. (kart.) N-7. 12.55 
Dreikas ir Džošas (19). 13.25 Mada-
gaskaro pingvinai (24). 13.55 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (34). 14.25 Auklė 
(51). 15.00 Tūkstantis ir viena naktis 
(84) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos. N-7. 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.20 Namai, kur širdis (33). 
20.05 Tikras gyvenimas. 21.00 Farai. 
N-14. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kri-
minalinė Lietuva. N-7. 22.35 VAKARO 
SEANSAS Netark nė žodžio. Krimina-
linis trileris. Australija, JAV, 2001 m. 
N-14. 0.55 Farų šeima (6) (kart.) N-7. 
1.50 Vampyro dienoraščiai (15) N-14.

Trečiadienis, liepos 31 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (33) (kart.). 6.50 Žuviukai 
burbuliukai (36). 7.20 Auklė (51) (kart.). 
7.50 Farų šeima (7) N-7. 8.50 Nuo... 
Iki... 9.45 Tikras gyvenimas. Draugiš-
kas patarimas (kart.). 10.45 Suaugu-
siųjų mokymosi ypatumai. 11.10 Sal-
di nuodėmė (13) N-7. 11.40 Plikis ir 
ponia. N-7. 12.55 Dreikas ir Džošas 
(20). 13.25 Madagaskaro pingvinai 
(25). 13.55 Mažieji Tomas ir Džeris III 
(35). 14.25 Auklė (52). 15.00 Tūkstan-
tis ir viena naktis (85) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos. 
N-7. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 
Namai, kur širdis (34). 20.05 Tikras gy-
venimas. Šeimos gelbėtoja. 21.00 Fa-
rai. N-14. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 
Kriminalinė Lietuva. N-7. 22.35 VAKA-
RO SEANSAS Karštis. Veiksmo trile-
ris. JAV, 1995 m. N-14. 1.55 Farų šei-
ma (7) (kart.) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 1 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (34) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (37). 7.20 Auklė (52) 
(kart.). 7.50 Farų šeima (8) N-7. 8.50 
Nuo... Iki... 9.45 Tikras gyvenimas. Šei-
mos gelbėtoja (kart.). 10.45 Krymo mu-
zikos festivalis 2012 (2) (kart.). 12.55 
Dreikas ir Džošas (21). 13.25 Mada-
gaskaro pingvinai (26). 13.55 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (36). 14.25 Auklė 
(53). 15.00 Tūkstantis ir viena naktis 
(86) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.20 Namai, kur šir-
dis (35). 20.05 Tikras gyvenimas. Aš 
pasilieku. 21.00 Farai. N-14. 22.00 Ži-
nios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietu-
va. N-7. 22.35 PREMJERA Judantis 
objektas (1) N-7. 23.35 Ties riba (11) 
N-14. 0.30 Farų šeima (8) (kart.) N-7. 
1.25 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 2 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (35) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (38). 7.20 Auklė (53) 
(kart.). 7.50 Farų šeima (9) N-7. 8.50 
Nuo.... Iki... 9.45 Tikras gyvenimas. Aš 
pasilieku (kart.). 10.45 Muzikinė metų 
dvikova. Šokėjai prieš Dainininkus 
(kart.). 12.55 Dreikas ir Džošas (22). 
13.25 Kung Fu Panda (10). 13.55 Ma-
žieji Tomas ir Džeris III (37). 14.25 Au-

klė (54). 15.00 Tūkstantis ir viena nak-
tis (87) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.15 Viešbutis Grand 
Hotel (14) N-7. 21.00 PENKTADIE-
NIO BOMBA Saulės ašaros. Veiksmo 
f. JAV, 2003 m. N-14. 23.25 PREMJE-
RA Palaidoti gyvi. Siaubo f. JAV, 2008 
m. (S). 0.50 Judantis objektas (1) (kart.) 
N-7. 1.45 Farai (kart.) N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 3 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 7.20 Garfildas 
(65, 66). 7.45 Superdidvyrių komanda 
(11). 8.10 Ogis ir tarakonai (62). 8.35 
Benas Tenas prieš ateivius (16). 9.00 
Tomo ir Džerio pasakos (12). 9.30 Bež-
džionėlės, pirmyn! Animacinis f. Rusi-
ja. 9.40 Beždžionėlės ir plėšikai. Ani-
macinis f. Rusija. 9.55 KINO PUSRY-
ČIAI Pokemonai didvyriai. Animacinis 
f Japonija, 2003 m. 11.15 Andrė. Nuo-
tykių f. JAV, 1994 m. 13.05 Greistokas. 
Tarzanas – beždžionių valdovo legen-
da. Nuotykių f. Didžioji Britanija, 1984 
m. N-7. 15.40 Krymo muzikos festiva-
lis 2012 (3). 17.45 Havajai 5.0 (9) N-7. 
18.45 Žinios. 19.15 Viešbutis Grand 
Hotel (15) N-7. 21.00 SUPERKINAS 
Slėpkit pamerges. Romantinė kome-
dija. JAV, 2005 m. N-14. 23.25 PREM-
JERA 21 (21). Kriminalinis trileris. JAV, 
2008 m. N-14. 1.55 Farai (kart.) N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 4 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 7.20 Garfildas 
(67, 68). 7.45 Superdidvyrių komanda 
(12). 8.10 Ogis ir tarakonai (63). 8.35 
Benas Tenas prieš ateivius (17). 9.00 
Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Išlaisvinti Vilį. 
2 dalis. Nuotykių f. šeimai. JAV, Pran-
cūzija, 1995 m. 11.55 Seni bambekliai 
2. Romantinė komedija. JAV, 1995 m. 
N-7. 13.55 Potvynis. Šėlstanti upė. 
Veiksmo f. JAV, 1997 m. 15.50 Links-
mos Velykos su LNK. 17.45 Havajai 
5.0 (10) N-7. 18.45 Žinios. 19.00 Tele-
loto. 20.00 AUKSINIS SEKMADIENIO 
KINAS Beprotiški pinigai. Veiksmo ko-
medija. JAV, 2008 m. N-7. 22.05 40-
ies ir vis dar skaistus. Romantinė ko-
medija. JAV, 2005 m. N-14. 0.25 Pa-
skutinis pasivažinėjimas. Kriminalinis 
trileris. JAV, 2004 m. N-14. 

Pirmadienis, liepos 29 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Bry-
dės. Istorinė-publicistinė laida. (kart.). 
8.30 Tauro ragas (N-7) (kart.). 9.00 
Žmogus prieš gamtą. Stichijų nu-
siaubta Gvatemala (N-7). 10.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7) (kart.). 11.00 
Pasiklydusi širdis (N-7). 12.00 Kal-
bame ir rodome (N-7). 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.). 14.00 Lie-
jyklos gatvė (N-7) (kart.). 15.00 Men-
tai (N-7) 2010 m. 16.00 Ekstrasensai 
detektyvai(N-7). 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 Liejy-
klos gatvė (N-7). 19.25 Atsargiai – mo-
terys!. 20.00 Žinios. 20.25 Gyvenimo 
spalvos. 21.25 Maištingoji Džein. Dra-
ma. Jungtinė Karalystė, Airija, 2007 m. 
(N-14). 23.35 Karo vilkai. Likvidatoriai 
(N-14). 0.35 Sausas įstatymas: Kova 
dėl valdžios (N-14). 1.35 Tikras krau-
jas (N-14). 2.35 – 5.59 Bamba (S). 

Antradienis, liepos 30 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Juoko 
kovos (N-7). 9.00 Žmogus prieš gam-
tą. Apleistas uostas (N-7). 10.00 Mis-
tinės istorijos (N-7) (kart.). 11.00 Pa-
siklydusi širdis (N-7). 12.00 Kalbame ir 
rodome (N-7). 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (N-7) (kart.). 14.00 Liejyklos gatvė 
(N-7) (kart.). 15.00 Mentai (N-7). 16.00 
Ekstrasensai detektyvai(N-7). 17.00 
Muchtaro sugrįžimas (N-7). 18.00 Ži-
nios. 18.25 Liejyklos gatvė (N-7). 19.25 
Atsargiai – moterys!. 20.00 Žinios. 
20.15 Verslas. 20.25 Juoko kovos (N-
7). 21.25 Taksi 2. Komedija, veiksmo 
f. Prancūzija, 2000 m. (N-14). 22.55 
Karo vilkai. Likvidatoriai (N-14). 23.55 
Sausas įstatymas: Kova dėl valdžios 
(N-14). 0.55 Tikras kraujas (N-14). 
1.55 – 5.59 Bamba (S). 

Trečiadienis, liepos 31 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Juoko 

kovos (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. 
Kanados kalnuose (N-7). 10.00 Svo-
tai (N-7) (kart.). 11.00 Pasiklydusi šir-
dis (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome 
(N-7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7) (kart.). 14.00 Liejyklos gatvė (N-7) 
(kart.). 15.00 Mentai (N-7). 16.00 Eks-
trasensai detektyvai(N-7). 17.00 Much-
taro sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 
18.25 Liejyklos gatvė (N-7). 19.25 At-
sargiai – moterys!. 20.00 Žinios. 20.25 
Užkalnio 5 (N-7). 21.25 Meilės eilės 
Bobui Longui. Drama. JAV, 2004 m. 
(N-14). 23.35 Karo vilkai. Likvidatoriai 
(N-14). 0.35 Sausas įstatymas: Kova 
dėl valdžios (N-14). 1.35 Tikras krau-
jas (N-14). 2.35 – 5.59 Bamba (S). 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 1 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Juoko 
kovos (N-7). 9.00 Žmogus prieš gam-
tą. Nepamirštamos akimirkos (N-7). 
10.00 Naujakuriai (N-7). 11.00 Pasi-
klydusi širdis (N-7). 12.00 Kalbame 
ir rodome (N-7). 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (N-7)(kart.). 14.00 Liejyklos 
gatvė (N-7) (kart.). 15.00 Mentai (N-
7). 16.00 Ekstrasensai detektyvai (N-
7). 17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos ga-
tvė (N-7). 19.25 Oplia (N-7). 20.00 Ži-
nios. 20.25 Muzikinė kaukė. 22.10 Ži-
nau, kas mane nužudė. Kriminalinis, 
trileris. JAV, 2007 m. (N-14). 0.05 Sau-
sas įstatymas: Kova dėl valdžios (N-
14). 1.05 Tikras kraujas (N-14). 2.05 
– 5.59 Bamba (S). 

Penktadienis, rugpjūčio 2 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Juoko 
kovos (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. 
Šiaurės Afrika. Marokas (N-7). 10.00 
Daktaras Tyrsa (N-7) (kart.). 11.00 Pa-
siklydusi širdis (N-7). 12.00 Kalbame ir 
rodome (N-7). 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (N-7) (kart.). 14.00 Liejyklos gatvė 
(N-7) (kart.). 15.00 Mentai (N-7). 16.00 
Ekstrasensai detektyvai (N-7). 17.00 
Muchtaro sugrįžimas (N-7). 18.00 Ži-
nios. 18.25 Liejyklos gatvė (N-7). 19.25 
Oplia (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Jūrų 
velniai (N-7). 21.25 RUSŲ KINAS. Pa-
slaptinga sala.Trileris. Ukraina, 2008 
m. (N-14). 23.05 Amerikietiškos imty-
nės (N-14). 23.55 Miegančioji gražuo-
lė. Drama. Australija, 2011 m. (S). 1.45 
– 5.59 Bamba (S). 

Šeštadienis, rugpjūčio 3 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Pasitarkime (N-7). 8.00 Gyvenimo 
spalvos. (kart.). 9.00 Atsargiai – mo-
terys!. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Skanus 
pokalbis. 11.00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato IV etapas. 12.00 Juoko kovos 
(N-7). 13.00 VRS kamera. 13.30 Mili-
jonieriai. 14.00 Prajuokink mane (N-
7). 15.00 Svotai (N-7). 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7). 17.00 Pragaro vir-
tuvė (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7). 19.00 Belaisvis. Jungtinė Kara-
lystė, 2009 m. (N-7). 20.00 Auksaran-
kiai (N-7). 20.30 Komikų klubas (N-7). 
21.30 MANO HEROJUS. Nuotykių ieš-
kotojas. Veiksmo, trileris. JAV, 1996 m. 
(N-14). 23.10 AŠTRUS KINAS. Vaba-
las. Siaubo, trileris. JAV, 2006 m. (S). 
1.00 Jūrų velniai (N-7) (kart.). 2.00 – 
5.59 Bamba (S). 

Sekmadienis, rugpjūčio 4 d. 
5.59 Programa. 6.00 Joyce Mey-

er. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-
7) (kart.). 8.00 Duok labas. 8.30 Tau-
ro ragas (N-7). 9.00 Auksarankiai (N-7) 
(kart.). 9.30 Liutauro virtuvė. 10.00 Ga-
lileo: norintiems žinoti. 11.00 Mitų grio-
vėjai (N-7). 12.00 Plėšrūnai. Grėsmin-
gi medžiotojai. Medžioklė būriais (N-7). 
13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 Milijo-
nieriai. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas (N-7). 17.00 Daktaras 
Tyrsa (N-7). 18.00 Mistinės istorijos 
(N-7). 19.00 Naujakuriai (N-7). 20.00 
MEILĖS ISTORIJOS. Rosamunde Pil-
cher. Meilės sparnai. Romantinė dra-
ma. Vokietija, 2010 m. (N-7). 21.40 
Pagrindinis įtariamasis (N-14). 22.35 
Taksi 2. Komedija. Prancūzija, 2000 m. 
(kart.) (N-14). 0.05 Belaisvis. Jungtinė 
Karalystė, 2009 m. (kart.) (N-7). 1.05 
– 5.59 Bamba (S). 

LRt

tV3

LNK

BtV

nada, JAV, 2008 m. N-14. 23.10 Mei-
lės guru. Komedija. JAV, D. Britanija, 
Vokietija, 2008 m. N-7. 0.55 Esminis 
instinktas 2. Trileris. JAV, Vokietija, 
D. Britanija, Ispanija, 2006 m. N-14.
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„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

ĮvairenybėsNeįgaliųjų sportas:

Džiaugiasi sportine sėkme
 Ukmergės rajono neįgalių-

jų draugijos socialinė darbuotoja So-
nata Dagytė pasidžiaugė ukmer-
giškių pergalėmis draugiškose sporto 
varžybose, vykusiose Elektrėnuose.

Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Zita Kvi-
klienė, kviesdama neįgaliuosius 
vykti į draugiškas sporto var-
žybas, sako: „Saulė, oras ir van-
duo – mūsų brolis ir sesuo, pa-
sportuosi, pajudėsi, sau sveikatos 
tu pridėsi.“ Taip nutiko ir šį kar-
tą, kai gavome kvietimą dalyvau-
ti Vilniaus apskrities neįgaliųjų 
sporto žaidynėse Elektrėnuose. 
Be mūsų, sporto varžybose kas-
met dalyvauja neįgaliųjų drau-
gijos iš Vievio, Grigiškių, Trakų, 
Širvintų, Švenčionių, Švenčionė-
lių, Elektrėnų, Vilniaus.

Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugija į Elektrėnus išsiruošė 
jau devintą kartą. Šiemet važia-
vome išties sportiškai nusiteikę, 
nes turėjome galimybę visą sa-
vaitę sportuoti draugijoje smigi-
nio, lankų mėtimo, pupelių rin-
kimo, šachmatų ir šaškių praty-
bose. Sugriežtintos varžybų tai-
syklės nenumušė noro jose daly-
vauti, juk svarbiausia – ne prizi-
nės vietos, bet galimybė paben-
drauti, susitikti, pabūti svečiuo-
se ir galbūt pamatyti didelį neį-
galiųjų norą sportuoti pagal savo 

galimybes. Mūsų komanda, ku-
rią sudarė 16 žmonių su įvairia 
negalia, iš draugijos pajudėjo su 
gera nuotaika ir šūkiu: „Mes ga-
lime nugalėti!“ Mintyse pridėjo-
me: „Skausmą ir blogas mintis“. 

Varžybų programoje buvo 
numatytos šaškių, šachmatų, 
smiginio, kimšto kamuolio me-
timo, krepšinio 3x3, baudų mė-
tymo, kukurūzų ir pupelių rin-
kimo rungtys bei estafetė. Pasta-
roji rungtis išties buvo sudėtinga 
– mūsų manymu, ir sveikieji joje 
turėtų ką veikti. Estafetę sudarė: 
lanko užmetimas (būtina užmes-
ti 5 lankus), hel-pongas (10 ka-
muoliukų), kamuolio metimas 
į krepšį (5 kartai) ir lauko teniso 
kamuoliuko nešimas ant raketės 
(5 metrų distancija). 

Komandos dalyvius lydėjo 
gera nuotaika, nors nesusiprati-
mų išties buvo, ypač skaičiuojant 
taškus. Rezultatai mus labai nu-
džiugino: į Ukmergę parsivežė-
me 15 medalių. Kaip ir kasmet, 
daugiausia jų, net 5, laimėjo Eglė 
Kosmanaitė. Zita Kviklienė pelnė 
3 medalius, Alvydas Blažinskas 
ir Janina Žvikevičienė – po 2. Sve-
tlana Tretjakova, Raimundas At-
kočiūnas ir Gediminas Ruskonis 
parsivežė po 1 medalį. Geriausiai 
sekėsi krepšinio 3x3 ir šachmatų 
rungtyse, kuriose pelnytos pir-

Ukmergiškių komanda varžybose buvo gerai nusiteikusi. 

 Donata Vitkienė laiške 
„Bičiulystei“ papasakojo apie Rie-
tave vykusią sporto šventę. 

Rietavo savivaldybės neįga-
liųjų draugijos nariai, o ir ne tik 
jie, bet ir plungiškiai, kasmet lau-
kia Rietave vykstančios sveika-
tingumo dienos – sporto šven-
tės, kurios metu galima ne tik 
smagiai parungtyniauti įvairiose 
sporto šakose, pasiklausyti drau-
gų atliekamų dainų, bet ir nuo-
širdžiai pabendrauti, aptarti, kas 
per metus nuveikta, pasidalinti, 
džiaugsmais ir vargais. 

Į sveikatingumo dieną-spor-
to šventę, vykusią Rietavo Lau-
ryno Ivinskio gimnazijos spor-
to salėje susirinko ne tik Rietavo 
savivaldybės neįgaliųjų draugi-
jos nariai, bet ir jų šeimos nariai 
bei nuolatiniai šios šventės daly-
viai – Plungės rajono neįgaliųjų 
draugijos sportininkai.

Varžybas pradėjo neįgalių-
jų vežimėliuose sėdintys spor-
tininkai: rietaviškis Kazys Jur-
kus, daugėdiškė Aurelija Tau-
rozaitė ir plungiškiai Jonas An-
driuška bei Mindaugas Stanys. 
Jie varžėsi kas greičiau prava-
žiuos greitąją ar figūrinio važia-
vimo trasas. Smagu buvo žiūrė-
ti, kaip suaugusieji varo kamuo-
liuką su lazda, o vaikai mėto žie-
dus ant lentos. Dar smagiau vai-
kams buvo žaisti boulingą, nešti 
kamuoliuką šaukšte. Vyrai mėtė 
baudas į krepšį, vyko ir kitos ne-
tradicinės sporto rungtys. Į star-
tą stojo ne tik neįgalieji, bet ir jų 
šeimų nariai. Nugalėjo visi. Lai-
mėjusiems prizines vietas atite-
ko ne tik prizai, bet ir diplomai, 
kiti gavo paguodos prizus. Smul-
kiomis dovanėlėmis buvo apdo-

Ukmergė:

Rietavas: Susibėga ne tik pasportuoti, bet ir 
pabendrauti

vanoti net sirgaliai.
Daug prizinių vietų iškovo-

jo daugėdiškė Aurelija Taurozai-
tė – diplomai vos tilpo jos ran-
kose. Su ja kartu visada važiuo-
ja ir mama Loreta. „Niekada ne-
galvojau, jog kada nors išmok-
siu vairuoti mašiną, – sako Lo-
reta, – tačiau kai reikėjo Aureli-
ją vežioti į mokykla – išmokau. 
Taip ir tebesu iki šiol jos asmeni-
nis vairuotojas“. Ir Aurelija, ir jos 
mama labai džiaugiasi, jog kas-
met gali pailsėti Nidoje, Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos Neringos m. 
socialinės reabilitacijos ir kultū-
ros centre. Aurelija džiaugiasi, 
kad ten išmoksta daryti įvairius 
darbelius iš gamtinės medžia-
gos, pabuvoja prie jūros. Kaip 
nesidžiaugti šia šeima, kai matai, 
jog sveikatingumo dienoje kar-

tu su Aurelija varžosi jos mama, 
mažoji sesutė Emilija, pussese-
rė Raminta. Taurozai – ūkinin-
kai. Valdo per 15 ha žemės, lai-
ko būrį melžiamų karvių, prie-
auglio, namų aplinka sutvarky-
ta nepriekaištingai. Tik kaip ūki-
ninkaujant galima taip aktyviai 
dalyvauti visur, kur tik draugija 
organizuoja renginius? „Mūsų 
tėvelis nuo ryto iki vakaro pluša 
ūkyje, o mes su dukromis, apsi-
ruošusios namų darbus, suspėja-
me ir įvairiuose renginiuose pa-
buvoti, – pasakoja Loreta. – Kai 
nori, visur gali suspėti.“

Na, o kokia šventė be mu-
zikos ir dainų? Šauniai šventė-
je grojo Rietavo neįgaliųjų drau-
gijos muzikantai: broliai Edvar-
das ir Vacys Čiuželiai, Vaclovas 
Dargevičius, Albinas Gaudie-

mosios vietos. 
Didžiuojamės savo sportinin-

kais ir kartu džiaugiamės mūsų 
kaimynų širvintiškių sėkme – jie 
užėmė komandinę pirmą vietą. 
Šmaikštavome, kad Šalčininkuo-
se gyvena geriausios Lietuvos 
uogų rinkėjos, todėl jie ir laimė-
jo antrąją vietą. O mes patenkinti 
parsivežę komandinę trečios vie-
tos taurę. Pasportavę ir svarbiau-
sia – su gera nuotaika grįžome į 
namus. Jau laukiame kitų drau-
giškų sporto varžybų.

šius ir jų vadovas Vincas Var-
piotas. Nors V.Varpiotas neįga-
liųjų draugijos instrumentiniam-
vokaliniams ansambliui „Vilties 
balsai“ vadovauja vos vienerius 
metelius, tačiau jam pasisekė su-
burti tikrai šaunų muzikantų ko-
lektyvą ir aštuonių moterų voka-
linį ansamblį. Ansamblis koncer-
tuoja visuose draugijos organi-
zuojamose renginiuose, dalyva-
vo ir neįgaliųjų šventėje Tauragė-
je. Šiemet grojo ir gatvės muzikos 
dienoje Rietavo aikštėje. Nors ir 
be didelių pinigų, tačiau kol yra 
entuziastų, ir muzika skambės, 
ir įvairūs renginiai vyks, nes kai 
gali susibėgti krūvon, ypač ne-
įgaliam žmogui, ar yra kas ge-
riau. Save parodai, kitus pama-
tai ir, rodosi, jog ir tie vargai bei 
ligos kažkur nutolsta.

Daugiausiai medalių laimėjo Eglė 
Kosmanaitė (dešinėje) ir jos mama 
Zita Kviklienė. 

Sporto šventės dalyviai.

auksas už numestą 
svorį

Visiems žinoma, kad metant 
svorį labai svarbi motyvacija. Du-
bajuje, Jungtiniuose Arabų Emyra-
tuose, gyventojams siūloma auk-
so, kad paskatintų juos laikytis di-
etos. Sandoris skamba taip: už vie-
ną numestą kilogramą – vienas 
gramas aukso. Jo rinkos kaina šiuo 
metu yra 45 JAV doleriai. Šia pro-
grama siekiama paakinti Dubajaus 
gyventojus sveikiau maitintis. Šaly-
je vis daugiau gyventojų turi ants-
vorį. Čia populiarus greitasis mais-
tas, o judėjimas ir sportas – ne taip 
labai. Tačiau kad gautų aukso, gy-
ventojui nepakaks numesti vieno 
kilogramo. Minimalus tikslas yra 2 
prarasti kg per 30 dienų. Kas numes 
daugiau, neabejotinai gaus aukso 
daugiau. Interesantai jau kviečia-
mi svertis.

kasmetinis drugių 
surašymas

Didžiojoje Britanijoje prasidė-
jo kasmetinis karalystės drugių su-
rašymas, truksiantis iki rugpjūčio 
11-osios. Dalyvauti akcijoje gali visi 
pageidaujantys. Tereikia pasirink-
ti giedrą saulėtą dieną ir užsirašyti, 
kiek ir kokių drugių pavyko pama-
tyti per 15 min., praleistų gryname 
ore. Aktyvistų užduočiai palengvin-
ti internete įdėtas spalvingas bu-
kletas su Didžiojoje Britanijoje gy-
venančių drugių atvaizdais ir jų pa-
vadinimais. Ankstesnių metų sura-
šymo duomenimis, drugių skaičius 
Didžiojoje Britanijoje mažėja. Per-
nai Jungtinėje Karalystėje gyveno 
apie 220 tūkstančių šių vabzdžių.

90-metė šoko 
parašiutu

Daugeliui senyvų žmonių kristi 
yra itin nemalonu. Tik ne 90 metų 
danei Elsei Bak ir jos 80 metų vyrui 
Asgerui Bakui, kurie krito iš 4 km 
aukščio ir nori tai pakartoti. Gavusi 
sūnaus dovaną – šuolį parašiutu – 
pora nepabūgo. Šuolis buvo ne sa-
varankiškas, o kartu su instruktoriu-
mi. „Jausmas geresnis nei tikėjausi. 
Nuostabu“, – po šuolio sakė E.Bak. 
Jos vyras po šuolio taip pat reiškė 
teigiamas emocijas, o E.Bak teigė 
norinti šokti dar kartą. Tačiau bent 
kol kas 55 m. kartu praleidusi pora 
ketina likti ant žemės ir planuoja ke-
lionę į Grenlandiją. 

batų kokybę tikrino 
šaudamas sau į koją

Padnestrės (Rusija) gyventojas 
patikrino savo neseniai įsigytų me-
džioklinių batų stiprumą, juos apsi-
avęs ir iššovęs iš pneumatinio šau-
tuvo sau į koją. Po šūvio 35 m. vy-
riškiui teko kreiptis į ligoninę. Ten 
jam suteikė pagalbą ir iš kairės pė-
dos pašalino kulką. Pranešama, kad 
vyriškis jaučiasi normaliai. Kalbė-
damas su teisėsaugos atstovais, iš-
kviestais į įvykio vietą, padnestrie-
tis pareiškė, kad pats iššovė sau į 
koją tikrindamas batų kokybę. Vis 
dėlto milicija nusprendė jo versi-
ją patikrinti.  
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos
o

Nuotraukų konkursui 
„Laiko ženklai“ 

Rašinių konkursas 
„Neįgalusis – savo šalies pilietis! (?)“

Žeme keliaujam ne vien duonos alkani,
Laisvos tautos laisvi piliečiai.
Juk mums laisvos Europos saulė šviečia,
Todėl laisvai maldaujame, į dangų žvelgdami,
Rankas, jei turime, ištiesę:
Mums atjautos ir meilės nors po trupinį įmeskit,
Mūsų vargus ir mūsų negalią supraskit,
Ar bent jau žodžių švelnesnių suraskit,
Kad pasijustum esą reikalingi –
Ne vien tik aukštai sėdintys, ne vien galingi,
Kuriems mes esame labai dėkingi, 
Kad leidžia dar laisvai kvėpuoti danų kiaulių pribezdėtu oru, 
(Neapmokestina, nes būtų nepadoru
Lupt mokesčius užtai, kad tručijami žmonės
Iš mūsų aukštai sėdinčių ir iš Europos Sąjungos malonės).
Mes prašome tiktai: jūs mus suraskit,
Ir išdidžiai Europos vėliavą jūs neškit,
Kad ir variokai auksu virstų,
Ir pasiliktų vietoj pirštų
Kaip supratimo ir bendrystės ženklas.
Deja, deja, mes prašome per daug,
(Prašyk neprašęs, nors vilku užkauk).
Tu kojų neturi? Tai stok ant rankų.
Ir taip paremsi užpakaliu dangų,
Kad neužgriūtų kam ant uodegos 
(Neduokdiev, kokį poną nudaigos) –
Po šiuo dangum plačiais keliais
Juk vaikšto išrinktieji, 
Laukų takeliais – runkeliai,
O iš paskos, pelkėtais šunkeliais
Ir mes, neįgalieji...

Mes – laisvi laisvos 
šalies piliečiai

Laima Vida ŠiPŠiNSKiENė
Kalvarija

Jau baigėsi naktis. Rytuose vis 
labiau ryškėja aušra. Visu dan-

gaus pakraščiu išsilieja raudonis. 
Horizontas švyti jau gana pla-
čiai. O virš galvos dangus dar 
toks tamsiai mėlynas, beveik 
juodas. Jame dar spindi ir būre-
lis žvaigždžių. Bet jos vis blanks-
ta prieš aušrą. Juk čia pat saulė-
tekis. Širdį gaivina švarus, gry-
nas oras.

Vis labiau stiebiasi pirmieji 
žiedai. Šalimais siūruoja išplau-
kėję žiemkenčiai. Atrodo, kvie-
čiai. Ir apima žmogų toks ramu-

mas, gerumas.
Pamaldžiai sudedi rankas ir 

prašai Dievo, kad visa tai tęstųsi 
kuo ilgiau. Viskas, kas tave supa, 
nuščiūva, nutyla. Tik šiek tiek to-
lėliau vos ošia pušynas.

O, koks nuostabus rytas! Ar 
jūs tokį kada nors regėjote? Va, 
dėl pušų tai jau neabejoju. Jos 
pačios ištikimiausios viso to ste-
buklo liudytojos. Štai ir dabar – 
stovi visame gražume. Jos tarsi... 
na, nežinau, kas. Žinau: jos man 
primena žvakes. Ir ne bet kur, o 
bažnyčioje, ant altoriaus. Jis – tai 

mūsų šventoji žemė.
Jūs nemiegokite, pabuskite ir 

iškelkite kuo aukščiau savo šir-
dies aušrą. Neškite ją ant ran-
kų. Parodykite visam pasauliui. 
Toks mano patarimas. Aš labiau-
siai noriu, kad jūs būtumėte lai-
mingi. Tegu jūsų kelius ir takus 
apšviečia tuoj patekėsianti saulė. 
Taip jums pavyks greičiau nusi-
mesti savo rūpesčių naštą. Beje, 
pamatysite, koks stebuklingas 
gali būti ankstyvas vasaros rytas.

Vytautas Vitkūnas
Burbiškis, Anykščių rajonas 

Prišnekėjo, prisigyrė,
Kad daug galių ji patyrus.
Sako bėgsiu kaip visi,−
Apsiavę ir basi...
 
Dar remsiuosi ir ramentais,
Šuolis bus visai nemenkas.
Šoksiu net iki lubų:
Į turnyrą – be kalbų.

Greitai juk olimpiada,
Karštas kovas spauda žada...
Tik staiga atsibudau –
Pasagėlės neradau.

Pacientai net pamėlo –
Juokas jiems ši pasakėlė.
Ar laimingu padarys,
Kur nebuvęs gelžgalys?

Štilis.  Vladislavo Kirkicko nuotr. 

Stebuklingas rytas
Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ 

Stefanijai Fedulaitei
(daugelio nuostabių rašinių  
autorei)

Atverk į sodą langą, 
Gamta ateis į Tavuosius namus, 
Atskrisiu aš paukšteliu ant palangės,
Padovanosiu Tau

žydinčių gėlių laukus....
Ir paukštelio giesmę tau padovanosiu,
Kuri taip gražiai skamba miškuose.
Išklausysim vėjo dainą.
Pasidalinsim godomis,
Sako: ilgesys praeina,
O mintys tavosios 

– tai širdies kalba,
tai gyvenimas 
ar tyli malda.

Tai gyvybė žalią pavasarį,
Vandens lašelis vasarą.
O ir rugiagėlių laukai, 
Kuriuos dažniausiai

puokštėse matai...
Rašyk, brangioji!
Tavo minčių 

– pilnų gerumo, meilės
Laukiam!
Kaip žydinčių gėlių 
Tolimoj palaukėj....

Meilė dulkėm nevirsta
P. Aldonai Gagienei

Nepraeisit žmogaus nuo nelaimių nusvirusiom rankom,
Nenusuksit akių, gal jis dar neprarado vilties?
Dieviškumo šaltiniai, deja, mumyse ir užanka,
Kai galvojam: „Jam skauda, o man niekada neskaudės.“

Savo pėdsakus sieloj palieka tornadai praūžę,
Reikia ugnį įpūst, ten kur liko šalti pelenai.
Nuo žiedų linksta šakos lakštingalų naktį gegužį,
O galvoj sukas mintys – rytojus gražus bus darbais!

Vienas kito naštas kantriai neškim per žemę, kol laiko
Žmogiškumui išsaugot ir puoselėt gėriui yra.
Ir tegu dėkingumas jėgų Jums, mieloji, suteikia, –
Meilė dulkėm nevirsta, tikėkime – ji amžina...

Viskas taip kaip ir būti turėjo?
Kas ten žino, atspėti sunku.
Kad bent sykį į nugarą vėjas,
Kad ramu dėl savų, nesavų.

Kam tas žodžių gražumas juos 
                                           taupant?
(Ar tik mirę tų žodžių verti...?)
Taip. Gyventi – ne pereiti lauką,
Tai anksčiau ar vėliau supranti. 

Mano broli, prieš laiką pražilęs,
Jau išmokom be ašarų verkt.
Tai sakai šiandien Londone lyja, –
O pas mus saulę saujomis semk!

Pavėlavęs pavasaris siaučia 
Lyg Jesenino eilės širdy.
Kas gi kaltas, kad ilgesį skaudžiai
Grožio šio apsupty pajunti?

O mama jau iš ryto bažnyčioj
Už tave, už mane pasimels
Ir užmirš pas Dievulį lyg tyčia
Nors kažko paprašyt dėl savęs.

Pavasariui  
siaučiant 
Jaunėliui

Svajūnė GRitKuViENė
Mažeikiai

Jadvyga JuzėNiENė 
Ukmergė

Invalido 
pasakėlė

Ankstų rytą dar nekėlus,
Atsirito pasagėlė.
Krito ji iš pat dangaus,
Nurausvėjusio, skaidraus.

Suliesėjo kojos, veidas,
Tas gyvenimas palaidas:
Neturiu namų sveikų,
Tad ligoninėj skurstu.

Ta gydykla ne bet kokia,
Tai pačiausio švento Roko.
Invalidų čia gan daug –
Pagijimo tai nelauk.

Juozas MiGLiNAS
Trakų r.

Stovi laukuose visiškai vienas, 
skaičiuoja paskutines savo dienas 

Janelionių kaimo vėjo malūnas.  Šarūno Butėno nuotr.
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