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Svečiai nebuvėliai
Šventės organizatorės parei-

gas noriai priėmusi Birštono sa-
vivaldybės neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Julė Senavaitienė 
džiaugėsi, kad po kelerių metų 
pertraukos „Vilties paukštė“ savo 
sparnus vėl išskleidė ant vaizdin-
go Nemuno kranto įsikūrusiame 
kurorte. Ir daug svečių, tarp jų – 
ir nebuvėlių – suvadino. Ne vi-
sus norinčius net priimti galėjo.

Pirmą kartą į Birštoną atvyko 
meno mėgėjų kolektyvas iš Pane-
vėžio. Pasak Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkės Stanislavos Arbuta-
vičienės, mišrus vokalinis ansam-
blis „Jovaras“ stengiasi neužsi-
sklęsti, aktyviai dalyvauja įvai-
riuose renginiuose. Jis yra dai-
navęs Kaune, Kelmėje, Pasvalyje, 
Ukmergėje. Dainininkams malo-
nu sulaukti žiūrovų aplodismen-
tų, palaikymo. O ir patiems pra-
vartu kitus pamatyti, jų dainavi-
mo pasiklausyti, gal net reper-
tuarą paįvairinti. Į Birštoną Vid- 
manto Kokalo vadovaujamas „Jo-

Neįgalieji turi dalyvauti 
priimant sprendimus
Konferencijoje buvo aptarti 

didžiausi iššūkiai, kylantys neį-
galiesiems besivystančioje Euro-
poje. Šalies Prezidentės globoja-
mą renginį surengė Lietuvos ne-
įgaliųjų forumas kartu su Euro-
pos neįgaliųjų forumu (ENF). 
Tarptautinei konferencijai „Ne-
galia ir darni plėtra. Iš JT Neįga-
liųjų teisių konvencijos perspek-
tyvos“ buvo suteiktas Lietuvos 
Pirmininkavimo ES Tarybai 2013 
m. renginio statusas. 

ENF prezidentas Janis Varda-
kastanis pabrėžė, kad darnus Eu-
ropos vystymasis neįsivaizduoja-
mas be neįgaliųjų teisių užtikri-
nimo. Turi būti galvojama apie 
kiekvieną žmogų. Pirmiausia 
reikėtų užtikrinti, kad neįgalieji, 
net vaikai, būtų įtraukiami pri-

Darnus Europos vystymasis 
neįsivaizduojamas be neįgaliųjų

Šiemet Europos neįgalių-
jų forumo konferencija ir 
tarybos posėdis vyko Lie-
tuvoje. Į mūsų šalies Pre-
zidentūrą susirinko dau-
giau nei 100 įvairioms 
negalioms atstovaujan-
čių žmonių, taip pat aukš-
to lygio Jungtinių Tautų 
ir Europos Komisijos pa-
reigūnai. 

imant jiems aktualius sprendi-
mus. Jungtinių Tautų konvenci-
ja nustato standartus, gaires, kur 
link turime eiti. Reikia tik jomis 
vadovautis. 

Pasak J.Vardakastanio, neįga-
lieji turi turėti vienodas galimy-
bes su kitais dalyvauti politinia-
me, pilietiniame ir kultūriniame 
gyvenime, jiems turi būti užtikri-
nami vienodi su kitais piliečiais 
gyvenimo standartai, juos garan-
tuoti turinčios išmokos ir paslau-
gos. Kitaip neįmanoma darni ir 
inkliuzinė visuomenė. EDF pre-
zidento teigimu, būtina daugiau 
investuoti į paslaugas, kad kuo 
mažiau neįgaliųjų gyventų įvai-

riose globos įstaigose. Taip pat 
reikia stebėti, kad į visas įgyven-
dinamas programas būtų įtrauk-
ti neįgaliųjų klausimai. Būtina iš-
naudoti struktūrinių fondų lė-
šas skurdo mažinimo ir atskir-
ties projektams, taip pat trans-
porto infrastruktūros gerinimui. 

J.Vardakastanis pabrėžė, jog 
svarbu turėti omenyje, kad kas 
4 šeima Europoje vienaip ar ki-
taip susiduria su negalia. Ypač 
didelę atskirtį patiria neįgalios 
moterys. Joms neužtikrinamos 
vienodos galimybės siekti išsila-
vinimo, dirbti, gauti medicinos 
paslaugas, dalyvauti priimant 
sprendimus. 

Reikia numatyti ilgalaikius 
tikslus

Pasak ENF vykdomojo ko-
miteto nario iš Prancūzijos Ale-
no Fore, per krizę neįgaliesiems 
buvo sumažintos išmokos, pa-
slaugos, taip pat mažėjo finan-
savimas jiems atstovaujančioms 
organizacijoms. Tai nepriimtini 
sprendimai. Šalys – Europos Są-
jungos narės turi ne mažinti, o 
stiprinti rūpestį silpnaisiais. Juk 
neįgalieji sudaro iki 16 proc. po-
puliacijos. 

Konferencijoje daug buvo 
kalbėta apie strategiją „Europa 
2020“, kurią įgyvendinant per 

dešimtmetį numatoma mažinti 
skurdo lygį, didinti dirbančių, iš-
silavinusių žmonių skaičių ir pan. 
Pokyčiai šiose srityse aktualūs ir 
neįgaliesiems. 

ENF direktorė Karlota Be-
sozi retoriškai klausė: ar iš tie-
sų galime tikėti strategija „Euro-
pa 2020“? Vis dėlto, jos teigimu, 
reikia išsikelti ilgalaikius tikslus 
ir to siekti. Tarkim, jei kalbama 
apie situacijos darbo rinkoje geri-
nimą, būtina numatyti šiai sričiai 
tinkamą finansavimą, taip pat po-
litines priemones (reglamentuoti 
teisės aktais). Dabar dažnai poli-
tinės priemonės yra, o realiai jos 
neveikia. 

Europos Komisijos (EK) Tei-
singumo direktorato direktorius 
Aurel Ciobanu-Dordea atkreipė 
dėmesį, kad EK kai kurioms ša-
lims rekomendavo gerinti situa-
ciją savo šalyje: pvz., Estijai buvo 

Nuo Nemuno skardžių liejosi dzūkiškos,  
suvalkietiškos, aukštaitiškos dainos

Kultūros, muzikos renginiais garsėjantis 
Birštonas vėl svetingai atvėrė duris neįga-
liųjų meno mėgėjų kolektyvus buriančiai 
ir vienijančiai „Vilties paukštės“ šventei. 
Jos dalyvius nuoširdžiai sutikęs ir pasveiki-
nęs Birštono savivaldybės vicemeras Juo-
zas Aleksandravičius linkėjo, kad „Vilties 
paukštė“ pripildytų sielas malonių jaus-

mų, teigiamų emocijų, tikėjimo rytojumi. 
Savo skambiomis dainomis melancholiškai 
rudenišką nuotaiką skaidrino 12 iš Dzūkijos, 
Suvalkijos ir net Aukštaitijos atvykusių neį-
galiųjų meno mėgėjų kolektyvų: lyrinius re-
pertuarus pasirinkę ansambliai, folklorinių 
dainų atlikėjai, kapeliniam muzikavimui ne-
abejingi neįgalieji.

varo“ kolektyvas atvežė progra-
mą „Visas mūsų pasaulis“. Ne 
tik dainų atlikimui, bet ir neprie-
kaištingam sceniniam įvaizdžiui 
daug dėmesio skiriantis ansam-
blis ragino „uždegti liepsnas šir-
džių“, džiaugtis gyvenimu ir vie-
ni kitais. 

Pirmą kartą į Birštoną su savo 
programomis atvyko ir Kazlų Rū-
dos meno kolektyvai: ansamblis 
„Sidabrinė gija“ (vadovė Lilova-
tė Cibulskienė) ir kapela „Jan-
kai“ (vadovė Birutė Endriušienė). 
Nors patį kurortą šios draugijos 
neįgalieji gana neblogai pažįsta 
(vis atvažiuoja sanatorijose tei-
kiamomis procedūromis pasimė-
gauti, baseine paplaukioti), tačiau 
koncertavę čia dar nebuvo. Drau-
gijos pirmininkė Ramutė Sarapi-
navičienė juokavo, kad rūpėjo 
pamatyti, kur praėjusiais metais 
Kazlų Rūdoje į kelionę po Lietu-
vą išlydėta „Vilties paukštė“ skra-
joja. „Birštono kultūros centro su 
mūsiškiais kultūros namais nepa-
lyginsi – čia tokia erdvė, tvarka, 
prabanga“, – įspūdžių neslėpė 
R.Sarapinavičienė, pridurdama, 
kad labai maloniai nuteikė šilta, 
jauki aplinka, draugiškas rūpestis 
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Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos folkloro ansamblis „Gija“ dainavo apie pagarbą duonai.

Konferencijos pranešėjai – J T Žmogaus teisių biuro, ENF, LNF, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei preziden-
tūros  atstovai. Egidijaus Skipario nuotr.



 Fotomenininkas 
Lionginas Skrebė redakcijai 
parašė apie Panevėžio mieste 
surengtą neįgaliųjų fotogra-
fijos parodą. 

Gražaus rudens popie-
tę Panevėžio miesto neįga-
lieji pakvietė į nuotraukų 
parodą, parengtą įgyven-
dinant projektą „Neįgalių-
jų meninės saviraiškos ne-
formalus ugdymas per fo-
tografiją“. 

Miesto savivaldybės I 
aukšto fojė gražiai išdėsty-
tos šio projekto metu pada-
rytos fotografijos, atsklei-
džiančios 12 autorių me-
ninius žvilgsnius.

Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Stanisla-
va Arbutavičienė paminė-
jo, jog šis renginys – atas-
kaita už neįgaliųjų 2013 
m. įgyvendintą projektą. 
S.Arbutavičienė (kurios 
nuotraukos buvo taip pat 
eksponuojamos) su hu-
moru apgailestavo, jog 
nėra nė vieno autoriaus 
vyro! Ji džiaugėsi šios par-
odos kuratoriaus, paren-
gėjo ir įkvėpėjo Algio Gi-
bos darbu. 

Prieš paskelbiant paro-
dos pradžią, pasirodė ne-
įgaliųjų ansamblis. Atida-
ryme kalbėję savivaldybės 
vadovai ir darbuotojai pa-
sidžiaugė autorių sugebė-
jimu pakilti virš kasdieny-
bės rūpesčių ir sunkumų. 

Paroda – gražiai estetiš-
kai apiforminta. Kai kurios 
autorės jai pateikė po kele-
tą fotografijų.

Genovaitė Tirilytė savo 

Panevėžys:

Surengta fotografijų paroda 
„Subtilus žvilgsnis“ 

penkiuose darbuose paro-
dė, jog įsisavino veidrodinį 
fotografavimo būdą: ji pa-
teikė 2 identiškų šuniukų, 
natiurmorto atspindžio ant 
staltiesės nuotraukas. Fo-
tografinę giluminę pers-
pektyvą ji perteikė dvira-
tininko šešėlio nuotrau-
koje, taip pat nufotografa-
vo savo ir smalsaus šuns 
portretus. 

Keturiose Dalios Hoku-
šaitės nuotraukose – jos au-
toportretas, nufotografuo-
tas pro rausvą grotuotą 
dirbtuvių langą; šmaikš-
čiai perteiktas besišypsan-
tis pardavėjos veidas, įdo-
mi ir peizažo per durų sky-
lutę fotografija. 

Kodėl atsiliekame 
nuo estų?

Galime tik džiaugtis, kad Europoje yra tokios vals-
tybės, kaip Bulgarija ir Rumunija. Jei ne jos, mes būtu-
me linksniuojami kaip patys didžiausi Europos Sąjun-
gos atsilikėliai. O atsilikti nesinori. Mes dažniausiai ly-
ginamės su savo likimo draugėmis, respublikomis sesė-
mis. Latvija mums smarkiai nervų negadina, o štai Esti-
ja atsiplėšė ir daugelyje gyvenimo sričių bėga priekyje. 
Viską jie daro už mus ramiau, solidžiau, efektyviau. Tai 
galima aiškinti tuo, kad Baltijos kraštams atkūrus nepri-
klausomybę, Estija kur kas daugiau nei Latvija ar Lietu-
va gavo užsienio investicijų. Tai gerokai paspartino ūkio 
raidą. Tačiau akivaizdu, kad Estijos pranašumo prieš ki-
tus Baltijos kraštus pagrindinė priežastis – ir aukštesnis 
tautos mentalitetas.

Visos Baltijos tautos buvo svetimųjų engiamos, ne-
galėjo laisvai plėtoti savo ekonomikos ir kultūros. Ta-
čiau Estijai likimas buvo kiek palankesnis. Jei Estijoje 
daugiau šeimininkavo vokiečiai ir skandinavai, tai Lie-
tuvoje – slavai. Skirtingų tautų ir skirtingo mentaliteto 
ateiviai įmynė ir skirtingas pėdas vietos tautų charakte-
ryje bei kultūroje. Nemažą vaidmenį suvaidino ir evan-
gelikų liuteronų religija.

Visi žinome, kad investicijos į švietimą ir kultūrą yra 
efektyviausios, jos ilgaamžės. Kas kartą krašto civilizaci-
jos raidoje ir tautos sąmonėje pasiekta – sunkiai išsitrina 
net per karus ir okupacijas. O švietimo ir kultūros srityje 
tarpukario Estijoje buvo padaryta labai daug. Jau 1938 
metais Estijoje buvo privalomas 6 klasių išsilavinimas, 
beraščiai sudarė tik 1,9 proc., mažame, 1 131 tūkst. gy-
ventojų turinčiame, krašte buvo leidžiama 315 periodi-
nių leidinių. Jų skaičiumi milijonui gyventojų Estija už-
ėmė pirmą vietą pasaulyje. Krašte veikė 720 bibliotekų.

Pabaltijyje tautos vienybei, susitelkimui, patrioti-
niam piliečių ugdymui didelę reikšmę turėjo dainų šven-
tės. Pirmoji visos Lietuvos dainų šventė buvo organi-
zuota 1924 metais Kaune. Na, o Estijoje, Tartu mieste, ji 
nuskambėjo dar 1869 metais – puse amžiaus anksčiau.

Labai reikšmingą švietėjišką darbą atliko mokslo įs-
taigos. Ypač minėtinas 1632 metais Švedijos karaliaus 
Gustavo II Adolfo įsteigtas Tartu universitetas. Jame tar-
pukaryje veikė 10 fakultetų ir studijavo 3,5 tūkst. studen-
tų. Kaip aukštai carinėje Rusijoje universitetas buvo ver-
tinamas, galima spręsti kad ir iš to, jog 1828–1939 metais 
prie jo veikė Profesorių institutas, rengęs profesorius vi-
sos Rusijos aukštosioms mokykloms. Tartu universitete 
studijavo ir nemažas būrys lietuvių. Medicinos mokėsi 
mūsų literatūros klasikas Jonas Biliūnas, chirurgas Vla-
das Kuzma, alergologijos pradininkas Lietuvoje akade-
mikas Vladas Lašas ir daug kitų. 

Stebint mūsų augantį atsilikimą nuo Estijos, nesunku 
įžvelgti pažangą stabdantį mentaliteto skirtumą. Kokios 
galime tikėtis pažangos, jei net valstybės pirmieji asme-
nys nesugeba pagarbiai ir oriai bendrauti. Mūsų krašte 
dažnai priimami menkai ūkiškai motyvuoti sprendimai. 
Pavyzdžiui, pramonininkai ir statybininkai jau kuris lai-
kas Seimui ir Vyriausybei daro spaudimą, reikalauda-
mi leisti darbo jėgos (dažniausiai nekvalifikuotos) imi-
graciją iš Rytų. Elgiamasi egoistiškai, galvojant tik apie 
savo verslo momentinę naudą, nepaisant viso krašto il-
galaikių interesų.  

Kai politikui trūksta tvirtų moralinių nuostatų, jis  
lengvai tampa nesąžiningu, bet kokia kaina norinčiu įtik-
ti rinkėjams populistu. Metodika paprasta ir gerai išban-
dyta. Jei pastebėjai, kad daug kam nepatinka Seimas, jo 
nariai, tai skubėk aktyviai kovoti už jo narių skaičiaus su-
mažinimą. Geriausia – pusiau. Piktadariai įvykdė žiau-
rų nusikaltimą. Pasipiktinę piliečiai reikalauja negailes-
tingos kovos su nusikaltėliais. Tuoj pat atsiranda politi-
kų, kurie reikalauja grąžinti mirties bausmę. Tačiau tai 
prieštarauja mūsų Konstitucijai ir nesuderinama su Lie-
tuvos tarptautiniais įsipareigojimais. Bet patriukšmauti, 
pritarti pasipiktinusiai, norinčių atkreipti į save dėmesį, 
visuomenei visada atsiranda. Apie kokią sparčią pažan-
gą, kokį veržimąsi į priekį galima kalbėti, kai krašto kūry-
binė energija išeikvojama, anot seno anekdoto, švilpimui.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Savitas Izoldos Nedz-
viegienės darbas – žiemą 
primenanti nuotrauka su 
kovais medyje. 

Įdomios ir Dovilės 
Zemkauskaitės, Genovai-
tės Kairienės bei Neringos 
Juodelytės fotografijos.

Parodoje autorės įrodė, 
jog jų fotografiniai ieškoji-
mai buvo vaisingi, atsklei-
dė aplinkos ir gamtos gro-
žį. Jos dėkojo Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkei už 
šį projektą, o labiausiai – 
A.Gibai, kuris jas supažin-
dino su fotografijos niuan-
sais. Tai jis kiekvienai auto-
rei sugebėjo įkvėpti suge-
bėjimą matyti aplinką fo-
tografiškai.

Parodos autorės ir vadovas Algis Giba prie eksponuojamų nuotraukų.

Jurbarkas:
Jurbarko rajono neįga-

liųjų draugijos literatų klu-
bo „Versmė“ nariai, atsi-
sveikindami iki kitais me-
tais vyksiančių susitikimų, 
nutarė dar sykį visi drauge 
išvykti į ekskursiją. 

Pirmuoju kelionės tiks-
lu buvo pasirinktas netoli 
Šiaulių esantis Kryžių kal-
nas. Išklausę šalia jo įsikū-
rusioje Domininkonų vie-
nuolyno koplyčioje šv. Mi-
šias, klubo nariai apžiūrėjo 
patį Kryžių kalną, išklau-
sė kelionės vadovės papa-
sakotą jo atsiradimo istori-
ją. Kai kas šalia esančiuo-
se prekybos kioskeliuose 
įsigijo suvenyrų, kad pra-
džiugintų namiškius ar 
draugus lauktuvėmis. 

Kitas sustojimas – Ne-
makščių miestelyje, kuria-
me įrengtą mažąjį Lurdą 
dar ne visi buvo matę. Ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkės V.Pieniutienės ly-
dimi literatai pasigrožėjo 
ir tame pačiame miestely-
je veikiančiu „Muziejuku“. 
Norint susipažinti su visais 
jame esančiais eksponatais, 
pristatančiais ugniagesių 
technikos įdomybes, poka-
rio partizanų kovas ir dar 
daug ką įdomaus, neužtek-

„Versmės“ klubo kelionė į 
Kryžių kalną

tų visos dienos, tad nutarta 
jame apsilankyti pavasarį. 

Kelionė buvo tikrai 
įdomi. Deja, ją šiek tiek 
pritemdė tai, kad pakeliui 
iš Šiaulių neradome nė vie-
nos poilsiavietės, kurioje 
būtų galima užkąsti savo 
atsivežtų sumuštinių. Už-
sukus į keletą pakelės kavi-
nių ir paprašius leisti pasi-
stiprinti lauko terasoje, ne-

įgaliesiems buvo grubiai 
atsakyta, kad ubagai čia 
nepageidaujami. Vis dėl-
to alkis – ne brolis, tad nu-
tarta užsukti į šalia autos-
trados, vedančios uosta-
miesčio link, kavinukę „La 
Kava“. Pakartoję savo pra-
šymą neįgalieji buvo malo-
niai pakviesti ir į vidų, ne-
prašant už tai nei jokio mo-
kesčio, nei ką nors užsisa-

kyti. Gera, kad mūsų šaly-
je dar yra tikrai geraširdžių 
žmonių, kurie supranta ki-
tus ir padeda jiems bent jau 
tuo, kuo gali. 

Į namus „Versmės“ klu-
bo nariai grįžo pakilios 
nuotaikos, kitais metais vėl 
pasižadėję pratęsti pažin-
tines keliones po Lietuvą.

Onutė ČIRVINSKIENĖ
Autorės nuotr.

Jurbarko literatai žvalgėsi po Kryžių kalną.

Judita Šiupinytei pa-
vyko gražiai perteikti van-
dens lašų ant stiklo, dvi-
gubo šešėlio vaizdus. O 
jos sesuo Jovita apsiribo-
jo dviejų arklių nuotrau-
kom. 

Stanislava Juozapaity-
tė, originaliai komponuo-
dama, iš arti nufotogra-
favo arklio akį, įdomi jos 
į debesis kylančio stulpo 
nuotrauka. 

Graži Nijolės Vaitelio-
nienės bitės ant žiedo ma-
krofotografija, o moters 
portretas prie akmens – 
sunkokas. Lina Vilkon-
čiūtė apsiribojo dviem ilgo 
namo atspindžiais van-
denyje.
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siūlomos profesinės reabilitacijos programos: 
• smulkaus verslo administratoriaus; • apskaitininko; • biuro administratoriaus; • registratūros/priima-
mojo darbuotojo; • telemarketingo; • avalynės taisytojo; • siuvėjo; • juvelyro; • medžio dizaino; • infor-
macinių technologijų; • plataus profilio kirpėjo; • manikiūrininko; • dekoratyviosios kosmetikos.
Daugiau informacijos : Vytauto g. 153, 00163 palanga. Tel. (8 460) 413 64; el. paštas: info@prl.lt, 
www.prl.lt

Kviečiame neįgaliuosius, turinčius 0–45 proc. darbingumo lygį, daly-
vauti profesinėje reabilitacijoje Palangos reabilitacijos ligoninėje. Mo-
kymosi metu turėsite galimybę įgyti paklausią darbo rinkoje profesi-
ją, sustiprinti sveikatą reabilitacinio gydymo metu, gauti nemokamą 
maitinimą, apgyvendinimą bei dviejų bazinių pensijų dydžio pašalpą. 

Įvykus nelaimingam atsiti-
kimui, traumai ar užklu-

pus ligai žmogus visiškai arba iš 
dalies praranda savo darbingu-
mą, nebepajėgia atlikti tam tik- 
rų funkcijų. Po sunkaus sveika-
tos sutrikimo sveikstantis neįga-
lusis dažnai yra labai pažeidžia-
mas, grįžimas į darbą jam gali 
būti neįmanomas ne tik fiziškai, 
bet ir psichologiškai. Dauguma 
sunkią negalią turinčių žmonių 
gyvena uždarą, dažnai gilių dva-
sinių krizių lydimą gyvenimą. 
Neįgaliajam ypač sunku įsidar-
binti. Esant sudėtingai ekono-
minei situacijai, didėjant konku-
rencijai darbo rinkoje, kvalifika-
cijos lygis tampa pagrindine iš-
likimo joje sąlyga. Profesinė re-
abilitacija – viena efektyviausių 
priemonių, galinti padėti neįga-
liajam įsitvirtinti darbo rinkoje, 
pačiam užsidirbti ir gyventi vi-
savertį gyvenimą. 

Pažangiausia – 
kompleksinė 
reabilitacija 

Profesinė reabilitacija 
Lietuvoje pradedama po 
medicininės reabilitacijos, 
tačiau siekiamybe laiko-
ma kompleksinė paslau-
ga, kai medicininė, socia-
linė ir profesinė reabilita-
cija pradedama iš karto, 
vyksta vienu metu, vie-
noje vietoje. 

Palangos reabilitaci-
jos ligoninė viena pirmų-
jų kompleksiškai pradėjo 
spręsti neįgaliųjų medicininės, 
socialinės, profesinės reabilita-
cijos klausimus, kurti komplek-
sinės reabilitacijos sistemą Lietu-
voje. Pasak ligoninės vadovo Vir-
ginijaus Biskio, buvo pastebėta, 
kad praėjus keleriems metams 
po darbingumo netekimo moty-
vacija dirbti sumažėja – žmogus 
prisitaiko prie savo ribotų gali-
mybių ir „pašalpų gavėjo“ vaid- 
mens, todėl labai svarbu, kad 
sunkias traumas patyrę ar dėl li-
gos darbingumo netekę pacien-
tai iš karto būtų visapusiai ren-
giami aktyviam gyvenimui – sie-
kiama ne tik atkurti sveikatą me-
dicininiu požiūriu, bet ir skatin-
ti žmogų realizuoti savo gebėji-
mus socialiniame, profesiniame 
kontekste.

Nuo 3 iki 13 neformalaus 
mokymo programų
Nuo 1991 m. ligoninė savo lė-

šomis ėmėsi mokyti neįgaliuo-
sius – čia buvo galima įgyti py-
nėjų iš vytelių, siuvėjų bei infor-

macinių technologijų profesijas. 
Ligoninės vadovas puoselėjo pla-
nus pasiūlyti daugiau mokymo 
programų. Idėjų šiems planams 
įgyvendinti parsivežė iš Šveicari-
jos Notvilio reabilitacijos centro. 
Šiuo metu ligoninė siūlo rinktis 
iš 13 neformalaus mokymo prog- 
ramų.

Palangos reabilitacijos ligo-
ninės specializacija lemia, kad 
dauguma pacientų yra sunkią 
judėjimo negalią turintys asme-
nys, galintys judėti tik vežimėliu. 
Jų reabilitacijos tikslas – grįžti į 
įprastą visuomeninį gyvenimą, 
integruotis į darbo rinką. Patir-
tis parodė, kad dirbant su judė-
jimo negalią ir kito pobūdžio di-
delių funkcinių apribojimų turin-
čiais klientais, svarbu orientuotis 
į šių asmenų galimybę savaran-
kiškai susikurti darbo vietą, ka-
dangi dažnai profesinės veiklos 

Išmoko pasitikėti savimi 
Apie profesinės reabilitaci-

jos naudą kalba ir patys neįgalie-
ji. 22 metų Erikui Abagianui po 
traumos buvo nustatytas 30 proc. 
darbingumo lygis. Profesinės re-
abilitacijos Palangos reabilitacijos 
ligoninėje metu jis įgijo smulkaus 
verslo administratoriaus specia-
lybę. Baigęs reabilitaciją įsteigė 
sėkmingai veikiančią uždarą-
ją akcinę bendrovę. „Galiu už-
tikrinti, kad profesinė reabilita-
cija buvo labai svarbus žingsnis 
mano profesinės karjeros ir sa-
varankiško gyvenimo link, – tei-
gia jis. – Įgijau žinių, sustiprinau 
sveikatą, turėjau galimybę susi-
dėlioti savo mintis ir suvokti, ką 
norėčiau veikti, sustiprėjo pasiti-
kėjimas savimi. Visiems neįgalie-
siems norėčiau pasakyti – atras-
kite drąsos, važiuokite į profesi-
nę reabilitaciją, įgysite specialy-

bę, sustiprėsite, tiesiog tu-
rėsite galimybę pabandy-
ti atrasti atsakymą į klausi-
mą: ką aš galiu? Tai kur kas 
geriau, nei galvoti apie tai, 
ko negali, ir toliau nieko ne-
veikti...“

Profesinės 
reabilitacijos sistema 

Lietuvoje
Profesinės reabilitacijos 

paslaugas Lietuvoje teikia 
12 įstaigų. Neįgalusis turi 
teisę pats pasirinkti, kurioje 
įstaigoje mokysis profesijos. 
Specialistų komanda kon-
sultuoja neįgalųjį dėl profe-

sijos pasirinkimo: vertinami da-
lyvio profesiniai gebėjimai, vyk-
domas profesinis orientavimas 
ir konsultavimas. Kiekvienam 
klientui sudaromas individua-
lus planas, kuriame sistemina-
mi vertinimų rezultatai, numato-
mi tikslai. Mokymas vykdomas 
pagal formalaus ir neformalaus 
mokymo programas individua-
liai, atsižvelgiant į kliento gebė-
jimus, karjeros planą. Mokymo-
si programos pabaigoje padeda-
ma įsidarbinti. Pastebėta, kad įgi-
ję paklausią darbo rinkoje speci-
alybę (juvelyro, siuvėjo, kirpėjo, 
batsiuvio, smulkaus verslo admi-
nistratoriaus ir. kt.) turintys tvir-
tą motyvaciją dirbti neįgalieji per 
keletą mėnesių po profesinės rea-
bilitacijos baigimo sėkmingai įsi-
darbina. Įgiję žinių bei pasitikė-
jimo savo jėgomis jie patys susi-
kuria darbo vietas, pasinaudoja 
neįgaliesiems skirtomis užimtu-
mo rėmimo subsidijomis.

Audronė GALDIKAITĖ

Profesinė reabilitacija: tikslai ir realybė 

Profesinė reabilitacija – svarbus 
žingsnis savarankiškumo link

patarta daugiau dėmesio skirti 
neįgaliųjų grįžimui į darbą pa-
tyrus negalią; Slovėnijai pareikš-
ta pastaba dėl ilgalaikės globos 
ir paslaugų namuose trūkumo; 
Nyderlandai skatinami įdarbinti  
daugiau neįgaliųjų; Rumunija 
turėtų sumažinti neįgalių vaikų, 
gyvenančių ne šeimose, skaičių. 
EK siūlo šalims narėms remti so-
cialinio verslo iniciatyvas, didin-
ti pastatų, transporto prieina-
mumą, numatyti paramą darbo 
vietoms, profesinės reabilitaci-
jos programoms ir pan. Tam gali 
būti panaudojamos struktūrinių 
fondų lėšos. Socialinėms progra-
moms galėtų būti skiriama 20 
proc. finansavimo. Dabar šalys 
šiai sričiai išnaudoja tik 4 proc. 

Problemos daugelyje 
šalių panašios

Suomijos neįgaliųjų forumo 
atstovė Pirko Mahlamaki atkrei-
pė dėmesį, kad problemų ne-
stinga ir Suomijoje. Pasak jos, 
didžiausią nerimą kelia tai, kad 
pastaruoju metu, krizės konteks-
te, buvo sumažinti reikalavimai 
naujai statomiems būstams – 
nebe taip griežtai reikalaujama 
juos pritaikyti neįgaliesiems. 
Pasak P.Mahlamaki, Suomijoje 
ir taip trūksta pritaikytų būstų. 
Neįgaliesiems ir senyviems as-
menims reikėtų apie 500 tūkst. 
gyvenamųjų vietų. Senėjant vi-
suomenei toks poreikis vis auga, 
tačiau, nepaisant to, valdžia rei-
kalavimus šiai sričiai mažina. 
P.Mahlamaki sako, kad neįga-
liųjų pajamos neužtikrina nor-
malaus pragyvenimo. Pati Pirko, 
turėdama sunkią negalią, gauna 
732 eurų išmoką, kuri, pasak jos, 
yra mažesnė nei Suomijos mini-
malus pragyvenimo lygis. Dau-
gelis neįgaliųjų gauna tik bazinę 
pensiją – apie 600 eurų. 

Pasak P.Mahlamaki, tik 17 
proc. neįgaliųjų Suomijoje dirba. 
Palyginti su 71 proc. dirbančiųjų 
iš viso, tai labai mažas skaičius. 
Pagrindinė priežastis – išanksti-
nės negatyvios darbdavių nuos-
tatos. Juk neįgalieji, turėdami 
pritaikytą darbo vietą, gali pui-
kiai dirbti, sako moteris. Ypač 
tai aktualu žmonėms su judėji-
mo negalia, o turintieji psichikos 
ir proto negalią iš viso yra išme-
tami iš darbo rinkos. Pirko nuo-

mone, darbdaviai per mažai pa-
naudoja esamas paramos prie-
mones, daugelis apie jas net ne-
žino. Kita svarbi problema – re-
gėjimo negalią turintieji yra iš-
skiriami iš informacinės visuo-
menės. Be to, tik maža dalis ne-
įgaliųjų gali gauti aukštesnį nei 
pagrindinis išsilavinimą. Taigi 
panašu, kad problemos tos pa-
čios, kaip ir kitose šalyse.

Apie įtrauktį reikia 
kalbėti vienu balsu 

Gunta Anca, ENF viceprezi-
dentė, pabrėžė, kad kalbant apie 
darnią Europą, išskiriami 3 as-
pektai: ekonominis, aplinkosau-
gos ir socialinis. Šie visi dalykai 
yra susiję: pvz., kuriant „žalias“ 
transporto priemones reikia nu-
matyti, kad jos būtų ir žemagrin-
dės. Taip pat siekiant ekonomi-
nio efekto būtina prisiminti, kad 
neįgalieji gali būti ir svarbi var-
totojų dalis: pvz., esant pritaiky-
tam transportui jie naudosis tu-
rizmo paslaugomis ir pan. 

Žmogaus teisių komisaro 
biure atstovas Facundo Chave-
zas taip pat atkreipė dėmesį, 
kad skurdo ir atskirties proble-
mos yra aktualios ne tik neįga-
liesiems, todėl apie įtrauktį rei-
kia kalbėti vienu balsu. Tada jis 
bus geriau girdimas.

Mūsų šalies prezidentė, svei-
kindama konferencijos dalyvius, 
tarsi papildė šia mintį: „Ši konfe-
rencija – tai galimybė diskutuo-
ti ir ieškoti būdų, kaip spręsime 
aktualiausias neįgaliųjų proble-
mas. Tai galimybė dar kartą įvar-
dinti, kad neįgaliųjų rūpesčiai 
yra mūsų visų rūpesčiai. Kad tu-
rime vieni kitiems padėti ir vie-
ni iš kitų mokytis.“ Socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Al-
gimanta Pabedinskienė taip pat 
pabrėžė: sprendžiant neįgaliųjų 
klausimus svarbu, jog jie būtų 
įtraukti į visas politikos sritis, ne 
tik į socialinę apsaugą.

Konferencijos dalyviai su-
tarė – kol kas dar neįgalieji per 
mažai girdimi, per dažnai patiria 
skurdą ir atskirtį. Todėl visoms 
juos ginančioms organizacijoms 
ir šalims Europos Sąjungos na-
rėms dar reikia daug nuveikti, 
kad būtų pasiekti JT neįgalių-
jų konvencijoje numatyti tikslai. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Egidijaus Skipario nuotr. 

Darnus Europos 
vystymasis 

neįsivaizduojamas  
be neįgaliųjų

Konferencijos svečiai.

pasirinkimą lemia išoriniai apri-
bojimai – namų ir darbo aplin-
kos nepritaikymas, sunkumai 
nuvykstant į darbo vietą. Todėl 
organizuojant neįgaliųjų moky-
mą, prioritetas teikiamas toms 
programoms, kurios leidžia dirb-
ti savarankiškai – smulkaus vers-
lo administravimo, medžio dizai-
no, juvelyro, siuvėjo. Siekiama, 
kad baigęs mokymosi progra-
mą neįgalusis turėtų aiškų toles-
nės profesinės veiklos planą, to-
dėl dar mokantis nuosekliai pla-
nuojami pirmieji karjeros žings-
niai po reabilitacijos: organizuo-
jami susitikimai su neįgaliųjų 
verslo konsultantais, darbo bir-
žos užimtumo rėmimo specialis-
tais, sėkmingai dirbančiais neįga-
liais verslininkais, kurie gali pa-
dėti negalią turintiems žmonėms 
bei suteikti žinių, kaip pareng-
ti verslo planus, pagrįsti jų eko-
nominę naudą, padėti parengti 
reikalingą dokumentaciją ir pa-
sinaudoti valstybės parama bei 
ją administruoti. 
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Psichologo
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Darboholizmas – visuo-
menėje gerbiama ir, ko 

gero, pati „priimtiniausia“ iš visų 
egzistuojančių priklausomybių 
(alkoholizmo, lošimų, narkoma-
nijos, seksomanijos ir t.t.). Tad 
pakalbėkime apie geriausią iš 
blogybių...

Liguistos meilės požymiai
Liguistai savo darbą mylin-

tį žmogų atpažinti nėra sunku. 
Darboholikui net ir po įtemp-
tos darbo dienos sunku užsiim-
ti kita veikla. Patenkintas jaučia-
si tik dirbdamas. Apie jį sakoma: 
„Šiaip jis niūrus, nenusileidžian-
tis, pažeidžiamas, tačiau darbe 
tarsi „persikūnija“: tampa ener-
gingu, pasitikinčiu savimi ir sa-
varankišku. Jeigu nedirba, jaučia-
si nepatenkintas ir suirzęs. Baig-
damas kokį nors darbą, jaučia ne-
pasitenkinimą dėl to, kad „grei-
tai viskas baigsis“, ir iškart ima 
galvoti apie tai, kokį darbą darys 
po to. Dažnai darboholikas kelia 
sau pernelyg didelius reikalavi-
mus ir tikslus, kurių negali pa-
siekti. Nesėkmės darbe jam pri-
lygsta katastrofai.

Darboholikas nesupranta po-
ilsio prasmės ir nejaučia džiaugs-
mo ilsėdamasis. Paniškai ven-
gia „nieko neveikimo“ būsenos, 
nes darbo nebuvimas, jo supra-
timu, – laiko švaistymas veltui 
arba tinginystės požymis. Ga-
liausiai jis apskritai nebesugeba 
pabūti nieko nedarydamas. To-
dėl jei yra priverstas „nieko“ ne-
veikti, tai bent pasilieka sau teisę 
nuolat galvoti apie darbą.

Kai žmogus darbą myli labiau už save
Darbas darboholikui – ne vie-

na iš gyvenimo sferų, bet visas 
gyvenimas, pakeičiantis prisiriši-
mą, meilę, pramogas ir kitas veik- 
los formas.

Po sunkaus darbo turi 
būti dar sunkesnis darbas

Savo darbą mėgstantis žmo-
gus turi tikslą, jam svarbus dar-
bo rezultatas, o profesinė veikla – 
viena iš gyvenimo sričių, savire-
alizacijos būdas, savęs aprūpini-
mo ir materialinės gerovės sukū-
rimo priemonė. Profesinė veikla 
jam teikia malonumą, bet lygiai 
taip pat jam džiaugsmą teikia 
buvimas su šeima. Sveikai pani-
rusio į darbą žmogaus nuostata: 
„Po sunkaus darbo turi būti ge-
ras poilsis“.

Darboholikui viskas atvirkš-
čiai: darbo rezultatas neturi pras-
mės, pats procesas – prasmė, dar-
bas – vertingai panaudotas lai-
kas. Šeima ir šeimyniniai santy-
kiai darboholiko yra suvokiami 
kaip dėmesį nuo darbo atitrau-
kiantys veiksniai ir todėl arti-
mųjų prašymas skirti jiems dau-
giau laiko darboholikui kelia su-
sierzinimą.

Vienas iš svarbiausių darbo-
holizmo požymių – tai stiprus ir 
nuolatinis sėkmės bei aplinkinių 
pripažinimo siekis. Darboholikas 
baiminasi patirti nesėkmę, „pra-
rasti įvaizdį“, bijo, kad jį apkal-
tins nekompetentingumu ar pa-
laikys tinginiu, jam baugu nuo 
minties, kad vadovo akyse jis 
gali tapti „blogesniu“ darbuoto-
ju nei kiti.

Darboholizmas laikomas to-
kia pat savęs naikinimo forma, 
kaip kad ir kitos priklausomybės: 
alkoholizmas, narkomanija, loši-
mai, seksomanija ir t.t. Tai bėgi-
mas nuo realybės, kuomet siekia-
ma darbine veikla kompensuoti 
tai, ko nepavyksta gauti ne dar-
be. Darboholizmas sukelia per-
vargimą, išsekina jėgas, kurių 
nebeužtenka kitoms veikloms, ir 
atitinkamai susiaurina žmogaus 
interesų ratą. Pagrindiniu tikslu 
tampa noras jaustis reikalingu ir 
nepakeičiamu darbuotoju. 

Darboholiko šeiminio 
gyvenimo ypatumai
„Pabėgimas į darbą“ nuo kas-

dienio gyvenimo gali būti susijęs 
su nesugebėjimu patirti „mažų 
gyvenimo džiaugsmų“, nesuge-
bėjimu sukurti ir pajusti komfor-
tą namuose. Priklausomas nuo 
darbo žmogus tiek susikoncen-
truoja į savo darbą, kad palaips-
niui atitolsta nuo šeimos, drau-
gų, ankstesnių pomėgių.

Vienas svarbiausių dalykų, 
darančių įtaką šeiminiam gyve-
nimui, yra tai, kad sulig darbo-
holizmo laipsnio augimu didėja 
emocinio tuštumo jausmas ir ma-
žėja empatija (gebėjimas atjaus-
ti kitą žmogų). Girdėdamas ar-
timųjų prašymus skirti jiems 
daugiau dėmesio, darboholikas 
jaučiasi nesuprastas, nevertina-
mas, mano, kad iš jo reikalau-
jama „persiplėšti“, artimieji lai-
komi „nedėkingais veltėdžiais“. 
Dėl to komplikuojasi asmeniniai 
santykiai ir darboholikui jie tam-
pa tarsi našta, kurią palengvinti 
gali tik darbas. Darboholikas pa-
sąmoningai ima ieškoti priežas-
čių, kad išvengtų šeiminių prob-
lemų ir santykių aptarimo, nebe-
dalyvauja vaikų auklėjime, ne-
suteikia jiems emocinės šilumos 
ir neatsiliepia į vaikų poreikius. 

Darboholizmas neretai teisi-
namas tuo, kad tai – materiali-
nė būtinybė, „tokia įmonės po-
litika“, „vienintelė karjeros gali-
mybė“ ir pan. Netgi darboholi-
ko hobis paprastai būna susijęs 
su „šeimos maitintojo“ vaidme-
niu. Tai – darbas sode, medžio-
klė, žvejyba ir t.t. Jeigu darbo-
holikas negali visiškai savęs re-
alizuoti darbe, jis visa galva pa-
nyra į hobį, kuris ilgainiui tam-
pa vieninteliu ir esminiu gyveni-
mo interesu.

Darnūs santykiai būna tik 
tose šeimose, kuriose sutuokti-
nis nepriekaištauja darboholikui 
ir priima viską taip, kaip yra. Ta-
čiau tai nereiškia, kad pats jau-
čiasi laimingas ir kad vaikams 
netrūksta tėčio ar mamos dėme-
sio. Tiesiog šeima išmoksta gy-
venti „deficito“ principu.

Be darbo – kaip be oro
Ne darbo metu (atostogos, 

liga, atleidimas iš darbo ir t.t.) 
darboholikas dažnai priklauso-
mybę nuo darbo pakeičia kita 
priklausomybe – ima vartoti al-
koholį ir pan.

Atostogų metu jaučiasi tarsi 
atplėštas nuo savo narkotiko – 
darbo ir deda visas pastangas, 
kad atotrūkis būtų minimalus: 
vežasi darbo su savimi, atsiliepia 
darbiniu telefonu, teigdamas sau 
ir kitiems, kad tai labai svarbu ir 
be jo kiti neišsivers, nuolat galvo-
ja, ką darys sugrįžęs, kalbasi su 
sutuoktiniu apie darbą (žinoma, 
savo) ir net sužinojęs ar pama-
tęs ką nors naujo, galvoja, kaip 
tai panaudos darbinėje veikloje. 
Kitaip tariant, darboholikas ne-
siilsi, jis dirba toliau.

Išėjęs į pensiją, jaučiasi nie-
kam nereikalingas ir nieko ver-
tas. Paprastai tokie žmonės savo 
energiją nukreipia arba, galima 
sakyti, „perkelia“ į liguistą po-
linkį perdėtai rūpintis savo svei-
kata. Tuomet visas laikas ir ener-
gija skiriami ligos paieškoms ir 
gydytojų kabinetų durų varsty-
mui. Kita vertus, darboholikams 
išties būdinga gerokai didesnė 
rizika sirgti širdies ir kraujagys-
lių ligomis.

Kas pirmiau tampa 
darboholiku?

Visuomenėje darboholizmas 
dažniau paplitęs tarp vyrų, ta-
čiau moterų emancipacija spar-
čiai plečiasi ir į šią sritį. Ir jau 
šiandien galima stebėti nemažai 
moterų, kurias būtų galima drą-
siai pavadinti darboholikėmis.

Į darboholizmą dažniausiai 
yra linkę vyresni (anksčiau gimę) 
vaikai arba vienturčiai. Didesnę 
riziką turi vaikai, išaugę psicho-
logiškai probleminėse šeimo-
se, kuriose vyraujanti problema 
buvo priklausomybė: nuo su-
tuoktinio, alkoholio, narkotinių 
medžiagų, darbo ir pan. Pavyz-
džiui, Reginos tėtis buvo agresyvaus 
tipo alkoholikas, mama – jautri, ne-
savarankiška, nuo sutuoktinio tiek 
emociškai, tiek materialiai priklauso-

ma moteris. Regina prisimena, kad 
ji labai stengdavosi atlikti kuo dau-
giau namų ruošos darbų, kad padė-
tų mamai, kad mama nesakytų „koks 
sunkus mano gyvenimas“. Mokyklo-
je ji siekė gauti kuo aukštesnius įver-
tinimus, tarsi norėdama kompen-
suoti šeimos „gėdą“. Reginos tikslas 
buvo įstoti į geriausią šalies univer-
sitetą ir visiems įrodyti, kad alkoho-
liko vaikas gali pasiekti daugiau už 
„normalių“ tėvų vaikus. Neturėda-
ma, jos manymu, „geros“ šeimos, ji 
norėjo būti geresnė už visus kitose 
gyvenimo srityse: iš pradžių moksle, 
vėliau – profesinėje veikloje.

Rizikos grupei priklauso ir 
dirbantieji įmonėse, kuriose ska-
tinami viršvalandžiai, apdova-
nojami savęs netausojantys ir 
darbui atsiduodantys darbuo-
tojai, kur kuriama konkurenci-
nė atmosfera („išliks tik geriau-
sieji“, „nesamanoja tik riedan-
tys akmenys“ ir pan.), taip pat 
ten, kur labiau vertinama kieky-
bė negu kad kokybė. 

Receptas „ką daryti?“
Pirmiausia yra svarbu suvok-

ti, kad darboholizmas – progre-
suojanti priklausomybė, kuri il-
gainiui sukelia fizinį ir psicho-
loginį „perdegimą“. Antra, rim-
tai pergalvoti ir „subalansuoti“ 
darbo ir poilsio režimą. Griežtai 
atsisakyti darbo laisvu metu ir 
priverstinai nukreipti bet kokias 
mintis apie darbą. Daugiau ben-
drauti su šeimos nariais ir drau-
gais. Darbo metu daryti pertrau-
kas. Nepiktnaudžiauti alkoholiu 
ir kitomis priklausomybes suke-
liančiomis medžiagomis. „Ne-
pasinerti“ tik į vieną hobį. Ir pla-
nuoti vasaros atostogas.

Jeigu „nedirbimas“ sukelia 
stiprius savigraužos jausmus ir 
tiesiog stumte stumia dirbti dau-
giau – kreiptis į psichologą. Kar-
tais psichologinės pagalbos rei-
kia ir sutuoktiniui, kad jis supras-
tų ir psichologiškai palaikytų 
mylimo žmogaus sprendimą at-
sisakyti žalingo gyvenimo būdo.

Laura BRATIKAITĖ-
ČEKANAUSKIENĖ

Psichologė

Kosulys būna produkty-
vus (kitaip – drėgnasis, 

atkosima skreplių) ir neproduk-
tyvus (kitaip – sausasis, neatkosi-
ma skreplių). Priklausomai nuo 
požymių trukmės, skiriamos 
šios kosulio rūšys: ūminis (ne il-
giau kaip 1–2 savaitės), užsitęsęs 
(nuo 2 savaičių iki mėnesio), reci-
dyvinis (nuo mėnesio iki 8 savai-
čių) ir chroniškas (daugiau negu 
2 mėnesiai).

Pastaba. Įsidėmėtina, jog bū-
tina kreiptis į gydytoją (beje, šios 
ir kitos nuorodos skirtos tik su-
augusiems žmonėms, apie vai-
kus šiame rašinyje nerašome) 
šiais atvejais: 1) kai neproduk-
tyvus kosulys (toliau – kosulys) 
trunka ilgiau negu 2 savaites, 
2) atsiradus kosuliui po dusulio 
priepuolio, 3) kai kartu su kosu-

Varginantis neproduktyvus kosulys
liu yra triukšmingas ir pagrei-
tėjęs kvėpavimas, 4) kai kosu-
lys toks intensyvus, jog ligonis 
springsta, nebegali gerti.

Kas dažniausiai sukelia 
kosulį

Dažniausiai kosulį sukelia: 
plaučių tuberkuliozė, kitos kvė-
pavimo takų, plaučių infekci-
nės ligos (sukelia virusai, bak-
terijos, grybeliai), alerginės li-
gos (alerginė sloga, bronchinė 
astma ir kt.), širdies ir krauja-
gyslių ligos (širdies yda, plau-
čių infarktas, padidėjęs kraujos-
pūdis mažajame kraujo apyta-
kos rate), nervų ir psichinės li-
gos (esant paralyžiuotiems kai 
kuriems nervams, sutrinka riji-
mas, maistas patenka į kvėpavi-
mo takus; taip pat dar gali būti 
įpročio kosulys bei isterija ser-
gančiųjų kosulys), cheminės dir-

ginančios medžiagos (acetonas, 
amoniakas, chloras, sieros diok-
sidas, stiprios rūgštys ir t.t.), rū-
kymas, ilgalaikis kai kurių vais-
tų vartojimas (pvz., enalaprilio), 
vitamino D stygius ir kalcio kon-
centracijos kraujyje sumažėji-
mas (dėl to gali susiaurėti gerk- 
los ir pasunkėti kvėpavimas) bei 
kitos priežastys.

Mechaninės kosulio 
priežastys

• per didelis krūvis balso sty-
goms, kai ilgai, dažnai kalbama 
ar dainuojama,
• balso stygų mazgeliai (kitaip – 
dainininkų mazgeliai; beje, gali at-
sirasti ir kitų profesijų žmonėms,
• pailgėjęs ir pabrinkęs (perša-
lus) ryklės liežuvėlis,
• dėl susikaupusių dujų žarno-
se ir skysčio pilvo ertmėje aukš-
tai pakilusi diafragma (diafrag- 

ma – plona raumeninė plokštelė 
su sausgysliniu centru, skirianti 
krūtinės ertmę nuo pilvo ertmės),
• kvėpavimo takų svetimkūnis 
(patekęs valgant ar kvėpuojant),
• gerybiniai ar piktybiniai aug- 
liai, spaudžiantys trachėją (tra-
chėja – kvėpuojamoji gerklė, tuš-
čiaviduris vamzdelis, jungiantis 
gerklas su bronchais; yra tarp 
kaklo šeštojo ir krūtinės penkto-
jo slankstelio, priešais stemplę; 
apačioje šakojasi į du pagrindi-
nius bronchus) arba bronchus 
(bronchai – kvėpavimo siste-
mos dalis – standūs vamzdeliai, 
kuriais oras iš trachėjos patenka 
į plaučius), 
• skrandžio turinio patekimas į 
stemplę; dažniausiai taip nutin-
ka arba miegant, arba šiaip gu-
lint, kai dėl prislopintų refleksų 
skrandžio turinys pakyla iki gerk- 
lų ir patenka į kvėpavimo takus,

• padidėjusi skydliaukė,
• išsiplėtusi aorta (aorta – di-
džiausia organizmo arterija; pra-
sideda širdies kairiajame skilve-
lyje, kyla aukštyn, suka į kairę 
ir atgal, ties ketvirtuoju stuburo 
slanksteliu ima leistis žemyn).

Kosulį slopinantys vaistai
Įveikti bet kokios kilmės ko-

sulį įmanoma tik tuomet, kai ži-
noma ir šalinama jį sukėlusi prie-
žastis (teks apsilankyti pas gy-
dytoją). Tiesa, išskirtiniais atve-
jais, laikinai aplenkiant kosu-
lį sukėlusią vieną ar kelias prie-
žastis, neproduktyvusis kosulys 
gali būti slopinamas gydytojo pa-
skirtais vaistais. Deja, visi šios rū-
šies vaistai gali turėti įvairių ne-
malonių šalutinių reiškinių, o ko-
sulys būna slopinamas tik maž-
daug 2–3 val.

Romualdas OGINSKAS
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Simonas Bendžius LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ pristato kom-
piuterinę programą, kuri padeda neįgaliųjų reabilitacijai. 

Ekrane mažas vaikas renka 
obuolius. Šį vaiką virtualiu būdu 
judinate jūs, keldamas ranką. 
Kai ranką pakeliate jūs, ją pake-
lia ir vaikas, kai paeinate į šoną, 
pajuda ir jis. Bet tai – ne kompiu-
terinis žaidimas, o „DevMotion“ 
kompanijos sukurta, fiziškai to-
bulėti padedanti virtualios rea-
bilitacijos programa, skirta ne-
galią turintiems ar traumą pa-
tyrusiems 5–15 metų amžiaus 
vaikams.

„Iš tikrųjų šis žaidimas ir visi 
šie judesiai – obuolių rinkimas 
ar skraidančio paukščio nubai-
dymas – paremti reabilitaciniais 
pratimais ir konsultacijomis su 
fizioterapeutais bei reabilito-
logais. Įdomiausia, kad paskui 
visi duomenys apie šį žaidimą 
keliauja terapeutui tiesiai į kom-
piuterį, kur yra saugomi, anali-
zuojami ir pateikiami supranta-
ma forma“, – pasakoja „DevMo-
tion“ kompanijos atstovas An-
drius Bičeika, virtualios reabili-
tacijos programą pristatęs inova-
cijų parodoje ICT2013. A.Bičeika 
pasakoja, kad gydytojas gali ste-
bėti, kaip pacientui sekasi, koks 
jo progresas, žaidimą keisti, o 
pacientas, tarkim, patyręs trau-
mą arba jau nuėmus gipsą nuo 
rankos, gali žaisti ir neišeidamas 
iš namų. Pasak A.Bičeikos, virtu-
alios reabilitacijos nauda ta, jog 
galima sumažinti lėšas, skirtas 
sveikatos išlaidoms. Užuot dir-
bę su vienu žmogumi, gydyto-

jai vienu metu galės dirbti su ke-
turiais ar penkiais pacientais, be-
sigydančiais namuose. Taip pat 
sveikatos apsauga bus prieina-
ma tiems, kurie gyvena nuoša-
liose vietovėse, kaimuose ar gy-
venvietėse.

Žaidžiant skatinami stan-
dartiniai judesiai – pakelti ran-
kas, sulenkti alkūnes, kurie re-
komenduojami po kokio nors 
sužeidimo ar vystymosi sutri-
kimo. Taip pat yra sukurta ke-
letas žaidimų, lavinančių sme-
genų veiklą, kognityvinį mąs-
tymą: pacientas turi atskirti ge-
ruosius nuo blogiukų – blogiu-
kus nubaidyti, geruosius palik-
ti. Yra balanso kambarys, kuria-
me žmogus tam tikrą laiką turi 
išlaikyti pusiausvyrą.

Šiuo metu pasaulyje virtu-
alia reabilitacija užsiima maž-
daug 6–8 kompanijos, Lietuvo-
je įsikūrusi  „DevMotion“ yra 
dar naujokė šioje srityje. Siekia-
ma, kad jų produkciją pradėtų 
naudoti ne tik Lietuvos, bet ir 
pasaulio įstaigos bei vartotojai. 
„DevMotion“ kompanijos sie-
kia tobulinti produktą ir skatina  
žaidimų kūrėjus, tyrimų centrus 
visame pasaulyje kurti žaidimus 
ar programas, kurios būtų skir-
tos ne tik vaikams, bet ir suau-
gusiesiems, senoliams, sporti-
ninkams, turintiems įvairiausių 
patologinių sutrikimų, efekty-
viai, saugiai ir greitai sveikti na-
muose arba klinikose.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Virtuali reabilitacija

Roma Mėčienė laikraštyje „Žemaitis“ pasakoja apie berniuką, 
turintį negalią, tačiau įveikiantį visas kliūtis. 

Šeštokui Tadui Tamošaus-
kui mokykloje daug įdomiau. 
Ir ten visi draugiški, niekas iš jo 
nesityčioja, nesišaipo, neskriau-
džia, nors Tado abi rankutės – 
nesveikos. O mokytis berniukas 
mėgsta nuo mažens. Dar būda-
mas pradinukas sakydavo, kad 
užaugęs bus mokytoju. Dabar jį 
labiau traukia technika. 

Vaikas anksti suprato, kad 
jis – kitoks, tačiau tai niekam 
neužkliuvo. Seneliai, suvokda-
mi, jog anūkui fizinis darbas 
bus per sunkus, kiek įmany-
dami stengėsi jį išmokyti skai-
tyti bei rašyti. Tamošauskai iš 
pradžių abejojo, ar anūkui pa-
vyks išmokti rašyti, tačiau kly-
do. Kiek buvo džiaugsmo, kai 
jie suprato, jog anūkas – gabus 
ir dėl mokslų bėdų neturės. Jei-
gu šiandien vaiko seneliai būtų 
gyvi, džiaugtųsi matydami, 
kaip gerai šiam sekasi. 

Jau tuomet Tadas domėjo-
si įvairia technika, o dviratuku 
taip vikriai lakstė po nelygų, 
žole apžėlusį kiemą, kad sun-
ku buvo įsivaizduoti, jog ber-
niukas – neįgalus. 

Šiuo metu Tadas su mama, 
patėviu ir trejų metų broliuku 
Tomu gyvena Plungės rajone, 
Sėlenių kaime. Jo mama sako,  

kad Tadas stengiasi būti toks, 
kaip visi. Jis net traktorių moka 
vairuoti ir jau seniai prašo, kad 
mama nupirktų mopedą. Bet 
kuris žmogus, pirmą kartą išvy-
dęs Tadą, suabejotų, ar jo mama 
neišsigalvoja, ar berniukas ti-
krai tiek gali. Tačiau vaikas jau 
ne tik traktorių, bet ir automo-
bilį vairuoti sugeba. 

Šeštokas sakė, jog labiausiai 
jam patinka technologijos pa-
mokos, per kurias vaikai daro 
įvairius darbelius iš medžio, 
tarp mėgstamiausių Tado da-
lykų – kūno kultūra. Daugeliui 
atrodo, jog neįgalūs vaikai to-
kių pamokų nelanko, o Tadui 
labai patinka žaisti futbolą ir 
kvadratą. Tą patvirtino ir mo-
kyklos direktorius Arūnas Vai-
nušis. Jis prisiminė, kaip apstul-
bo, pirmąkart išvydęs kvadratą 
žaidžiantį Tadą. Ir ne šiaip sau, 
bet gerai žaidžiantį. 

Neįgalus vaikas bendrojoje 
mokykloje – tarsi lakmuso po-
pierėlis, kuris geriau už bet ko-
kius žodžius parodo, kaip mo-
kyklos bendruomenė priima 
kitokius žmones. Tadui pasise-
kė – Šateikių pagrindinėje mo-
kykloje jam smagu. Gal dėl to 
vaikas ir ateina į ją anksčiau... 
už direktorių. 

Neįgalus vaikas – tarsi lakmuso 
popierėlis visai mokyklai

Negalia neatima talento
„Scena – tai vieta, kur tu esi ne 

tu. Joje gali įgyvendinti net savo 
svajones“, – sako neregė aktorė 
Irma Jokšytė. 

„Teatras – tai mano gyvenimas. 
Tai suteikta galimybė 100 proc. pa-
sireikšti, atskleisti savo talentus, 
gabumus“, – taip mano neįgalio-
jo vežimėliu judantis Andžejus 
Matusevičius. 

„Žmogus turi tobulinti savo 
dvasines galias ir teatras tam pa-
deda“, – teigia be ramentų ne-
paeinantis Algirdas Vladislovas 
Šalkauskas. 

Šitaip kalba neįgaliųjų teatro 
aktoriai, kurie, vaidindami sce-
noje, įgyvendina galbūt tai, ką 
negalia buvo iš jų atėmusi – tapti 
aktorium. Ir ne mėgėjų teatre, o 
siekiančiame tapti profesionaliu, 
kur dirbama su žinomais režisie-
riais ir scenografais, šalia tik- 
rų aktorių. Šis teatras išaugo iš 
trupės „Lašai“, vėliau jo aktoriai 
studijavo Mažojoje teatro akade-
mijoje. Teatro iniciatorė Laima 
Svetlana Zemleckienė sako su-
sapnavusi, kad jai reikia dirbti 
šia linkme. Todėl prieš 5-erius 
metus ėmėsi kurti teatrą, kurio 
aktoriai – neįgalieji vaidintų kar-
tu su sveikaisiais ir taip atskleis-
tų savo talentus, padėtų griau-
ti stereotipus apie negalią. „Juk 
negalia talento neatima“, – sako 
L.Zemleckienė. 

Teatras padėjo atrasti 
save 

Dabar teatre dirba 25 žmo-
nės. 23 iš jų turi negalią. L.Zem-
leckienė sako, kad nėra jokios 
ypatingos atrankos į teatrą, svar-
biausias reikalavimas – norėti 
atiduoti save scenai. Todėl čia 
vaidina, padeda paruošti sce-
ną, dirba su apšvietimu ir akli, ir 
vežimėliais judantys, ir sunkiai 
vaikštantys, ir kitokių negalių 
turintieji. Kai kurie iš jų yra mo-
kęsi aktorystės meno, kiti – ban-
dę vaidinti kada nors vaikystė-
je, o dar kiti į sceną kopia be jo-
kios patirties ar mokslų. 

Neįgalią močiutę naujame 
teatro spektaklyje „8 mylinčios 
moterys“ vaidinsianti Zita Ba-
nelienė žavisi, kokia čia drau-

Scena nepaiso negalios

giška atmosfera. Pasak jos, kai 
kada nėra tinkamų sąlygų repe-
tuoti, spektakliui ruošiamasi su-
sigrūdus mažyčiame kambary-
je, tačiau nė vienas aktorius ne-
dejuoja, nesiskundžia, vieni ki-
tiems padeda. Moteris į teatrą 
atvedė savo neįgalų sūnų, kuris 
dabar čia dirba scenos darbinin-
ku, tada ir jai pačiai (Zita nebega-
li dirbti, nes gyvena su dirbtiniu 
širdies vožtuvu) buvo pasiūlytas 
vaidmuo. Ji džiaugiasi, kad tea-
tras padėjo iš naujo atrasti save. 

A.Matusevičius pasakoja, 
kad jo šeimoje juokaujama, jog 
meilę teatrui jam greičiausiai 
įkvėpė mirusios rusų dramos 
teatro aktorės, kurios bute gy-
vena, dvasia. „Galbūt ji iki šiol 
ten sklando“, – sako vaikinas. 
Andžejus yra įsitikinęs: teatras – 

Neįgaliųjų naujasis teatras švenčia savo veiklos 5-metį. Jo 
aktoriai, vaidinantys vienoje scenoje su profesionaliais ak-
toriais, nedejuoja dėl smulkmenų: jie džiaugiasi galimybe 
kurti ir nors scenoje pabūti „sveikais“. 

ir užuolaidos, ir žodžiai, tačiau 
tai nesumažina buvimo scenoje 
džiaugsmo. 

Kasmet – po porą 
spektaklių 

Per 5 savo veiklos metus tea-
tras jau pastatė 8 spektaklius, da-
bar rengia 9-tą. L.Zemleckienė 
sako, kad kiekvienas spektak-
lis statomas vis su kitu režisie-
riumi, išbandomi patys įvai-
riausi žanrai, kad aktoriai ga-
lėtų ko nors naujo išmokti. 
Pirmasis jų pastatytas spekta-
klis „Stiklinis žvėrynas“ rodo-
mas ir iki šiol (beje, jį jubilie-
jaus proga buvo galima pama-
tyti Vilniaus mažajame teat- 
re). Kasmet teatro repertuare at-
siranda vis nauji pavadinimai: 
„Pasiuntinys“, „Lietuvos Vilkė 
Didžioji Kunigaikštienė“, „Uba-
gų sala“ (visi 2010 m.), „Kuršo 
bėglys“ (2011 m.), taip pat „Du-
rys“ (klounados žanro) ir spek-
taklis pagal Maironio kūrybą 
„Beauštanti“. Šiemet teatras pa-

Scenoje – tik dalis teatro kolektyvo. 

jo gyvenimo kelias ir mano, kad 
jam pasisekė – turi galimybę da-
ryti tai, kas patinka. Jis, kaip ir 
keletas kitų Neįgaliųjų naujojo 
teatro aktorių, yra baigęs Ma-
žąją teatro akademiją. Tiesa, vai-
kinui nepavyko įstoti į Teatro ir 
muzikos akademiją (gal rate-
liai sukliudė), bet jis sako nenu-
simenantis – juk turi galimybę 
bendrauti su žiūrovais. Nega-
lia tam visiškai netrukdo: „Tai, 
kas yra minusas, gali tapti pliu-
su, – sako vaikinas. – Svarbiau-
sia – dvasios stiprybė.“ 

Na, o I.Jokšytė – puiki daini-
ninkė, besirengianti ambicingos 
kambarinės vaidmeniui naujaja-
me spektaklyje. Ji pasakoja, kad 
kartais dėl to, kad nemato, pa-
sitaiko ir kuriozų – susipainioja 

statė ikimokyklinio amžiaus vai-
kams skirtą spektaklį „Drąsio-
ji Melisa“, jau dabar rengiama 
detektyvinė komedija „8 mylin-
čios moterys“. 

Daug emocijų aktoriams su-
kelia tai, kad žiūrovai kartais ne-
pastebi, kuris aktorius turi nega-
lią. Žinoma, negali nematyti ra-
telių, tačiau, A.Matusevičiaus tei-
gimu, ne kartą teko girdėti žiū-
rovus sakant, kad į vežimėlį jie 
kreipia dėmesį tik iš pradžių, 
vėliau, įsijautę į spektaklį, jų tar-
si nebemato. O taip turbūt ir yra 
pasiekiamas pagrindinis teatro 
tikslas – griauti stereotipus apie 
neįgaliuosius, trinti sieną tarp jų 
ir kitų, šiuo metu neturinčių ne-
galios. 

Ištrauka iš spektaklio „Pasiuntinys“.

Emilija STONKUTĖ
Autorės nuotr. 
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 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, lapkričio 25 d. 
9.00 Kobra 11 (74) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie (kart.). 10.30 Lyde-
rių turnyras „Žinių riteriai ir damos“. 
11.45 Žingsnis po žingsnio. 12.00 
Namelis prerijose (185). 13.00 Stilius 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lie-
tuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (59) N-7. 17.00 Kobra 11 (75) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 18.55 Premjera. Rojus Lietuvoj 
(47). 19.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 20.25 Perlas. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 Tei-
sė žinoti. Pertraukoje – 22.00 Perlas. 
22.40 Vakaro žinios. 22.55 Užsienio 
naujienos. 23.10 Dokumentinio kino 
vakaras. Premjera. Keisčiausi pasau-
lio ginklai. 3 d. Sumaniosios bombos 
paieškos. Didžioji Britanija, 2013 m. 
(Subtitruota). 0.10 Viena byla dviem 
(59) (kart.) N-7. 1.25 Dėmesio cen-
tre (kart.). 

Antradienis, lapkričio 26 d. 
9.00 Kobra 11 (75) (kart.) N-7. 

10.00 Muzikinis projektas „Auksinis 
balsas“ (kart.). 12.00 Namelis preri-
jose (186). 13.00 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 13.55, 14.10 Laba 
diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 
14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.50 Viena byla dviem (60) N-7. 
17.00 Kobra 11 (76) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 Prem-
jera. Rojus Lietuvoj (48). 19.30 Emi-
grantai. 20.25 Perlas. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 Pi-
nigų karta. Pertraukoje – 22.00 Perlas. 
22.40 Vakaro žinios. 22.55 Užsienio 
naujienos. 23.10 Prisikėlęs faras (25) 
N-7. 0.10 Viena byla dviem (60) (kart.) 
N-7. 1.25 Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, lapkričio 27 d. 
9.00 Kobra 11 (76) (kart.) N-7. 

10.00 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok!“ (Kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (187). 13.00 Emigran-
tai. Socialinės dokumentikos laida 
(kart.). 13.55 Laba diena, Lietuva. Tie-
sioginė aktualijų laida. 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Viena byla dviem (N-7. 61) 
17.00 Kobra 11 (N-7. 77) 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 Prem-
jera. Rojus Lietuvoj (49). 19.30 Bėdų 
turgus. Pokalbių laida. Ved. Edita Mil-
dažytė. 20.25 Perlas. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. Ved. 
Edmundas Jakilaitis. 21.30 Lietuva 
gali. Verslo dokumentika. 22.00 Per-
las. 22.05 Lietuva gali. Verslo doku-
mentika. 22.40 Vakaro žinios. 22.55 
Užsienio naujienos. 23.10 Prisikėlęs 
faras ( N-7. 26) 0.10 Viena byla dviem 
(N-7. 61) (kart.). 1.25 Dėmesio cen-
tre (kart.). Ved. Edmundas Jakilaitis. 

Ketvirtadienis, lapkričio 28 d. 
9.00 Kobra 11 ( N-7. 77) (kart.). 

10.00 Rojus Lietuvoj (47) 2013 m. 
(kart.). 10.30 Rojus Lietuvoj (48) 2013 
m. (kart.). 11.00 Pinigų karta. Publi-
cistinė laida (kart.). 12.00 Namelis 
prerijose (188) 13.00 Bėdų turgus. 
Pokalbių laida (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Viena byla dviem (N-7. 62) 
17.00 Kobra 11 (N-7. 78) 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 19.00 Euro-
pos Sąjungos Rytų partnerystės foru-
mą pasitinkant. Tiesioginė transliacija 
iš Valdovų rūmų. 19.30 Klaidos kaina 
N-7. 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre. 21.30 Spe-
cialus tyrimas. Pertraukoje – 22.00 
Perlas. 22.40 Vakaro žinios. 22.55 
Užsienio naujienos. 23.10 48 valan-
dų para. Komiška drama. Prancū-
zija, 2008 m. N-14. 1.00 Viena byla 
dviem (62) (kart.) N-7. 2.15 Dėmesio 
centre (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 29 d. 
8.10, 11.10, 13.10 Europos Są-

jungos Rytų partnerystė. Vilniaus fo-
rumas. Speciali laida. 11.00, 13.00, 
15.30 Žinios. 13.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.50 Viena byla dviem (63) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (79) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 

18.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 19.00 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Duo-
kim garo! Pertraukoje – 22.00 Perlas. 
23.00 Durys atsidaro. 23.30 Detektyvė 
King (13) N-7. 0.30 Viena byla dviem 
(63) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, lapkričio 30 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus 
(kart.). 7.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Aivenhas (51). 9.30 Odisė-
jo klajonės (6). 10.00 Linksmoji kny-
ga. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 11.30 Pasaulio panorama. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Audrų 
pasauliai (1). 13.00 Šeštadienio de-
tektyvas. Premjera. Inspektorius Lui-
sas (4/1) N-7. 15.00 Istorijos detekty-
vai. 15.30 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (subtitruota). 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.10 Sveiki-
nimų koncertas. 18.30 Lyderių turny-
ras „Žinių riteriai ir damos“. 19.50 Visi 
namie. 20.25 Perlas. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Muzikinis projektas „Auksi-
nis balsas“. 23.20 Premjera. Rokis 5. 
Veiksmo drama. JAV, 1990 m. N-14. 
1.40 Pasaulio dokumentika. Audrų pa-
sauliai (1) (kart.). 

Sekmadienis, gruodžio 1 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 8.00 Girių horizontai. 
8.30 Kaimo akademija. 9.00 Nuoty-
kiai elfų šalyje (16). 9.30 Odisėjo kla-
jonės (7). 10.00 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota). 10.30 Brolių Grimų 
pasakos. Prašoktos kurpaitės. Vokieti-
ja, 2011 m. 11.45 Klausimėlis.lt 12.00 
Pasaulio dokumentika. Senovės pa-
sauliai. 5 d. Vertybių respublika. Di-
džioji Britanija, 2010 m. (Subtitruota). 
13.00 Detektyvo klasika. Mis Marpl. 
Vienu pirštu (2/4) N-7. 15.00 Krep-
šinis. LKL čempionatas. Prienų „To-
nybet“ – Kauno „Žalgiris“. Pertrauko-
je – 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 17.00 Tėvų klasė. 17.30 Sti-
lius. 18.30 Nacionalinis šokio talentų 
konkursas „Šok!“. 20.30 Panorama. 
20.45 Savaitė. 21.15 Premjera. Už-
sispyrusi blondinė. Komedija. JAV, 
2001 m. N-7 (subtitruota). 23.20 De-
tektyvo klasika. Mis Marpl. Vienu pirš-
tu (2/4) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, lapkričio 25 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (3) (kart.). 7.25 
Simpsonai (7) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (133) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1781). 10.00 Vyno kelias 
(15, 16) N-7. 11.00 Keturkojis herco-
gas. Komedija. Didžioji Britanija, Ka-
nada, 1999 m. N-7. 12.55 Monsu-
nas (20) N-7. 13.30 Antinas Narsuo-
lis (19). 14.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (4). 14.30 Simpsonai (8) N-7. 
15.00 Rosarija (24) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (46) N-7. 17.00 TV Pa-
galba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mote-
rų laimė (47) N-7. 20.00 Gyvenimas 
yra gražus N-7. 20.30 Žvaigždžių de-
šimtukas N-7. 20.57 Misija „Lituanica 
80“. 21.00 Pasmerkti 2 (48) N-7. 21.35 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Kerštas (5) 
N-14. 23.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (126) N-14. 0.00 Tėvynė (13) 
N-14. 1.00 Liudininkai (5) N-14. 1.55 
Choras (14) N-7. 2.45 Mažylė Houp 
(13, 14) N-7. 

Antradienis, lapkričio 26 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (4) (kart.). 7.25 
Simpsonai (8) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (134) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1782). 10.00 Vyno kelias 
(17, 18) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
11.55 Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 
Juodoji skylė (3) N-7. 12.55 Monsu-
nas (21) N-7. 13.30 Antinas Narsuo-
lis (20). 14.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (5). 14.30 Simpsonai (9) N-7. 
15.00 Rosarija (25) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (47) N-7. 17.00 TV Pa-
galba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų 
laimė (48) N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 
20.57 Misija „Lituanica 80“. 21.00 Pa-
smerkti 2 (49) N-7. 21.35 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Tėvynė (1) N-14. 23.10 
CSI kriminalistai (13) N-14. 0.10 Ter-

ra Nova (1) N-14. 1.15 Liudininkai (6) 
N-14. 2.05 Choras (15) N-7. 3.00 Ma-
žylė Houp (15, 16) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 27 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (5) (kart.). 7.25 
Simpsonai (9) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (135) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1783). 10.00 Vyno kelias 
(19, 20) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
11.55 Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 
Juodoji skylė (4) N-7. 12.55 Monsu-
nas (22) N-7. 13.30 Antinas Narsuo-
lis (21). 14.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (6). 14.30 Simpsonai (10). N-7. 
15.00 Rosarija (26) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (48) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(49) N-7. 20.00 Motina ir du sūnūs (12) 
N-7. 20.30 Opiumas liaudžiai. 20.57 
Misija „Lituanica 80“. 21.00 Pasmerk-
ti 2 (50) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Vikingų loto. 22.05 Elementaru 
(11) N-14. 23.05 CSI Niujorkas (10) 
N-14. 0.05 Terra Nova (2) N-14. 1.05 
Liudininkai (7) N-14. 1.55 Choras (16) 
N-7. 2.45 Mažylė Houp (17, 18) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 28 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (6) (kart.). 7.25 
Simpsonai (10) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (136) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1784). 10.00 Vyno kelias (21, 
22) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 11.55 
Kvieskite daktarą! 12.25 Juodoji sky-
lė (5) N-7. 12.55 Monsunas (23) N-7. 
13.30 Antinas Narsuolis (22). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (7). 14.30 
Simpsonai (11). N-7. 15.00 Rosa-
rija (27) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (49) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (50) 
N-7. 20.00 Humoro grandų šou. 20.57 
Misija „Lituanica 80“. 21.00 Pasmerk-
ti 2 (51) N-7. 21.35 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Kobra 11 (10) N-7. 23.00 
Kaulai (10) N-7. 0.00 Terra Nova (3) 
N-14. 1.00 Liudininkai (8) N-14. 1.50 
Choras (17) N-7. 2.40 Mažylė Houp 
(19, 20) N-7. 

Penktadienis, lapkričio 29 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (7) (kart.). 7.25 
Simpsonai (11) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (137) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1785). 10.00 Vyno kelias (23, 
24) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 11.55 
Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 Juodo-
ji skylė (6) N-7. 12.55 Monsunas (24) 
N-7. 13.30 Antinas Narsuolis (23). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (8). 
14.30 Simpsonai (12) N-7. 15.00 Ro-
sarija (28) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (50) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Simpsonų fil-
mas. Animacinė komedija. JAV, 2007 
m. N-7. 21.10 Transformeriai. Tam-
sioji Mėnulio pusė. Fantastinis veiks-
mo f. JAV, 2011 m. N-7. 0.15 Trau-
ma. Mistinė drama. D. Britanija, 2004 
m. N-14. 2.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 

Šeštadienis, lapkričio 30 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (38). 7.30 
LEGO Čima legendos (9). 8.00 Simp-
sonai (489) N-7. 8.30 Sportuok su mu-
mis. 9.00 Statybų TV. 9.30 Mamyčių 
klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 
Andų paslaptis. Nuotykių f. JAV, Ar-
gentina, 1999 m. N-7. 13.10 Jūrže-
mė. Fantastinė drama. JAV, 2004 m. 
16.50 Kvieskite daktarą! N-7. 17.20 
Kastlas (18) N-7. 18.20 Eurojackpot. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 G būrys. Ani-
macinis f. JAV, 2009 m. 20.45 Piršly-
bos. Romantinė komedija. JAV, 2009 
m. N-7. 23.00 Lūšnynų milijonierius. 
8-iais Oskarais apdovanota romanti-
nė drama. D.Britanija, 2008 m. N-14. 
1.25 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 

Sekmadienis, gruodžio 1 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalinė kova (39). 7.30 
LEGO Čima legendos (10). 8.00 
Simpsonai (490) N-7. 8.30 Sportuok 
su mumis (2). 9.00 Mūsų gyvūnai. 
9.30 Laikas keistis. 10.00 Beatos virtu-
vė. 11.00 Garfildas trimačiame pasau-
lyje. Animacinė komedija. JAV, 2007 
m. 12.30 Audros nublokšti. Nuotykių 
f. JAV, 2002 m. N-7. 16.20 Kobra 11 
(10) (kart.) N-7. 17.25 Grožio archi-
tektai N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 X Fak-
torius. 22.05 Jūrų pėstininkas. Veiks-
mo f. JAV, 2006 m. N-14. 23.55 Pa-
grobtas. Tifanės Rubin istorija. Dra-

Pirmadienis, lapkričio 25 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (9). 6.50 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (7). 7.20 Vėžliu-
kai nindzės (4) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (162) N-7. 8.50 
Policijos akademija 2. Pirmoji užduo-
tis. Komedija. JAV, 1985 m. (kart.). 
10.35 Skūbis Dū 2. Monstrai išlais-
vinti. Nuotykių komedija. JAV, Ka-
nada, 2004 m. (kart.) N-7. 12.25 Po-
nas Bynas (8) (kart.) 12.55 iKarli (1) 
(iCarly). 13.25 Vėžliukai nindzės (5). 
13.55 Audra (16) N-7. 15.00 Uždraus-
ta meilė (76) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.40 Namai, kur širdis 
(84). 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 N-7. 20.20 Nuo...Iki.... 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.00 Judantis objek-
tas (16) N-7. 23.00 Alkatrazas (2) 
N-7. 0.00 Įstatymas ir tvarka. Speci-
aliųjų tyrimų skyrius (2) N-7. 0.55 Ka-
rališkos kančios (16) N-7. 1.50 Čarlio 
angelai (5) N-7. 

Antradienis, lapkričio 26 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (10). 6.50 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (8). 7.20 Vėžliukai 
nindzės (5) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (163) N-7. 8.50 Skonis 
(kart.). 10.45 Lietuvos balsas (kart.). 
12.55 iKarli (2) (iCarly). 13.25 Vėžliu-
kai nindzės (6). 13.55 Audra (17) N-7. 
15.00 Uždrausta meilė (77) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.40 Namai, 
kur širdis (85). 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 Pašėlusios 
močiutės N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.00 VAKARO SEANSAS Patriotas. 
Veiksmo f. JAV, 1998 m. N-14. 23.55 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (3) N-7. Detektyvinis serialas. 
JAV, 2006 m. 0.50 Karališkos kančios 
(17) N-7. Serialas. JAV, 2009 m. 1.45 
Čarlio angelai (6) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 27 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (11). 6.50 Links-
mieji Tomas ir Džeris (9). 7.20 Vėž-
liukai nindzės (6) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (165) N-7. 
8.50 KK2 (kart.) N-7. 9.40 Judantis 
objektas (16) (kart.) N-7. 10.45 Ko-
misaras Aleksas (18, 19) (kart.) N-7. 
12.55 iKarli (3) (iCarly). 13.25 Vėžliu-
kai nindzės (7). 13.55 Audra (18) N-7. 
15.00 Uždrausta meilė (78) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.40 Namai, 
kur širdis (86). 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 Diagnozė. 
Valdžia. 21.30 Žinios. Verslas. 21.45 
Renkamės Europą. 22.00 VAKARO 
SEANSAS. PREMJERA Našlaitė. 
Siaubo trileris. JAV, Kanada, Pran-
cūzija, Vokietija, 2009 m. N-14. 0.30 
Įstatymas ir tvarka (4) N-7. 1.25 Ka-
rališkos kančios (18) N-7. 2.20 Čarlio 
angelai (7) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 28 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (12). 6.50 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (10). 7.20 Vėžliukai 
nindzės (7) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (166) N-7. 8.50 KK2 
(kart.) N-7. 9.35 24 valandos (kart.) 
N-7. 10.20 Ne vienas kelyje (kart.). 
11.05 Nuo...Iki... (kart.). 12.00 Pašė-
lusios močiutės (kart.) N-7. 12.55 iKar-
li (4) (iCarly). 13.25 Vėžliukai nindzės 
(8). 13.55 Audra (19) N-7. 15.00 Už-
drausta meilė (79) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.40 Namai, kur 
širdis (87). 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.00 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Baltoji pūga. Kriminalinis 
veiksmo f. JAV, Kanada, Prancūzija, 
Turkija, 2009 m. N-14. 0.05 Įstatymas 
ir tvarka (5) N-7. 1.00 Ties riba. Misti-
kos serialas. JAV, 2011 m. (5) N-14. 
1.55 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 29 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (13). 6.50 Links-
mieji Tomas ir Džeris (11). 7.20 Vėž-
liukai nindzės (8) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (167) N-7. 8.50 
KK2 (kart.) N-7. 9.40 KK2 penktadie-
nis (kart.) N-7. 11.05 Valanda su Rūta 
(kart.). 12.55 iKarli (5) (iCarly). 13.25 
Vėžliukai nindzės (9). 13.55 Audra 
(20) N-7. 15.00 PREMJERA Atpildas 
(1) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.40 24 valandos N-7. 18.30 Ži-

nios. Kriminalai. 19.30 KK2 penkta-
dienis N-7. 21.00 PREMJERA Jubi-
liejinis Iljos Rezniko koncertas. 23.10 
Susišaudymas. Veiksmo f. JAV, 2007 
m. N-14. 0.55 PREMJERA Pokštas 
arba saldainis. Siaubo trileris. JAV, 
2010 m. N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 30 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (25). 6.55 Didysis fil-
mukų šou (18). 7.20 Policijos aka-
demija (32). 7.45 Keista šeimynėlė 
(25). 8.10 Agentas Šunytis (5). 8.35 
Benas Tenas prieš ateivius. Lemia-
ma kova (29). 9.00 Ponas Bynas (9). 
9.30 Padėkime augti. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Greiti ir 
plaukuoti. Animacinis f. JAV, 2005 m. 
11.35 Na, palauk! (15). 11.45 PREM-
JERA Ponas būrio mama. Komedija 
šeimai. JAV, 2009 m. N-7. 13.35 Ko-
misaras Aleksas (20) N-7. 14.35 Di-
dingasis amžius (25) N-7. 16.45 Vieš-
butis Grand Hotel (34) N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 Lietuvos balsas. 21.15 
SUPERKINAS Tamsos riteris. Veiks-
mo trileris. Didžioji Britanija, JAV, 
2008 m. N-7. 0.15 PREMJERA Sau-
lėlydis. Brėkštantis vėjas. Parodijų ko-
medija. JAV, 2011 m. N-14. 1.50 Su-
sišaudymas. Veiksmo f. JAV, 2007 
m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 1 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (26). 6.55 Didysis fil-
mukų šou (19). 7.20 Policijos aka-
demija (33). 7.45 Keista šeimynėlė 
(26). 8.10 Agentas Šunytis (6). 8.35 
Benas Tenas prieš ateivius. Lemia-
ma kova (30). 9.00 Sveikatos ABC. 
9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Policijos akademija 3. 
Vėl apmokymuose. Komedija. JAV, 
1986 m. 11.40 Namų areštas. Ko-
medija. JAV, 1996 m. 13.50 Komi-
saras Aleksas (21) N-7. 14.45 Didin-
gasis amžius (26) N-7. 16.45 Ne vie-
nas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Ži-
nios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Skonis. 
21.30 AUKSINIS SEKMADIENIO KI-
NAS. PREMJERA Dubleris. Komedi-
ja. Rusija, 2013 m. N-7. 23.15 Kloja. 
Melodrama. JAV, Kanada, Prancūzi-
ja, 2009 m. N-14. 1.10 Tamsos rite-
ris. Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, 
JAV, 2008 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, lapkričio 25 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis 
(kart.) N-7. 9.00 Inga Lindstrom. Daina 
Solveigai. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2012 m. (kart.) N-7. 11.00 Proku-
rorų patikrinimas (33) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mei-
lės sala (6) N-7. 15.00 Narutas. Viesu-
lo kronikos (38). 15.30 Tikri pabaisos 
(49). 16.00 Pragaro virtuvė (16) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 
Žinios. 18.25 Bosas (21) N-7. 19.30 
Žinios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 
Prajuokink mane N-7. 21.30 PREM-
JERA Bebras. Drama. JAV, 2011 m. 
N-14. 23.15 PREMJERA Sausas įsta-
tymas. Atviras karas (1) N-14. 0.25 
Bosas (21) (kart.) N-7. 1.25 Prokuro-
rų patikrinimas (33) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S.

Antradienis, lapkričio 26 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Mistinės istori-
jos (kart.) N-7. 9.00 Laukinis gražuo-
lis. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2009 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (34) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Meilės sala (7) 
N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kronikos 
(39). 15.30 Tikri pabaisos (50). 16.00 
Pragaro virtuvė (17) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Bosas (22) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra N-7. 21.30 Apgaulė. Komedija. 
JAV, 2006 m. N-7. 23.50 Gyvi numi-
rėliai (11) N-14. 0.50 Bosas (22) (kart.) 
N-7. 1.50 Prokurorų patikrinimas (34) 
(kart.) N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, lapkričio 27 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Jūrų velniai (5, 6) (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas (35) 

N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Meilės sala (8) N-7. 15.00 
Narutas. Viesulo kronikos (40). 15.30 
Tikri pabaisos (51). 16.00 Pragaro vir-
tuvė (18) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Bosas 
(23) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 Kai 
nesiseka, tai nesiseka. Kriminalinis tri-
leris. JAV, 2006 m. N-14. 23.40 Bor-
džijos (8) N-14. 0.45 Bosas (23) (kart.) 
N-7. 1.45 Prokurorų patikrinimas (35) 
(kart.) N-7. 2.50 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, lapkričio 28 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (36) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Runkelių sala (1) N-7. 15.00 Na-
rutas. Viesulo kronikos (41). 15.30 Ti-
kri pabaisos (52). 16.00 Pragaro virtu-
vė (19) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Bosas 
(24) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 
Santuoka. Kriminalinė drama. JAV, 
Kanada, 2007 m. N-14. 23.20 Karo 
vilkai. Likvidatoriai 2 (10) N-14. 0.20 
Bosas (24) (kart.) N-7. 1.20 Prokuro-
rų patikrinimas (36) (kart.) N-7. 2.25 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, lapkričio 29 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7 . 9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Svotai (10) (kart.) N-7. 11.00 
Prokurorų patikrinimas (37) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Run-
kelių sala (2) N-7. 15.00 Narutas. Vie-
sulo kronikos (42). 15.30 PREMJE-
RA Avataras (1). 16.00 Pragaro virtu-
vė (20) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 PREM-
JERA Spąstai (1) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Auksaspalvio retriverio teismas. 
Nuotykių f. šeimai. JAV, 2000 m. N-7. 
21.45 Amerikietiškos imtynės (44) 
N-7. 22.45 Nusikaltėlių medžiotojas. 
Veiksmo f. JAV, 1993 m. N-14. 0.30 
Kai nesiseka, tai nesiseka. Kriminali-
nis trileris. JAV, 2006 m. (kart.) N-14. 
2.35 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 30 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.) N-7. 8.00 Brydės (kart.). 
8.30 Atsargiai – moterys! (2) N-7. 9.00 
Nerealu! N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 
Narutas. Viesulo kronikos (21, 22). 
11.00 Galiūnų čempionų lygos etapas 
Lietuvoje. 12.00 PREMJERA Dviese 
prieš gamtą. Kalifornija (1) N-7. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Prajuokink 
mane (kart.) N-7. 15.00 Svotai (11) 
N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Jūrų velniai (7) (Morskyje dia-
voly 4). N-7. 2010 m. Veiksmo seri-
alas. Rusija. Vaid.: Oleg Chernov, 
Ivan Parshin, Roman Gribkov. 18.00 
Ekstrasensų mūšis N-7. 19.00 Sa-
vaitės kriminalai N-7. 19.30 Maištin-
goji Džeinė. Biografinė drama. Airija, 
Didžioji Britanija, 2007 m. N-7. 21.55 
MANO HEROJUS Žudymo žaidimai. 
Veiksmo trileris. JAV, 2011 m. N-14. 
0.00 AŠTRUS KINAS Klyksmas 4. 
Siaubo trileris. JAV, 2011 m. S. 2.10 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gruodžio 1 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (40). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.00 Galileo (41) N-7. 8.30 Tauro ra-
gas N-7. 9.00 Autopilotas 2013 m. 
9.30 Krepšinio pasaulyje. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 11.00 Sveikatos 
kodas. 12.00 Nacionalinė Geografi-
ja. Gėlavandenių monstrų medžio-
tojas. Nilo gigantas (3) N-7. 13.00 
Nacionalinė loterija. 13.30 Dviračio 
šou (kart.). 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Jūrų 
velniai (8) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS Inga 
Lindstrom. Meilės reikalai. Roman-
tinė drama. Vokietija, 2012 m. N-7. 
21.00 RUSŲ KINAS Meilė su ants-
paudu. Visiškai slaptai. Trileris. Rusi-
ja, 2008 m. N-14. 23.15 Apgaulė. Ko-
medija. JAV, 2006 m. (kart.) N-7. 1.35 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

ma. JAV, 2011 m. N-14. 1.40 Kastlas 
(18) (kart.) N-7. 
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Neįgalieji pasaulyje

Mintims apie negalią nelieka vietos
Sutikę žmogų, kurio gyvenime nutiko nelaimė, patys to 
nepastebėdami tarsi jaučiame pareigą tai su juo aptarti. 
Manome, kad tai yra tinkamas būdas parodyti mūsų dė-
mesį ir jautrumą. Kevinas Maiklas Konolis– 28-erių metų 
vaikinas iš Jungtinių Amerikos valstijų, gimęs be kojų ir 
mėgstantis kalbėti apie bet ką, tik ne apie savo negalią. 
Jam įdomios kelionės, jį žavi fotografija, sportas – šio vai-
kino gyvenimas virte verda ir mintims apie negalią čia 
nėra vietos.

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Kryžiažodis „Ungurys“

Kryžiažodžio „Musmirės“ atsakymai: 
(„Bičiulystė“, Nr. 45)

Vertikaliai: 1. Sostas 2. Mėlyna 3. Artistas 4. Okeanija 5. Liudas 6. Skėtis 7. Ra-
tas 8. Dama 9. Osaka 14. Tūbelis 16. Urėdija 17. Ratai 19. Ataka 22. Įsirašyti 23. Skus-
tuvas 26. Viržis 27. Gitara 28. Setas 29. Mėsos 30. Reidas 31. Sansas 32. Žmona. 

Horizontaliai: 1. Samana 4. Obelis 7. Ruduo 10. Salietra 11. Stelmužė 12. 
Tamsa 13. Statutas 15. Papirusas 17. Rūbas 18. Alėja 20. Tyla 21. Nida 24. Iksas 
25. Krata 26. Vagneris 29. Musmirės 33. Tomas 34. Žvalgyba 35. Osvaldas 36. Se-
nis 37. Stabai 38. Sausis.

Horizontaliai: 1. Pirmoji rašy-
tiniuose šaltiniuose (853–854 m.) 
paminėta Lietuvos vietovė, kaimas 
Skuodo rajone. 4. „Ne čia, o …“ 6. Pa-
sak T. Narbuto, nuostabaus grožio lie-
tuvių deivė, pragaro valdovė. Gana 
įprastas moters vardas. 10. Vandens 
garų, virtusių smulkučiais lašiukais, 
prisisunkęs oras. 12. Armėniška duo-
na. 13. Senovės graikų piemenų ir jų 
bandų dievas. 14. Estijos preziden-
tas. 16. Paukštis. 19. Angliškas krei-
pimasis į vyriškį. 21. Augalas, iš ku-
rio audžiamas pluoštas. 23. Vokieti-
jos miestas. 24.  Uosto įrenginys lai-
vams remontuoti. 25. Snieginis leo- 
pardas. 27. Valstybė pietryčių Azijoje, 
Kinijos kaimynystėje. 28. Miestas Ita-
lijoje, kuriame 1960 m. įvyko pirmo-
ji parolimpiada. 29. „Kaip tau …?“ 
30.  Katalikų kunigo garbės titulas. 
32. Dž. Pučinio opera. 33. Dž.F.Kuperio 
„Paskutinio mohikano“ herojaus Čin-
gačguko sūnus. 35.  Kaimas Molė-
tų rajone. 38. Rašytojo R.E.Hovardo 
sukurtas personažas, kurį vaidino 
A.Švarcenėgeris. 41. Stambus ra-
guotas gyvulys, laikomas pienui ir 
mėsai. 42. Žuvis. 43. Kovų, lenktynių 
aikštelė. 44. Japonijos kovos menas. 

45. Skandinavijos avialinijos. 46. In-
das sijoti, rėtis.

Vertikaliai: 2. Kortų rūšis (spal-
va). 3. Kadagys tarmiškai. 4. Laibas, 
plonas. 5. Sunkumas. 6. Bahamų sosti-
nė. 7. Lėtas. 8. Kaimas Druskininkų sa-
vivaldybėje, garsėjantis parku-muzie-
jumi. 9. Į arklį panašus, tik mažesnis, il-
gaausis gyvulys. 11. Artimas žmogus, 
saviškis. 13. „Ar … tokį svorį?“ 15. Uo-
lienų ir mineralų neapzulintų nuolau-
žų biri sankaupa. 17. „Sūnus paprašė 
tėvo …“ 18. Kišenėje nešiojamas (pei-
lis, laikrodis, žodynas...) 20. Mėsos ir 
žuvies laikymas dūmuose, kad ap-
džiūtų ir ilgiau negestų. 22. Garsi Jur-
gos Šeduikytės daina. 24. Kol kas, iki 
šiol, iki tol. 26. Trumpoji žinutė. 30. Gy-
venvietė Klaipėdos rajone, prie jūros. 
31. Drabužis.   32. Kauno „Žalgirio“ le-
gionieriaus (2002–2007 m.) ir kapito-
no Beardo vardas. 34. Alkoholinis gėri-
mas. 35. Iš kiaušinėlio išsiritęs daugu-
mos bestuburių, žuvų, varliagyvių jau-
niklis, paprastai nepanašus į suaugė-
lį. 36. Spygliuotis medis. 37. Argonau-
tų laivo pavadinimas. 38. Bičių dirbi-
nys iš vaško. 39. Kūno dalis. 40. Che-
minis elementas. 

Įvairenybės

Tikros meilės istorija

Amerikietės merginos ir rimtą 
smegenų traumą patyrusio vaikino 
meilės istorija nuskambėjo pasau-
lyje, kuomet pora nusprendė susi-
tuokti, nepaisydama sunkios jauni-
kio ligos. Po vestuvių poros nelau-
kia ilgas ir romantiškas medaus mė-
nuo. Jų bendra ateitis veikiau pri-
mena mamos rūpinimąsi neįgaliu 
vaiku, tačiau... Tikra meilė gali viską.

Iano ir Larisos Merfi meilės is-
torija yra tikrai netipinė, tačiau 
prasidėjo labai įprastai – įsimylė-
jėliai susipažino koledže. „Susipa-
žinome 2005-aisiais ir 10 mėnesių 
bandėme vienas kitą geriau pažin-
ti“, – prisimena Larisa. Pasak mergi-
nos, jie planavo susituokti po to, kai 
abu baigs mokslus. Tačiau gražius 
planus sujaukė tragedija – tų pa-
čių metų rugsėjį Ianas pateko į di-
delę avariją, per kurią jam negrįž-
tamai buvo pažeistos smegenys. 
Larisa persikėlė į Iano šeimos na-
mus ir pradėjo jį slaugyti. Pradžio-
je vaikinas negalėjo net kalbėti, ta-
čiau, bėgant laikui, jo sveikata ge-
rėjo. Tuo metu jo šeimą ištiko dar 
viena tragedija – Iano tėvas susir-
go smegenų vėžiu ir po kurio laiko 
mirė. Po visų šių skaudžių išbandy-
mų pora nusprendė susituokti. Pa-
sak Larisos, viskas yra labai papras-
ta ir aišku: jie myli vienas kitą, todėl 
tikrai verta tekėti už savo gyveni-
mo meilės.

Netikėta diagnozė 
Praėjus kelioms savaitėms po 

JAV televizijos laidos „Good Mor-
ning America“ tiesioginiame ete-
ryje atliktos mamografijos, jos ve-
dėja Eimi Robach sužinojo sergan-
ti krūties vėžiu. 40-metė moteris 
profilaktiniam patikrinimui ryžosi 
spalio 1-ąją, kad paskatintų „mo-
teris to nebijoti“. Tuo metu vyko in-
formacinė kampanija krūties vėžio 
tema. E.Robach sakė niekada ne-
maniusi, kad iš tikrųjų gali susirgti 
vėžiu. Šią savaitę jai bus pašalintos 
abi krūtys. „Man pasisekė, kad liga 
buvo diagnozuota anksti, ir aš dė-
kinga daugeliui žmonių: prodiuse-
riams ir kiekvienam, kas mane ska-
tino darytis mamografiją“, – pareiš-
kė trijų vaikų motina.

Sąžiningas rabinas
Rabinas Noa Murofas iš Naujo-

jo Heiveno miesto (JAV) naudota-
me rašomajame stale, pirktame per 
skelbimų tinklalapį internete, rado 
98 tūkst. dolerių. Stalas netilpo pro 
kabineto duris ir N.Murofas turėjo jį 
išardyti. Vyras nustebo, kai, ištrau-
kęs stalčius, viename iš jų išvydo 
kupiūrų prikimštą paketą. „Aš pasi-
kviečiau žmoną, mes pažvelgėme 
vienas į kitą ir supratome, kad ne-
galime pasilikti šių pinigų“, – pasa-
kojo vyras, dirbantis mokytoju vie-
noje iš Naujojo Heiveno mokyklų. 
N.Murofas tučtuojau paskambino 
moteriai, pardavusiai jam stalą už 
150 dolerių, ir pranešė jai apie ra-
dinį. Ši iš nuostabos neteko amo. 
Pinigus ji paveldėjo, pasidėjo juos 
į stalčių, o paskui visai pamiršo. Kai 
sutuoktiniai ėjo atiduoti pinigų sa-
vininkei, jie kartu pasiėmė ir 4 savo 
vaikus – „kad jiems parodytų, kaip 
svarbu būti sąžiningiems“. 

Aktyvus gyvenimo būdas 
nuo mažens

Kalbėdamiesi su Kevinu neiš-
girsite jokios istorijos apie baisią 
avariją, minos sprogimą ar kokį 
kitą nelaimingą atsitikimą, jis tie-
siog toks gimė – be kojų. Vaiki-
no tėvai su juo elgėsi lygiai taip 
pat kaip ir su jo sesėmis – nors ir 
gimęs kitoks, berniukas niekada 
nebuvo niekaip išskirtinai lepi-
namas ar prižiūrimas. 

Nuo mažens Kevinas plau-
kiojo upėmis ir lipo į kalnus. 
Būdamas vos dešimties metų jis 
pradėjo slidinėti su specialiai jo 
poreikiams pritaikyta snieglente. 
Dar vaikystėje Kevinas buvo įra-
šytas į gimnastikos ir sporto bū-
relius. Jis treniravo rankas, kad 
galėtų normaliai judėti bei pa-
sirūpinti savimi. Kevinas visiš-
kai nesinaudojo neįgaliojo veži-

mėliu, visur keliaudavo su savo 
riedlente arba eidavo remdama-
sis rankomis.

Kuo ypatingas šis be kojų 
gimęs vaikinas?

Kevinas buvo toks puikus sli-
dininkas, kad net laimėjo sida-
bro medalį Jungtinėse Amerikos 
valstijose vykstančiame „X Ga-
mes“ slidinėjimo turnyre. Lai-
mėtą solidžią sumą vaikinas nu-
sprendė skirti vienai iš savo aist- 
rų – kelionėms. 

Į keliones vaikinas dažniau-
siai leisdavosi niekieno nely-
dimas. Per vieną tokią kelionę 
jam taip pabodo jį kiekviena-
me žingsnyje stebintys aplinki-
nių žvilgsniai, kad Kevinas ėmė 
šiuos smalsuolius fotografuo-
ti. Vaikinas darydavo tai visur, 
kur tik važiavo. Įžūlūs smalsuo-

liai spoksojo į jį, o Kevinas spok-
sojo į juos, tik per fotoaparato 
objektyvą.

Atsikirto spoksantiems 
smalsuoliams

Taip jis sukaupė daugiau kaip 
31 tūkst. „smalsuolių“ nuotrau-
kų iš 31 skirtingo miesto, 15 skir-
tingų šalių. Savo kelionių ir foto-
grafijų projektą vaikinas pavadi-
no „Riedančia paroda“. 

Sukauptos nuotraukos stebi-
no ne savo kokybe, profesiona-
lumu, bet užfiksuota tikra emo-
cija ir žmogiškumu. Į Keviną 
spoksančių žmonių žvilgsniuo-
se buvo matyti ne tik begėdiš-
kas smalsumas, bet šis tas dau-
giau. Juose matėsi susikurtos is-
torijos apie tai, kas galėjo nutikti 
šiam vaikinui be kojų. Ar tai ne-
laimingas atsitikimas? Gal minos 
sprogimas? O gal gimimo defek-
tas – tokius ir panašius scenari-
jus Kevinas įžvelgdavo fotogra-
fuodamas jį stebinčius žmones. 
Smalsuolių žvilgsniuose vaiki-
nas pamatė ir jų pačių istorijas, 

besikeičiančias keliaujant iš vie-
nos šalies į kitą. Stebinčiųjų aky-
se vaikinas regėjo kultūrinius, is-
torinius, patirties skirtumus, jis 
matė jų žmogiškumą.

Kevino fotografijų paroda 
sulaukė didelio žiniasklaidos 
susidomėjimo. Tai buvo pirma-
sis bandymas pažvelgti į nega-
lią iš „kitos pusės“. Nuotraukų 
paroda atskleidė, kaip jaučiasi 
žmogus su negalia, kai į jį žiūri-
ma. Čia „eksponatu“ tapo patys 
smalsuoliai.

Paroda atvėrė kelią į 
„platesnius vandenis“
Kevinas išleido fotografi-

jų rinkinį, kuriame aprašė visas 
savo keliones po pasaulį. Vienas 
žinomiausių televizijos kanalų 
„Travel Chanel“ pasiūlė Kevi-
nui dalyvauti laidoje, kurioje jis 
būtų filmuojamas keliaujantis ir 
išbandantis įvairiausias pavojin-
gas sporto šakas. Vaikinas net ne-
dvejodamas sutiko, juk yra tiek 
daug dalykų šiame gyvenime, 
kurių nedaro neturintys kojų. 

Jaunuolis didžiuodamasis 
gali save vadinti pirmuoju bang-
lentininku, slidininku, riedlenti-
ninku, parašiutininku be kojų.

Darbas televizijoje ne tik su-
teikė Kevinui įdomios veiklos ir 
galimybę išreikšti save, bet ir lei-
do žiūrovams pamatyti, koks jis 
ypatingas. Vaikinas tapo įkvėpi-
mo šaltiniu ne tik neįgaliesiems, 
bet ir savo galimybėmis abejojan-
tiems negalios neturintiesiems.

Kevinas teigia, kad įvairiau-
sias veiklas išbando ne tam, kad 
įrodytų, jog gali. Vaikinas tiesiog 
nesijaučia esąs kitoks ir nežino, 
kodėl turėtų save varžyti ar ko 
nors atsisakyti. Kevinas nesijau-
čia esąs neįgalus ir tai atsispindi 
jo gyvenime.

Pagal užsienio spaudą parengė

Milda VICKUTĖ

Sudarė  
Paulius MANUSADžIANAS
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Tęsiame „Bičiulystės“ prenumeratą
Visus, kuriems įdomios neįgaliųjų gyvenimo naujienos ar nori sužinoti, kokias permainas jiems žada 
valstybė, kurie ieško patarimų, kaip sveikai gyventi, ar nori gauti atsakymus į jiems rūpimus klausi-
mus, kuriems rūpi bičiulius pradžiuginti savo kūryba ar iš kitų pasimokyti, kviečiame užsiprenume-
ruoti „Bičiulystės“ savaitraštį 2014 metų I pusmečiui. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsisakyti „Bičiulystę“, turėtų kreiptis į 
savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją. 12 litų kainuojanti pusmečio prenumerata draugijose bus prii-
mama iki gruodžio 5 d.
Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose savaitraštį galėsite užsisakyti iki gruodžio 22 d.
prenumeratos kainos:
6 mėn. – 57 Lt, 3 mėn. – 28,50 Lt, 1 mėn. – 9,50 Lt. Nelikite be „Bičiulystės“!

Nuo Nemuno skardžių liejosi dzūkiškos,  
suvalkietiškos, aukštaitiškos dainos(atkelta iš 1 psl.)

sak jos, konkursą pakeitus kon-
certu, šakiečiai savo „kartelės ne-
nuleido“: jie ir toliau dusyk per 
savaitę į repeticijas rinkosi, nau-
jų dainų mokėsi, jų sąskambius 
derino. Su tokiu repertuaru ir 
nepriekaištingu dainavimu į bet 
kokį konkursą „Siesartis“ nors ir 
rytoj važiuoti galėtų. Juolab kad 
šiemet jo dalyviai pasipuošė nau-
ja, elegantiška apranga. Keturių 
kūrinių programėlė – apgalvo-
ta, gražiai sudėliota, eilėmis pa-
įvairinta. Ir ansamblio vizitine 
kortele tapusi daina „Suvalkija“ 
nepamiršta. 

Kuriasi naujos tradicijos 
„Vilties paukštei“ pakeitus 

savo „statusą“ ir iš konkurso ta-
pus koncertu, pamažu pradeda 
keistis bendra renginio atmos-
fera. Anksčiau retai kada salė-
je sėdintys žiūrovai (tarp jų vis 
dar daugiausia – savo eilės sce-
noje laukiančių kolektyvų) plo-
jimais, lingavimu ar dainavimu 
pritardavo koncertinę programą 
pristatančiam ansambliui. Šįsyk 
buvo smagu matyti, kaip šiltai 
publika palaikė jau patį pirmąjį 
scenoje pasirodžiusį Birštono sa-
vivaldybės neįgaliųjų draugijos 
ansamblį „Sugrįžki, jaunyste“. 
O Druskininkų neįgaliųjų drau-
gijos ansambliui „Rasa“ atliekant 
„Ilgesio dainą“ (liaudiškai vadi-
namą „Pušele“), kartu dainavo 
jau pusė salės. Kai kurios popu-
liarios melodijos yra daugelio an-
samblių repertuare, tad dainuo-
ti visiems drauge, palaikyti vieni 
kitus visai nesunku. Tokius kon-
certus gaubia ypatinga draugiš-
kumo ir bendrystės aura.

atvykusiais kolektyvais (kiekvie-
nam buvo skirta atskira patalpa 
pasiruošti pasirodymui). Už tai 
Kazlų Rūdos neįgalieji stengė-
si atsilyginti melodingomis „Si-
dabrinės gijos“ dainomis, skam-
biais „Jankų“ kapelos maršais. 

Įvairiaspalvis ansamblių 
repertuaras

Daugiau kaip 3 valandas 
Birštono kultūros centre skambė-
jo įvairių žanrų muzika. Skirtingi 
12-os meno kolektyvų repertua-
rai renginiui suteikė daug spal-
vų, nuotaikų ir įspūdžių. 

Dauguma kolektyvų pirme-
nybę atidavė lyriškoms dainoms. 
Šventinę dainų skrynelę atvėrė 
ir susirinkusius svečius subtiliu, 
profesionaliu dainavimu pasvei-
kino Birštono savivaldybės neį-

nininkus pristatė ir Lazdijų rajo-
no neįgaliųjų draugijos ansam-
blio „Atjauta“ vadovas Romas 
Mazietis. Jų programėlė „Sudie, 
vasarėle“ labai pakėlė žiūrovų 
nuotaiką.

Savitų spalvų į šventinį kon-
certą įnešė ir Kalvarijos savival-
dybės neįgaliųjų draugijos kolek-
tyvas „Viltis“ (vadovė Laima Šip-
šinskienė), parengęs programėlę 
„Nostalgija“ ir žiūrovus stengę-
sis sužavėti rudeniška melancho-
lija dvelkiančiais romansais. Kal-
varijos neįgaliųjų pasirodymui 
originalumo suteikė Aldonos 
Baltrūnienės virkdomo smuiko 
melodijos fone Angelės Zigman-
tienės skaitomas eilės. 

Marijampolės I grupės neįga-
liųjų draugijos ansamblis „Gir-
nos“ (vadovas Gintaras Difar-

rankšluosčio pūpsantis naminės 
duonutės kepalas, o visiems susi-
rinkusiesiems padovanota origi-
nali programa apie duonos kelią. 
Pasakojimus apie javapjūtę, pir-
mojo duonos kepalo šventę, pa-
garbą duonai gražiai pratęsė nuo 
senų laikų puoselėjamos dainos. 
„Sugrįžtam kartais į senovę, kaip 
tie gandrai į seną lizdą“, – skam-
bėjo ansamblio dainininkių taria-
mi žodžiai. 

Scenoje pasirodę tautiniais 
rūbais vilkintys Varėnos rajono 
neįgalių draugijos meno kolek-
tyvo „Atgaiva“ nariai (vadovė 
Daiva Kielienė) žiūrovus sužavė-
jo programa „Čiulba ulba paukš-
teliai“. 8 moterų iš Matuizų ko-
lektyvas kiekvieną dainą įtaigiai 
pradėjo paukštelio, apie kurį dai-
nuos (sakalėlio, gegulės, gandre-
lio) apibūdinimu. Visa salė „At-
gaivai“ padėjo atlikti partizanų 
dainą „Su gandrais ir su lapais 
žaliais...“

Konkurso pamokos 
nepamirštos 

Ne vienus metus LND or-
ganizuota konkursinė „Vilties 
paukštė“ paliko savo ženklus. 
Vertinimo komisijos specialistai 
nuolat akcentavo ir repertuaro 
originalumo svarbą, ir atsakin-
gą pasirengimą konkursui, daug 
dėmesio skyrė sceniniam kolek-
tyvų įvaizdžiui (tiek dainininkų 
aprangai, tiek bendram jų vaiz-
dui scenoje). 

Šakių rajono neįgaliųjų drau-
gijos meno kolektyvo „Siesartis“ 
vadovė Asta Grigaitienė gali pel-
nytai didžiuotis jau penktus me-
tus vadovaujamu ansambliu. Pa-

Gražiu to patvirtinimu tapo 
ir ekspromtu gimusi trumpa, bet 
gana įspūdinga koncertinė pro-
grama. Renginio vedėja Roma 
Žentelienė, pakvietusi į sceną 
visų kolektyvų vadovus, para-
gino juos sudainuoti bendrą dai-
ną. Vieninteliam pasirodymui 
suburtas 12 meno kolektyvų va-
dovų ansamblis nesutriko ir čia 
pat užtraukė „Kur gintarais nu-
sėtas marių krantas“: „Kokia gra-
ži, gimtoji mano žemė, / Nerasiu 
laimės aš šaly kitoj. / Tegul svetur 
upeliais auksą semia, / O man ne-
bus geriau kaip Lietuvoj“...

Pavykęs bandymas įkvė-
pė dar vienam iššūkiui – į sce-
ną pakilus ir koncerte dalyva-
vusių neįgaliųjų draugijų pirmi-
ninkams, R.Žentelienės iniciaty-
va ansamblis pavirto choru, už-
traukusiu finaline tapusią „Gimi-
nių“ dainą. Ją atsistojusi dainavo 
jau visa salė. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
renginių organizatorė Saulė Vė-
jelienė visus koncerte dalyvavu-
sius kolektyvus apdovanojo sal-
džiaisiais prizais – šakočiais bei 
palinkėjimais ir toliau puoselėti 
kūrybiškumą, stebinti naujomis 
dainomis, skleisti geras emocijas. 

Finaliniu šventinio renginio 
akordu tapo Panevėžio miesto 
neįgaliųjų draugijos narių ran-
komis nulipdyti ir visų kolekty-
vų vadovams įteikti simboliniai 
šventiniai suvenyrai – paukštė 
su varpeliu. „Tegu „Vilties paukš-
tė“ dar ilgai kviečia mus į vieną 
būrį“, – nuoširdžiai visiems lin-
kėjo S.Arbutavičienė. 

Aldona MILIEŠKIENĖ 
Egidijaus Skipario nuotr.

galiųjų draugijos kolektyvas „Su-
grįžki, jaunyste“ (vadovė Romu-
tė Zdanavičienė). Darniai daina-
vo visas ansamblis, įtaigiai nu-
skambėjo ir moterų kvartetas. 

Šeimininkų pavyzdžiu pase-
kė ir Alytaus rajono neįgaliųjų 
draugijos kolektyvas „Šypsena“ 
(vadovas Algimantas Juozapavi-
čius), pristatęs melodingą prog- 
ramą „Gražus mūs kraštas Dzū-
kija“. Eilėmis savo prisistaty-
mą paįvairinę alytiškiai daina-
vo apie ajerais kvepiančią rugi-
nę duoną, gimtąjį lino kraštą. Il-
gesingai nuteikiantį jų repertu-
arą gražiai pratęsė Druskinin-
kų neįgaliųjų draugijos ansam-
blis „Rasa“ (vadovas Algiman-
tas Padegimas), be kita ko, pri-
siminęs vis dar tebesitęsiančius 
Tarmių metus ir savojo regiono 
tarmes sumaniai įterpęs į atliktą 
dainų pynę. Šventės dalyviams 
tarmiškai savo kraštą bei jo dai-

tas) – vienintelis kolektyvas, ku-
rio branduolį sudaro rateliais ju-
dančios dainininkės. Lyriškos, 
nuoširdžiai atliekamos moterų 
dainos itin sujaudino žiūrovus – 
salė ne tik negailėjo joms aplodis-
mentų, bet ir nuo scenos palydė-
jo dainuodama ką tik moterų at-
liktos dainos priedainį. 

Jaudinantis folklorinis 
dainavimas

Visada malonu scenoje išvys-
ti tautos paveldą puoselėjančius 
folklorinius ansamblius. Mari-
jampolės savivaldybės neįga-
liųjų draugijos folkloro ansam-
blis „Gija“, vadovaujamas nuo-
širdžios etnokultūros puoselė-
tojos Danės Jančienės, visus su-
sirinkusiuosius pakvietė į pa-
garbos duonai šventę. Rengi-
nio organizatorei – Birštono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkei 
J.Senavaitienei įteiktas ant lininio 

Šakių rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Siesartis“.

Varėnos rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atgaiva“.

Jungtinis neįgaliųjų draugijų pirmininkų ir meno Molektyvų vadovų choras.
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