
Šventinį koncertą pradėjo Pakruojo rajono neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Šiladis“.
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Neįgaliųjų reikalų depar-
tamente surengtame Ne-
įgaliųjų reikalų tarybos 
(toliau – Taryba) posė-
dyje išrinktas naujasis jos 
pirmininkas bei pavaduo-
toja, svarstyti pasiūlymai 
dėl Tarybos nuostatų kei-
timo, pristatytos atstovo į 
Jungtinių Tautų Neįgalių-
jų teisių komitetą kandi-
datūros.

(nukelta į 5 psl.)

Egidijaus Skipario nuotr.

Neįgaliųjų reikalų tarybai, 
kurią sudaro valstybės institu-
cijų ir neįgaliųjų asociacijų at-
stovai, pastaruosius metus va-
dovavo Lietuvos sutrikusio in-
telekto žmonių globos bendrijos 
„Viltis“ pirmininkė Dana Miga-
liova. Vos ne dvejus metus šias 
pareigas ėjusi D.Migaliova api-
bendrindama veiklą pripažino, 
kad Taryba neišnaudojo Lietu-
vos pirmininkavimo Europos 
Sąjungos Tarybai galimybių ir 
neįgaliųjų klausimai liko nuo-
šalyje. Naujai išrinktam pirmi-
ninkui ji linkėjo nauju žvilgs-
niu įvertinti neįgaliųjų prob- 
lemas bei aktyviau jas spręsti.

Tarybos nuostatai numato, 
kad Taryba iš savo narių kalen-
doriniams metams balsų dau-
guma išrenka pirmininką ir pa-
vaduotoją. Vienus metus pirmi-
ninko pareigos patikimos valsty-
bės institucijos, kitais – neįgalių-
jų asociacijos atstovui. Vadovau-
jantis šia nuostata 2014 m. Tarybai 
turi vadovauti valstybės instituci-
jos atstovas. Posėdžio metu vien-
balsiai pritarta socialinės apsau-
gos ir darbo viceministro Algirdo 
Šešelgio kandidatūrai. A.Šešelgis 
teigė, jog neįgaliųjų reikalai jam 

Neįgaliųjų 
reikalų 
taryba 

turi naują 
pirmininką 

seniai artimi, o tapęs viceminis-
tru šią sritį jis ir kuruoja. Pirmi-
ninko pavaduotoja išrinkta Lie-
tuvos žmonių su negalia sąjun-
gos prezidentė Rasa Kavaliaus-
kaitė, šiai neįgaliųjų asociacijai 
vadovaujanti jau 18 metų. 4-erius 
metus ji ėjo ir Lietuvos neįgalių-
jų forumo prezidentės pareigas.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Genovaitė Pa-
liušienė pristatė pasiūlymus keis-
ti Tarybos nuostatus – išplėsti jos 
sudėtį, įtraukti daugiau nevy-
riausybinių organizacijų ir vals-
tybės institucijų atstovų. Aptar-
tos galimybės Tarybos veikoje 
dalyvauti Lietuvos savivaldybių 
asociacijai, Pacientų organizacijų 
atstovų tarybai, Teisingumo mi-
nisterijai. Šiam siūlymui pritarta. 
Kitame posėdyje turėtų būti ap-
sispręsta dėl galimų naujų narių. 
Svarstytas ir NVO vaikams kon-
federacijos prašymas, kad jos at-
stovas dalyvautų Tarybos posė-
džiuose stebėtojo teisėmis. Ta-
rybos narių nuomone, posėdžiai 
yra atviri, todėl juose visada gali 
dalyvauti ir ne Tarybos nariai.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija (SADM) buvo paskel-
busi kandidato, dalyvausiančio 
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
komiteto narių 2014 metų rinki-
muose, atranką. Dokumentus pa-
teikė 9 kandidatai. Iki kito posė-
džio Tarybos nariai išanalizuos 
pateiktus dokumentus ir galuti-
nai apsispręs bei patvirtins tin-
kamiausią kandidatūrą. Pasak 
SADM Lygių galimybių skyriaus 
vedėjos Eglės Čaplikienės, pa-
grindinė Neįgaliųjų teisių komi-
teto, kurį sudaro 18 narių, funk-
cija – stebėti, kaip įgyvendinamos 
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvencijos nuostatos. Komiteto 
nariai analizuoja periodiškai tei-
kiamas valstybių, šios Konvenci-
jos šalių, ataskaitas, turi teisę teik-
ti savo vertinimus bei rekomen-
dacijas. Neįgaliųjų teisių komi-
teto nariai posėdžiauja Ženevo-
je dvi sesijas per metus (papras-
tai būna vienos savaitės trukmės 
sesija balandžio mėnesį ir dviejų 
savaičių trukmės sesija rugsėjį). 
Komiteto nario galimos kadenci-
jos trukmė – ketveri metai.

Aldona MILIEŠKIENĖ

Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmi-
ninku išrinktas socialinės apsau-
gos ir darbo viceministras Algirdas  
Šešelgis.  Aldonos Milieškienės nuotr.

Šventė – bendrų pastangų 
vaisius

Į Nacionalinę filharmoniją, 
vieną svarbiausių šalies muzikos 
šventovių, iš visos Lietuvos susi-
rinko per 700 neįgaliųjų. Į LMRF 
ir „Atgaivos“ bendrijos raginimą 
suteikti galimybę neįgaliesiems 
pasisvečiuoti sostinėje, pasiklau-
syti profesionalų atliekamos mu-
zikos, atsiliepė 53 savivaldybės. 

Sveikindama šventės daly-
vius, LR Prezidentė D.Grybaus-
kaitė sakė: „Lietuva – tai mes visi. 
Be išimčių. Šiandien čia susirin-
kę iš visos šalies, esate stipri ben-
druomenė. Jūsų ryžtas, nuoširdu-

Šventinis renginys „Esame drauge“ 
dar kartą suvienijo visą Lietuvą

Jau tapo gražia tradicija, kad Tarptautinės neįgaliųjų die-
nos išvakarėse Lietuvos muzikų rėmimo fondas (LMRF) ir 
„Atgaivos“ bendrija neįgaliuosius iš visos Lietuvos sukvie-
čia į sostinę, į įspūdingą meno šventę „Esame drauge“. Šie-
met atvykusieji galėjo apsilankyti neįgaliesiems puikiai pri-
taikytuose Vadovų rūmuose, išvysti šimtametį kultūros ir 
istorijos paveldą, o Nacionalinėje filharmonijoje pasimė-
gauti muzika, dainomis ir šokiais – koncertinę programą 
jiems parengė Lietuvos edukologijos universitetas. Visų at-
vykusiųjų laukė ir maloni staigmena – susitikimas su šalies 
Prezidente Dalia Grybauskaite. 

mas ir mokėjimas padėti yra pa-
vyzdys kiekvienam. Jūsų perga-
lės parolimpinėse žaidynėse, pro-
fesinė, mokslo ir meninė veikla 
kalba už save – valia ir noras gy-
venti prasmingai daro stebuklus. 
Dalinkimės patirtimi, kuri būna ir 
gera, ir skaudi, tačiau kiekvieną 
iš mūsų veda pirmyn ir suteikia 
dar daugiau drąsos ir stiprybės. 
Būkime geranoriški, pastebėkime 
vienas kitą ir mokėkime atjausti.

Mielieji koncerto rengėjai, da-
lyviai ir klausytojai, šis renginys 
liudija, kad vadovaudamiesi ge-
rais norais, bendromis pastango-
mis ir pagalba vienas kitam mes 
galime sukurti šventę. O kartu – ir 

šiltesnę, šviesesnę ir prasminges-
nę mūsų visų kasdienybę. Tegul 
iš šios salės sklindantis gerumas 
leidžia prabilti mūsų širdims. 
Linkiu Jums visiems stiprybės, 
ištvermės ir santarvės kiekvieną 
dieną. O šiandien kviečiu nuo-
širdžiai pasidžiaugti vienas kitu 
ir šiuo jaukiu koncertu!“

Pasitikėjimas – tai didžiulė 
atsakomybė

Šventinio renginio koncertinę 
programą pradėjo Kauno miesto 
neįgaliųjų draugijos ansamblis 
„Atgaiva“. Aštuonios moterys, 
iš kurių dvi juda tik neįgaliųjų 
vežimėliais, į sceną pakilo iškart 
po prezidentės D.Grybauskaitės 
sveikinimo kalbos. „Atgaivos“ 
vadovė Dalia Liutkienė neslėpė – 
tai labai įpareigojo. „Atsakomybė 
labai didelė, bet ir didelė šven-
tė“, – didžiuodamasi savo daini-
ninkėmis kalbėjo ansamblio va-
dovė. Pasak jos, „Atgaivos“ mote-
rys yra vertos didelės scenos. Pa-
sirodymas Nacionalinėje filhar-
monijoje – aukščiausia „kartelė“, 
kurią sėkmingai įveikė be muzi-
kos ir dainos savo gyvenimo ne-
įsivaizduojančios kaunietės. 

Trejus metus dainuojančio an-
samblio repertuare – 22 dainos. 
Sudėtingas tribalses, keturbalses 
dainas moterys atlieka a capella, 
be instrumentinio pritarimo. Išsi-
rinkti iš jų dvi gražiausiai skam-
bėsiančias ir geriausiai reprezen-
tuojančias neįgaliųjų kūrybinius 
gebėjimus, nebuvo lengva. Atsi-
žvelgdamos į šventės iškilmin-
gumą, ansamblietės pirmiausiai 
pasirinko „Gintarinę Lietuvą“, o 
norėdamos susirinkusiuosius ap-
gaubti draugiškumo, bendrystės 

Daina ir širdis sušildo, ir sielas 
gerumo pripildo

Apskriejusi visą Lietuvą, Visagine, 
Pagėgiuose, Kaišiadoryse, Skuo-
de ir Birštone į muzikos šventes 
sukvietusi neįgaliųjų meno mė-
gėjų kolektyvus, paskutiniam 
susitikimui su dainos puoselėto-
jais „Vilties paukštė“ nusileido 
Pakruojo kultūros centre. Finali-
nis koncertas sukvietė gausiau-
sią dainininkų būrį – pasidžiaugti 
savo kūrybingumu, pradžiuginti 
juo kitus, drauge visiems padai-
nuoti susirinko net 14 neįgaliųjų 
draugijų ansamblių. 

(nukelta į 8 psl.)

Prezidentė Dalia Grybauskaitė padėkojo Kauno miesto neįgaliųjų draugijos 
„Atgaivos“ ansambliui už gražų pasirodymą. www.prezidente.lt nuotr.



Šakiai:

Neklysta tas, kas 
nedirba

Mus nuolat supa daugybė žmonių, tvirtai įsitiki-
nusių savo teisumu. Praeityje gyveno tūkstančiai tūks-
tančių žmonių, kurie kankino ir žudė kitus, šventai ti-
kėdami, kad kuria gražesnį, teisingesnį pasaulį, lai-
mingesnę ateitį. Vadinamieji tvirtų įsitikinimų žmo-
nės buvo ir yra ryžtingi ir agresyvūs, giliau mąstantys 
jų privengia, traukiasi jiems iš kelio, taip dar plačiau 
atveria jiems duris į karjerą ir totalines klaidas. Pavyz-
džiui, Mao Dzedunas atvirai teigė, jog vardan komu-
nizmo pergalės tikslinga paaukoti kad ir keliolika mi-
lijonų žmonių. Vadams labai būdinga arogancija. Pa-
saulio istorija žino daug pavyzdžių, kai pernelyg dide-
lis vadų pasitikėjimas savimi pražudė ir juos, ir jų tau-
tas. Ne be reikalo pasišaipant sakoma: visi didieji žmo-
nės patys atsako į savo klausimus. Būtų gerai, jei mes 
pripažintume, kad esame klystantys ir amžinai lieka-
me nesubrendę. Kilęs iš senos Lietuvos bajorų giminės 
(nuo Ramygalos) lenkų rašytojas Vitoldas Gombrovi-
čius (Witold Gombrowicz) labai tiksliai pastebi: ,,Ką 
šiandien mąstome, jaučiame, be mažiausios abejonės, 
atrodys kvaila mūsų proanūkiams. Taigi būtų geriau, 
kad jau šiandien pripažintume tose mintyse esant bent 
kiek kvailumo, nes tai patvirtins laikas...“

Kur čia žmogus nedarysi klaidų, jei žiauriai klys-
ta arba visiškai nusišneka net tituluočiausi mokslinin-
kai. 1876 m. britų mokslininkai Karališkosios draugi-
jos konferencijoje nusprendė, kad ,,nėra pagrindo ma-
nyti, jog elektra bus naudojama praktiniams tikslams.“ 
Amerikos prezidentas Tomas Džefersonas (Thomas Je-
fferson) sakė greičiau patikėsiąs, kad jankiai profesoriai 
meluoja, nei kad iš dangaus krinta akmenys. 

Dažnai žmogus klysta ne dėl to, kad nežino, bet 
dėl to, kad mano viską žinąs. Kad neklysta tik tas, kas 
nedirba, mes žinome seniai, bet ir nieko nedaryti yra 
klaida. Žmogus, kuris imasi veiksmų, yra daug ver-
tesnis nei dešimt tų, kurie tik kalba, bet nieko nedaro. 
Vinstonas Čerčilis sakydavo, kad sėkmė yra ėjimas nuo 
vienos nesėkmės prie kitos neprarandant entuziazmo. 
Kas niekada nepadarė klaidų – niekada nebandė nieko 
naujo. Pernelyg didelė baimė suklysti taip pat yra pa-
vojinga. Rabindranatas Tagorė rašė: ,,Užsklęskite du-
ris visoms klaidoms ir tiesa nesugebės įeiti.“ 

Kur kas blogiau, kai žmogus neprisipažįsta kly-
dęs, neanalizuoja savo veiksmų. Vienintelė tikra klai-
da – neištaisyti praeityje padarytų klaidų. Visada yra 
naudinga su abejone pažvelgti į tuos dalykus, kuriuos 
anksčiau laikei savaime suprantamais. Kritiškai vertin-
ti savo sugebėjimus reikia visai ne tam, kad įsivarytum 
nevisavertiškumo kompleksą. Tai būtina norint nekar-
toti tų pačių klaidų, pakartotinai nelipti ant grėblio. 
Pažiūrėjus į kai kuriuos žmones, panašu, kad grėblys 
jiems pririštas prie kojų.

Žmogaus mąstymas kuria labai vertingą, bet ne 
visų pastebimą ir reikiamai įvertinamą produktą. Ša-
lis, kurioje visas intelektualinis potencialas racionaliai 
naudojamas, yra laiminga šalis. Be viso intelekto pa-
naudojimo neįmanoma piliečių gerovė. Yra žmonių, 
kurie neklysta, tačiau jie vis tiek veltėdžiai. Tai žmo-
nės, už kuriuos mąsto kiti. Pavyzdžiui, į Seimą renka-
me 141 protingą žmogų. Renkame tam, kad jie dirbtų, 
galvotų, kurtų gerus įstatymus. O ten kai kas sau lei-
džia nedirbti, negalvoti, jiems pakanka akylai stebė-
ti savos partijos (kurios dėka pateko į Seimą) lyderį ir 
nesuklysti balsuojant.

Labai svarbu šalies intelektualinį potencialą dau-
ginti, nešvaistyti, protingai naudoti. Tai ne mažiau 
svarbu negu kad racionaliai naudoti energetinius, fi-
nansinius ar kokius nors kitus materialinius resursus.
Vien per 2009–2012 metus iš mūsų valstybės emigra-
vo 220,4 tūkst. gyventojų. Tai ne tik pavojingai maži-
na mūsų krašto darbo jėgos, bet ir intelektualinį po-
tancialą. Nėra abejonės, kad šalis, kurioje mažėja dir-
bančių ir mąstančių gyventojų, savo plėtroje susidurs 
su rimtais sunkumais.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Selestina Rima-
vičienė laiške „Bičiulystei“ 
pasidalijo įspūdžiais iš Kė-
dainiuose vykusios draugi-
jos 25-mečio šventės.
Sūrumas ašaros neregimoj  
       akių gelmėj
Ir niekada neišgirsta
       lakštingalos giesmė.
Ratelių ir ramentų girgždesys   
        erdvėj
Ar tik tokia gyvenimo esmė?

Ne, ne tokie mes. Ne-
vadiname savęs silpnais, 
trapiais. Nors negalia kas 
dieną primena apie save, 

25-čio jubiliejus sukvietė 
neįgaliuosius

bet vidumi mes stiprūs 
ir tvirti. Nepaisydami to, 
kad šaltukas jau griebia 
kojas ir rankas, mes sku-
bame į savo šventę – su 
gera nuotaika, su šypsena.

Lapkričio 26-ąją, kada 
minimas mūsų, Kėdainių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos, 25-metis, susirinkome 
į Kėdainių kultūros namų 
salę – jauni ir seni, visi, tu-
rintys negalią. Atvyko ir 
svečių iš Kauno, Jonavos 

rajonų ir Garliavos neįga-
liųjų draugijų.

Šventėje koncertavo 
vaikų ansamblis, Kėdai-
nių kultūros namų mo-
terų ansamblis ir sve-
čiai. Buvusiems neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kams įteiktos dovanėlės 
ir gėlės. Pagerbti ir kai 
kurie prie draugijos vei-
klos daug prisidedantys 
jos nariai. 

Ypač daug šiltų padė-

Tarptautinės neįgalių-
jų dienos išvakarėse likimo 
draugus, savivaldybės vado-
vus, nevyriausybinių organi-
zacijų atstovus Šakių rajono 
neįgaliųjų draugija pakvietė 
į šiltą ir jaukią popietę „Ru-
deninis paukštis“. Tai tradi-
cinis, kasmetinis renginys, 
kuriame už nuoširdų darbą 
padėkojama visose 12-oje ra-
jono seniūnijų dirbantiems 
draugijos pagalbininkams – 
kuratoriams, o organizacijos 
nariams padovanojama gra-
ži šventė. 

Į kultūros namuose 
surengtą popietę „Rude-
ninis paukštis“ iš viso ra-
jono suėjo, suvažiavo per 
150 žmonių. Neįgaliuosius 
pagerbęs rajono savival-
dybės meras Juozas Ber-
tašius, mero pavaduotoja 
Rima Rauktienė, Sociali-
nės paramos skyriaus ve-
dėja Leonora Pocevičiū-
tė linkėjo jiems sveikatos, 
gero ūpo ir šviesių, džiu-
gių dienų. 

Renginį vedusi Šakių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininko pavaduo-
toja Edita Zabramskie-

Gerumą ir pagarbą 
dovanojusi šventė

nė kiekvienam rado gerą 
žodį, gražų posmą. Ren-
ginį gaubė dėmesio žmo-
gui, lengvo jaudulio aura. 
Šventinės popietės daly-
viams dainavo draugijos 
vokalinis ansamblis „Sie-
sartis“, grojo jaunieji Ša-
kių meno mokyklos akor-
deono klasės mokiniai – 
Gintaras Leonavičius vi-
sus sužavėjo lyriškais val-
so garsais, smagiai nuteikė 

Tautvydo Bacevičiaus ir 
Aido Rimkevičiaus atlik-
tas „Linksmasis berniūkš-
tis“. Šiltai neįgalieji sutiko 
Lukšių teatro aktores, pa-
dovanojusias nuotaikingą 
komediją „Kai atsargos 
daro gėdą“. Aplodismen-
tų sulaukė ir Plokščių vi-
durinės mokyklos moks-
leivių atliktos dainos. 

Draugijos pirmininkas 
Saulius Rakauskas džiau-

 Sigitas Puodžiu-
kas  laiške „Bičiulystei“ pa-
sakoja apie Radviliškyje vy-
kusias tradicines neįgaliųjų 
rudens palydėtuves ,,Vėjams 
šėlstant tegul skamba daina“. 

Susirinkusiuosius svei-
kino ir šakotį įteikė ra-
jono mero pavaduoto-
jas Kazimieras Augu-
lis. Diabeto klubo va-
dovai L.Veseckienė ir 
J.Dambrauskis ne tik gra-
žiai pasveikino, bet ir su-
teikė malonią paslaugą – 
visiems norintiems nemo-
kamai tikrino cukraus kie-
kį kraujyje. Norinčių išsi-
tirti buvo tikrai nemažai.

Popietę pradėjo Rad- 
viliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos moterų voka-
linis ansamblis ,,Gabija“ 
(vad. R.Apšegienė). Pa-
mėgtą ansamblį susirin-
kusieji pasveikino gausiais 
plojimais. ,,Gabija“ nese-
niai dalyvavo neįgaliųjų 
kolektyvų apžiūroje ,,Vil-
ties paukštė“ Pakruojyje. 

Radviliškis: Graži tradicija – 
palydėti rudenį

Ten mūsų moterys pripa-
žintos balsingiausiomis. 

Graži tradicija sieja 
Radviliškį bei Klaipėdos 
rajono Vėžaičių kultū-
ros centro moterų voka-
linį ansamblį ,,Vaivorykš-
tė“. Ansamblio vadovė 
D.Šilinskienė – buvusi rad- 
viliškietė, tad jai visada 
malonu sugrįžti į gimtą-

jį miestą.
Gražiai šventės daly-

vius pasveikino ir muzi-
kos mokyklos mokslei-
vės, vadovaujamos mo-
kytojų D.Sabulienės ir 
R.Apšegienės. Rajono po-
etė, mūsų draugijos narė 
R.Danylienė perskaitė 
savo eiles apie prabėgusį 
rudenį. Susirinkusieji šil-

gėsi, kad neįgalieji į šven-
tę atvyko iš visų seniūni-
jų. Kuratoriai pasirūpino 
transportu – kai kuriems 
padėjo seniūnijos, kai ku-
rie atvyko savo automobi-
liais. Draugijos mikroau-
tobusas į šventinį renginį 
atvežė Gelgaudiškio se-
niūnijos neįgaliuosius. Dė-
kojant už nuolatinį rūpes-
tį silpnaisiais bei pagalbą 
jiems, visiems seniūnijose 
dirbantiems kuratoriams 
įteikta gėlių ir po Bohemi-
jos stiklo gaminį. 

Pasibaigus oficialiajai 
daliai popietė tęsėsi kino 
teatre „Jaunystė“. Šventi-
nę nuotaiką palaikyti pa-
dėjo sintautiškio Algirdo 
Šuopio virkdoma armo-
nika. „Gerumo reikia ir švel-
numo. / Labai jo reikia mums 
visiems. / Kad jį galėtume da-
linti. / Ir artimiems, ir sveti-
miems“, – daugelio atmin-
tyje liko šventiniame ren-
ginyje girdėti ir giliai šir-
din įstrigę žodžiai, nes dė-
mesio ir gerumo iš tiesų 
čia niekam netrūko. 

Aldona DELTUVAITĖ

tai jas išklausė. Koncerta-
vo ir Radviliškio skyriaus 
aklųjų ir silpnaregių sąjun-
gos ansamblis ,,Pasagėlė“ 
(vad. R.Apšegienė).

Romantiškai rudenį 
savo dainomis palydėjo 
dar vieni svečiai – Šiaulių 
miesto artrtito klubo an-
samblis ,,Artis“ (vadovė 
B.Kuprienė). Jo daininin-
kai, nepaisant sunkios li-
gos, visada žvalūs, linksmi.

Radviliškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė J.Bredulskienė nuo-
širdžiai pasveikino ju-
biliatus. Visi stovėdami 
jiems sudainavo ,,Ilgiau-
sių metų“.

Ilgai dar netilo dainos, 
sukosi poros, neįgalieji 
vaišinosi. Mūsų draugijos 
nariai nuoširdžiai dėkojo 
šventės rengėjams už gra-
žiai praleistas valandas, 
taip pat viešosios biblio-
tekos kolektyvui, svetin-
gai atvėrusiam duris neį-
galiųjų pamėgtam rengi-
niui bei arbatinei-kepy-
klėlei už skanias bandeles.

Aklųjų ir silpnaregių ansamblis ,,Pasagėlė".

Kėdainiai:

kos žodžių ir gerų palin-
kėjimų sulaukė dabartinis 
Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Rimantas Du-
bosas. Jį sveikino svečiai, 
Kėdainių savivaldybės at-
stovai. Mes, neįgalieji, taip 
pat esame dėkingi drau-
gijos pirmininkui už gra-
žią šventę.

Tyliai stukseno lazde-
lės ir riedėjo vežimėliai, iš-
sinešdami į namus pakilią 
nuotaiką.

Šakių rajono neįgaliųjų draugijos Šakių miesto kuratorei 
Liudai Samuolienei dėkoja draugijos pirmininkas Saulius Ra-
kauskas.

2 psl.2013 m. gruodžio 5–11 d., Nr. 48 (1167), „Bičiulystė“



 „Bičiulystei“ laiškelį atsiun-
tusi Janina Lebskienė pasidalijo 
įspūdžiais iš Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugijos fotografų 
mėgėjų surengtos parodos. 

Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos fotografai 
mėgėjai P.Kriaučiūno centrinės 
bibliotekos parodų salėje prista-
tė savo darbų parodą „Bičiuliai“. 
Tai jau antroji šiemet surengta 
draugijoje veikiančio fotogra-
fų būrelio paroda. Į jos atidary-
mą susirinkę svečiai džiaugėsi 
neįgaliųjų kūrybingumu. Daug 
nuoširdžiausių linkėjimų jiems 
išsakė miesto savivaldybės Soci-
alinių reikalų departamento di-
rektorė D.Pankauskienė, biblio-
tekininkė A.Rutkauskienė. 

Būrelio vadovas A.Matulaitis 
pastebėjo, kad iš pirmo žvilgs-
nio fotografija atrodo lengvas 
menas. Tačiau norint padaryti 
kokybišką, profesionalią nuot- 
rauką, reikia daug žinių ir įgū-
džių.

Paroda „Bičiuliai“ skirta vi-
siems, besidomintiems gyvūni-
jos pasauliu. Fotografijose su-
stabdytos akimirkos iš mus su-
pančios aplinkos. Toli važiuoti 
nereikėjo, daug įspūdingų eks-
ponatų fotografai mėgėjai atra-

Marijampolė:

do ir Marijampolės apylinkėse. 
Savo darbus eksponavo šie na-
riai: J.Jablonskaitė, J.Šuopienė, 
R.Bisikirskienė, A.Siaurusaitytė, 
P.Demikis, Z.Antanavičienė, 
M.Janulevičius, J.Lebskienė, 
A.Matulaitis, E.Venckūnas.

Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos narių foto-
meninių gebėjimų lavinimo bū-
relis savo veiklą pradėjo 2012 m. 
ir iki metų pabaigos surengė 3 
fotografijų parodas: dvi Mari-
jampolėje ir vieną Birštone. Tęs-

Fotografijų parodoje – 
atidus žvilgsnis į aplinką

dami savo veiklą būrelio nariai 
vidurvasarį kino teatro „Spin-
dulys“ vestibiulyje pristatė foto-
grafijų parodą „Vasaros dienos“, 
metams baigiantis – „Bičiulius“.

Nors būrelis veikia neilgai, 
tačiau kai kurie jo nariai fotogra-
fuoja jau seniai, dalyvauja Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos ren-
giamuose pleneruose, turi savo 
braižą. Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė D.Grėbliauskienė vi-
siems linkėjo tolimesnių kūry-
binių užmojų ir geros kloties.

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos fotografai mėgėjai paro-
dos atidaryme.

Koncertuoja ansamblis „Viltis“. 

Kalvarijos savivaldybės ne-
įgaliųjų draugija sukvietė savo 
narius bei svečius į tradiciniu 
tapusį Tarptautinės neįgalių-
jų žmonių dienos minėjimą. Pa-
rapijos salėje susitikti su drau-
gijos nariais atėjo gausus būrys 
svečių: Kalvarijos savivaldybės 
administracijos direktorė Vilija 
Remeikienė, Socialinių reikalų 
skyriaus vedėja Nijolė Silickie-
nė, šio skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Birutė Kalinauskienė, 
Kalvarijos seniūno pavaduoto-
ja Dalė Kajokienė, Globos ir už-
imtumo centro direktorė Lina 
Saladuonienė. Iš Kalvarijos so-
cialinių namų į renginį atvyko 
gausus būrys jaunuolių, juos at-
lydėjo socialinė darbuotoja Vik-
torija Žibūrytė.

Renginio vedėja Laima Vida 
Šipšinskienė padėkojo svečiams, 
kad rado laiko atvykti į mūsų 
šventę. Kalvarijos savivaldy-
bės administracijos direktorė 
V.Remeikienė Kalvarijos krašto 
neįgaliesiems dėkojo už nuošir-
dų ir prasmingą darbą draugijo-
je, už suburiančią ir vienijančią 
veiklą, tarpusavio pagalbą. Ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkei 
Romai Murauskienei buvo įteik-
ta Kalvarijos savivaldybės mero 
padėka už ilgametį, nuoširdų 
darbą ir aktyvią veiklą Kalvari-
jos savivaldybės neįgaliųjų ben-
druomenės gyvenime.

R.Murauskienė visiems lin-
kėjo džiaugtis džiugia akimir-
ka, saulės šviesa ir šiluma, „juk 
nieko nuostabesnio šioje žemėje 
nėra už gyvenimą, nors jis būna 
kartais pilnas kančių, nepriteklių 
ir sielvarto.“ 

Draugijos istoriją papasako-
jo šių eilučių autorė. Viskas pra-
sidėjo, kai 1992 metais tuome-
tinė Marijampolės rajono So-
cialinės rūpybos skyriaus ve-

Kalvarija: Paminėta 
neįgaliųjų 

diena
dėja Daiva Oželienė pakvietė 
R.Murauskienę į savo kabine-
tą ir paprašė suburti neįgaliųjų 
draugiją. Esą visoje Lietuvoje ku-
riamos visuomeninės organiza-
cijos, tad ir Marijampolės rajone 
to reikia. R.Murauskienė, tapusi 
naujai įkurtos organizacijos pir-
mininke, važiavo į atokius tuo-
metinio rajono kaimelius ir ra-
gino visus neįgaliuosius jung-
tis. R.Murauskienė Marijampo-
lės rajono invalidų draugijos pir-
mininke buvo iki 2000 metų, kai 
rajoną reorganizavo į 3 savival-
dybes. Tada ji pasirinko vado-
vauti Kalvarijos savivaldybės, 
kur gyveno, tuometinei invalidų 
draugijai ir iki šiol dirba šį darbą. 

Mūsų draugijoje dirba 4 pas-
laugų centriukai (Kalvarijos, 
Sangrūdos, Aistiškių ir Liuba-
vo), veikia darbo terapijos klu-
bas, vykdome meninių bei spor-
tinių gebėjimų programas. Drau-
gija vienija 650 neįgaliųjų, iš jų 
15 vaikų, turinčių fizinę negalią.

Draugijos meno kolekty-
vas „Viltis“ šiemet švenčia savo 
20-metį. Marija Grybauskienė, 

Robertas Grybauskas ir Albina 
Kujavienė, atėję į ansamblį dar 
1993-aisiais, dar ir šiuo metu 
jame dainuoja.

Renginyje savo eiles skaitė 
Marija Kraipavičiūtė ir šių ei-
lučių autorė. Renginį pagyvino 
draugijos ansamblis „Viltis“ (va-
dovė L.V.Šipšinskienė) ir San-
grūdos jaunimo teatro aktoriai 
(vadovė Angelė Babkauskienė), 
suvaidinę spektaklį „Ponai lio-
kajai ir mužikai (arba kaip tapti 
burtininke)“.

Nė vienas renginys nepraeina 
be rėmėjų, tad dėkojame jiems, 
padėjusiems surengti šventę.

Vilija VILKELIENĖ

Draugijos pirmininkė Roma Mu-
rauskienė visus pasveikino Tarp-
tautinės neįgaliųjų žmonių dienos 
proga.

Panevėžio rajono savi-
valdybės viešosios biblio-
tekos Dembavos bibliote-
ka, kuriai jau beveik 25 me-
tus vadovauja Valerija Paš-
kevičienė, kasmet po kele-
tą renginių skiria ir neįga-
liesiems bei senjorams. Pa-
sak neįgaliųjų, visi jie buvo 
ir yra įdomūs, turiningi, 
bet ypač įsiminė literatūri-
nis muzikinis vakaras-su-
sitikimas su rašytoju, pir-
muoju Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos pirmininku Jonu 
Mačiukevičiumi. Jie vis at-
siverčia knygas su rašyto-
jo autografais.

2013-ieji paskelbti svei-
katingumo metais. Todėl 
Dembavos biblioteka savo or-
ganizuojamus renginius ne-
galios žmonėms skiria svei-
katingumo, sveikos gyvense-
nos propagavimui. Didelio ne-
įgaliųjų ir senjorų susidomėji-
mo sulaukė popietė „Sveika-
tos link...“ Ir neveltui. Šiltai pa-
sveikinusi aktyviausius bibli-
otekos skaitytojus-neįgaliuo-
sius ir senjorus, bibliotekinin-
kė V.Paškevičienė raiškiai, jaus-
mingai skaitė V.Mačernio poe-
zijos posmus.

Susirinkusieji šiltai suti-
ko dažną šios bibliotekos vieš-
nią – rajono savivaldybės vie-
šosios bibliotekos vyresniąją 
bibliotekininkę Ireną Navickie-
nę. Kadangi Dembavos biblio- 
teka teturi tik vieną kitą Euge-
nijos Šimkūnaitės ir Filome-
nos Taunytės knygą, o neįga-
lieji ir senjorai jas labai mėgs-
ta, I.Navickienė atvežė ir pri-
statė visas jųdviejų knygas: 
E.Šimkūnaitės: „Gyvenimo pas- 
laptys bei lemtys“, „Gyvačių 
karalystė“, „Gyvenimas be tab- 
lečių“, „Gyvenimo receptai“ ir 
kt., F. Taunytės: „Laimingas se-
nelių gyvenimas“, „7 nuodėmės 
ir 12 ligų“, „9/10 laimės“, „Ieš-
kau tikro lietuvio“ bei kt. Iš ran-
kų į rankas ėjo F.Taunytės kny-
ga „Vandens užkalbėjimas“, ku-
rią su savo autografu ji pado-
vanojo viešajai bibliotekai 2000 
metais lankydamasi Panevėžy-
je. Joje – ilgo ir turiningo gyve-
nimo patirtis, nuomonės apie 
netradicinius gydymo ar gydy-
mosi būdus, pateikiami konkre-
tūs pavyzdžiai, įrodantys, jog 
daugeliu atvejų galime ir patys 
sau padėti.

Pristatydama knygas, vieš-
nia iš viešosios bibliotekos pir-
miausia išsamiai, vaizdžiai pa-
pasakojo apie E.Šimkūnaitės – 
botanikės, farmacininkės, žy-
mios vaistažolių tyrinėtojos, 
Lietuvos gamtos ir tradicijų ži-
novės – gyvenimą, apie jos at-
liktą humanišką misiją, pade-
dant visiems, kam ta pagalba 
buvo reikalinga: kam nuošir-

Knygos, kurias šiandien 
labiausiai mėgsta 

Dembavos neįgalieji

džiu patarimu, kam vaistažolių 
ryšeliu. Ji padėjo ir patarė ne-
mokamai: iš žmonių skausmo 
nevalia pelnytis – tokia buvo 
jos tvirta ir garbinga gyvenimo 
nuostata. 

Kalbėdama apie F.Tauny-
tės – gydytojos, žurnalistės, 8 
knygų apie sveikatą autorės – 
gyvenimą, I.Navickienė sakė, 
jog jos gyvenimo pašaukimas 
buvo padėti žmonėms. Jos kū-
ryboje – ne tik spalvingi pra-
eities ir dabarties vaizdai, bet 
ir vertingi patarimai sveikatai 
saugoti, kaip atpažinti kai ku-
riuos sveikatos sutrikimus, jos 
svarstymai, kaip rūpintis sielos 
ir kūno sveikata, kai visuome-
nę užgula sunkus laikotarpis. 

Po to popietės dalyviai 
pasidalijo mintimis apie jau 
perskaitytas E.Šimkūnaitės ir 
F.Taunytės knygas, apie jų-
dviejų patarimus, kurie padė-
jo įveikti kai kuriuos susirgi-
mus ar jiems užbėgti už akių. 
Visus labai maloniai nustebi-
no Neįgaliųjų draugijos narės, 
mokytojos pensininkės Vale-
rijos Karpavičienės prisimini-
mai, kaip jai, kartu su didelėmis 
gydytojų pastangomis, įveik-
ti vėžį padėjo ir E.Šimkūnaitės 
bei F.Taunytės patarimai. O jų 
moteris ėmė iš knygų. 

Šiandien E.Šimkūnaitės bei 
F.Taunytės knygos, kurias pali-
ko viešinia, Dembavos bibliote-
koje neįgaliųjų ir senjorų pačios 
skaitomiausios.

Šiais sveikatingumo metais 
bibliotekoje nuolat veikia paro-
dėlė „Gyvenkime ilgiau ir svei-
kiau...“ Čia – E.Šimkūnaitės 
bei F.Taunytės knygos. Paro-
dos skyrelyje „Sveiko gyveni-
mo receptai“ skaitytojų dėme-
sį patraukia Adelės Karaliū-
naitės straipsnis „Gyvenimas 
yra didžiausias turtas“, Daivos 
Anužytės-Kasiulaitienės „Ju-
dėjimas yra sveikata“, Arūno 
Jonušio „Sveikatą lemia teigia-
mos emocijos“.

Antanas OrINTAs 
Autoriaus nuotr.

Viena aktyviausių bibliotekos skaitytojų 
literatė Valerija Karpavičienė namo grį-
žo su F.Taunytės knyga „Šventųjų gyve-
nimas Marijos žemėje“. 

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt
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Psichologo
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Šermukšnių uogos
Šermukšnis užauga iki 20 

metrų aukščio, gyvena iki 300 
metų. Jo uogos (vaisiai) renka-
mos po šalnų (būna mažiau kar-
tūs), išdžiūvusios uogos turi būti 
blizgančios, labai raukšlėtos, rau-
donai oranžinės arba rausvai 
raudonos, savito silpno kvapo, 
karčiai rūgščios (beje, dabar jau 
yra tokių šermukšnio rūšių, ku-
rių uogos būna stambios ir be šal-
nų poveikio saldžios). Suspaus-
tos tarp pirštų neturi jų tepti. Pa-
juodusios ar kitaip sugedusios 
uogos išmetamos, sveikos uogos 
gali būti laikomos sausoje, vėsio-
je, gerai vėdinamoje vietoje ne il-

Uogos su medumi: gydomosios 
savybės, liaudiški receptai (2)

giau kaip 2 metus. 
Iš šermukšnio uogų spau-

džiamos sultys, verdamos uo-
gienės, marmeladas, daromas 
įdaras pyragams, o iš šalnų pa-
kąstų arba verdančiu vandeniu 
nuplikytų uogų daromas vy-
nas (beje, šermukšnių vynas la-
bai staigiai laisvina vidurius), 
trauktinės, likeriai, nealkoholi-
niai gėrimai. Sausos ir paskru-
dintos uogos vartojamos kaip 
arbatos pakaitalas. Šermukšnių 
uogas mėgsta kurtiniai, strazdai, 
svirbeliai, devynbalsės, šakeles ir 
žievę graužia kiškiai, stirnos, el-
niai ir briedžiai.

Kada uogos nevartotinos
Šermukšnių uogų nereko-

menduojama vartoti dažnai vi-
duriuojant, padidėjus skrandžio 
sulčių rūgštingumui. Taip pat 
jos netinka mažiems vaikams, 
nėščiosioms, abiejų lyčių asme-
nims, kai yra padidėjęs kraujo 
krešumas. Taip pat nedera var-
toti neprinokusių šermukšnio 
uogų, nes jose esanti parasorbini-
nė rūgštis gali stipriai sudirginti 

visą virškinimo sistemą ir sukel-
ti apsinuodijimo požymius (py-
kinimas, vėmimas, skausmas pil-
ve, viduriavimas, inkstų veiklos 
sutrikimas). Beje, uogas gerai iš-
džiovinus, paruošus jų nuovi-
rus, apsinuodijimo požymių ne-
bebūna.

Gydomosios savybės
Šviežias uogas naudinga val-

gyti sergant ateroskleroze, hiper-
tonija, inkstų akmenlige, maža-
kraujyste, parodontoze (keletą 
kartų per dieną kramtomos uo-
gos, po to išspjaunamos), trūks-
tant vitaminų, užkietėjus vidu-
riams, kai reikia varyti šlapimą, 
tulžį, stabdyti vidinius kraujavi-
mus. Yra duomenų, jog šermukš-
nio uogų preparatai mažina ke-
penyse riebalus, kraujyje – cho-
lesterolį (tai ypač naudinga lin-
kusiems tukti žmonėms).

Šermukšnio uogų sultys var-
tojamos peršalus, atsiradus nuo-
vargiui, sumažėjus skrandžio 
sulčių rūgštingumui (geriama 
sulčių po šaukštelį prieš valgį), 
sergant plaučių ligomis, reu-

matu, dizenterija, hemorojumi, 
kraujuojant gimdai (klimakteri-
niu laikotarpiu), esant įvairiems 
virškinimo sutrikimams, ser-
gant hepatitu (kepenų uždegi-
mu), cholecistitu (tulžies pūslės 
uždegimu), inkstų ir tulžies pūs-
lės akmenlige, sutrikus storųjų ir 
plonųjų žarnų peristaltikai.

Liaudiški receptai
Reumatas. Šaukštas sausų 

sutrintų šermukšnio uogų už-
plikoma stikline verdančio van-
dens ir 5 minutes pavirinama. 
Po to indas uždengiamas dang-
čiu ir šiltai apsupamas (pavyz-
džiui, keturlinka antklode). Po 
4 valandų antpilas perkošiamas 
per dvigubą marlę (ar specialų 
sietelį), įmaišoma 1/2 šaukštelio 
medaus ir geriama po 1/4 stikli-
nės 3 kartus per dieną po valgio.

Vitaminų stygius. Lygiomis 
dalimis sumaišomos sausos su-
smulkintos šermukšnio uogos ir 
erškėčio vaisiai. Šaukštas miši-
nio užplikoma stikline verdan-
čio vandens ir 15 minučių kaiti-
nama ant silpnos ugnies. Po to 

indas uždengiamas, palaukiama 
45 minutes, tada preparatas per-
košiamas, pripilama tiek virinto 
vandens, kad būtų pilna stiklinė, 
įmaišoma 1/2 šaukštelio medaus. 
Geriama po 1/4 stiklinės 3–4 kar-
tus per dieną po valgio.

Fizinis ir protinis nuovar-
gis. Į termosą įberiami 2 šaukš-
tai sausų susmulkintų šermukš-
nio uogų ir užplikoma puslitriu 
verdančio vandens. Po 1–2 valan-
dų perkošiama per dvigubą mar-
lę (arba specialų sietelį), įmaišo-
mas šaukštelis medaus. Geriama 
po 1/3 stiklinės 3 kartus per die-
ną po valgio.

Vidurių užkietėjimas, he-
morojus. 3 kartus per dieną ge-
riama po 1/3–1/2 stiklinės šer-
mukšnio uogų sulčių, į kurias 
įmaišyta 1/2 šaukštelio medaus. 
Užsigeriama virintu kambario 
temperatūros vandeniu.

Kaukė senstančiai veido ir 
kaklo odai. Gaminamas mišinys: 
šaukštelis šermukšnio uogų sul-
čių, šaukštelis augalinio aliejaus, 
1 kiaušinio trynys, šaukštelis me-
daus. Gerai išmaišyta masė užte-
pama ant veido ir kaklo, po 15–20 
minučių nuplaunama šiltu van-
deniu be muilo.

romualdas OGINsKAs

Kokie žmonės kreipiasi į 
psichologą?

Žmonės į psichologus krei-
piasi dėl įvairiausių priežas-
čių: norėdami išspręsti santykių  
problemas, siekdami geriau su-
prasti save, surasti išeitis iš ke-
blių situacijų, norėdami atsikra-
tyti nerimo ar baimių ir t.t. Nepri-
klausomai nuo problemos pobū-
džio visgi galima į psichologą be-
sikreipiančius žmones suskirsty-
ti į tokias grupes:

1. Žmonės, norintys pasikeisti. 
Jie pasiruošę investuoti savo jė-
gas, laiką ir pinigus į tai, kad pa-
darytų gyvenimą geresnį ir įdo-
mesnį. Taip, tai dalykai, kurių ne-
gali paliesti, išbandyti, kaip kad 
perkant naują automobilį, tačiau 
gali pajusti. Tai tie žmonės, ku-
riems konsultacijos išties pade-
da ir būna naudingos, nes jie yra 
motyvuoti keistis, yra orientuo-
ti į rezultatą, pasirengę naujai at-
rasti save ir, svarbiausia, yra pa-
siruošę prisiimti atsakomybę už 
tai, kas su jais vyksta.

2. Žmonės, norintys pakeisti 
kitus. Jie nepatenkinti savo santy-
kiais ir dėl to kaltina kitus: žmo-
ną, vyrą, mamą, anytą, vadovą ir 
t.t. Į psichologą kreipiasi su klau-
simu: „Kaip jį/ją priversti/išmo-
kyti/pakeisti?“ ir pan. Tokiems 
žmonėms dažnai atradimu tam-

pa supratimas, kad jie taip pat 
įneša savo indėlį į santykius ir 
prisideda prie to, kad santykiai 
yra būtent tokie. Svarbus būna 
suvokimas, kad kito žmogaus, 
be jo paties noro, pakeisti neįma-
noma. Ir kad pakeisti kitą žmogų 
ir pakeisti santykius – du skirtin-
gi dalykai. 

3. Žmonės, norintys gauti re-
ceptą. Kitaip tariant, patarimą, 
kuris akimirksniu pakeis jų gyve-
nimą. Paprastai tokie žmonės iš 
pradžių idealizuoja psichologą, 
mano, kad jis turi „stebuklingų“ 
receptų kiekvienai gyvenimiškai 
situacijai, jiems tereikia papasa-
koti savo situaciją ir psichologas 
pasakys, kaip toliau elgtis. Iš tie-
sų būna situacijų, kurios lengvai 
išsprendžiamos vienos konsul-
tacijos metu, tačiau kuomet kal-
bame apie gilesnius jausmus, įsi-
senėjusias problemas, skirtingus 
požiūrius ir pan., reikalingos abi-
pusės – psichologo ir paties žmo-
gaus – pastangos.

4. Ir dar yra viena kategorija 
žmonių, kurie kreipiasi į specialis-
tą tenorėdami įrodyti (sau arba ki-
tiems), kad jiems niekas negali pa-
dėti. Dažniausiai pas psicholo-
gą jie atsiduria spaudžiami su-
tuoktinio, giminaičių ar draugų. 
Žmogui, kuris mano, kad proble-
ma yra neišsprendžiama, kur kas 
sunkiau padėti. 

Žinoma, toks skirstymas yra 
sąlyginis, bet maksimalią naudą 
apsilankę pas psichologą gausi-
te tuomet, jei kreipsitės į jį savo 
noru, jei suprantate, kad ne psi-
chologas turi „kažką padaryti“, 
tarsi mostelėdamas burtų lazde-
le, o jūs pats/pati, jo padedami, 
turėsite įgyvendinti pokyčius ir 
kad tam bus reikalingas laikas, 
jūsų noras ir pasirengimas keis-
tis. Konsultacija – tai abipusis 

reikia patarimo: kreiptis  
į draugę ar į psichologą?

darbas jūsų pageidaujamo gy-
venimo link.

Tad į ką kreiptis patarimo: 
į draugę ar į psichologą?

Labai dažnai patarimo krei-
piamasi į psichologą. Tačiau ne-
retai pasitaiko atvejų, kai žmogus 
galvoja: „Kam eiti pas psichologą 
ir mokėti pinigus, jeigu galiu pa-
sikalbėti su drauge prie arbatos 
puodelio savo virtuvėje?“ 

Visų pirma, psichologo eti-
ka reikalauja laikytis konfiden-
cialumo principo, t.y. visa tai, 
kas bus pasakyta konsultacijos 
metu, nebus niekam atskleis-
ta. Ar gali mums tą garantuo-
ti draugė? Sutikime, ne kiekvie-
na. Kita vertus, jeigu mes apta-
rinėjame savo santuokines pro-
blemas ir atskleidžiame nema-
žai asmeninių ir diskretiškų da-
lykų apie partnerį žmogui, ku-
ris dalyvauja mūsų šeimos šven-
tėse ir bendrauja su sutuoktiniu, 
ar sąžiningai mes elgiamės su 
žmogumi, su kuriuo kartu gy-
vename? Ar teisinga jo atžvil-
giu tai, kad kažkas, atėjęs į gim-
tadienį, apie jį žino gerokai dau-
giau negu kad jam pačiam norė-
tųsi? Ir kaip jums atrodo – ar tai 
nedaro įtakos jų tarpusavio san-
tykiams (ypač kai šeimos prob- 
lemos aptarinėjamos su tėvais)? 

Antra, patarimai yra pavojin-
gi tuo, kad jie paprastai suformu-
luojami remiantis savo asmenine 
patirtimi arba asmeniniu požiū-
riu į situaciją. Kitaip tariant, pata-
rimą duodantis žmogus subjek-
tyviai remiasi savo patyrimu. O 
psichologas situaciją padeda iš-
spręsti koncentruodamas dėme-
sį į jūsų asmeninę patirtį. Tai yra 
esminis skirtumas. Įsivaizduoki-
te situaciją: moteris gyvena san-
tuokoje, stengiasi palaikyti dar-

nius santykius, deda į tai nema-
žai pastangų, tačiau mano, kad 
vyras skiria jai per mažai dėme-
sio. Ji eina pas draugę Nr.1 pata-
rimo. Draugė Nr.1 turi visiškai 
kitokią patirtį su kitokiu vyru. Ji 
sako: „Kai maniškis nustojo man 
dovanoti gėles (gėlės jai = dėme-
sys), aš pati nusipirkau raudo-
nų rožių, jis ėmė pavyduliauti ir 
dabar dovanoja man gėles kartą 
per savaitę!“ Visų pirma galbūt 
mūsų aptariama moteris dėmesį 
supranta ne kaip gėlių dovanoji-
mą, o, pavyzdžiui, kaip pagalbą 
namų ruošoje arba bučinius išsi-
skiriant ir susitinkant. Jau vien 
dėl to patarimas su gėlėmis šioje 
situacijoje nėra tinkamas. Antra, 
net jeigu jos abi mano, kad gėlių 
dovanojimas – dėmesio ir rūpes-
čio ženklas ir todėl ji nuspręs pa-
sidovanoti sau gėlių, kurios neva 
gautos nuo tariamo gerbėjo, dar 
nereiškia, kad jos vyras nėra pa-
vyduolis ir toks situacijos spren-
dimas neišprovokuos dar dides-
nių nesutarimų šeimoje. 

Sakykim, kreipiamasi į drau-
gę Nr. 2, kuri niekada nebuvo iš-
tekėjusi, o palaiko tik trumpalai-
kius ryšius su skirtingais vyrais 
ir neturi ilgalaikių bei pastovių 
santykių kūrimo patirties. Žino-
ma, kad ji, pažvelgusi į situaciją 
per asmeninės patirties prizmę, 
ilgai negalvodama išdroš: „Kam 
jis tau toks reikalingas? Pažiūrėk 
į save – kokia gražuolė! Ką – ge-
resnio sau nesusirasi?“ Sutikite, 
situacijoje, kai dėmesio tikimasi 
iš konkretaus žmogaus, kitų dė-
mesys nepaguodžia. Ar skatina 
toks patarimas ieškoti partnerys-
tę stiprinančių išeičių? Greičiau-
siai – ne, netgi priešingai. 

Ką gi daro specialistas? Rem-
damasis savo ilgamete patirti-
mi ir žiniomis, psichologas su-

pranta, kad kiekvienas žmogus 
turi unikalią patirtį. Todėl iš pra-
džių stengiasi sužinoti daugiau 
apie žmogaus asmenybę, jo pa-
tyrimą, požiūrius, lūkesčius ir 
nuostatas. Pavyzdžiui, ką minė-
ta moteris laikytų vyro dėmesio 
išraiška? Psichologas bandys iš-
siaiškinti, kokie yra tarpusavio 
santykiai šeimoje ir kaip jie vys-
tėsi. Ką ji daro, kad gautų tai, ko 
jai reikia, ar ji žino, ko reikia su-
tuoktiniui ir ko jis iš jos tikisi, ar 
ji tai duoda ir t.t. 

Dažnai tik būtent tokio po-
kalbio metu žmogus supranta 
ir suvokia tikrąsias savo nepasi-
tenkinimo priežastis, konkrečiai 
suformuluoja poreikius ir, spe-
cialisto padedamas, randa išei-
tis. Kita vertus, neretai yra nau-
dingas ir reikalingas psichologo 
pokalbis ir su sutuoktiniu. Tai iš-
plečia situacijos matymą, padeda 
objektyviau pažvelgti į susiklos-
čiusią padėtį. 

Ar galite įsivaizduoti situaci-
ją, kad jūs einate pas draugę pa-
tarimo, o po to jūsų vyras eina 
pasikalbėti su ta drauge ir tada 
visi trys kartu sprendžiate šei-
mos problemas? Ne? Atsakyki-
te sau į klausimą: „Kodėl?“ Tad 
kodėl jūs viena ar vienas turėtu-
mėte pasakotis savo draugei ar 
draugui? 

Žinoma, kiekvienas iš mūsų 
turime teisę ieškoti artimųjų pa-
galbos, patarimo ar paguodos. 
Tačiau dažnai girdžiu klausimą: 
„Tai kada kreiptis į psichologą? 
Juk nebėgsi po kiekvieno bar-
nio.“ Į tai atsakau: „Įsivaizduo-
kite, kad jūsų santykiai – auto-
mobilis, o problema – gedimas 
ar defektas. Esant tokiam gedi-
mui, ką darysite: A. Nieko. B. Va-
žiuosite pas draugę. C. Važiuo-
site į autoservisą?“ Tad kai kitą 
kartą susidursite su dilema „ką 
daryti“, prisiminkite šį palygi-
nimą ir sprendimą priimsite aki-
mirksniu. Laura BrATIKAITĖ-

ČEKANAUsKIENĖ
Psichologė
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Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

„Kaunodiena.lt rašo, jog 
pajėgiausia Lietuvoje veži-
mėlių krepšinio komanda 
Kauno „LSU-RSK“ kitąmet 
debiutuos Eurolygoje. 

„Nusprendėme, kad atėjo 
metas kokybiškai aukštesnio 
lygio reguliariosioms varžy-
boms – Eurolygai. Patirtis, ku-
rią sukaupsime, pravers ir Lie-
tuvos vežimėlių krepšinio rink-
tinei“, – sakė „LSU-RSK“ žai-
džiantis treneris K.Skučas.

Kauniečiai debiutuos Eu-
rolygos 3-iojo diviziono C gru-
pėje, kurioje taip pat žais Brno 
„Hobit“ (Čekijos), Antverpe-
no „Players“ (Belgija), Frank-
furto prie Maino „Mainhatten 
Skywheelers“ (Vokietija) ir Ra-
mat Gano „Ilan“ (Izraelis) ko-
lektyvai. Šios grupės turny-
ras numatytas 2014-ųjų pava-
sarį Brno mieste. Į antrąjį eta-
pą pateks 1-ąją vietą užėmusi 
komanda.

„Mūsų komandos branduo-
lį sudaro Kauno aukštųjų mo-
kyklų studentai. Rengdamie-
si Eurolygai ne vien sportuoja-
me – aktyviai ieškome rėmėjų. 
Jau turime tam tikras LSU ga-
rantijas, žadėjo padėti ir Kau-
no miesto savivaldybė“, – kas-
dieniais rūpesčiais pasidalijo 
K.Skučas.

Šiemet „LSU-RSK“ ekipa 
laimėjo Lietuvos čempionatą, 
kuriame dalyvavo penki klu-
bai. „Stengiamės plėsti geogra-
fiją – kartu su Vilniaus „Drau-
gystės“ komanda dalyvaujame 
Latvijos ir Lietuvos vežimėlių 
krepšinio taurės varžybose. Pla-
nuojame surengti atvirą Lietu-
vos čempionatą, tuo jau susido-
mėjo rusai, ukrainiečiai, latviai, 
baltarusiai“, – teigė K.Skučas.

Vežimėlių krepšinis Lietu-
voje pradėtas žaisti 1991-aisiais, 
pirmasis šalies čempionatas 
surengtas 1995-aisiais. Lietu-
vos vežimėlių krepšinio rinkti-
nė 2011-aisiais Kaune tapo Eu-
ropos C diviziono čempione, o 
2007-aisiais Dubline (Airija) ir 
2009-aisiais Cesyje (Latvija) – 
vicečempione.

Pernai Europos čempiona-
to B divizione mūsiškiai užė-
mė 8-ąją vietą.

Neįgalieji 
krepšininkai 

debiutuos 
Eurolygoje

(atkelta iš 1 psl.)

aura, moterys vieningai nubalsa-
vo už dainą „Draugai“. 

Filharmonijos salėje nuošę 
aplodismentai patvirtino ne tik 
tinkamą kūrinių pasirinkimą, 
bet ir visos „Atgaivos“ ansam-
blio veiklos prasmę. Dusyk per 
savaitę, o prieš artėjančius pa-
sirodymus – ir dar dažniau į re-
peticijas besirenkančios moterys, 
pasak ansamblietės Birutės Sas-
nauskienės, neskaičiuoja dainai 
atiduotų valandų, o tiesiog mė-
gaujasi buvimu kartu, muzikos 
skaidrinamu gyvenimu. Nors 
„Atgaivoje“ dainuoja neprofesio- 
nalės, didžiulis jų atsidavimas 
muzikai kartais daro net stebu-
klus. D.Liutkienė prisiminė bu-
vus atvejų, kai paėmusios nau-
ją tribalsę dainą repeticijos pa-
baigoje (po 2–3 valandų) mote-
rys ją puikiai trim balsais atliko. 

Padainavęs vos dvi dainas, 
„Atgaivos“ ansamblis negalėjo 
visiškai atsiskleisti. D.Liutkienė 
pasakoja, jog didesniems pasiro-
dymams ansamblis renkasi siu-
žetines programas, kuriose yra 
ir kulminacija, ir atomazga. Ne-
seniai tokį koncertą moterys pa-
dovanojo Kalvių kaimo bendruo-
menei (Kaišiadorių r.). Pačiai dai-
nas aranžuojančiai, 35-erius me-
tus Kauno valstybiniame chore 
dainuojančiai D.Liutkienei to-
kių programų kūrimas, naujovių 
paieškos – malonūs iššūkiai, į ku-
riuos visada atsiliepia ir jos vado-
vaujamo ansamblio dainininkės. 
„Daina – visoms mums didžiau-
sia gyvenimo dovana“, – vadovei 
pritaria ir B.Sasnauskienė.

Įspūdinga muzikos fiesta
Kauniečių gražiai pradė-

tą šventinę programą netru-
kus į savo rankas perėmė Lie-
tuvos edukologijos universite-
tas (LEU), iš visos šalies suva-
žiavusiems neįgaliesiems suren-
gęs įspūdingą dviejų dalių šven-
tinį koncertą. „Mums didelė gar-
bė, kad būtent mūsų universite-
to paprašė suorganizuoti ir pa-
dovanoti šį renginį“, – sakė LEU 
Kultūros centro direktorė Aure-
lija Karietaitė. Lietuvos edukolo-
gijos universitetas yra tarp ketu-
rių Lietuvos aukštųjų mokyklų, 
kuriuose studijuoja daugiausiai 
neįgaliųjų.

Koncerto programoje – uni-
versiteto choro „Ave vita“ atlie-
kamos harmonizuotos lietuvių 

liaudies dainos, operos solistės 
Raimondos Tallat-Kelpšaitės-Ci-
nauskienės, muzikos katedros 
merginų choro studijos ir solis-
čių Loretos Taluntytės bei Emi-
lijos Bereznauskaitės atliekami 
klasikinės muzikos kūriniai. Su-
sirinkusieji klausėsi trimitinin-
ko Rolando Vilkevičiaus, gėrėjo-
si tarptautinių konkursų laurea-

PARDUODA
Parduodu tvarkingą  
audi 100, 1989 m.,  

2 l, 5 cilindrų dyzelis, 
automatas. Automobilis 
pritaikytas neįgaliajam 

(akceleratoriaus ir 
stabdžių pedalai valdomi 

kaire koja).  
TA iki 2015 liepos mėn.  

Kaina 3 200 Lt. 
Teirautis tel. 8 614 841 13.

Šventinis renginys „Esame drauge“ 
dar kartą suvienijo visą Lietuvą

čių, susibūrusių į kamerinį an-
samblį „Melody Duo“, smuiki-
ninkės Marijos Berezinos ir akor-
deonininkės Liucinos Vlasenko 
muzikavimu.

Gražiausią dainų ir šokių 
pynę šventinio renginio daly-
viams paskyrė universiteto dai-
nų ir šokių ansamblis „Šviesa“, 
apkeliavęs daugelį pasaulio ša-
lių, dalyvavęs Lietuvos pirminin-
kavimo Europos Sąjungos Tary-
bai kultūrinėje programoje.

Šventinis koncertas – 
didelė dovana

Tarp šventine programa besi-
grožinčių buvo ir daug Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos (LND) aso-
cijuotų narių. Žmonės džiaugė-
si ne tik apsilankę sostinėje, bet 
ir sutikę savo bičiulius, seniai 
nematytus draugus. Pastaruoju 
metu LND organizuojami rengi-
niai (plenerai, seminarai, vokali-
nių ansamblių pasirodymai) ge-
rokai išplėtė vienas kitą pažįstan-
čių, noriai tarpusavyje bendrau-
jančių neįgaliųjų ratą...

Kazlų Rūdos savivaldybė Ne-
įgaliųjų draugijai skyrė 5 kvieti-
mus, dar pora žmonių į kelionę 
leidosi iš senelių globos namų. 
Trečią kartą tokiame renginy-
je apsilankę neįgalieji neslėpė 
savo džiugesio. O Ramunė But-
kevičienė ir Milda Kiškienė net-
gi nusifotografavo su šalies Pre-
zidente. 

Vievio neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Marijona Pacevičie-
nė atviravo, kad į Muzikų rėmi-
mo fondo rengiamą šventę at-
vyksta kasmet. Ir kasmet vieviš-
kiai stebisi, pamatę visiškai nau-
ją, dažnai netikėtą programą. 
Pirmininkė neslėpė, kad visada 
kyla rūpesčių, kam pasiūlyti to-
kią puikią dovaną, mat norinčių 
važiuoti į Vilnių būna labai daug. 
Tačiau šįsyk kelionė į koncertą 
tapo geriausia padėka be jokio 
atlygio dirbantiems draugijos ta-
rybos nariams, užimtumo būre-
lio vadovei. 

Rietavas, Pasvalys, Telšiai, 
Kalvarija, Visaginas, Birštonas, 
Biržai, Šakiai – iš šių ir dauge-
lio kitų neįgaliųjų draugijų susi-
rinkusieji tikino neišsigandę to-
limos kelionės, nuovargio. Visa 
tai atpirko čia patirti malonūs 
įspūdžiai. 

Šventinio renginio organi-
zatorės, LMRF vadovės Liuci-
jos Stulgienės teigimu, atjauta 
negalią turintiems žmonėms – 
ne tik ši, nors ir įspūdinga šven-
tė. LMRF ir „Atgaivos“ bendrija 
jau bemaž du dešimtmečius vie-
nija neįgaliuosius ir sveikuosius, 
skatindami jų meninę ir kultūri-
nę veiklą, padėdami atsiskleis-
ti talentams, kviesdami pabūti 
drauge. Stengdamasi, kad ben-
dravimas su neįgaliaisiais taptų 
nuolatine siekiamybe ir virstų 
savitarpio supratimu, reikalingu 
ir neįgaliems, ir sveikiesiems vi-
suomenės nariams, LMRF vado-
vė kviečia juos aktyviai lankytis 
ir kituose „Atgaivos“ bei LMRF 
renginiuose, koncertuose. Pasak 
L.Stulgienės, žinomi Lietuvos 
menininkai, jaunieji talentai Vil-
niuje, šalies miestuose ir mieste-
liuose dar šiais metais surengs ne 
vieną koncertą, vyks ir tradicinių 
muzikos ciklų renginiai. 

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Dainuoja Lietuvos edukologijos universiteto choras „Ave vita“.

Premjero patarėjo Antano Vinkaus padėka Liucijai Stulgienei.

Į Nacionalinę filharmoniją susirinko per 700 neįgaliųjų.
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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, gruodžio 9 d. 
9.00 Kobra 11 (84) (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 (194). 13.00 Sti-
lius (kart.). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 
14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.50 Viena byla dviem (69) N-7. 
17.00 Kobra 11 (85) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 
Verslas. 18.55 Premjera. Rojus Lie-
tuvoj (53). 19.30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio 
centre. 21.30 Teisė žinoti. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.40 
Vakaro žinios. 22.55 Užsienio nau-
jienos. 23.10 Dokumentinio kino va-
karas. Premjera. Keisčiausi pasau-
lio ginklai. 5 d. Smogiamosios jūrų 
aviacijos pajėgos. Didžioji Britani-
ja, 2013 m. (Subtitruota). 0.10 Vie-
na byla dviem (69) (kart.) N-7. 1.25 
Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, gruodžio 10 d. 
9.00 Kobra 11 (85) (kart.) N-7. 

10.00 Muzikinis projektas „Auksinis 
balsas“. Finalas (kart.). 13.00 Na-
cionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (70) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (86) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.35 Vers-
las. 18.55 Premjera. Rojus Lietuvoj 
(54). 19.30 Emigrantai. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.30 Pinigų karta. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.40 Vakaro žinios. 22.55 Užsie-
nio naujienos. 23.10 Prisikėlęs fa-
ras (29) N-7. 0.10 Viena byla dviem 
(70) (kart.) N-7. 1.25 Dėmesio cen-
tre (kart.). 

Trečiadienis, gruodžio 11 d. 
9.00 Kobra 11 (86) (kart.) N-7. 

10.00 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok!“ (kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (195). 13.00 Emigran-
tai. Socialinės dokumentikos lai-
da (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 (71) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (87) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.55 Prem-
jera. Rojus Lietuvoj (55). 19.30 Bėdų 
turgus. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.30 Lietuva gali. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.40 Vaka-
ro žinios. 22.55 Užsienio naujienos. 
23.10 Prisikėlęs faras (30) N-7. 0.10 
Viena byla dviem (71) (kart.) N-7. 
1.25 Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, gruodžio 12 d. 
9.00 Kobra 11 (87) (kart.) N-7. 

10.00 Europos plaukimo čempio-
natas trumpajame (25 m) baseine. 
13.00 Bėdų turgus. Pokalbių lai-
da (kart.). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 
14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.50 Viena byla dviem (72) N-7. 
17.00 Premjera. Rojus Lietuvoj (56). 
17.30 Europos plaukimo čempiona-
tas trumpajame (25 m) baseine. Per-
traukoje – 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 19.30 Klaidos kai-
na. Publicistika. N-7. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.30 Specialus 
tyrimas. Pertraukoje – 22.00 Lote-
rija „Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 
22.55 Užsienio naujienos. 23.10 
Kvailių apsauga. Kriminalinė kome-
dija. JAV, 2008 m. N-7. 1.05 Viena 
byla dviem (72) (kart.) N-7. 2.20 Dė-
mesio centre (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 13 d. 
9.00 Specialus tyrimas (kart.). 

10.00 Europos plaukimo čempio-
natas trumpajame (25 m) basei-
ne. 12.30 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.). 13.00 Pinigų karta. Publicis-
tinė laida (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 (73) N-7. 
17.00 Kobra 11 (88) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Europos plaukimo čem-

pionatas trumpajame (25 m) basei-
ne. 19.15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19.45 Premjera. Rojus Lietuvoj (57). 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Duokim garo! Per-
traukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.00 Durys atsidaro. 23.30 Detek-
tyvė King. (15) N-7. 0.30 Viena byla 
dviem (73) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, gruodžio 14 d. 
5.35 Programos pradžia. 5.45 

Emigrantai (kart.). 6.40 Bėdų tur-
gus (kart.). 7.35 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 
9.00 Džeronimas (1). 9.30 Odisėjo 
klajonės (10). 10.00 Europos plau-
kimo čempionatas trumpajame (25 
m) baseine. 12.30 Pasaulio pano-
rama. 13.00 Šeštadienio detekty-
vas. Premjera. Inspektorius Luisas 
(4/3) N-7. 15.00 Istorijos detektyvai. 
15.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (subtitruota). 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų 
koncertas. 17.50 Europos plaukimo 
čempionatas trumpajame (25 m) ba-
seine. 19.50 Visi namie. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
„Eurovizijos“ dainų konkurso nacio-
nalinė atranka. 23.00 Premjera. Var-
šuvos šnipai (1) N-14. 1.00 Istorijos 
detektyvai (kart.). 

Sekmadienis, gruodžio 15 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(kart., subtitruota). 6.30 Šventadie-
nio mintys. 7.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Girių 
horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Nuotykiai elfų šalyje (18). 9.30 
Odisėjo klajonės (11). 10.00 Euro-
pos plaukimo čempionatas trum-
pajame (25 m) baseine. 13.00 De-
tektyvo klasika. Mis Marpl. Atomaz-
ga (3/2) N-7. 15.00 Metų automo-
bilis 2013. 16.45 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 17.00 Tėvų kla-
sė. 17.30 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) basei-
ne. 18.40 Nacionalinis šokio talentų 
konkursas „Šok!“. 21.00 Panorama. 
21.15 Savaitė. 21.45 Premjera. Ro-
žinė pantera. Komedija. JAV, 2006 
m. N-7 (subtitruota). 23.45 Detek-
tyvo klasika. Mis Marpl. Atomazga 
(3/2) (kart.). N-7. 

Pirmadienis, gruodžio 9 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (13) 
(kart.). 7.25 Simpsonai (17) (kart.) 
N-7. 7.55 Meilės triumfas (143) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1791). 10.00 
Pamiršk mane (8, 9) N-7. 10.55 Vie-
nas namuose. Komedija. JAV, 1990 
m. 12.55 Ant bangos (4). 13.30 Anti-
nas Narsuolis (29). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (14). 14.30 Simp-
sonai (18) N-7. 15.00 Rosarija (34) 
N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (56) 
N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 17.55 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Moterų laimė (55) N-7. 
20.00 Gyvenimas yra gražus N-7. 
20.30 Žvaigždžių dešimtukas N-7. 
21.00 Pasmerkti 2 (56) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Kerštas 
(7) N-14. 23.00 Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba (128) N-14. 0.00 Ter-
ra Nova (8) N-14. 1.00 Čikagos ko-
deksas (5) N-14. 1.55 Choras (22) 
N-7. 2.45 Mažylė Houp (7, 8) N-7. 

Antradienis, gruodžio 10 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (14) 
(kart.). 7.25 Simpsonai (18) (kart.) 
N-7. 7.55 Meilės triumfas (144) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1792). 10.00 
Pamiršk mane (10, 11) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieski-
te daktarą! N-7. 12.25 Juodoji sky-
lė (11) N-7. 12.55 Ant bangos (5). 
13.30 Antinas Narsuolis (30). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (15). 
14.30 Simpsonai (19) N-7. 15.00 Ro-
sarija (35) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (57) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (56) 
N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 21.00 
Pasmerkti 2 (57) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Tėvynė (3) N-14. 
23.10 CSI kriminalistai (15) N-14. 
0.10 Terra Nova (9) N-14. 1.10 Či-
kagos kodeksas (6) N-14. 2.00 Anar-
chijos vaikai (1) N-14. 3.00 Mažylė 
Houp (9, 10) N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 11 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (15) 
(kart.). 7.25 Simpsonai (19) (kart.) 
N-7. 7.55 Meilės triumfas (145) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1793). 10.00 
Pamiršk mane (12, 13) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieski-
te daktarą! N-7. 12.25 Juodoji sky-
lė (12) N-7. 12.55 Ant bangos (6). 
13.30 Antinas Narsuolis (31). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (16). 
14.30 Simpsonai (20) N-7. 15.00 
Rosarija (36) N-7. 16.00 Nepaklus-
ni širdis (58) N-7. 17.00 TV Pagalba 
N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų lai-
mė (57) N-7. 20.00 Motina ir du sū-
nūs (14) N-7. 20.30 Laikykis! N-7. 
21.00 Pasmerkti 2 (58) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Vikingų 
loto. 22.05 Elementaru (13) N-14. 
23.05 CSI Niujorkas (12) N-7. 0.05 
Terra Nova (10) N-14. 1.00 Čikagos 
kodeksas (7) N-14. 1.55 Anarchijos 
vaikai (2) N-14. 2.45 Mažylė Houp 
(11, 12) N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 12 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (16) 
(kart.). 7.25 Simpsonai (20) (kart.) 
N-7. 7.55 Meilės triumfas (146) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1794). 10.00 
Pamiršk mane (14, 15) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieski-
te daktarą! N-7. 12.25 Juodoji sky-
lė (13) N-7. 12.55 Ant bangos (7). 
13.30 Antinas Narsuolis (32). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (17). 
14.30 Simpsonai (21) N-7. 15.00 Ro-
sarija (37) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (59) N-7. 17.00 TV Pagalba. N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (58) 
N-7. 20.00 Humoro grandų šou N-7. 
21.00 Pasmerkti 2 (59) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Kobra 11 
(12) N-7. 23.05 Kaulai (12) N-14. 
0.05 Terra Nova (11) N-14. 1.05 Či-
kagos kodeksas (8) N-14. 2.00 Anar-
chijos vaikai (3) N-14. 2.50 Mažy-
lė Houp (13, 14) N-7. 3.15 Mažylė 
Houp (14) N-7. 

Penktadienis, gruodžio 13 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Kempiniukas Plačiakelnis (17) 
(kart.). 7.25 Simpsonai (21) (kart.) 
N-7. 7.55 Meilės triumfas (147) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1795). 10.00 
Pamiršk mane (16, 17) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite 
daktarą! N-7. 12.25 Juodoji skylė 
(1) N-7. 12.55 Ant bangos (8). 13.30 
Antinas Narsuolis (33). 14.00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (18). 14.30 
Simpsonai (1) N-7. 15.00 Rosari-
ja (38) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (60) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Kung Fu 
Panda 2. Animacinė komedija. JAV, 
2011 m. 21.10 Palikti sniegynuose. 
Nuotykių f. JAV, 2006 m. N-7. 23.40 
Gyventoja. Trileris. D.Britanija, JAV, 
2011 m. N-14. 1.25 Jackass 3D. Ko-
medija., JAV, 2010 m. S. 

Šeštadienis, gruodžio 14 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (42). 7.30 
LEGO Čima legendos (13). 8.00 
Simpsonai (493) N-7. 8.30 Sportuok 
su mumis. 9.00 Statybų TV. 9.30 Ma-
myčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 
11.00 Naktis prekybos centre. Ani-
macinis f. JAV, 2009 m. 12.55 Mo-
kyklos miuziklas. Muzikinė komedi-
ja. JAV, 2006 m. 15.05 Prarastasis 
tamplierių lobis 2. Nuotykių f. Dani-
ja, 2006 m. 16.50 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 17.20 Kastlas 
(20) N-7. 18.20 Eurojackpot. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Vienas namuo-
se 2. Pasiklydęs Niujorke. Komedi-
ja. JAV, 1992 m. 21.25 Neįmanoma 
misija 3. Veiksmo trileris. Vokietija, 
JAV, 2006 m. N-7. 0.00 Tronas. Pali-
kimas. Veiksmo f. JAV, 2010 m. N-7. 

Sekmadienis, gruodžio 15 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2) 7.00 

Beibleidai. Metalinė kova (43). 7.30 
LEGO Čima legendos (14). 8.00 
Simpsonai (494) N-7. 8.30 Sportuok 
su mumis (2). 9.00 Mūsų gyvūnai. 
9.30 Laikas keistis. 10.00 Beatos 
virtuvė. 11.00 Marsui reikia mamų. 
Animacinis f. JAV, 2011 m. 12.55 
Paskutinė daina. Romantinė dra-
ma. JAV, 2010 m. N-7. 15.10 Pur-
vini šokiai. Romantinė drama. JAV, 
1987 m. N-7. 17.25 Grožio architek-
tai N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Sa-
vaitės komentarai. 19.30 X Fakto-

Pirmadienis, gruodžio 9 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (19). 6.50 Tomas 
ir Džeris (2). 7.20 Vėžliukai nindzės 
(14) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (173) N-7. 8.50 Poli-
cijos akademija 4. Civiliai patruliai. 
Komedija. JAV, 1987 m. (kart.) N-7. 
10.35 Mergina iš Džersio (kart.) N-7. 
12.45 Na, palauk! (17). 12.55 iKar-
li (11). 13.25 Vėžliukai nindzės (15). 
13.55 Audra (26) N-7. 15.00 Atpildas 
(7) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.45 Namai, kur širdis (92). 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.20 Nuo...Iki.... 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.00 Judantis objektas 
(18) N-7. 23.00 Alkatrazas (4) N-7. 
0.00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (10) N-7. 0.55 Kara-
liškos kančios (22) N-7. 1.50 Rubi-
konas (3) N-7. 

Antradienis, gruodžio 10 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Žuviukai burbuliukai (20). 6.50 To-
mas ir Džeris (3). 7.20 Vėžliukai nin-
dzės (15) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (174) N-7. 8.50 Le-
tenos. Nuotykių f. šeimai. Australi-
ja, Didžioji Britanija, 1997 m. (kart.). 
10.35 Lietuvos balsas (kart.). 12.55 
iKarli (12). 13.25 Vėžliukai nindzės 
(16). 13.55 Audra (27) N-7. 15.00 At-
pildas (8) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.45 Namai, kur širdis (93). 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.20 Pašėlusios močiutės N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.00 VAKA-
RO SEANSAS Poseidonas. Veiks-
mo trileris. JAV, 2006 m. N-7. 23.55 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius (11) N-7. 0.50 Karališ-
kos kančios (23) N-7. 1.45 Rubiko-
nas (4) N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 11 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (21). 6.50 Tomas 
ir Džeris (4). 7.20 Vėžliukai nindzės 
(16) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (175) N-7. 8.50 KK2 (kart.) 
N-7. 9.45 Judantis objektas (18) 
(kart.) N-7. 10.45 Hitai ir žvaigždės 
(kart.). 12.45 Na, palauk! (17). 12.55 
iKarli (13). 13.25 Vėžliukai nindzės 
(17). 13.55 Audra (28) N-7. 15.00 At-
pildas (9) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.45 Namai, kur širdis (94). 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.20 Baisiausia mano gyveni-
mo savaitė (2) N-7. 21.05 Nusikalti-
mų TOP 10 N-7. 21.30 Žinios. Vers-
las. 21.45 Renkamės Europą. 22.00 
VAKARO SEANSAS. PREMJERA 
9-asis rajonas. Veiksmo trileris. JAV, 
Kanada, Naujoji Zelandija, Pietų Af-
rika, 2009 m. N-14. 0.20 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(12) N-7. 1.15 Karališkos kančios 
(24) N-7. 2.10 Rubikonas (5) N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 12 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (22). 6.50 Tomas 
ir Džeris (5). 7.20 Vėžliukai nindzės 
(17) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (176) N-7. 8.50 KK2 (kart.) 
N-7. 9.40 24 valandos (kart.) N-7. 
10.25 Nuo...Iki... (kart.). 11.20 Pa-
šėlusios močiutės (kart.) N-7. 12.15 
Baisiausia mano gyvenimo savai-
tė (2) (kart.) N-7. 12.55 iKarli (14). 
13.25 Vėžliukai nindzės (18). 13.55 
Audra (29) N-7. 15.00 Atpildas (10) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 Namai, kur širdis (95). 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Valan-
da su Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.00 VAKARO SEANSAS Tranzi-
tas. Kriminalinis trileris. JAV, 2011 
m. N-14. 23.45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (13) N-7. 
0.40 Ties riba (7) N-14. 1.35 Sveika-
tos ABC (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 13 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (23). 6.50 Tomas 
ir Džeris (6). 7.20 Vėžliukai nindzės 
(18) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (177) N-7. 8.50 KK2 
(kart.) N-7. 9.40 KK2 penktadienis 
(kart.) N-7. 11.05 Valanda su Rūta 
(kart.). 12.55 iKarli (15). 13.25 Vėž-
liukai nindzės (19). 13.55 Audra (30) 
N-7. 15.00 Atpildas (11) N-7. 17.00 

Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 
valandos N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 KK2 penktadienis N-7. 
21.00 PREMJERA Igorio Nikolaje-
vo koncertas. Meilė – vienintelė vil-
tis. 22.45 PREMJERA Elijaus knyga. 
Veiksmo f. JAV, 2010 m. N-14. 1.10 
PREMJERA Celė 2. Siaubo trileris. 
JAV, 2009 m. N-14. 

Šeštadienis, gruodžio 14 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (16). 6.55 Didysis fil-
mukų šou (22). 7.20 Policijos aka-
demija (36). 7.45 Krepšininkai (3). 
8.10 Agentas Šunytis (9). 8.35 Be-
nas Tenas prieš ateivius. Lemia-
ma kova (33). 9.00 Ponas Bynas 
(11). 9.30 Padėkime augti. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Peliukas Stiuar-
tas Litlis 2. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2002 m. 11.30 Užburtoji Ela. Nuoty-
kių f. šeimai. Didžioji Britanija, JAV, 
2004 m. 13.20 Mano puikioji auklė 
(3, 4). 14.25 Didingasis amžius (29) 
N-7. 16.45 Viešbutis Grand Hotel 
(36) N-7. 18.30 Žinios. 19.00 Lie-
tuvos balsas. 21.30 SUPERKINAS 
Kruvinas deimantas. Veiksmo trile-
ris. JAV, Vokietija, 2006 m. N-14. 
0.25 Kitoks parodijų filmas. Kome-
dija. JAV, 2001 m. N-14. 2.10 Eli-
jaus knyga. Veiksmo f. JAV, 2010 
m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (17). 6.55 Didysis fil-
mukų šou (23). 7.20 Policijos aka-
demija (37). 7.45 Krepšininkai (4). 
8.10 Agentas Šunytis (10). 8.35 Be-
nas Tenas prieš ateivius. Lemiama 
kova (34). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 
Apie ūkį ir bites. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Policijos akademija 5. Už-
duotis Majamio pakrantėje. Kome-
dija. JAV, 1988 m. 11.40 Žiedų val-
dovas. Dvi tvirtovės. Nuotykių f. JAV, 
Naujoji Zelandija, Vokietija, 2002 m. 
N-7. 14.50 Didingasis amžius (30) 
N-7. 16.45 Ne vienas kelyje. 17.30 
Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa sa-
vaitė. 19.30 Skonis. 21.30 AUKSI-
NIS SEKMADIENIO KINAS. PREM-
JERA Meilė seilė. Komedija. Rusija, 
2007 m. N-7. 23.50 Sniego angelai. 
Melodrama. JAV, 2008 m. N-14. 2.05 
Celė 2. Siaubo trileris. JAV, 2009 m. 
(kart.) N-14. 

Pirmadienis, gruodžio 9 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) (2) N-7. 8.00 Ekstrasensų mū-
šis (kart.) N-7. 9.00 Inga Lindstrom. 
Juodoji gulbė (kart.) N-7. 11.00 Pro-
kurorų patikrinimas (43) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) (2) N-7. 
14.00 Runkelių sala (8) N-7. 15.00 
Narutas. Viesulo kronikos (48). 15.30 
Avataras (7). 16.00 Prokurorų patikri-
nimas (44) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas (2) N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Spąstai (7). 19.30 Žinios. 20.00 Dvi-
račio šou. 20.30 Prajuokink mane 
N-7. 21.30 Biutiful. Drama. Ispanija, 
Meksika, 2010 m. N-14. 0.30 Spąstai 
(7) (kart.) 1.30 Prokurorų patikrinimas 
(44) (kart.) N-7. 2.35 Bamba TV S. 

Antradienis, gruodžio 10 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) (2) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 9.00 Vaikai Lobių salo-
je. Mūšis dėl salos. Nuotykių f. JAV, 
2004 m. (kart.) N-7. 11.00 Prokuro-
rų patikrinimas (44) (kart.) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) (2). N-7. 14.00 
Runkelių sala (9) N-7. 15.00 Narutas. 
Viesulo kronikos (49). 15.30 Avata-
ras (8). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(45) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
(2) N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Spąs-
tai (8). 19.30 Žinios. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 
PREMJERA Sensacija. Mistikos ko-
medija. Didžioji Britanija, JAV, 2006 
m. N-14. 23.25 Gyvi numirėliai (13) 
N-14. 0.25 Spąstai (8) (kart.). 1.25 
Prokurorų patikrinimas (45) (kart.) 
N-7. 2.30 Bamba TV S. 

Trečiadienis, gruodžio 11 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) (2) N-7. 8.00 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 09.00 Jūrų velniai (9, 10) 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-

mas (45) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame 
ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) (2). N-7. 14.00 Run-
kelių sala (10) N-7. 15.00 Narutas. 
Viesulo kronikos (50). 15.30 Avata-
ras (9). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(46) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
(2). N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Spąstai 
(9) 19.30 Žinios. 20.00 Dviračio šou. 
20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 16 
kvartalų. Veiksmo f. JAV, Vokietija, 
2006 m. N-14. 23.35 Kazino Džekas. 
Kriminalinė komedija. Kanada, 2010 
m. N-14. 1.45 Spąstai (9) (kart.). 2.45 
Prokurorų patikrinimas (46) (kart.) 
N-7. 3.50 Bamba TV S. 

Ketvirtadienis, gruodžio 12 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) (2). N-7. 8.00 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 09.00 Mistinės isto-
rijos (kart.) N-7. 10.00 Ekstrasensų 
mūšis (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų 
patikrinimas (46) (kart.) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) (2) N-7. 14.00 
Meilės sala (1) N-7. 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (47) N-7. 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas (2) N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Spąstai (10). 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra N-7. 21.30 Pripažinkite mane 
kaltu. Kriminalinė komedija. JAV, 
Vokietija, 2006 m. N-14. 0.15 Karo 
vilkai. Likvidatoriai 3 (2) N-14. 1.15 
Spąstai (10) (kart.). 2.15 Prokuro-
rų patikrinimas (47) (kart.) N-7. 3.20 
Bamba TV S. 

Penktadienis, gruodžio 13 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacio-

nalinė loterija. 7.03 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) (2). N-7. 8.00 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 9.00 Prajuokink 
mane (kart.) N-7. 10.00 Svotai (12) 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (47) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame 
ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) (2) N-7. 14.00 Mei-
lės sala (2) N-7. 15.00 Narutas. Vie-
sulo kronikos (51). 15.30 Avataras 
(10). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(48) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
(2) N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Spąstai 
(11). 19.30 Žinios. 20.00 Įkaitas me-
dyje. Komedija šeimai. JAV, 1999 
m. N-7. 21.55 Amerikietiškos imty-
nės (46) N-7. 22.55 Prezidento pa-
tikėtinis. Veiksmo f. JAV, 2000 m. 
N-14. 0.45 16 kvartalų. Veiksmo f. 
JAV, Vokietija, 2006 m. (kart.) N-14. 
2.45 Bamba TV S. 

Šeštadienis, gruodžio 14 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.) N-7. 8.00 Galileo (44) N-7. 
8.30 Atsargiai – moterys! (4) N-7. 
9.00 Nerealu! N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Šefas rekomenduoja. 10.30 
Kviečiu vakarienės. 11.00 Galiūnų 
čempionų lygos etapas Lietuvoje. 
12.00 Dviese prieš gamtą. Pasime-
tę jūroje (3) N-7. 13.00 Dviračio šou 
(kart.). 14.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 15.00 Svotai (13) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas (2) N-7. 17.00 
Jūrų velniai (11) N-7. 18.00 Ekstra-
sensų mūšis N-7. 19.00 Savaitės kri-
minalai N-7. 19.30 Vaikai Lobių sa-
loje. Salos pabaisa. Nuotykių f. JAV, 
2004 m. N-7. 21.15 MANO HERO-
JUS Asas. Veiksmo trileris. JAV, 
1999 m. N-14. 23.20 AŠTRUS KI-
NAS 1000 negyvėlių namai. Siaubo 
f. JAV, 2003 m. S. 1.05 Bamba TV S. 

Sekmadienis, gruodžio 15 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (42). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.00 Galileo (45) N-7. 8.30 Tauro ra-
gas N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krep-
šinio pasaulyje. 10.00 Sekmadienio 
rytas. 11.00 Sveikatos kodas. 12.00 
Nacionalinė Geografija. Gėlavande-
nių monstrų medžiotojas. Teksaso 
titanas (5). 13.00 Nacionalinė loteri-
ja. 13.30 Dviračio šou (kart.). 14.00 
Sveikinimai. 16.00 Muchtaro sugrįži-
mas (2) N-7. 17.00 Jūrų velniai (12) 
N-7. 18.00 Mistinės istorijos N-7. 
19.00 MEILĖS ISTORIJOS Katie 
Fforde. Diagnozė. Meilė. Romanti-
nė drama. Vokietija, 2012 m. N-7. 
21.00 RUSŲ KINAS Meilė su ants-
paudu. Visiškai slaptai III. Trileris. 
Rusija, 2010 m. N-14. 22.55 Sensa-
cija. Mistikos komedija. Didžioji Brita-
nija, JAV, 2006 m. (kart.) N-14. 0.45 
Bamba TV S. 

LrT

TV3

LNK

BTV

rius. 22.10 Laiko kilpa. Trileris. JAV, 
2012 m. N-14. 0.40 Šaltasis sprogi-
mas. Trileris. JAV, 2011 m. N-14. 
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Neįgalieji pasaulyje

Iš globos namų – į nugalėtojų pakylą
Ko gero, esate girdėję ne vieną įkvepiančią istoriją apie 
parolimpiečių gyvenimus: apie jų ryžtą, tvirtą valią ir ga-
liausiai – apie pasiektus rezultatus. Tatjanos MakFaden gy-
venimas nuo pat pradžių buvo didelė kova. Jos istorijoje 
galima išgirsti ir apie pirmuosius metus Rusijos vaikų glo-
bos namuose, ir apie laimėtų parolimpinių žaidynių me-
dalių skaičių.

Tatjana pasaulį išvydo 1989 
metais Rusijoje, Sankt Peterbur-
ge. Kadangi mergaitė gimė su 
įgimta stuburo smegenų išvarža 
ir dėl to buvo paralyžiuota nuo 
juosmens, mama jos iš karto atsi-
sakė. Gyvenimas globos namuo-
se tikrai nelepino – stigo pinigų, 
mergaitė net neturėjo neįgaliojo 
vežimėlio. Iki šešerių metų Tat-
jana vaikščiojo remdamasi ran-
komis.

Nors gydytojai teigė, kad 
mergaitė taip sunkiai serga, jog 
ilgai negyvens, tai neišgąsdi-
no amerikietės Deboros MakFa-
den, kuri atvyko į Rusiją kaip 
JAV Sveikatos departamento 
neįgaliųjų reikalų atstovė. Apsi-
lankiusi vaikų globos namuose, 
ji pamatė Tatjaną. Ilgai nedve-
jojusi ir pajutusi, kad šis vaikas 
yra ypatingas, Debora įsivaiki-
no neįgalią mergaitę ir parsive-
žė ją į Ameriką.

sportinė karjera
Vos atvykusi į Ameriką mer-

gaitė netinginiavo – Tatjanos 
įmotė pasirūpino, kad ji akty-
viai leistų laiką. Tatjana lankė 
plaukimo, gimnastikos, neįga-
liųjų krepšinio būrelius. Būda-
ma vos aštuonerių metų, mergai-
tė įsitraukė į lenktyniavimo neį-
galiųjų vežimėliais sportą. 15-os 
metų Tatjana dalyvavo pirmosio-
se savo gyvenime parolimpinėse 
žaidynėse, kurios vyko Atėnuo-
se. Iš ten mergina tuščiomis ne-
grįžo – parsivežė sidabro medalį 
moterų 100 m lenktynėse ir bron-
zos medalį 200 m lenktynėse.

Kova už savo ir kitų 
neįgaliųjų teises

Po sėkmingų parolimpinių 
žaidynių Graikijoje, Tatjana ėmė 
svarstyti, kodėl gi jai nesudalyva-
vus savo mokyklos sporto rengi-
niuose ir nepasivaržius su nega-
lios neturinčiais mokiniais. Deja, 
mokyklos vadovybė tokiai min-
čiai nepritarė. Tatjana ir jos įmo-
tė nenuleido rankų ir kreipėsi į 
teismą siekdamos, kad ir neįgali 

Lapkričio mėnesį Alytaus 
apskrities neįgaliųjų sveikatingu-
mo ir sporto klubas „Alytupis“ 
atšventė savo veiklos dešimtme-
tį, ji paminėjo jau tradiciniu tapu-
siu tarptautiniu bočios (boccia) 
turnyru. Šventiniame minėjime 
„Alytupio“ pirmininkas Rolan-
das Baranauskas, nelengvą klubo 
vadovo naštą ant savo pečių ne-
šantis visą dešimtmetį, bene la-
biausiai džiaugėsi dėl to, jog į šių-
metinį bočios turnyrą Alytuje iš 
8 dalyvavusių komandų pavyko 
sukviesti net 7, atitinkančias šios 
parolimpinės sporto šakos reika-
lavimus. 6 komandos dalyvavo 
iš Lietuvos: Klaipėdos, Vilniaus, 
Kauno, Ukmergės, dvi iš „Aly-
tupio“ klubo, atvyko ir jungtinė 
Baltarusijos miestų Minsko bei 
Mozyrio rinktinė.    

Bočią gali žaisti įvairaus am-
žiaus ir fizinio pajėgumo žmo-
nės, nes žaidimas reikalauja ne 

Ar Lietuvos bočios žaidėjus išvysime 
parolimpinėse žaidynėse?

fizinės jėgos, o tikslumo, susi-
kaupimo, taktinio sumanumo. 
Kamuoliuką žaidėjas gali riden-
ti, mesti, stumti ar su specialiu 
įrenginiu nukreipti link balto-
jo kamuoliuko. Nuo 1988 metų 
bočia yra įtraukta į parolimpi-
nių žaidynių programą, tačiau 
jose rungtyniauti gali tik vežimė-
liuose sėdintys nevaikštantys ne-
įgalieji, kurių ir rankos dėl trau-
mos ar ligos yra silpnos. 

Kasmet vyksta Lietuvos bo-
čios čempionatai, nemažai įvai-
riuose miestuose organizuojama 
turnyrų. Deja, juose retai kada 
dalyvauja daugiau kaip dvi ko-
mandos, atitinkančios parolimpi-
nei sporto šakai keliamus reika-
lavimus. Viena iš tokių koman-
dų respublikos čempionatuose 
visada būna iš „Alytupio“ klu-
bo. Galima suprasti kitų klubų 
sunkumus – sunku ne tiek su-
burti vežimėliuose sėdinčius ir 

silpnai rankas valdančius žaidė-
jus, kiek problemiška juos nu-
vežti į kituose miestuose vyks-
tančias varžybas. Kas kita vaikš-
čiojantiems arba vežimėliuose sė-
dintiems, bet save apsitarnaujan-
tiems neįgaliesiems, kurie susėda 
į savus automobilius, susikrau-
na vežimėlius – ir jau varžybose. 
Tik apgailestauti galima, jog res-
publikos bočios čempionatuose 
būna nelygiavertė kova. Gal kiek 
ironiška, jog šiais metais Alytuje 
vykusio tokio čempionato finale, 
kuriame susitiko Šiaulių ir Mari-
jampolės komandos, tik du šiau-
liškiai sėdėjo neįgaliojo vežimė-
liuose ir su sveikomis rankomis 
rideno kamuoliukus, kiti keturi 
žaidėjai buvo vaikštantys ir žai-
dė sėdėdami ant kėdžių.

Suprantama, niekas neturėtų 
prieštarauti, kad bočios čempio-
natai būtų rengiami visiems neį-
galiesiems, tačiau jeigu mes nori-

Įvairenybės

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

me plėtoti šią parolimpinę spor-
to šaką, galvoti apie dalyvavimą 
parolimpinėse žaidynėse, tarp-
tautinėse varžybose, reikėtų siek-
ti, kad juose daugiau dalyvautų 
tokių žaidėjų, kurie išties galė-
tų atstovauti mūsų šaliai. Dabar 
labai linksmai atrodo, kai Lie-
tuvos bočios rinktinės kandida-
tų marškinėliai avansu atiduoti 
trims „Alytupio“ klubo nariams, 
o konkuruojančių komandų, ku-
rioms būtų galima surengti ats-
kirą, visavertį galimų Lietuvos 
parolimpiečių čempionatą, taip 
ir neatsiranda. Nors galinčių ir 
norinčių žaisti bočią tikrai yra  
kiekviename mieste bent jau tiek, 
kad būtų galima suburti 1–2 ko-
mandas. 

Tarptautinį turnyrą Alytuje 
stebėjęs ir jo nugalėtojus apdo-
vanojęs Lietuvos neįgaliųjų spor-
to federacijos prezidentas Ana-
tolijus Čupkovas pažadėjo viso-
keriopą paramą, kad būtų ren-
giami atskiri bočios čempiona-
tai parolimpinius standartus ati-
tinkantiems neįgaliesiems. Belie-
ka tikėtis, kad į šios sporto šakos 
plėtojimą pro pirštus nepažiūrės 
ir Lietuvos parolimpinis komite-
tas. Na ir, žinoma, daugiau akty-
vumo ir iniciatyvos turėtų paro-
dyti neįgaliųjų sveikatingumo ir 
sporto klubai bei patys neįgalie-
ji. Juk galime pasvajoti, kad, tar-
kime, 2020-ųjų metų Tokijo pa-
rolimpinių žaidynių bočios var-
žybų arenoje plevėsuos ir Lietu-
vos trispalvė.

Algirdas JAKULIs
„Alytupio“ klubo bočios komandos narys, 

kandidatas į Lietuvos rinktinę

mergaitė galėtų dalyvauti ir var-
žytis sporto renginiuose bei ats-
tovauti savo mokyklai. Po ilgų 
teisminių procesų joms pavyko 
laimėti. Šią pergalę prieš neįga-
liųjų teisių suvaržymą sustiprino 
ir tuo metu priimtas naujas teisės 
aktas, pavadintas Tatjanos įstaty-
mu. Jis numatė, kad visi neįgalūs 
moksleiviai gali varžytis kartu su 
sveikaisiais.

tų tam daryti įtakos ar šių gali-
mybių riboti.

Tatjanos pasiekimai
Per 9-erius metus, praleistus 

sporto pasaulyje, Tatjana susižė-
rė per 30 aukso, sidabro ir bron-
zos medalių. Nors iš pradžių 
mergina dalyvaudavo trumpo 
nuotolio lenktynėse, vėliau su-
prato, kad jai puikiai sekasi ir 
maratonuose. Šiais metais vyku-
siame Pasaulio atletikos čempio-
nate Lione, Prancūzijoje, mergi-
na pelnė net 6 aukso medalius – 
to iki šiol dar niekas kitas nebu-
vo padaręs. Ji laimėjo visų nuoto-
lių nuo 100 m iki 5 km varžybas.

Tatjana yra ypač stipri ir ryž-
tinga mergina. Sporto salėje ji 
sulaukia daug dėmesio kaip la-
bai daug iš savęs reikalaujan-
tis žmogus. O varžybų aikštelė-
je tampa tiesiog žvėrimi – taip ją 
juokaudami ir vadina artimiau-
si draugai. 

Mergina dar dirba ir neįgalių-
jų teisių srityje. Ji siekia, kad liki-
mas suteiktų šansą ir kitiems ne-
įgaliesiems, kaip suteikė jai. Tat-
jana MakFaden nuėjo ilgą kelią – 
iš mergaitės, neturėjusios neįga-
liojo vežimėlio ir judėjusios pa-
siremiant rankomis, ji tapo vie-
nu greičiausių neįgalių žmonių 
pasaulyje.

Viltį judėti suteikia... 
liežuvis

Tikimasi, kad ateityje paralyžiuo-
ti žmonės savo vežimėlį galės vairuo-
ti vien judindami liežuvį. Tokio valdy-
mo metodo pagrindiniai elementai – 
per liežuvį perveriamas auskaras su 
magnetiniu antgaliu, primenantis pa-
puošalą, tačiau veikiantis kaip vaira-
lazdė ir belaidis ryšys. Mokslininkai ti-
kisi, kad jų išradimas padės neįgalie-
siems tapti mobilesniais, labiau ne-
priklausomais nuo aplinkinių žmo-
nių pagalbos. Mokslininkai paskel-
bė, jog 11 žemiau kaklo paralyžiuo-
tų žmonių labai greitai išmoko liežu-
viu valdyti savo vežimėlį – jie sėkmin-
gai įveikė kliūčių ruožus su gausybe 
posūkių, o taip pat valdė kompiuterį. 
„Tai yra labai galingas įrankis, nes jis 
intuityvus. Kai pirmą kartą juo nau-
dojausi, žmonės manė, kad aš tą da-
rau jau kelis metus“, – sakė vienas iš 
tyrimo dalyvių, 39 m. Jasonas DiSan-
to, kuris dėl stuburo smegenų pažei-
dimo nevaldo galūnių. Mokslinin-
kų iš Atlantos ir Čikagos (JAV) grupė 
savo išradimą lygina su viena iš šiuo 
metu dažniausiai naudojamų pagal-
bos neįgaliesiems technologijų, vadi-
namų „trauk ir pūsk“, kurią naudoto-
jai valdo kvėpuodami į vamzdelį. Pa-
cientai liežuviu vežimėlį valdė taip pat 
tiksliai, tačiau šiek tiek greičiau. Ko-
dėl pasirinktas liežuvis? „Jis nekrenta 
į akis, yra lankstus ir lengvai naudoja-
mas“, – teigia mokslininkai. Dauguma 
žmonių su stuburo smegenų pažeidi-
mais dėl traumų ar neurologinių ligų 
išsaugo gebėjimą jį valdyti. 

sportuoti niekada 
nevėlu

Net jei žmogus reguliariai spor-
tuoti pradeda tik vyresniame amžiu-
je, tikimybė, kad jis gyvenimo saulė-
lydyje neturės rimtų sveikatos proble-
mų, patrigubėja. Tokią išvadą padarė 
britų mokslininkai, stebėdami 3 500 
žmonių, kurių vidutinis amžius buvo 
64 m. Mokslininkai 8 metus stebėjo 
senjorus ir dabar skelbia: kas regulia-
riai saikingai ar aktyviai sportuoja, to 
tikimybė senti sveikai išauga septynis 
kartus. Šis rodiklis tris kartus padidėja 
net tada, jei žmogus anksčiau nespor-
tavo ir aktyviai judėti pradėjo tik su-
laukęs vyresnio amžiaus. Mokslininkų 
teigimu, sveikai senti reiškia nesirgti 
chroniškomis ligomis, gyventi be di-
desnių fizinių apribojimų, būti geros 
psichinės būklės ir gebėti palaikyti so-
cialinius kontaktus. Šiai kategorijai ty-
rimo pabaigoje buvo priskirtas penk-
tadalis studijos dalyvių. Buvo paisoma 
ir kitų veiksnių, kaip, pavyzdžiui, alko-
holizmas, rūkymas ar žmogaus finan-
sinis statusas. 

Ausyje užaugo 
kiaulpienė

Neįprastas atvejis Kinijos sostinės 
vaikų ligoninėje – neseniai jos gydy-
tojai iš 16 mėn. mergaitės ausies pa-
šalino kiaulpienės daigelį, kuris buvo 
beveik jau išsiskleidęs. Augalas ausy-
je augo 4 mėn. ir buvo jau 2 cm. Mer-
gaitės mama pasakojo, kad prieš kurį 
laiką vaiką pradėjo erzinti ausies niež-
tėjimas. Prieš keletą dienų mergaitė 
ėmė smarkiai verkti, ir motina krei-
pėsi į ligoninę, kur gydytojai vaiko au-
syje ir rado kiaulpienės daigą. Medi-
kai konstatavo, kad jeigu būtų praė-
ję dar kiek laiko, augalo šaknys galė-
jo prasiskverbti į galvos smegenų ka-
mieną ir stipriai pakenkti sveikatai. Pa-
sak gydytojų, anksčiau jie sulaukdavo 
pacientų, kurių ausyse buvo pupų, že-
mės riešutų ar vinių, bet kad išdygtų 
kiaulpienės sėkla ir skleistųsi žiedas – 
tai pirmas jų praktikoje atvejis. Kiaul-
pienė buvo užėmusi visą ausies landą 
ir gydytojams reikėjo taikyti nejautrą, 
kad galėtų ją neskausmingai pašalinti. 

Iš pradžių šis įstatymas ga-
liojo tik keliose Amerikos valsti-
jose, bet šiuo metu yra taikomas 
bene visoje šalyje. Tatjana įsitiki-
nusi, kad tik patys neįgalieji turi 
spręsti – gali jie varžytis su svei-
kaisiais ar ne. Vadovybė neturė-

Pagal užsienio spaudą parengė

Milda VICKUTĖ

Tatjana MakFaden.
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Daina ir širdis sušildo, ir sielas gerumo pripildo

Nerimą pakeitė šventinė 
dvasia

„Vilties paukštės“ šventė-
koncertas Pakruojyje surengtas 
pirmą kartą, todėl jaudulio ir ne-
rimo jo rengėjams tikrai netrūko. 
Juolab kad dėl sveikatos proble-
mų organizuojant šventę negalė-
jo dalyvauti draugijos pirminin-
kė Janina Jurgaitienė. Vis dėlto 
Pakruojo rajono neįgaliųjų drau-
gija, šįsyk vedama pirmininkės 
pavaduotojos Nijolės Merkelie-
nės, puikiai susitvarkė su šeimi-
ninkų pareigomis. 

Kultūros centrui tai irgi buvo 
svarbus renginys, kuriam atsa-
kingai ruoštasi. Centro dailinin-
kė Laimutė Veličkienė originaliai 
papuošė sceną – didžiuliame iš 
popieriaus iškarpytame medyje 
skleidėsi žiedai, čiulbėjo paukš-
čiai. „Vilties paukštės“ į lygumų 
žemės, Žiemgalos karštą, su-
kviestus svečius žiūrovams šiltai 
ir išradingai pristatė, renginį su-
maniai vedė centro direktorė Ire-
na Kybartienė bei meno vadovė 
Sigutė Malinauskienė. „Metams 
baigiantis, kai apmąstome nuei-
tą kelią, nuveiktus darbus, visa-
da malonu prisiminti dienas, kai 
buvome susitikę, šnekėjomės, 
bendravome su sielai artimais 
žmonėmis. Stengsimės, kad šis 
renginys taptų būtent tokia die-
na“, – šiltai į susirinkusiuosius 
kreipėsi renginio vedėjos. 

Ir tai nebuvo vien gražūs žo-
džiai. Savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduoto-
jas Justinas Jasiukaitis svečiams 
linkėjo gerų emocijų ir smagaus 
pasibuvimo, ragino vieni kitus 
palaikyti. Jau renginio pradžio-
je į sceną buvo pakviesti visų an-

samblių vadovai, jiems įteiktos 
simbolinės dovanos – Žiemga-
los kraštą priminsiančios kny-
gos. Skambių dainų ir geros 
nuotaikos šventės dalyviams 
linkėjo ir Pakruojo seniūnas Sau-
lius Margis. Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkės pavaduoto-
ja N.Merkelienė „Vilties paukš-
tės“ skrydį palydėjo visiems ko-
lektyvams įteikdama neįgaliųjų 
rankomis iš šiaudelių padary-
tais paukščiais. „Kad viešnagę 
Pakruojyje dar ilgai prisimintu-
mėte“, – sakė ji.

sugrįžus į tėviškę 
Baigiamasis „Vilties paukš-

tės“ akordas buvo nuspalvintas 
įvairiais maloniais sutapimais 
bei netikėtumais. Vienu jų tapo 
jausmingas sugrįžimas į gimti-
nę. Biržų rajono neįgaliųjų drau-
gijos „Ištvermingiesiems“ vado-
vaujanti Laima Aukštolienė – 
pakruojiškė, Žiemgalos krašto 
dukra. Moteris neslėpė, kad „Iš-
tvermingųjų“ pasirodymas sce-
noje šįsyk jai tapo dvigubu iš-
bandymu. „Salėje ir dėdė, ir se-
serys sėdi. Labai jaudinuosi“, – 
sakė kolektyvo vadovė, jau per 
15 metų vadovaujanti kūrybin-
gam kolektyvui. 

Daugiau kaip 20 metų gy-
vuojantis ansamblis pasiro-
dymui baigiamajame „Vilties 
paukštės“ koncerte parengė sva-
jingą, lyrišką repertuarą, kurį 
dainavo ne tik ansamblis, bet 
ir programą paįvairinęs duetas. 
Jau 30 metų Biržuose gyvenanti 
ir šį kraštą taip pat pamilusi an-
samblio vadovė parengė ir dainą 
apie Biržus: „Jei pro Biržus teks 
vykti, prašom čia pasilikti. / Pa-
vaišinsim alum su puta“, – kvie-
tė „Ištvermingieji.“ Žiūrovų plo-

jimai salėje bylojo, kad šį kvietimą 
jie noriai priėmė. 

Pakvietusi į sceną Kelmės rajo-
no neįgaliųjų ansamblį „Svajonė“, 
šiame karšte likusias savo „šak- 
nis“ prisiminė ir renginio vedė-
ja I.Kybartienė. Romo Slunksnio 
vadovaujamas kolektyvas lyrinė-
mis dainomis tarsi nutiesė nostal-
gijos kupinus atsiminimų tiltus į 
kiekvieno širdį.

Daina sujungė širdis
Ir kiti „Vilties paukštės“ daly-

viai savo repertuarus sudarė dau-
giausiai iš lyriškų melodijų. Pag- 
rindinės jų temos – meilė tėviškei, 
gimtinei, jaunystės ilgesys, meilės 
prisiminimai... Lyg upelis srove-
no žiūrovų lingavimu, tyliu prita-
rimu lydimos girdėtos ir mažiau 
pažįstamos melodijos, virpinda-
mos sielą, žadindamos prisimini-
mus ir gražiausius jausmus.

Melancholiškai lyrišką kon-
certo nuotaiką išblaškė ir gero-
kai visus nustebino Ukmergės ra-
jono neįgalieji. Į Pakruojį atvyko 
net trys jų kolektyvai: moterų vo-
kalinis ansamblis „Goda“, vokali-
nis kvartetas „Kartos“ ir kapelija-
ansamblis „Rudenėlis“. Pirmie-
siems dviem kolektyvams vado-
vauja draugijos pirmininkė, mo-
teris-vulkanas Zita Kviklienė, tre-
čiajam, jauniausiajam, tik 2012 m. 
susikūrusiam – E.Ratautas. Pri-
statydama ukmergiškių pasiro-
dymą Z.Kviklienė suskubo nu-
raminti žiūrovus – visi trys ko-
lektyvai tikrai „nevargins“ žiūro-
vų. Šiai progai jie parengė jung-
tinę programą „...jaunystės mei-
lę prisiminus“. Jame – 7 vienas 
kitą papildantys kūriniai, ku-
riais ukmergiškiai sugebėjo at-
skleisti pačius gražiausius gyve-
nimo kelyje – nuo vaikystės, iki 
žilos senatvės – lydėjusius jaus-
mus bei išgyvenimus. Daina čia 
derėjo su vaidybiniais intarpais, 
scenoje atliekama muzika – su 
fonograminiais gamtos garsais, 
laki vaizduotė – su organišku įsi-
jautimu į vaidmenį. Scenoje besi-
keičiančios mizanscenos, nuotai-
kingas šurmulys užkrėtė žiūro-
vus gera nuotaika, į darnią visu-
mą sujungė ir scenoje, ir salėje bu-
vusius muzikai neabejingus žmo-
nes. Juk ne be reikalo šių kolekty-
vų credo – „Daina nugali skaus-
mą... ir sujungia  širdis“.

scenos naujokai 
nenusileido veteranams 

Baigiamajame „Vilties paukš-
tės“ koncerte pasirodžiusių ko-
lektyvų patirtis labai nevienoda. 
Nemažai ansamblių kartu dai-
nuoja jau 10 ir daugiau metų, ta-
čiau buvo ir jaunesnių, netgi sce-
nos naujokų. Pakruojo rajono ne-
įgaliųjų draugijos Lygumų pada-
linyje susibūrusiam ansambliui 
„Vakarė“ šis koncertas buvo vie-
nas pirmųjų išėjimų į sceną prieš 
tokią gausią auditoriją. Nuotai-
kingą, smagų populiarių dainų 
repertuarą pasirinkusio 7 mote-

rų ansamblio pasirodymą paly-
dėjo padrąsinantys žiūrovų plo-
jimai. Buvo gera stebėti muzika 
besimėgaujančias, joje tiesiog gy-
venančias atlikėjas. 

Kitas Pakruojo rajono neįga-
liųjų draugijos ansamblis „Šila-
dis“ – taip pat vienas iš jaunes-
nių, gyvuojantis 6-erius metus. 
Larisos Šiaulienės vadovaujamos 
moterys lyrine programa „Su 
meile žmogui“ pradėjo koncer-
tą ir bent iš dalies išsklaidė kon-
certinį jaudulį.

7-erius metus gyvuojantis 
Kupiškio rajono neįgaliųjų drau-
gijos ansamblis „Prie Kupos“ 
(vadovė Gendrūda Kliaugienė) 
savo pasirodymais džiugina ne 
tik savojo miesto žmones, bet  
kviečiamas ir į kitų neįgaliųjų 
organizacijų renginius. Didelio 
žiūrovų palankumo visada su-
laukia motinos ir dukters duetas. 
Savo dainavimu jos pradžiugino 
ir „Vilties paukštės“ žiūrovus. 

Iš kaimyninio Šiaulių rajono 
į Pakruojį atvyko net 3 kolekty-
vai: Kuršėnų „Svaja“ (vadovė Bi-
rutė Lazdauskytė), Kužių „Rin-
guva“ (vadovė Irena Lipinskie-
nė) ir Meškuičių „Viltis“ (vado-
vė Rasa Zelbienė). Visi šie vo-
kaliniai ansambliai jau gyvuo-
ja apie 10 metų. Jie dalyvauja ra-
jone ir toliau vykstančiuose ren-
giniuose, sėkmingai atstovauja 
savo draugijai LND organizuoja-
mose šventėse, koncertuose. Ir šį-
kart įtaigiai nuskambėjo „Ringu-
vos“ moterų kvietimas: „Iš pievų 
rasotų, ramunių baltų, / Ateikim, 
susėskim, dainuokim kartu.“

13 metų dainuojantis Šedu-
vos neįgaliųjų draugijos ansamb- 
lis „Verdenė“, vadovaujamas Vla-
do Bonderievo, gerai žinomas 
vietos bendruomenei. Jų progra-
ma „Meilė tėviškei“ gražiai pra-
tęsė gimtinei skirtų lyrinių dai-
nų pynę. „Mano krašto kitoks ir 
lietus – / Neprilyja į paukščių liz-
dus, / O beržyne gegutė miškų / 
Balsingesnė už aidą kalnų...“ – 
didžiuotis savo kraštu ragino 
šeduviai. 

12 metų Romos Apšegienės 
vadovaujamas Radviliškio rajo-
no neįgaliųjų draugijos ansamb- 
lis „Gabija“ dažnai pasirodo 
įvairiuose meno mėgėjų apžiū-
rose ir konkursuose, koncertuo-

ja savo draugijos ir kituose aps-
krities bei rajono renginiuose. 
Žiemgalos krašte „Gabija“ pa-
dainavo romansą ir dar porą po-
puliarių dainų, viena iš kurių – 
V.Šiškausko atliekama „Mūsų 
žemė“ – išjudino visą salę.

Žiūrovai pritarė ir šventę 
vainikavusios Pasvalio rajono 
neįgaliųjų draugijos vokalinio 
ansamblio ,,Žalsvasis šaltinis“ 
(vadovas Jonas Vaitekūnas) žo-
džiams: „Mus ramina ir guodžia 
daina, / Ir šąlančią širdį sušildo“.

Nominavo balsingiausius, 
linksmiausius ir 

puošniausius
Šventinio koncerto organi-

zatoriai renginiui suteikė ir šiek 
tiek intrigos. Nors vertinimo ko-
misijos koncerte nėra, nominaci-
jų vis dėlto neatsisakyta. Baigia-
mojoje „Vilties paukštės“ šventė-
je buvo renkamas balsingiausias, 
linksmiausias bei puošniausias 
kolektyvas. Ir, žinoma, pelnęs 
daugiausiai žiūrovų simpatijų. 
Taigi stengtis tikrai būta dėl ko. 

Puošniausio kolektyvo var-
žytuvės buvo išties nelengvos. 
Gera matyti, kad kolektyvai į 
sceną išeina pasitempę, pasi-
puošę koncertine apranga. Apie 
patrauklų sceninį įvaizdį pagal-
vojo didžioji dauguma Pakruo-
jyje pasirodžiusių ansamblių, o 
puošniausiojo vardą pelnė Šiau-
lių rajono Kužių „Ringuvos“ an-
samblio moterys. 

Balsingiausiu išrinktas Ra-
dviliškio „Gabijos“ ansamblis, 
linksmiausiu – Ukmergės jungti-
nio kolektyvo pasirodymas. Ren-
ginio vedėja I.Kybartienė neslė-
pė, kad ukmergiškiai buvo verti 
visų nominacijų, tačiau vertini-
mo komisija galėjo pasirinkti tik 
vieną. Na, o daugiausiai žiūro-
vų simpatijų sulaukė Biržų „Iš-
tvermingieji“.

„Tegu daina visada Jus lydi ir 
šildo Jūsų širdis“, – nuskambėjus 
baigiamajam tradiciniu tapusio 
meno mėgėjų kolektyvų šventės-
koncerto „Vilties paukštė“ akor-
dui, jo organizatorės – Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos – vardu lin-
kėjo renginių organizatorė Sau-
lė Vėjelienė. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr. Visus sužavėjo nuotaikingas ukmergiškių pasirodymas.

Biržų „Ištvermingieji“ pelnė daugiausiai žiūrovų simpatijų.

Šeduvos „Verdenė“ dainavo apie meilę tėviškei.

(atkelta iš 1 psl.)
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