
Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2015 m. gegužės 7–13 d. , Nr. 18 (1257) Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn. Kaina 0,66 Eur (2,28 Lt)

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Sostinėje įsikūrusiame sporto, pramogų ir verslo centre 
„Forum Palace“ surengti antrieji Nacionaliniai lygybės 
ir įvairovės apdovanojimai sukvietė nemažą būrį žmo-
gaus teisėms neabejingų dalyvių. Lygių galimybių kon-
trolieriaus tarnybos ir Nacionalinio lygybės ir įvairovės 
forumo iniciatyva čia buvo pagerbti labiausiai šioje sri-
tyje 2014 m. nusipelnę asmenys, organizacijos, iniciaty-
vos. 9 nominacijų laureatams įteiktos menininko Viktoro 
Dailidėno sukurtos statulėlės – stikliniame stačiakampy-
je pavaizduotas delno įspaudas, simbolizuojantis žmo-
giškumą, vienybę, o kartu ir kiekvieno žmogaus skirtin-
gumą bei unikalumą.

Tolerancijos link

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

„Mokytis niekada nevė-
lu“, „ką išmoksi, ant pe-
čių nenešiosi“ – daugelis 
vyresnių žmonių šių pa-
tarimų sau nepriskiria 
ir juos palydi su šypsena. 
Tačiau neseniai Žirmū-
nų darbo rinkos mokymo 
centre siuvėjo profesi-
ją įgijęs 58-erių vilnietis 
Surenas Savadovas gali 
patikinti, jog tai – tiesa. 
Galimybės mokytis nuo 
amžiaus nepriklauso. Pa-
sak vyriškio, profesinės 
reabilitacijos programa, 
praktiška specialybė net 
ir vyresniam žmogui su-
teikia tvirtą pagrindą po 
kojomis, leidžia ramiau 
žvelgti į ateitį, saugiau 
jaustis. 

(nukelta į 5 psl.)

  Šiame numeryje:
 Draugijose paminėta Motinos diena ........................... 2 psl.

 Parkinsono liga .............................................................................. 4 psl.

Tolerancija – kelias į saugią 
visuomenę

Geranoriškas požiūris 
nuteikia pozityviai

S. Savadovas neslepia apie 
profesinę reabilitaciją nieko ne-
žinojęs, kol Vilniaus darbo bir-
žos, kurioje neįgalus vyriškis 
jau seniai registravosi, darbuo-
tojos jam pasiūlė išbandyti šią 
galimybę. Iš pradžių Surenas 
ir pats kiek abejojo, ar 58-erių 
sulaukusiam verta imtis moks-
lų, tačiau kiek pagalvojęs apsi-
sprendė pabandyti. Juk ne be 
reikalo profesinės reabilitaci-
jos programoje neįgaliesiems 
leidžiama dalyvauti iki pat pen-
sinio amžiaus. O ir jam sukakus 
gyvenimas nesibaigia. 

Surenas pasakoja, kad eida-
mas į Žirmūnų darbo rinkos mo-
kymo centrą jau žinojo, jog no-
ri išmokti siūti. Bene trejus pas-
taruosius metus tokia mintis vis 

Praktiška 
specialybė – 

rimtas 
pagrindas 
po kojomis

Surenas Savadovas džiaugiasi pasiryžęs išmokti siūti.

Plačiau praverkime 
galimybių duris 

Nacionalinių lygybės ir įvai-
rovės apdovanojimų leitmotyvu 
šventinio renginio vedėja Beata 
Tiškevič-Hasanova pasirinko tal-
pią galimybių durų metaforą. Iš-
kilminga ceremonija tapo padė-
kos švente visiems tiems, kurie 
atkakliai, drąsiai kovoja ir rūpi-
nasi, kad mūsų visuomenėje bū-
tų kuo mažiau sienų ir ribų, kad 
visiems būtų atviros visos du-
rys. „Išgirskime visus beldžian-
čius, visus likusius už durų, ir  
padėkime pro jas įeiti. Aš kalbu 
apie duris, ant kurių nėra žen-
kliuko – vyras tu ar moteris. Du-
ris, kurios neskenuoja mūsų pa-
gal tautybę. Tas duris, už kurių, 
nepaisant mūsų amžiaus, esa-
me visi laukiami. Duris, kurios 
nesmerkia mūsų už pasirinktą 
seksualinę orientaciją. Duris, ku-
rios padeda mums įveikti kliūtis, 
kurios meldžiasi su mumis mūsų 

Augusto Didžgalvio nuotr.Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų laureatai. 

Dievui, kad ir koks jis bebūtų, kad 
ir kaip jis atrodytų, kad ir kokia 
kalba bekalbėtų. Duris, kurios 
atviros visiems. Ačiū tiems, ku-
rie vis plačiau jas praveria. Ačiū 
tiems, kurie nedvejodami pro jas 
eina“, – nacionalinių apdovanoji-
mų ceremoniją pradėjo B. Tiške-
vič-Hasanova. Seimo pirmininkė 
Loreta Graužinienė, kurios svei-
kinimus renginio dalyviams per-
davė Sigitas Mecelica, taip pat dė-
kojo žmonėms, kuriantiems tole-
rancijos, supratingumo ir pažini-
mo tiltus vietoj baimės, abejingu-
mo ir pykčio sienų.

Šią mintį pratęsusi Vaiko tei-
sių apsaugos kontrolierė, einan-
ti Lygių galimybių kontrolieriaus 
pareigas, Edita Žiobienė patiki-
no, jog nėra harmoningos visuo-
menės, jeigu skirstome žmones į 
mes ir jūs, senus ir jaunus, mote-
ris ir vyrus, sveikus ir neįgalius. 
Pasak jos, visuomenė – tai mes, 
Lietuva – tai mes, pasaulis – tai 

mes. Mes visi. Tik gerbdami vie-
nas kitą, toleruodami vienas kitą 
galime pasiekti rezultato – dar-
naus buvimo drauge. 

Pernai pirmąsyk surengti na-
cionaliniai apdovanojimai sulau-
kė pasisekimo ir jau tampa tra-
diciniu renginiu. „Norime, kad 
darbas žmogaus teisių gynimo 
ir nediskriminavimo srityje tap-
tų prestižiniu – vertinamu ir pas-
tebimu. Apdovanojami ne tik nu-
sipelnę asmenys, bet ir instituci-
jos, projektai, iniciatyvos“, – sakė 
E. Žiobienė. 

Neįgaliųjų eitynėms – 
Metų proveržio 

nominacija
Kandidatus antriesiems na-

cionaliniams apdovanojimas ga-
lėjo siūlyti visi, neabejingi žmo-
gaus teisių, lygiateisiškumo, tole-
rancijos idėjoms. Lietuvos neįga-
liųjų forumo (LNF) prezidentės 
Dovilės Juodkaitės teigimu, ap-
dovanojimų organizatoriai su-
laukė bene poros dešimčių siū-
lymų įvertinti įvairias neįgaliųjų 
iniciatyvas ar pastangas sudary-
ti kuo palankesnes sąlygas jiems 
įsilieti į visuomenę, tapti visa-
verčiais jos nariais. Apdovanoji-
mams atrinktųjų sąraše jie buvo 
įtraukti į Metų proveržio ir Įveik-
tos kliūties nominacijas. 

Metų proveržio laureatą pa-
skelbusio profesoriaus Vytauto 
Mizaro (pernai pelniusio Metų 
pergalės apdovanojimą) teigimu, 
proveržis visada asocijuojasi su 
teigiamais dalykais, tam tikromis 
vertybėmis. Jau vien dėl to visos 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Radviliškis:
 Radviliškio rajono neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kės pavaduotoja Irena Vil-
niuvienė laiške „Bičiulys-
tei“ papasakojo apie gra-
žų renginį. 

Šiltą ir saulėtą pavasa-
rio dieną Radviliškio rajo-
no neįgaliųjų draugijos na-
riai rinkosi į kultūros cen-
tro salę, kur vyko ataskai-
tinis susirinkimas ir Moti-
nos dienos minėjimas. Sa-
lėje buvo eksponuojami 
draugijos moterų darbai, 
sukurti darbo terapijos už-
siėmimų metu. 

Renginį pradėjo drau-
gijos moterų vokalinis an-
samblis ,,Gabija“ (vad. Ro-
ma Apšegienė). Paskui 
pasirodė muzikos moky-
klos dainininkės ir muzi-
kantai. Vaikai grojo akor-
deonais, kanklėmis ir gi-
tara. Juos pasirodymui 
paruošė mokytoja R. Ap-
šegienė. 

Tarusi sveikinimo žodį 
Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Jūratė Breduls-
kienė pristatė renginio 

Druskininkai:

Kontrolė – prancūzų kilmės žodis, reiškiantis įs-
taigų, asmenų tikrinimą, ko nors priežiūrą. Šiuos 

veiksmus ir atlieka aibė organizacijų. Visos valdžios 
sulaukia priekaištų dėl itin uolių įvairių kontrolierių, 
dažnai neturinčių kompetencijos, vizitų (girdi, trukdo 
dirbti). Tarpais, būkime atviri, jie ateina tiesiog pagąs-
dinti ir ištiesti... delną. Bet kai tokio pareigūno apsilan-
kymas ypač reikalingas, jo nesulauksi. 

Klaipėdoje vidurnaktį vieno namo devintajame 
aukšte kilo didžiulis gaisras. Atvykus ugniagesiams, 
evakuaciniais laiptais buvo išvesti žemiau nei 7 aukš-
te buvusieji žmonės. Bet toliau į viršų nei žingsnio – 
evakuacinių laiptų durys buvo užvirintos, tad saugiai 
gelbėti žmones gaisrininkams buvo nepaprastai sun-
ku. Uždūmintoje laiptinėje, kur kilo liepsnos, rastas be 
sąmonės vyras. Jis netrukus mirė. Į ligoninę dėl apsi-
nuodijimo išvežti du žmonės.

Kas kaltas? Pirmiausiai, žinoma, tas, kuris, atseit 
saugantis nuo vagių, davė nurodymą užvirinti evakua- 
cinius laiptus. Tačiau ir į ugniagesių tarnybą derėtų 
paleisti strėlę. Kam, jei ne jiems, vykdyti valstybinę 
priežiūrą, iš namo eksploatacininkų reikalauti tvar-
kos: kad praėjimai nebūtų užgriozdinti rakandais, ant 
durų nekabėtų kilograminės spynos, juolab jos nebū-
tų užvirintos.

Dabar vienur kitur ugniagesiai ėmė lankytis sodie-
čių namuose, tikrinti krosnis, dūmtraukius, elektros 
instaliaciją, kartu jie ir pataria, kaip elgtis bėdos atve-
ju – saugiai išbėgti iš degančio namo, išnešti vaikus, 
neįgalų, nevaikščiojantį šeimos narį. Žodžiu, pagal rusų 
patarlę: kol perkūnas netrenkė, mužikas nepradės žeg- 
notis. O jis trenkia labai dažnai. Kasmet šalyje įvyks-
ta 11–15 tūkst. gaisrų, nusinešančių vidutiniškai porą 
šimtų gyvybių. O kiek netekusių sveikatos, suluošintų!

Kas turėtų atvesti į protą lengvabūdžius, savanau-
džius, jei ne valstybinės priežiūros įstaigų tarnautojai. 
Jų gausybė dar nepasako, kad kontrolė yra visuotina 
bei efektyvi. Sunku paneigti gandus, kad kai kurie tik- 
rintojai, kaip minėjau, nevengia pasipinigauti. Kokie ai-
tvarai padėjo Druskininkų, Lazdijų muitininkams pa-
sistatyti ištisus kotedžų miestelius? Kauno apskrities 
policijos vadovai buvo šokiruoti sužinoję, jog geriau-
sia patrulė Živilė Z. su kolega iš neblaivaus vairuotojo 
paėmė 600 litų kyšį – jie buvo nuteisti.

Policijos departamento vadovai stebisi, kaip paly-
ginti nedaug uždirbantys kelių eismo patruliai suge-
ba įsigyti šimtus tūkstančių eurų kainuojančių vilki-
kų (vėliau juos išnuomoja), prabangių namų, palėpė-
se slepia įspūdingas pinigų sumas. Vadinasi, prieš ke-
letą metų priimti teisiniai aktai, pagal kuriuos privalu 
įrodyti staigaus praturtėjimo būdą, neveikia. Režisie-
rius Jonas Vaitkus viename interviu kalbėjo: „Žmogus 
dabar laisvas nuo visko. Toks yra iškreiptas demokra-
tijos, liberalizmo supratimas. Manau, kad anarchijai 
plisti skiriami dideli pinigai.“

Pinigai. Kodėl jie turėtų patekti sukčiams, o ne į 
valstybės iždą? Kai vieni tarpsta, šimtams tūkstančių 
neįgaliųjų, senelių, apskritai nepasiturinčių asmenų 
nėra iš ko didinti išmokų, kompensacijų, pensijų, už-
tikrinti oresnį gyvenimą.

Kažin, ar apgavikai polinkį daryti pažeidimus pa-
veldi. Tikriausiai tai lemia aplinka. Antai ar ims žmo-
gus vedžioti veršio didumo šunį be antsnukio (Vilniuje 
tai masiška), jei bijos būti nubaustas? Joks sąmoningas 
pilietis nestatys automobilio ant vejos, nerūkys laipti-
nėje, negers „rašalo“ viešoje vietoje. Kultūringo elge-
sio savybės jam įdiegtos iš mažumės. Gaila, bet priva-
lomų valstybės priimtų nuostatų nepaisymas, egois-
tiniai polinkiai jau yra laipteliai, vedantys į rimtų nu-
sižengimų viršūnę.

Rusų rašytojas I. Turgenevas (1818–1883) rašė: 
„Mes visi turime vieną inkarą, nuo kurio neatitrūksi 
pats nepanorėjęs: tai pareigos jausmas.“ Deja, mūsų 
pasaulyje kai kas grandinę nuo to inkaro nemąstyda-
mas ir be sąžinės graužaties nukerta.

Atitrūkęs inkaras 

Apie tai,
kas

jaudina
Pagerbė Motinas

Renginio dalyviams koncertavo draugijos moterų vokalinis ansamblis ,,Gabija“.

svečius. Į šventę atvyko 
Radviliškio rajono savival-
dybės mero pavaduotojas 
Kazimieras Augulis ir vi-
suomenės sveikatos biu-
ro specialistės. K. Augulis 
pasveikino visas renginy-
je dalyvaujančias mamas, 
o Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkei įteikė kvapnių 
arbatų rinkinį. 

Po sveikinimų prasi-
dėjo ataskaitinis susirin-
kimas. Pirmininkė pateikė 
ataskaitą už 2014 metus. 
Draugijos nariai sužinojo 
tikslų finansavimą, kur ir 

kaip panaudojamos gau-
tos lėšos, kokios veiklos 
vykdomos draugijoje, kiek 
žmonių gavo paslaugas ir 
dalyvavo draugijos veiklo-
je. Organizacijos darbas 
buvo įvertintas gerai. Vė-
liau pirmininkė trumpai 
papasakojo, kokios veik- 
los bus vykdomos šiais 
metais, pristatė numato-
mus renginius.

Po susirinkimo Radvi-
liškio visuomenės sveika-
tos biuro specialistė Ie-
va Vileikytė skaitė įdomią 
paskaitą ,,Sveiko žmogaus 

kodas“. Draugijos nariams 
paskaita labai patiko, jie 
aktyviai dalyvavo disku-
sijoje ir atsakinėjo į pa-
teiktus klausimus, už tai 
gavo prizų. 

Po paskaitos pirminin-
kė aktyviausiems organi-
zacijos nariams įteikė pa-
dėkos raštus ir gėlių. ,,Ga-
bijos“ moterys skaitė ei-
les ir dainavo motinoms 
skirtas dainas. Susirinku-
sieji klausėsi ir diskutavo 
prie arbatos puodelio. At-
sisveikindami visi dėko-
jo už gražų ir šiltą renginį. 

 Druskininkų savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos ta-
rybos narė Ramutė Savei-
kienė pasidalijo šiltos šven-
tės įspūdžiais. 

Druskininkų savival-
dybės neįgaliųjų draugi-
jos nariai ir svečiai pami-
nėjo Motinos dieną.

Meno terapijos būrelis 
„Džiaugsmo lašas“, vado-
vaujamas Dianos Lukošiū-
naitės, mamoms ir močiu-
tėms įteikė pačių iškarpy-
tas širdeles su gražiausiais 
linkėjimais.

Sveikinimo žodį tarė 
Druskininkų savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Raimundas Te-
nenis. Jis negailėjo ma-
moms nuoširdžiausių žo-
džių, paskaitė eilių, skir-
tų pačiam brangiausiam 
žmogui. Nebuvo pamirš-
tos ir Anapilin iškeliavu-
sios mamos.

Popietė, skirta Motinos dienai

Neįgaliųjų draugijos 
ansamblis, vadovaujamas 
Algimanto Padegimo ir 
renginio vedėjos Nadiež-
dos Padegimienės, skaid- 
rino nuotaiką nauja mu-
zikine programa. Populia-
rias dainas keisdavo eilės 
apie mamą, močiutę, ku-
rias skaitė Monika Zapa-
reckienė ir Stasė Švedienė.

Šventę paįvairino ren-
ginio svečiai: Druskininkų 

 Lazdijų rajono neįgalių-
jų draugijos narys Juozas 
Rasiulis papasakojo apie 
draugijoje paminėtą Mo-
tinos dieną. 

Brangiausi ir gražiausi 
pasaulyje žodžiai yra mo-
tina, mama. Tai pirmasis 
mūsų visų ištartas žodis. 
Taip Lazdijų rajono neį-
galiųjų draugijos pirmi-
ninkė Onutė Černiauskie-
nė pradėjo renginį, skirtą 
Motinos dienai paminėti. 

Pirmininkė pasidžiau-
gė, kad draugijos narės, ku-
rių dauguma yra motinos, 
močiutės aktyviai daly-

Lazdijai: Tai, kas brangiausia
vauja visuomeninėje veik- 
loje. Tai darbščiųjų rankų 
būrelio, ansamblio „Atjau-
ta“ dalyvės, draugijos ta-
rybos narės, seniūnijų pa-
dalinių vadovės. 

Ne viena draugijos na-
rė dar augina ir prižiū-
ri savo atžalas, turinčias 
vienokį ar kitokį neįga-
lumą. Tai sunkus, pasiau-
kojamas, daug pastangų 
ir energijos reikalaujan-
tis darbas. Tačiau jos ne-
siskundžia, neverkšlena, 
bet realiai priima joms 
lemties primestus nelen-
gvo gyvenimo iššūkius.

Tylos minute buvo pa-
gerbtos draugijos narės 
motinos, išėjusios į amži-
nybę. Renginio dalyviams 
muzikinį sveikinimą sky-
rė draugijos ansamblis 
„Atjauta“, vadovaujamas 
Romo Mazėčio.

Pritariant gitarai, apie 
motinas padainavo Laz-
dijų seniūnijos padalinio 
vadovas Romas Bučionis. 

Eiles, skirtas moti-
noms, skaitė draugijos 
narės Janina Grigalevi-
čienė, Milda Janulevičie-
nė, „Senjorų“ klubo įkū-
rėja ir vadovė Birutė Ga-

dišauskienė.
Motinas nuoširdžiai 

pasveikino, palinkėjo ge-
ros sveikatos ir neblės-
tančios energijos buvęs 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas šių eilučių 
autorius Juozas Rasiulis.

Aktyviausioms draugi-
jos narėms motinoms bu-
vo įteiktos gėlės.

Renginio dalyviai prie 
kavos puodelio pabendra-
vo, padainavo, prisiminė 
savo motinas, kurių dau-
guma jau senokai iškelia-
vusios į savo amžino poil-
sio vietas.

„Bočių“ kolektyvo pirmi-
ninkė Zita Jančiauskienė 
ir ansamblio „Druskelė“ 
dainininkės. Susirinkusieji 
galėjo pasigrožėti surengta 
parodėle.

Draugijos vadovas  
R. Tenenis kartu su su-
sirinkusiais pasidžiau-
gė, kad šventė tampa kie-
kvienais metais šiltesnė 
ir spalvingesnė. Daugėja 
pristatomų skirtingų me-

ninės raiškos formų. Šiais 
metais pasigrožėjome ne 
tik būrelio „Džiaugsmo la-
šas“ darbais, bet galėjome 
pasidžiaugti ir ansamblio 
„Rasa“ moterų gražiais 
rankdarbiais. Pasirodo, 
jos ne tik gražiai dainuo-
ja, bet ir yra geros mez-
gėjos, siuvinėtojos, rank-
darbių meistrės. Be to, ir 
visur spėjančios moterys, 
mamos, močiutės.

Druskininkų savivaldybės neįgaliųjų draugijoje pasveikintos mamos.
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Parduoda
Parduodu arba keičiu į mažesnį 4 kambarių butą Lentvaryje, Geležin-
kelio gatvėje. Butas pirmame aukšte, pritaikytas neįgaliajam (pritaiky-
tas dušas, paplatintas koridorius, yra keltuvas). Smulkesnė informaci-
ja tel. 8 603 50600.

šiai nominacijai atrinktos inicia-
tyvos, darbai ar asmenybės ver-
ti pagarbos. Pabandęs įsigilinti į 
šiam apdovanojimui nominuo-
tųjų darbus, V. Mizaras surado ir 
sąlyčio taškų. Pasak jo, dauguma 
problemų visuomenėje kyla dėl 
išorinių faktorių, bet tam tikrą 
jų dalį pati visuomenė susikuria 
iš vidaus. Iš tokių jis išskyrė in-
formacijos blokavimą, visuome-
nės laikymą tam tikroje izoliaci-
joje. V. Mizaro įsitikinimu, visi 3 
šio apdovanojimo nominantai 
nesitaikstė su tokia izoliacija, 
o darė viską, kad tai pakeistų, 
kad parodytų, jog pasaulis yra 
labai įvairus. Vieni žodžiu, kiti 
savo elgesiu, įvairiomis techno-
logijomis skleidžia informaciją, 
kuri leidžia pažinti pasaulį. Ne 
tik tą, kuris patinka ar priimti-
nas daugeliui. Tik matydama, 
žinodama, suprasdama visuo-
menė bręsta. Tokią galimybę jai 
suteikė šios nominacijos laure-
atu tapęs žmogaus teisių porta-
las „Mano teisės“.

Metų proveržiu pretendavo 
tapti ir Tarptautinę neįgaliųjų 
dieną eitynes sostinėje suren-
gęs Lietuvos neįgaliųjų forumas. 
Apie 400 įvairią negalią turin-
čių asmenų, jiems atstovaujan-
čių organizacijų atstovų, kitų 
geros valios žmonių išėjo viešai 
pareikšti apie žmonių su nega-
lia teises, lygias galimybes bei jų 
užtikrinimą Lietuvoje. Sostinės 
Gedimino prospektu jie rideno 
didžiulį neįgaliųjų rūpesčių ka-
muolį, nešė plakatus, raginusius 
ne formaliai, o iš esmės spręsti 
susikaupusias problemas, atsi-
sakyti neįgaliuosius diskrimi-
nuojančių nuostatų bet kokiose 
gyvenimo srityse. 

Įveiktos dar ne visos 
kliūtys

Įveiktos kliūties apdovano-
jimas skirtas už fizinės, sociali-
nės, kultūrinės, požiūrio ir (ar) 
kitokios kliūties sėkmingą įvei-
kimą užtikrinant žmonių su ne-
galia orų gyvenimą ir dalyvavi-
mą visuomenėje. Šios nominaci-
jos laureatą paskelbęs profeso-
rius Jonas Ruškus pabrėžė, kad 
pagal Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių konvenciją, žmogaus tei-
sių sampratą, negalios yra tiek, 
kiek yra kliūčių aplinkoje. Jis pa-
juokavo, jog eidamas į šią iškil-
mingą ceremoniją tikėjosi, kad 
gal jau bus galima apdovanoti 
Lietuvos valstybę ar bent savi-
valdybę, pašalinusią šias kliū-
tis. Deja, kol kas to imasi inici-
atyvūs žmonės, atsakomybės 
nesibaiminančios organizacijos. 
Vienas tokių – šios nominacijos 
laureatu tapęs Šarūnas Grigaliū-
nas. Apdovanojimas jam įteiktas 
už sukurtą socialinį tinklalapį 
„DisabledEnabled“ (http://pri-
taikyta.lt), kurio tikslas padėti 
neįgaliesiems įveikti kelionėje 
kylančias kliūtis. Jame sukaup-
ta informacija neįgaliesiems lei-
džia išvengti papildomų nepa-
togumų ar nejaukių situacijų, 
kai reikia patekti į norimą vie-
tą. Š. Grigaliūnas taip pat sukū-

rė mobilumą gerokai padidinan-
tį, tolimesnius atstumus lengviau 
įveikti padedantį neįgaliojo veži-
mėlio varytuvą.

Dėkodamas už įvertinimą 
Š. Grigaliūnas teigė, kad pirmąją 
kliūtį visi įveikėme tada, kai gi-
mėme. Paskui beliko gyventi. O 
gyventi – tai reiškia judėti. Ne-
priklausomai nuo to, kas tu, koks 
tu, kur tu esi. Svarbiausia – judė-
ti. „O inovacijos priverčia apmąs-
tyti ir jaustis laisvam. Labai no-
rėčiau, kad visi jaustumėtės lais-
vi“, – atsiimdamas stiklo statulė-
lę sakė Šarūnas. 

Tarp Įveiktos kliūties nomi-
nacijai pasiūlytųjų – ir neįgalie-
siems pritaikytas Gražutės regio- 
ninis parkas bei... Alytaus patai-
sos namai.

Gražutės regioninio parko 
direkcijos darbuotojų ir savano-
rių komanda jau kelerius metus 
kryptingai dirba, stengdamiesi 
padėti įveikti kliūtis, kad žmo-
nės su judėjimo negalia galėtų 
mėgautis buvimu gamtoje. Da-
lyvaudama ES projektuose kar-
tu su partneriais iš Baltarusijos, 
Latvijos ir Lietuvos, Gražutės re-
gioninio parko direkcija įgyven-
dino tarptautinį projektą „Žalie-
ji maršrutai be kliūčių“ ir pir-
moji šalyje įrengė žmonėms su 
judėjimo negalia pritaikytą sto-
vyklavietę. Joje – prieplauka, iš 
kurios neįgalusis saugiai ir sa-
varankiškai gali persėsti į bai-
darę, ir apiplaukęs Luodžio eže-
rą, išsilaipinti kitoje prieplauko-
je. Stovyklavietėje įrengta auto-
mobilių stovėjimo aikštelė, pa-
vėsinė, lauko tualetas, laužavietė 
lengvai pasiekiami su neįgaliojo 
vežimėliu. 

Pernai neįgaliesiems, tik šį-
syk – nuteistiesiems, buvo pri-
taikyti ir Alytaus pataisos namai 
(padalinys). Čia įrengtas liftas, 
pritaikyta pasivaikščiojimų vie-
ta – kiemelis, įsigyti du vikšriniai 
laiptų kopikliai, pritaikytos gyve-
namosios, higienos (tualetai, du-
šo kabinos) ir bendrojo naudo-
jimo patalpos. Atsižvelgus į ne-
įgalių nuteistųjų specialiuosius 
poreikius buvo įrengti atskiri 
jiems pritaikyti pasimatymų su 
artimaisiais kambariai. Numaty-
tos papildomos su neįgaliais nu-
teistaisiais dirbančių prižiūrėto-
jų, bendrosios praktikos slaugy-

tojų pareigybės. Alytaus pataisos 
namuose dabar 61 vieta pritai-
kyta neįgaliesiems.

Saugios visuomenės 
kūrėjams – stiklinės 

statulėlės
V. Dailidėno sukurtos stiklo 

statulėlės įteiktos ir dar 7 no-
minacijų laureatams. Lyčių ly-
gybės apdovanojimą už pagar-
bos įvairovei, socialinio dialogo 
skatinimą, diskriminacijos pre-
venciją, kovą su smurtu prieš 
moteris, homofobiją, ksenofo-
biją, rasizmą pelnė Margarita 
Jankauskaitė – feministė, hu-
manitarinių mokslų daktarė, ly-
čių lygių galimybių ekspertė, vi-
suomenės veikėja. Etno dialogo 
apdovanojimas įtiektas grupei 
„Biplan“ už nuopelnus veikiant 
tautinių bendruomenių integra-
vimo, ksenofobijos, rasinių, etni-
nių stereotipų mažinimo proce-
suose. Vaivorykštės apdovanoji-
mas skirtas „Info televizijai“ už 
socialiai atsakingą sprendimą 
televizijos eteryje transliuoti 
asociacijos LGL sukurtą vaizdo 
klipą „KEISK“. Auksinio amžiaus 
apdovanojimas skirtas M. Čobo-
to trečiojo amžiaus universitetui 
už nuopelnus vienijant įvairaus 
amžiaus žmonių grupes ar ste-
reotipus apie amžių griaunantį 
asmeninį pavyzdį darbe, laisva-
laikiu ar visuomeninėje veiklo-
je. Metų žurnalisto apdovanoji-
mą už straipsnius lygybės, tole-
rancijos, žmogaus teisių bei so-
cialine tematika pelnė Sandra 
Vilimaitė – balsas.tv3.lt redak-
cijos žurnalistė. Religijų įvairo-
vės apdovanojimas įteiktas Mil-
dai Ališauskienei – Vytauto Di-
džiojo universiteto profesorei, 
religijų įvairovę ir religingumo 
pokyčius Lietuvoje tiriančiai so-
ciologei. Gyvenimo nuopelnų ap-
dovanojimas skirtas pirmajai ly-
gių galimybių kontrolierei Aušri-
nei Burneikienei (1961–2013). 

LNF prezidentės D. Juodkai-
tės teigimu, tradiciniais tam-
pantys Nacionaliniai lygybės ir 
įvairovės apdovanojimai tęsis 
tol, kol nebeliks ką apdovano-
ti, nes visi būsime tolerantiški 
ir supratingi, visuomenė – švie-
si ir saugi, o pasaulis – geresnis 
ir gražesnis. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Tolerancija – kelias į saugią 
visuomenę

(atkelta iš 1 psl.)

Rašinių konkursui 
„Mano sielos stiprybė“

Norint pamatyti vaivorykštę, 
reikia iškęsti lietų... Tas gy-

venimo lietus kartais būna neti-
kėtas ir labai šaltas. Taip buvo ir 
man. Atrodė, kad ligos, netektys 
ar nelaimės kažkur toli už hori-
zonto. Maniau, visa tai manęs 
nepalies, praeis pro šalį kaip ne-
lauktas lietus.

Gyvenimas turi savo dėsnius. 
Jis neleidžia žmogui būti visą lai-
ką laimingam ir sveikam. Būti-
na „aplamdyti šonus“, kad ge-
riau suprastum gyvenimo gro-
žį ir prasmę.

Tėvelio liga, brolio ankstyva 
mirtis buvo pirmas žingsnis į iš-
gyvenimų ir sukrėtimų upę, ku-
ri ties kiekvienu posūkiu vis at-
plukdydavo po nemalonią staig- 
meną. Vaikų ligos, pačios sušlu-
bavusi sveikata – tai vis Dievo 
siųsti išbandymai, kuriuos kan-
triai nešiau, nes supratau, kad 
kančia – didžiausias lobis žemė-
je. Tik ji viena išgrynina sielą ir 
suteikia jai stiprybės.

Naktys prie ligonio lovos, ka-
da taip lėtai slenka laikas, vie-
ną kartą švystelėjo man keletą 
minčių. Jas užsirašiusi supra-
tau, kad galiu savo skausmą, liū-
desį, džiaugsmą išlieti popieriu-
je. Tai buvo mano kūrybos pra-
džia. Rašiau tiesiog sau, niekam 
nerodžiau.

Vaikams užaugus, norėjosi 
bendravimo, veiklos. Pradėjau 
lankyti pamokas Alytaus dailiųjų 
amatų mokykloje, tekstilės gru-
pėje. Ir taip trejus metus, kiek- 
vieną dieną. Ten sutikau puikių 
moterų, bendraujame ir dabar. 
Išmokau naudotis kompiute-
riu, internetinėje erdvėje radau 
dar daugiau draugių. Su bendra-

mokslėmis susitinkame rajono 
neįgaliųjų draugijoje, rankdar-
bių pamokose, švenčiame gimta-
dienius, bendraujame internetu.

Šie susitikimai, bendravimas 
ir yra paguoda, stiprybė mano 
sielai. Dabar žinau – kai užsitren-
kia vienos durys, būtinai atsida-
ro kitos, tik nereikia žiūrėti į už-
sitrenkusias, bet drąsiai žengti į 
atsivėrusias.

Būna ir dabar dienų, kai vi-
sos spalvos pasidaro pilkos, be 
jokios šviesios dėmelės. Tada, 
išliejusi per „Skype“ savo niū-
rią nuotaiką draugei, gaunu to-
kį atsakymą: „Baik, nejaugi jau 
taip viskas blogai. Jis tikrai pa-
rodys tau tolimesnį kelią, ku-
riuo turi eiti.“

Paklausiusi šio patarimo, 
rasdavau išeitį. O ir mano bėdos 
pasirodydavo ne tokios jau dide-
lės. Kiti turi dar didesnių...

Ačiū Jums, mano širdies, ma-
no sielos draugės. Jūsų draugys-
tė, patarimai ir gyvenimiška pa-
tirtis suteikia mano gyvenimui 
naujų spalvų, stiprina sielą. Ži-
nau, kad visada rasiu petį at-
siremti ir paverkti, išgirsiu už-
jaučiantį žodį, jausiu širdį, pilną 
meilės ir gerumo. 

Žinau, Dievas nežadėjo man 
dienų be skausmo, juoko be liū-
desio, saulės be lietaus, tačiau jis 
tikrai žadėjo stiprybę mano sie-
lai, paguodą ašaroms, šviesą ke-
lyje. Ir dar. Dievas leido suprasti, 
kad kiekvienas žmogus gali bū-
ti laimingas, nors laimė kiekvie-
nam vis kitokia. Alkanam ji – 
duona. Trokštančiam – vanduo. 
Skęstančiam – draugo ranka.

Aldona KrIcKIENĖ
Alytus

Du dalykai teikia sielai daugiausiai stiprybės: ištikimybė tiesai 
ir pasitikėjimas savimi. 

Šarūną Grigaliūną sveikina LNF prezidentė Dovilė Juodkaitė.
Egidijaus Skipario nuotr.

Atgaivą radau 
bendravime

(Seneka)

Pradedama registracija į neįgalių literatų kūrybinę stovyklą, kuri 
šiemet vyks birželio 25–30 dienomis Šventosios mokymo 
ir reabilitacijos centre. Numatoma stovyklos tema – „Žemė“. 
Vadovai: Paulina Žemgulytė ir Gintarė Adomaitytė. 
Į stovyklą bus atrinkti 40 neįgalių literatų. Norinčius joje da-
lyvauti kūrėjus kviečiame iki birželio 5 dienos susipažinti 
su nuostatais, užpildyti dalyvio anketą ir išsiųsti elektroniniu 
paštu saule@draugija. Kartu su anketa privaloma atsiųsti sa-
vo kūrybos: 3 poezijos arba 1 prozos kūrinį. Kviečiame akty-
viai registruotis!
Daugiau informacijos telefonu 8 618 00338, Saulė Vėjelienė

Kviečiame 
į literatų kūrybinę 

stovyklą
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Daktaras
Aiskauda Parkinsono liga

Parkinsono liga pasaulyje ser-
ga apie 10 mln. žmonių (kas-

met nustatoma apie 60 tūkst. 
naujų susirgimo atvejų), Euro-
poje – per 1 mln., Lietuvoje – per 
10 tūkst. Ligoniai iki 60-ies me-
tų amžiaus (manoma, jog šio am-
žiaus sergančių žmonių skaičius 
per artimiausius 15–20 metų 
padvigubės) sudaro apie 1%, po 
70-ies – 2–3 %, po 85-ių – 4 %. 
Vyrai šia liga serga šiek tiek daž-
niau negu moterys, miestiečiai – 
rečiau negu kaimiečiai (mano-
ma, jog tai susiję su žalingomis 
cheminėmis medžiagomis už-
terštu šulinių geriamuoju van-
deniu). Kasmet balandžio 11-ąją 
minima Pasaulinė Parkinsono li-
ga sergančiųjų diena. 

Pastaba. Nors Parkinsono 
liga laikoma vyresnio amžiaus 
žmonių liga, tačiau 10 % asmenų 
suserga iki 40 ar net 30-ies metų 
amžiaus (vaikams ši liga pasitai-
ko labai retai). Beje, prieš 30 me-
tų tai buvo gana retas reiškinys.

„Esė apie drebamąjį 
paralyžių“

Šios lėtinės progresuojančios 
ligos požymius 1817 m. pirmą 
kartą aprašė anglų gydytojas ir 
geologas D. Parkinsonas (1755–
1824) rašinyje „Esė apie dreba-
mąjį paralyžių“. 1877 m. pran-
cūzų neurologas ir psichiatras 
Ž. M. Šarko papildė „drebamojo 
paralyžiaus“ charakteristiką ir 
suteikė Parkinsono ligos pavadi-
nimą. Vėlesnių laikų mokslinin-
kai nustatė, jog svarbiausia Par-
kinsono ligos priežastis – vienõs 
biocheminės medžiagos – do-
pamino (dopaminas reguliuoja 
nervinius impulsus, paros rit- 
mą, skatina judrumą) kiekio su-
mažėjimas. Beje, šitaip nutinka 
tuomet, kai pradeda nykti atitin-

kamų smegenų zonų, vadinamų 
juodąja medžiaga, ląstelės, gami-
nančios dopaminą. 

Pastabos:
1. Ligai atsirasti turi reikš-

mės ne vien dopamino kiekio su-
mažėjimas, bet ir kitų medžiagų, 
pvz., serotonino (serotoninas ge-
rina nuotaiką, palaiko emocinę 
pusiausvyrą, reguliuoja miegą), 
noradrenalino (noradrenalinas 
stimuliuoja širdies darbą, anglia-
vandenių ir riebalų apykaitą, di-
dina kraujospūdį), acetilcholino 
(acetilcholinas padeda perduoti 
nervinius impulsus centrinėje 
ir periferinėje nervų sistemoje; 
jis susijęs su pažinimo funkcijo-
mis, virškinimo, šlapimo, širdies 
ir kraujagyslių sistemomis) ba-
lanso sutrikimas.

2. Viename Senovės Egipto 
papiruse, parašytame 12 šim-
tmečių prieš Kristų, yra nuoro-
dų, jog vienas iš faraonų sirgo li-
ga, kuri pasireiškė rankų drebė-
jimu ir ribotais judesiais.

Ligą sukeliančios 
priežastys

Kodėl nyksta ląstelės, gami-
nančios dopaminą? Kada šis pro-
cesas prasideda? Kodėl tie patys 
veiksniai, galintys sukelti Par-
kinsono ligą, susargdina ne visus 
žmones, o tik 60–140 asmenų iš 
100 tūkst. gyventojų? 

Į šiuos ir panašius klausimus 
seniai bando rasti atsakymus ne 
vienos kartos mokslininkai. De-
ja, ligi šiol nė viena teorija ir hi-
potezė taip ir nesulaukė visuo-
tinio patvirtinimo. Suprantama, 
tai nereiškia, kad šioje srityje nė-
ra jokių apčiuopiamų rezultatų. 

Ilgai pagrindinėmis šios ligos 
priežastimis buvo laikomas se-
nėjimas ir paveldėjimas, vėliau 
pradėta kalbėti apie kai kurių 

cheminių medžiagų įtaką. Pas-
taruoju metu šis sąrašas turi dar 
daugiau pozicijų.

Senėjimas. Beje, kas 10 metų 
žmogaus galvos smegenys pra-
randa apie 8 % neuronų (neuro-
nai – nervinės ląstelės, t. y. svar-
biausi struktūrinės nervų siste-
mos vienetai). Kompensacinės 
smegenų galimybės yra pakan-
kamai didelės: Parkinsono ligos 
požymiai atsiranda tik netekus 
60–80 % neuronų masės. Beje, 
per 90 % atvejų rizikos fakto-
rius – vyresnis amžius. 

Paveldėjimas. Yra žinoma, 
jog mažiau kaip 10 % Parkin-
sono ligos atvejų yra paveldimi. 
Tokiems asmenims nustatomas 
arba įgimtas dopamino apykai-
tos sutrikimas, arba fermentų 
sistemos, kontroliuojančios šią 
apykaitą, nepakankamumas. Pa-
veldėta liga pasireiškia palygin-
ti anksti ir progresuoja greičiau 
nei kitais atvejais. 

Žalingos cheminės medžia-
gos. Į šį sąrašą įeina: manganas, 
gyvsidabris, anglies monoksidas 
(smalkės), pesticidai (sintetinės 
arba natūraliosios cheminės me-
džiagos, kuriomis naikinamos 
piktžolės, augalų kenkėjai ir ligų 
sukėlėjai, naminių gyvulių para-
zitai, gyvulių ir žmonių ligų su-
kėlėjai), herbicidai (piktžolių au-
gimą stabdančios arba piktžoles 
naikinančios medžiagos), trąšos, 
įvairūs toksinai (t. y. biologinės 
kilmės nuodai: nuodingos me-
džiagos, slopinančios organiz-
mo fiziologines funkcijas, susi-
darančios daugelyje bakterijų, 
nuodinguosiuose augaluose ir 
gyvūnuose, kai kuriuose grybe-
liuose), buitinės cheminės prie-
monės ir dar kai kurios medžia-
gos. Pavyzdžiui, 1977 m. buvo 
aprašyti keli sunkūs Parkinso-

no ligos atvejai, kai susirgo jau-
ni žmonės, vartojantys sinteti-
nį heroiną.

Kai kurie vaistai. Ilgalaikis kai 
kurių vaistų (pvz., aminazino, 
triftazino, rauvolfijos prepara-
tų) vartojimas taip pat gali ska-
tinti Parkinsono ligos atsiradi-
mą. Mat kai kurie preparatai blo-
kuoja arba dopamino išsiskyri-
mą, arba jo perdavimą. Beje, kai 
nustatoma Parkinsono liga, gy-
dytoją būtina informuoti, kokius 
vaistus prieš tai vartojo ligonis.  
Kitos priežastys: galvos sme-
genų traumos (ypač dãžnos ir 
suñkios, pasitaikančios, pvz., 
boksininkams, futbolininkams, 
kaskadininkams), augliai, insul-
tai, galvos smegenų ateroskle-
rozė, encefalitas (galvos smege-
nų uždegimas), kraujyje žymiai 
padidėjęs homocisteino kiekis.

Pastabos:
1. Anksčiau buvo manoma, 

jog sveikiau gerti ne kavą, o ar-
batą. Dabar kai kurie moksli-
ninkai teigia atvirkščiai. Mat 
kavos gėrimas naudingas tuo, 
kad stimuliuojamas dopamino 
išsiskyrimas. Tačiau yra vienas 
„bet“: pernelyg padidinus ka-
vos vartojimą, gali net sustip- 
rėti, pvz., galūnių drebėjimas. 
2. Kad kraujyje nepadidėtų vie-
nos aminorūgšties – homocis-
teino koncentracija, reiktų lai-
kytis (prieš tai pasitarus su gy-
dytoju) paprastos dietos, kurioje 
svarbiausias vaidmuo tenka fo-
lio rūgščiai ir vitaminui B12. Fo-
lio rūgšties turi: visos žalialapės 
daržovės (kopūstai, petražolės, 
špinatai, salotos), braškės, inks-
tai, kepenys, kiaušiniai, pienas, 
alaus mielės. Beje, folio rūgšties 
įsisavinama nepakankamai, kai 
sergama alkoholizmu, epilepsija, 
narkomanija, kepenų, žarnyno 
ligomis, mažakraujyste, varto-
jant preparatus nuo pastojimo, 
sutrikus virškinimo sistemai. 
Nedideli vit. B12 kiekiai randami 
gyvūniniuose produktuose – ke-
penyse, inkstuose, širdyje, mėso-
je, žuvyse, krabuose, kiaušiniuo-
se, piene; augaluose šio vit. be-
veik nėra. Esant reikalui, gydy-
tojas gali skirti folio rūgšties ir 
vit. B12 turinčių maisto papildų.

Ligos požymiai
Dažniausiai ši liga vystosi la-

bai lėtai ir ilgai, todėl pirmosio-
se stadijose ji gali būti nenusta-
toma daugelį metų. Dažnas li-
gonis ir jo artimieji pirmuosius 
ir net vėlesnius ligos požymius 
sieja su nutukimu, sėdimu dar-
bu, persirgtu gripu ar kitokia li-
ga, persivalgymu ir kitais daly-
kais. Reiktų kreiptis į gydytoją 
jau tuomet, kai atsiranda greitas 
ir nepraeinantis nuovargis, dėl 
sąnarių nelankstumo pasunkė-
ja judesių pradžia ir koordina-

Paminėjo pasaulinę sergančiųjų 
Parkinsono liga dieną

 Šiaulių Parkinsono draugi-
jos pirmininkė Zita Vaidilienė 
su „Bičiulystės“ skaitytojais pa-
noro pasidalyti šventinio ren-
ginio įspūdžiais. 

Šiaulių socialinės paramos 
centre paminėta Parkinsono 
ligos diena. Į renginį susirin-
ko didžiulis būrys pakiliai ir 
šventiškai nusiteikusių Par-

kinsono draugijos narių. Su-
laukėme ir garbingų svečių, 
tarp kurių buvo Šiaulių mies-
to savivaldybės mero pava-
duotojas S. Tumėnas, Šiau-
lių konsultacinės poliklini-
kos vedėjas neurologas Šiau-
lių Parkinsono draugijos glo-
bėjas gydytojas A. Lukošaitis, 
Nevyriausybinių organizaci-

jų konfederacijos prezidentė 
V. Pociuvienė ir kiti. Visi lin-
kėjo kuo geresnės sveikatos, 
puikios pavasariškos nuotai-
kos ir draugystės, bendravi-
mo, paramos, paguodos vie-
ni kitiems.

Draugijos narius linksmi-
no Šiaulių logopedinės mo-
kyklos muzikavimo būrelis 
„Dūdelė“, šokių studija „Spar-
nai“, klubo „Menų šaltinis“ te-
atras „Vitaminas C“, Parkinso-
no draugijos mėgėjų teatras 
„Devyni žolynai“ bei ansam-
blis „Auksinio rudens melodi-
jos“. Salę papuošė ir rankdar-
bių parodą surengė Parkin-
sono draugijos etnokultūros 
būrelis „Praverkime močiu-
tės skrynią“. Gražius žodžius 
ir palinkėjimus susirinkusie-
siems padovanojo ilgametis 
draugijos narys, garbaus am-
žiaus sulaukęs J. Grigaliūnas.

Po koncerto visi draugi-
jos nariai ir svečiai bendra-
vo, dalijosi savo išgyvenimais, 
džiaugėsi suradę tokius pat li-
kimo brolius ir seses.

Šventinio renginio dalyviams koncertavo jaunieji atlikėjai.

cija, apsunksta vaikščiojimas, ki-
tų aktyvių judesių atlikimas, at-
siranda neaiškios kilmės skaus-
mų, šiek tiek pakyla temperatū-
ra, susilpnėja uoslė, užkietėja vi-
duriai, gausiai riebaluojasi plau-
kai ir oda, vargina miego sutri-
kimai, padažnėja šlapinimasis 
(ypač naktį), gausiai prakaituo-
jama, apima nerimas, depresija. 

Beje, aplinkiniams nesun-
ku pastebėti sulėtėjusią ligonio 
eiseną (visų ligonių, sergančių 
Parkinsono liga, eisena yra vie-
noda, o sveikųjų – nepakartoja-
ma), sutrumpėjusius žingsnius, 
sutrikusią pusiausvyrą (kartais 
eidamas ligonis, norėdamas 
pasukti į šoną, pargriūna), kū-
no palinkimą į priekį (tarsi eitų 
prieš vėją ar neštų sunkią naš-
tą), išnykusius rankų judesius 
ėjimo metu, „sustingimo“ epi-
zodus, kalbos monotoniškumą 
(kartais ligonis kalba kimiu bal-
su), pasikeitusią rašyseną (kuo 
ilgiau rašoma, tuo labiau raidės 
mažėja ir prastėja jų aiškumas), 
jau nekalbant apie tokį reiškinį, 
kaip nevalingą seilių tekėjimą.  
Klasikinis Parkinsono ligos pra-
džios požymis – pirštų, vėliau 
rankų, kojų, apatinio žandikau-
lio, liežuvio, galvos (rečiau – viso 
kūno) ritmiškas drebėjimas ra-
mybės būsenoje (beje, tai praei-
na, pvz., ranka atliekant judesį) 
ne visada būna pirmasis ir pag- 
rindinis signalas.

Šiuolaikiniai gydytojai pata-
ria visų pirma atkreipti dėmesį 
į ligonio galūnių nelankstumą, 
judesių lėtumą, gestikuliacijos 
išnykimą, veido pokyčius (atsi-
randa vadinamasis  akmeninis 
arba kaukės veidas; t. y. ligonis 
beveik nemirksi, mažai arba vi-
sai nebesišypso). Paprastai ju-
desių sulėtėjimas, galūnių ne-
lankstumas ligos pradžioje pa-
sireiškia tik vienoje kūno pusė-
je, vėliau – abipus.

Prie sunkių šios ligos požy-
mių priskiriama: kalbos, rijimo 
ir kramtymo sutrikimas, nejudri 
veido išraiška, motyvacijos ir ini-
ciatyvos stoka, nebekontroliuo-
jama kūno padėtis, tuštinimosi 
ir šlapinimosi problemos (atsi-
randa dėl lygiųjų raumenų su-
trikimo), silpnaprotystė.

Pastabos:
1. Medicina šią ligą gydo įvai-

riais vaistais, fizioterapijos pro-
cedūromis, masažu, kartais tai-
komas chirurginis gydymas. Be 
to, ligonis mokomas atlikti fizi-
nius pratimus, kasdieninius dar-
bus, saugiai vaikščioti ir t. t. 

2. Pasitaiko, kai Parkinsono 
ligos požymiai kuriam laikui sa-
vaime susilpnėja ar net išnyks-
ta, tačiau tai nereiškia, jog ligo-
nis visiškai pasveiko ir jau ne-
bereikalinga medicinos pagalba.

romualdas OGINSKAS
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sukosi jo galvoje. Su šia profesi-
ja susipažino dar tarnaudamas 
laivyne. Patiko. Nemažai įvairių 
išbandymų gyvenime patyręs 
vyriškis nusprendė, jog siuvėjo 
specialybė – rimtas pagrindas 
po kojomis. Tokiam jo pasirin-
kimui pritarė ir profesinius ge-
bėjimus vertinantys bei profe-
siniu orientavimu ir konsultavi-
mu užsiimantys Žirmūnų darbo 
rinkos mokymo centro specialis-
tai. Vyriškis ypač įsidėmėjo po-
kalbius su psichologėmis Eveli-
na Kriauzaite ir Vidute Ališaus-
kaite, jų sudarytus testus, padė-
jusius geriau pažinti save, įver-
tinti galimybes.

Labiausiai Surenui patiko 
draugiškas ir geranoriškas vi-
sų Profesinės reabilitacijos sky-
riaus darbuotojų požiūris į žmo-
gų: jų dėmesys, pasirengimas 
padėti, nuolatinis drąsinimas 
išnaudoti savo stipriąsias pu-
ses, pastangos įtraukti į kūrybi-
nes veiklas. Tokia aplinka nutei-
kia pozityviai, stiprina pasitikėji-
mą savo jėgomis, skatina galvoti 
apie ateitį. 

Visos kliūtys įveikiamos
S. Savadovas – rusiakalbis 

vilnietis. Vyriškis neslėpė ban-
dęs mokytis lietuvių kalbos, bet 
jam nesisekė. Prieš praverda-
mas Žirmūnų darbo rinkos mo-
kymo centro duris šiek tiek dėl 
to nerimavo. Tačiau, kaip netru-
kus paaiškėjo, be reikalo. Siu-

vėjo specialybę pamėgti skati-
nęs 35-erių metų patirtį turin-
tis ir jau 18 metų Žirmūnų darbo 
rinkos mokymo centre profesi-
jos mokytoju dirbantis Jevgeni-
jus Gribovas puikiai kalba kelio-
mis kalbomis (lietuviškai, rusiš-
kai, lenkiškai), tad neiškilo jokių 
sunkumų. Juolab kad kiekvienas 
profesinės reabilitacijos progra-
mos dalyvis čia mokomas indi-
vidualiai. Tiesa, teorinėse pas-
kaitose dalyvauja ir kiti tuo me-
tu šios profesijos siekiantys ne-
įgalieji, tačiau praktiniams įgū-
džiams įgyti kiekvienas turi tik 
jam skirtą siuvimo mašiną. 

Surenas prisimena pirmą-
jį išbandymą – mokytojas da-
vė adatą ir paprašė parodyti, 
kaip moka siūti. Šį testą vyriš-
kis įveikė lengvai. J. Gribovas 
šypsosi: būna, kad siuvėjo pro-
fesiją pasirenka adatos ranko-
se niekada neturėjęs progra-
mos dalyvis, tad pirmoji pa-
žintis, su kuo teks dirbti, rei-
kalinga. O Sureną jis net pagy-
rė. Ir iš tikrųjų, motyvuotam, 
užsibrėžto tikslo siekti geban-
čiam vyriškiui mokslai sekėsi 
puikiai. Jis pasiuvo kelias suk- 
neles, švarką, pižamą, marški-
nius, prijuostę, šūsnį servetėlių. 
Tai skirtingo sudėtingumo ga-
miniai – jų eiliškumas priklau-
sė nuo to, kaip buvo išdėstyta 
mokymo programa, kaip sekė-
si įgusti atlikti visas operacijas. 

Pasak J. Gribovo, profesinės 
reabilitacijos programos daly-
viai pasirenka, kokio sudėtin-

gumo kursą mokytis: galima iš-
mokti tik pagrindinių technolo-
gijų, tačiau norintiems sudaro-
mos sąlygos gilintis ir į sudėtin-
gesnę programą. Mokytojas pa-
tenkintas, kad Surenas panoro 
išmokti kuo daugiau. Vyriškį jis 
apibūdino kaip labai pareigin-
gą, nuoseklų, profesija besido-
mintį mokinį.

Mokymo programa vyksta 
ne tik pačiame centre. Profesi-
jos mokytojas su savo mokiniais 
lankosi audinių parduotuvėse 
(pataria, kokiems gaminiams ko-
kie audiniai tinka), eina į siuvi-
mo įmones, kad neįgalieji realiai 
galėtų pamatyti, kaip vyksta pro-
cesai dideliuose cechuose, kur ir 
jie galbūt dirbs ateityje. 

Kryžkelių daugiau negu 
tiesių kelių

Žirmūnų darbo rinkos moky-
mo centro Profesinės reabilita-
cijos skyriaus vedėjos pavaduo-
toja Elvyra Škensbergienė pasa-
koja, kad centro darbuotojai sa-
vo mokiniams stengiasi padėti 
spręsti ne tik su mokslais susi-
jusius rūpesčius. Prireikus pa-
gelbsti ir kitose situacijose: kam 
būstą išsinuomoti, kam su ants-
toliais išsiaiškinti dėl skolų kilu-
sias problemas, pataria, kur pi-
giau įsigyti kompiuterį, kitą rei-
kalingą daiktą. 

Tokios pagalbos sulaukė ir 
Surenas. Vyriškiui nusprendus 
nusipirkti siuvimo mašiną, cen-
tras tarpininkavo lengvatinėmis 
sąlygomis (su nemenka nuolai-

Praktiška specialybė – rimtas pagrindas po kojomis
(atkelta iš 1 psl.)

Profesinės reabilitacijos mokymo programą vai-
nikavusioje jos dalyvių gaminių parodoje Sure-
nas pristatė savo siūtą suknelę.

da) įsigyjant tokią 
pačią siuvimo maši-
ną „Mitsubishi“, su 
kokia ir mokėsi dirb-
ti. Surenas neslepia, 
kad tokia galimy-
bė atsirado susitau-
pius dalį profesinės 
reabilitacijos moky-
mo dalyviams skiria-
mos pašalpos. Vyriš-
kis svarsto: gali bū-
ti, jog ateityje dirbs 
pagal verslo liudiji-
mą ir iš įgytos siuvė-
jo specialybės pelny-
sis duoną. 

Kol kas prie siu-
vimo mašinos Sure-
nas neužsibūna. Da-
bar daugiausia laiko 
jis skiria dvasiniam 
gyvenimui – patar-
nauja bažnyčioje, pa-
deda ruošti krikšto, 
vestuvių, laidotuvių, 
kitas apeigas. Tai jam 
teikia sielos ramybę, 
vidinę apsaugą. Šito S. Savadovui 
labai reikia.

Prieš porą dešimtmečių vy-
riškis išgyveno stiprų smūgį – 
neteko firmos. Šio įvykio pase-
kmes jaučia iki šiol – susirgo de-
presija, dėl kurios ir nustatyta 
negalia. Į šalį Surenas stumtelėjo 
ir kūrybinę veiklą. S. Savadovas 
kūrė dainas, muziką, aranžavo, 
grojo gitara, dainavo. Daugiau 
kaip 100 autorinių dainų para-
šiusį kūrėją asociacija LATGA 
yra įtraukusi į prozos, poezijos, 

dramos ir muzikos kūrinių teks-
tų autorių sąrašą.

Tačiau gyvenimas nestovi 
vietoje. Posūkių ir kryžkelių ja-
me daugiau negu tiesių kelių. 
Nelengva apsispręsti, kurion 
pusėn pasukti. Bet išbandyti tai, 
ko dar nesi patyręs, visada pras-
mingiau, negu stovėti vietoje. Su-
renas tai ir daro. Profesinė rea-
bilitacija buvo vienas iš iššūkių, 
kurio ir pats nesigaili, ir kitus ra-
gina išmėginti.

Aldona DELTUVAITĖ

Stresą gali kelti įvairiausi daly-
kai. Santykiuose tai gali būti su-
žadėtuvės, vestuvės, barniai su 
artimu žmogumi, vaiko gimi-
mas. Darbe šių stresorių pasi-
taiko dar daugiau – dideli darbų 
krūviai, dirbami viršvalandžiai, 
prasti santykiai su bendradar-
biais ir t.t. Kasdien nutinka ko-
kių nors dalykų, prie kurių ne-
same pripratę, jie mums nauji 
ir būtent šis naujumas gali kelti 
įtampą. Rodos, stresinė būsena 
yra labai natūrali ir nevertėtų jos 
daugiau aptarinėti, tačiau realy-
bė yra tokia, kad žmonės, kurie 
patiria daug ilgai besitęsiančio 
streso, įvairiomis ligomis linkę 
sirgti kur kas dažniau nei tie, ku-
rie gyvena gana ramų gyvenimą.

Psichologo 
patarimai

Kad streso būtų kuo mažiau
Kaip stresas veikia  

mūsų kūną
Emocinės ir fizinės reakcijos 

į stresą keliančius įvykius nu-
lemtos kiekvieno mūsų simpa-
tinės nervų sistemos jautrumo. 
Simpatinė nervų sistema atsa-
kinga už tai, kaip mes reaguo-
jame į stresą – sustingstame ar 
pasirengiame kovai. Ji atsakin-
ga už mūsų pulso padažnėjimą, 
kvėpavimą, raumenų įtampą, 
kraujo apytaką. Žmonių, kurie 
labai dažnai patiria stresinius 
įvykius, simpatinė nervų siste-
ma yra nuolatinėje parengtyje, 
dėl to žmogus jaučiasi nuolatos 
įsitempęs. Dėl šios priežasties 
net ir į mažus stresą keliančius 
įvykius galima pradėti reaguoti 
kaip į didelės rizikos šaltinius. 
Nuolatinis organizmo pasiren-
gimas „kovai“ sutelkia visus re-
sursus ir energiją, dėl to dažnai 
patiriamas stresas sekina orga-
nizmą ir žmogus gali jausti nuo-
latinį nuovargį, jėgų stygių. 

Prieš keletą metų Lietuvo-
je atliktas tyrimas parodė, kad 
net 9 iš 10 žmonių patiria stre-
so simptomus. Trečdalis akcen-
tavo suprastėjusią nuotaiką, pa-
didėjusį nervingumą ir irzlumą. 
Tokios ligos, kaip dvylikapirštės 
žarnos opaligė, padidėjęs krau-
jospūdis, glaudžiai susijusios su 
stresu. Dirbančių žmonių per-
degimo sindromas taip pat nu-
lemtas darbe patiriamo streso. 
Šiais laikais labai dažnai pasi-

kitaip nei įprastai, galima išmok-
ti. Jei bandome susitaikyti su si-
tuacija, nemėginame pakeisti 
nei jos, nei savęs. Taip tiesiog 
priimame esamą padėtį, kad ir 
nemalonią, tokią, kokia ji yra, ir 
nusiteikiame, kad kitaip nebus. 

Keletas streso valdymo 
būdų

Kadangi streso kasdienybėje 
išvengti neįmanoma, svarbu pa-
sigilinti į tai, kas konkrečiai galė-
tų padėti jį sumažinti. 

Išsiaiškinkite, kokie veiks-
niai jums kelia nerimą, įtampą

Skirkite laiko apsvarstyti, kas 
konkrečiai jums dažniausiai ke-
lia nerimą. Įsivardinę tokias si-
tuacijas, galėsite būti joms ge-
riau pasirengę. Pavyzdžiui, nuo-
latos erzina tai, kad kolegos dar-
be vis „permeta“ savo darbus 
jums, o jūs nedrįstate pasaky-
ti „ne“. Iš anksto nusiteikus to-
kiai galimai situacijai, būtų kur 
kas lengviau parodyti bendra-
darbiui, kad imtis jo darbo ne-
ketinate ir nebeliktų dėl ko jau-
dintis. Daugelio stresorių galima 
apskritai išvengti paprasčiausiai 
nepatenkant į situacijas, kurios 
kelia stresą arba išmokstant į 
jas reaguoti. Jeigu stresą kelian-
čio veiksnio negalite išvengti – 
stenkitės jį sušvelninti, ieškoki-
te sprendimo būdų.

Išskirkite prioritetus
Nusistatykite jums iškylan-

čių sunkumų, užduočių svarbos 
eiliškumą ir pirmiausia skirki-

te dėmesį būtent toms, kurias 
laikote svarbiausiomis. Dažnai 
žmogus nėra pajėgus spręsti vi-
sas problemas vienu metu, todėl 
prioritetų išskyrimas padėtų su-
sikoncentruoti ties svarbiausio-
mis užduotimis ir taip jas greitai 
išspręsti.

Naudokite atsipalaidavimo 
technikas

Puikus streso valdymo būdas 
yra relaksacijos. Jų yra įvairiau-
sių rūšių: nuo kvėpavimo prati-
mų iki raumenų įtempimo ir at-
palaidavimo. Šių pratimų metu 
žmogaus raumenys atsipalai-
duoja, kartu išnyksta ir įtampa, 
praskaidrėja mintys. Svarbu, kad 
atlikdami relaksacijas, rastumė-
te vietą, kurioje galite atsipalai-
duoti, jaustis saugūs ir ramūs. 
Kasdienis relaksacijų taikymas 
padės pagerinti psichologinę sa-
vijautą, atsikratyti įtampos. 

Sveika gyvensena
Labai svarbu nepamiršti 

maitintis sveikais maisto pro-
duktais ir bent kelis kartus per 
savaitę, o geriausiai kasdien, 
mankštintis. Fizinis krūvis pa-
deda atsipalaiduoti. Šiais laikais 
vis daugiau darbų automatizuo-
jama, tad visa organizme susi-
kaupusi neigiama energija randa 
kitų būdų kaip išeiti: per irzulį, 
ginčus, pykčius. Šią energiją ga-
lima panaudoti kur kas produk-
tyviau – tiesiog pabėgioti ar su-
sitvarkyti namus. Neužmirškite 
skirti laiko mėgstamoms veik- 
loms, kurios jus atpalaiduoja. 
Taip jausitės visapusiškai svei-
kesni ir laimingesni.

Parengė  Milda VIcKUTĖ

taikančiai depresijai irgi didelę  
įtaką turi nuolat patiriamas stre-
sas. Taigi tiek fizinės, tiek ir psi-
chinės ligos susijusios su kas-
dien lydinčiu stresu, tad nerei-
kėtų jo nuvertinti ar ignoruoti.

Ar įmanoma apsisaugoti 
nuo streso?

Apsisaugoti nuo stresą ke-
liančių įvykių gali ir nepavykti, 
kadangi gyvename tarp daugy-
bės žmonių, dirbame, tad kas-
dien tenka bendrauti su aplin-
kiniais. Tačiau būdų, kaip suma-
žinti stresines organizmo reakci-
jas ir kaip apsaugoti organizmą 
nuo nuolatinės įtampos, yra. Pa-
sak doc. E. Laurinaičio, yra trys 
būdai kovoti su stresu: galima 
mėginti keisti situaciją, save ar-
ba bandyti susitaikyti su situaci-
ja tokia, kokia ji yra. Kai kuriais 
atvejais stresą padeda sumažinti 
būtent situacijos pakeitimas. Jei-
gu jūsų dabartiniame darbe nuo-
latos reikia dirbti viršvalandžius 
ir dėl to patiriate stresą, nes ne-
lieka laiko artimiesiems – gal 
vertėtų pasvarstyti apie kito dar-
bo paieškas? Nusprendus keistis 
pačiam, vertėtų stengtis geriau 
pažinti save ir išsiaiškinti, kas 
būtent kelia stresą, nerimą. Su-
sidūrus su nemaloniomis situa-
cijomis taip būtų galima mėgin-
ti pertvarkyti mintis, nuraminti 
save racionaliomis, o ne pirmo-
mis į galvą šaunančiomis emoci-
jomis. Žmogus yra gebanti keis-
tis būtybė, tad ir reaguoti į stresą 

Skubančioje šių dienų vi-
suomenėje stresą patiria 
kiekvienas. Vieni jį išgy-
vena lengviau, kiti sun-
kiau – vienų žmonių gy-
venime streso apstu, kiti jį 
patiria kur kas rečiau, ta-
čiau tikrai visi nors kartą 
gyvenime yra susidūrę su 
stresą keliančiais įvykiais. 
Stresu laikoma bet kokia 
situacija, reikalaujanti 
prisitaikymo, kuomet pa-
žeidžiama įprastinė žmo-
gaus pusiausvyra ir ją rei-
kia atstatyti.

2015 m. gegužės 7–13 d., Nr. 18 (1257), „Bičiulystė“5 psl.



6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
PIRMADIENĮ – KETVIRTADIENĮ:  
6.05, 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 – eks-
pertas. 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, gegužės 11 d. 
9.15 Komisaras Reksas (83) 

(kart.) N-7. 10.05 Miestelio ligoninė 
(8/11). 10.55 Meilė kaip mėnulis (9, 
10) (kart.). 11.45 Pasaulio dokumen-
tika. Didieji pasaulio išradimai. 3 d. 
Lėktuvai. JAV, 2012 m. (kart.). 12.35 
Pasaulio dokumentika. Musonų vieš-
patija. 2 d. Liūtys (subtitruota, kart.). 
13.30 Savaitė (kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT 
radijo žinios. 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.00 Žinios. 16.25 Komisaras 
Reksas (84) N-7. 17.15 Didysis Gre-
gas 2 (2/10) N-7. 18.10 Kam reikia? 
Apie mokymąsi ir karjerą. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.40 
Meilė kaip mėnulis (11, 12). 19.30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Teisė žinoti. Ved. Rita Mi-
liūtė. 22.20 Premjera. Tamsioji Adol-
fo Hitlerio charizma. Į pražūtį – kartu 
su milijonais. D. Britanija, 2012 m. 1 
d. (subtitruota). 23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Didysis Gregas (2/10) (kart.) 
N-7. 0.35 Pinigų karta (kart.). 1.30 
Laba diena, Lietuva (kart.). 3.40 Na-
cionalinė paieškų tarnyba (kart.). 4.30 
Teisė žinoti (kart.). 5.15 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 
5.40 Mokslo ekspresas (kart.). 

Antradienis, gegužės 12 d. 
9.15 Komisaras Reksas (84) 

(kart.) N-7. 10.05 Miestelio ligoninė 
(8/12). 10.55 Meilė kaip mėnulis (11, 
12) (kart.). 11.45 Tamsioji Adolfo Hi-
tlerio charizma. Į pražūtį – kartu su 
milijonais. D. Britanija, 2012 m. 1 d. 
(subtitruota, kart.). 12.40 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 13.30 Pasaulio 
panorama (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.25 Komisaras Reksas 
(85) N-7. 17.15 Didysis Gregas (2/11) 
N-7. 18.10 Kam reikia? 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.40 Meilė 
kaip mėnulis (13, 14). 19.30 Emigran-
tai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Specialus tyri-
mas. 22.20 Istorijos detektyvai. 23.10 
Vakaro žinios. 23.40 Didysis Gregas 
(2/11) (kart.) N-7. 0.35 Teisė žinoti 
(kart.). 1.30 Laba diena, Lietuva (kart.). 
3.40 Emigrantai (kart.). 4.30 Specia-
lus tyrimas (kart.). 5.15 Tautos balsas 
(kart.). 5.40 Klausimėlis.lt. 

Trečiadienis, gegužės 13 d. 
9.15 Komisaras Reksas (85) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (200) N-7. 
11.05 Meilė kaip mėnulis (13, 14) 
(kart.). 11.55 Specialus tyrimas (kart.). 
12.40 Emigrantai (kart.). 13.30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės (kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT 
radijo žinios. 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.00 Žinios. 16.25 Komisaras 
Reksas (86) N-7. 17.15 Didysis Gre-
gas (2/12) N-7. 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.40 Meilė kaip 
mėnulis (15, 16). 19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Auksinis pro-
tas. 22.45 Tautos balsas. 23.10 Vaka-
ro žinios. 23.40 Didysis Gregas (2/12) 
(kart.) N-7. 0.35 Istorijos detektyvai 
(kart.). 1.30 Laba diena, Lietuva (kart.). 
3.40 Gyvenimas (kart.). 4.30 Auksi-
nis protas (kart.). 5.40 Klausimėlis.lt. 

Ketvirtadienis, gegužės 14 d. 
9.15 Komisaras Reksas (86) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (201) N-7. 
11.05 Gyvenimas (kart.). 11.55 Bė-
dų turgus (kart.). 12.40 Stilius (kart.). 
13.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitruota, kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.25 Komisaras Rek-
sas (87) N-7. 17.15 Didysis Gregas 
(2/13) N-7. 18.10 Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.25 Krepšinis. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 Lo-
terija „Perlas“. 21.30 II pasaulinio karo 
pabaigos 70-mečiui. Premjera. Tanba-
chas – vieno kaimo likimas. Vokietija, 
2015 m. N-14. 23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Didysis Gregas (2/13) (kart.) N-7. 
0.35 Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo 25-mečiui (kart.). 1.30 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 3.40 Bėdų turgus (kart.). 
4.30 Stilius (kart.). 5.15 Durys atsidaro 
(kart.). 5.40 Mokslo ekspresas (kart.). 

Penktadienis, gegužės 15 d. 
9.15 Komisaras Reksas (87) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (202) N-7. 
11.05 Giminės po 20 metų (kart.). 
11.55 Auksinis protas (kart.). 13.05 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.25 
Komisaras Reksas (88) N-7. 17.20 Di-
dysis Gregas (3/1) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Forsaitų saga (6, 7) N-7. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 
Loterija „Perlas“. 21.00 Duokim garo! 
22.40 Premjera. Elitinis būrys. Brazi-
lija, 2007 m. N-14. 0.35 Didysis Gre-
gas (3/1) (kart.) N-7. 1.25 Koncertas 
„Myliu“. Birutė Dambrauskaitė ir šo-
kių teatras „AndreDance“. 3.05 Tau-
tos balsas. (kart.). 3.30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. (kart.). 4.25 Duo-
kim garo! (kart.). 

Šeštadienis, gegužės 16 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 6.50 Emigrantai (kart.). 
7.45 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Padū-
kėliai marsupilamiai (4). 9.25 Prem-
jera. Animalija (18) 9.50 Džeronimas 
(2/13). 10.15 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 11.10 Durys atsidaro. 11.40 
Mokslo ekspresas. 12.00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Didieji pasaulio 
išradimai. 4 d. Telefonai. Dokumentinis 
serialas. JAV. 2012 m. 12.45 Šerloko 
Holmso nuotykiai. Baskervilių šuo. De-
tektyvinis f. D. Britanija, 1988 m. N-7. 
14.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (Subtitruota). 15.00 Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.10 Saugokime jaunas gy-
vybes keliuose (kart.). 16.15 Sveikini-
mų koncertas. 18.25 Krepšinis. Pus-
finalio rungtynės. Pertraukoje – Kam 
reikia? 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“. 23.15 Premjera. Pašė-
lę pirmieji metai. Romantinė komedija. 
JAV, 2013 m. N-14. 0.50 Sasha Song 
ir Lietuvos valstybinis simfoninis or-
kestras. Programoje „Pink Floyd“ ir 
George Michael kūriniai. 1.50 Šerlo-
ko Holmso nuotykiai. Baskervilių šuo. 
Detektyvinis f. D. Britanija, 1988 m. 
(kart.) N-7. 3.50 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“ (kart.). 

Sekmadienis, gegužės 17 d.
6.05 Durys atsidaro (kart.). 6.35 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota, kart.). 7.00 Šventadienio min-
tys. 7.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. (kart.). 8.30 Girių horizontai. 
9.00 Premjera. Padūkėliai marsupila-
miai (5). 9.25 Premjera. Džiunglių bū-
rys skuba į pagalbą (4). 9.40 Šervu-
do padauža Robinas Hudas (4). 9.50 
Džeronimas (2/14). 10.15 Aviukas Šo-
nas (4/21). 10.25 Gustavo enciklope-
dija (Subtitruota). 10.55 Brolių Grimų 
pasakos (3). 12.00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Musonų viešpatija. 3 
d. Sausra (subtitruota). 13.00 Auksi-
nė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 
3. Detektyvas. D. Britanija, 2007 m. 
(3/1) N-7. 14.40 Auksinis protas (kart.). 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 
16.15 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“ (kart.). 18.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 19.30 Pasaulio panorama. 
19.55 Savaitė 20.30 Panorama. 21.00 
Giminės po 20 metų (8) 21.50 Premje-
ra. Jaunojo gydytojo užrašai. Komiška 
drama. D. Britanija, 2012 m. N-14 m. 
23.30 Šventė Kvėdarnoje. Koncertuo-
ja L. Mikalauskas ir grupė „Bella Musi-
ca“. 2014 m. 0.20 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Mis Marpl. Detektyvas. D. 
Britanija, 2007 m. N-7. (3/1) Nemezidė 
(Nemesis) (kart.). 1.50 Auksinis pro-
tas (kart.). 3.00 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai (kart.). 3.50 Mokslo ekspre-
sas (kart.). 4.05 Giminės po 20 metų 
(8) (kart.). 4.55 Pasaulio panorama 
(kart.). 5.25 Savaitė (kart.). 

ro žinios. 22.10 Apsukrios kambarinės 
(11) N-14. 23.10 Privati praktika (17) 
N-7. 0.10 Daktaras Hausas (4) N-14. 
1.10 CSI kriminalistai (5) N-14. 2.00 
Tėvynė (9) N-14. 2.55 Las Vegasas 
(4) N-14. 3.45 Žmogžudystė (8) N-14. 
4.35 Nepaprasti daiktai. 

Antradienis, gegužės 12 d. 
5.55 Teleparduotuvė. 6.10 Ma-

žieji išdykėliai (25–27). 6.55 Simpso-
nai (9, 10) N-7. 7.55 Moterys meluoja 
geriau (20, 21) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (2095). 10.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (20) N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 
12.55 Nuotykių metas (2) N-7. 13.30 
Madagaskaro pingvinai (9). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (20). 14.30 
Simpsonai (11, 12) N-7. 15.30 Lauki-
nė Esmeralda (56) N-7. 16.30 TV Pa-
galba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Prieš srovę. N-7. 20.30 Žvaigždžių 
dešimtukas. N-7. 21.00 Tobula kopi-
ja (28) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 Bruklino taksi (7) N-7. 23.15 Pri-
vati praktika (18) N-7. 00.15 Daktaras 
Hausas (5) N-14. 1.10 CSI kriminalistai 
(6) N-14. 2.10 Tėvynė (10) N-14. 3.05 
Las Vegasas (5) N-14. 3.55 Žmogžu-
dystė (9) N-14. 

Trečiadienis, gegužės 13 d. 
5.55 Teleparduotuvė. 6.10 Ma-

žieji išdykėliai (28–30). 6.55 Simpso-
nai (11, 12) N-7. 7.55 Moterys meluo-
ja geriau (22, 23) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (2096). 10.00 Ekstrasensai de-
tektyvai (301) N-7. 11.00 TV Pagalba. 
N-7. 12.55 Nuotykių metas (3) N-7. 
13.30 Madagaskaro pingvinai (10). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (21). 
14.30 Simpsonai (13, 14) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (57) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Pakartok! N-7. 21.00 Tobula 
kopija (29) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.05 Vikingų loto. 22.10 Nepa-
tikimi kaimynai. Trileris. JAV, D. Bri-
tanija, 2014 m. N-14. 23.55 Daktaras 
Hausas (6) N-14. 0.55 CSI kriminalistai 
(7) N-14. 1.50 Tėvynė (11) N-14. 2.50 
Las Vegasas (6) N-14. 3.35 Žmogžu-
dystė (10) N-14. 

Ketvirtadienis, gegužės 14 d. 
5.55 Teleparduotuvė. 6.10 Ma-

žieji išdykėliai (31–33). 6.55 Simpso-
nai (13, 14) N-7. 7.55 Moterys meluo-
ja geriau (24, 25) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (2097). 10.00 Ekstrasensai de-
tektyvai (303) N-7. 11.00 TV Pagalba. 
N-7. 12.55 Nuotykių metas (4) N-7. 
13.30 Madagaskaro pingvinai (11). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (22). 
14.30 Simpsonai (15, 16) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (58) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Aš tikrai myliu Lietuvą. 21.00 Tobula 
kopija (30) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.10 Įvykis. Fantastinis trileris. 
JAV, Indija, 2008 m. N-14. 0.00 Dak-
taras Hausas (7) N-14. 1.00 CSI kri-
minalistai (8) N-14. 1.50 Tėvynė (12) 
N-14. 3.05 Las Vegasas (7) N-14. 3.50 
Žmogžudystė (11) N-14. 

Penktadienis, gegužės 15 d. 
5.55 Teleparduotuvė. 6.10 Ma-

žieji išdykėliai (34–36). 6.55 Simpsonai 
(15, 16) N-7. 7.55 Moterys meluoja ge-
riau (26, 27) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2098). 10.00 Du tėvai ir du sūnūs (1, 
2) N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 
Nuotykių metas (5) N-7. 13.30 Mada-
gaskaro pingvinai (12). 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (23). 14.30 Simp-
sonai (17, 18) N-7. 15.30 Laukinė Es-
meralda (59) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.15 Kaip ant delno. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Madagaskaras. Anima-
cinis f. JAV, 2005 m. 21.10 Eilinis Džo. 
Kobros prisikėlimas. Trileris. JAV, Če-
kija, 2009 m. N-7. 23.30 Užburtas ra-
tas. Veiksmo drama. JAV, 2011 m. 
N-14. 01.20 Paveldėtojai. Drama. 
JAV, 2011 m.

Šeštadienis, gegužės 16 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Mon-

sunas (11) N-7. 7.20 Mažieji išdykė-
liai (37, 38). 7.50 S dalelių paslap-
tys (12) N-7. 08.30 Svajonių ūkis (8). 
9.00 Laikas keistis (11). 9.30 Mamy-
čių klubas (8). 10.00 Mitybos ir sporto 
balansas. 11.00 Diagnozė. Viltis 2015. 
N-7. 11.30 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. 12.00 Ilja Muromietis ir 
Lakštingala Galvažudys. Animacinis 
f. Rusija, 2007 m. 13.35 Gyvenimo 
bangos (35) N-7. 16.20 Ekstrasensai 
detektyvai (303, 304) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Transformeriai. Nuga-
lėtųjų kerštas. JAV, 2009 Reitingas. 
N-7. 19.30 Filmo pertraukoje – Euro-
jackpot. 22.05 Adrenalinas 2. Aukšta 
įtampa. Trileris JAV, 2009 m. N-14. 
23.55 Traukinio užgrobimas. Trileris. 
JAV, 2002 m. N-14. 1.40 Žmonės kaip 
žmonės. Drama. JAV, 2012 m. N-7. 

Sekmadienis, gegužės 17 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Mon-

sunas (12) N-7. 7.20 Mažieji išdykė-

Pirmadienis, gegužės 11 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Kas 

naujo, Skūbi-Dū? (15). 6.55 Džonis 
Testas (9) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (13) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (197) N-7. 8.50 Ža-
rijos miestas (kart.). Nuotykių f. šeimai. 
JAV, 2008 m. 10.45 Pelenės istorija. 
Romantinė komedija. JAV, Kanada, 
2004 m. (kart.). 12.45 Tomo ir Dže-
rio pasakos (6) (kart.). 13.15 Džonis 
Testas (10). 13.45 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (14). 14.10 Bėgantis laikas 
(65) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Nuo... 
Iki.... 21.00 Juodos katės (39) N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Paskutinis skautas. Veiksmo ko-
medija. JAV, 1991 m. N-14. 0.20 Visa 
menanti (6) N-7. 1.15 Specialioji Los 
Andželo policija (2) N-7. 2.10 Grubus 
žaidimas (2) N-14. 3.05 Programos pa-
baiga. 3.10 Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, gegužės 12 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Kas 

naujo, Skūbi-Dū? (16). 6.55 Džonis 
Testas (10) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (14) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (198) N-7. 8.50 Su-
trikusi mafija. Komedija. JAV, 2002 m. 
(kart.) N-7. 10.50 Titanų susidūrimas. 
Fantastinis nuotykių f. JAV, 2010 m. 
(kart.) N-7. 12.50 Tomo ir Džerio pa-
sakos (7) (kart.). 13.15 Džonis Testas 
(11). 13.45 Kempiniukas Plačiakelnis 
(15). 14.10 Bėgantis laikas (66) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.05 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.20 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21.00 Juodos katės (40). N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Džonas Q. Kriminalinis trileris. 
JAV, 2002 m. N-7. 0.30 Visa menan-
ti (7) N-7. 1.25 Specialioji Los Andže-
lo policija (3) N-7. 2.20 Grubus žaidi-
mas (3) N-14. 3.15 Programos pabai-
ga. 3.20 Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, gegužės 13 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Kas 

naujo, Skūbi-Dū? (17). 6.55 Džonis 
Testas (11) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (15) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (199) N-7. 8.55 
24 valandos (kart.). N-7. 10.20 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 11.45 Nuo... Iki... 
(kart.). 12.25 KK2 (kart.) N-7. 13.15 
Džonis Testas (12). 13.45 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (16). 14.10 Bėgantis 
laikas (67) N-7. 16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Pasku-
tinis šansas. N-7. 21.00 Juodos katės 
(41) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Juodoji aušra. Veiksmo f. 
JAV, 2005 m. N-14. 0.15 Visa menan-
ti (8) N-7. 1.10 Specialioji Los Andže-
lo policija (4) N-7. 2.05 Grubus žaidi-
mas (4) N-14. 3.00 Programos pabai-
ga. 3.05 Lietuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, gegužės 14 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Kas 

naujo, Skūbi-Dū? (18). 6.55 Džonis 
Testas (12) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (16) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (1) N-7. 08.55 24 
valandos (kart.) N-7. 10.20 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 11.45 Pagalbos skam-
butis (kart.) N-7. 12.25 KK2 (kart.) N-7. 
13.15 Džonis Testas (13). 13.45 Kem-
piniukas Plačiakelnis (17). 14.10 Bė-
gantis laikas (68) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.05 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.00 Juodos katės (42) N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Invazija. Veiksmo trileris. Austra-
lija, JAV, 2007 m. N-7. 0.15 Visa me-
nanti (9) N-7. 1.10 Specialioji Los An-
dželo policija (5) N-7. 2.05 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.). 2.35 Progra-
mos pabaiga. 2.40 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, gegužės 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Kas 

naujo, Skūbi-Dū? (19). 6.55 Džo-

nis Testas (13) (kart.). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (17) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (2) N-7. 
8.55 Yra kaip yra. N-7. 10.20 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 11.45 Paskutinis šan-
sas (kart.) N-7. 12.25 KK2 (kart.) N-7. 
13.15 Džonis Testas (1). 13.45 Kempi-
niukas Plačiakelnis (18). 14.10 Bėgan-
tis laikas (69) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.05 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21.40 Tamsos riteris. Veiks-
mo trileris. D. Britanija, JAV, 2008 m. 
N-7. 0.40 Celė 2. Siaubo trileris. JAV, 
2009 m. N-14. 2.15 Juodoji aušra. 
Veiksmo f. JAV, 2005 m. (kart.) N-14. 
4.00 Programos pabaiga. 4.05 Lietu-
va Tavo delne. 

Šeštadienis, gegužės 16 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pin-

kis, Elmira ir Makaulė (6). 6.55 Mano 
draugė beždžionėlė (6). 7.20 Smalsu-
tė Dora (13). 7.45 Denis Vaiduokliukas 
(11). 8.10 Madagaskaro pingvinai (20). 
8.35 Tomo ir Džerio pasakos (8). 9.00 
Startas. 9.35 Paskutinė slibino Gori-
ničiaus nuotaka. Animacinis f. Rusija, 
1978 m. 10.00 KINO PUSRYČIAI To-
mas ir Džeris. Greiti ir plaukuoti. Ani-
macinis f. JAV, 2005 m. 11.35 Žiedų 
valdovas. Žiedo brolija. Nuotykių f. 
JAV, Naujoji Zelandija, 2001 m. N-7. 
15.05 Čiauškutė (20) N-7. 17.10 Mote-
rys, pakeitusios pasaulį. Jekaterina Di-
džioji. Dokumentinis f. Vokietija, 2013 
m. N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKI-
NAS Kitokia Pelenės istorija. Roman-
tinė komedija. JAV, Kanada, 2008 m. 
N-7. 20.55 Piko valanda. Veiksmo ko-
medija. JAV, 1998 m. N-7. 23.00 Ou-
šeno vienuoliktukas. Kriminalinis trile-
ris. Australija, JAV, 2001 m. N-7. 1.15 
Invazija. Veiksmo trileris. Australija, 
JAV, 2007 m. (kart.) N-7. 3.00 Progra-
mos pabaiga. 3.05 Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, gegužės 17 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pin-

kis, Elmira ir Makaulė (7). 6.55 Mano 
draugė beždžionėlė (7). 7.20 Smalsu-
tė Dora (14). 7.45 Denis Vaiduokliu-
kas (12). 8.10 Madagaskaro pingvinai 
(21). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos (9). 
9.00 Sveikatos ABC televitrina. 9.30 
Mes pačios. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Nensė Driu. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2007 m. 12.10 Seni bambekliai 2. Ro-
mantinė komedija. JAV, 1995 m. N-7. 
14.20 Ponas Bynas (13) N-7. 14.55 
Čiauškutė (21) N-7. 17.00 Ne vienas 
kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 
19.00 Alfa savaitė. 19.30 AUKSINIS 
SEKMADIENIO KINAS 10 000 metų 
prieš Kristų. Nuotykių f. JAV, Pietų Af-
rika, 2008 m. N-7. 21.40 Aš esu legen-
da. N-7. Veiksmo trileris. JAV, 2007 m. 
23.35 Stebėk ir raportuok. Komedija. 
JAV, 2009 m. N-14. 1.20 Tamsos rite-
ris. Veiksmo trileris. D. Britanija, JAV, 
2008 m. (kart.) N-7. 4.05 Programos 
pabaiga. 4.10 Lietuva Tavo delne. 

Pirmadienis, gegužės 11 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Mistinės istorijos (16) (kart.) 
N-7. 9.00 Laukinis (15, 16) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (172) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (322) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Patrulis (kart.) 
N-7. 14.45 Amerikos talentai (25). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (323) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Juodasis sąra-
šas (2) N-7. 19.25 Policija ir Ko (3) 
N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (13) 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Korum-
puotasis. Trileris. JAV, 1999 m. N-14. 
23.45 Strėlė (11) N-7. 0.40 Juodasis 
sąrašas (2) (kart.) N-7. 1.35 Prokuro-
rų patikrinimas (323) (kart.) N-7. 2.40 
Bamba TV. S. 

Antradienis, gegužės 12 d. 
6.00 Policija ir Ko (5) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Policija ir Ko (3) (kart.) N-7. 9.00 Ko-
misaras Aleksas (35) N-7. 10.00 Ko-
misaras Aleksas (36) N-7. 11.00 Kal-
bame ir rodome (173) N-7. 12.00 Pro-
kurorų patikrinimas (323) (kart.) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (13) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(26). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(324) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juodasis są-
rašas (3) N-7. 19.25 Policija ir Ko (4) 
N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (14) N-7. 
21.00 Farai. N-14. 21.30 Tėvukų sky-
rybos. Komedija. JAV, 2013 m. N-14. 
23.10 Strėlė (12) N-7. 0.05 Juodasis 
sąrašas (3) (kart.) N-7. 1.00 Prokuro-

rų patikrinimas (324) (kart.) N-7. 2.05 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, gegužės 13 d. 
6.00 Policija ir Ko (6) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Policija ir Ko (4) (kart.) N-7. 9.00 Ko-
misaras Aleksas (37) N-7. 10.00 Ko-
misaras Aleksas (38) N-7. 11.00 Kal-
bame ir rodome (174) N-7. 12.00 Pro-
kurorų patikrinimas (324) (kart.) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (14) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(27). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(325) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juodasis są-
rašas (4) N-7. 19.25 Policija ir Ko (5) 
N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (15) N-7. 
21.00 Farai. N-14. 21.30 Po oda. Tri-
leris. Didžioji Britanija, JAV, Šveica-
rija, 2012 m. N-14. 23.40 Strėlė (13) 
N-7. 0.35 Juodasis sąrašas (4) (kart.) 
N-7. 1.30 Prokurorų patikrinimas (325) 
(kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gegužės 14 d. 
6.00 Policija ir Ko (7) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Policija ir Ko (5) (kart.) N-7. 9.00 Dai-
nuok mano dainą 2 (kart.). 11.00 Kal-
bame ir rodome (175) N-7. 12.00 Pro-
kurorų patikrinimas (325) (kart.) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (15) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(28). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(326) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juodasis 
sąrašas (5) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(6) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (16) 
N-7. 21.00 Patrulis. N-7. 21.30 Meis-
trų knyga. F. šeimai. Rusija, 2009 m. 
N-7. 23.35 Strėlė (14) N-7. 0.30 Juo-
dasis sąrašas (5) (kart.) N-7. 1.25 Pro-
kurorų patikrinimas (326) (kart.) N-7. 
2.30 Bamba TV. S. 

Penktadienis, gegužės 15 d. 
6.00 Policija ir Ko (8) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Policija ir Ko (6) (kart.) N-7. 9.00 Meis-
trų knyga. F. šeimai. Rusija, 2009 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir rodome 
(176) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (326) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir 
turi vaikų (16) (kart.) N-7. 14.45 Ameri-
kos talentai (29). 15.45 Prokurorų pa-
tikrinimas (327) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Patrulis (kart.). N-7. 19.00 Amerikie-
tiškos imtynės (13) N-7. 21.00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21.30 Vykdytojas. 
Veiksmo trileris. Bulgarija, D. Britani-
ja, JAV, 2007 m. N-14. 23.30 Gyvi 
numirėliai (1, 2) N-14. 1.20 Prokuro-
rų patikrinimas (327) (kart.) N-7. 2.25 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gegužės 16 d. 
7.00 Amerikos talentai (28, 29) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Padėkime augti. 
10.30 Savaitės kriminalai (kart.) N-7. 
11.00 Lietuvos galiūnų čempiona-
to finalas. 12.00 Arčiau mūsų. 12.30 
Statyk! 13.00 Džiunglių princesė Šina 
(12) N-7. 14.00 Jaunavedžiai (27–30) 
N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Laukinis (17) N-7. 18.00 Misti-
nės istorijos (17) N-7. 19.00 Muzikinė 
kaukė. 21.45 MANO HEROJUS Kieta-
sis būrys. Veiksmo trileris. JAV, 2006 
m. N-14. 23.55 AŠTRUS KINAS Ap-
leistas namas. Siaubo trileris. Bulga-
rija, D. Britanija, Ispanija, 2006 m. S. 
1.50 Didžiojo sprogimo teorija (17, 18) 
N-7. 2.40 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gegužės 17 d. 
7.00 Mistinės istorijos (17) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Autopi-
lotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su Vi-
du Mačiuliu. 10.00 Senovės X failai. 
Šventasis Gralis. Dok. f. JAV, 2010 
m. N-7. 11.00 Sveikatos kodas. 12.00 
Nacionalinė Geografija. Žuvys mons-
trai (3) N-7. 13.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Lau-
kinis (18) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
(18) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Inga Lindstrom. Prisiminimų vasa-
ra (42). Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2012 m. N-7. 21.00 Kortų namelis 
(1, 2) N-14. 23.00 Mistinė upė. Dra-
ma. JAV, 2003 m. N-7. 1.45 Didžio-
jo sprogimo teorija (19, 20) N-7. 2.35 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

liai (39, 40). 7.50 S dalelių paslaptys 
(13) N-7. 08.30 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. 9.00 Statybų. 
9.30 Nepaprasti daiktai. 10.00 Virtu-
vės istorijos. 10.30 Svajonių. 11.30 
Šnipų vaikučiai. Nuotykių f. JAV, 2001 
m. 13.15 Gyvenimo bangos (36) N-7. 
15.50 Ekstrasensai detektyvai (305, 
306) N-7. 17.55 Aš – stilistas! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Savaitės ko-
mentarai. 19.30 Garfildas 2. Komedi-
ja. JAV, 2006 m. 21.10 Suvokimas. 
Fantastinis trileris. JAV, D. Britanija, 
2009 m. N-14. 23.45 Bedvasis. Drama. 
Rusija, 2012 m. N-14. 1.45 Liepsno-
janti meilė 2. Parodijų komedija. JAV, 
2012 m. N-14. 

Pirmadienis, gegužės, 11 d. 
05.55 Teleparduotuvė 06.10 Ma-

žieji išdykėliai (22–24). 6.55 Simpsonai 
(7, 8) N-7. 7.55 Moterys meluoja ge-
riau (18, 19) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2094). 10.00 Ekstrasensai detektyvai 
(19) N-7. 11.00 Garfildas. Komedija. 
JAV, 2004 m. 12.55 Nuotykių metas 
(1) N-7. 13.30 Madagaskaro pingvi-
nai (8). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (19). 14.30 Simpsonai (9, 10) N-7. 
15.30 Laukinė Esmeralda (55) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Puolusių angelų miestas 
(10) N-7. 20.30 Farai. N-7. 21.00 To-
bula kopija (27) N-7. 21.30 TV3 vaka-

6 psl.2015 m. gegužės 7–13 d., Nr. 18 (1257), „Bičiulystė“



Neįgalieji 
pasaulyje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kad serga leukemija, Lietuvos 
sveikatos mokslų universitete 
(LSMU) studijuojanti 24 metų 
Rūta Šakienė sužinojo trečiame 
kurse. Jai būdavo silpna, vargi-
no pūslelinė, nuolatinis nedi-
delis karščiavimas, nuovargis, 
sumažėjo apetitas, noras akty-
viai bendrauti su aplinkiniais. 
Gydytoja patarė kuriam laikui 
mokslus pamiršti. R. Šakienė 
nusprendė imti akademines 
atostogas ir mokslus tęsti pa-
sveikusi. Per pusmetį, kol buvo 
gydoma, ji ligoninėje praleido 
penkis mėnesius. Apie savo li-
gą ji plačiai nepasakojo, bet ne-
mažai dėstytojų ir studentų tai 
žinojo. Nugalėjusi ligą, nors jau-
tėsi silpnai ir netvirtai, R. Šakie-
nė nusprendė tęsti studijas. Ne-
įgalumą turinti moteris pabrėžė 
privalanti save saugoti, nes ne-
norinti, kad sveikatos proble-
mos atsinaujintų. Tačiau apie 
krūvio sumažinimą ar galimy-
bę atsiskaityti per kelis kartus 
dauguma dėstytojų nė girdėti 
nenori. „Išimtys neįgaliesiems 
iš tiesų nedaromos. Mokomės 
kaip visi, niekas nereaguoja į 
tai, kad dėl ligos negalėjau ateiti 
į egzaminą“, – teigė R. Šakienė. Ji 
pabrėžė, kad daug kas priklau-
so ir nuo konkrečių dėstytojų. 
„Man kelis kartus buvo suteik-
tos lengvatos. Pavyzdžiui, anglų 

kalbą pas dėstytoją mokiausi 
individualiai, ne su grupe. Taip 
pat vieną kursą išklausiau ki-
tu metu nei derėjo“, – pasakojo 
R. Šakienė. 

Dar skaudesnė buvo kitos 
Lietuvos aukštosios mokyklos 
studentės patirtis. Ji dėl lėtinės 
ligos priepuolių nuolat turėda-
vo aiškintis su dėstytojais, ta-
čiau atleisti nuo egzaminų ar at-
siskaitymų niekas nė neketino. 
Ji dėl nuolatinės įtampos turėjo 
nutraukti studijas. 

Studijuojantys neįgalieji kas 
mėnesį gali gauti 114 eurų socia- 
linę stipendiją ir 152 eurų tiks-
linę išmoką studijų prieinamu-
mui užtikrinti iš Valstybinio stu-
dijų fondo. Jiems taip pat skiria-
ma 52,5 euro per mėnesį išmoka 
specialiesiems poreikiams ten-
kinti ir 121,6 euro per semes-
trą tikslinė išmoka studijų išlai-
doms iš dalies padengti, šią pa-
ramą administruoja Neįgaliųjų 
reikalų departamentas. 

2014 metų rudens semes-
tro metu tikslines išmokas stu-
dijų prieinamumui užtikrinti ga-
vo 766 studentai. Anot Švieti-
mo ir mokslo ministerijos atsto-
vų, aukštosios mokyklos pačios 
nustato studijų tvarką, įskaitant 
egzaminų laikymą, atidėjimą, 
perlaikymą, baigiamųjų darbų 
gynimą ir jo atidėjimą. 

Negalią turintys studentai nori 
daugiau dėmesio 

Kristina Kučinskaitė „Lietuvos žiniose“ analizuoja neįga-
liųjų galimybes studijuoti ir daro išvadą – ar negalią tu-
rintis studentas įgis aukštąjį išsilavinimą, priklauso nuo jo 
dėstytojų geranoriškumo, kurio pasigendama. 

I. Jaruševičiūtė – profesionali 
fotografė, parodų „Matau ją to-
kią – Palaimos apgaubtą“ (apie 
neįgalias motinas ir motinas,  
auginančias neįgalius vaikus),  
„Gyvybė telpanti delne“ (apie 
neišnešiotus kūdikius),  „Liejas 
malonė“ ir daugelio kitų auto-
rė. Paroda „Palaiminti mažutė-
liai“ skirta Pasaulinei gyvybės 
dienai paminėti. Tai bendras jos 
projektas su Kauno slaugos ligo-
ninėje dirbančia sielovadininke 
Lina Jakele. Parodoje eksponuo-
jamos senelių, slaugomų ligonių, 
neišnešiotų kūdikių meninės fo-
tografijos.

Fotografė sako: „Tu esi jau-
nas, kupinas jėgų, noro gyventi ir 
kurti. Bet esi neįgalus. Tu neturi 
rankų, turi sielą, gebėjimą mylė-
ti, troškimą kurti, bet negali ap-
glėbti, negali sūpuoti, negali nu-
prausti, nes neturi... Neišnešioti 
naujagimiai, neįgalūs kūdikiai, 
Dauno sindromą turintys vaikai 
– visi Dievo kūriniai. 

Senas žmogus – kas jis: naš-
ta, ar dovana? Ar galime sergan-
tį, sugniuždytą žmogų palikti tik 
medicininiam palaikymui, egzis-
tavimui, iki akimirkos, kol jis nu-
mirs, ar turime apgaubę meile 

padėti  gyventi dvasiškai kelian-
tis, kol ateis laikas keliauti  amži-
nybėn? Dažnai fotografuoju se-
nus žmones, man labai svarbus 
paskutinis, prasmingiausias  jų 
gyvenimo tarpsnis, būnančio 
šalia santykis, dvasinė kelionė.“

L. Jakelė viena iš pirmųjų Lie-
tuvoje pradėjo dirbti klinikinės 
sielovados srityje: „Dirbu slau-
gos ligoninėje, darbe, kur žmo-
gaus trapumas akivaizdus. Šito-
je trapumo akivaizdoje nėra len-
gva išbūti nei tam, kuris kenčia, 
nei tam, kuris yra šalia. Bet tik 
būdamas kartu, eidamas drauge 
su sergančiuoju ir kenčiančiuo-
ju, atrandi ne tik žmogaus sielos 
grožį, bet, nors ir paradoksalu, 
kančios prasmę. 

Vesdama gedėjimo grupę 
žmonėms, kurie yra palydėję 
savo artimuosius į amžinąjį gy-
venimą, girdėjau, koks svarbus 
yra išbuvimo iki galo laikas. Šie 
liudijimai yra didžiulė atsvara 
eutanazijos projektams. Kokiu 
būdu tai pasakyti visuomenei, 
valdžios žmonėms, pasauliui?.. 
Taip mums gimė mintis sujung-
ti  projektą  su realiais žmonių 
liudijimais, kalbėti švelniu me-
niniu būdu.“

Paroda, sakanti „ne“ eutanazijai
Bernardinai.lt rašoma apie Kauno slaugos ligoninėje vei-
kiančią naują fotomenininkės Irutės Jaruševičiūtės parodą 
„Palaiminti mažutėliai“. 

Sunkiai vaikščiojusios 
Rimos svajonė – šokti!

Skurdžiame Nepale neįgalus 
vaikas – tikra nelaimė, juo-

ba kad hinduistams bet kuri li-
ga – tai tarsi kaina, kurią žmo-
gus moka už savo klaidas anks-
tesniuose gyvenimuose. Jei šei-
ma įstengia maitinti ir prižiūrė-
ti tokį vaiką, tiesiog paslepia jį 
namuose. Jei neišgali, atiduoda 
į prieglaudą. Kalnuotose vieto-
vėse apskritai išgyvena tik svei-
ki ir stiprūs, įstengiantys laipioti 
lyg kalnų ožiai. Rima Puri gimė 
su tarsi išsukta kaire koja, kurios 
visai nevaldė. Tėvelis mirė dar 
kai ji buvo visai maža. Mama iš-
ėjo pas kitą vyrą ir tiesiog paliko 
dukrelę likimo valiai. Kaimynas 
vos kelerių metų Rimą nuvedė į 
vaikų namus. Šiandien jai – 14.

Bendraklasiai tyčiojosi
Rima vaikščiojo pasiremda-

ma ramentais, sunkiai užlipda-
vo laiptais. Mokykloje buvo daug 
vaikų, turinčių įvairių negalių, 
tačiau Rima iš visų išsiskyrė tuo, 
kad jos galvoje nuolat skambė-
jo muzika ir visą laiką norėjosi 
šokti. Pasislėpdavo ir šokdavo. 
Ramentai, aišku, trukdė. Ben-
draklasiams tie jos negrabūs 
šokiai buvo nuolatinis patyčių 
taikinys. Jau geriau kokio ama-
to mokytųsi!

Mergaitė apžiūrinėdavo savo 
ligotą koją. Ši žemiau kelio nyko, 
džiūvo ir labai kliudė. O jeigu ją 
amputuotų? Tada galėtų prisi-
taikyti protezą, kurio po ilgu si-
jonu net ir nesimatytų... Tada 
galėtų šokti. Tokios mintys Ne-
pale – beveik beprotiškos. Juk 
net silpnaregiams vaikams, ne-
įžiūrintiems, kas ant lentos pa-
rašyta, tenka palikti mokyklą, 
nes jų tėvai neturi kelių dolerių 
akiniams.

Rima apie kilusią idėją net 
išdrįso prabilti viešai. Jai buvo 
tas pat, ką pagalvos žmonės. Tie-
siog negalėjo taip toliau gyven-
ti, nenorėjo matyti užuojautos 
kitų akyse, tik džiaugsmą ir su-
sižavėjimą.

Pasklido gandas apie mergai-
tę, kuri nori, kad jai būtų nupjauta 
koja, nes ši trukdo šokti. 2013-ųjų 
pradžioje pas Rimą apsilankė 
vietos laikraščio žurnalistas. Jo 
straipsnis buvo lyg bomba!

Kuo beprotiškesnė 
svajonė...

...tuo daugiau šansų ją įgy-
vendinti. Taip sakoma. Bet jei 
ne straipsnis, nepalikęs abe-
jingų skaitytojų, Rimos likimas 
būtų tikęs tik kokiam graudu-

lingam Bolivudo filmui, nes lai-
mingos pabaigos sunku būtų ti-
kėtis. Nepale laikraščio publi-
kacija – tarsi signalas veikti, įsi-
jungti, prisidėti. Sureagavo ne tik 
paprasti skaitytojai, bet ir labda-
ros fondai.

Būtinai reikėjo paramos, nes 
vaikų namai nebūtų įstengę nei 
finansuoti operacijos, nei nu-
pirkti protezo. Medikai, apžiūrė-
ję R. Puri koją, pritarė mergaitės 
idėjai – amputavus koją, jos gy-
venimas tikrai palengvės.

Viskas įvyko taip, kaip Rima 
svajojo. Ortopedijos centre jai 
pagamino patogų protezą, ku-
rio išties po sijonu visai nesima-
to. Beje, kiti šio centro lankytojai 
didžiuojasi galintys pabendrauti 
su drąsia mergaite, kuriai čia te-
ko daug kartų lankytis, kol paga-
mino protezą. Kaip! Nepale, kur 
valdžia tik kalba apie neįgalių-
jų poreikius, bet iš tikrųjų nie-
ko nedaro palengvinti jų daliai, 
kur negalia – tai gėda, kurią rei-
kia slėpti, ši mažytė išdrįso kal-
bėti apie savo norus ir svajones, 
išdrįso fotografuotis. Ji suteikė 
vilties kitiems neįgaliesiems: 
viskas įmanoma, tik reikia la-
bai norėti.

Šokis bibliotekoje
Kambaryje tarp knygų, laik- 

raščių, žurnalų stovi trys mer-
gaitės: Rima, Nitu ir Anita. Pa-
sigirsta muzika. Švelnus balsas 
dainuoja seną liaudies dainą ir 
mergaitės ima šokti. Rima yra 
tokia talentinga šokėja, kad visai 
nesiskiria nuo savo draugių. At-
sirado žmonių, kurie užmokėjo 
už jos šokių pamokas. Žodžiu, iš-
sipildė visos svajonės. Rima net 
suvaidino mažą vaidmenį tele-
vizijos filme. Jos gražus veidas 
dabar nuolat spindi džiaugsmu. 
Rima didžiuojasi, kad bėga net 
greičiau už savo drauges. Ir bū-
na labai laiminga, kai pažiūrėti 
jos šokio į biblioteką ateina daug 
jos brolių ir seserų (taip ji vadina 

kartu gyvenančius vaikų namuo-
se), dainuoja, ploja. Mergaitė, ku-
riai likimas nieko gero nežadė-
jo, dabar drąsiai žvelgia į ateitį.

Rima sako: „Esu laimingiau-
sia mergaitė pasaulyje. Šoku! 
Vaikystėje tik per televizorių ga-
lėjau žiūrėti šokių programas. 
Nežinau, ar tapsiu profesionalia 
šokėja, visaip gali atsitikti. Aš vi-
sada šoksiu. Bet jei negalėsiu už-
sidirbti šokdama, dar mokysiuos 
ir tapsiu kovotoja prieš kastų su-
siskaldymą, už neįgaliųjų teises.“

Tik viena iš tūkstančių
Vokiečių žurnalas „Spiegel“ 

apie Rimos Puri likimą papasa-
kojo likus vos kelioms dienoms 
iki didžiulės Nepalą ištikusios 
tragedijos – itin stipraus žemės 
drebėjimo. Tarptautinė neįga-
liųjų teisių gynimo organizacija 
„Handicap International“, prieš 
porą metų atkreipusi dėmesį į 
straipsnį Nepalo laikraštyje ir 
padėjusi Rimai gauti kojos pro-
tezą, šiandien organizuoja pa-
ramą chaose paskendusioje ša-
lyje ne visuomet operatyviai pa-
galbos sulaukiantiems sužalo-
tiems žmonėms. Vis dėlto ši or-
ganizacija nepamiršo ir Rimos, 
savo tinklalapyje parašė: „Mūsų 
žiniomis, vaikų namai, kur gyve-
na Rima, nesugriauti“.

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALIKIENĖ

Rima Puri (centre) šoka su darugėmis.                         http://www.spiegel.de nuotr.

Panašu, kad netolimoje ateityje 
apie savo sveikatos būklę turėsi-
me galimybę sužinoti net ir valy-
damiesi dantis, o svarbiu diagnos-
tiniu instrumentu taps papras-
čiausias dantų šepetėlis.

Tiesa, jis bus ne toks jau ir pa-
prastas – su jame įdiegtais nano-
porų jutikliais. Jie gali dekoduoti 
DNR į skaitmeninį pavidalą, o to-
kiuose duomenyse jau būtų ga-
lima ieškoti genetinių požymių 
apie vieną ar kitą ligą. Jutikliai 

Dantų šepetėlis įspės apie 
vėžį, Alzheimerį ir kitas ligas

tampa vis mažesni, todėl juos ga-
lima įdiegti į daugelį gaminių, ku-
rie tiesiogiai kontaktuoja su žmo-
gaus DNR, rašo „Times“. 

Bendrovės „Oxford Nanopo-
re“ technologijų direktorius Kli-
vas Braunas konferencijoje „Wired  
Health medical technology“ sakė, 
jog tokie nanojutikliai gali tapti la-
bai paplitusia diagnostine tech-
nologija, padedančia identifikuo-
ti sveikatos būklę.

Nanoporų jutikliai buvo nau-

dojami ebolos virusui nustatyti 
Vakarų Afrikoje. 

DNR patenka į nanoskopinę 
jutiklio angą – jos apimtis yra 80 
tūkst. kartų mažesnė už žmogaus 
plauko apimtį ir siekia tik 1,5 nano-
metro. Jutikliu teka elektros srovė. 
Ji matuoja atomų srautą ir gene-
ruoja elektrinį signalą, kuris už-
koduojamas skaitmeniniu būdu.

„Bičiulystės“ ir  
technologijos.lt inf. 
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Tel./faks. (8-5) 275 1934. El. p. redakcija@biciulyste.lt

Maironis aktualus ir 
šiandien

„Beauštanti“ – Šviesos Šulc 
(tai teatro direktorės Svetlanos 
Laimos Zemleckienės sceninis 
slapyvardis) režisuotas neįga-
liųjų „Naujojo teatro“ spektaklis. 
Drąsu imtis tokios temos... Atro-
dytų, ką dar naujo galima pasa-
kyti apie Maironį. Pasirodo, kaip 
užsiminė vienas iš spektaklio 
personažų, apie šį mūsų tautos 
dainių žinome labai nedaug... Ir 
neretai jį vertiname šabloniš-
kai. O būtent eilėraščiai, kad ir 
ką bekalbėtų šiuolaikiniai kri-
tikai, praveria duris į kiekvieno 
poeto sielą. Be to, Maironio kū-
ryba labai aktualiai bei skaus-
mingai atliepia ir mūsų gyveni-
mą. Joje kalbama apie gyveni-
mo prasmės paieškas, žmogaus 
sielos blaškymąsi, o kur dar su-
siskaldymas visuomenėje, tau-
tiškumo klausimai... Režisierė 
spektaklyje atskleidė labai pla-
tų Maironio lyrinio subjekto iš-
gyvenimų spektrą – nuo gilaus 
tragizmo iki egzaltuoto patoso. 
Tačiau svarbiausia, kad tuos iš-
gyvenimus pavyko perduoti ir 
žiūrovams. Kai kurie eilėraščiai 
suskambo visai kitaip nei esa-
me įpratę. Spektaklį puikiai pa-
pildė muzika: ir gerai žinomos, 
Maironio žodžiais parašytos, ir 
liaudies dainos, ir simfoninė ar 
net šiuolaikinė populiarioji mu-
zika tiko prie šio emocijų mar-
gumyno. 

Patikėti savimi 
padeda teatras

Ryžtingai žengiantis pir-
myn, vis daugiau neįga-
liųjų į savo kūrybinę veik- 
lą įtraukiantis „Nauja-
sis teatras“ Prezidentū-
ros Kolonų salėje visuo-
menei pristatė spektaklį 
pagal Maironio kūrybą 
„Beauštanti“. 

Prie kūrybos 
šaltinio

Ne tik duoklė klasikai
L. Zemleckienė pasakoja, kad 

mintis perkelti Maironio kūrybą 
į sceną kilo 2012-aisiais, kai bu-
vo minimos 150-osios jo gimimo 
metinės. Režisierės teigimu, šio 
mūsų klasiko žodžiais prabilti į 
publiką norėjosi matant aplink 
labai daug negatyvizmo, nusivy-
limo. O juk tikrai turime kuo di-
džiuotis. Norėjosi pakelti dvasią, 
įkvėpti optimizmo. Netgi pirmi-
nis spektaklio pavadinimas buvo 
„Petys gi į petį“ – tarsi nuoroda 
į Maironio poemos „Jaunoji Lie-
tuva“ žodžius: Petys gi į petį, na, 
vyrai, kas gali, sustoję į darbą už 
mylimą šalį, prikelkime Lietuvą 
mūsų!“ Ši mintis, labai ryškiai 
nuskambėjusi spektaklyje, iš-
ties aktuali ir šiandien: Nuo to, 
ką darai, ką galvoji, priklauso ir 
tai, koks yra tavo pasaulis“, – sa-
ko L. Zemleckienė. 

Režisierė džiaugiasi, kai 
naujai pažvelgti į Maironį, nors 
kažkiek sudominti jo kūryba 
pavyksta ir jaunuolius, kurie į 
spektaklį ateina nusiteikę skep-
tiškai: atvažiavo, matai, paskai-
tyti eilėraščių, ir dar neįgalieji. 
Tačiau džiugu, kai po pasirody-
mo sulaukiama teigiamų atsilie-
pimų, kai moksleiviai prisipažįs-
ta naujai pamatę žinomą poetą. 
Be to, pasak teatro vadovės, tai 
ne tik kultūrinė, bet ir sociali-
nė veikla – noras parodyti neį-
galiųjų galimybes, keisti požiū-
rį į juos kaip nieko negalinčius. 
Šiuo metu „Naujajame teatre“ 
dirba 30 negalią turinčiųjų, dar 
7 jų asistentai neturi negalios. 
Tai nebūtinai aktoriai, bet ir sce-
nos darbuotojai, vairuotojai, ap-
švietėjai ir pan. Vis dėlto tai, kad 
teatro aktoriai neįgalieji, nelei-
džia žemiau nuleisti kokybinės 
kartelės: „Norime, kad jaudintų 
menas, o ne negalia“, – sako tea-
tro vadovė. Ir tai pavyksta. Nors, 

* * *
Tavo namelis
Ant aukšto kalno
Stovėjo kitame
Upės krante.

Pas tave
Plaukdavau kas dieną
Vien tik todėl,
Kad mylėjau tave.

Skubėdavau
Į tavo krantą
Maža
Medine valtele.

Meni, mes
Susikurdavom ugnelę,
Kuri mus šildė
Vakare.

Tame krante
Liko svajonės
Ir žalių pievų
Ilgesys.

Ten liko 
Mūsų meilės žodžiai
Ir toks švelnus
Pirmasis bučinys.

Likimas
Kiek seniau
Kieme dar bėgiojo vaikai,
Prie vartelių
Vyšnios žydėjo,

O iš kamino
Kilo dūmai aukštyn,
Virė košė
Saldžiai vakarienei.

Bėgo metai,
Darbai darbus vijo,
Bet gyventi
Buvo gerai.

Glostė galvas
Laimingi tėvai,
Nes gimtieji namai
Šildė širdį.

Dabar langai
Lentomis užkalti,
Šlama vienišo sodo
Medžiai palinkę.

Išvažiavo į miestus
Užaugę vaikai,
Seną sodžių
Likimui palikę.

* * *
Prie jūros ant smėlio krantų 
Stovi mūsų gimtieji namai, 
Kur brangūs tėveliai gyvena, 
Kur gera be galo labai. 

Užaugom miške tarp pušų, 
Ant smėlio kopų baltų, 
Kiekvieną mielą vasaros dieną 
Supomės mes ant bangų. 

Kai tik visi susitinkam, 
Dainuojam linksmas dainas
Apie laivus, apie jūrą 
Apie žuvėdras margas.

Mes mylime jūros bangas, 
Ant kranto žalias pušeles, 
Kur stovi gimtieji namai, 
Kur gera be galo labai. 

Jūra kas rytą budina mus, 
Prie jūros mes vedam
Jau savo vaikus,
Prie jūros užaugę
Ją mylim labai,
Čia mūsų gimtinė, 
Čia mūsų namai. 

Jonas TArASEVIČIUS 
Klaipėda

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki ga-
lios“ ir jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“. 

tiesą sakant, negali nejaudinti ir 
negalia – kai matai, kaip aklas 
žmogus laisvai juda scenoje, šo-
ka, kiekvienam sukyla emocijos.

Teatras padeda 
atsiskleisti

„Naujojo teatro“ atradimas 
– Irma Jokštytė. Regos negalią 
turinti mergina sako, kad neį-
galiam žmogui labai svarbu re-
alizuoti save, turėti tikslą, jaus-
tis reikalingam. Tą jausmą ji pa-
tyrė vaidindama teatre. Irma 
keletą kartų bandė stoti į Lie-
tuvos muzikos akademiją (ir į 
dramos, ir į vokalo studijas), ta-
čiau nepavyko. Na, o „Naujajame  
teatre“ ji gali išbandyti aktorys-
tės duoną nepaisant negalios. 
„Čia mano namai“, – sako kūry-
binga mergina. 

Teatro vadovė L. Zemleckie-
nė taip pat džiaugiasi matyda-
ma, kaip jaunoji aktorė auga, 
tvirtėja, laisvėja, atsiskleidžia. Ji 
primena, kad aktorystė – labai 
sunkus darbas. Reikia atsisaky-
ti savo ego, daryti ko reikalauja 
režisierius, o tai ne visada len-
gva, ypač jaunam ambicingam 
žmogui. „Tačiau mes vieni kitus 
stengiamės palaikyti, suprasti, 
padėti, – sako Laima. – Gal tai at-
perka visus sunkumus.“ L. Zem-
leckienė sako galinti pateikti ne 
vieną pavyzdį, kai teatras prikė-
lė iš depresijos, leido patikėti sa-
vimi. „Naujasis teatras“ suteikia 
galimybę prisiliesti prie meno 
tiems, kurie nori būti scenoje, ta-
čiau to negali dėl savo negalios. 

Teatras dabar intensyviai 
dirba: lanko nuošalesnius mies-
tus, darželius, mokyklas. „Ne vi-
sada iš to yra materialinė nauda, 
tačiau jaučiame, kad ten žmonės 
yra pasiilgę meno, – sako direk-
torė, – o tai pakelia ūpą ir skati-
na eiti pirmyn.“ 

Emilija STONKUTĖ 

Visiems „Bičiulystės“ bičiuliams arba norintiems jais tapti pri-
mename, kad prasideda II pusmečio savaitraščio prenumerata. Pa-
skubėkite į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją ir pratęskite 
„Bičiulystės“ prenumeratą. O mes pasistengsime, kad savaitraštyje 
rastumėte atsakymus į Jus dominančius klausimus, sužinotumėte 
apie socialinės politikos naujoves, valstybės, savivaldybių, neįgalių-
jų organizacijų teikiamą paramą, sulauktumėte patarimų apie svei-
katą, psichologiją, galėtumėte išsakyti savo nuomonę, padiskutuoti, 
su likimo draugais pasidalyti savo kūrybiniais bandymais ir  pan.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariams pusės metų „Bi-
čiulystės“ prenumerata kainuoja tik 3,48 euro. Lengvatinė-
mis sąlygomis prenumerata draugijose bus priimama iki birže-
lio 10 dienos. 

Individualiai „Lietuvos pašto“ skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biu-
ruose savaitraštį galėsite užsisakyti iki birželio 22 d.

Spektaklio „Beauštanti“ akimirkos. Egidijaus Skipario nuotr.

Nepamirškite pratęsti 
„Bičiulystės“ prenumeratos

Naktis
Nutilo paukščiai,
Naktis atėjo,
Žvaigždės sužibo
Aukštai danguje.

Mėnulio diskas
Kaip apelsinas
Šviečia virš žemės
Ryškia šviesa.

Nuo mėnesienos
Jūra sužibo,
Ritas į krantą
Aukso banga.

O pilnatis
Bangose skęsta,
Dega kaip laužas
Jūros dugne.

Stoviu ant kranto,
Galva apsvaigo
Nuo tos be galo
Gražios nakties.

Ugnimi spindi
Jūra bekraštė,
Ar tai stebuklas?
Klausiu širdies.
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