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Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos rengiama dailinin-
kų kūrybinė stovykla šie-
met vėl sugrįžo į Ukmer-
gės rajone prie Šventosios 
vingio bei ežero su plau-
kiojančiomis salomis įsi-
kūrusį Veprių miestelį. Iš 
visos Lietuvos čionai susi-
rinkę neįgalieji toliau gili-
nosi į gilias šaknis turin-
tį, tačiau gana primirštą 
raižybos meną, į linoleu-
mo lakšte kuriamus raiži-
nius stengėsi perkelti uni-
kalias savo krašto etno-
grafines detales. Taip kū-
rėjai norėjo prisidėti prie 
tautinio paveldo gaivini-
mo bei puoselėjimo.

Prie kūrybos 
šaltinio

Vilniaus neįgaliųjų dienos centro lankytojai, iš sostinės 
išsiruošę kelionėn traukiniu į Kėdainius, siekė atkreipti 
visuomenės dėmesį į neįgaliųjų bei žmonių, turinčių ki-
tų specialiųjų poreikių, pavyzdžiui, tėvų su vaikų veži-
mėliais, senjorų, dviratininkų, galimybes keliauti po šalį 
traukiniais. Deja, ne visi Lietuvos geležinkelių traukiniai 
yra pritaikyti (turi integruotus keltuvus ar pandusus), 
o pristumiami keltuvai yra tik didžiųjų Lietuvos miestų 
geležinkelio stotyse, todėl į mažesnius miestus vykstan-
tys neįgalūs žmonės patiria daug nesklandumų ir jau-
čiasi diskriminuojami.

Aplinka visiems

Iš traukinio – į prarają
Pasitikėjimo išbandymas

Ankstų rytą Vilniuje į trauki-
nį, vykstantį Kėdainių kryptimi, 
keltuvu buvo sukelti 9 judėjimo 
negalią turintys turistai. Kėdai-
nių traukinių stotis yra viena iš 
daugelio, kurioje nėra keltuvo 
neįgaliųjų vežimėliams, todėl ke-
liautojus joje iš traukinio iškėlė 2 
„Lietuvos geležinkelių“ darbuo-
tojai ir vienas paslaugus keleivis. 
Saugiai ant žemės nuleisti neįga-
lieji neslėpė, kad kybant ore bū-
ta ir baimės, ir nerimo. Kelionės 
kuratorė Rūta Drąsutytė-Čepienė 

Naudinga patirtis ir 
vadovei, ir dalyviams
Plenerui vadovauti sutikusi 

grafikė, žinoma karpinių, kiauši-
nių marginimo meistrė, Auksinį 
vainiką už linoraižinius pelniusi 
tautodailininkė Odeta Tumėnai-
tė-Bražėnienė šią kūrybinę sto-
vyklą vertina kaip gražią ir nau-
dingą patirtį. Tiek itin kūrybin-
giems neįgaliesiems, tiek jai pa-
čiai. Menininkė pasakoja, kad jos 
vedamose edukacinėse pamokė-
lėse dažnai būdavo ir neįgaliųjų, 
tačiau prisipažįsta, kad su tokiu 
būriu didelių problemų turinčių 
žmonių dirbti dar neteko. Tačiau 
negalia jiems netapo kliūtimi kuo 
daugiau sužinoti, išmokti, išban-
dyti. Beje, ir pačiai vadovei tai 

„Gimtinės raštuose“ – neįgaliųjų 
išmonė, fantazija, drąsa

buvo naujas iššūkis – nors aukš-
čiausią tautodailininkams skiria-
mą apdovanojimą ji yra gavusi 
būtent už savo sukurtus linorai-
žinius, šio meno kūrimo techni-
kos dar nė karto nebuvo tekę ką 
nors mokyti. Tačiau praktike sa-
ve vadinanti vadovė įsitikinusi, 
jog savo sritį gerai išmanantis 
žmogus visada gali ir kitą to iš-
mokyti. Tad visą dėmesį ji ir su-
telkė į konkrečius dalykus, pade-
dančius suformuoti linoraižinių 
technikos įgūdžius. 

O. Tumėnaitė-Bražėnienė 
džiaugėsi į Veprius susirinkusių 
žmonių darbštumu, didžiuliu jų 
entuziazmu ir visa tai vainikavu-

siais gražiais rezultatais. Vadovės 
nuomone, plenere sukurtų lino-
raižinių parodą mielai priims bet 
kuri meno galerija – mažai tokių 
kūrinių esama. O medžio, lino-
leumo raižinius atgaivinti labai 
reikėtų – juk tai labai vertinga 
mūsų tautinio paveldo dalis. 

Tęstinio plenero 
privalumai 

Antrą kartą surengtas linorai-
žybai skirtas pleneras turėjo ne-
mažai privalumų. Vienas jų – dau-
gumai plenero dalyvių jau nebe-
reikėjo dėstyti teorinių dalykų – 
įvadinėms žinioms daug dėmesio 
skyrusi pernykščio plenero vado-

vė Ina Rūkė padėjo gerus pagrin-
dus. Todėl į antrąjį plenerą susi-
rinkę jo dalyviai nesiblaškydami 
galėjo iš karto kibti į darbą. Juo-
lab kad iš anksto buvo žinoma ir 
plenero tema – „Gimtinės raštai“. 
Ši tema kiekvienam plenero da-
lyviui leido atskleisti savo tėviš-
kės, regiono savitumą, išskirti-
nius bruožus. Pleneras buvo skir-
tas etnografinių regionų metams.

Daugelis į Veprius susirin-
kusių plenero dalyvių buvo ga-
na nuoširdžiai atlikę ir „namų 
darbus“ – atvyko apmąstę būsi-
mų kūrinių idėją, susidėlioję siu-
žetą, o kai kurie netgi pasibrai-
žę jo eskizą.

Vilija Jocienė į plenerą atva-
žiavo turėdama labai konkretų 
tikslą – išraižyti Telšių rajono 
Kaunatavos bendruomenės na-
mus. Šis pastatas turi įdomią is-
toriją – tai kažkada buvusi bažny-
čios klebonija. Internete atradusi 
gal 50 metų šio pastato nuotrau-
ką moteris džiaugėsi galėsianti jį 
atgaivinti ir linoraižinyje. 

Antrą kartą plenere dalyva-
vusi ir tikrai nemažai žinių įga-
vusi Vilija neslepia – vieno daly-
ko vis dėlto neįvertino. Tik pada-
rius atspaudą paaiškėjo, jog rai-
žinyje tai, kas balta, virsta juodu, 

(nukelta į 8 psl.)

Plenero vadovė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė (stovi) su kūrybinės stovyklos dalyvėmis Vaidilute Juškiene (kairėje) 
ir Birute Valiukiene.

Vilija Jocienė linoraižinyje įamžino 
Kaunatavos bendruomenės namus.

Neįgalieji Kėdainiuose reikalavo savo teisių.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Alegoriškai (netiesiogiai) šnekant, karų, t. y. ginkluo-
tų susidūrimų tarp valstybių ar visuomenės klasių 

bei sluoksnių sumanytojais ir vedliais būna neregiai,  
t. y. apakusieji nuo pernelyg didelio galios troškimo. 
Garsusis olandas, gyvenęs ir kūręs prieš 500 metų, tarsi 
numatė, kad žemėje atsiras Hitleris, Stalinas, Frankas, 
Musolinis... „Apakę“ diktatoriai žudė ne tik savo tau-
tas, bet su ugnimi ir kalavijais patraukė per žemynus. 
Jie ženklino ketverius metus trukusio Pirmojo pasauli-
nio karo eros pabaigą ir kitos – Antrojo pasaulinio ka-
ro – pradžią. Pastarasis tęsėsi šešerius metus ir buvo 
kur kas pražūtingesnis. Jis nusinešė apie 70 mln. gyvy-
bių, nepalyginti daugiau negu ankstesnis, irgi Didysis.

Dėl Vokietijos nacionalsocialistų kelto tikslo išplės-
ti vokiečių gyvybinę erdvę bei holokausto politikos iš-
žudyta 6 mln. žydų, 4 mln. čigonų, homoseksualų, po-
litinių kalinių. Vien tik iš Lietuvos į koncentracijos sto-
vyklas buvo išvežta 30 tūkst. žmonių. Karo frontuose 
žuvo per 9 mln. karių.

O ką darė Stalinas? Jo nurodymu kovotojo gyvybė 
buvo visiškai nuvertinta. Vardan pergalės. Istoriko iš 
Sankt Peterburgo N. Nikulino, kuris kariavo nuo pir-
mos iki paskutinės dienos, duomenimis, kautynėse 
vien tik kareivių žuvo 40 mln. Prastai ginkluoti, daž-
nai alkani, pusgirčiai į mūšius ėjo lavina po lavinos ir, 
kaip sakoma, tapdavo „patrankų mėsa“. Kas bandė abe-
joti atakų prasmingumu, čia pat gaudavo kulką į kak-
tą, geriausiu atveju – drausmės (mirtininkų) batalio-
nas, lageris, Sibiras.

Pasauliniai karai turi savo statistiką – tikslią ar ma-
žiau tikslią. Tačiau niekur nerasite pagrįstų faktų, kiek 
šios nelaimės suluošino kareivių ir civilių, kiek neteko 
rankų, kojų, kiek neįgaliųjų sėdo į vežimėlius.

Jie buvo ne tik fiziškai sužaloti, karas užmušė jų ti-
kėjimą gerumu, teisingumu, gailestingumu. Vyresnio 
amžiaus žmonės ne vieną tokį matėme nuo svaigalų 
išpurtusiu veidu, prašantį išmaldos.

Karo ekspertai ir istorikai teigia, kad per pastaruo-
sius šimtmečius buvo gausybė karų, pilietinių susirė-
mimų, revoliucijų. Iš esmės XX a. nepasitaikė dienos, 
kad kur nors pasaulyje nežvangėtų ginklai. Šalių vado-
vai, priėmę sprendimus dėl kovos veiksmų, retai susi-
mąsto apie jos padarinius. Tačiau į apkasuose sėdinčių 
kareivių akis paprastai žvelgia žiauri tikrovė. Jie grei-
tai supranta, jog yra nuvilti, apgauti, kad pažadai, jog 
karas atvers duris į geresnį gyvenimą, tebuvo miražas, 
nes tokių durų nebuvo ir nebus. Teisus buvo anglų ra-
šytojas V. Tekerėjus (1811-1863) sakydamas: „Karas 
vienodai apmokestina visus: iš vyrų paima kraują, iš 
moterų – ašaras.“

Manoma, jog geriausia mokytoja yra istorija. Deja, 
kai kurie visuomenės santykių žinovai dažnai tik pos-
tringauja, o iš tikrųjų yra toli nuo realybės. Štai Ukrai-
noje kasdien žūva kariai, civiliai, žmonės bėga iš su-
griautų miestų, netenka namų. Užuot rūpinusis paliau-
bomis, dažniausiai iš Rytų sklinda balsai apie Trečio-
jo pasaulinio karo galimybę, apie kai kurių valstybių 
naują okupaciją. Vadinasi, joms belieka ne savo gerove, 
ramybe rūpintis, o galvoti apie gynybą, pirkti moder-
nius ginklus, į karinę tarnybą kviesti geriausią jaunimą.

Žmoniją užklupusios globalios negandos visada pa-
saulį apverčia aukštyn kojom. Po Antrojo pasaulinio 
karo prasidėjęs vadinamasis Šaltasis karas, trukęs 45 
metus, pastūmėjo valstybes vėl ruoštis užpuolimams. 
JAV ginklavimosi varžybos kainavo 8 trilijonus dolerių. 
Rusija šiems reikalams išleido kur kas didesnę bendro-
jo nacionalinio produkto dalį.

Taikos ir saugumo žmonės siekia jau tūkstančius 
metų, bet jų pastangos nueina perniek. Kada ir kaip įsi-
viešpataus nuolat žadamas tautų sugyvenimas, ekono-
minis ir kultūrinis bendradarbiavimas? Ką turime da-
ryti, jei norime egzistuoti be netekčių ir sužalojimų? 
Tikriausiai siekti, kad į betiksles žūtbūtines kautynes 
nevestų politiniai neregiai. Civilizacijos amžiuje gal yra 
būdų, kad vyktų stebuklai – neregiams atsivertų akys, 
bepročiams atgytų sąmonė.

Kas veda į karą

Apie tai,
kas

jaudina
Jurbarko r.:

Druskininkai:

 Judita Vireikienė „Bi-
čiulystei“ papasakojo apie 
naudingą seminarą.

Jurbarko rajono neį-
galiųjų draugijos nariams 
Girdžiuose buvo sureng-
tas praktinis floristikos 
seminaras. Jį vedusi flo-
ristė Jūratė Stanaitienė 
kalbėjo, kad floristai – tai 
ne vien gėlių pardavėjai. 
Floristika – tai švelnus, 
trapus, jausmingas me-
nas. Augalai yra naudoja-
mi įvairioms paskirtims, 
o štai gėlės – dažniausiai 
tada, kai norima ką nors 
pradžiuginti ar pagerb-
ti. Seminaro metu neįga-
lieji išgirdo daug praktiš-
kų ir originalių patarimų 
bei idėjų, kaip pagamin-
ti puokštę ar gėlių kom-
poziciją ir jomis papuošti 
šventinį stalą ar namus. 
Kartu su floriste semina-
ro dalyviai kūrė pavasari-

Seminaras floristikos mėgėjoms

nes, vestuvines puokštes 
ir įvairias kompozicijas iš 
gėlių ir to, ką galima rasti 
gamtoje. 

Renginys, kurį organi-
zavo Jurbarko rajono ne-
įgaliųjų draugija, vado-

vaujama Vidos Pieniutie-
nės, visiems paliko dide-
lį įspūdį. Draugijoje vei-
kiančio rankdarbių būre-
lio, vadovaujamo Irmos 
Kasparaitienės, moterys 
ir Girdžiuose gyvenantys 

neįgalieji aktyviai dalyva-
vo seminare. Jie į namus 
išsinešė ne tik naudingų 
žinių, bet ir didelį esteti-
nį pasigėrėjimą, džiaugs-
mą, kurie dar ilgai išliks 
širdyse.

Druskininkų savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos būre-
lio „Džiaugsmo lašas“ na-
rės Socialinių paslaugų 
centro galerijoje pristatė 
pavasarinio triūso rezul-
tatus – karpinių parodą 
„Pavasario džiaugsmai“. 

Draugijos pirmininkas 
Raimundas Tenenis sako, 
kad moterys noriai renka-
si į būrelio „Džiaugsmo la-
šas“ užsiėmimus ir, vado-
vaujamos Dianos Lukošiū-
naitės, prikuria gražiausių 
darbelių. Jos daro ir įvai-
riausiom progom skirtus 
rankdarbius, ir atvirukus, 
ir veria iš karoliukų, ir ta-
po ant šilko bei pan. 

Karpinių parodą nu-
spręsta surengti dėl pa-
prastos priežasties – juos 
daryti nebrangu. R. Tene-
nis pasakoja, kad finan-
savimas draugijai skiria-
mas labai vėlai, tad metų 
pradžioje nėra iš ko pirkti 
medžiagų, o popieriui įsi-
gyti lėšų užtenka. Paro-
doje eksponuojami kar-
piniai labai skirtingi: vie-
noms moterims dėl nega-
lios sunku karpyti, todėl 
daro lengvesnius darbus, 
kitos išdrįsta išbandyti su-
dėtingas formas. Moterys 
ir spalvas renkasi skirtin-

Parodoje – pavasario spalvos

gas: vienoms artimesnė 
žalia, kitoms – raudona 
ar violetinė, todėl ir pa-
roda išėjo spalvinga bei 
džiaugsminga. 

Atidarant parodėlę da-
lyvavusios savivaldybės 
Socialinės paramos sky-
riaus atstovės Asta Sli-
dziauskienė ir Bronė Pet- 
rikienė palinkėjo neįgalie-
siems surengti kuo dau-
giau tokių gražių paro-
dų. Draugijos tarybos na-
rė Ramutė Saveikienė pa-
sidžiaugė, kad jai (o ir ki-
toms moterims) darbas 

rankdarbių būrelyje pade-
da atsipalaiduoti, tai pui-
ki terapija. 

R. Tenenis sako, kad 
didele dalimi būrelio 
„Džiaugsmo lašas“ sėkmę 
lemia jos vadovės D. Luko-
šiūnaitės talentas. Ji, pa-
sak pirmininko, visų ga-
lų meistrė – gerai moka 
ir siūti, ir megzti, ir piešti, 
jai sekasi viskas, ko ima-
si. D. Lukošiūnaitė moko 
ne tik Neįgaliųjų draugijos 
narius, bet ir kitus neįga-
liuosius, yra Lietuvos spe-
cialiosios kūrybos drau-

gijos „Guboja“ siela. Dė-
mesio sulaukia ir pačios 
D. Lukošiūnaitės darbai – 
prieš keletą metų jai su-
teiktas meno kūrėjos sta-
tusas. Pasak R. Tenenio, 
vadovė turi ne tik žinių, 
bet ir kantrybės, šilumos, 
gali daug kuo pasidalyti 
su kitais. Bendrauti jai ne-
trukdo ir turima negalia. 
Šalia tokios kūrybingos 
mokytojos besiglaudžian-
tys neįgalieji ir patys pa-
sitempia, sužino apie dar 
neatrastus savo talentus. 

Emilija Stonkutė

Širvintos: Ansamblis papuošė miesto 
šventęŠirvintų rajono neįgaliųjų 

draugija didžiuojasi savo 
jau 22 metus gyvuojančiu 
ansambliu „Viltis“. Šis ko-
lektyvas papuošė ir nese-
niai nuskambėjusią Šir-
vintų miesto gimtadienio 
540 metų šventę.

Širvintų rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Melanija Jachimavičie-

nė džiaugiasi, kad ansam-
blis išlieka stabilus, ir pa-
sikeitus vadovams jo na-
riai neišsibėgioja, noriai 
lanko repeticijas ir turi ką 
parodyti užlipę ant sce-
nos. Draugijos pasididžia-
vimas – balsingi ir mu-
zikalūs ansamblio vyrai. 
Jonas Romaška ir Pranas 

Vrubliauskas pripažinti 
armonikierių armonikie-
riais. Dalis ansamblio na-
rių dainuoja ir kituose ko-
lektyvuose. 

Neįgaliųjų draugijos 
ansamblis dainuoja ne tik 
žinomų kompozitorių, bet 
ir savo pačių kūrinius. „Vil-
ties“ vizitine kortele tapo 

J. Romaškos pagal Veroni-
kos Misiukienės žodžius 
sukurta daina. 

M.  Jachimavičienė 
džiaugiasi, kad draugijos 
ansamblis papuošė mies-
to šventę ir tikisi, kad ko-
lektyvas dar ilgai džiugins 
žiūrovus savo dainomis. 

„Bičiulystės“ inf. 

Druskininkų savivaldybės neįgaliųjų draugijos būrelio „Džiaugsmo lašas“ narių karpiniai.

Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos nariai floristikos seminare.
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Iš traukinio – į prarają

teigė, kad toks išlaipinimo būdas 
ne tik nesaugus, bet ir žeminan-
tis neįgalų žmogų. „Nesitikėjau 
tokio kraupaus vaizdo. Kai pa-
mačiau, kaip neįgaliojo vežimė-
lyje sėdintis žmogus yra kelia-
mas į orą ir leidžiamas į „duobę“, 
man tiesiog kojas pakirto. Nega-
lima pamiršti, kad taip iškeliant 
žmones susiduriame su keliais 
labai svarbiais moraliniais as-
pektais. Visų pirma, rankomis iš 
traukinio keliamas žmogus jau-
čiasi pažemintas. Taip pat reikia 
atsiminti, kad bet kuris žmogus 
jaučia atsakomybę už kitus, ne-
rimauja, kad jie nesusižeistų jį 
keldami. Be abejo, jaučia ir bai-
mę dėl savo saugumo, bijo, kad 
jį netyčia išmes, kad keliančio 
žmogaus ranka nuslys ar nukris 
ne vietoj pačiuptas vežimėlio ra-
tas“, – mintimis dalijosi R.  Drą-
sutytė-Čepienė. 

Šiuos žodžius patvirtino ir 
kelionės dalyvis Maksimas Le-
piochinas. Išsiruošęs į šią kelio-
nę vaikinas persėdo į papras-
tą mechaninį vežimėlį, nors pa-
prastai juda elektriniu, sverian-
čiu apie 130 kg. Pridėjus jo pa-
ties svorį – visi 200 kg susidaro. 
Tokio „krovinio“ tikrai niekas 
nesiryžtų iš traukinio iškelti – 
tai būtų nesaugu ne tik jame sė-
dinčiam neįgaliajam. Jam padėti 
pasiryžę žmonės taip pat galėtų 
patirti sunkią traumą. 

Keliauti – vaidinasi, 
planuoti

Norint kur nors važiuoti su 
neįgaliojo vežimėliu tenka pra-
eiti tikrus kryžiaus kelius. „Lie-

tuvos geležinkelius“ tenka įspėti 
prieš dvi savaites. Reikia praneš-
ti, kiek žmonių keliaus, kiek bus 
lydinčių asmenų, kokiu maršru-
tu bus važiuojama, kada išvyks-
tama ir grįžtama. Nors „Lietu-
vos geležinkelių“ darbuotojai 
labai geranoriškai viską suderi-
na, tačiau norisi, kad galima bū-
tų spontaniškai sėsti į traukinį ir 
tiesiog važiuoti“, – mintimis dali-
josi kelionės į Kėdainius kurato-
rė. R. Drąsutytei-Čepienei prita-
rė ir judėjimo negalią turinti Dia- 
na Marijošiūtė. Moteris teigė, 
kad turi apgalvoti, kas pasitiks 
ir iškels iš traukinio, kad galėtų 
sugrįžti iš Vilniaus į gimtus na-
mus Kėdainiuose.  

Traukiniu gali keliauti  
ne visi

Nors traukinys judėjimo ne-
galią turinčiam žmogui yra vie-
na patogiausių priemonių ke-
liauti, tačiau norėdami juo va-
žiuoti šie žmonės susiduria su 
nemenkomis problemomis. „Bu-
vo toks periodas, kai man ka-
soje nenorėjo parduoti bilietų, 
nes nebus kam manęs iškelti 
iš traukinio. Siūlydavo važiuoti 
iki didžiųjų stočių Šiauliuose ar 
Klaipėdoje, kur yra keltuvai“‚ – 
apie keliaujant iškylančias prob- 
lemas pasakojo D. Marijošiūtė.  

Tačiau šia diskriminacija 
problemos nesibaigia. Diana 
prisimena, kaip vienos kelionės 
metu buvo išlaipinta visai ne to-
je stotyje, kurioje reikėjo, o toje, 
kurioje buvo keltuvas. „Važiavau 
į Kretingą, tačiau mane išlaipino 
tik Klaipėdoje, kadangi Kretin-
goje nebuvo keltuvo, o ir iškel-
ti iš traukinio nebuvo kam. Visa 

(nukelta į 1 psl.) laimė, kad turėjau pinigų grįžti 
ten, kur man reikėjo, o kas būtų, 
jei būčiau neturėjusi?“, – svars-
tė moteris. 

R. Drąsutytė-Čepienė teigė, 
kad tokių dalykų kitose Europos 
šalyse ir būti negalėtų, nes kiltų 
baisus skandalas, o vis dėlto to-
kiam dalykui įvykus, neįgalusis 
galėtų gauti kompensaciją. 

Kelionė gali būti patogi 
visiems

Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centro lankytojų kelionė iš Kė-
dainių atgal į Vilnių tik dar kar-
tą įrodė, kad keliauti patogiai ga-
li visi. Atgal kompanija važiavo 
naujovišku traukiniu su integ- 
ruotu keltuvu. Pasak R. Drąsu-
tytės-Čepienės, tokiame trauki-
nyje judėjimo negalią turintiems 
keleiviams patogu, nes vagonas 
erdvus, jame daug vietos neįga-
liųjų vežimėliams. Moteris taip 
pat atkreipė dėmesį, kad trau-
kinyje yra pakankamai erdvus 
ir pritaikytas sanitarinis maz-
gas, kuris itin svarbus ilgose 
kelionėse. 

Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centro koordinatorė R. Drąsu-
tytė-Čepienė džiaugėsi sulau-
kusi Kėdainių rajono mero Sau-
liaus Grinkevičiaus palaikymo 
ir teigė, kad patogus neįgaliojo 
išlaipinimas nėra vien tik „Lie-
tuvos geležinkelių“, bet ir mies-
tų reikalas.

„Po šios kelionės viskas lie-
ka kaip seniau, o norint ką nors 
pakeisti, mūsų laukia ilgos dery-
bos bei daugybė pokalbių“, – sa-
kė R. Drąsutytė-Čepienė.

Ieva JuodEIkIEnė
Autorės nuotr.

pirmąjį rugsėjo sekmadienį Vilniuje, kate-
dros aikštėje, sostinės dienų metu vyks jau 
11-oji šventė „tau, Vilniau!“ (respublikinė ne-
įgaliųjų darbų paroda-mugė-koncertas). Šventė 
tapo tradiciniu Vilniaus miesto kultūros renginiu, 
suteikiančiu galimybę neįgaliems žmonėms paro-
dyti visuomenei savo kūrybinius pasiekimus. Pla-
nuojama, kad šventėje, kurioje numatoma pami-
nėti ir Etnografinių regionų metus, dalyvaus apie 

1500 neįgaliųjų, atstovaujančių per 100 organizaci-
jų. Katedros aikštėje koncertuos ne tik geriausi neį-
galiųjų meno saviveiklos kolektyvai, bet ir Lietuvos 
kariuomenės garbės sargybos orkestras, diksilen-
das „Sweetband“, kiti atlikėjai. Mugėje savo darbus 
eksponuos ir pardavinės neįgalieji liaudies ama-
tų meistrai, namudininkai iš įvairių Lietuvos vietų.  
Renginį organizuoja Lietuvos specialiosios kūry-
bos draugija „Guboja“.

kviečia šventė „tau, Vilniau!“ 

Šventėje norinčias dalyvauti įstaigas ir organizacijas kviečiame registruotis. Daugiau informacijos ir da-
lyvio anketą rasite www.guboja.lt.

Lietuvoje, kaip ir Europos šaly-
se, visuomenė sensta, vadinasi, 
daugėja pasiligojusių žmonių. Il-
gėjant gyvenimo trukmei, išau-
ga neįgalumo grėsmė.

Pasak Kupiškio rajono sa-
vivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėjos Laimos Bartu-
lienės, pastaraisiais metais neį-
galumo nustatymo atvejų rajo-
ne daugėja tiesiog geometrine 
progresija, nuolat auga socia-
linių paslaugų namuose porei-
kiai, ilgėja paramos laukiančiųjų 
eilės. Vietos medikai irgi paste-
bi specialiųjų poreikių nustaty-
mo augimą.

Neįgaliųjų draugystė ir ben-
dradarbiavimas su medikais yra 
neišvengiama būtinybė. Kupiš-
kio rajono neįgaliųjų draugijos 
ataskaitiniuose susirinkimuose 
mielai dalyvaujantys vietos me-
dicinos įstaigų vadovai, savival-
dybės gydytojas pateikia aktu-
aliausią informaciją apie teikia-
mas paslaugas ar naujoves. Vie-
na iš jų itin džiugi.

Kupiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro grei-
tosios pagalbos skyrius neseniai 
įsigijo beveik naują automobilį, 
kuris yra pritaikytas įsodinti ir 
vežti sunkiai judančius, neįga-
lius žmones rateliuose.

Skyriaus turimi specialieji 
pagalbos automobiliai jau bu-
vo gana susidėvėję, Sveikatos 
apsaugos ministerija provinci-
jos medicinos įstaigoms speci-
alaus transporto dėl ūkio kri-
zės ir nuolatinės lėšų stokos jau 
seniai nebeperka, taigi rūpintis 
tenka savivaldybėms ir patiems 
medikams. Savivaldybė, kaip 
įprasta, neturi pinigų ir nieko 
nežada, taigi problemas belie-
ka spręsti pačioms medicinos 
įstaigoms.

„Susitaupėm pinigų ir už 14 
tūkst. Eur. Vokietijoje nusipir-
kom nebenaują 2009 m. gamy-
bos, bet tik 200 tūkst. km ridos 
specialųjį automobilį su visa pag- 
rindine įranga. Ten yra neįgalio-
jo kėdė, speciali nuovaža, papil-
domi laipteliai įlipti ligoniui. To-
kio patogaus automobilio iki šiol 
neturėjom, neįgaliesiems tikrai 
bus daug patogiau įlipti, nuvyk-
ti į medicinos įstaigas, tai jau iš 
pirmųjų dienų pastebėjo Greito-
sios pagalbos skyriaus vairuoto-
jai ir slaugytojos“, – „Bičiulystei“ 
sakė centro direktorė D. Kulbo-
kienė. Šiuo metu skyriuje dirba 
trys medikų pagalbos brigados 
dienomis ir dvi budi naktimis. 

Į ligoninę neįgaliesiems 
nuvykti bus patogiau

Greitosios pagalbos automobilyje yra papildomi laipteliai, speciali neįga-
liojo kėdė su nuovaža.

Valius doMAntAS
Autoriaus nuotraukos

Vyriausybė pritarė Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos siūlymui 
pakeisti Lietuvos Respublikos socia- 
linių įmonių įstatymą ir patikslinti jį 
atsižvelgiant į Europos Komisijos re-
glamento nuostatas.

Įstatymo projektu tikslinamas 
socialinėse įmonėse įdarbinamų as-
menų tikslinių grupių sąrašas – nu-
matoma, kad socialinėse įmonėse 
būtų remiamas vyresnių nei 50 me-
tų amžiaus asmenų, įsiregistravusių 
teritorinėje darbo biržoje bedarbiais, 
įdarbinimas. Šiuo metu socialinėse 
įmonėse yra remiamas įdarbinimas 
asmenų, kuriems iki senatvės pen-
sijos amžiaus likę ne daugiau kaip 
penkeri metai.

Siūloma nustatyti, kad subsidi-
ja darbuotojams mokyti sudarytų 
iki 60 proc. išlaidų, reikalingų mo-
kymui. Subsidija gali būti padidinta 
10 proc., jeigu pagalba skiriama vi-

Įstatymų projektai

Socialinių 
įmonių įstatymo 

naujovės 

dutinėms, mažoms ar labai mažoms 
įmonėms.  

Tikslinami valstybės pagalbos 
dydžio apribojimai. Numatyta, kad 
valstybės pagalba neįgalių asmenų 
darbo užmokesčiui padengti neįga-
liųjų socialinei įmonei negali suda-
ryti daugiau kaip 10 mln. eurų per 
metus. Valstybės pagalba kitoms 
valstybės pagalbos rūšims neįgalių-
jų socialinei įmonei negali sudaryti 
daugiau kaip 10 mln. eurų per me-
tus. Valstybės pagalba kitų tikslinių 
grupių, išskyrus neįgaliuosius, dar-
bo užmokesčiui padengti socialinei 
įmonei negali sudaryti daugiau kaip 
5 mln. eurų per metus. Taip pat vals-
tybės pagalba mokymui negali suda-
ryti daugiau kaip 2 mln. eurų vienam 
mokymo projektui.

Siekiant užtikrinti darbdavio pa- 
reigą prisidėti savo lėšomis mokant 
atlyginimo dalį įdarbintam tikslinei 
grupei priklausančiam asmeniui ar 
prisidėti nuosavomis lėšomis gau-
nant kitas valstybės pagalbos rūšis, 
nustatoma, kad valstybės pagalba 
Socialinių įmonių įstatyme numaty-
toms valstybės pagalbos rūšims so-
cialinėms įmonėms būtų teikiama 
tik Socialinių įmonių įstatyme nu-
statyta tvarka. „Bičiulystės“ inf.

Neįgaliam žmogui išlipti iš traukinio – nelengva užduotis.
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Daktaras
Aiskauda

Magnis – sveikatos, jėgos ir 
antistresinis elementas

Apie magnį absoliuti daugu-
ma žmonių žino maždaug 

tiek, kiek yra girdėję per tele-
viziją, kai reklamuojami maisto 
papildai, turintys magnio. Žino-
ma, reikalinga ir tokia reklama, 
tačiau būtų dar geriau, jei tele-
vizijos žiūrovai išgirstų ir apie 
natūralius magnio šaltinius, ma-
gnio stokos bei pertekliaus po-
žymius, kitus svarbius dalykus. 
Pavyzdžiui, dažniausiai net ne-
įtariama, jog vien dėl magnio 
trūkumo gali atsirasti tirpimo ir 
dilgčiojimo pojūčių (beje, pasta-
rieji dalykai pasitaiko ir dėl kal-
cio stokos), chroniškas nuovar-
gis, kartu gali pablogėti nuotai-
ka, varginti nemiga, dingti ape-
titas ir t. t. 

Magnio šaltiniai
Daugiausia magnio rasta au-

galiniuose produktuose, ypač 
žaliuose, nes magnis – sudeda-
moji chlorofilo dalis. Daug jo 
turi petražolės, krapai, špinatai, 
rūgštynės, kiti žalialapiai auga-
lai, taip pat juodoji arbata, džio-
vinti grybai, kakava, krabai, kre-
vetės, jūros kopūstai, moliūgai. 
Taip pat magnio yra ir kietame 
geriamajame vandenyje.

Geriausias kasdienis magnio 
šaltinis – grūdų produktai: duo-
na, kruopos, sėlenos, žirniai, pu-
pelės. Deja, perdirbant grūdus 
prarandama apie 80 % viso mag- 
nio kiekio.

Magnio turintys maisto pro-
duktai:

– žiemą – medus, razinos, 
datulės, džiovinti abrikosai, ka-
kava, džiovintos slyvos, riešu-
tai, košės (avižinė, perlinė, gri-
kių, sorų);

– pavasarį – krapai, petra-
žolės, špinatai, lapinės salotos;

– vasarą – vyšnios, juodieji 
serbentai, žirniai, pupų ankštys;

– rudenį – arbūzai, burokė-
liai, morkos;

– ištisus metus – bananai 
(juose taip pat yra vitamino 
[toliau – vit.] B6, kuris padeda 
įsisavinti magnį) ir saulėgrą-
žų sėklos.

Magnio paros norma
Kiek anksčiau buvo nusta-

tyta, jog per parą suaugęs žmo-
gus turėtų gauti ne mažiau kaip 
300 mg, nėščioji – 350 mg, žin-
dyvė – 380 mg magnio. Vaikams 
šio elemento paros dozė (ją ga-
li parinkti tik gydytojas) paren-
kama pagal kūno svorį (vienam 
kilogramui kūno svorio reikia 
10–30 mg magnio). Beje, pasta-
ruoju metu rekomenduojamos 
šiek tiek kitokios magnio paros 
dozės. Antai vyrams iki 30 m. – 
400 mg, po 30 m. – 420 mg; mo-
terims iki 30 m. – 310 mg, po 30 
m. – 320 mg. 

Pastabos. Magnio stoka ypač 
pastebima vyresnio amžiaus 
žmonių grupėje. Šis reiškinys pa-
sireiškia nenoru rytą keltis iš lo-
vos, žvaigždučių mirgėjimu prieš 
akis, pusiausvyros sutrikimu, 
padidėjusiu arteriniu kraujospū-
džiu, nemiga, nerviniu dirglumu, 
galvos skausmu, svaigimu. Nau-
jausi tyrimai patvirtino, jog 40 % 
procentų šios grupės asmenų su 

maistu gauna 75 % mažiau mag- 
nio nei rekomenduojama. 

Magnio perdozavimas 
Dažniausiai perdozuojama, 

kai nepasitarus su gydytoju var-
tojami magnio preparatai. Tai la-
bai pavojinga žmonėms, sergan-
tiems kepenų ligomis. Beje, jei-
gu nesveiki inkstai, nepasitarus 
su gydytoju magnio preparatai 
taip pat nevartotini, nes gali pa-
sireikšti perdozavimo požymiai 
(širdies ritmo sulėtėjimas, nuo-
vargis, sumažėjęs arterinis krau-

torių) sintezė; beje, glutationas 
yra vienas iš elementų, stabdan-
čių senėjimo procesus.

Širdies reikalai
1. Magnis ypač reikalingas 

sergant išemine širdies liga (iš-
eminė širdies liga dar vadinama 
koronarine liga, tai širdies rau-
mens pažeidimas dėl sumažėju-
sios arba kartais ir visai nutrū-
kusios širdies vainikinių arterijų 
kraujotakos) bei sutrikus širdies 
ritmui. Beje, kai širdies raumuo 
stokoja magnio, netgi 30–40 me-

nesinių ir praeina joms pasibai-
gus. Šio sindromo požymiai: gal-
vos skausmas, nemiga, karščio 
priepuoliai, greitas nuovargis, 
baimė, nerimas, nervinis dir-
glumas, nemotyvuotas pyktis, 
priešiškumas, įtampa, depre-
sija, užmaršumas, negalėjimas 
susikaupti, verksmo priepuoliai, 
padidėjęs apetitas (dėl tos prie-
žasties persivalgoma), nenoras 
bendrauti, pilvo pūtimas, vidu-
rių užkietėjimas, krūtų tempi-
mo pojūtis, kūno pabrinkimas.

3. Magnis svarbus tiek nėš-
čiosios, tiek besivystančio vai-
siaus sveikatai. Pavyzdžiui, kai 
nėščiajai trūksta magnio, atsi-
randa nemiga, nervinis dirglu-
mas, strėnų (strėnos – nugaros 
sritis žemiau juosmens) skaus-
mai, pasitaiko traukulių, vysto-
si astenija (t. y. padidinto jautru-
mo, dirglumo, greito išsekimo ir 
nuovargio derinys). Dar pasitai-
ko (ypač paskutiniais nėštumo 
mėnesiais), kai dėl magnio sty-
giaus kaitaliojasi arterinis krau-
jospūdis ir organizme kaupiasi 
vanduo. Dera priminti, jog nėš-
čiosioms ir besivystančiam vai-
siui taip pat reikalingas ir kalcis.

Rachitas
Nors vaikų rachito priežas-

timi dažniausiai nurodoma vit. 
D organizme stoka, tačiau būti-
na atsižvelgti į tai, jog trūkstant 
magnio, gydymas vit. D yra ne-
veiksmingas (mat magnis pade-
da įsisavinti vit. D).

Inkstų akmenligė
Prancūzų gydytojai nustatė, 

jog magnis kartu su vit. B6 – efek-
tyvi priemonė prieš oksalatinių 
(oksalatais vadinamos rūgštynių 
rūgšties druskos) akmenų susi-
darymą inkstuose.

Bronchinė astma ir 
dilgėlinė

Kai organizme atsiranda rei-
kiamas kiekis magnio, lengviau 
gydoma bronchinė astma ir dil-
gėlinė (dilgėlinė pasireiškia 
odos niežėjimu, pūkšliniu odos 
[kartais ir gleivinių] įvairaus dy-
džio išbėrimu, primenančiu su-
dilginimą dilgėle).

Gerina kasos darbą 
Magnis gerina kasos darbą 

(tai ypač aktualu sergant cukra-
lige), taip pat vartotinas profi-
laktiškai nuo galimų kraujagys-
lių problemų, kurias gali sukel-
ti cukraligė. Mat esant magnio 
stygiui, padidėja rizika atsirasti 
tokioms cukraligei būdingoms 
komplikacijoms, kaip širdies, 
kraujagyslių ir akių ligos.  

Grybelinės ligos
Kai žmonių, sergančių gry-

belinėmis infekcijomis, organiz-
mas aprūpinamas reikiamu kie-
kiu magnio, kartais visai atsikra-
toma šių infekcijų arba bent su-
silpninami jų požymiai.

Ramina nervus
Magnis padeda sureguliuo-

ti nervų sistemą, todėl dar vadi-
namas antistresiniu elementu. 
Esant magnio stygiui, nerviniai 

signalai, kuriuos siunčia galvos 
smegenys, nepasiekia paskirties 
vietų, todėl nervų sistema nega-
li normaliai funkcionuoti. Viso to 
pasekmė – pastovi įtampa, chro-
niškas stresas, kuris išsekina or-
ganizmą. Dėl to nukenčia ir rau-
menų sistema, nes spazmuojan-
čios nervų galūnėlės neleidžia 
raumenims atsipalaiduoti, atsi-
randa tikai (tiku vadinamas ne-
valingas raumenų trūkčiojimas), 
raumenų traukuliai, fizinio silp- 
numo būsena. Beje, patariama 
kuo dažniau šypsotis, nes neten-
kama daug magnio tuomet, kai 
nervinamasi, pykstama.

Migrena
Nustatytas ryšys tarp mažo 

magnio lygio kraujyje ir migre-
nos (migrena – nuolat pasikar-
tojantys  [dažniausiai vienos gal-
vos pusės] skausmo priepuoliai) 
priepuolių stiprumo bei dažnu-
mo. Kai magnio koncentracija 
kraujyje tampa normali, migre-
nos priepuolių būna mažiau ir 
jie būna silpnesni.

Lecitinas ir magnis
Yra žinoma, jog cholesterolio 

kiekį organizme reguliuoja leci-
tinas, veikiamas fermento, turin-
čio vit. B6, kuris, beje, aktyvuoja-
mas magnio.

Paaiškinimas. Lecitino (į vaš-
ką panaši medžiaga) randama 
kiekvienoje gyvoje ląstelėje. Jis 
susideda iš inozitolio (inozito-
lis – vit. B grupės organinis jun-
ginys, randamas augaluose ir 
gyvuose organizmuose) ir cho-
lino (cholinas – azoto turintis 
alkoholis; turi B grupės vit. sa-
vybių). Lecitinas tirpdo rieba-
lus (pavyzdžiui, cholesterolį), 
tinka aterosklerozės profilakti-
kai, padeda išvengti insulto, šir-
dies infarkto, mažina nutukimo 
pavojų, būtinas nervų sistemai, 
atitolina senatvę.

Klausos sutrikimai
Kai vartojami kai kurie anti-

biotikai (pavyzdžiui, gentamici-
nas ir neomicinas), ausyse atsi-
randa pašalinių garsų Taip pat 
esant kitokiems klausos sutri-
kimams (ypač, kai šie reiškiniai 
atsirado ilgą laiką būnant padi-
dėjusio triukšmingumo zono-
je), daugeliu atveju gali padė-
ti magnis.

Kas magniui padeda ir 
trukdo 

Magnio aktyvumą didina kal-
cis, vit. D ir fosforas. Beje, vit. D 
skatina magnio ir kalcio įsisavi-
nimą. Magnį įsisavinti trukdo al-
koholis, šlapimą varantys vais-
tai, kai kurie antibiotikai, per-
nelyg didelis kiekis kalcio (kal-
cio ir magnio santykis turėtų bū-
ti 2:1), fosforo, natrio ir riebalų. 
Raumenų ir nervų veikloje ma-
gnis dalyvauja kartu su fosforu 
(fosforui kenkia pernelyg dide-
lis kiekis magnio ir aliuminio) 
ir natriu. Natrio stygius pasitai-
ko gana retai, nes natrio yra val-
gomojoje druskoje (NaCl); beje, 
NaCl sudaro 40 % natrio ir 60 % 
chloridų. Be magnio pablogėja 
vit. C apykaita. Piktnaudžiaujant 
kava iš kūno išplaunamas kalcis 
ir magnis. Vietoj kavos patartina 
vartoti arbatą, kuri išsaugo mi-
neralines medžiagas.

Romualdas oGInSkAS

maisto produktas porcija magnis (mg)

grikių košė stiklinė 25

nugriebtas pienas stiklinė 28

virti rudieji ryžiai 0,5 stiklinės 28

bananai 1 vaisius 35

virtos pupelės 0,5 stiklinės 40

troškinti burokėlių lapai 0,5 stiklinės 50

virtos neskustos bulvės 1 gumbas 50-55

avižinė košė stiklinė 55

skrudinti žemės riešutai 0,25 stiklinės 65

troškinti špinatai 0,5 stiklinės 80

išlukštenti migdolai 0,25 stiklinės 105

sojų varškė 0,5 stiklinės 130

Lentelėje nurodytos kai kurių maisto produktų porcijos ir apytikris  
magnio kiekis miligramais (toliau – mg; 1 mg = 1/1000 gramo).

jospūdis, mieguistumas, kalbos 
bei judesių koordinacijos sutri-
kimai, burnos džiūvimas, troš-
kulys, pykinimas, vėmimas, vi-
duriavimas, raumenų silpnumas 
ir kt.) netgi nuo palyginti nelabai 
didelių dozių.

Magnio įtaka sveikatai
Prieš daugiau kaip 30 metų 

švietėjiškuose medicinos leidi-
niuose dažniausiai būdavo ak-
centuojama tik magnio svarba 
kaulų sandarai ir dar kelioms 
organizmo sistemoms. Iš tikro 
magnis – vienas iš keturių mine-
ralų (kiti trys – kalcis, fosforas ir 
silicis), kurie reikalingi kaulams, 
tačiau jis taip pat dalyvauja apie 
300 fermentų veikloje, anglia-
vandenių, lipidų (lipidai – auga-
linės ir gyvūninės kilmės orga-
ninės medžiagos, kurioms pri-
klauso riebalai ir į juos panašios 
medžiagos; jų yra visų organiz-
mo ląstelių sudėtyje), energijos 
apykaitos, šilumos reguliacijos, 
baltymų sintezės procesuose, 
nervų sistemos, hormonų veik- 
loje, stimuliuoja fagocitozę (fa-
gocitozė – mikrobų ir kitų paša-
linių dalelių paglemžimas ir su-
virškinimas), turi antistresinių, 
antitoksinių (toksinai – biologi-
nės kilmės nuodai: nuodingos 
medžiagos, slopinančios orga-
nizmo fiziologines funkcijas, su-
sidarančios daugelyje bakterijų, 
nuodinguosiuose augaluose ir 
gyvūnuose, kai kuriuose grybe-
liuose), antiuždegiminių, antia-
lerginių, antistresinių savybių, 
saugo nuo žalingo sveikatai jo-
nizuojančiojo spinduliavimo, re-
guliuoja žarnyno, šlapimo pūslės 
ir prostatos veiklą.

Ir dar. Be magnio būtų ne-
įmanoma glutationo (šis ele-
mentas saugo ląstelių membra-
nas nuo kai kurių žalojančių fak-

tų žmones ištinka širdies infark-
tas (nuo širdies infarkto miru-
siųjų širdies tyrimai parodė, kad 
širdies dalyje, kuri pakenkta in-
farkto, būna iki 42 % mažiau ma-
gnio). Įsidėmėtina! Kai širdyje 
magnio lieka tik pusė reikiamo 
kiekio, žmogų gali ištikti mirtis.

2. Magnis gerina širdies rau-
mens aprūpinimą deguonimi bei 
saugo viso organizmo kraujagys-
lių vidines sieneles nuo choleste-
rolio apnašų susidarymo, regu-
liuoja kraujo krešėjimo procesus 
(organizmui gaunant pakanka-
mai magnio, kraujagyslėse re-
čiau atsiranda krešulių).

Magnis ir moterų 
sveikata

1. Magnis daro teigiamą įtaką 
moterų reprodukcinei sistemai, 
švelnina premenstruacinio sin-
dromo (žr. paaiškinimą žemiau) 
bei menopauzės požymius. Be-
je, tyrimai rodo, jog vien magnis 
premenstruacinio sindromo po-
jūčius sumažina per 70 % mote-
rų. Moterims, kurios nesiskun-
džia premenstruaciniu sindro-
mu, prieš mėnesines magnio kie-
kis eritrocituose (raudonuosiuo-
se kraujo kūneliuose) padidėja, 
varginamoms premenstruacinio 
sindromo – sumažėja nuo 20 iki 
40 % (lyginant su norma).

2. Moterys, geriančios table-
tes nuo pastojimo, taip pat susi-
duria su magnio trūkumu. Ypač 
pavojingas magnio stygius kli-
makteriniu periodu (šis perio-
das sutrumpintai vadinamas kli-
maksu), nes tai viena osteoporo-
zės priežasčių.

Paaiškinimas. Premenstrua-
cinis sindromas – fizinių simpto-
mų (požymių), emocinių poky-
čių pasikartojimas prieš mens-
truacijas (mėnesines). Visa tai 
pasireiškia likus savaitei iki mė-

4 psl.2015 m. birželio 11–17 d., Nr. 23 (1262), „Bičiulystė“



Joks paukštis neskrenda per 
aukštai, jei jis skrenda savais 
sparnais. 

Viljamas Bleikas
Pavasarį man smagu stebėti 

grįžtančius paukščius. Žiūrėda-
ma į juos padariau išvadą, kad 
paukščiai savo sparnais dangu-
je ir žemėje naudojasi skirtin-
gai. Galbūt ir aš dabar visiškai 
kitaip turiu gyventi, turėti ki-
tus tikslus.

Susirgimai, kurių su metais 
vis daugėja, nepakeičia žmogaus 
ir jo aplinkos. Juk namai, mies-
tas, žmonės, kurie man rūpi, tie 
patys. Ir širdis ta pati. Keičiasi 
tik gyvenimo būdas. Tampi la-
biau pažeidžiamas. Nelengvas 
buvo permainų laikas, kai pasi-
darė sunku vaikščioti, pasikeitė 
išvaizda. Žmogus gali savęs gai-
lėti tik tam tikrą laiką. Vėliau 
pradedi ieškoti vilties ir kilti. Su-
pranti, kad viskas, ką turi – lai-
kas. Daugelį dalykų, kuriuos da-
rydavau anksčiau, reikėjo palikti 
praeityje. Tačiau stengiausi už-
bėgti gyvenimui už akių. Pradė-
jau mokytis įveikti negalios tei-
kiamas kliūtis: daug laiko sky-
riau neįgaliųjų veiklai, mokiausi 

kovoti su ligomis, sėmiausi pa-
tirties iš likimo draugų ir su jais 
dalinausi savąja. Neįgaliųjų ben-
druomenėje sutikau nuostabių, 
geraširdžių žmonių. 

Žodis „gerumas“ yra tos pa-
čios kilmės kaip ir žodis „gimi-
nės“ (anglų k. kindness, kins-
hip). Kai žmogus elgiasi malo-
niai, jis plečia giminystės san-
tykius savo erdvėje ir teikia ki-
tiems stiprybės. Man pasisekė, 
kad aš gyvenime radau naują 
„giminę“ ir kartu su ja einu jau 
22 metus, o giminės medis tik 
šakojasi. 

Kartais gyvenimas neatitin-
ka mūsų lūkesčių, tada mano-
me, kad mus nuvylė pasaulis. 
Tai klaida, nes gyvenimas bus 
toks, koks pats nori būti, ir ne-
būtinai toks, apie kokį svajojo-
me. Laikas mane išmokė, kad 
galima rinktis požiūrį į gyveni-
mą, galima ieškoti būdų, kad pa-
siligojimas palengvėtų. Negalia 
yra problema, kurią aš turiu iš-
spręsti. Gyvenime atsitinka da-
lykų, kurių nepageidaujame, ta-
čiau kelio atgal nėra. Stiprybės 
suteikia tikėjimas.

Romutė udRAkIEnė 

Rašinių konkursui 
„Mano sielos stiprybė“

Praėjusią savaitę vykusios 
rungtynės tarp Klaipėdos 

„Neptūno“ ir Utenos „Juventus“ 
klubų grupei negalią turinčių vai-
kų tapo švente. Per klaipėdiečių 
komandos pristatymą visi „Nep-
tūno“ krepšininkai į aikštę išbė-
go kartu su vienu iš jų įgyvendi-
namo projekto „One Team“ daly-
viu: neįgaliųjų centro „Lakštutė“ 
lankytoju ar vaikų namų „Rytas“ 
auklėtiniu. 

Klaipėdos „Neptūnas“ įgy-
vendina Eurolygos krepšinio 
turnyro socialinės plėtros ir rin-
kodaros projektą „One Team“, į 
kurį įtraukė ir negalią turinčius 
vaikus – neįgaliųjų centro „Lakš-
tutė“ ir Lietuvos sutrikusio inte-
lekto žmonių globos bendrijos 
„Viltis“ globotinius. 

„One Team“ projektas yra su-
kurtas geriausių pasaulio sporto 
ekspertų. Jo tikslas – padėti fizi-
nę ar psichikos negalią turintie-
siems, nuo priklausomybių ken-
čiantiems jaunuoliams, ekono-
miškai nepasiturintiems ir kt. 
labiau pasitikėti savimi, paska-
tinti daugiau judėti. „Norime pa-
rodyti, kad sportas yra ne tik fi-
zinė veikla, bet ir bendravimas 
bei bendradarbiavimas“, – sakė 

Šį sekmadienį Kauną užval-
dė Olimpinė diena. Į įvairias 

sporto šakas įsijungė daugiau 
nei 600 įvairių federacijų atsto-
vų. Tradiciškai šventėje dalyva-
vo ir neįgalieji: įvairiose rungty-
se savo jėgas išbandė apie 270 
sportininkų, 19 sporto klubų at-
stovai iš visos Lietuvos. 

Lietuvos parolimpinio ko-
miteto suorganizuotose sporto 
rungtyse dalyvavo sportininkai, 
turintys regėjimo, fizinę, intelek-
to ir klausos negalias. Dalyviai 
varžėsi bočios, krepšinio 3 prieš 
3 turnyruose, peilio sportinio 
svaidymo, smiginio, baudų mė-
tymo, šaudymo iš pneumatinio 
ginklo, šaškių, šachmatų, paplū-
dimio tinklinio sėdint, šaudymo 
iš lanko rungtyse. Varžybų nuga-
lėtojai ir prizininkai buvo apdo-
vanoti medaliais, o nugalėjusios 
ir prizus iškovojusios komandos 
– taurėmis. Taip pat buvo renka-
mi geriausi sporto klubai, kurie 
buvo apdovanoti piniginiu pri-
zu, įsteigtu Lietuvos parolimpi-
nio komiteto ir VšĮ „Lietuvos pa-
rolimpinis sporto rėmimo fon-
das“. Geriausiu sporto klubu ta-
po Kauno krašto invalidų sporto 
klubas „Santaka“, antroje vietoje 
liko Kauno kurčiųjų sporto klu-
bas „Tyla“, trečioje – Neįgaliųjų 
sporto ir dienos užimtumo klu-
bas „Draugystė“.

Pasveikinti parasportininkų 
atvyko Kūno kultūros ir sporto 
departamento direktorius Edis 
Urbanavičius, Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto prezidentė 
Daina Gudzinevičiūtė bei Kau-
no miesto meras Visvaldas Ma-
tijošaitis.

Olimpinės dienos metu Lie-
tuvos parolimpinio komite-
to prezidentas Vytautas Kviet-
kauskas ir Lietuvos specialiosios 
olimpiados komiteto  preziden-

Vaikai pasijuto žinomais krepšininkais

„Neptūno“ klubo administraci-
jos darbuotojai. 

„Neptūnui“ socialinės akci-
jos – ne naujiena. Šiek tiek dau-
giau nei prieš mėnesį krepšinin-
kai išdalijo beveik 1300 pliušinių 
žaislų uostamiesčio kūdikių ir 
vaikų namams, neįgaliųjų įstai-
goms. Neptūniečiai kviečiasi neį-
galiųjų, vaikų namų ir įvairių kitų 
įstaigų atstovus į savo rungtynes 
ir treniruotes, dalyvauja įvairiose 
jų šventėse, kaskart padovanoja 
krepšinio kamuolių, marškinėlių 
ar kitos „Neptūno“ atributikos. 
Neptūniečiai įvairaus sporto in-

Neįgaliųjų 
sportas

ventoriaus dovanojo tuberkulio-
zės dispanseryje besigydantiems 
vaikams. Krepšininkai laivu „Ve-
nus S“ kartu su Klaipėdos neįga-
liaisiais plaukiojo po Kuršių ma-
rias bei dalijosi čempionato me-
tu patirtais įspūdžiais.

„Tikiu, kad geri darbai anks-
čiau ar vėliau sugrįžta bumeran-
gu. Būkime geresni aplink mus 
supantiems žmonėms, tada ir 
jie bus geresni bei visiems nuo 
to bus tik geriau“, – sakė „Nep-
tūno“ klubo vadovas Osvaldas 
Kurauskas. 

„Bičiulystės“ inf.

Olimpinėje dienoje – 
neįgaliųjų antplūdis

tas Zenonas Misiūnas pasirašė jų 
atstovaujamų organizacijų ben-
dradarbiavimo sutartį. Komite-
tai įsipareigoja bendradarbiau-
ti, skleisti olimpinio sąjūdžio 
idėjas, organizuoti įvairius ren-
ginius, į kuriuos bus kviečiami 
abiejų komitetų atstovai. Iki šiol 
vyrauja nuostata, kad sutrikusio 
intelekto asmenys turi sportuo-
ti atskirai, tačiau pamažu toks 
požiūris keičiasi. Į Londono pa-
rolimpines žaidynes, vykusias 
2012 metais, jau buvo pakviesti 
ir sportininkai su intelekto su-
trikimais.

Liepos mėnesį visų sporto 
mėgėjų laukia didžiulis rengi-

Gegužės mėnesį Rokiškio rajono 
Skemų socialinės globos namuo-
se vyko 16-tasis dailės pleneras. 
Dailininkai Arvydas Bagdonas ir 
Birutė Kairienė, kalvis Saulius 
Kronis, medžio drožėjas Ginta-
ras Varnas, akmens skulptorius 
Domininkas Čepas ir vitražų 
kūrėjas Igoris Skripka paveiks-
lais, skulptūromis puošė globos 
namų patalpas, naujai kuriamą 
laisvalaikio ir pramogų parką. 

Dauguma menininkų socia-
linės globos namų gyventojams 
yra pažįstami. Neįgalieji jau ge-
rai žino, ką gražaus gali sukurti 
A. Bagdonas, G. Varnas ar D. Če-
pas, nes jie Skemuose kuria jau 
keliolika metų. 

Dailininkas A. Bagdonas ant 
sienos sukūrė freską „Relak-
sacija“, kalvis S. Kronis pada-
rė metalinį angelą. G. Varno iš-
drožtos dvi muzikantų skulptū-
ros papuošė laisvalaikio ir pra-
mogų parką. D. Čepas iš akmens 
kuria skulptūrą, vaizduojančią 
paukštelis maitinantį paukštelį, 

o vitražistas I. Skripka – vitražą 
perspektyvinei koplyčiai. Pirmą 
sykį plenere Skemuose dalyva-
vusi dailininkė B. Kairienė nu-
tapė penkis paveikslus. 

Per 16 metų menininkai Ske-
mų socialinės globos namų gy-
ventojams sukūrė ir padovano-
jo daugiau nei 200 darbų, ku-
rie puošia jų gyvenamąsias ir 
bendro naudojimo patalpas, 
aplinką. 

Plenero uždarymo metu dai-
lininkai ne pirmą kartą džiaugė-
si gera darbine ir kūrybine aura, 
kuri sklando socialinės globos 
namuose. „Negalią turintys žmo-
nės kalbasi su mumis apie savo 
džiaugsmus, problemas, dalija-
si įspūdžiais. Taip mus aplan-
ko kūrybinės idėjos. Gyventojai 
nuolatos stebi, ką ir kaip mes 
darome ir komentuoja kūrybinį 
procesą“, – pasakojo dailės ple-
nerų Skemų socialinės globos 
namuose organizatorius daili-
ninkas A. Bagdonas.

Rita ZdAnEVIčIEnė

Neįgaliųjų globos namuose 
šurmuliavo menininkai

S. Kronio sukurta metalo skulptūra „Angelas“ jau puikuojasi ant vieno iš 
globos namų pastato.

Lietuvos parolimpinis komiteto ir 
Lietuvos specialiosios olimpiados 
komiteto vadovai pasirašė bendra-
darbiavimo sutartį. 

Olimpinės dienos akimirkos.

nys – pirmą kartą Lietuvoje vyk-
siantis Europos golbolo čempi-
onatas. Jį organizuoja Lietuvos 
aklųjų sporto federacija.

„Bičiulystės“ inf. 

Negalia nepakeičia 
žmogaus

Neįgaliųjų centro „Lakštutė“ auklėtiniai į salę išbėgo kartu su krepšininkais.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
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, birželio 15 d. 
9.15 Komisaras Reksas (108) 

(kart.) N-7. 10.00 Iškilmingas minėji-
mas, skirtas Gedulo ir vilties bei Oku-
pacijos ir genocido dienoms atminti. 
11.00 NKVD Lietuvoje (1940–1941 
m.). Teroro imperijos kūrimas. Dok. 
f. 11.50 Valstybės vėliavos pakėlimo 
ceremonija Nepriklausomybės aikštė-
je, Vilniuje. 12.30 Okupacijos, genoci-
do ir sovietmečio represijų aukų pager-
bimo ceremonija prie paminklų politi-
niams kaliniams ir tremtiniams Aukų 
gatvėje, Vilniuje. 13.00 Misija Sibiras 
2013. Tiumenė. 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 
(109) N-7. 17.15 Didysis Gregas (4/9) 
N-7. 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.40 Meilė kaip mėnulis (33, 
34). 19.30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Teisė žinoti. 
22.20 Šlovės dienos (7) N-7. 23.10 
Vakaro Žinios. 23.30 Apokalipsė. An-
trasis pasaulinis karas (1) Prancūzi-
ja, 2009 m. N-7. 0.25 Tikri vyrai. 1.10 
Didysis Gregas (4/9) (kart.) N-7. 2.00 
Laba diena, Lietuva (kart.). 4.05 Naci-
onalinė paieškų tarnyba (kart.). 4.55 
Teisė žinoti (kart.). 5.40 Klausimėlis.lt. 

Antradienis, birželio 16 d. 
9.15 Komisaras Reksas (109) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (221) N-7. 
11.05 Šlovės dienos (7) (kart.) N-7. 
11.55 Apokalipsė. Antrasis pasaulinis 
karas (1) (Subtitr., kart.) N-7. 12.50 Na-
cionalinė paieškų tarnyba (kart.). 13.40 
Klausimėlis.lt. 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo ži-
nios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 
Žinios. 16.25 Komisaras Reksas (110) 
N-7. 17.15 Didysis Gregas (4/10) N-7. 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.40 Meilė kaip mėnulis (35, 36). 
19.30 Emigrantai. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.14 Loterija 
„Perlas“. 21.15 LRT forumas. Ar rei-
kia Lietuvai Vyriausybės siūlomo so-
cialinio modelio? 22.20 Šlovės dienos 
(8) N-7. 23.10 Vakaro Žinios. 23.30 
Ugnies žiede (1) N-7. 1.00 Didysis 
Gregas (4/10) (kart.) N-7. 1.50 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 4.00 Emigrantai 
(kart.). 4.45 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui (kart.). 5.40 
Klausimėlis.lt. 

Trečiadienis, birželio 17 d. 
9.15 Komisaras Reksas (110) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (222) N-7. 
11.05 Šlovės dienos (8) (kart.) N-7. 
11.55 Specialus tyrimas. 12.45 Emi-
grantai (kart.). 13.30 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (Subtitr., kart.). 14.00 
Žinios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 15.05 Laba 
diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.25 Ko-
misaras Reksas (111) N-7. 17.15 Didy-
sis Gregas (4/11) N-7. 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.40 Mei-
lė kaip mėnulis (37, 38). 19.30 Gyveni-
mas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Parduotas fut-
bolas. Seppas Blatteris ir FIFA galia. 
Dok. f. Vokietija, 2015 m. 22.20 Šlo-
vės dienos (9) N-7. 23.10 Vakaro Ži-
nios. 23.30 Ugnies žiede (2) N-7. 1.00 
Didysis Gregas (4/11) (kart.) N-7. 1.50 
Laba diena, Lietuva (kart.). 4.00 Gyve-
nimas (kart.). 4.45 Tikri vyrai (kart.). 
5.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitr., kart.). 

Ketvirtadienis, birželio 18 d. 
9.15 Komisaras Reksas (111) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (223) N-7. 
11.05 Šlovės dienos (9) (kart.) N-7. 
11.55 Gyvenimas (kart.). 12.45 Par-
duotas futbolas. Seppas Blatteris ir 
FIFA galia. Dok. f. Vokietija, 2015 m. 
(kart.). 13.30 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (Subtitr.). 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 
(112) N-7. 17.15 Didysis Gregas (4/12) 
N-7. 18.10 Saugokime jaunas gyvybes 
keliuose. 18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.40 Meilė kaip mėnu-
lis (39, 40). 19.30 Pinigų karta. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 Loteri-
ja „Perlas“. 21.30 Trečiojo reicho žlu-

gimas. Istorinė drama. Vokietija, 2004 
m. N-14. 23.10 Vakaro Žinios. 23.30 
Imperija (1, 2) N-7. 1.00 Didysis Gre-
gas (4/12) (kart.) N-7. 1.50 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 4.00 Pinigų karta 
(kart.). 4.45 Istorijos detektyvai (kart.). 
5.35 Klausimėlis.lt. 

Penktadienis, birželio 19 d. 
9.15 Komisaras Reksas (112) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (224) N-7. 
11.05 Imperija (1, 2) (kart.) N-7. 12.30 
Klausimėlis.lt. 12.45 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 13.30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 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 (113) N-7. 17.15 Didysis Gregas 
(4/13) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.30 Aguonų lau-
kas (1, 2) N-7. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 20.59 Loterija „Per-
las“. 21.00 Duokim garo! 22.40 Atstum-
tasis. Siaubo trileris. Didžioji Britanija, 
Airija, 2010 m. N-14. 0.20 Auksinis bal-
sas. 1.20 Didysis Gregas (4/13) (kart.) 
N-7. 2.10 Tikri vyrai (kart.). 2.55 Bėdų 
turgus (kart.). 3.40 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 4.25 Duokim 
garo! (kart.). 

Šeštadienis, birželio 20 d. 
6.05 Emigrantai (kart.). 6.55 Gy-

venimas (kart.). 7.40 Rojus Lietuvoj (9, 
10). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Padūkė-
liai marsupilamiai (14). 9.25 Animalija 
(23). 9.50 Džeronimas (2/23). 10.15 
Tadas Blinda. Vaidybinis nuotykių f. 
(3). 11.05 Mūsų miesteliai. Ylakiai. I 
dalis. 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Šunų ABC (5). 12.50 Šerloko Holm-
so sugrįžimas (1, 2) N-7. 14.30 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (Subti-
tr.). 15.00 Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės me-
tai. 2009 m. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose (kart.). 16.15 Svei-
kinimų koncertas. 18.40 Bėdų turgus. 
19.30 Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Edmundui 
Kučinskui – 60 metų. 23.05 Prancū-
ziškas bučinys. Romantinė komedija. 
JAV, 1995 m. (Subtitr.) N-7. 0.55 Jūros 
šventė 2012. Grupė „Rondo“ ir choras 
„Božolė“. 2.35 Stilius (kart.). 3.30 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (Subtitr., 
kart.). 3.55 Edmundui Kučinskui – 60 
metų (kart.).

Sekmadienis, birželio 21 d. 
6.05 Klausimėlis.lt. 6.20 Ryto suk-

tinis su Zita Kelmickaite. 7.15 Šventa-
dienio mintys. 7.40 Rojus Lietuvoj (11, 
12). 8.30 Girių horizontai. 9.00 Padū-
kėliai marsupilamiai (15). 9.25 Džiun-
glių būrys skuba į pagalbą (9). 9.40 
Šervudo padauža Robinas Hudas (9). 
9.50 Džeronimas (2/24). 10.15 Aviu-
kas Šonas (4/25) 10.25 Gustavo en-
ciklopedija (Subtitr.). 10.55 Brolių Gri-
mų pasakos. Nykštukėnas. Vokietija, 
2009 m. 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Musonų viešpatija. Musonų žmonės. 
5 d. (Subtitr.). 13.00 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Mis Marpl 3. Detekty-
vas. Atomazga. D. Britanija, 2007 m. 
(3/2) N-7. 14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (Subtitr.). 15.00 Emigrantai 
(kart.). 15.45 Klausimėlis.lt. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Tikri vyrai (kart.). 17.00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 17.35 Muzikinis pro-
jektas „Dainų daina“. 19.30 Pasaulio 
panorama. 19.55 Savaitė. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Giminės po 20 me-
tų. Daugiaserijinis vaidybinis f. (12). 
21.50 Lietuviško kino vakaras. Nesa-
masis laikas. Mistinė drama. 2014 m. 
N-14. 23.15 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2014. Renkasi geriausieji. „Biplan“. 
0.10 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Atomazga (kart.) N-7. 1.45 Muzikinis 
projektas „Dainų daina“ (kart.). 3.30 
Giminės po 20 metų (12) (kart.). 4.15 
Mūsų miesteliai. Ylakiai. I dalis (kart.). 
5.05 Pasaulio panorama (kart.). 5.30 
Savaitė (kart.). 

TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Moterų laimė. N-7. 20.00 Pa-
milk pabaisą. N-7. 21.00 Drąsios ir 
žavios. N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.30 Be įsipareigojimų. Kome-
dija. JAV, 2011 m. N-14. 0.40 Dakta-
ras Hausas (22) N-14. 1.40 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (116) N-14. 2.30 
Gražuolė ir pabaisa (17) N-7. 3.20 Ne-
paprasti daiktai. 

Antradienis, birželio 16 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (14, 15) (kart.) N-7. 7.55 Mote-
rys meluoja geriau (70, 71) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2120). 10.00 Eks-
trasensai detektyvai (321) N-7. 11.00 
TV Pagalba. N-7. 13.00 Madagas-
karo pingvinai (2). 13.30 Simpsonai 
(16, 17) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(23, 24) N-7. 15.30 Laukinė Esmeral-
da (81) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė. 
N-7. 20.00 Ta proga!.. N-7. 21.00 Drą-
sios ir žavios. N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.30 Paranoja. Drama. JAV, 
2007 m. N-14. 0.40 Daktaras Hausas 
(23) N-14. 1.35 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (117) N-14. 2.25 Gražuo-
lė ir pabaisa (18) N-7. 

Trečiadienis, birželio 17 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (16, 17) (kart.) N-7. 7.55 Mote-
rys meluoja geriau (72, 73) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2121). 10.00 Eks-
trasensai detektyvai (322) N-7. 11.00 
TV Pagalba. N-7. 13.00 Madagas-
karo pingvinai (3). 13.30 Simpsonai 
(18, 19) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(25, 26) N-7. 15.30 Laukinė Esmeral-
da (82) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė. 
N-7. 20.00 Griūk iš juoko. N-7. 21.00 
Drąsios ir žavios. N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.15 TV3 sportas. 22.25 
Vikingų loto. 22.30 Pasveikink mirtį ki-
tą dieną. Nuotykių f. JAV, D. Britanija, 
2002 m. N-7. 1.15 Dirbtinis intelektas 
(1) N-14. 2.10 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (118) N-14. 3.00 Gražuolė ir 
pabaisa (19) N-7. 

Ketvirtadienis, birželio 18 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (18. 19) (kart.) N-7. 7.55 Mote-
rys meluoja geriau (74, 75) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2122). 10.00 Eks-
trasensai detektyvai (323) N-7. 11.00 
TV Pagalba. N-7. 13.00 Madagas-
karo pingvinai (4). 13.30 Simpsonai 
(20, 21) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(27, 28) N-7. 15.30 Laukinė Esmeral-
da (83) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė. 
N-7. 20.00 Aplink pasaulį su žvaigž-
de. N-7. 21.00 Drąsios ir žavios. N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 Kieta-
sis būrys. Trileris. JAV, 2006 m. N-14. 
0.50 Dirbtinis intelektas (2) N-14. 
1.40 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba (119) N-14. 2.30 Gražuolė ir pa-
baisa (20) N-7. 

Penktadienis, birželio 19 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (20, 21) (kart.) N-7. 7.55 Moterys 
meluoja geriau (76, 77) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2123). 10.00 Du tėvai ir 
du sūnūs (11, 12) N-7. 11.00 TV Pa-
galba. N-7. 13.00 Madagaskaro pin-
gvinai (5). 13.30 Simpsonai (22, 23) 
N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (29, 30) 
N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda (84) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Šrekas Trečiasis. 
Animacinė nuotykių komedija. JAV, 
2007 m. 21.15 Aš – robotas. Veiks-
mo, mokslinė fantastika. JAV, 2004 
m. N-7. 23.40 Penktadienis, 13-oji. 
Siaubo f. JAV, 2009 m. S. 1.40 Rau-
donosios uodegos. Veiksmo f. JAV, 
2012 m. N-14. 

Šeštadienis, birželio 20 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Mon-

sunas (21) N-7. 7.20 S dalelių paslap-
tys (22) N-7. 8.00 Bailus voveriukas 
(14). 8.30 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. 9.00 Svajonių ūkis (8). 
9.30 Mamyčių klubas (8). 10.00 Kem-
piniukas Plačiakelnis. 11.40 Pinokis. 
Komedija visai šeimai. Italija, Prancū-
zija, Vokietija, 2002 m. 13.50 Gyveni-
mo bangos (7) N-7. 16.25 Ekstrasen-
sai detektyvai (323, 324) N-7. 18.30 
TV3 žinios (312). 18.50 TV3 sportas. 
19.00 Paskutinis oro valdytojas. Nuo-
tykių f. JAV, 2010 m. N-7. 19.30 Per-
traukoje – Eurojackpot. Loterija. 21.05 
Saulėlydis. Fantastinė drama. JAV, 
2008 m. N-7. 23.35 D'Artanjanas ir 
trys muškietininkai (1, 2). Nuotykių f. 
Prancūzija, Kanada, D. Britanija, Če-
kija, 2005 m. N-14. 

Sekmadienis, birželio 21 d.
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Mon-

sunas (22) N-7. 7.20 S dalelių paslap-
tys (23) N-7. 8.00 Bailus voveriukas 

Pirmadienis, birželio 15 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (73, 74). 6.55 Džonis Testas (5) 
(kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai (10) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (23) N-7. 8.50 Odisėjas ir Ūka-
nų sala. Nuotykių f. D. Britanija, Kana-
da, 2008 m. (kart.) N-7. 10.40 Asterik-
sas. Dievų žemė. Animacinis f. Belgi-
ja, Prancūzija, 2014 m. 12.25 Tomo 
ir Džerio nuotykiai (3) (kart.). 12.50 
Džonis Testas (6). 13.20 Ančiukai 
Duoniukai (11). 13.45 Bėgantis laikas 
(90) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 Tikras gyvenimas. Išgalvo-
ta žmona. 20.30 Tikras gyvenimas. Jo-
gilė ieško meilės. 21.30 Žinios. 22.10 
VAKARO SEANSAS Absoliutus blogis. 
Išnykimas. Veiksmo trileris. Australija, 
D. Britanija, JAV, Prancūzija, 2007 m. 
N-14. 0.00 Visa menanti (25) N-7. 0.55 
Specialioji Los Andželo policija (22) 
N-7. 1.50 Grubus žaidimas (5) N-14. 
2.45 Programos pabaiga. 2.50 Lietu-
va Tavo delne. 

Antradienis, birželio 16 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (75, 76). 6.55 Džonis Testas (6) 
(kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai (11) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (24) N-7. 8.50 Kietos mergio-
tės. Komedija. Vokietija, 2008 m. 
(kart.) N-7. 10.50 Džiunglės. Nuoty-
kių komedija. Rusija, 2012 m. (kart.) 
N-7. 12.30 Tomo ir Džerio nuotykiai 
(4) (kart.). 12.55 Džonis Testas (7). 
13.20 Ančiukai Duoniukai (12). 13.45 
Bėgantis laikas (91) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras gyve-
nimas. Seserys. 20.30 Tikras gyve-
nimas. Kebli situacija. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Smagus 
pasivažinėjimas. Kriminalinis trileris. 
JAV, 2001 m. N-14. 0.15 Visa menanti 
(26) N-7. 1.10 Specialioji Los Andže-
lo policija (23) N-7. 2.05 Grubus žaidi-
mas (6) N-14. 3.00 Programos pabai-
ga. 3.05 Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, birželio 17 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (77, 78). 6.55 Džonis Testas (7) 
(kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai (12) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (25) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 11.10 Yra kaip yra. N-7. 12.15 
Nuo...Iki.... 13.15 Džonis Testas (8). 
13.45 Ančiukai Duoniukai (13). 14.10 
Bėgantis laikas (92) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras gyve-
nimas. Kieno vaikas. 20.30 Tikras gy-
venimas. Netikra meilė. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Užsienie-
tis. Veiksmo trileris. JAV, Lenkija, 2003 
m. N-7. 0.05 Visa menanti (27) N-7. 
1.00 Specialioji Los Andželo policija 
(24) N-7. 1.55 Grubus žaidimas (7) 
N-14. 2.50 Programos pabaiga. 2.55 
Lietuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, birželio 18 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (79, 80). 6.55 Džonis Testas (8) 
(kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai (13) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (26) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 11.10 Yra kaip yra. N-7. 12.15 
Nuo...Iki.... 13.10 Džonis Testas (9). 
13.40 Ančiukai Duoniukai (14). 14.05 
Bėgantis laikas (93) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras gyve-
nimas. Ne šio pasaulio žmogus. 20.30 
Tikras gyvenimas. Tėveliai. 21.30 Ži-
nios. 22.10 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Sučiupus nužudyti. Veiks-
mo trileris. Kanada, 2010 m. N-14. 0.15 
Visa menanti (28) N-7. 1.10 Alkatrazas 
(1) N-7. 2.05 Sveikatos ABC televitrina 
(kart.). 2.35 Programos pabaiga. 2.40 
Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, birželio 19 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (81, 82). 6.55 Džonis Testas (9) 
(kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai (14) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (27) N-7. 8.50 24 valandos (kart.). 
N-7. 10.00 Yra, kaip yra. N-7. 11.10 
Valanda su Rūta. 13.15 Džonis Tes-
tas (10). 13.45 Ančiukai Duoniukai 
(15). 14.10 Bėgantis laikas (94) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Mylėti(s) smagu. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2003 m. N-7. 22.00 13 rajo-
nas. Plytų rūmai. Veiksmo f. Kanada, 
Prancūzija, 2014 m. N-14. 23.50 Aš 
visada žinosiu, ką padarei aną vasa-
rą. Siaubo trileris. JAV, 2006 m. N-14. 
1.35 Sučiupus nužudyti. Veiksmo tri-
leris. Kanada, 2010 m. (kart.) N-14. 
3.25 Programos pabaiga. 3.30 Lietu-
va Tavo delne. 

Šeštadienis, birželio 20 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (2). 6.55 Zoro (3). 
7.20 Smalsutė Dora (3). 7.45 Denis 
Vaiduokliukas (21). 8.10 Madagaska-
ro pingvinai (30). 8.35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (5). 9.00 Startas. 9.35 Mau-
glis. Sugrįžimas pas žmones. Animaci-
nis f. Rusija, 1971 m. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Netikšunis. Komedija šeimai. 
JAV, 2007 m. 11.35 Trys vyrai ir kūdi-
kis. Komedija šeimai. JAV, 1987 m. 
13.35 Benamis. Filmas šeimai. JAV, 
2012 m. N-7. 15.20 Vedęs ir turi vaikų 
(18, 19) N-7. 16.20 Čiauškutė (30) N-7. 
18.30 Žinios. 19.00 SUPERKINAS G 
būrys. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2009 m. 
20.45 Tikras vyras. Veiksmo komedi-
ja. JAV, Vokietija, 2005 m. N-7. 22.30 
Urvas. Veiksmo trileris. JAV, Vokieti-
ja, 2005 m. N-7. 0.30 13 rajonas. Plytų 
rūmai. Veiksmo f. Kanada, Prancūzi-
ja, 2014 m. (kart.) N-14. 2.10 Progra-
mos pabaiga. 2.15 Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, birželio 21 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (3). 6.55 Zoro (4). 
7.20 Smalsutė Dora (4). 7.45 Denis 
Vaiduokliukas (22). 8.10 Madagaska-
ro pingvinai (31). 8.35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (6). 9.00 Sveikatos ABC te-
levitrina. 9.30 Na, palauk! (5, 6). 10.00 
KINO PUSRYČIAI Padangių gimnazi-
ja. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2005 m. 
12.05 Superagentas Simonas. N-7. 
Veiksmo komedija. JAV, 1999 m. 
13.45 Ponas Amsius. Filmas šeimai. 
Vokietija, 2007 m. N-7. 15.40 Vedęs 
ir turi vaikų (20) N-7. 16.15 Čiaušku-
tė (31) N-7. 18.30 Žinios. 19.00 Te-
leloto. 20.00 KK2 vasara. N-7. 21.25 
Mis Slaptoji agentė 2. Ginkluota ir ža-
vinga. Veiksmo komedija. Australija, 
JAV, 2005 m. N-7. 23.40 Trise valtimi 
arba be irklo. Nuotykių komedija. JAV, 
2004 m. N-7. 1.40 Urvas. Veiksmo tri-
leris. JAV, Vokietija, 2005 m. (kart.) 
N-7. 3.35 Programos pabaiga. 3.40 
Lietuva Tavo delne.

Pirmadienis, birželio 15 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 7.55 Ekstrasensų mūšis (15) 
(kart.) N-7. 8.55 Laukinis (25, 26) 
(kart.) N-7. 10.45 Kalbame ir rodome 
(197) N-7. 11.40 Prokurorų patikrini-
mas (9) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.50 Meilės 
sala (1) N-7. 14.50 Amerikos talen-
tai (7). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(10) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Juodasis są-
rašas (22) N-7. 19.25 Policija ir Ko (6) 
N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (14) N-7. 
21.00 Farai. N-14. 21.30 Pagalbos 
šauksmas. Kriminalinis trileris. JAV, 
2013 m. N-14. 23.20 Karo vilkai. Li-
kvidatoriai III (5) N-14. 0.20 Juodasis 
sąrašas (22) (kart.) N-7. 1.15 Proku-
rorų patikrinimas (10) (kart.) N-7. 2.20 
Bamba TV. S. 

Antradienis, birželio 16 d. 
6.00 Policija ir Ko (25) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Policija ir Ko (6) (kart.) N-7. 
8.55 Džiunglių princesė Šina (17, 18) 
(kart.) N-7. 10.45 Kalbame ir rodome 
(198) N-7. 11.40 Prokurorų patikrini-
mas (10) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.50 Meilės 
sala (2) N-7. 14.50 Amerikos talen-
tai (8). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(11) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas 
(1) N-7. 19.25 Policija ir Ko (7) N-7. 
20.25 Vedęs ir turi vaikų (15) N-7. 

21.00 Farai. N-14. 21.30 Meilė Niujor-
ke 3. Žmonos atostogose. Komedija. 
Rusija, Ukraina, 2014 m. N-14. 23.10 
Karo vilkai. Likvidatoriai III (6) N-14. 
0.10 Mentalistas (1) (kart.) N-7. 1.05 
Prokurorų patikrinimas (11) (kart.) N-7. 
2.10 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, birželio 17 d. 
6.00 Policija ir Ko (26) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (7) (kart.) N-7. 8.55 Ko-
misaras Aleksas (3, 4) N-7. 10.45 Kal-
bame ir rodome (199) N-7. 11.40 Pro-
kurorų patikrinimas (11) (kart.) N-7. 
12.50 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 13.50 Meilės sala (3) N-7. 14.50 
Amerikos talentai (9). 15.45 Prokuro-
rų patikrinimas (12) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (2) N-7. 19.25 Po-
licija ir Ko (8) N-7. 20.25 Vedęs ir tu-
ri vaikų (16) N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Vienos nakties nuotykis. Dra-
ma. JAV, 1997 m. N-14. 23.40 Karo 
vilkai. Likvidatoriai III (7) N-14. 0.40 
Mentalistas (2) (kart.) N-7. 1.35 Pro-
kurorų patikrinimas (12) (kart.) N-7. 
2.40 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, birželio 18 d. 
6.00 Policija ir Ko (27) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (8) (kart.) N-7. 8.55 Ko-
misaras Aleksas (5, 6) N-7. 10.45 Kal-
bame ir rodome (200) N-7. 11.40 Pro-
kurorų patikrinimas (12) (kart.) N-7. 
12.50 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13.50 Meilės sala (4) N-7. 14.50 Ame-
rikos talentai (10). 15.45 Prokurorų pa-
tikrinimas (13) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (3) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (9) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų 
(17) N-7. 21.00 Patrulis. N-7. 21.30 Mi-
sija Pelėdos. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2006 m. 23.20 Karo vilkai. Likvidatoriai 
III (8) N-14. 0.20 Mentalistas (3) (kart.) 
N-7. 1.15 Prokurorų patikrinimas (13) 
(kart.) N-7. 2.20 Bamba TV. S.

Penktadienis, birželio 19 d. 
6.10 Policija ir Ko (28) N-7. 7.10 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.10 
Policija ir Ko (9) (kart.) N-7. 9.10 Mi-
sija Pelėdos. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2006 m. (kart.). 10.45 Kalbame ir ro-
dome (201) N-7. 11.40 Prokurorų pati-
krinimas (13) (kart.) N-7. 12.50 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 13.50 Mei-
lės sala (5) N-7. 14.50 Amerikos talen-
tai (11). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(14) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Patrulis (kart.) 
N-7. 19.00 Amerikietiškos imtynės 
(18) N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21.30 Nėra kur bėgti. Veiksmo 
f. JAV, 1993 m. N-14. 23.30 Gyvi nu-
mirėliai (11, 12) N-14. 1.20 Prokuro-
rų patikrinimas (14) (kart.) N-7. 2.25 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, birželio 20 d. 
7.05 Amerikos talentai (10, 11) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Penktoji pavara (3). 
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų ly-
gos etapas Kroatijoje. 2014 m. 12.00 
Savaitės kriminalai (kart.) N-7. 12.30 
Statyk! 13.00 Džiunglių princesė Ši-
na (19) N-7. 14.00 Mano mylimiausia 
ragana (7–11) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Laukinis (27) 
N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis (16) 
N-7. 19.00 Muzikinė kaukė. Ukrai-
na (3). 21.45 MANO HEROJUS Ba-
zė. Veiksmo f. JAV, 1999 m. N-14. 
23.50 AŠTRUS KINAS 9-asis rajo-
nas. Veiksmo trileris. JAV, Kanada, 
Naujoji Zelandija, Pietų Afrika, 2009 
m. N-14. 2.05 Mano mylimiausia ra-
gana (7, 8) (kart.) N-7. 2008 m. 3.05 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, birželio 21 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (16) 

(kart.) N-7. 8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10.00 FAILAI X Ni-
belungų kodas (1) N-7. 11.00 Svei-
katos kodas. 12.00 Nacionalinė Ge-
ografija. Pavojingi susitikimai (2) N-7. 
13.00 Džiunglių princesė Šina (20) 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 17.00 Laukinis (28) 
N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis (17) 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS Inga 
Lindstrom. Meilės reikalai. Romantinė 
drama. Vokietija, 2012 m. N-7. 21.00 
Kortų namelis (9, 10) N-14. 23.10 Ap-
gavikai. Komedija. JAV, 2003 m. N-7. 
1.30 Mano mylimiausia ragana (9, 10) 
(kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

(15). 8.30 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. 9.00 Statybų TV. 9.30 
Daktaras Dolitlis. Komedija. JAV, 1998 
m. N-7. 11.10 Stebuklingi batai 2. Fil-
mas šeimai. JAV, 2006 m. 13.05 Gy-
venimo bangos (8) (N-7. 15.45 Eks-
trasensai detektyvai (325) N-7. 16.45 
Ekstrasensų mūšis (1) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komenta-
rai. 19.30 Briliantinė ranka. Nuotykių 
komedija. Rusija, 1968 m. N-7. 21.40 
Artimi priešai. Veiksmo f. JAV, 2013 
m. N-14. 23.15 Kietas riešutėlis. Kerš-
tas su kaupu. Veiksmo trileris. JAV, 
1995 m. N-14. 1.50 Mūsų šeimos 
vestuvės. Romantinė komedija. JAV, 
2010 m. N-14. 

Pirmadienis, birželio 15 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (12, 13) (kart.) N-7. 7.55 Mote-
rys meluoja geriau (68, 69) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2119). 10.00 Eks-
trasensai detektyvai (320) N-7. 11.05 
Kaukazo belaisvė arba nauji Šuri-
ko nuotykiai. Komedija. SSRS, 1967 
m. 13.00 Madagaskaro pingvinai (1). 
13.30 Simpsonai (14, 15) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (21, 22) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (80) N-7. 16.30 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

72-ejų metų šiauliečiui Algirdui 
Edvardui Karžinauskui vieninte-
lė pramoga netekus kojos – bal-
konas. Vyras gyvena penktame 
aukšte. Tam, kad nusileistų į kie-
mą ir galėtų nuvažiuoti pas gydy-
toją, iš varganos pensijos samdo 
nešikus. Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnyba nustatė, 
kad jam nereikia specialios prie-
žiūros, todėl pašalpos negauna. 

A. Karžinauskui prieš metus 
amputuota koja. Po amputacijos 
buvo pagamintas protezas. 

„Aš nepaeinu su tuo prote-
zu, virstu. Nėra jėgų panešti to-
kią sunkenybę, be to, yra ir bai-
mės jausmas nugriūti, nes ne 
kartą griuvau ir labai skaudžiai 
užsigavau“, – pasakojo šiaulietis.

Jis net namuose nevaikšto 
su protezu, o apie tai, kad galė-
tų nusileisti iš penktojo aukšto ir 
vėl pakilti – net nesvajoja. „Dai-
lus daiktas, bet man visiškai ne-
tinkamas. Kai gamino, galvojau, 
lėksiu per laukus, bet kad aš jo 
nei pakeliu, nei paeinu“, – apgai-
lestauja.

Neįgalus vyras gauna nedi-
delę pensiją ir 9 eurų pašalpą 
transporto išlaidoms. „Va, kur iš-
eina mano pinigai“, – deda ranką 
ant aukštos vaistų krūvos.

Vyras pasakojo, kad Neįgalu-
mo ir darbingumo komisija buvo 
atvykusi pas jį į namus. „Turbūt 

mano klaida buvo, kad aš pats 
komisiją išlydėjau iki buto du-
rų, pasiremdamas į vaikštynę. 
Pamatė, po butą judu, tai ir ne-
skyrė pašalpos“, – spėja vyras. 

Vyras pasakojo, kad tarny-
bos išvada nepalanki jam buvu-
si ir todėl, jog jis pajėgus užsirišti 
sveikos kojos batų raištelį.

A. E. Karžinausko darbo sta-
žas – daugiau nei 40 metų. Dir-
bo Linkavičių (Pakruojo rajonas) 
prieglaudos vadovu, vienoje mo-
kykloje direktoriaus pavaduoto-
ju ūkio reikalams, kultūros namų 
direktoriumi, meno vadovu. O 
jaunystėje 11 metų tarnavo Ru-
sijos kariuomenėje ir turi atsar-
gos kapitono laipsnį. Už tai gau-
na apie 10 eurų priedą prie pen-
sijos iš Rusijos.

Vyras gavo Rusijos socialinės 
apsaugos tarnybos prie Rusijos 
ambasados Lietuvoje sveikini-
mą jo 70-mečio proga ir pasiū-
lymą prireikus kreiptis į Rusi-
jos tarnybas pagalbos. A. E. Kar-
žinausko nuomone, Rusija tik ir 
laukia, kad kas kreiptųsi į ją pa-
galbos – būtų proga įgelti Lietu-
vai – štai, Lietuva nesirūpina sa-
vo neįgaliaisiais.

„Kentėsiu. Kantrus esu. Lauk-
siu, kol mano valstybė Lietuva, o 
ne Rusija man padės ir skirs, kas 
priklauso neįgaliam žmogui“, – 
tikisi vyras.

Rusijos pasiūlymo 
neįgalusis atsisakė

Rita Žadeikytė „Šiaulių krašte“ pasakoja apie tai, kad be ko-
jos nepritaikytame būste gyvenantis šiaulietis nusivylė nega-
vęs priežiūros (pagalbos) išmokos.  

Sunkią proto negalią ir autizmo 
spektro diagnozę turintį vaiką 
vienoje iš daugiau nei 30 Socia- 
linės apsaugos ir darbo ministe-
rijos pavaldume esančių įstaigų 
darbuotojai nuolat riša tramdo-
maisiais diržais, rankas tvirtina 
už nugaros ir stipriai suveržia 
pilvą. Prie lovos fiksuojamos jo 
rankos ir kojos, kartais vaiko iš-
keliamos ir pririšamos virš gal-
vos – taip laikomos tol, kol su-
tinsta. Šią, kaip ir dešimtis ki-
tų psichikos sutrikimų turinčių 
žmonių artimųjų papasakotų is-
torijų užfiksavusios viešosios įs-
taigos „Psichikos sveikatos pers-
pektyvos“ atstovai mano, kad to-
kios suvaržymo priemonės daž-
nai naudojamos net kaip kanki-
nimo priemonė.

Apie tai prasitariantys žmo-
nės, kurių artimieji gyvena socia- 
linės globos įstaigose, bijo kal-
bėti viešai, nes, prabilus apie 
suvaržymus ir smurtą, nuken-
čia globotiniai.

Lietuvoje, pasak psichikos 
sutrikimų turinčių žmonių gero-
ve besirūpinčios organizacijos 
direktorės Karilės Levickaitės, 
kiekviena psichiatrijos ar socia- 
linės globos įstaiga turi savo 
tvarką, kada ir kiek naudoti fizi-

nio suvaržymo priemones. Tei-
siškai jų naudojimas nėra griež-
tai reglamentuojamas. Europos 
komitetas pasisako prieš kanki-
nimą ir kitokį žiaurų, nežmoniš-
ką ar žeminantį elgesį ir skatina 
Lietuvą reguliuoti suvaržymo 
priemonių naudojimą.

„Visa ši situacija mums pui-
kiai žinoma ir iš tėvų pasakoji-
mų esame girdėję apie suvaržy-
mo priemones. Kitoks požiūris 
yra būtinybė, būtina pereiti prie 
bendruomeninių paslaugų, kur 
vaikai nežalojami“, – sakė Lie-
tuvos autizmo asociacijos „Lie-
taus vaikai“ vadovė Lina Sas-
nauskienė.

Jos nuomone, vienas iš gerų 
pavyzdžių, kaip reikėtų elgtis su 
įvairių sutrikimų turinčiaisiais –
Betzatos bendruomenės gyve-
nimo namai Čekoniškių kaime. 

Jų vadovas Rimantas Ramo-
nas sakė, kad čia vadovaujamasi 
šeimos principais. „Kai mes bū-
name pikti – ar kas mus muša, 
tramdo? Taip pat ir žmonės, ku-
rie turi sveikatos, intelekto, pro-
to sutrikimų, gali supykti, kar-
tais dar greičiau jų pyktis prasi-
veržia. Nebuvo taip, kad reikė-
tų juos rišti, tramdyti, naudo-
ti jėgą“, – pasakojo R. Ramonas.

Tramdomieji diržai –  
vis dar įprasti

Portale alfa.lt galime perskaityti Rugilės Audenienės straipsnį 
apie tramdomųjų diržų naudojimą globos įstaigose.

Neįgalieji 
pasaulyje

Būsimasis Lenkijos 
prezidentas arba... 
gyvūnėlių gydyklos 

šeimininkas
Būdamas mažiukas jis judėjo šokinėdamas ant užpaka-
liuko kaip kiškutis. Ir viskas buvo gerai. Tik kiek paau-
gęs ėmė svarstyti, na kodėl gi jis negali kartu su kitais 
berniukais spardyti kieme kamuolio?

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Veikti paskatino kūdikio 
šypsena

Prieš 11 metų fizikė Kamila, 
neseniai pradėjusi rašyti moks-
linį darbą, ir jos vyras Robertas, 
tuo laiku dar studijavęs, bet jau 
pradėjęs dirbti logistikos srityje, 
nuėjo pakalbėti su gydytoju. Ka-
mila laukėsi. 

„Gydytojas pasakė, kad ma-
no nėštumas labai nesėkmingas, 
nes kūdikio kaulai auga neteisin-
gai, – pasakoja Kamila. – Įtarė 
fokomeliją – sunkų apsigimimą, 
dar vadinamą ruoniagalūnyste, 
kai netinkamai susiformuoja ga-
lūnės. Taigi žinojome, kad sūne-
lis gims trumpomis galūnėmis. 
Su vyru nutarėme, kad tai įveik-
sime, nes visa kita buvo gerai, 
daugiau nieko blogo apie kūdi-
kį gydytojas nepasakė.“

Vos pagimdžius Kamilai su 
naujagimiu teko nuolat lankyti 
įvairius specialistus. Kaip ji iš-
tvėrė? Į tokį klausimą atsako: 
„Kai Milekas man pirmą kartą 
nusišypsojo – jam buvo gal mė-
nuo, – jis įjungė mano motoriu-
ką – veikti!“

O veikti buvo ką. Juk šeimoje 
jau augo pirmagimis, 2 metais už 
Mileką vyresnis broliukas. O dar 
ji ir dirbo. Neretai Kamila į dar-
bą nueidavo tik 16 valandą, kai 
grįždavo vyras, o pati parsiras-
davo 2 valandą nakties.

tapsiu toks garsus kaip Nikas 
Vujčičius, kuris irgi yra pažeis-
tas fokomelijos, padėčiau neįga-
liems žmonėms atrasti save. Fil-
me apie N. Vujčičių nusižiūrėjau 
savo moto: „Kuo sunkesnė kova, 
tuo puikesnė pergalė.“

Milekas labai myli gyvūnus. 
Svajodamas apie ateitį, jis dar 
svarsto, kad galbūt steigs gyvū-
nėlių gydyklą. Jei tik ras taip pat 
kaip jis gyvūniją mylinčių dar-
buotojų.

Vienas geriausių ir 
populiariausių klasės 

mokinių
Nors be rankų ir trumputėm 

kojom, Milekas gyvena taip, lyg 
nebūtų jokių kliūčių. Savo pėdu-
tėm, jų pirštais, naudojasi vir-
tuoziškai. Net ir prie pietų sta-
lo jam nereikia pagalbos. Štai 
krauna į lėkštę virtinius, aplieja 
grietine, dar cukrumi pabarsto.

Ir mokykloje jis labai sava-
rankiškas. Turi klasėje savo be-
kojį suolą, ant kurio ir įsitaiso. 
Sėdi ant jo ir rašo, paišo. „Esu 
dešiniakojis!“ – juokauja.

Berniukas dabar lanko 4 kla-
sę. Yra vienas geriausių klasės 
mokinių. Bendraklasiai net var-
žosi, kas atsisės šalia Mileko ir 
prireikus jam padės. O jei numa-
tyta išvyka į baseiną, į mokyk- 
lą atvyksta tėvelis ir palydi jį iki 
autobuso. Baseine instruktorius 
atidžiai stebi berniuką, bet jis ir 
plaukioja, ir nardo lyg sveikas.

Dideli ir maži  
džiaugsmai

Broliukai gyvena viename 
kambaryje. Abu daug skaito. Tė-
vai vakarais girdi, kaip jie dis-
kutuoja apie perskaitytas kny-
gas. Būtent vyresnysis brolis, 
Blažejus, kadaise labai kantriai 
mokė Mileką žaisti su lego ka-
ladėlėmis. Gal tai ir nulėmė jo 
ateitį. Per kančias į žvaigždes – 
Milekas labai norėjo surinkti le-
go automobilį, stengėsi, verkė ir 
vėl bandė, kol pėdos pirštukai 
ėmė klausyti. Iš pradžių naudo-
josi instrukcijomis, o vėliau jau 
ir savo modelius kūrė.

Šiandien namuose krykštau-

ja ir mažoji Julka, dar tik besimo-
kanti vaikščioti. Vos išvydusi Mi-
leką, ji juokiasi ir glaustosi prie 
jo. Anksčiau šeimoje visi tik ir 
žiūrėdavo, kaip padėti Milekui, 
o dabar atsirado žmogutis, ku-
riam vis reikia jo, Mileko, pagal-
bos. Ir jis su džiaugsmu „tarnau-
ja“ savo sesutei.

Teksaso gydytojai (JAV) pirmą 
kartą pasaulyje persodino dalį 
kaukolės su skalpu. Transplan-
tacija atlikta vyrui, kurio galvoje 
susidarė didžiulė žaizda gydant 
nuo vėžio. Apie gegužės pabai-
goje Hjustono ligoninėje atliktą 
operaciją paskelbė Andersono 
vėžio centro ir Hjustono meto-
distų ligoninės gydytojai.

Persodinta žmogaus 
kaukolė

Pacientas Džimas Boisenas – 
55-erių programavimo specia-
listas. Tikimasi, kad jis netru-
kus galės išvykti iš ligoninės, be-
je, ne tik su nauja kaukolės dali-
mi bei galvos oda, bet ir su sve-
timais inkstais bei kasa. Tiesa, 
inkstai ir kasa Dž. Boisenui bu-
vo persodinti 1992 metais. Jis 
nuo penkerių metų buvo gydo-

mas nuo diabeto, vartojo vaistus 
nuo svetimų organų atmetimo.

Jis pats sakė esąs nustebin-
tas, kaip daktarams pavyko su-
rasti donorą su panašia oda ir 
jos spalva.

Turėsiu daugiau plaukų ne-
gu būdamas 21-erių“, – juokavo 
Dž. Boisenas.

„Bičiulystės“ ir BnS inf. 

Milekas su mama ir sesute.

Neįgalaus berniuko 
moto: „Kuo sunkesnė 

kova, tuo puikesnė 
pergalė“

Poznanėje (Lenkija) gyve-
nanti Bronišių šeima – ypatingai 
draugiška ir aktyvi. Į jos ritmą iš-
kart paniro ir Milekas. Kur šeima 
besusiruoštų – į muziejų ar kelių 
dienų žygį į kalnus, visur kartu 
gabenosi abu sūnelius, taip pat 
ir neįgalųjį Mileką. Gal todėl jis 
auga labai atviras, nuoširdus, be 
jokių kompleksų. Viskuo domisi, 
nori pažinti pasaulį ir žmones.

„Man rūpi tai, kas vyksta pa-
saulyje, – sako 11-metis Mile-
kas. – Jei užaugęs tapčiau pre-
zidentu, vykčiau į Ukrainą, kal-
bėčiau su žmonėmis, padėčiau 
išspręsti konfliktą. Bet man dar 
reikia labai daug mokytis. O gal 

Milekui tinka tik labai sudė-
tingi protezai, į kuriuos jis tarsi 
įlipa su savo pėdutėmis. Jie kai-
nuoja net 50 tūkst. zlotų. Šeima 
tokių pinigų neturi, o valstybė fi-
nansuoja tik penktadalį kainos. 
Pagelbėjo įvairūs labdaros fon-
dai – 2013 metais Milekas pirmą 
kartą apsimovė protezus. Norėjo 
išmokti jais eiti iki Pirmos komu-
nijos. Taip ir įvyko. Praėjusį pa-
vasarį jis bažnyčioje prieš kunigą 
stovėjo stačias. Bet iš tokio mo-
delio protezų labai greitai išau-
gama. Šiuo metu ortopedai vėl 
jį matuoja...

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BAlIkIEnė 
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Prie kūrybos 
šaltinio

(atkelta iš 1 psl.)

o pats kūrinys įgyja atvirkštinį 
vaizdą – tai, ką išraižei kairėje 
pusėje, atspaustame paveikslė-
lyje atsidurs dešinėje. Taip ne-
tikėtai Vilijos raižinyje vietą pa-
keitė kryžius...

Nauji rėžiai,  
nauji vaizdai

Žvelgiant į šiemetinio ple-
nero kūrinius, į akis krinta pora 
naujų dalykų. Pirmiausia – rai-
žiniai šviesesni, lengvesni, juo-
se daugiau baltos spalvos. Tačiau 
už šio lengvumo, pasak O. Tumė-
naitės-Bražėnienės, labai daug 
sunkaus ir kruopštaus darbo. 
Juk visa tai, ko paveiksle nema-
tyti, reikėjo išgremžti kalteliu. 
Raižyboje labai svarbi spalvų 
harmonija, teisingas jų balansas. 

V. Jocienė pasakoja šiemet 
įgavusi daugiau įgūdžių pasi-
renkant, kokiu kalteliu dirbti. Ne 
viena plenero dalyvė prisipaži-
no praėjusiais metais nė nesu-
pratusi, kam reikia tų 3 skirtin-
go pločio kaltelių. Daugelis pa-
sirinko vidurinįjį ir visą darbelį 
juo raižė. Šįsyk platesnėms lini-
joms jau ėmė storesnį rėžtuką, 
plonosioms – patį siauriausią. 
Pasak V. Jocienės, šitos žinios pa-
lengvino darbą, padėjo pajusti 
raižymo gylio subtilumus. 

Dar vienas naujas akcentas – 
nemažai paveikslų turėjo deko-
ratyvinį rėmelį, juose buvo gali-
ma perskaityti ir vieną kitą užra-
šą. O. Tumėnaitė-Bražėnienė pa-
sakojo plenero dalyves norėjusi 
pamokyti ir grafikos elementų. 

„Gimtinės raštuose“ – neįgaliųjų 
išmonė, fantazija, drąsa

Raižinio metamorfozės
Danutė Bileišienė, apsilan-

kiusi Utenoje surengtoje per-
nykščio plenero dalyvių kūri-
nių parodoje, apgailestavo, kad 
be reikalo pernai sudvejojo ir 
neužsiregistravo į šią kūrybinę 
stovyklą. Moterį sužavėjo kolegų 
darbai ir ji pasižadėjo daugiau 
tokios galimybės nepraleisti. Ir 
savo žodį tesėjo. 

Danutė neslepia, kad raižy-
bos pradžiamokslis nebuvęs la-
bai lengvas. Juolab kad apsis-
prendimas raižyti trimituojan-
tį angelą irgi buvo pakankamai 

Žemėj auksinėj
Vėjas pasėjo
ir apakėjo,
rasa palaistė, 
dangus gaivino, 
saulė sušildė
ir glamonėjo,
žemė motulė
glaudė, mylėjo.
Ir… o stebukle!
Štai vieną rytą 
pievos, palaukės
auksu sušvito:
spindi ir žėri 
laukai, pakrūmės
lyg karalystės
brangiausi rūmai.
Džiaugiasi žemė:
daug daug saulučių
širdis sušildė
mažiems vaikučiams.
Jie skynė žiedus,
vainikus pynė,
gera jiems augti 
žemėj auksinėj. 

danutė kulIAVIEnė 
Jonava 

Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių
kūrybos

sudėtingas. Tačiau tai, ką buvo 
sumaniusi – įgyvendino. Kelios 
bičiulės net paprašė joms pa-
dovanoti šio kūrinio atspaudą... 
Danutė tai priėmė kaip jos dar-
bo įvertinimą. 

D. Bileišienė dirbo drauge 
su dar dviem naujokėm – Nijo-
le Railaite ir Mikalina Vyšniaus-
kiene. Nors visos 3 buvo šio ple-
nero naujokės, tačiau tapančios 
moterys pakankamai gerai iš-
mano vaizduojamojo meno tai-
sykles. Tačiau ir jas gerokai nu-
stebino netikėta raižinio kaita – 
vienaip piešinys atrodo ant lino-
leumo gabalėlio, visai kitaip – at-
spausdintas ant popieriaus lapo. 
Dar kitokį vaizdą jis įgauna įrė-
mintas. 

Porą savo raižinių atspaudų 
namo parsivežusi D. Bileišie-
nė taip pat ketina juos įrėmin-
ti. „Tokių darbų parodose pa-
prastai nebūna, todėl turėtų pa-
traukti žmonių dėmesį“, – vilia-
si Utenos tautodailininkų prisis-
tatymuose gana dažnai savo pa-
veikslus eksponuojanti Danutė. Į 
šalį raižymo stumtelėti nesiruo-
šianti moteris ketina įsigyti rei-
kalingus įrankius ir tęsti, ką Vep- 
riuose pradėjusi. 

Po plenero – 
savarankiški raižiniai
Panevėžietė Genovaitė Tiri-

lytė jau taip ir padarė – tik grį-
žusi iš pernykščio plenero iškart 
nusipirko visą kaltelių, peiliukų 
rinkinį. Dabar jau turi ir atspau-
dams daryti reikalingas priemo-
nes: volelį, dažus. Savaitgaliais 
bei poilsio dienomis moteris bu-
di mokykloje. Laiko daug, todėl 
ir pradėjo raižyti. Šis užsiėmi-
mas labai ramina, atpalaiduoja. 

Pernai, kaip ir šiais metais, 
Genovaitė dalyvavo fotografų 
plenere, tačiau kadangi šios kū-

rybinės stovyklos vyksta kartu, 
nepraleido progos išmokti dar 
ko nors naujo. Į šiemetinį plene-
rą ji atsivežė 4 namuose išraižy-
tus kūrinėlius, juos tereikėjo tik 
atspausti. Beje, norintiems iš-
bandyti šią meno šaką Genovai-
tė pataria – raižymui puikiai tin-
ka ne tik specialus ir pakanka-
mi brangus, bet ir senesniuose 
butuose klotas linoleumas. Ant 
jo raižyti netgi lengviau – jis ne-
trupa, o atspaudas išeina nė kiek 
ne prastesnis. 

Rankų po pirmojo plenero 
pamokų nesudėjo ir V. Jocienė. 
Įvaldžiusi naują techniką ji su-
kūrė bendruomenės, bibliotekos 
ženklus, išraižytu aguonos žie-
du paženklino savo knygas. Ma-
tydama, kaip giliai į naują meno 
rūšį paniro mama, į Veprius jos 
aplankyti atvažiavusi dukra išsi-
klausinėjo vadovės, kokius įran-
kius reikėtų įsigyti norint toliau 
rimtai dirbti, ir artėjančio gim-
tadienio proga mamai padova-
nojo visą raižybos priemonių 
komplektą.

Kūryba – labai įtraukianti sa-
viraiškos sritis. Jos „paragavu-
sieji“ retai atsispiria šiai traukai. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijai, jos 
pakviestiems profesionalams 
padedant šie žmonės sėkmin-
gai tobulėja – drąsiai fantazuo-
ja, kuria, stebina. 

Aldona MIlIEškIEnė 
Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės ir Zitos 

Antanavičienės nuotr.

kryžkelių žemė
Kryžkelėm kryžiuojasi keliai.
Kryžkelės – tautos nueitas kelias:
Kryžiai prie sodybų, pakelėm,
Ir kapai, paženklinti kryželiais.

Mokė motės: žemė ši šventa – 
Ji krauju aplaistyta. Jo gėlės
Sužėrėjo kruvina spalva,
Kai kulka brolelio širdį vėrė.

Saulė žeria pluoštus spindulių,
Auksu virš Tėvynės meilė tviska.
Žalias pievų kilimas, žali miškai.
Kraujo takas... Vėliavoje – viskas.

Žeme, žeme! Mylima, sava!
Neišduosiu, niekam neparduosiu!
Tu priglausi, kai nusvirs galva…
Būsiu smiltele prie kojų uosio.

Į Veprius neįgalios raižinių mėgėjos susirinko iš visos Lietuvos.

Plenero dalyvės ir vadovė grožisi Zitos Liausienės darbu. 

Iš žemės – į žemę
Iš žemės atėję 
Į žemę sugrįžtam…
Gyvenę, kentėję,
pavargę numirštam...
Nešame širdį
ir sielą neramią
vis į žemę – 
į šventąją žemę.

Iš žemės – į žemę…
Ji – mūsų šventovė.
Žemelė, Žemyna…
Giliausioj senovėj
ją mokė mylėti,
gerbti, tausoti, 
negalim jos keikti,
baisu ją išduoti.

Išvyksi – pargrįžęs
bučiuok šventą žemę:
ji – mūsų stiprybė,
jos duona mus peni,
jos upėm srovena
mūs protėvių kraujas:
jie gynė Tėvynę,
gyvenimą naują.

Šios žemės nė pėdos
mes priešui neduosim,
čia eglėm ir uosiais
sargybon sustosim.
Ir ainiams bylosim,
kaip žemę mylėti,
kovoj už ją mirti,
aukotis, kentėti.

Zita Antanavičienė. „Močiutės prieverpstė“. Nijolė Railaitė. „Lekia gulbelės“. 
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