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Vilnietė Jelena Jakšano-
va – buhalterinės apskai-
tos paslaugas teikiančios 
uždarosios akcinės ben-
drovės „Finanlita“ direk-
torė. Šiose pareigose mo-
teris pradėjo dirbti baigu-
si Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centro profesi-
nės reabilitacijos prog- 
ramą. Centro išduotas 
kvalifikacijos pažymėji-
mas patvirtina, kad Je-
lenos įgyta apskaitinin-
ko kvalifikacija atitinka 
Europos kvalifikacijų są-
rangos 3 lygį. Kol kas šis 
įrašas ypatingų privalu-
mų moteriai nesuteikė, 
tačiau Jelena jau ne kar-
tą patyrė, kad gyvenimas 
pilnas netikėtumų ir nie-
kada nežinai, kas gali nu-
tikti ir ko gali prireikti.

Tolerancijos link

Monciškėse, Landšafto terapijos ir rekreacijos centre, ta-
pusiame vizitine Lietuvos paraplegikų asociacijos (LPA) 
kortele, paminėtas beveik 400 narių vienijančios asocia-
cijos veiklos 20-metis. Stuburo pažeidimų turinčius neį-
galiuosius burianti asociacija siekia, kad rateliais judan-
tys žmonės kuo daugiau bendrautų, dalytųsi patirtimi, 
stiprėtų fiziškai – taptų savarankiški ir kuo mažiau pri-
klausomi nuo aplinkinių.

Integracijos keliu

  Šiame numeryje:
 Vasara neįgaliųjų draugijose .................................... 2–3 psl.

 Meditacija – pagalba ir kūnui, ir sielai ....................... 4 psl.

Galite pasirinkti vieną iš 30 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko-pardavėjo, sandėlinin-
ko, manikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafi-
kos, maketavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.
Bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – suteikiamas apgyvendinimas, maitinimas. 
Platesnė informacija www.vzdrmc.lt tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras  
kviečia neįgaliuosius, turinčius 0–45 % darbingumo lygį ir 
šiuo metu nedirbančius, registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

Lietuvos paraplegikų  
asociacijos vertybė – iniciatyvūs, 

drąsūs, aktyvūs žmonės

Asociacijos akiratyje – 
dėmesys įvairioms 

sritims 
„Šiandien esame Lietuvos pa-

raplegikų asociacijos Landšafto 
terapijos ir rekreacijos centre, 
kuriam per pastaruosius 20 me-
tų skyrėme daug dėmesio ir juo 
labai didžiuojamės, nes tai yra 
vienintelis tokio pobūdžio ne-
įgaliesiems pritaikytas centras 
Baltijos jūros pakrantėje“, – pra-
dėdamas šventinį renginį sakė 
LPA prezidentas Juozas Berna-
tavičius. Jis pasidžiaugė, kad Sta-
nislovo Kutkevičiaus idėja įkurti 
centrą, kuriame negalią turintie-
ji galėtų burtis, ilsėtis, bendrau-
ti, visiškai įgyvendinta. Tačiau 
centro įkūrimas, tobulinimas ir 
nuolatinis darbas jame yra tik 
viena iš asociacijos veiklos sri-
čių. „LPA aktyviai ir daug dirba 
gindama neįgaliųjų teises, rūpin-
damasi viešosios aplinkos pri-
taikymu judantiesiems vežimė-
liais, išsakydama savo poziciją 
Seimui, Vyriausybei bei kitoms 
valstybės institucijoms svars-
tant įstatymus ar jų pakeitimus. 
LPA yra Europos žmonių su nu-
garos smegenų pažeidimais kon-
federacijos steigėja ir narė. Joje  

Į šventinį renginį suplūdo Lietuvos paraplegikų asociacijos nariai, veteranai, garbės svečiai. 

(nukelta į 5 psl.)
Nijolės Senkuvienės ir dar 19 LPA narių rankose – asociacijos veiklos metus 
simbolizuojantys balti balandžiai. 

A. Milieškienės nuotr.

Bedarbės patirtis 
nedžiugino 

Reorganizavus ankstesnę 
darbovietę Jelena pusę metų bu-
vo bedarbė. Apie šią patirtį mo-

Ir profesinių 
žinių įgijo, 

ir gyvenimo 
iššūkiams 
pasirengė

teris prisimena nenoriai. Pasak 
Jelenos, informacijos apie jos ne-
galią niekada nelydėjo palankus 
darbdavio vertinimas. Tai ji pa-
tyrė porai mėnesių įsidarbinusi 
vieno iš didžiųjų prekybos cen-
trų kasininke. 

Negalia į J. Jakšanovos gyve-
nimą įsibrovė netikėtai. Avarija, 
ilgiau nei savaitę trukusi komos 
būsena, kilniaširdiškas dono-
ro šeimos sprendimas paauko-
ti artimojo organus ir auksinės 
profesoriaus Vytauto Sirvydžio 
rankos – tokia seka susidėlio-
jo svarbiausi antram gyvenimui 
iš nebūties Jeleną sugrąžinę jos 
gyvenimo momentai. Sunkių su-
žalojimų patyrusiai jaunai mote-
riai buvo transplantuota širdies 
aorta. Nors nuo tų lemtingų įvy-
kių jau prabėgo daugiau kaip 
20 metų, profesorius V. Sirvy-
dis iki šiol įdėmiai seka Jelenos 
sveikatą – sykį per metus atlie-
ka širdies echoskopiją, apžiūri, 
kaip laikosi persodinta aorta. Ir 
kaskart padrąsina: donoro orga-
nas – ne tas pats, kaip iš plastma-
sės pagamintas protezas. 

Egidijaus Skipario nuotr. Jelena Jakšanova ištikima šeimos tradicijoms. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Vidurvasaris. Žmonės vaikšto gatvėmis atsipalai-
davę, o senamiesčio lauko kavinės vakarais pri-

mena dūzgiančius bičių avilius. Kiti išvažiavę į sodus, 
prie ežerų, upių ir jūrų mėgaujasi išsiilgtomis poilsio 
valandomis gamtoje. Rodos, viskas tobula ir kartu su 
šiltu vasaros vėju ore sklando būties lengvumo atmos-
fera. Tačiau ar visi tai pastebi, mato ir jaučia? Tikriau-
siai karštomis dienomis daugelis skundžiasi, kad per 
karšta, kai atvėsta – kad per šalta. O gal oras jūsų ne-
veikia, bet skundžiatės dėl to, kad socialinės įmonės 
įdarbina neįgaliuosius tik „dėl vaizdo“, kad mieste taip 
trūksta nuolydžių, pritaikymų, jog norisi tik į užsie-
nį išvažiuoti ir t.t.

Vilas Bauvenas (angl. Will Bowen) sukūrė judėji-
mą „Pasaulis be skundų“, kuris jau dabar vienija dau-
giau kaip 10 mln. žmonių iš 106 šalių. Judėjimas grin-
džiamas žmogaus teisių aktyvistės Majos Angelau (an-
gl. Maya Angelou) filosofine pozicija, kad jei tau kas 
nors nepatinka – turi tai pakeisti, jei negali pakeisti – 
turi keisti požiūrį, bet skųstis negali. V. Bauvenas tei-
gia, kad žmonės nori gyventi gausoje ir būti laimingi. 
Gausa ir gerovė prasideda nuo priėmimo ir dėkingu-
mo už tai, ką jau turime, o ne nuo nuolatinio skundi-
mosi dėl to.

Judėjimo dalyvių tikslas – 21 dieną iš eilės ant 
riešo nešioti silikoninę apyrankę. Vadinasi, 21 dieną 
žmogus turi nesiskųsti dėl nieko, nekritikuoti ir neap-
kalbėti. Kiekvieną kartą pasiskundus, apyrankę reikia 
perdėti ant kitos rankos riešo ir vėl viskas prasideda 
nuo pirmos dienos. Dažniausiai šis 21 dienos iššūkis 
žmonėms užtrunka nuo 4 iki 8 mėnesių. Per tą laiką 
spėja susiformuoti įprotis gyventi sąmoningiau bei 
jausti atsakomybę už ištariamus žodžius.

Tyrimai rodo, kad nuolatinis skundimasis neigia-
mai veikia žmonių sveikatą, santykius, karjerą. V. Bau-
venas siūlo įvairius būdus, kaip galima skatinti ma-
žinti aplinkinių skundimąsi. Pavyzdžiui, jeigu nori 
sustabdyti kieno nors skundimąsi, reikia paklausti, o 
kas jam sekasi gerai – šeimoje, darbe ar užsiimant sa-
vo hobiu. Tikriausiai žmogus vis tiek kalbės ne apie 
tai, kas sekasi, o kas yra blogai. Patikinus, kad supra-
tote jo išsakytą mintį, reikėtų dar kartą perklausti: o 
tai kas vis dėlto sekasi gerai?

Kartais žmonės skundžiasi ir nori parodyti, kad tai 
nėra jų atsakomybė arba nuo jų sprendimų nepriklau-
so. Štai neįgalusis sako, kad neįmanoma kovoti su vie-
tos savivaldybe dėl aplinkos prieinamumo gerinimo 
miegamuosiuose rajonuose. Tuomet galima paklaus-
ti – o jeigu tai būtų įmanoma, kaip jis tai darytų? Taip 
formuluojamas klausimas leidžia žmogui įžvelgti ga-
limybes konkrečioje situacijoje.

Apkalbos dažniausiai pagrįstos tuo, kad žmogus 
nori parodyti, kad jis geresnis už apkalbamąjį. Tar-
kim, „jis nieko neveikia, tik skundžiasi, kad viskas ne-
įgaliesiems yra blogai“. Kitą apkalbinėjantis žmogus 
iš tikrųjų bando gauti patvirtinimą, kad jis mąsto tei-
singai. Jeigu pritariama, jis ir toliau skųsis, todėl ge-
riau pabrėžti to žmogaus gerąją savybę. Šiuo atveju 
galima pasakyti: „Visada žavėjausi tavo gebėjimu bū-
ti veikliu ir niekad nesiskųsti“.

Kai kurie žmonės skundžiasi norėdami pasiteisin-
ti dėl savo nesėkmių. Tai yra racionalizavimas, kodėl 
susiklosčiusios aplinkybės jam neleido veikti. Pavyz-
džiui, „nenuvykau į egzaminą, nes neatvažiavo žema-
grindis autobusas“. Geriausias būdas tokioje situaci-
joje – ne parodyti žmogaus kaltumą, o pasiūlyti jam 
pagalvoti, kaip geriau būtų galima pasielgti ateityje 
pakliuvus į tokio pobūdžio situaciją.

Nors skundimasis ir savigailos jausmas laikomas 
jau genuose įsišaknijusiu lietuvių bruožu, galbūt šią 
nuostabią ir tobulą vasarą galime pasiryžti ir pradė-
ti tai keisti? Ir tuomet stebėdami savo ir kitų elgesį, 
bandydami keisti požiūrį, galėsime padaryti išvadas, 
ar mūsų gyvenimo kokybė gerėja, ar tampame veik- 
lesni ir prisiimame daugiau atsakomybės už savo žo-
džius ir veiksmus. 

Pasaulis be skundų

Apie tai,
kas

jaudina

Šilutė:

Palanga:
 Nors ši vasara nelepina 
šiluma ir saulėtais orais, 
Palangos neįgalieji nenu-
simena ir bando praskai-
drinti nuotaiką kitaip. Lie-
pos viduryje jie buvo išvykę 
į vieną iš šiaurės Aukštaiti-
jos miestų – Biržus. Apie šią 
išvyką „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiške papasakojo Pa-
langos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Antanas 
Šiupinys.

Išvykome anksti ry-
te,  kad suspėtumėme 
kuo daugiau pamatyti šio 
nuostabaus krašto. 

Atvykome į Biržus, kur 
mūsų jau laukė gidė Ingri-
da. Ji papasakojo apie Bir-
žų kraštą, jo istoriją, apro-
dė karstines įgriuvas, ku-
rių ten ‒ be galo! Viena 
ypač paliko mums dide-
lį įspūdį. Tai vadinamo-
ji Karvės ola. Jos gylis 12 
metrų, o po ja ‒ dar įspū-
dingesni požeminiai urvai. 
Toliau važiavome apžiūrė-
ti nepaprasto grožio gam-
tos objekto – Kirkilų kars-
tinių ežerėlių, kurie susi-
darė dėl karstinių įgriu-
vų. Šiuo metu ten statomas 
apžvalgos bokštas, nuo ku-

Šiaurės Aukštaitija – 
nuostabus kraštas

rio atsivers visas vietovės 
vaizdas. 

Pamatėme Astravo 
dvarą, nuo kurio tiesiasi 
ilgiausias Lietuvoje medi-

nis pusės kilometro ilgio 
pėsčiųjų tiltas per Širvė-
nos ežerą. Perėjus jį, pa-
tenki tiesiog į miestą.

Papietavę apžiūrėjome 

Radvilų rūmų muziejų, ku-
riame eksponuojama me-
džiaga apie Biržų kraštą. 
Vis dėlto įspūdingiausia 
buvo edukacinė progra-
ma „Žaldoko alaus kelias“. 
Mus pasitiko folkloro an-
samblis su šokiais ir dai-
nomis. Buvome supažin-
dinti su alaus atsiradimu, 
jo gamyba, degustavome 
keletą biržietiško alaus rū-
šių. Mus pavaišino ir nami-
ne gira, sūriu, visoje Lie-
tuvoje garsėjančia Biržų 
duona. Buvome pakvies-
ti ir patys dalyvauti šioje 
programoje: šokome, dai-
navome liaudies dainas, 
net bandėme skudučiuo-
ti. Nustebome sužinoję, 
kad Biržų krašte yra net 4 
skirtingos alaus daryklos. 
Šis kraštas nuo seno gar-
sėja aludaryste. 

Dėkingi esame draugi-
jos tarybai, kuri sumanė 
ir organizavo šią išvyką. Ji 
yra dalis socialinės reabili-
tacijos neįgaliesiems prog- 
ramos, integruojančios į 
visuomenę, ‒ taip galėjo-
me susipažinti su kitu Lie-
tuvos kraštu. Juk dauge-
liui iš mūsų pavieniui tai 
padaryti būtų tiesiog ne-
įmanoma. 

Akmenė:
  Redakcijai parašęs 
A. Šiaulys papasakojo apie 
Akmenės rajono neįgalių-
jų draugijos narių viešna-
gę Biržuose.

Į kelionę išsirengę 
Akmenės neįgaliųjų drau-
gijos nariai aplankė Bir-
žų žemės gelmių muzie-
jų, grafo Tiškevičiaus va-
saros dvarą, pasigrožėjo 
dirbtiniu Širvėnos ežeru, 
į kurį nutiestas 525 m il-
gio tiltas. Grafas Tiškevi-
čius sujungė dvi upes, te-
kančias pro Biržus, buvo 

Pasisėmėme žinių 
apie Lietuvos istoriją

iškastas ežeras. Žemes ne-
šė prie pilies, pylė aplink ją 

Kelionėje į Biržus Akmenės neįgalieji daug pamatė ir sužinojo. 

pylimus. Iš gido sužinojo-
me, kad Biržų pilį 7 kartus 

puolė švedai, 2 kartus ji 
buvo sudeginta. Pilies rū-
syje buvome supažindinti 
su alaus darymo tradicijo-
mis, šio krašto dainomis. 

Aplankėme ir šį kraš-
tą garsinančias karstines 
duobes ‒ Karvės olą ir kt. 

Grįždami namo užsu-
kome į Kryžių kalną, pa-
statėme kryžių, sukal-
bėjome maldą už rajono 
žmones su negalia. Kelio-
nės pabaigoje aplankėme 
Papilės apžiūros bokštą. 
Namo visi grįžome gerai 
nusiteikę, pasisėmę žinių 
apie Lietuvos istoriją. 

Palangiškiai apžiūri garsiąją Karvės olos karstinę įgriuvą.

 Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė laiške „Bičiulys-
tei“ papasakojo, ką įdo-
maus pamatė kelionėje po 
Biržų kraštą.

Tik saulei patekėjus 53 
Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai išvyko į 
tolimą Biržų miestą. Pir-
mas sustojimas ir susitiki-
mas – su rajono Biržų ne-
įgaliųjų draugijos nariais. 
Visus nustebino mažy-
tis namelis, kuriame taip 
jaukiai įsikūrę darbuoja-
si draugijos nariai. Biržų 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Lidija Dai-
nuvienė su nemažu būre-
liu narių svetingai sutiko, 
pasidalijome darbo patir-
timi prie arbatos puodelio 
ir skanių bandelių. Biržie-
čius pakvietėme pas mus 
į svečius. Draugiškai pa-

Pažintis su Biržų 
kraštu

linkėję vieni kitiems ge-
ros sveikatos, išvykome į 
pažintinę kelionę po Bir-
žus. Gide mums buvo is-
torijos mokytoja Otilija 
Petronytė.

Paskui nuvykome į So-
deliškių dvaro sodybą, 
esančią netoli Latvijos pa-

sienio. Per ekskursiją ap-
žiūrėjome XX a. pradžios 
aukštaičių sodybą, dar vei-
kiantį 1924 m. vėjo malū-
ną, senovinius motocik- 
lus, automobilius, trakto-
rius, garo mašinų kolek-
ciją, iš arti grožėjomės el-
niais, patys kepėme duo-

nos bandeles, prie pietų 
stalo (lauke) valgėme žvė-
rienos patiekalus. 

Po skanių pietų pasu-
kome į Rinkuškių alaus 
daryklą-restoraną. Daly-
vavome edukacinėje prog- 
ramoje „Alaus kelias“. Čia 
susipažinome su alaus vi-
rimo paslaptimis, sužino-
jome, kokių papročių lai-
kėsi mūsų senoliai. Degus-
tavome 6 rūšių alų su šal-
tais užkandžiais. 

Susipažinę su įdomiau-
siomis Biržų vietomis, su-
kome Kryžių kalno link. 
Visiems malonu dar kar-
tą pasivaikščioti šventos 
žemės takeliais, sukalbėti 
padėkos maldą už laimin-
gą kelionę, susikaupus pa-
būti savo mintyse. 

Už nuoširdų bendravi-
mą esame dėkingi biržie-
čiams, ypač jų pirmininkei 
Lidijai, o už surengtą ke-
lionę – savo draugijos pir-
mininkei Laimai Dulkytei. 

Šilutiškiai svečiavosi Biržų krašte.
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Zarasai:

Jelena ir pati tai jaučia. Po 
transplantacijos sugrįžo jėgos, 
moteris atsigavo. Ir sūnų Maksi-
mą pagimdė, užaugino. Žinoma, 
prisižiūri, stengiasi nepervargti, 
nuolat vartoja vaistus. 

Dėl ligos ar patirtos traumos 
darbingumo ar jo dalies nete-
kusiems žmonėms įsidarbinti 
nelengva. Darbo birža neįgalia-
jam ne kažin ką tegali pasiūlyti. 
J. Jakšanova nesitenkino perio-
diniu registravimusi, pati ieško-
jo naujų galimybių. Vieną die-
ną Darbo biržoje moters dėme-
sį patraukė Žirmūnų darbo rin-
kos mokymo centro stendas su 
išvardytomis profesijomis. Tarp 
jų buvo ir apskaitininko specia-
lybė. Jelena neslėpė, kad nors ir 
buvo baigusi buhalterijos moks-
lus, tačiau tvirtai nesijautė. Ko-
mijoje, kur gimė tremtinių šei-
moje, jos įgytas aukštasis išsi-
lavinimas neturėjo nieko ben-
dro su vis populiarėjančiomis 
kompiuterinėmis buhalterinės 
apskaitos tvarkymo programo-
mis. Informacinės technologijos 
sparčiai žengia į priekį, tad rei-
kia kelti kvalifikaciją. 

Naudingų žinių srautas
Darbo biržoje pasidomėju-

si, ar negalėtų dalyvauti moky-
muose, ir išgirdusi teigiamą at-
sakymą, labai apsidžiaugė. Žir-
mūnų darbo rinkos mokymo 
centre apskaitininko profesiją 
pasirinkusiems neįgaliesiems 
kompiuterizuotai buhalterijai 
skiriama labai daug dėmesio. 
Dėstytoja Irina Šinkauskienė 
apskaitininkus moko dirbti „Ste-
ko“ programa. 

Paskaitas Jelena prisimena 
kaip gausų labai naudingų žinių 
srautą – net pačius sudėtingiau-
sius dalykus dėstytoja gebėjo iš-
aiškinti paprastai ir visiems su-
prantamai. Todėl kai vėliau įsi-
darbinusiai Jelenai gana greitai 
reikėjo persiorientuoti ir įsisa-
vinti „Finvaldos“ programą, mo-
teris nepatyrė jokio streso – die-
nos pakako, kad suprastų skir-
tumus ir suvoktų, kaip naudotis 
kita buhalterine programa. 

Atsakomybės 
nesibaimino

Po Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centre praleistų 6 mė-
nesius trukusių mokymų reikė-
jo pradėti rimtai žalgytis darbo. 
Jelena laiko veltui negaišo – ge-
rai apgalvotą savo gyvenimo ap-
rašymą išsiuntė internetiniam 
darbo paieškos portalui. Ir ga-
na greitai sulaukė kvietimo po-
kalbiui. Pasikalbėti ją pakvietė 
šiandieninės darbovietės akci-
ninkas. Išsilavinimas, siekis to-
bulėti, rusų kalbos mokėjimas 
buvo svarbiausi Jelenos prana-
šumai. Naujasis darbdavys jai 
pasiūlė vadovauti naujai užda-
rajai akcinei bendrovei – viską 
pradėti nuo nulio. „Pabandy-
kim“, – atsakė atsakomybės ne-
sibaiminusi moteris. 

Pernai balandžio 1 d. ką tik 
užregistruotoje bendrovėje vie-

Ir profesinių žinių įgijo, 
ir gyvenimo iššūkiams 

pasirengė
 „Bičiulystei“ laiškelį parašiu-
si Jolanta Survilienė papasako-
jo apie Zarasų rajono neįgaliųjų 
draugijos vasaros keliones.

45 Zarasų rajono neįgalių-
jų draugijos nariai buvo išvy-
kę pailsėti į Šventąją. Pajūrį pa-
siekėme jau vakare, bet įsikūrę 
dar spėjome ir saulę palydėti. 
Visas dienas buvo geras oras – 
galėjome iki soties lepintis sau-
lės voniomis. Vakarais laukė 
Šventosios linksmybės bei pra-
mogos. Aplankėme ir už 15 km 
nuo Šventosios esantį pramogų 
kompleksą „HBH Juozo Alus“, at-
sigaivinome kavinėje, pasigro-
žėjome gamta, parku su įvairio-
mis medinėmis skulptūromis, 
Malūnų kaimu, pelkių tiltu, ne-
dideliu zoologijos sodu. Pasižiū-
rėti tikrai buvo į ką.

Norintieji savarankiškai nu-
vyko į Palangą. Kas važiavo – ne-
pasigailėjo: pamatė šokančius 
fontanus, Gintaro muziejų, bo-
tanikos sodą, Birutės kalną, pa-
sivaikščiojo Palangos tiltu. Bu-
vo organizuota išvyka ir į Nidą. 

Įspūdžių kupinos vasaros 
kelionės

Šventojoje dienos prabėgo la-
bai greitai.  

Zarasų rajono žmonės su ne-
galia buvo išvykę ir į tradicinę 
šventę Talačkoniuose. 22 drau-
gijos nariai į ją važiavo Zarasų 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos skirtu transportu. Susi-
tikome su bičiuliais iš kitų rajo-
nų, klausėmės muzikos, apžiū-
rėjome rankdarbius, skanavo-
me kareiviškos košės, grožėjo-

mės Balsių malūnu. Grįždami 
aplankėme Biržų rajone esan-
čią įgriuvą, vadinamą Karvės 
ola, Biržų pilį, pasivaikščiojome 
pėsčiųjų tiltu per Širvėnos eže-
rą. Visi kupini įspūdžių ir geros 
nuotaikos vėlai vakare grįžome 
namo. Dėkojame Zarasų rajono 
savivaldybės administracijai, 
pirmininkei Ramunei Prakapa-
vičienei ir nekantriai laukiame 
kitų naujų kelionių. 

Poilsis Šventosios mokymų ir reabilitacijos centre.

Šeduva:
  Šeduvos miesto neįgaliųjų 
draugijos narė Irmina Beneše-
vičiūtė „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiške pasidalijo įdomių kelionių 
įspūdžiais.

Įpusėjus vasarai Šeduvos 
miesto neįgaliųjų draugija džiau-
giasi ekskursijomis, pilnomis ge-
rų įspūdžių. Neišdildomą įspūdį 
paliko Bauskės rajone, netoli Jel-
gavos, stovintys dažnai Baltijos 
Versaliu vadinami Rundalės rū-
mai. Tai baroko ir rokoko archi-
tektūros stiliaus šedevras. Šie 
rūmai ir šalia esantis sodas, di-
džiausi šio stiliaus statiniai La-
tvijoje. Yra išlikę dalis čia buvu-
sių originalių baldų, kurie mena 
seną istoriją. Originalios porce-
liano žvakidės patraukė kiekvie-
no ekskursijos dalyvio akis. Su-
žavėjo ir  vaizduojamosios, de-
koratyvinės dailės kūriniai. Šalia 
rūmų įrengtas įspūdingas fonta-
nas, gražus parkas. 

Sužavėjo Rundalės rūmų so-
do grožis. „Spalvų išsiilgusioms 
akims atsivėrė raudonų, gelto-
nų, baltų rožių laukai. Akimis, 
uosle ir, rodos, širdimi į save 
sugėrėme įvairiaspalvius vaiz-
dus ir kvapus. Šiame sode pa-
sijuntama tarsi rojuje“, – sakė 
ekskursijos dalyviai. Grįždami 
namo jie užsuko dar ir į Balsių 
malūną Pasvalyje. 

Neįgalumas neturi tapti kliū-

Spalvingos ekskursijų 
akimirkos

timi, trukdančia keliauti. Kiek- 
vienas esame unikalus ir turi-
me dalyvauti visuomenės gyve-
nime. Todėl buvo suorganizuota 
dar viena išvyka į Mingės kaimą. 

Ankstyvų rytą keliauninkai 
patraukė Šilutės link. Mingės 
kaimas yra įsikūręs ant Minijos 
upės kranto, todėl pagrįstai lan-
kytojų dar vadinamas lietuviška 
Venecija. Neverta net ir sakyti, 

kad be plaukiojimo laivu eks-
kursija tikrai nebūtų visavertė. 
Pasiplaukioję laivu nuo Uosta-
dvario Nidos link, grįžome atgal 
į Mingės kaimą, kur jaukioje ka-
vinėje „Mingės egzotika“ skaniai 
pietavome. 

Į namus visi važiavo kupini 
įspūdžių ir vildamiesi, kad atei-
tyje dar teks pakeliauti po gra-
žiąją mūsų Lietuvėlę.

Šeduvos keliauninkai prie Rundalės rūmų.

Alytaus r.:
 Aldona Krickienė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais panoro pasi-
dalyti mintimis iš Alytaus rajono 
neįgaliųjų draugijos organizuo-
tos literatų popietės.

Liepos viduryje visi, kurie ra-
šo ar mėgsta poeziją, rinkosi pas 
Alytaus rajono neįgaliųjų drau-
gijos narę Ireną Karalukienę, gy-
venančią Genių kaime.

Apžiūrėję labai gražiai su-
tvarkytą sodybą ir sulaukę rajo-
no neįgaliųjų draugijos ansam-
blio „Šypsena“, pradėjome popie-

Žavėjo eilės, dainos ir 
lovatiesių paroda 

tę. Skambėjo ansamblio dainos 
ir mūsų literatų eilės. Jų buvo 
įvairių: apie gimtinę, apie meilę 
ir humoristinių. Susirinkusieji 
nė vieniems negailėjo plojimų.

Džiaugėmės renginyje sulau-
kę ir svečių: „Užubalių gojaus“ 
bendruomenės pirmininkės Fi-
lomenos Lazauskienės ir Alytaus 
miesto neįgaliųjų draugijos pir-
mininkės Jūratės Kamičaitienės. 

Greitai bėgo laikas, bet skirs-

tytis niekas neskubėjo. Visi gro-
žėjosi sodybos šeimininkės su-
rengta lovatiesių paroda „Iš mo-
čiutės skrynios“ ir mūsų būrelio 
auksarankių rankdarbiais. 

Iki pavakarių skambėjo mu-
zika ir dainos. Tai dar vienas ren-
ginys, padovanojęs žmonėms ge-
rą nuotaiką, pasibuvimą su drau-
gais ir pažįstamais. Dėkojame už 
jį mūsų draugijos pirmininkei 
Marytei Bernatavičienei. 

na pradėjusi dirbti Jelena šian-
dien sėkmingai vadovauja 12 
žmonių kolektyvui. Ką tik į jį 
direktorė priėmė dar vieną Žir-
mūnų darbo rinkos mokymo 
centre profesinės reabilitacijos 
programą baigusį apskaitininką 
likimo bičiulį Romualdą Politi-
ką. Kaip jau ne kartą yra nutikę, 
Žirmūnų darbo rinkos moky-
mo centro Profesinės reabilita-
cijos skyriaus vadovai, darbuo-
tojai visada stengiasi savo mo-
kiniams padėti susirasti darbą. 
Ir šįsyk Jelenai paskambino ir 
padėti paprašė buvusi dėstyto-
ja I. Šinkauskienė, su kuria mo-
teris iki šiol bendrauja. O UAB 
„Finanlita“ kaip tik žvalgėsi dar 
vieno darbuotojo... 

Jelena džiaugiasi galėjusi 
ištiesti pagalbos ranką dar vie-
nam neįgaliam žmogui ir taip 
tarsi atsidėkojusi jos pačios gy-
venimą nauja vaga nukreipu-
siems Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centro darbuotojams. 
Pasak moters, iš 12 žmonių gru-
pės, kurie kartu su ja baigė Pro-
fesinės reabilitacijos programą, 
dirba tik dviese, todėl nesava-
naudiška bičiulių pagalba labai 
reikalinga. 

Buhalterija – šeimos 
tradicija

Skaičių pasaulis nesvetimas 
visai J. Jakšanovos šeimai. Jele-
na šypsosi: polinkį į buhalteriją, 
ko gero, paveldėjo iš mamos, il-
gai dirbusios vienos didelės ša-
lies įmonės vyriausiąja buhalte-
re. Savo profesiją mėgusi mote-
ris niekada blogu žodžiu nemi-
nėjo nei balansų sudarymo lai-
kotarpio, nei kitų šio sudėtingo 
darbo niuansų. Tiesa, kai UAB 
„Finanlita“ įsidarbinusi Jelena 
užsiminė mamai, kad jai teks rū-
pintis 10 įmonių buhalterija, ši 
ne juokais sunerimo: ką tu sau 
galvoji, tai neįmanoma... 

Kritiniais momentais Jelena 
visada mintyse dėkoja Žirmū-
nų darbo rinkos mokymo cen-
trui, jo dėstytojams (ypač ten 
dirbančioms psichologėms), iš-
mokantiems ne tik pasirinktos 
specialybės pagrindų, bet ir iš-
ugdantiems pasitikėjimą savo 
jėgomis, suformuojantiems po-
zityvų požiūrį į gyvenimo iššū-
kius, vidinį nusiteikimą – „Aš ga-
liu“. Šios pamokos Jelenai sutei-
kė tvirtybės, užsispyrimo, ska-
tino siekti užsibrėžtų tikslų. Ne 
visada buvo lengva, bet šiandien 
moteris džiaugiasi, kad jos vado-
vaujama įmonė tvarko jau nebe 
10, o daugiau kaip 30 skirtingų 
bendrovių buhalterinę apskai-
tą ir priekaištų iš jų nesulaukia.

Į skaičių pasaulį paniręs ir 
Jelenos sūnus Maksimas – tre-
čiosios giminės kartos atžala. 
Šiemet vaikinas baigė gimna-
ziją ir nedvejodamas pasirin-
ko močiutės, mamos pramintą 
kelią – verslo vadybos ir audito 
studijas ISM Vadybos ir ekono-
mikos universitete. Tai bus dar 
viena nauja ir įdomi kryptis Jak-
šanovų šeimos taip vertinama-
me skaičių pasaulyje.

Aldona DELTUVAITĖ
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Psichologo patarimaiDaktaras
Aiskauda

Nemėgstate česnako  
ar svogūno? 

Išbandykite daržinį porą

Kas yra meditacija?
Meditacija – tai minčių 

transformacija. Gyvenime daug 
ko negalime valdyti, bet galime 
išmokti kontroliuoti savo min-
tis ‒ negatyvias pakeisti pozity-
viomis. Meditacija ‒ tai savotiš-
ka proto mankšta, būdas jį treni-
ruoti. Lotyniškas žodis medita-
ri reiškia „susikoncentruoti, su-
telkti“. Toks ir meditacijos tiks-
las – sulėtėti ir sustabdyti nepa-
liaujamą minčių aktyvumą.

Meditacijos nauda
Nenuostabu, kad meditaci-

jos praktika išliko iki šių die-
nų. Jos naudą patvirtina daugy-
bė mokslinių tyrimų. Šiuolaiki-
niai eksperimentai suteikia ga-
limybę pamatuoti, kaip skiria-
si medituojančių ir nemedituo-
jančių žmonių fizinė bei proti-
nė būsenos.

Meditacija padeda smege-
nims nuraminti kūną, sumažin-
ti kraujo spaudimą, veikia šir-
dies ir kvėpavimo dažnius. Me-
dituojantys žmonės greičiau pa-
sveiksta po infekcinių ligų, pa-
vyzdžiui, gripo. Taip pat tai yra 
vienas iš būdų mažinti skaus-
mą (atliktų tyrimų duomenimis, 
meditacija veikia efektyviau nei 
nuskausminamieji). Po kelių 
meditacijos seansų sumažėja ne 
tik skausmas, bet ir jo sukelia-
mo nemalonumo, nepatogumo 
jausmas. Meditacija ypač svar-
bi vyresnio amžiaus žmonėms. 
Pastebėta, kad ji lėtina pilkosios 
smegenų medžiagos nykimą, o 
tai atitolina senatvinę demenci-
ją. Be to, tai veikia visas smege-
nis, o ne atskiras jų dalis. Moks-
lininkų teigimu, kasdienė me-
ditacija demencijos prevencijai 
turi daugiau naudos nei kryžia-
žodžių sprendimas. Vis dėlto di-
džiausią įtaką ji daro ne fizinei, 
o psichinei būsenai.

Meditacija yra vienas geriau-
sių streso įveikos būdų. Ji ugdo 
ramybę, padeda atpažinti ir ge-
riau suvokti skausmą bei nei-

Meditacija – pagalba  
ir kūnui, ir sielai

giamas emocijas (baimę, pyk-
tį), padeda suvokti, kaip kovo-
ti su nemaloniais jausmais ir 
išgyvenimais, neleidžia šioms 
emocijoms užvaldyti minčių. Jei 
žmogus linkęs kaltinti save dėl  
nesėkmių, meditacija padeda 
priimti gyvenimą tokį, koks jis 
yra, visus jo teigiamus ir nei-
giamus aspektus. Štai, pavyz-
džiui, istorija apie moterį, var-
du Dženifer, kuri dirbo politikų 
patarėja ir daug keliaudavo, kol 
jos neužklupo išsėtinė sklero-
zė. Kaip išsigelbėjimą ji įvardija 
būtent meditaciją. „Aš sergu li-
ga, kuri priverčia atsigręžti į sa-
ve. Meditacija man padeda pri-
imti savo ligą. Save tyrinėti yra 
taip pat įdomu kaip keliauti į už-
sienį. Meditacija pakeičia gyve-
nimo suvokimą ir daro jį malo-
nesnį.“ Medituojantys žmonės 
labiau vertina savo gyvenimą.

Meditacija naudinga ne tik 
pačiam žmogui, bet ir aplinki-
niams, su kuriais jis bendrauja. 
Medituojantys žmonės yra la-
biau empatiški, tai reiškia, kad 
jie geriau suvokia kitų patiria-
mus jausmus, gali geriau į juos 
reaguoti. Meditacijos praktika 
sumažina socialinį nerimą. Pa-
gerėjus psichinei būklei, page-
rėja ir tarpusavio santykiai.

Meditacijos  
technikos

Meditacijos technikų yra 
įvairių, bet jas visas sieja ramy-
bė ir susikaupimas. Pradedant 
medituoti geriausia išbandyti 
įvairias technikas ir pasirinkti 
labiausiai tinkamą. Tai praktikos 
reikalaujantis užsiėmimas, todėl 
pradedant medituoti svarbu nu-
siteikti, kad iš pradžių pavyks ne 
viskas. Vis dėlto reguliariai me-
dituojant įgūdžiai stiprėja, min-
tis ir kvėpavimą kontroliuoti da-
rosi vis lengviau, o teigiami re-
zultatai tampa vis labiau paste-
bimi. Šios paprastos technikos 
padės meditaciją paversti kas-
dieniu įpročiu.

Meditacijos praktika be galo sena. Pirmieji įrašai apie 
ją padaryti 1500 prieš Kristų Indijoje. Gerokai vėliau 
ji išplito Kinijoje, meditaciją perėmė ir budizmas. Tam 
tikra meditacijos forma pastebima ir krikščionybėje 
meldžiantis. Meditacijos praktika siejama su dauge-
liu religijų, bet ji tokia naudinga ir universali, kad vis 
labiau skverbiasi į kasdienį žmogaus gyvenimą. Šian-
dien, kalbėdami apie meditaciją, retai ją įsivaizduoja-
me kaip mistišką ritualą, kurį atlieka tik budistų vie-
nuoliai. Mokslininkai vis dažniau tiria šį reiškinį ir jo 
įtaką kasdieniam gyvenimui. O įtaka tikrai stulbinanti.

Daržinis poras (toliau – po-
ras) – dvimetis (kartais ir 

daugiametis) česnakinių šeimos 
svogūninis augalas plačiais laiš-
kais, pailgu svogūnėliu. Jis arti-
mas ropiniams svogūnams (iš vi-
so priskaičiuojama apie 400 svo-
gūnų rūšių, iš kurių tik 228 rūšys 
priskiriamos daržovėms) ir čes-
nakams, pasižymi ne tokiu aitriu 
kvapu ir švelnesniu skoniu. Ši 
prieskoninė, maistinė ir vaistinė 
daržovė būna 40–80 cm aukščio. 
Pirmaisiais metais poras užaugi-
na lapus su netikru stiebu (pas-
tarasis ir vartojamas maistui), 
antraisiais – suformuoja sėklas. 
Maistui naudojama tiek apatinė 
porų stiebo dalis, tiek jauni ža-
li lapai. Beje, porai būna žiemi-
niai (stiebas storas ir trumpas), 
kurie vartojami kaip daržovės, 
ir vasariniai (stiebas plonas ir 
ištįsęs) – kaip sultinių ir sriubų 
prieskonis. Maistui tinka porai, 
turintys tvirtą baltąją ir nesuvy-
tusią žaliąją dalį.

Cheminė sudėtis
Poras turi (ypač gausu ver-

tingų medžiagų baltojoje stie-
bo dalyje) 90 % vandens, daug 
dietinės ląstelienos, pakanka-
mą kiekį angliavandenių, kver-
cetino, kempferolio, liuteino, vi-
dutinišką kiekį eterinio aliejaus 
(jame yra sieros ir jos junginių, 
iš kurių ypač svarbus sieros jun-
ginys alicinas), fitoncidų, balty-
mų, cukraus, proteino, krakmo-
lo, organinių rūgščių, karotenoi-
dų (iš jų mūsų organizme pasi-
gamina vitaminas A), vitaminų 
(B grupės [B1, B2, B3, B6], C, E, H 
[biotino], K, PP, folio rūgšties), 
šiek tiek baltymų, kalcio, kalio, 
fosforo, geležies, magnio, man-
gano, natrio, nikelio, nedidelį 
kiekį oksalatų.

Poras kulinarijoje
Ši daržovė mažai kalorin-

ga – 100 gramų produkto turi 
tik apie 33 kilokalorijas. Poras 
tinka sriuboms, troškiniams, sa-
lotoms, užkandžiams, padažams 
arba – tai praktikuojama kai ku-

Paaiškinimas: mg – miligramas (1 mg = 1/1000 gramo); mkg – mik- 
rogramas (1 mkg = 1/1000 miligramo).

riose Pietų Europos šalyse – tie-
siog gali būti valgomas su juoda 
duona ir druska. Poras, kaip ir 
svogūnas, puikiai dera su mė-
sos, žuvies valgiais, kiaušinie-
ne, sūriu (dažniausiai smulkin-
tais porais pagardinami gatavi 
valgiai). Pavyzdžiui, prancūzai 
susmulkinto poro įmaišo į teš-
lą, troškintą porą valgo su tar-
kuotu sūriu ar grybais. Kartais 
poras konservuojamas, džiovi-
namas (kad išsilaikytų per žie-
mą), ir dėl to nepraranda savo 
naudingųjų savybių. Taip pat 
galima porą užšaldyti (kartu su 
kitomis daržovėmis), nesibaimi-
nant, kad nukentės jo maistinės 
ar gydomosios savybės. 

Įsidėmėtina! Šviežią porą šal-
dytuve galima laikyti ne ilgiau 
kaip savaitę, šaldymo kamero-
je – apie 3 mėn. Beje, išdžiovintas 
poras gerai išsilaiko iki 12 mėn. 
Džiovinimui poras paruošiamas 
taip: stiebas supjaustomas žie-
dais, laiškai taip pat susmulki-
nami – bus lengviau džiovinti. 
Džiovinama įvairiais būdais: 1) 
šiek tiek sušildytoje paprastoje 
orkaitėje, 2) mikrobangėje kros-
nelėje, 3) kambario temperatū-
ros vėdinamoje patalpoje. Ne-
reikia baimintis, jog džiūdamas 
poras neteks biologiškai aktyvių 
medžiagų; po šios procedūros, 
pavyzdžiui, baltojoje poro daly-
je vitamino C netgi padaugėja.

Gydomosios savybės:
● gerina apetitą;
● aktyvina virškinimo sistemos 

veiklą;
● stiprina tulžies pūslės ir kepe-

nų veiklą;
● didina fizinį ir protinį darbin-

gumą (padeda įveikti fizinį ir 
protinį nuovargį, susikoncen-
truoti, stiprina atmintį ir gebė-
jimą apdoroti sudėtingą infor-
maciją);

● gerina regėjimą;
● normalizuoja medžiagų apy-

kaitą (tai ypač svarbu turint 
polinkį tukti);

● naikina šlapimo pūslės užde-
gimą sukėlusį užkratą;

● lėtina prostatos, žarnyno ir 
kiaušidžių vėžio vystymąsi (tai 
susiję su pore esančiu kverce-
tinu, kempferoliu ir kai kurio-
mis kitomis medžiagomis);

● padeda organizmui šalinti šla-
kus;

● neleidžia kauptis skysčiams, 
skatina šlapimo išsiskyrimą;

● tinka sergant širdies ir krau-
jagyslių ligomis, mažakrau-
jyste, artritu, podagra, skor-
butu, reumatinėmis ligomis, 
ateroskleroze (poro medžia-
gos mažina „blogojo“ choles-
terolio įsiurbimą žarnyne, ne-
leidžia susidaryti cholestero-
lio apnašoms vidinėse krau-
jagyslių sienelėse);

● poro fitoncidai kartu su kito-
mis gydymo priemonėmis pa-
deda įveikti kosulį, anginą, slo-
gą, tinka gydant tuberkuliozę, 
dizenteriją; 

● palengvina kvėpavimą sergant 
šienlige, gripo metu, persišal-
džius;

● valo žarnyną nuo toksinų, ge-
rina normaliosios (naudingo-
sios) mikrofloros veiklą;

● pasižymi kraujospūdį normali-
zuojančiomis savybėmis (šiek 
tiek mažina kraujospūdį).

Pastaba. Nedera porą vartoti be 
saiko ir dar ilgą laiką, nes ga-
li padidėti skrandžio sulčių 
rūgštingumas, atsirasti kito-
kių virškinimo sutrikimų bei 
pakilti arterinis kraujospūdis.

Paaiškinimai:
1. Skorbutas – liga, kurią su-

kelia ilgalaikė vitamino C stoka 
maiste arba jo nepakankamas 
įsisavinimas dėl ligos – virški-
nimo organų negalavimo, infek-
cijos. Ši liga pasireiškia progre-
suojančiu dantenų kraujavimu, 
kraujo gamybos ir regeneraci-
jos (atgaivinimo, atnaujinimo) 
sutrikimu.

2. Fitoncidai – nuodingos au-
galų medžiagos, saugančios juos 
nuo parazitų, kenkėjų, žolėdžių 
gyvūnų.

3. Toksinai – biologinės kil-
mės nuodai: nuodingos me-
džiagos, slopinančios organiz-
mo fiziologines funkcijas, susi-
darančios daugelyje bakterijų, 
nuodinguosiuose augaluose ir 
gyvūnuose, kai kuriuose gry-
beliuose; 

4. Mikroflora – mikrobų rū-
šių visuma, esanti kokioje nors 
terpėje ar organizme.

Poras nevartotinas, kai:
● sergama skrandžio arba dvyli-

kapirštės žarnos opalige, gas-
troduodenitu (skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos uždegi-
mu); beje, kai poras valgomas 
mažais kiekiais ir tik retkar-
čiais, šių ligų paūmėjimo pa-
prastai nebūna;

● sergama oksalatų (rūgštynių 
rūgšties druskos) kilmės inks-
tų akmenlige;

● žmogus alergiškas nikeliui ir 
jo junginiams (poras turi daug 
nikelio).

Romualdas OGINSKAS

Daržovė  
(100 g)

Vitaminai 

C 
mg

E
mg

B1 
mg

B2 
mg

B3 
mg

B6
mg

H
mkg

česnakas 14 0,01 0,2 0,08 0,15 0,2 1,5

svogūnas 7,13 0,07 0,03 0,02 0,17 0,15 3,5

poras 26 0,53 0,09 0,07 0,14 0,26 1,6

Priedas. Porui artimų daržovių kai kurių vitaminų kiekių palygi-
namoji lentelė: 
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dalyvauja 24 Europos šalių at-
stovai. Tai įrodo, kad veikiame 
plačiau nei vien Lietuvoje.“

J. Bernatavičius sakė ypatin-
gai besididžiuojąs, kad asocia-
cijoje buriasi drąsūs, aktyvūs, 
norintys savarankiškai gyven-
ti žmonės. Į tai dėmesį atkreipė 
ir Premjeras Algirdas Butkevi-
čius, kurio sveikinimą susirin-
kusiesiems perdavė Premjero 
padėjėja Genovaitė Paliušienė 
ir visuomeninis patarėjas Alek-
sandras Pacevičius: „Jūsų akty-
vumas leido siekti palankesnių 
įstatymų neįgaliesiems asmens 
sveikatos priežiūros, socialinės 
apsaugos, aplinkos pritaikymo, 
švietimo ir mokslo srityse. Lin-
kiu Jums sveikatos ir jaustis ne 
tik lygiaverčiais piliečiais, bet ir 
aktyviais mūsų šalies kūrėjais.“

Šventėje dalyvavusi Neįga-
liųjų reikalų departamento di-
rektorė Asta Kandratavičienė 
atkreipė dėmesį, kad asociaci-
jos narių amžiaus vidurkis – 34 
metai. Tai jauni, veržlūs, reiklūs, 
principingi žmonės, kurių inicia-
tyvas ir idėjas turime palaikyti.  

Idėja – lyg sniego 
kamuolys

Elmai Kutkevičienei Mon-
ciškės – tarsi antrieji namai. Jau 
7-eri metai, kai LPA įkūrėjas 
S. Kutkevičius iškeliavęs Anapi-
lin, tačiau kiekvieną vasarą į jo 
įsteigtą centrą atvažiuojanti mo-
teris sako tebejaučianti čia tvy-
rančią vyro dvasią. Ir džiaugia-
si, kad jo pradėti darbai perėjo 
į atsakingų žmonių rankas, kad 
Monciškės išliko vieta, kur gali 
rinktis rateliais judantys žmo-
nės, mėgautis gamtos teikiamais 
malonumais, dalyvauti asociaci-
jos rengiamuose projektuose. 

Elma iki smulkmenų prisi-
mena Landšafto terapijos ir re-
kreacijos centro atsiradimo is-
toriją. Viskas prasidėjo nuo po-
kalbio su Palangos reabilitacijos 
ligoninės, kurioje rateliais judė-
jęs Stanislovas su jį lydėjusia El-
ma sėmėsi sveikatos, direkto-
riumi Virginijumi Biskiu. Šis S. 
Kutkevičiui užsiminė turintis 
vietelę, kuri labai tiktų stubu-
ro pažeidimus patyrusius žmo-
nes buriančiai asociacijai. Elma 
prisimena Stanislovą buvus di-
džiulį optimistą, labai mėgu-
sį įvairiausias idėjas. O čia dar 
V. Biskis padrąsino sakydamas, 
kad, jo nuomone, tik Stanislo-
vas gali ten įkurti rateliais ju-
dančius žmones iš keturių na-
mų sienų išvaduosiantį centrą. 
Netrukus Monciškėse jau susi-
tiko keliese: Šventosios girinin-
kas Rimantas Kviklys, V. Biskis 
ir S. Kutkevičius su žmona. „Čia 
tikras rojaus kampelis. Va čia 
aš matau ateitį, tuos žmones, 
kuriems reikia šios dvasios er-
dvės“, – vyro žodžius prisimena 
E. Kutkevičienė. 

Tačiau tai buvo tik pradžia, 
tik toji sniego gniūžtė, kurią dar 
reikėjo paridenti nuo kalno, kad 
ji apkibtų storu sluoksniu – or-
ganizacinį darbą išmanančiais 
žmonėmis, jų geranoriška pa-

galba, parama, supratimu. O tai 
nebuvo paprasta. 

Jubiliejiniame renginyje da-
lyvavęs asociacijos veteranas 
Petras Šakalys prisiminė, kad 
kai Likėnuose sutiktas S. Kut-
kevičius pasidalijo būsimo cen-
tro vizija, idėja atrodė viliojan-
čiai, bet kai sykiu su Gribėnais 
ir savo žmona, taip pat judan-
čia rateliais, atvažiavo apžiūrėti 
šios vietos, įspūdis buvo gerokai 
prastesnis. Kemsynais apaugusi 
laukymė tikrai nebuvo patraukli.

Bet priešintis S. Kutkevičiaus 
entuziazmui P. Šakalys neban-
dė. Jam buvo pavesta pasirūpin-
ti, kad būsima stovyklavietė tu-
rėtų vandenį, kad būtų įrengtas 
tualetas. Ir pagalbininką davė – 
sveiką žmogų iš Kauno.

Per metus laukymė buvo iš-
lyginta, vieta pradėjo panašėti 
į tokią, kur buvo galima pradė-
ti organizuoti poilsį – statytis 
palapines, lauko sąlygomis ga-
mintis maistą, nuriedėti pasi-
grožėti jūra. 

Kaunietė Gražina Lekavičie-
nė ir dabar prisimena didžiulį 
nerimą, kai dar su keliais rate-
liais judančiais žmonėmis pir-
mą kartą atvažiavo į Monciškes. 
„Visur smėlis, rateliai klimpsta, 
pavažiuoti neįmanoma... O įsi-
kurti turėję padėti statybinin-
kai jau rengiasi namo... – pasa-
koja Gražina. – Šiaip taip pavyko 
juos įkalbėti pagelbėti.“ Moteris 
šypsodamasi pasakoja, kaip sto-
vyklavietės pakraštyje šie sukalė 
ilgą stalą. Į išsivirtą sriubą nuo-
lat prilydavo, bet, pasak jos, la-
bai skani ji būdavo...

Gražus 
bendradarbiavimo 

pavyzdys
Kiek romantiškų prisimini-

mų su Landšafto terapijos ir re-
kreacijos centro kūrimo pradžia 
besietų asociacijos veteranai, gy-
venimas palapinėse S. Kutkevi-
čiaus netenkino. Jis ėmė ieškoti 
rimtos paramos savo vizijai įgy-
vendinti. 

G. Paliušienė prisimena, kad 
1997-aisiais S. Kutkevičius bu-
vo porą kartų atvažiavęs į tuo-
metinę Invalidų reikalų tarybą, 
kurios sekretoriato vadove ji bu-
vo. LPA įkūrėjas tarybos narius 
informavo, kad pajūryje skir-
ta žemė planuojamam įrengti 
Landšafto terapijos ir rekreaci-
jos centrui, papasakojo, kaip ten 

Lietuvos paraplegikų asociacijos vertybė – 
iniciatyvūs, drąsūs, aktyvūs žmonės

žmonės gyvena palapinėse, pra-
šė paramos. Deja, niekas neįsi-
klausė į jo pasakojimą. 

„1998-ųjų rugpjūtį iš Vaiko 
raidos centro pasiskolinau fil-
mavimo kamerą ir atvažiavau į 
Monciškes. Ką pamačiau, viską 
nufilmavau: po lietaus iš pala-
pinių lendančius neįgaliuosius, 
antklodėmis aptvertą tualetą, 
aprūdijusią cisterną su vande-
niu, kartu atstojusią ir dušą, – 
„Bičiulystei“ pasakojo G. Paliu-
šienė. – Kalbėjausi su žmonėmis. 
Visi pasakojo, kaip jiems čia ge-
rai, kad jie ir toliau čia kasmet 
suvažiuos, net jeigu niekas nieko 
ir nepastatys. Parvažiavau, posė-
dyje parodžiau filmuotą medžia-
gą. Tada buvo priimtas sprendi-
mas, kad šiems žmonėms reikia 
padėti. Nutarta svarstant 1999 
metų finansavimą šiai stovyklai 
skirti pinigų.“

Apie tokį palankų sprendimą 
sužinojęs S. Kutkevičius iškart 
pasiūlė įkasti būsimo centro pra-

džią ženklinančią kapsulę. Lap-
kričio pradžioje pačiame skly-
po kampe buvo iškasta duobė, į 
ją S. Kutkevičius, V. Biskis, G. Pa-
liušienė įleido tą simbolinę kap-
sulę ir pasakė: pradžia padary-
ta. 1999 m. pavasarį buvo pradė-
tas statyti pagrindinis korpusas. 

O, kaip žmonės sako, gera 
pradžia – pusė darbo.  Netru-
ko atsirasti ir daugiau rėmėjų. 
Pasak G. Paliušienės, Landšafto 
terapijos ir rekreacijos centras –
valstybės, savivaldybės, girinin-
kijos susitelkimo vardan gražaus 
tikslo pavyzdys. Žinoma, daug 
pastangų įdėjo ir pačios Parap-
legikų asociacijos žmonės. Šian-
dien visi džiaugiasi, kad inicia-
tyvą į savo rankas perėmęs jau-
nimas garbingai tęsia pirmtakų 
tradicijas. 

Kad tokios istorijos 
nesibaigtų

Landšafto terapijos ir rekre-
acijos centras LPA nariams – ne-
atsiejama jų gyvenimo dalis. Tai 
patvirtino šventiniame renginy-
je kalbėjęs vyriausias asociaci-
jos narys Henrikas Mataitis. Pir-
mą kartą į Monciškes jis atvažia-
vo 2000-aisiais. Patys sunkiausi 
periodai jau buvo praėję – Hen-
rikas jau rado pastatytą pagrin-
dinį korpusą, keletą namelių, bet 
dar buvo ir didelių palapinių, 
kuriose gyveno neįgalieji. Svar-
biausia, kad jį pasitiko draugiš-
ki veidai, kolektyvas – visi buvo 
tarsi tvirta šeima. 

Naujausias asociacijos na-
rys Mindaugas Baltuška neslėpė, 
kad pasakojimai apie šio centro 
pradžią jam skamba kaip įdo-
mios fantastinės istorijos. Pasak 
vaikino, norėtųsi, kad dar po 20 
metų viskas būtų taip pasikei-
tę, patobulėję, kad pasakojimus 
apie šiandieninę situaciją naujie-
ji asociacijos nariai irgi palydėtų 
su šypsena. „Kad daugiau būtų 
tų istorijų“, – linkėjo Mindaugas. 

Į 20-ojo asociacijos gimta-
dienio istoriją bus įrašytas ne 
tik šios bendruomenės narių pa-
gerbimas, padėkos, sveikinimai. 
Šventinį renginį gražiai paįvairi-
no iš 20-ies rateliuose sėdinčių 
neįgaliųjų rankų į dangų paleisti 
balandžiai. Jubiliejines iškilmes 
palydėjo ir puikus Liudo Mika-
lausko, Egidijaus Bavikino bei 
Evelinos Sašenko koncertas, ma-
loniu siurprizu tapo vidurnaktį 
surengtas kolektyvo „Ugnies šo-
kis“ pasirodymas.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Puikiai nusiteikę šventinio renginio dalyviai.

LPA vėliavą patikėta pakelti Neįga-
liųjų reikalų departamento direkto-
rei Astai Kandratavičienei ir asocia-
cijos veteranui Petrui Šakaliui.

Landšafto terapijos ir rekreacijos centro administratorė Rasa Ostrauskienė 
ir LPA valdybos narė Aušrinė Packevičiūtė. 

(atkelta iš 4 psl.)

Nesvarbu, kurią meditacijos 
techniką pasirinksite, visoms 
joms būdinga kelios bendros re-
komendacijos. Geriausia medi-
tuoti ryte, kai esate pailsėję, gal-
voje dar nesisuka mintys apie 
būsimus darbus ir užduotis. 
Jei gyvenate ne vieni, perspėki-
te namie esančius žmones, kad 
jums netrukdytų (arba pakvies-
kite juos prisijungti – kartu vi-
suomet drąsiau ir smagiau). Jei 
yra galimybė, meditacijai pa-
skirkite atskirą kambarį ar jo 
dalį, kurioje dėmesio neblašky-
tų ne vietoje sudėti daiktai. Už-
sidekite žvakę, patogiai atsisės-
kite ar atsigulkite, užsimerkite 
ir pradėkite. Pirmiesiems kar-
tams pakaks 2–3 minučių, pa-
lengva laiką ilginkite iki pusva-
landžio ar net valandos.

Kvėpavimas
Lengviausia pradėti medi-

tuoti susitelkus į kvėpavimą. 
Kvėpuokite lėtai, bet natūraliai, 
priverstinai nesistenkite. Jaus-
kite, kaip kūnas juda įkvepiant 
ir iškvepiant. Įkvėpdami ir iš-
kvėpdami galite mintyse skai-
čiuoti, tai padės neįsileisti pa-
šalinių minčių. Taip pat galite 
trumpam sulaikyti kvėpavimą 
prieš įkvėpdami ir iškvėpda-
mi. Jei mintys nuklydo, grąžin-
kite dėmesį į kvėpavimą.

Mantra
Kartokite mintyse jums pa-

tinkančią maldą ar posakį. Tai 
gali būti vos keli jus įkvepian-
tys žodžiai. Svarbiausia, kad tai, 
ką sakote, būtų artima, įkvėptų. 
Neskubėkite, derinkite žodžius 
su kvėpavimu, darykite pauzes. 
Viskas turi vykti kuo natūra-
liau, be didelių pastangų.

Muzika
Muzika – vienas geriausių 

būdų atitrūkti nuo supančio 
pasaulio. Meditacijai pasirin-
kite ramią muziką ar net gam-
tos garsus (puikiai tinka paukš-
čių, lietaus, jūros). Pasistenkite 
įsiklausyti, ne tik girdėti, bet ir 
jausti muziką. Atkreipkite dė-
mesį į jos garsumą – ji neturi bū-
ti labai garsi, kad neblaškytų ir 
neerzintų, bet negali būti ir per 
tyli, nes tuomet turėsite steng-
tis ją išgirsti, o tai trukdys atsi-
palaiduoti ir susikoncentruoti.

Įsivaizdavimas
Galvoje dažnai sukasi įvai-

rūs vaizdai. Užsimerkite ir 
leiskite jiems kilti, keistis. Ne-
sistenkite įsivaizduoti ko nors 
konkretaus, nesistenkite „įgar-
sinti“, papasakoti kylančių vaiz-
dų. Pasiduokite vaizduotės tėk- 
mei ir stebėkite, kur ji nuneš. 
Patys nustebsite, kokia laki yra 
jūsų fantazija.

Meditacija – vienas stipriau-
sių ginklų prieš kasdienes ne-
gandas. Nors išmokti medituoti 
nėra labai paprasta, bet jos tei-
kiama nauda didžiulė. Pradėti 
medituoti niekada ne per vė-
lu. Paverskite šią praktiką kas-
dieniu ritualu, tokiu kaip dan-
tų valymasis, ir nepastebėsite, 
kaip pasikeis jūsų gyvenimas. 
Juk svarbu rūpintis ne tik kū-
nu, bet ir siela.

Parengė

Miglė LEVINIENĖ
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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, rugpjūčio 10 d. 
9.15 Komisaras Reksas (10/12) 

N-7. 10.05 Senis (253) N-7. 11.05 
Šunų ABC (10) (kart.). 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Paslaptingoji 
Afrika 2. Ledo ir ugnies žemė (subti-
tr., kart.). 12.55 Klausimėlis.lt. 13.05 
Pasaulio panorama (kart.). 13.30 Sa-
vaitė (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 Naisių va-
sara. 6 sezonas (67, 68). 15.50 Pua-
ro (10/1) Mėlynojo traukinio paslaptis 
N-7. 17.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Teisė žinoti. 21.50 Premjera. Šlovės 
dienos (27) N-7. 22.45 Vakaro žinios. 
23.00 Premjera. Rugpjūčio karas. 
Dok. f. Gruzija, 2014 m. N-7. 1.05 
Puaro (10/1) Mėlynojo traukinio pa-
slaptis (kart.) N-7. 2.40 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 3.35 Naisių vasara. 6 
sezonas (67, 68) (kart.). 4.20 Auksi-
nis protas (kart.). 5.35 Keliai. Maši-
nos. Žmonės (kart.). 

Antradienis, rugpjūčio 11 d. 
9.15 Komisaras Reksas (11/1) 

N-7. 10.05 Senis (254) N-7. 11.05 
Šlovės dienos (27) (kart.) N-7. 11.55 
Rugpjūčio karas. Dok. f. Gruzija, 
2014 m. N-7. (kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 Nai-
sių vasara. 6 sezonas (69, 70). 15.50 
Puaro (10/2) Po laidotuvių N-7. 17.35 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 18.30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
19.05 Auksinis protas. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 
Loterija „Perlas“. 21.00 Stilius. 21.50 
Premjera. Šlovės dienos (28) N-7. 
22.45 Vakaro žinios. 23.00 Juoda-
barzdis (1, 2) N-7. 0.30 Puaro (10/2) 
Po laidotuvių (kart.) N-7. 2.15 Laba 
diena, Lietuva. (kart.). 3.10 Naisių va-
sara. 6 sezonas (69, 70) (kart.). 4.00 
Auksinis protas (kart.). 5.15 Teisė ži-
noti (kart.). 

Trečiadienis, rugpjūčio 12 d. 
9.15 Komisaras Reksas (11/2) 

N-7. 10.05 Senis (255) N-7. 11.05 
Šlovės dienos (28) (kart.) N-7. 11.55 
Stilius (kart.). 12.45 Specialus tyri-
mas. 13.30 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (Subtitr., kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 
Naisių vasara. 6 sezonas (71, 72). 
15.50 Puaro (10/3) Kortas ant stalo 
N-7. 17.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Gyvenimas. 21.50 Premjera. Šlovės 
dienos (29) N-7. 22.45 Vakaro ži-
nios. 23.00 Juodabarzdis (3, 4) N-7. 
0.30 Puaro (10/3) Kortas ant stalo 
(kart.) N-7. 2.15 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.10 Naisių vasara. 6 sezonas 
(71, 72) (kart.). 4.00 Auksinis protas 
(kart.). 5.15 Stilius (kart.). 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d. 
9.15 Komisaras Reksas (11/3) 

N-7. 10.05 Senis (256) N-7. 11.05 
Šlovės dienos (29) (kart.) N-7. 11.55 
Emigrantai. 12.45 Gyvenimas (kart.). 
13.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (Subtitr., kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 Naisių va-
sara. 6 sezonas (73, 74). 15.50 Pua-
ro (10/4) Sėkmės krantas N-7. 17.35 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 18.30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
19.05 Auksinis protas. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 Lo-
terija „Perlas“. 21.00 Premjera. Žai-
dimas (3, 4) N-14. 22.45 Vakaro ži-
nios. 23.00 Premjera. Mamona, arba 
Pinigų galia (1, 2) N-14. 1.00 Puaro 
(10/4) Sėkmės krantas (kart.) N-7. 
2.35 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.30 
Naisių vasara. 6 sezonas (73, 74) 
(kart.). 4.15 Auksinis protas (kart.). 
5.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitr., kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 14 d. 
9.15 Komisaras Reksas (11/4) 

N-7. 10.05 Senis (257) N-7. 11.05 
Šventė Kvėdarnoje 2015 (kart.). 
12.50 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (kart.). 13.45 Klausimėlis.lt. 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 Naisių vasara. 6 sezonas 

(75, 76). 15.50 Puaro 11 (11/1) Tre-
čioji mergina N-7. 17.30 Kelias į lai-
mę (2/1) Režisieriai. N-7. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 19.20 
Kelias į laimę (2/2) N-7. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 
Loterija „Perlas“. 21.00 Duokim ga-
ro! 22.40 Įtariamasis. Trileris. JAV, 
2004 m. N-14. 0.30 Auksinis balsas. 
1.30 Puaro 11 (11/1) Trečioji mergi-
na (kart.) N-7. 3.10 Naisių vasara. 6 
sezonas (75, 76) (kart.). 3.55 Keliai. 
Mašinos. Žmonės (kart.). 4.25 Duo-
kim garo! (kart.). 

Šeštadienis, rugpjūčio 15 d. 
6.05 Stilius (kart.). 6.55 Gyveni-

mas (kart.). 7.40 Rojus Lietuvoj (2/20, 
21). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Prem-
jera. Padūkėliai marsupilamiai (2/5). 
9.25 Premjera. Animalija (31). 9.50 
Čia mūsų namai. TV f. 4 d. 11.05 
Mūsų miesteliai. Ramygala. III dalis. 
12.00 Žolinės atlaidai Pivašiūnuose. 
Tiesioginė transliacija. 14.05 Žolinių 
vainikas Pivašiūnuose. Dok. f. 2013 
m. 14.35 Vaikų ir jaunimo populia-
riosios vokalinės muzikos festiva-
lis „Laumės juosta 2015“. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Sveikinimų koncertas. 18.45 Delfinai 
ir žvaigždės. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Žagarės vyš-
nių festivalis 2015. Renkasi geriau-
sieji. 23.10 Tomo Krauno afera. Ro-
mantinė kriminalinė komedija. JAV, 
1999 m. (Subtitr.) N-7. 1.05 Baltais 
klavišais per juodą gyvenimą. Juozo 
Erlicko autorinis vakaras. 2012 m. 
3.25 Žolinių vainikas Pivašiūnuose. 
Dok. f. 2013 m. (kart.). 3.50 Žaga-
rės vyšnių festivalis 2015. Renkasi 
geriausieji (kart.). 

Sekmadienis, rugpjūčio 16 d. 
6.05 Klausimėlis.lt. 6.20 Ry-

to suktinis su Zita Kelmickaite. 7.15 
Šventadienio mintys. 7.40 Rojus Lie-
tuvoj (2/22–24). 9.00 Premjera. Pa-
dūkėliai marsupilamiai (2/6). 9.25 
Premjera. Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (15). 9.40 Šervudo padau-
ža Robinas Hudas (15). 9.50 Maža-
sis princas (6). 10.15 Čaplinas (2). 
10.25 Gustavo enciklopedija (Sub-
titr.). 10.55 Brolių Grimų pasakos. 
Mėlyna švieselė. Vokietija, 2010 m. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Paslaptingoji Afrika 2. 2/3 d. Ma-
dagaskaras. Pabaisų sala (subtitr.). 
13.00 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl (5/2) Palšas žirgas. 
N-7. 14.35 Vaikų ir jaunimo populia-
riosios vokalinės muzikos festivalis 
„Laumės juosta 2015“. 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.15 Kau-
kazo legendos. 17.00 Gyvenimas 
(kart.). 17.50 Stilius (kart.). 18.40 
Bėdų turgus. 19.30 Pasaulio pano-
rama. 19.55 Savaitė 20.30 Panora-
ma. 21.00 Giminės po 20 metų (19). 
22.00 Lietuviško kino vakaras. Nar-
cizas. Drama. Lietuva, Graikija, N-7. 
(Subtitr.). 23.40 Akacijų alėja 2014. 
0.25 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Mis Marpl (5/2) Palšas žirgas (kart.) 
N-7. 1.55 Kaukazo legendos (kart.). 
2.35 Auksinis balsas (kart.). 3.30 Bė-
dų turgus (kart.). 4.15 Mūsų mieste-
liai. Ramygala. III dalis (kart.). 5.05 
Pasaulio panorama (kart.). 5.30 Sa-
vaitė (kart.). 

(17, 18) N-7. 11.00 Aklos vestuvės 
(5) N-7. 12.00 Meilė ar pinigai? (1) 
N-7. 12.30 Transformeriai. Praimas 
(23) N-7. 13.00 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą (25). 13.30 Simpsonai 
(17, 18) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(99, 100) N-7. 15.30 Laukinė Esme-
ralda (119) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mote-
rų laimė (39) N-7. 20.00 Ta proga! 
(11) N-7. 21.00 Meilė ar pinigai? (2) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 
Vaizdo dienoraštis. Fantastinis trile-
ris. JAV, 2012 m. N-7. 0.10 Išdavystė 
(12) N-14. 1.05 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (9) N-14. 2.00 Detektyvė 
Fišer (6) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 12 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Po-

nas Jangas (10). 7.25 Čipas ir Dei-
las skuba į pagalbą (25). 7.55 Simp-
sonai (17, 18) (kart.) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2159). 10.00 Virtuvė 3 
(19, 20) N-7. 11.00 Ta proga! (11) 
N-7. 12.00 Meilė ar pinigai? (2) N-7. 
12.30 Transformeriai. Praimas (24) 
N-7. 13.00 Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą (26). 13.30 Simpsonai (19, 20) 
N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (101, 102) 
N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda (120) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Kontrolinės Lietu-
vos vyrų krepšinio rinktinės varžybos. 
Lietuva – Austrija. 20.10 Pertrauko-
je – "3 už Lietuvą. Šeimų ir žvaigdžių 
krepšinio turnyras. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.25 Vikingų loto. 22.30 
11.6. Trileris. Prancūzija, 2013 m. 
N-14. 0.40 Išdavystė (13) N-14. 1.30 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (10) 
N-14. 2.25 Detektyvė Fišer (7) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Po-

nas Jangas (11). 7.25 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (26). 7.55 Simpso-
nai (19, 20) (kart.) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2160). 10.00 Medikai (1)  
N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 13.00 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (27). 
13.30 Simpsonai (21, 22) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (103, 104) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (121) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Moterų laimė (40) N-7. 20.00 
Banzai (5). 21.00 Meilė ar pinigai? (3) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 
Žmogus be praeities. Trileris. Kana-
da, 2010 m. N-14. 0.20 Skandalas 
(1) N-14. 1.20 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (11) N-14. 2.15 Detekty-
vė Fišer (8) N-7.

Penktadienis, rugpjūčio 14 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Po-

nas Jangas (12). 7.25 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (27). 7.55 Simpso-
nai (21, 22) (kart.) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2161). 10.00 Medikai (2) 
N-7. 11.00 Banzai (5). 12.00 Meilė ar 
pinigai? (3) N-7. 12.30 Transforme-
riai. Praimas (25) N-7. 13.00 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą (28). 13.30 
Simpsonai (23, 24) N-7. 14.30 Ma-
žoji nuotaka (105, 106) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (122) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Ledynmetis. Animacinė ko-
medija. JAV, 2002 m. 21.05 Vanduo 
drambliams. Romantinė drama. JAV, 
2011 m. N-7. 23.35 Varnas. Trileris. 
JAV, 2011 m. N-14. 1.45 Šeimos 
galva. Romantinė komedija. JAV, 
2000 m. N-7. 

Šeštadienis, rugpjūčio 15 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Gar-

fildas. Komedija. JAV, 2004 m. 8.30 
Garfildas 2. Komedija. JAV, 2006 m. 
10.05 Šuo vardu Diukas. F. šeimai. 
Kanada, 2012 m. 11.55 Asteriksas 
ir Obeliksas. Misija Kleopatra. Nuo-
tykių komedija. Prancūzija, Vokie-
tija, 2002 m. N-7. 14.05 Parduotu-
vių maniakės išpažintis. Romantinė 
komedija. JAV, 2009 m. N-7. 16.15 
Smokingas. Veiksmo komedija. JAV, 
2002 m. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Narnijos kronikos. Aušros užkariau-
tojo kelionė. Nuotykių f. JAV, 2010 
m. N-7. 19.30 Pertraukoje – Euro-
jackpot. 21.20 Dievo siųstas. Trileris. 
JAV, Kanada, 2004 m. N-14. 23.30 
Klastingi namai. Mistinė drama. JAV, 
2011 m. N-14. 1.15 Džesmina. Dra-
ma. JAV, 2013 m. N-7. 

Sekmadienis, rugpjūčio 16 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (11) N-7. 7.30 LOL (Daug juo-
ko) (15) N-7. 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (4). 8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 9.00 Statybų TV. 
Laida. 9.30 Dama ir valkata. Anima-
cinis f. JAV, 1955 m. 11.05 Katinas 
su skrybėle. Nuotykių f. JAV, 2003 
m. 12.45 Išdykėlis Danstonas. Ko-

Pirmadienis, rugpjūčio 10 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (47, 48). 6.55 Monstrai 
prieš ateivius (17) (kart.). 7.25 Kung 
Fu Panda (2) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (61) N-7. 8.50 Ko 
nori mergina. Romantinė komedija. 
JAV, 2003 m. (kart.) N-7. 11.00 Po-
licijos akademija 4. Civiliai patruliai. 
Komedija. JAV, 1987 m. (kart.) N-7. 
12.40 Na, palauk! (16). 12.50 Tomo 
ir Džerio pasakos (3) (kart.). 13.15 
Monstrai prieš ateivius (18). 13.45 
Kung Fu Panda (3). 14.10 Ponia Di-
la (8) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra, kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Tikras gyvenimas. Tė-
vo nuodėmės. 20.30 Tikras gyve-
nimas. Akimirkos silpnumas. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Delta būrys. Veiksmo f. Izraelis, JAV, 
1986 m. N-14. 0.45 Dalasas (2) N-7. 
1.40 Juodasis sąrašas (16) N-7. 2.35 
Užribis (2) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 11 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (49, 50). 6.55 Monstrai 
prieš ateivius (18) (kart.). 7.25 Kung 
Fu Panda (3) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (62) N-7. 8.50 
Nes aš taip pasakiau. Romantinė 
komedija. JAV, 2007 m. (kart.) N-7. 
10.50 Išlaisvinti Vilį 4. Pabėgimas iš 
Piratų įlankos. Nuotykių f. šeimai. 
JAV, 2010 m. (kart.). 12.55 Tomo 
ir Džerio pasakos (4) (kart.). 13.20 
Monstrai prieš ateivius (19). 13.45 
Kung Fu Panda (4). 14.10 Ponia Dila 
(9) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.15 Yra, kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 Tikras gyvenimas. Meilės 
testas. 20.30 Tikras gyvenimas. Liki-
mo linija. 21.30 Žinios. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS. PREMJERA 10 balų 
žemės drebėjimas. Veiksmo f. JAV, 
2014 m. N-7. 23.55 Dalasas (3) N-7. 
0.50 Juodasis sąrašas (17) N-7. 1.45 
Užribis (3) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 12 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (51, 52). 6.55 Monstrai 
prieš ateivius (19) (kart.). 7.25 Kung 
Fu Panda (4) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (63) N-7. 8.50 
Mano vyras gali. 10.25 Norim dar! 
Su Radistais. N-7. 12.20 Oplia!. N-7. 
Humoro šou 12.45 Oplia!. N-7. Hu-
moro šou 13.15 Monstrai prieš atei-
vius (20). 13.45 Kung Fu Panda (5). 
14.10 Ponia Dila (10) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras 
gyvenimas. Patėvio meilė. 20.30 Ti-
kras gyvenimas. Numizmatas. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Baudžiamasis būrys. Veiksmo f. JAV, 
2013 m. N-14. 0.15 Dalasas (4) N-7. 
1.10 Juodasis sąrašas (18) N-7. 2.05 
Užribis (4) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (1, 2). 6.55 Monstrai prieš 
ateivius (20) (kart.). 7.25 Kung Fu 
Panda (5) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (64) N-7. 8.50 Mano 
vyras gali. 10.25 Norim dar! Su Ra-
distais. N-7. 12.20 Oplia! N-7. 13.15 
Monstrai prieš ateivius (21). 13.45 
Kung Fu Panda (6). 14.10 Ponia Dila 
(11) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra, kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Tikras gyvenimas. Kon-
kurentai. 20.30 Tikras gyvenimas. 
Sužadėtinis. 21.30 Žinios. 22.10 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Užti-
krintas teisingumas. Veiksmo f. JAV, 
2014 m. N-14. 0.10 Dalasas (5) N-7. 
1.05 Juodasis sąrašas (19) N-7. 2.00 
Sveikatos ABC televitrina (kart.). 2.30 
Programos pabaiga. 

Penktadienis, rugpjūčio 14 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (3, 4). 6.55 Monstrai prieš 
ateivius (21) (kart.). 7.25 Kung Fu 
Panda (6) (kart.). 7.50 Volkeris, 

Teksaso reindžeris (65) N-7. 8.50 
Valanda su Rūta. Vasara (kart.). 
10.15 Lietuvos supermiestas. 12.45 
Oplia! N-7. 13.15 Monstrai prieš atei-
vius (22). 13.45 Kung Fu Panda (7). 
14.10 Ponia Dila (12) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Polici-
jos akademija 5. Užduotis Majamio 
pakrantėje. Komedija. JAV, 1988 m. 
21.20 Įspėjantis pranešimas. Krimi-
nalinis trileris. JAV, 2002 m. N-7. 0.10 
Ilgas savaitgalis. Gamtos kerštas. 
Kriminalinis trileris. Australija, 2008 
m. N-14. 1.55 Baudžiamasis būrys. 
Veiksmo f. JAV, 2013 m. (kart.) N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Su-

perdidvyrių komanda (18). 6.55 Zoro 
(19) (Zorro). 1997 m. Animacinis seri-
alas. JAV. 7.20 Smalsutė Dora (13). 
7.45 Keista šeimynėlė (5). 8.10 Kem-
piniukas Plačiakelnis (3). 8.35 Tomo 
ir Džerio pasakos (5). 9.00 Ponas By-
nas (7). 9.30 Bjaurusis ančiukas. Ani-
macinis f. Rusija, 1957 m. 9.55 Na, 
palauk! (13-15). 10.40 KINO PUSRY-
ČIAI Tomas ir Džeris. Robinas Hudas 
ir linksmasis peliukas. Animacinis f. 
JAV, 2012 m. 11.45 Jaunavedžiai. 
Komedija. JAV, 2005 m. N-7. 13.35 
Žydroji pakrantė. Pabudimas. Nuo-
tykių f. JAV, 2012 m. N-7. 15.25 Pri-
čiupom! N-7. 16.25 Sklinda gandai. 
Romantinė komedija. Australija, JAV, 
2005 m. N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SU-
PERKINAS Smurfai. F. šeimai. JAV, 
2011 m. 21.00 Marmadukas. Nuoty-
kių komedija. JAV, 2010 m. 22.45 Pu-
siau profai. Komedija. JAV, 2008 m. 
N-14. 0.30 Užtikrintas teisingumas. 
2014 m. Veiksmo f. JAV, (kart.) N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 16 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Su-

perdidvyrių komanda (19). 6.55 Zoro 
(20) (Zorro). 7.20 Nickelodeon valan-
da. Smalsutė Dora (14). 7.45 Keis-
ta šeimynėlė (6). 8.10 Kempiniukas 
Plačiakelnis (4). 8.35 Tomo ir Džerio 
pasakos (6). 9.00 Sveikatos ABC te-
levitrina. 9.30 Vilkas ir septyni ožiu-
kai. Animacinis f. Rusija, 1957 m. 
9.45 Gyveno kartą šuo. Animacinis f. 
Rusija, 1982 m. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Berniukas – vilkiukas. Komedija 
šeimai. JAV, Kanada, 2010 m. N-7. 
11.50 Namų areštas. Komedija. JAV, 
1996 m. 14.00 Aeroplanas 2. Tęsi-
nys. Romantinė komedija. JAV, 1982 
m. N-7. 15.45 Pričiupom! N-7. 16.40 
Toledas (9) N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Teleloto. 20.30 Valanda su Rūta. Va-
sara. 21.55 Saulės ašaros. Veiksmo 
f. JAV, 2003 m. N-14. 0.15 Legenda 
apie nuostabiausiąjį Maksimą. Ko-
medija. JAV, 2011 m. S.

Pirmadienis, rugpjūčio 10 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Mistinės istorijos (2) (kart.) N-7. 
8.55 Žurovas. Sunkus kryžius. I dalis. 
Detektyvinis serialas. Rusija, 2010 m. 
(kart.) N-7. 10.45 Kalbame ir rodome 
(237) N-7. 11.40 Prokurorų patikrini-
mas (49) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.50 Runke-
lių sala (5) N-7. 14.45 Amerikos ta-
lentai (4). 15.45 Prokurorų patikrini-
mas (50) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Mentalistas (8) N-7. 19.25 Policija 
ir Ko (6) N-7. 20.25 Pagalbos skam-
butis. N-7. 21.30 Žaibiškas kerštas. 
Kriminalinis veiksmo f. JAV, 2010 m. 
N-14. 23.30 Taikinys (11) N-7. 0.25 
Mentalistas (8) (kart.) N-7. 1.20 Pro-
kurorų patikrinimas (50) (kart.) N-7. 
2.25 Bamba TV. S. 

Antradienis, rugpjūčio 11 d. 
6.00 Policija ir Ko (57) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Policija ir Ko (6) (kart.) N-7. 
8.55 Dainuok mano dainą (kart.). 
10.45 Kalbame ir rodome (238) N-7. 
11.40 Prokurorų patikrinimas (50) 
(kart.) N-7. 12.50 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 13.50 Runkelių sa-
la (6) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(5). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(51) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Menta-
listas (9) N-7. 19.25 Policija ir Ko (7) 
N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.30 Ostinas Pauersas – tarptautinis 
šnipas. Veiksmo komedija. JAV, Vo-
kietija, 1997 m. N-7. 23.20 Taikinys 
(12) N-7. 0.15 Mentalistas (9) (kart.) 

N-7. 1.10 Prokurorų patikrinimas (51) 
(kart.) N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugpjūčio 12 d. 
6.00 Policija ir Ko (58) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (7) (kart.) N-7. 8.55 Lau-
kinis (22, 23) N-7. 10.45 Kalbame ir 
rodome (239) N-7. 11.40 Prokurorų 
patikrinimas (51) (kart.) N-7. 12.50 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13.50 Runkelių sala (7) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (6). 15.45 Prokuro-
rų patikrinimas (52) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Info die-
na. 18.25 Mentalistas (10) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (8) N-7. 20.25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21.30 Palaidotos pa-
slaptys. Romantinė komedija. Didžio-
ji Britanija, JAV, Vokietija, 2002 m. 
N-7. 23.20 Taikinys (13) N-7. 0.15 
Mentalistas (10) (kart.) N-7. 1.10 Pro-
kurorų patikrinimas (52) (kart.) N-7. 
2.15 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d. 
6.00 Policija ir Ko (59) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (8) (kart.) N-7. 8.55 Lau-
kinis (24, 25) N-7. 10.45 Kalbame ir 
rodome (240) N-7. 11.40 Prokurorų 
patikrinimas (52) (kart.) N-7. 12.50 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13.50 Runkelių sala (8) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (7). 15.45 Pro-
kurorų patikrinimas (53) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 In-
fo diena. 18.25 Mentalistas (11) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (9) N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Džiu-
mandži. Nuotykių komedija. JAV, 
1995 m. 23.30 Detektyvė Džonson 
(1) N-7. 0.30 Mentalistas (11) (kart.) 
N-7. 1.30 Prokurorų patikrinimas (53) 
(kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugpjūčio 14 d. 
6.00 Policija ir Ko (60) N-7. 

6.55 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 7.50 Policija ir Ko (9) (kart.) 
N-7. 8.45 Džiumandži. Nuotykių ko-
medija. JAV, 1995 m. (kart.). 10.45 
Kalbame ir rodome (241) N-7. 11.40 
Prokurorų patikrinimas (53) (kart.) 
N-7. 12.50 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13.50 Runkelių sala (9) 
N-7. 14.45 Amerikos talentai (8). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (54) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Patru-
lis. N-7. 19.00 Amerikietiškos imtynės 
(26) N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21.30 Mirtina jungtis. Veiksmo 
f. JAV, Kanada, 2009 m. N-14. 23.20 
Tikras kraujas (2, 3) N-14. 1.30 Pro-
kurorų patikrinimas (54) (kart.) N-7. 
2.35 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugpjūčio 15 d. 
6.50 Amerikos talentai (7, 8) 

(kart.). 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Savaitės kriminalai (kart.) N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Penktoji pavara. 
11.00 PREMJERA. Pasaulio galiū-
nų čempionų lygos etapas Norvegi-
joje. 12.00 Nacionalinė Geografija. 
Gėlavandenių monstrų medžiotojas 
(3). 13.00 Muzikinė kaukė. Ukraina 
(10). 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Žurovas. Kurortinis romanas. 
I dalis. N-7. Rusija, 2010 m. 18.00 
Mistinės istorijos (3) N-7. 19.00 Dai-
nuok mano dainą. 21.00 MANO HE-
ROJUS Karo menas. Atpildas. Veiks-
mo trileris. JAV, 2009 m. N-14. 22.45 
AŠTRUS KINAS Specialioji opera-
cija. Veiksmo trileris. JAV, 2010 m. 
N-14. 0.45 Amerikietiškos imtynės 
(26) (kart.) N-7. 3.00 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugpjūčio 16 d. 
7.00 Mistinės istorijos (3) (kart.) 

N-7. 8.00 Skonis. Kulinarinis šou. 
10.00 FAILAI X. Ekspedicija į Gren-
landijos ledo skydą. 2012 m. 11.00 
Nacionalinė Geografija. Gėlavande-
nių monstrų medžiotojas (4, 5). 13.00 
Džiunglių princesė Šina (32) N-7. 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Žurovas. Ku-
rortinis romanas. II dalis. N-7. 18.00 
Mistinės istorijos (4) N-7. 19.00 MEI-
LĖS ISTORIJOS Inga Lindstrom. Vi-
durvasario tango. Romantinė drama. 
Vokietija, 2010 m. N-7. 21.00 Kultas 
(11, 12) N-14. 2013 m. 23.00 Lūžis. 
Kriminalinis trileris. JAV, Vokietija, 
2007 m. N-14. 1.10 Penktoji pava-
ra (11) (kart.). 2.10 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

medija. JAV, 1996 m. 14.20 Gyve-
nimo bangos (10)  N-7. 16.45 Eks-
trasensų mūšis (16) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Paskutinis jaunikio iš-
bandymas. (Meet the Parents). JAV, 
komedija, 2000. N-7. 21.10 Sniegynų 
įkaitai. (The Grey). JAV, veiksmo dra-
ma, 2011. N-14. 23.40 Padavėjų var-
žybos. (The Slammin' Salmon). JAV, 
komedija, 2009. N-7. 1.30 Kaip pa-
mišę. (Like Crazy ). JAV, romantinė 
drama, 2011. N-7. 

Pirmadienis, rugpjūčio 10 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Po-

nas Jangas (8). 7.25 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (23). 7.55 Simpso-
nai (13, 14) (kart.) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2157). 10.00 Virtuvė 3 (15) 
N-7. 10.30 Virtuvė 3 (16) N-7. 11.00 
Žmogus su geležine kauke. Nuoty-
kių f. D. Britanija, JAV, 1998 m. N-7. 
13.30 Simpsonai (15, 16) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (97, 98) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (118) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Moterų laimė (38) N-7. 20.00 
Aklos vestuvės (5) N-7. 21.00 Meilė 
ar pinigai? (1) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.30 Prieš vidurnaktį. Ro-
mantinė drama. JAV, 2013 m. N-14. 
0.50 Išdavystė (11) N-14. 1.40 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba (8) N-14. 
2.30 Detektyvė Fišer (5) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 11 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Po-

nas Jangas (9). 7.25 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (24). 7.55 Simpso-
nai (15, 16) (kart.) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2158). 10.00 Virtuvė 3 
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Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Neįgalieji 
pasaulyje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Gerais norais pragaras grįstas

Tarnybos automobiliai neįga-
liuosius patogiai atveža iki ke-
leivių terminalo, kur įrengti 
trys pagalbos iškvietimo myg-
tukai. Ribotos judėsenos asme-
nys ten gali išsikviesti antžemi-
nio aptarnavimo kompanijos 
darbuotojus, kurie padės atlik-
ti visas oro uosto procedūras ir 
palydės iki pat vietos lėktuve. 

„Oro uoste siekiame, kad vi-
si mūsų keleiviai jaustųsi kuo 
geriau. Neįgaliesiems ir ribo-
tos judėsenos asmenims skiria-
me išskirtinį dėmesį, siekiame, 
kad jie galėtų patogiai naudotis 
visa mūsų infrastruktūra. Ben-
dradarbiavimas su maltiečiais 
kaip tik padės ją gerinti ir su-
teiks šiems keleiviams galimy-
bę keliauti be papildomų rūpes-
čių ir nesvarstant, kaip lengvai 
pasiekti oro uostą ir patį lėktu-
vą“, – sakė Vilniaus oro uosto 
vadovas Artūras Stankevičius. 

Maltos ordino pagalbos tar-
nyba neįgaliųjų pavėžėjimo pa-
slaugą „Važiuojam“ pradėjo 
teikti praėjusiais metais. Spe-
ciali transporto priemonė gali 
priimti iki 4–5 neįgaliųjų su ve-
žimėliais. Šia paslauga gali nau-
dotis ir regos negalią turintys 
žmonės, o nuo praėjusių metų 
lapkričio maltiečiai specialiai 
pritaikytu automobiliu pavėžė-
ti gali ir gulinčius žmones. „Va-
žiuojam“ paslaugos teikiamos iš 
anksto užsiregistravus.

„Šioje specializuotoje srity-
je semiamės patirties iš mūsų 
kolegų – Vokietijos maltiečių 
(Malteser Hilfsdienst) organi-
zacijos, kuri daug pasiekė neį-
galiųjų transportavimo srityje. 
Jie turi net apie 2 tūkstančius 
specialių automobilių, kuriais 
per metus nuvažiuoja daugiau 
nei 50 mln. kilometrų“, – sakė 
Maltos ordino pagalbos tarny-
bos Generalinis sekretorius Ei-
tvydas Bingelis.

Vilniaus oro uostas neįgalie-
siems suteikia pirmumo teisę 
registruojantis ir aviacijos sau-
gumo patikroje. Jiems pritaiky-
ta ir oro uosto infrastruktūra – 
liftai, tualetai. Šiuo metu kuria-
mi specialūs žemėlapiai, padė-
siantys neįgaliesiems pasirinkti 
artimiausią ir patogiausią kelią 
iki reikiamos oro uosto vietos.

Vilniaus 
oro uoste – 

patogu
Interneto svetainė www.lrytas.lt  
informavo, kad Maltos ordino 
pagalbos tarnyba, teikianti pa-
vėžėjimo neįgaliesiems paslau-
gą „Važiuojam“, pradėjo veikti 
ir Vilniaus oro uosto teritorijo-
je, tad ribotos judėsenos asme-
nims keliauti į užsienį taps dar 
paprasčiau.

Pirmas vasaros mėnuo Ru-
sijoje sprogo skandalu: dvi 

pamaskvio stovyklos – „Rake-
ta“ ir „Zaria“ – atsisakė priimti 
raidos sutrikimų turinčius vai-
kus, nors jiems buvo parūpinti 
apmokėti kelialapiai. Stovyklų 
vadovai, pamatę iš autobuso li-
pančius Dauno sindromą turin-
čius paauglius, išgyveno tikrą šo-
ką. Suprato, kad ramybės nebe-
bus. Priims – bus skandalas, ne-
priims – bus kitoks skandalas. 
Ką daryti?!

Visą dieną važinėjo 
miško takeliais

Autobusas, vežantis 48 vai-
kus (nuo 6 iki 16 metų) su įvai-
ria protine negalia, pirmiausia 
stabtelėjo prie stovyklos „Rake-
ta“ vartų. Vairuotojo kelionlapy-
je buvo parašyta: „Raketa“. Bet 
stovyklos vadovai atsisakė pri-
imti vaikus.

Vairuotojas iki vakaro važi-
nėjo siaurais miško takeliais, ieš-
kojo kitų stovyklų su gailestin-
gesne administracija. Stovykloje 
„Zaria“, kur taip pat buvo išrašyti 
kelialapiai, vaikus pamaitino, lei-
do pasinaudoti tualetu, bet pri-
imti poilsiauti griežtai atsisakė.

Tą dieną 16 vaikų iš įvairių 
Maskvos vaikų namų-internatų 
pavyko apgyvendinti stovyklo-
je „Plamia“, kiti 32 grįžo į Mas-
kvą. Po poros dienų ir jiems bu-
vo rastos vietos kitose pamas-
kvio stovyklose.

Pirmas blynas prisvilo
Anksčiau raidos sutrikimų 

turintys vaikai atostogaudavo 
jiems skirtose stovyklose. Šie-
met taisyklės pakeistos. Nutarta, 
kad Maskvoje gyvenantys ir so-
cialiai adaptuoti vaikai gali leis-
ti atostogas visose stovyklose, 
joms nebūtina turėti licencijas 
psichiatrijos paslaugoms. Mat 
išanalizavus ankstesnių metų 
patirtį nutarta, kad neverta or-
ganizuoti atskirų stovyklų, be 
to, bendras poilsis duoda nau-

dos ir sergantiems, ir sveikiems 
vaikams.  

Kilus skandalui Socialinės 
paramos departamento direk-
toriaus pavaduotoja Tatjana Bar-
sukova aiškino žurnalistams ne-
suprantanti, kodėl stovyklų va-
dovai išsigando Dauno sindro-
mą turinčių vaikų. „Daug metų 
jie važiuoja atostogauti, jokių 
problemų iki šiol nebuvo, – sa-
kė valdininkė. – Jie nėra agresy-
vūs, kontaktuoja su kitais vai-
kais, bando su jais žaisti. Siun-
tėme juos ir į nespecializuotas 
stovyklas, įspūdžiai kuo geriausi. 
„Raketoje“ anksčiau jų nebuvo, 
gal dėl to išsigąsta, tačiau tai ‒ 
viena geriausių stovyklų, mūsų 
vaikai ten tikrai būtų pritapę.“

Socialinės paramos departa-
mentas nedūrė pirštu į žemėlapį 
ir neišsiuntė vaikų su specialiai-
siais poreikiais į nežinią. Turis-
tinėms firmoms buvo pasiūlyta 
dalyvauti aukcione, o laimėto-
ja gavo teisę organizuoti poilsį 
nestandartiniams vaikams. Lai-
mėjo „Alina-Tur“, kuri ir nukrei-
pė vaikus į „Raketą“.

Nesusipratimo priežastį ga-
lima apčiuopti šiuose T. Barsu-
kovos žodžiuose: „Nesuprantu, 
kodėl stovyklos vadovai taip re-
agavo. Juk iš aukcionui pateiktų 
dokumentų galima suprasti, kad 
vaikai turi tam tikrų nukrypimų. 
Galbūt ne visai aiškiai parašyta, 
bet tikrai buvo paminėta“.

Departamentas žada skųsti 
teismui ir turistinę firmą, ir sto-
vyklą. Bet jei pati direktoriaus 
pavaduotoja pripažįsta, kad „gal-
būt ne visai aiškiai parašyta“...

Kaip pasiruošti priimti 
raidos sutrikimų 
turinčius vaikus?

Galbūt visai nereikia ruoštis, 
ir bet kuri stovykla gali priimti 
jų visą būrį? Fondo „Savanoriai 
padeda našlaičiams“, irgi dalyva-
vusio organizuojant vaikų poilsį, 
vadovė Jelena Alšanskaja „Face-
book“ socialiniame tinkle para-

šė, kad ir „Raketa“, ir „Zaria“ tik- 
rai žinojo, kad atvyks vaikai su 
raidos sutrikimais. Bet jeigu ži-
nojo, kaip galėtų atsisakyti juos 
atvykusius priimti?!   

J. Alšanskaja dar rašo, kad 
tarp internatų auklėtinių buvo 
atrinkti labiausiai socializuo-
ti vaikai, besimokantys korek-
cinėse mokyklose, kurie tikrai 
„nieko blogo niekam nepadary-
tų“. Savanorių fondo vadovė la-
bai teisingai samprotauja: „Jei 
šalia nebus kitokių vaikų, tai vi-
suomenė niekada ir neišmoks 
su jais bendrauti. O juk tie – ki-
tokie – irgi turi teisę vaikščio-
ti gatvėmis, užeiti į kavinę, kino 
teatrą, atostogauti. Taip, jie gali 
šiek tiek neraminti, kaip ir maži 
vaikai, kuriuos juk pakenčiame, 
nes matome visą gyvenimą. Taip 
ir prie kitokių galima priprasti“.

Kas į kalnus, kas į 
miškelį

Maskvoje gyvena 1800 vaikų 
su įvairia protine negalia, 500 iš 
jų birželį išvyko poilsiauti. Prieš 
prasidedant atostogoms neri-
mauta ne dėl vaikų, kurių poil-
sis turėjo vykti gražioje saugioje 
gamtoje miesto apylinkėse, bet 
dėl grupių, susiruošusių toli ir 
ne į tradicines stovyklas. Štai 25 
raidos sutrikimų turintys vaikai 
išvyko į turistinę stovyklą „Gor-

nyj“ Adygėjoje. Iš anksto buvo 
susitarta, kad jauniesiems mas-
kviečiams bus pasiūlyti žygiai 
lengvesniais maršrutais nei ki-
tiems vaikams. Socialinės para-
mos departamentą jau pasiekė 
laiškas iš Adygėjos: vaikai pui-
kiai adaptavosi, kasdien daly-
vauja įvairiuose renginiuose. Kai 
apie tai girdi, dar labiau stebie-
si dėl nesusipratimų stovyklose 
pamaskvėje. Kodėl su šių stovy-
klų vadovais iš anksto nepasi-
tarta, kaip bus organizuojamas 
vaikų poilsis?

Juk aukcionui pateiktuose 
dokumentuose diagnozės nebu-
vo parašytos (tai – draudžiama), 
bet tokia puskalbė ir sukūrė vi-
siškai nepriimtiną situaciją. Sto-
vyklos net nebuvo informuotos, 
kad su vaikais vyksta ir auklė-
tojos (5 vaikams – viena auklė-
toja). Būtina ir informacija apie 
tokių vaikų poreikius, juk kai ką 
galima ir pertvarkyti, pritaikyti.

Šviežiais skandalo pėdsakais 
ėjusiems žurnalistams vis dar 
neatsitokėjęs „Zarios“ administ-
ratorius pareiškė: „Pas mus kito-
kie vaikai atostogauja – šokėjai, 
anglai... Įsivaizduokite, kas bus, 
jei jie šiuos vaikus pamatys? Ims 
skambinti tėvams, šie atsiims sa-
vo vaikus. Ar mums to reikia?“

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALIKIENĖ

Pamaskvio stovykloje „Zaria“ neįgalūs vaikai nelaukiami.

Iki šiol norint bendrauti su kur-
čiaisiais buvo privalu suprasti ir 
mokėti gestų kalbą. Tai gerokai 
apsunkina kurčiųjų integraciją į 
visuomenę. Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto (VGTU) 
absolventas Dariuš Laketčenko 
pasiūlė šios problemos spren-
dimą – sukonstravo išmaniąją 
gestų atpažinimo pirštinę, ku-
rią belaidžiu ryšiu sujungus su 
išmaniuoju telefonu rodomi ges-
tai per telefoną yra išreiškiami 
žodžiais ir garsais. Taip specifi-
nių žinių reikalavusi ženklų kal-
ba pateikiama daugeliui supran-
tama forma.

Pirštinė „jaučia“ rankos pirš-
tų sulenkimą ir plaštakos padė-
tį erdvėje. Kai ją dėvintis asmuo 
parodo gestą, duomenys belai-
džiu ryšiu perduodami į išma-
nųjį telefoną su „Android“ opera-
cine sistema, kur jie yra apdoro-
jami. „Telefone įdiegta programa 

Bendravimo su 
kurčiaisiais revoliucija

atidaro gestą atitinkančią garso 
ir vaizdo rinkmeną, tokiu bū-
du informacija pateikiama per 
telefono garsiakalbį ir ekraną. 
Tad žmogus, rodantis gestus, iš-
maniuoju telefonu gali bendrau-
ti su aplinkiniais, kurie girdi žo-
džius ir mato užrašą ekrane“, – 
savo sukurtos inovacijos veiki-
mo principą pristatė VGTU Elek-
tronikos fakulteto Kompiuterių 

inžinerijos katedros studentas 
D. Laketčenko. Šis išradimas yra 
VGTU absolvento bakalauro bai-
giamojo darbo rezultatas.

VGTU Elektronikos fakulteto 
Kompiuterių inžinerijos kated- 
ros Mokomosios laboratorijos 
vedėjas Arvydas Stankevičius 
sakė, kad tikslingai tobulinama 
išmanioji pirštinė galėtų tapti 
revoliucija bendraujant su kur-

čiaisiais. „Šiuo metu išmanioji 
pirštinė gali „atpažinti“ 15 ges-
tų, bet, toliau plėtojant progra-
mą, šis skaičius gali gerokai iš-
augti. Kita tobulinimo kryptis – 
pirštinės judesių erdvėje atpa-
žinimas, nes kol kas supranta-
mi tik sulenkimo judesiai. Dar 
viena plėtros sritis galėtų bū-
ti gestų atkūrimas kitomis kal-
bomis“, – apie išradimo ateities 
perspektyvas pasakojo A. Stan-
kevičius.

Anot D. Laketčenko, nors 
pirštinė buvo kuriama galvo-
jant apie kurčiuosius ir pagalbą 
jiems bendraujant su gestų kal-
bos nemokančiais žmonėmis, ši 
technologija yra universali ir turi 
potencialą rasti daugelį kitų pa-
naudojimo būdų. „Šiek tiek pa-
keitus įrenginio programą, pirš-
tinę būtų galima pasitelkti kom-
piuterių valdymui be klaviatūros 
ir pelės, kitų įrenginių kontrolia-
vimui belaidėmis priemonėmis, 
pritaikyti muzikos, žaidimų bei 
kitose srityse“, – galimybes var-
dijo VGTU absolventas.

„Bičiulystės“ ir VGTU inf.

www.biciulyste.lt

„Bičiulystę“  
skaitykite ir internete
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Inte-
gracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Prie kūrybos
šaltinio Žemė. Kas ji kiekvienam iš mūsų?

(Tęsinys – kitame numeryje)

Byranti pro pirštus 
žemė

Paimu saują žemės, sušildau ją 
savo delnuose, įkvepiu jos aromatą, 
stengiuosi kuo ilgiau išlaikyti saujo-
je, o ji byra pro pirštus, byra nesulai-
komai kaip smėlio laikrodyje.

Susimąstau, kas gi ji, ta byran-
ti pro pirštus žemė? Kokia jos jėga? 
Ką ji mums reiškia? Atrodo, žemė ‒ 
tai taip natūralu, tai kaip oras, kaip 
dangus, kaip debesys virš mūsų, kaip 
medžiai ir paukščiai juose. Ji begali-
nė. Ji mūsų motina, mūsų ramintoja, 
mūsų namai...

Tai kodėl šioje žemėje vyksta to-
kie prieštaringi ir protu nesuvokiami 
veiksmai: karai, išdavystės, sąmoks-
lai, žudynės...

Negi mus taip veikia žemės trau-
ka, kad mums pradeda atrodyti, jog 
tik mes esame vieninteliai ir teisėti, 
visagaliai jos šeimininkai? Gal būtent 
to paveikti dėl žemės lopinėlio brolis 
prieš brolį su šakėmis eina? Dėl ežios 
kaimynės, buvusios geriausios drau-
gės, metų metus nesikalba?

Dėl žemių kariauja pasaulio vals-
tybės, sunaikinamos ištisos tautos, 
žūva civilizacijos, keičiama žemės 
geografinė padėtis, iškertami miškai, 
pakeičiamos upių vagos...

Žemę nuolat drebina sprogdini-
mai, kasinėjimai, rausimasis į jos gel-
mes. O mes net nesusimąstom, kiek gi 
skausmo gali iškentėti žemė. O ji, nors 
ir labai kantri, kartais neapsikentusi 
dėl tokio nepagarbaus elgesio su ja 

(Tęsinys – pradžia Nr. 29)

Nepraraskim vilties
Uosi, vienišas uosi, jau nuo neat-

menamų laikų rymantis ties mano 
namo langais, tvirtai įsikibęs šak-
nimis į žemę.

Žaliavai, bujojai aukštai iškėlęs 
savo puošnią viršūnę, nes tave dos-
niai maitino sodybos žemelė.

Vieną pavasarį lapai nebepasiro-
dė ‒ tu rymojai nuogas. Ir kam tau 
reikėjo aukoti viršūnę dėl gandraliz-
džio? Skaudu ‒ nesigink. Paaukojai 
gandrams visą gyvenimą, nors tik 
vieną pavasarį jie lizde kleketavo, o 
rudenį išskridę nebesugrįžo.

Aida Tichonova ir Karolina Naprienė.

CASA de GOLONDRINA 
ERANTE

‒ valkataujančios kregždės namai ‒
Toli toli, už jūrų marių, kalnų kalnuotų, 
vystant oleandrams, ‒ stovėjo ‒ ‒ ‒
‒ trr
          krr
                  kleket
                              kleket ‒  
‒ gandras ‒
ULTIMA
‒ paskutinis ‒
Sustojo laikas. Gyvenimas. Veiksmas.
Veiksmas ten, kur neapdairaus paukštuko pa-

mestas kiaušinis akimirksniu išverda įkaitusiame 
smėlyje, kur tingiai ropinėja skorpionai, kur pavar-
gę gandrai dvokiančiose mirtimi balose desperatiš-
kai ieškosi maistui kokio nors merdinčio gyvio, kur 
apsukrūs verteivos prekiauja ryškiuose lavonmai-
šiuose supakuota žeme:

          gėlėms
                        daigams
                                           kapams...
Kur žemė ‒ seikėjama kruopščiai, ‒ tik po ne-

didukę saują vienam gležnam pomidoro daigeliui, 
auginanamam Pamplonos beprotybei. Kur gyveni-
mo fiesta gęsta pavargusios kregždės žvilgsnyje... 
Veiksmas ‒ toli nuo namų... Dieve, prašau, leisk dar 
sykį išvysti gandrą, sklandantį virš purienomis auk-
suojančių Lietuvos balų... Ten lyja lietūs... Ten kren-
ta snaigės... Ten danguje sklando kaitros nenualinti 
paukščiai. Ten loja naminiai šunys, aršiai gindami 
savo šeimininkus. Ten svyra beržai, banguoja javai... 
Dangau! Nutildyk nerimstančių šakalų kauksmą! Aš 
noriu sugrįžti namo! Ten, kur mano žemė...

‒ mano žemė ‒ ąžuolynai šventi ‒
‒ mano žemė ‒ Baltijos pajūrio smiltys ‒
‒ mano žemė ‒ močiutės molinė puodynė ‒
‒ mano žemė ‒ lūžtančios Rūpintojėlio rankos ‒
 ULTIMA
 ‒ paskutinė ‒
 PRIMERA  
 ‒ pirma ‒ 
 PRIMAVERA
 ‒ pavasaris ‒
Guli mano žemė lyg sužiedėjusios duonos 

kriaukšlė paskutinės šalnos delnuose, laukdama 
pavasario, kad galėtų nubusti gyvenimui ir pamai-
tintų visa, kas gyva... Mano žemė ‒ ‒ ‒ laukia ma-
nęs sugrįžtant ‒ ‒ ‒

Žemė, kurią mindau ir valgau... Ir kuri priglaus 
mano pavargusių sparnų amžinajam atilsiui...

‒ mano žemė ‒ ‒ ‒ mano namai ‒
 PRIMERA
 ‒ pirma ‒
 ULTIMA 
 ‒ paskutinė ‒
 LIETUVA

Aida TIchONOVA

pasipurto ir sudrebina savo klodus ‒ 
kaip perspėjimą žemės niokotojams 
ir savo skriaudikams. Rezultatai kar-
tais būna fatališki.

Tiesa, žemė turi ir daug draugų, 
gerbiančių ją. Tai jie savo sugrubu-
siomis nuo darbų rankomis tą žemę 
puoselėja, tręšia, glosto... Ne vienas jų 
už meilę savo žemei iškentėjo tremtį į 
Sibiro platybes. Nesuskaičiuoti, kiek 
tų tremtinių kaulelių priglaudė sve-
tima žemė...

Todėl pagirtina, kad Lietuvos jau-
nimas, dalyvaudamas akcijose „Misi-
ja ‒ Sibiras“ vežasi maišelį lietuviš-
kos žemės, kad ant ten amžiams at-
gulusių tėvynainių kapelių pabertų 
nors po saujelę Tėvynės žemės... Tos 
žemės, kurią tremtiniai mylėjo, savo 
maldose ir mintyse nešiojo.

Kokią jėgą turi žemė, kad po ilgų 
kelionių sugrįžęs namo žmogus pir-
miausia bučiuoja žemę, tik po to ‒ se-
niai matytą artimą?

Man niekaip neišdyla iš atminties 
vaizdas, kaip popiežius Jonas Paulius 
II, atvykęs į Lietuvą, tik išlipęs iš lėk-
tuvo priklaupė ir pabučiavo mūsų 
žemę sakydamas, kad tai ‒ ir jo pro-
tėvių žemė.

Pamąstau, kodėl valstietis, varo-
mas į rekrūtus, ar jaunuolis, eida-
mas į karą, įsirišdavo į skepetaitę 
saujelę savo tėviškės žemės. Kodėl 
už ją žūdavo?

Argi jos nebūtų užtekę visiems 
taikoj sugyventi?

Prisiminkime ir tuos, kurie sa-
vo valia emigravo į svečias šalis, ten 
įleidę šaknis, sukūrę gerą buitį, su-
sikrovę turtus, bet pareikšdami sa-

vo paskutinę valią, vis tiek prašosi, 
kad bent jų palaikai būtų sugrąžin-
ti į Tėvynę.

Gal viskas dėl to, kad žemė ‒ visų 
mūsų namai, kad mes visi į ją sugrįž-
tame. Juk ir maldose sakoma: „Dulke 
buvai, dulke virsi“.

O gal ir kapinėse virš mūsų kiek- 
vieno kapelio dedamas akmuo, sta-
tomas paminklas, koplytėlės ar net 
piramidės tik tam, kad tie „sugrįžę į 
žemę“ ilsėdamiesi amžinybėje labiau 
jaustų žemės svorį ir pasijustų grįžę 
namo. Juk ir laidotuvių giesmėse sa-
koma: „Einu namo!..“

O džiugu, kad yra ir skubančių 
grįžti, kol ne vėlu... „Einu namo, kol 
saulė dar nenusileido...“ Ir tai natūra-
lu, nes žemė ‒ mūsų visų namai, mū-
sų pastogė. Bet ji gyva, ji viską jaučia, 
išgyvena, aimanuoja, šaukiasi mūsų 
pagalbos. Prašosi būti mylima, tau-
sojama. Tik ne krauju, ne ašarom, o 
meile. Visų mūsų meile.

Ačiū Visagaliui, kad Jungtinės Tau-
tos 1971-aisiais oficialiai paskelbė 
Pasaulinę Žemės dieną ir tam pasirin-
ko lygiadienio (kovo 21‒22 d.) laiką, 
kai dienos ir nakties ilgumas tampa 
vienodas visuose Žemės rutulio taš-
kuose. Ta diena tarptautiniu mastu 
pažymima kaip Žemės globos diena.

Tądien ir Lietuvoje prie Seimo rū-
mų iškeliama Žemės vėliava, organi-
zuojami šventiniai renginiai: kūrybi-
nės akcijos, išvykos į miškus, jų tvar-
kymas ir atželdinimas, inkilų kėlimo 
akcijos.

Ir tegu visos šios akcijos būna Gė-
rį ir Taiką nešančios.

Karolina NApRIENĖ

Gal dar pabūt 
medžiu
Gal dar pabūt medžiu,
Tvirtai šaknis įleidusiu į žemę.
Nukritus lapams rudenio nakty
Su žvaigždėmis pasikalbėt.
Paklausti: kas likimą lemia?
Gal žemė?
Savo syvais dar maitinanti kamieną,
O gal dangus mėnulio pilnaty
Šviečia likimo keliui – nepaklyst nakty.
Gal dar pabūt medžiu
Ir pakalbėt su vėju,
Audrų ir darganų nešėju,
Šakose žaidžiančiu su likimu.
Dar reik pabūt medžiu,
Pakilt su saulės spinduliu skaisčiu.
Pakilt su saulės spinduliu skaisčiu.
Pavasarį lapoti.
Pabūti dar žaliu medžiu!

Veronika MASIUKIENĖ

„Mesk lizdą žemėn, tave jis pra-
žudė!“ Bet tu optimistas, dar turi 
vilties ir lauki. Gal dar atskris gan-
drai ir jų kleketavimas prikels gy-
venimui vienišą širdį.

Uosi, vienatvėje ir tyloje aš žiū-
riu į tave pro langą ir suprantu, kad 
daug kuo mes panašūs.

Grožėjomės gyvenimu, kažką 
radom, kažką praradom, dėl kažko 
aukojomės, bet vis dar optimistai, 
turime viltį, kažko laukiam ir ty-
liai šnabždam:

„Širdį skauda, vienišą senstan-
čią širdį.“

Rita BALčIūNIENĖ

Aldonos Milieškienės nuotr.

Veronika Masiukienė. Rita Balčiūnienė.
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