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Paroda – proga pristatyti 
savo veiklas

Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugija jau daugelį metų garsi 
savo amatais ir rankdarbiais. Pati 
įvairias veiklas išbandanti jos pir-
mininkė Aldona Šerėnienė sten-
giasi nuolat pasiūlyti draugijos 
nariams kokią nors naują sritį.

Anykštėnai sako „Baltijos 
tekstilės ir odos“ mugės laukian-
tys. Tai – galimybė parodyti, kad 
neįgalieji sugeba padaryti gražių 
ir reikalingų dalykų. O ir užsi-
dirbti šį tą pavyksta. Ne mažiau 
svarbus aspektas – užmegzti ry-
šius (tam ir skirta ši mugė). Ne 
vienas tekstilės gamintojas pa-
siūlo už mažesnę kainą įsigyti 
medžiagų arba tiesiog padova-
noti nereikalingų atraižų.

Ankstesnėse parodose anykš- 
tėnams buvo pasiūlyta kailio, 
vilnos likučių. A.Šerėnienė sako 
dar nesugalvojusi, ką galima iš 
padaryti kailio, tačiau darbščios 
draugijos narės jau siuvosi šlepe-
tes, vieną kitą papuošalą ar ak-
sesuarą. Šiemet anykštėnai už-
mezgė ryšius su siūlų pardavė-
jais, susitarė dėl nemokamų kai-
lio, lino atraižų – neįgalieji sugal-
vos, kaip panaudoti tas medžia-
gas, kurias kiti išmeta. Sulauk-
ta ir kai kurių parduotuvių sa-
vininkų pasiūlymų tiekti jiems 
savo mezginius. 

A.Šerėnienė sakė, kad kai 
draugijoje nuolat vyksta veikla 
darbo terapijos užsiėmimuose, 
kai neįgalieji namuose prida-
ro įvairiausių rankdarbių, nori 
nenori kyla mintis apie tai, kad 
būtų galima užsidirbti juos par-
davus. 

ir šiuo metu nedirbančius asmenis registruotis į profesinės reabilitacijos programą. 
Galite pasirinkti apskaitininko, kasininko–pardavėjo, manikiūrininko, kirpėjo, duonos gaminių ke-
pėjo, siuvėjo, pynėjo iš vytelių, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, maketavimo ir projekta-
vimo, pagalbinio virtuvės darbuotojo, konditerio, virėjo, picų ruošimo bei kitas paklausias specialybes.
Bus mokama pašalpa, teikiamas maitinimas. Atvykusius iš kito miesto – apgyvendinsime.
Platesnė informacija www.vzdrmc.lt, tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras

kviečia negalią turinčius 

Per šalį vėl skamba tra-
dicinė Lietuvos neįgalių-
jų draugijos organizuo-
jama „Vilties paukštė“. 
Pakeitęs savo drabužį ir 
tapęs koncertu, šis ren-
ginys neįgaliuosius pa-
rodyti savo skambius 
balsus jau pakvietė į Vi-
saginą ir Pagėgius. 

(nukelta į 3 psl.)

Visagine – svetingas 
priėmimas 

Visaginas draugiškai neįga-
liuosius priima jau antrą kar-
tą. Draugijos pirmininkė Ste-
fanija Varkavičienė džiaugia-
si, kad visada malonu bendrau-
ti su savivaldybe ir kultūros cen-
tru, kuris ir šį kartą maloniai lei-
do neįgaliesiems naudotis sale. 
Draugijos ansamblis yra dažnai  
kviečiamas į miesto ir kultūros 
centro renginius ir niekada ne-
atsisako pakoncertuoti. Visagino 

Vėl skamba „Vilties paukštė“

Į Vilniaus miesto savival-
dybėje surengtą semi-
narą „Neįgaliųjų sporto  
veiklos plėtojimas“ susi-
rinko per 40 šiai sričiai ne-
abejingų žmonių – nuo 
politikų, aukštas parei-
gas užimančių valsty-
bės tarnautojų iki įvai-
riuose šalies miestuose 
veikiančių neįgaliųjų 
sporto klubų atstovų. Lie-
tuvos parolimpinio ko-
miteto (LPOK) preziden- 
tas Vytautas Kvietkaus-
kas džiaugėsi, kad kon-
ferencijoje aptariamos 
problemos sudomino ne-
mažai žmonių, turinčių 
įtakos priimant svarbius 
sprendimus, todėl galin-
čių prisidėti prie veiks-
mingų permainų neįga-
liųjų sporte. 

Tarptautinėje Baltijos 
tekstilės ir odos paro-
doje tradiciškai daly-
vauti buvo pakviestos 
ir neįgaliųjų draugijos 
bei įmonės. Deja, šia ga-
limybe šiemet pasinau-
dojo tik anykštėnai.

(nukelta į 3 psl.)

Parodos lankytojai domėjosi neįgaliųjų dirbiniais.            Aldonos Milieškienės nuotr.

Į Mažąją Lietuvą atvykusius „Vilties paukštės“ dalyvius svetingai pasitiko 
Pagėgių neįgaliųjų draugijos moterų ansamblis „Rambynas“.

Neįgaliųjų sportas pribrendo 
esminiams pokyčiams

Neįgaliųjų sportas priėjo 
kryžkelę

Didžiulio susidomėjimo sulau-
kiančios parolimpinės žaidynės, au-

ganti konkurencija ir sparčiai gerė-
jantys įvairiose rungtyse pasiekiami 
rezultatai – įtikinami pavyzdžiai,  

(nukelta į 5 psl.)

Neįgaliųjų sporto ateitį aptaria (iš kairės) LPOK prezidentas V.Kvietkauskas, 
Neįgaliųjų sporto federacijos prezidentas A.Čupkovas, NRD direktorė 
G.Paliušienė, VšĮ „Sveikas miestas“ atstovas A.Pacevičius ir LPOK generalinis 
sekretorius G.Zavadckis. Aldonos Milieškienės nuotr.

Visagino kultūros centro scenoje – „Praeities aidai“ iš Švenčionių r.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Veidrodėli, pasakyk...
Turbūt nerasime šiandien namų ar moteriškos ran-

kinės, kur nesipuikuotų vienas kitas veidrodėlis. Ką ten 
namų – mūsų aplinka tiesiog primena veidrodžių (vi-
liuosi, kad nekreivų) karalystę. Vieni iš jų padeda mums 
saugiai judėti aplinkoje, kiti – naudotis naujausių tech-
nologijų pasiekimais, treti netiesiogiai dalyvauja mūsų 
gydymo procesuose ir t.t.

Deja, ne visuomet žmogui norisi ,,draugauti“ su 
veidrodėliu. Visi esame girdėję pagyvenusių žmonių 
autoironiškas replikas apie šiuolaikinius veidrodžius, 
nes prieš daug metų jie daug ,,geriau ir gražiau rodę“. 
Tik patys suprantame, kad padėję ar numetę veidrodė-
lį į tolimą stalčių, nei jaunesni, nei gražesni netapsime. 
Tad kuo tie veidrodžiai, be mano aukščiau išvardintų 
sričių, gali padėti sunkią negalią turintiems žmonėms 
jų kasdienybėje?

Patekusi į autoavariją moteris pasakojo, kad sugrį-
žusi iš ligoninės liepė iš namų išnešti visus veidrodžius. 
Manau, suprasite, kad ne taip lengva iš karto susitapa-
tinti su savimi, sėdinčiu vežimėlyje. Išneši veidrodžius 
iš namų, nematai savęs ir gal kuriam laikui išgelbsti 
save nuo problemos... Panašiai ir aš pasielgiau, tik lie-
piau vaikams veidrodžius pakelti ,,truputį aukščiau“... 
Suprantama, kad abiem atvejais tai yra tik savęs ap-
gaudinėjimas, bet būkime atviri – dažnai, oi kaip daž-
nai mes taip elgiamės. 

Žmogaus išorės vaizdas yra labai svarbus jo sveika-
tos rodiklis. Jaučiasi žmogus blogai – ir jo drabužiai, ir 
veidas, ir plaukai aplinkiniams apie tai pasako... Jei ne-
klystu, tai ir į Bartelio indekso vertinimą įeina ne tik li-
gonio kūno, bet ir drabužių, plaukų būklė.

Žinoma, nemalonu save matyti kreivą šleivą arba sė-
dintį vežimėlyje, bet ateina laikas su viskuo susitaikyti ir 
racionaliai, o ne vien tik emocionaliai spręsti savo svei-
katos problemas ir čia veidrodis gali tapti dideliu jūsų 
pagalbininku. Sunki judėjimo negalia labiausiai paveikia 
stuburą bei nugaros raumenis. Šis, labiausiai už mūsų 
gražią stovėseną bei sėdėjimą atsakingas kompleksas, 
neatlaiko permainų ir pradeda krypti. Vežimėlyje sėdi-
me pakrypę į vieną pusę ir savo kūną dar labiau žaloja-
me. Panašiai atsitinka su mūsų stuburu bei pečių juos-
ta judant su ramentais. Klaidingai viliatės, kad ydingą 
sėdėseną pastebės gydytojai ar aplinkiniai. Gydytojai 
mato jus retai, labai trumpai ir jūsų išorė neatpažįsta-
mai susilieja su kasdieniniu ligonių srautu. Gydytojas 
atkreips į problemą dėmesį tik tuomet, jei jūs pats apie 
tai jam pasakysite. O jūsų artimieji nelabai ir supranta, 
kaip turi atrodyti sėdintis vežimėlyje ar ramentais ju-
dantis žmogus. 

UAB ,,Teida“ atstovai iš Kauno kasmet Monciškė-
se, ,,Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“, pristati-
nėja savo naujausią produkciją bei nemokamai tvarko 
neįgaliųjų vežimėlius. Šiais metais akcijoje dalyvavo ir 
iš Švedijos atvykusi vienos firmos atstovė. Ji labai nuo-
širdžiai asmeniškai konsultavo neįgaliuosius: stebėjo, 
kaip jie sėdi vežimėliuose, stengėsi optimaliai pritaiky-
ti ,,Panteros“ ratelius prie konkretaus žmogaus. Po ke-
lių valandų bendravimo buvau šokiruota – vienas iš es-
minių jos patarimų sėdintiems vežimėlyje buvo: ,,Kelis 
kartus per dieną stebėkite save veidrodyje ir taisykite 
savo ydingą sėdėseną.“ O mano viduje šie žodžiai nu-
skambėjo taip: ,,Nereikia antrą kartą išradinėti dvira-
čio – reikia juo tik sumaniai naudotis.“

Kad ir kaip nesinorėjo nusileisti savo kvailiems prin-
cipams, negalėjau būti abejinga specialistės patarimams, 
juo labiau kad jau ir pati kelis metus nesu patenkinta 
savo sėdėsena. Sugrįžusi namo ištraukiau iš už lovos 
užkištą apdulkėjusį didžiulį veidrodį ir paprašiau pa-
kabinti jį ant sienos taip, kad matyčiau save visu grožiu 
– nuo mažų vežimėlio ratukų iki aukščiausiai pasišiau-
šusio plauko... Iš pradžių visi plaukai nuo tokio vaiz-
do šiaušėsi, bet palaipsniui susikoncentravau į kitus as-
pektus. Taip išmokau kelis kartus per dieną į vežimėlio 
vidurį atstatyti prie vieno ranktūrio prisispaudusį savo 
kūną, pasikelti ant rankų ir gražiai įsitaisyti vežimėlio 
viduryje, sureguliuoti iškrypusius pečius, apsižiūrėti ko-
jas ir t.t. Pykau ant savęs, kad tik dabar ,,atėjau į protą“.  

Ką jau čia slėpti – pasikeitė ir mano apranga, iš dė-
žutės nejučia ,,išsiropštė“ papuošalai...

Lazdijai: 
Lazdijų rajono neįgalių-

jų draugijoje lankėsi Seimo 
narė, Socialinių reikalų ir 
darbo komiteto pirmininkė 
Kristina Miškinienė, su ku-
ria buvo aptartos svarbiau-
sios problemos.

Susitikime dalyvavo 
draugijos tarybos nariai ir 
aktyvas. Apie rajono neįga-
liųjų padėtį ir esamas prob- 
lemas papasakojo organi-
zacijos pirmininkė Onutė 
Černiauskienė.

Seimo narė K.Miški- 
nienė domėjosi rajono 
draugijos veikla, neįgalių-
jų socialine integracija. Ji 
linkėjo organizacijos tary-
bai būti reiklesnei ir kovin-
gesnei atstovaujant bei gi-
nant neįgaliųjų interesus. 
Draugija turi tapti visos 
rajono bendruomenės da-
limi. Būtina palaikyti glau-
džius ryšius su rajono sa-
vivaldybės taryba, jos va-
dovais, ypač su Socialinės 

Susitiko su Seimo nare
paramos skyriumi. 

Susitikime dalyvavęs 
Seimo narės padėjėjas, ra-
jono savivaldybės tarybos 
narys Saulius Petrauskas 
pabrėžė, kad dažniausiai 
nesusipratimai įvyksta dėl 
informacijos stokos. Todėl 
visada reikia laiku infor-
muoti, nes tik žinant situ-
aciją galima išspręsti bet 
kurią problemą. 

Susitikimo su Seimo 
nare dalyviai kalbėjo apie 
vis dar išsikerojusį biuro-
kratizmą, diskriminaciją ir 
abejingumą. Daug sunku-
mų patiria neįgalieji, ku-
rių vaikai mokosi aukšto-
siose mokyklose. Stokoja-
ma paprasčiausio huma-
niškumo. 

Su nemažai problemų 
susiduriame ir sveikatos 
apsaugos sistemoje, nes 

medicininis aptarnavimas 
aktualus kiekvienam neį-
galiajam. Itin ribotas gy-
dymas stacionariose li-
goninėse bei sanatorijose, 
nors dažnai neįgaliajam to 
labai reikia.

Darbingo amžiaus ne-
įgaliesiems sunku įsidar-
binti, nes rajone ir taip di-
delis nedarbas. O pragy-
venti iš gaunamų pensi-
jų ir pašalpų sunku, ypač 
tiems, kurie turi išlaiky-
ti šeimas, mokyti vaikus. 

Buvo kalbėta ir apie 
sumažintų pensijų grąži-
nimą. Seimo narė K.Miš- 
kinienė pabrėžė, kad arti-
miausiu metu numatoma 
spręsti šią skaudžią prob- 
lemą, reikia tik sutarti ir 
apsispręsti, kaip, kada ir 
kokiu būdu tai padaryti. 

Seimo narė supažindi-

no susitikimo dalyvius su 
socialine ir finansine pa-
dėtimi šalyje. Problemų 
daug, nors ekonominė si-
tuacija po truputį ir gerėja. 
Svarbiausia – kuo greičiau 
subalansuoti „Sodros“ de-
ficitinį biudžetą. O tam 
reikia didelių pastangų ir 
laiko. Ta kryptimi ir dir-
ba Seimas bei Vyriausybė. 

Seimo narė palinkėjo 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos nariams stiprios svei-
katos, ryžto ir prasmingos 
veiklos. K.Miškinienė pa-
kvietė kitais metais rajono 
neįgaliųjų draugijos atsto-
vus apsilankyti Seime. Bū-
simo susitikimo metu bus 
galima dar plačiau aptarti 
dominančius klausimus, 
supažindinti su Seimu bei 
jo veikla. 

Juozas RaSiuliS

„Maisto banko“ parama – ir neįgaliesiems

akmenėje  
daugiausia aukojo 
paprasti žmonės
Šioje akcijoje keletą kar-

tų per metus dalyvauja ir 
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos asocijuotos narės. Jų 
surenkami maisto produk-
tai atitenka neįgaliesiems. 

Akmenės rajono neįga-
liųjų draugija „Maisto ban-

„Maisto banko“ tinklalapyje rašoma: „Lietuvoje kas 
penktas žmogus skursta, tūkstančiai užmiega alka-
ni“. Tai – faktai ne apie kokią nors Afrikos valstybę, 
o apie mūsų šalį. Spręsti šią problemą padeda „Mais-
to bankas“, kurio periodiškai rengiamose akcijo-
se surenkama daugybė maisto produktų, kurie vė-
liau išdalinami nepasiturintiems šalies gyventojams. 
Savaitgalį vykusios „Maisto banko“ akcijos metu su-
rinkta produktų net už milijoną litų. Skaičiuojama, 
kad prie akcijos prisidėjo 123 tūkstančiai Lietuvos gy-
ventojų.

ko“ akcijoje dalyvavo pir-
mą kartą. Šį kartą produk-
tus rinkti patikėta Naujo-
sios Akmenės padaliniui, 
kuris vienija apie 160 žmo-
nių. Jiems padėjo savano-
rės – Ramučių gimnazi-
jos moksleivės. Padalinio 
vadovė Klavdija Pušino-
va pasakojo, jog beveik vi-
sus padalinio narius pažįs-
ta asmeniškai, todėl žino, 

kam labiausiai reikia pa-
ramos. K.Pušinova sako, 
kad lankantis pas žmo-
nes matyti, kad yra daug 
gyvenančių varganai. La-
biausiai jai širdį skauda 
dėl iš lovos nesikeliančių 
neįgaliųjų. Nemažai gar-
baus amžiaus žmonių, 
ypač kaimuose, negau-
na išmokos už slaugą ar 
priežiūrą, o jų pensija sie-
kia vos 300-500 Lt. Už to-
kią sumą išties sunku iš-
gyventi. Žmonės skaičiuo-
ja centus, norėdami sumo-
kėti už šildymą ar vaistus. 

Pasak K.Pušinovos, 
akcijoje dažniausiai auko-
jo „tokie pat, kaip mes“ – 
nepasiturintys. Daugiau-
sia nupirkta makaronų – 
net 240 pakuočių. Taip pat 
nemažai paaukota kruo-
pų, miltų. Šiek tiek ma-
žiau – aliejaus, cukraus, 
konservų. Šokolado ar hi-
gienos priemonių nupirk-
ta vos po keletą vienetų. 
K.Pušinova pasakoja, kad 
pavasarį šioje akcijoje da-
lyvavusi kita organizacija 
surinko dvigubai daugiau 
produktų. Jos nuomone, to 
priežastis – prasidėjęs šil-
dymo sezonas. 

Produktai jau suskai-
čiuoti, saugiai padėti, o su-
laukus „Maisto banko“ lei-
dimo jie netrukus bus išda-
linti sunkiai besiverčian-
tiems Naujosios Akmenės 
padalinio nariams. 

Produktai – 
virtuvėlei 

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugija „Maisto 
banko“ akcijoje dalyvau-
ja jau seniai. Į šią akciją jie 
įsitraukia 2 kartus per me-
tus: pavasarį ir rudenį. Pa-
sak draugijos pirmininkės 
Valės Jasionienės, surinkti 
maisto produktų jiems la-
bai svarbu, kadangi iš jų 

gaminamas maistas lab-
daros valgyklėlėje Kybar-
tuose. Joje kasdien pamai-
tinami 47 žmonės. Be to, 
bus suruošti maisto pake-
tai labiausiai nepasiturin-
tiems žmonėms, socialiai 
remtinoms šeimoms, dau-
giausiai – iš Kybartų pada-
linio. V.Jasionienė sako, jog 
sprendžiant, kam labiau-
siai reikia tokios paramos 
maistu, yra bendraujama 
su seniūnais, socialiniais 
darbuotojais, pasišnekama 
su pačiu žmogumi. 

Šiemet daugiausiai su-
rinkta kruopų ir makaro-
nų, taip pat aliejaus, mėsos, 
žuvies konservų, arbatos. 
V.Jasionienė pasidžiaugė, 
kad šį kartą žmonės nupir-
ko šiek tiek daugiau mais-
to produktų, nors aukoto-
jų buvo ir mažiau.

Elektrėnuose –
aktyvūs savanoriai  

Elektrėnų neįgaliųjų 
draugijos nariai taip pat 
dalyvavo 10-oje, jubilie-
jinėje, rudeninėje „Mais-
to banko“ akcijoje. Drau-
gija šioje akcijoje dalyvau-
ja jau trečius metus. 25 sa-
vanoriai 2 dienas, negai-
lėdami sveikatos ir laiko, 
rinko maisto produktus. 
Aktyviai akcijoje dalyva-
vo Rasa Ščerbavičiūtė, Sta-
sys Sabinas, Ona Elena Vo-
deikienė ir Alfonsas Sodo-
nis. Šiais metais produktų 
surinkta šiek tiek daugiau 
nei praeitais metais. Di-
desnę dalį suaukotų mais-
to produktų sudarė kruo-
pos ir makaronai. „Džiu-
gu, kad elektrėniečiai, kaip 
ir kitų Lietuvos miestų gy-
ventojai, nėra abejingi ma-
žas pajamas gaunantiems 
asmenims“, – sakė drau-
gijos pirmininkė Ona Me-
dzikauskienė.

„Bičiulystės“ inf.

Akmenės rajono neįgaliųjų draugijai produktus rinkti padėjo 
moksleiviai.

Visagino neįgaliųjų draugijos atstovai „Maisto banko“ akcijoje.
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Vėl skamba „Vilties paukštė“neįgaliųjų draugijos vokalinis ir 
šokio ansamblis „Pušelė“ – įvai-
riatautis kolektyvas. Jam vado-
vaujanti Olga Šinkarenko pati 
labai mėgsta šokti ir bene kie-
kviename renginyje parodo so-
linę programą, tad šiuo savo po-
mėgiu užkrėtė ir kitus ansam-
blio narius. „Vilties paukštės“ 
metu visaginiečiai ne tik dai-
navo, kaip jau įprasta, tačiau ir 
sušoko ukrainietišką, čigoniš-
ką šokius. 

O.Šinkarenko pasidžiaugė, 
kad muzikuojančių draugijos 
narių gretas sustiprino prie jų 
prisijungusi Lidija Gurova ir Ju-
rijus Poliajevas. Taip pat duetu 
dažnai dainuoja Liudmila Fili-
pavičienė ir Stanislavas Šmako-
vas. Šie dainininkai pasirodė ir 
šventėje „Vilties paukštė“. 

Koncerte taip pat dalyva-
vo net 2 kolektyvai iš Švenčio-
nių: vokalinis ansamblis „Upe-
lė“ (vad. Rimantas Ankėnas) 
ir humoro grupė „Praeities ai-
dai“, vadovaujama Janinos De-
midovos. Koncertinę programą 
pristatė Ignalinos rajono neįga-
liųjų draugijos ansamblis „Pu-
tinas“ (vadovė Lionė Gruodie-
nė) ir Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos vokalinis-instrumen-
tinis ansamblis „Vyturiai“ (va-

dovas Kazimieras Streikus). Ne-
įgalieji iš Zarasų į šventę atvyko 
svečių teisėmis. 

Į renginį susirinko apie 100 
žiūrovų – gyventojai į koncer-
tą buvo kviečiami ir skelbimais, 
ir per vietinę televiziją. „Vilties 
paukštės“ dalyvius pasveikino 
savivaldybės mero pavaduoto-
ja Elena Čekienė.

O.Šinkarenko patenkinta, 
kad buvęs konkursas tapo tiesiog 
švente. Jos nuomone, taip leng- 
viau pasiruošti, mažiau įtam-
pos, dalyviai draugiškesni vieni 
kitiems, nuoširdžiau bendrauja. 

S.Varkavičienė džiaugėsi, jog 
visada malonu surengti gražią 
šventę. Ji sakė, kad visaginiečiai 
jau sulaukė kvietimų iš įvairių 
draugijų dalyvauti neįgaliųjų 
dienos minėjimo šventėse. 

Baigdama šventę S.Varka- 
vičienė palinkėjo, kad „Vilties 
paukštės“ estafetę perimtų Za-
rasų rajono neįgaliųjų draugija. 
Ten yra puikus kultūros centras, 
į kurį visiems būtų malonu su-
sirinkti. Na, o visaginiečiai tiki-
si, kad jų kultūros centras paga-
liau sulauks remonto ir intensy-
viai ruošiasi netrukus Zarasuo-
se vyksiančiam koncertui, kuria-

me bus pristatomos įvairios tau-
tinės mažumos. 

Pagėgiuose pasigesta 
vertinimo 

Antrasis „Vilties paukštės“ 
koncertas vyko atnaujintame Pa-
gėgių savivaldybės kultūros cen-
tre. Tai erdvus, šiuolaikiškas, ne-
įgaliesiems pritaikytas centras. Į 
šventę atvykę kolektyvai čia ga-
lėjo pasirodymams patogiai pa-
siruošti tvarkinguose persirengi-
mo kambariuose, jaukiai stebėti 
koncertą šildomoje salėje. Rengi-
nį organizavusi Pagėgių savival-
dybės neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Loreta Stašinskienė pa-
sidžiaugė, kad su kultūros cen-
tru nuo seno gražiai bendrauja-
ma. Jo darbuotojai draugijai daro 
nuolaidas, padeda ruošiant ren-
ginius. Ir šiemet scena buvo pa-
puošta įspūdinga paukšte, kurią 
sukūrė pačios draugijos narės, 
vadovaujamos darbo terapijos 
vadovės Rasos Baranauskaitės. 

Koncertą pradėjo Algiman-
to Mackaus gimnazijos jaunių 
choras, vadovaujamas Irenos 
Ubartienės. Pasirodė ir 5 neįga-
liųjų kolektyvai: ansamblis „At-
pūtis“ iš Jurbarko, „Svajonė“ iš 

Kelmės, moterų vokalinis an-
samblis „Kvietkelės“ iš Šilutės, 
„Svaja“ iš Tauragės, „Gaja“ iš 
Raseinių. Ir žinoma, šeiminin-
kai – moterų ansamblis „Ram-
bynas“ iš Pagėgių. Po koncerto 
visiems buvo padėkota už pasi-
rodymus, taip pat kiekvienam 
atiteko koks nors „titulas“ – or-
ganizatorių sugalvota nominaci-
ja. Pagėgių neįgaliųjų ansamblis 
tapo tėviškėnais; Raseinių – šir-
dinguoju; Kelmės – linksmuoju; 
Tauragės – drąsiuoju; Jurbarko – 
jaunuoju; Šilutės – šauniuoju. 

Žiūrovus ateiti į koncertą 
kvietė įvairiose vietose iškabin-
ti skelbimai. Kadangi salė dide-
lė, erdvi, buvo kviečiami visi no-
rintys, ne vienas ir užsuko. Neį-
galiųjų dainų klausėsi ir senelių 
namų gyventojai. 

Šventėje dalyvavusius ko-
lektyvus pasveikino Pagėgių 
savivaldybės mero pavaduoto-
jas Vytautas Stanišauskas, So-
cialinių paslaugų centro direk-
torė Nijolė Kovaliova, NVO ko-
ordinatorius Edmundas Incius, 
bibliotekos vedėja Elena Stan-
kevičienė. 

Pasak šventės organizatorės 
L.Stašinskienės, visi kolektyvai 

stengėsi, norėjo pasirodyti kuo 
geriau, tačiau vis dėlto dauge-
lis pasigedo didesnio paskati-
nimo, kuris atsirastų, jei ansam-
bliai būtų vertinami. Galbūt ga-
lėtų būti įsteigtos skatinamo-
sios nominacijos, kad žmonėms 
būtų stimulas stengtis, pasirody-
ti kuo geriau, daugiau repetuoti. 
Kolektyvai norėtų išgirsti neša-
liškos vertinimo komisijos nuo-
monę, ką jie darė gerai, ką gal-
būt ne taip. 

Taip pat L.Stašinskienė siū-
lo, kad būtų iš anksto susitar-
ta, kokie bus vertinimo kriteri-
jai, kokių dainų reikėtų moky-
tis. Galbūt tai būtų liaudies dai-
nos ar tam tikrai progai skirtos, 
patriotinės. Kai nėra jokio ver-
tinimo, pasak koncerto organi-
zatorės, krenta kolektyvų lygis, 
kai kada jie nueina paprasčiau-
siu keliu – atlieka visiems gerai 
žinomus kūrinius. 

L.Stašinskienė džiaugėsi, 
kad kolektyvai išsiskirstė džiu-
giai nusiteikę, kad žiūrovai buvo 
patenkinti renginiu ir palinkė-
jo, kad ansambliai turėtų progą 
dažniau pasirodyti, vieni kitus 
pamatyti, pasimokyti. 

Emilija STONKuTĖ 

(atkelta iš 1 psl.)

Reikalingiausi – praktiški 
daiktai

Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugija į parodą šiemet atve-
žė pačių įvairiausių dalykų: nuo 
megztų suknelių, kojinių, piršti-
nių, kepurių iki iš vilnos nuvel-
tų paveikslų ar šalių. Daugiau-
sia tai praktiški, visiems reika-
lingi dalykai. Parodos lankytojai  
pirko vilnones kojines (ne po vie-
ną, o iš karto sau, mamai ir vai-
kui). Kiti stebėjosi nedidelėm ke-
purių kainom ir įsigijo po keletą 
jų kalėdinėms dovanoms. Ne vie-
nas netgi sakė, kad atėjo į parodą 
todėl, kad pernai pirko ar matė 
vieną ar kitą daiktą, kurį šiemet 
panoro įsigyti. 

O darbštuolių Anykščiuo-
se nestinga: skrybėlių, kepurių, 
šalių iš vilnos privėlė Vida Rau-
galienė, Aldona Rutavičienė, El-
vyra Gribulienė. Šiemet naujie-
na buvo veltos skrybėlės, kurių 
mugėje net pritrūko. Liuda Pa-
tumsienė daro atvirukus, skir-
tukus knygoms – juos siuvinėja 
auksiniais, sidabriniais siūlais. 
Jolita Juknonytė mezga įspūdin-
gas skaras, suknutes – visų neiš-
vardinsi. 

Anykštėnai jau turbūt išban-

Tarptautinėje parodoje deramai  
įvertinti ir neįgaliųjų rankdarbiai 

dė visus rankdarbių būdus, ko-
kie tik yra. Vieni iš jų labiau pa-
siteisina, kiti lieka tik pomėgiu. 
Neseniai neįgalieji mokėsi piešti 
ant stiklo, tapyti ant šilko. Na, o 
lapkričio mėnesį siūs žaislus, ku-
riuos vėliau planuojama nuvež-
ti į vaikų namus. „Baltijos teks-
tilės ir odos“ parodos lankytojai 
jau galėjo matyti tokio žaislo pa-
vyzdį – pelę ant šluotos. Darbo 
terapijos užsiėmimams draugijo-
je vadovaus Danutė Deresevičie-
nė, kaip A.Šerėnienė džiaugiasi, 
daug mokanti ir norinti tuo pa-
sidalinti su kitais. Ateity dar pla-
nuojama iš pakulų daryti aguo-
nas, iš nudažytų pėdkelnių – žy-
dinčias gėles. Jau ruošiamasi ne-
trukus prasidėsiančioms kalėdi-
nėms mugėms bibliotekose, kul-
tūros centre, planuojami rank-
darbiai Kaziuko mugei. 

Parodoje – tekstilės 
dirbinių įvairovė

Tarptautinė tekstilės, apran-
gos ir ekologiškų inovacijų paro- 
da „Baltijos tekstilė ir oda“ šie-
met – 22-oji. Pasak organizato-

rių, šis renginys išlieka pagrin-
diniu tekstilės ir aprangos vers-
lo forumu Baltijos regione. Šie-
met parodoje dalyvavo 245 įmo-
nės iš 19 pasaulio šalių, tekstilės 
gamintojai pristatė įvairias šios 
srities inovacijas ir tendencijas. 

„Baltijos tekstilės ir odos“ ati-
daryme dalyvavusi Seimo pirmi-
ninkė Loreta Graužinienė pasi-
džiaugė, kad turime kuo pasigir-
ti – mūsų šalyje gaminami teksti-
lės gaminiai dažnai yra itin aukš-
tos kokybės. 

Deja, dar neretai jie parduo-
dami užsienyje, o mes džiaugia-
mės, galėdami įsigyti originalių, 
rankomis darytų neįgaliųjų dar-
belių už priimtiną kainą. 

aurelija BaBiNSKiENĖ 
Aldonos Milieškienės, Egidijaus Skipario nuotr.

Pagėgiuose dalyvusiems kolektyvams – Lietuvos neįgaliųjų draugijos padėka.

Tarptautinėje „Baltijos tekstilės ir odos“ parodoje Lietuvos neįgaliųjų draugijai atstovavo Anykščių auksrankės.            

Visaginiečių ansamblis šoko ukrainietišką šokį.
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Psichologo
patarimai

Nerimauti – normalu,  
bijoti – ne

Beveik kiekvienas retkarčiais 
ima šiek tiek bijoti, kad susirgo ko-
kia nors liga, jeigu ilgai ką nors skau-
da ar vargina kokie kiti nemalonūs 
reiškiniai, kurių negali paaiškinti 
nei jis pats, nei gydytojas. Kiekvie-
nas skausmas ar kiekvienas pastebė-
tas fizinis pasikeitimas veikia dvejo-
pai. Pirma, sukelia tiesioginį nema-
lonumą, pavyzdžiui, varginantį gal-
vos skausmą. Antra, verčia svarsty-
ti: kažin kas čia galėtų būti? Kuo il-
giau nepaaiškėja negalavimų prie-
žastis, tuo labiau didėja susirūpini-
mas. Be to, nebūtinai turi ką nors 
skaudėti. Sakykime, atsitiktinai kur 
nors ant kūno užčiuopiame gumbe-
lį. Jo anksčiau nė nejutome, bet da-
bar, atradę jį, nesiliaujame galvoję, 
„kenčiame“, nes juk gali išsivystyti 
piktybinis auglys. 

Daugeliui žmonių tokie reiš-
kiniai gali sukelti patologinę bai-
mę (fobiją). Baimė, kad gali susirg-
ti arba sergi kokia nors liga, vadina-
ma nozofobija (gr. nosos – liga). Eg-
zistuoja terminai konkrečių ligų bai-
mei įvardinti. Jeigu kas bijo, kad su-
sirgs ar serga vėžiu, jį kankina kan-
cerofobija. Jeigu kas mano, kad turi 
širdies ydą arba kad gali ištikti širdies 
infarktas, sakoma, jog tai kardiofobi-
ja. Šios dvi fobijos pastaruoju metu 
yra labiausiai paplitusios.

Kaip „gimsta“ perdėta 
baimė?

Fobija prasideda nuo nemalo-
nių ar skausmingų išgyvenimų pa-
tyrimo, kuris ir nulemia, kokia bus 
fobijos rūšis. Tipiškas kancerofobiją 
sukeliantis išgyvenimas yra artimų-
jų arba gerų pažįstamų vėžys ar net 
mirtis nuo jo. Jeigu šis sunkus išgy-
venimas laiko atžvilgiu sutampa su 
asmeniniais negalavimais, panašiais į 

ligos baimė – taip pat liga
tuos, kuriuos kentė sirgęs vėžiu žmo-
gus, susidaro baiminga asociacija ir 
atsiranda „nuojauta“, jog toks liki-
mas laukia ir tavęs. Tai jau neišeina 
iš galvos. Mirusiojo šeimos narių pa-
sakojimai apie ligą, pavyzdžiui, laiku 
nepastebėtą skrandžio auglį, skatina 
nagrinėti savo paties negalavimus. 
Fobiškas elgsenos stereotipas padeda 
surasti tokiuose pasakojimuose da-
lykų, kurie baimę dar labiau sustip- 
rina. Kitų reiškinių stengiamasi ne-
pastebėti arba jie atrodo per menki, 
kad įstengtų nustelbti baisius įtari-
mus. Kartą užvaldęs žmogų, šis ste-
reotipas įsitvirtina taip valdingai, kad 
neapleidžia net jeigu kyla klausimas 
gyventi ar mirti. 

Nozofobija pakeičia visą mąsty-
seną, jausmus ir norus. Gražiausius 
gyvenimo tikslus užgožia rūpestis 
dėl savo sveikatos. Dabar domima-
si tik ja. Savaime suprantama, bai-
mės kankinamas žmogus eina pas 
gydytoją, kruopščiai išsitiria. Tačiau 
apie savo nuogąstavimus prasitaria 
nedrąsiai. Aiškinimas, jog visi tyri-
mų duomenys geri, jį nuramina tik 
trumpam, mat jo negalavimai ne-
pranyksta arba pasikartoja po kurio 
laiko ir vėl sukelia abejones. Jis kon-
sultuojasi su kitais gydytojais, daro-
mos rentgeno nuotraukos, atliekami 
biocheminiai ir kitokie tyrimai. Ta-
čiau abejonės lieka ir kankina toliau. 
Jis nenurimsta, imasi tyrinėti save 
pats: skaito medicinos knygas, nar-
šo medicininius interneto puslapius. 
Suranda senų, močiutės laikų „dak-
tariškų“ knygų, domisi specialia li-
teratūra. Jo tvirtas įsitikinimas pade-
da rasti tai, kas tinka įsivaizduojamai 
baisiai ligai. Lygindamas savo simp-
tomus su aprašomais medicinos va-
dovėliuose, jis susikuria savo teoriją 
apie varginančią ligą. Ją nuolat papil-
do įvairia žodine informacija. 

Gilinimasis į savo kūną, pasinė-
rimas į negalavimų apmąstymus ne-
noromis verčia nusigręžti nuo aplin-
kinio pasaulio, tapti viskam abejin-
gu. Kai skausmai labai stiprūs, tai – 
visiškai normalu. Tačiau įdėmus 
kūno procesų stebėjimas, nepapras-
tas dėmesio koncentravimas į tam ti-
krus organus ar kūno dalis tik stip- 
rina nemalonius pojūčius. Menkas 
skausmas sustiprėja, sudirginimui 
pakanka vis silpnesnių dirgiklių, jei-
gu tik juos nuolat stebi ir laikai sun-
kios ligos simptomais. Dėl to men-
kučiai negalavimai nepraeina arba, 
tiesą sakant, iš tikrųjų tik atsiranda 
tada, kai tikrosios jų priežastys, pa-

vyzdžiui, pervargimas, peršalimo li-
gos, piktnaudžiavimo skanėstais pa-
sekmės jau būna dingusios. Norma-
lūs reiškiniai, kurių savo kasdieni-
niais darbais užsiėmęs sveikas žmo-
gus visai nepastebi, palaikomi simp-
tomais. Taip vis tvirtėja įsitikinimas, 
jog tikrai sergama. Beje, toks aiškus 
ligos įsikalbėjimas ir yra liga, tik ne 
ta, kuria ligonis mano sergąs. 

Pateiksiu pavyzdį: 35 metų mo-
teris sirgo retai. Tačiau jeigu jai tek-
davo ilgiau pakosėti, ji tuoj imdavo 
galvoti apie širdies astmą, jei nak-
tį išpildavo prakaitas – apie tuber-
kuliozę, jeigu pablykšdavo – apie 
mažakraujystę. Pasižiūrėjusi filmą 
apie nepagydomą ligonį, tuoj „pa-
juto“ tuos pačius simptomus. Atos-
togaujant jai šiek tiek sutriko virš-
kinimas, tikriausiai dėl pakitusios 
mitybos. Iš pradžių moteris visai į 
tai nekreipė dėmesio. Tačiau atsitik-
tinai jai pakliuvo laikraštis su an-
trašte: „Kas penktas žmogus mirš-
ta nuo vėžio“. Kai ji perskaitė tuos 
žodžius, nors dar nespėjo sąmonin-
gai jų priskirti sau, – moterį išpylė 
prakaitas, prasidėjo drebulys, apė-
mė silpnumas, širdis ėmė daužytis, 
o kažkur skrandyje ėmė labai smar-
kiai durti. Nuo to laiko neapleido 
mintis, kad serga skrandžio vėžiu. 
Ji skaitė viską apie šią ligą ir rasda-
vo vis naujų duomenų, patvirtinan-
čių jos įtarimą. Daug kartų tyrėsi 
pas įvairius gydytojus, gulėjo ligo-
ninėje. Buvo nustatyta, jog yra šiek 
tiek pakitęs gleivinės paviršiaus rel-
jefas, bet vėžio – nė pėdsakų. Tada 
ji šiek tiek apsiramino, bet kiekvie-
ną kartą ir vėl imdavo jaudintis, 
kai tik kur nors perskaitydavo apie 
skrandžio auglius. Po truputį blėso 
gyvenimo džiaugsmas, visos min-
tys sukosi vien apie netolimą mir-
tį, kurią ji ėmė vaizduotis su viso-
mis smulkmenomis. Baimė tapo pa-
grindiniu gyvenimo motyvu. Dingo 
apetitas, ėmė mažėti kūno masė, o 
tai ir vėl buvo palaikyta naujos vė-
žio stadijos simptomu. Ištisus mė-
nesius, kai įsitvirtino kancerofobi-
ja, skrandžio skausmus ir baimę 
sukeldavo kiekvienas įvykis, nors 
kiek primenantis šią ligą, tarkim, 
greitosios automobilis, eterio kva-
pas, asmuo, kurio šeimos narys sir-
go skrandžio vėžiu ir t.t.

Pavyzdys aiškiai rodo, kaip at-
siranda ir įsitvirtina nozofobija. Jai 
būdingas nuolatinis blaškymasis 
tarp įsitikinimo, kad susirgta, ir vil-
ties, kad galbūt klystama.

Kaip „apsiginti“ nuo 
fobijos?

Vien tvirtinant, kad liga vi-
siškai nepagrįsta, fobijos neįveik-
si. Visų taip mėgstamas patari-
mas susiimti yra ne tik neįvykdo-
mas, bet dar ir griauna pasitikėji-
mą, mat žmogus tokiu atveju pa-
sijunta nesuprastas. Jis ne apsime-
tinėja, o yra veikiamas savo fobi-
jos! Kas jos nepatyrė, tas ir nega-
li suvokti šios kankinančios būk- 
lės baisumo. Tokioje situacijoje gali 
padėti tik psichologas ar psichiatras.

Kas kuria „palankias 
aplinkybes“ fobijoms 

atsirasti?
Visgi geriau fobijų išvengti, 

negu vėliau bandyti jų atsikratyti. 
Atsitiktinis pradinis išgyvenimas 
dar nėra fobija. Liguista baimė atsi-
ras tik po ilgesnio „brendimo proce-
so“, susidarius daugeliui „palankių 
aplinkybių“. O jos, kaip ir daugu-
ma pradinių veiksnių, yra visuome-
ninio pobūdžio. Kaip ir kada pra-
sideda fobija, kaip ji susiformuoja, 
priklauso nuo to, kokią informaciją 
gauna į tokią padėtį pakliuvęs žmo-
gus, kaip ją suvokia, remdamasis jau 
anksčiau įgytomis žiniomis, ir paga-
liau nuo to, kaip reaguoja aplinki-
niai, pastebėję tokius jo simptomus. 
Neteisingas žmonių elgesys ir psi-
chologiškai netinkamai pateikiama 
informacija masiškai kursto fobijas 
ir neretai padeda joms įsitvirtinti.

Nozofobiją kurstančią, palai-
kančią ir stiprinančią psichinę bai-
mę gali sužadinti kiekvienas žmo-
gus, neišmintingai kalbėdamas apie 
ligas, pirmiausia artimieji, draugai, 
pažįstami, bendradarbiai. Deja, li-
goninėse pacientai taip pat per daug 
kalba vieni su kitais apie savo ligas.

Vyresnio amžiaus ligonė į jos 
palatą atkeltai jaunai moteriai, 
kurią vargino funkciniai šlapimo 
pūslės sutrikimai, ėmė labai įtiki-
namai įrodinėti, kad ir jos inkstų 
liga iš pradžių reiškėsi tokiais pa-
čiais simptomais, kuriuos nusakė 
jaunoji moteris. Ji, be to, aiškino, 
jog ateisiąs laikas, kai skausmai 
prapuls (taip esą visada, kai su-
nyksta inkstas), o paskui laukianti 
mirtis. Praėjus kelioms savaitėms 
vyresnioji moteris mirė nuo inks-
tų ligos. Tuo metu jaunesnioji pa-
cientė nejautė jokių stiprių skaus-
mų, tačiau tai laikė įrodymu, jog 
ir jos laukia tokia pati lemtis. Ji 
manė, kad gydytojai, gailėdamiesi 

jos, slepia tikrąją diagnozę.
Prevencinės programos turi 

būti informacinio turinio, bet jo-
kiu būdu ne gąsdinančio. Pvz., 
tekstas: „Pasitikrink, arba mir-
si nuo gimdos kaklelio vėžio“ ne 
tik kad koduoja pasąmonę „nepa-
sitikrinsi – mirsi nuo vėžio“, bet 
ir tai, kad jei susirgsi gimdos ka-
klelio vėžiu – mirsi. Tai nėra tie-
sa, bet būtent taip informaciją sup- 
ranta mūsų pasąmonė. Informacija 
apie tai, kad „laiku diagnozuotas vė-
žys yra sėkmingai gydomas“ kuria 
pozityvią asociaciją, skatina tikrin-
tis sveikatą ir nesukuria terpės atsi-
rasti nepagrįstoms baimėms.

Kaip fobija „nugena“ 
žmogų pas šarlatanus?

Lygiai taip pat kenkia ir medikų 
klaidų ar aplaidumo viešinimas, ats-
varai nepateikiant pozityvios ir tei-
giamos medicininės praktikos pa-
vyzdžių. Visuotinai kuriama nuo-
monė, kad didžioji dauguma medi-
kų – nekompetentingi, „nemato“ ligų 
ir kad jiems nerūpi žmonių sveika-
ta. Nekalbant apie tai, kad ypač es-
kaluojama nuomonė, jog tradicinė 
medicina tik „nugydo“, o netradici-
nė – daro stebuklus.

Kaip gi jaučiasi ir elgiasi žmogus, 
reklamų visokiomis ligomis prigąs-
dintas ir dar nepasitikintis medikais? 
Bėgioja nuo vieno gydytojo prie kito 
ir kiekvienam, kuris pasako, kad nėra 
jokių somatinės ligos požymių, kli-
juoja etiketę „neišmanėlis“ ir, veikia-
mas visuotinio nepasitikėjimo me-
dicina, skuba pas kitą, „profesiona-
lesnį“, gydytoją... Taip varsto duris, 
kol iš tikrųjų suranda – tik ne pro-
fesionalesnį gydytoją, bet geriau iš-
manantį žmogaus psichologiją, ku-
ris „užčiuopęs“ kliento fobiją, pa-
naudoja jį savo komerciniams tiks-
lams. Nesąžiningi pelno mėgėjai, ta-
riami „specialistai“, įvairiom netra-
dicinėm priemonėm „suranda“ ligą, 
dar labiau netradicinėm priemonėm 
ją „gydo“ ir dar pacientus verčia nuo-
latos abejoti savo sveikata ir taip iš jų 
išspaudžia vis daugiau pinigų. 

Profilaktinė medicina ir įvairios 
prevencinės programos, be jokios 
abejonės, negali apsieiti be popu-
liaraus ligų aiškinimo ir nurodymų. 
Tačiau visa tai turi būti daroma psi-
chologiškai gerai apgalvotai, kad vie-
na ar kita informacija nebūtų panau-
dojama nozofobiniams stereotipams 
susidaryti ir kad žmogus sveikatą ti-
krintis eitų ne todėl, kad bijo susirg-
ti, bet todėl, kad nori būti sveikas.

laura BRaTiKaiTĖ-
ČEKaNauSKiENĖ

Psichologė

Daktaras
Aiskauda

Siera – geltonas, blizgus, len-
gvas, minkštas mineralas, 

vartojamas chemijos pramonė-
je, medicinoje (siera yra baltymų, 
aminorūgščių, kai kurių hormonų 
[įskaitant insuliną] ir vitaminų su-
dedamoji dalis) ir kaip pesticidas. 
Siera taip pat vadinamas liaukų ga-
minamas gelsvas tirštėjantis skystis 
ausies landoje. 

Sieros aktyvumą mūsų orga-
nizme didina vitaminai B1 ir H. 
Įsisavinti sierą iš maisto produk-
tų trukdo arsenas, baris, molibde-
nas, selenas ir švinas. Beje, sieros 
stygius dažniausiai atsiranda tuo-
met, kai organizmas negauna pa-

Siera – „grožio mineralas“
kankamai baltymų. Žmogaus, ku-
rio kūno masė apie 70 kg, organiz-
me yra 140 g sieros. 

Šaltiniai ir poreikis
Sieros šaltiniai: kiaušinių try-

niai, baltagūžiai ir briuseliniai ko-
pūstai, kviečiai, rugiai, grikiai, mie-
žiai, žirneliai, duona, česnakas, čili 
pipirai, agrastai, vynuogės, obuo-
liai, riešutai, džiovinti persikai, pie-
no produktai, svogūnai, liesa mėsa, 
inkstai, kepenys, širdis, vištiena, žu-
vys, moliuskai, soja, šparaginės pu-
pelės, krienai, garstyčios, špinatai.

Pastaba. Gyvūninės kilmės 
maisto produktuose sieros yra dau-
giau negu augaluose.

Siera reikalinga: imunitetui sti-

printi, žaizdų gijimui paspartin-
ti, skausmui ir uždegimui slopin-
ti, deguonies, energijos, rūgščių ir 
šarmų balansui palaikyti, raumenų 
tvirtumui, normaliam nervų siste-
mos darbui, tulžies išskyrimui ska-
tinti, apsaugai nuo radiacijos povei-
kio, normaliam kraujo krešumui, 
kolageno sintezei, fermentų susi-
darymui, nuodingų medžiagų ša-
linimui, ląstelių apsaugai nuo ok-
sidacinių procesų.

Pastabos. 
1. Kadangi siera dalyvauja kola-

geno sintezėje, įeina į keratino (ke-
ratinas – paprastasis plaukų, vil-
nų, žvynų, ragų, kanopų, plunks-
nų, nagų, šilko baltymas, kurio yra 
stuburinių gyvūnų epidermio ragi-

niame sluoksnyje) ir melanino (me-
laninas – juodas arba tamsiai rudas 
žmonių ir gyvūnų plaukų, odos ir 
akies tinklainės, taip pat paukščių 
plunksnų, žuvų žvynų, vaisių ode-
lės ir kai kurių grybų bei bestuburių 
pigmentas) sudėtį, ji ne be pagrindo 
vadinama „grožio mineralu“. Kola-
genas yra siūlinis baltymas (jis su-
daro maždaug vieną ketvirtadalį 
visų baltymų) – svarbiausias odos 
ir jungiamųjų audinių komponen-
tas, sudarantis kremzles ir kaulus. 

2. Kremai ir tepalai, kurių pa-
grindą sudaro siera, naudingi ser-
gant psoriaze (žvyneline), egzema 
ir dermatitu.

3. Žmonės, kurie yra alergiški 
sierai, turėtų vengti džiovintų vai-

sių, kuriems konservuoti panau-
dota siera. 

Stygiaus požymiai
Esant sieros stygiui, pradžioje 

dažniausiai nukenčia plaukai (pra-
randa natūralų blizgesį, skilinėja, 
slenka) ir nagai (suplonėja, pra-
deda lūžinėti, praranda blizgesį ir 
kt.), ima varginti vidurių užkietėji-
mas, vėliau gali atsirasti tachikardi-
ja (t.y. dažnas širdies plakimas: dau-
giau kaip 90 tvinksnių per minutę), 
pradėti skaudėti sąnarius. Dar gali 
būti alergijos požymių, kraujyje pa-
didėti cukraus ir trigliceridų lygis.

Pastaba. Vegetarams, neval-
gantiems kiaušinių ir pieno pro-
duktų, patartina daugiau vartoti 
riešutų, pupų, baltagūžių ir briuse-
linių kopūstų.

Romualdas OGiNSKaS 
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Edita Gudavičė „Vakarų eksprese“ rašo apie uostamiestyje iškilu-
sią problemą – trūksta techninės pagalbos priemonių. 

Per šių metų 8 mėnesius įvai-
rioms techninės pagalbos priemo-
nėms gauti Klaipėdoje į eilę įrašy-
ti buvo 127 asmenys, tačiau porei-
kis kur kas didesnis – buvo pateik-
ta kone tūkstantis prašymų.

Klaipėdos neįgaliesiems ne-
pakanka techninės pagalbos prie-
monių. Tam, kad gautų jiems pa-
gal šalyje galiojančią tvarką nemo-
kamai priklausančią vaikštynę ar 
naktipuodžio kėdutę, tenka laukti 
gana ilgai, nes norinčiųjų – didžiu-
lės eilės. Tiesa, perskirstant šių metų 
Klaipėdos miesto biudžetą numa-
tyta 30 tūkst. skirti techninės pa-
galbos priemonėms įsigyti. Tačiau 
tam, kad būtų patenkintas norin-
čiųjų poreikis, dar reikėtų surasti 
bent 50 tūkst. litų. 

„Iš tų 30 tūkst. litų pusę planuo-
jame skirti reguliuojamoms slau-
gos lovoms įsigyti, taigi galėsime 
nupirkti dar 10 lovų. Jų spalio pra-
džios duomenimis laukia 37 neįga-
lieji“, – pastebėjo Klaipėdos miesto 
socialinės paramos centro direkto-
rė Diana Stankaitienė.

Didžiausias šiuo metu yra vaikš-
tynių poreikis, jų laukia 103 asme-
nys, naktipuodžio kėdučių laukia 
54 asmenys.

Techninės pagalbos priemonės 
yra perkamos iš valstybės biudžeto 
lėšų, tačiau, pasak D. Stankaitienės, 
Klaipėdai jų nepakanka. Vien šiais 
metais per 8 mėnesius šioms prie-
monėms nemokamai gauti buvo 
pateikti 957 prašymai.

„Jei žmogus pasveiksta ar nu-
miršta – priemonę mums grąžina ir 

mes ją skiriame pakartotiniam nau-
dojimui, tačiau ir padėvėtos priemo-
nės netenkina visų miesto neįga-
liųjų. Yra ir kita bėda – ne visi klai-
pėdiečiai gali nemokamai gauti ši-
tas priemones, todėl būtų puiku, 
jei mūsų centras turėtų bazę tokių 
priemonių, kurias galėtų už simbo-
linį mokestį nuomoti. Ir dabar daž-
nai mums skambina įvairias trau-
mas patyrę žmonės ir teiraujasi, iš 
kur jiems gauti tų priemonių. Ne-
turime ką pasiūlyti“, – apgailestavo 
D.Stankaitienė. Jos žiniomis, techni-
nės pagalbos priemones galima iš-
sinuomoti, tačiau kainos daugeliui 
sunkiai įkandamos. Pavyzdžiui, re-
guliuojamos slaugos lovos nuoma 
rinkoje gali vienam mėnesiui kai-
nuoti per 100 litų.

„O mes tokią lovą galėtume iš-
nuomoti už 5 litus per mėnesį. Vers-
lo čia nepadarysi, bet, pavyzdžiui, už 
surinktas lėšas galėtume nupirkti 
papildomų priemonių. Beje, kituose 
miestuose tokia praktika taikoma“, – 
pavyzdį pateikė D.Stankaitienė.

Klaipėdos savivaldybės Sociali-
nio departamento direktorė Audra 
Daujotienė pastebėjo, kad šioje si-
tuacijoje, kai nepavyksta patenkin-
ti visų laukiančių eilėje gauti nemo-
kamas priemones poreikių, kalbėti 
apie nuomos bazę kiek per anksti.

Socialinio komiteto nariai pa-
prašė D.Stankaitienės aiškesnių pa-
skaičiavimų ir numatomos tvarkos, 
kaip būtų galima vykdyti ir nuomos 
funkcijas. Tikimasi, kad „verslo“ pla-
nas bus parengtas iki kitų metų biu-
džeto svarstymo.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

lovų ir vaikštynių reikia 
laukti eilėse(atkelta iš 1 psl.)

Medicinos mokslų daktarė gydytoja kineziterapeutė Rasa Šaka-
lienė „Kauno dienoje“ kalbina Pasaulio reabilitologų draugijos 
prezidentą Janą A.Monsbakkeną, kuris lankėsi Lietuvos reabili-
tologų konferencijoje Birštone. 

J.A.Monsbakkeno teigimu, re-
abilitacija – holistinis procesas ir 
medicininė reabilitacija yra jos da-
lis. Daugeliu atveju reabilitacijos ir 
kompensacinė įranga bei priemo-
nės yra svarbesni už vaistus, pade-
da žmogui gyventi visavertį gyve-
nimą. Pasak gydytojo, neįgaliųjų re-
abilitacijos svarba auga, nes ilgė-
jant gyventojų amžiui jų daugėja. 
Šiuo metu pasaulyje gyvena per 1 
mlrd. neįgaliųjų, todėl į jų proble-
mų sprendimus turi įsijungti ne tik 
medikai, bet ir visuomenė, visų ly-
gių politikai.

J.A.Monsbakkenas yra kilęs iš 
Norvegijos, ten gyvena ir dirba. 
Šioje šalyje reabilitacija yra nemo-
kama ir visiems prieinama. Ligoni-
nėse stengiamasi pacientus laiky-
ti kuo trumpiau. Reabilitacija pla-
čiai yra taikoma namuose ir ben-

druomenėse. Ji suteikia individui 
galimybių savarankiškai gyventi ir 
dirbti. Tai – investicija, o ne išlaidos.

Paklaustas apie situaciją mūsų 
šalyje, reabilitologas atsakė, kad tu-
rime labai geras reabilitacijos klini-
kas, ligonines, centrus ir sanatorijas. 
Didžiausias sistemos trūkumas  – 
nepakankamai išplėtota reabilita-
cija namuose ir bendruomenėje.

Pasak J.A.Monsbakkeno, reabi-
litacija yra visaverčio gyvenimo rak-
tas, ji koncentruojasi į galimybes, o 
ne į negalias. Visi žmonės turi teisę 
į reabilitaciją. Gydytojas pasako-
ja, jog jį nuo jaunystės vargina nu-
garos skausmas, kurį kelia stuburo 
išvarža. Todėl jis dažnai naudoja-
si chriropraktiko, kineziterapeuto 
paslaugomis, stengiasi būti fiziškai 
aktyvus: vaikšto pėsčiomis, važinė-
ja dviračiu ir tai padeda.

Reabilitologas:  
negalią ir skausmą galima 

įveikti be vaistų 

jog profesionalėjančiam neįgaliųjų 
sportui pasaulyje skiriama vis dau-
giau dėmesio, rūpinamasi moder-
niomis bazėmis, numatomas nuo-
lat augantis finansavimas. Ypatingo 
dėmesio sulaukia jaunimas. Mes, pa-
sak LPOK prezidento V.Kvietkausko, 
nuo šių tarptautinių poslinkių atsilie-
kame jau 10-us metus. Londono pa-
rolimpinės žaidynės, kuriose mūsų 
sportininkams nepavyko laimėti me-
dalių, tapo rimtu perspėjimu, jog tu-
rime imtis kardinalių pokyčių.

LPOK generalinis sekretorius 
Gintaras Zavadckis neslepia, kad jau 
gana greitai apskritai neturėsime ką 
siųsti į parolimpines žaidynes. Dau-
guma dabar Lietuvos garbę ginančių 
neįgaliųjų artėja prie sportinės kar-
jeros pabaigos ir nebus kam juos pa-
keisti. Didžiausia problema – šalyje 
nėra nuoseklaus, sistemingo požiū-
rio į neįgaliųjų sportą. 

Šiuo metu neįgaliųjų sportas 
Lietuvoje tarsi padalintas į du po-
lius: neįgaliųjų integracijos į visuo-
menę, arba neįgaliųjų užimtumą 
per sportą, ir elitinį, arba profesio-
nalųjį, sportą. Trūksta dėmesio vi-
duriniajai grandžiai – būsimų aukš-
to meistriškumo sportininkų ren-
gimui. Sporto klubai galėtų ugdy-
ti pamainą mūsų elitiniams sporti-
ninkams. Deja, pasak G.Zavadckio, 
šiuo metu gal tik 5-iuose klubuose iš 
daugiau kaip 30-ies rimtai sportuoja-
ma, dalyvaujama varžybose, kituose 
pasitenkinama veikla, nereikalaujan-
čia jokio pasirengimo. „Keisčiausia, 
kad sporto klubai nekreipia dėmesio 
į siūlymus įsitraukti į tokias perspek-
tyvias sporto šakas kaip lauko tenisas 
ar akmenslydis (kerlingas), turinčias 
ir reikiamas sporto sales, ir specialią 
įrangą, ir trenerius“, – nusivylimo ne-
slepia LPOK generalinis sekretorius, 
pridurdamas, kad esama sistema ne-
skatina ruošti būsimų aukšto meis-
triškumo sportininkų.

Nacionalinio neįgaliųjų 
sporto centro idėja – 

gyvybinga 
Konferencijoje dalyvavęs Sei-

mo Jaunimo ir sporto komisijos pir-
mininkas Juras Požėla akcentavo, 
kad nevienodos neįgaliųjų ir sveikų 
sportininkų pasirengimo, treniruo-
čių sąlygos: Lietuvos olimpinį sporto 
centrą turime, o nacionalinio neįga-
liųjų sporto centro – ne. J.Požėla pa-
tikino, jog daroma viskas, kad iki šio 
Seimo kadencijos pabaigos toks cen-
tras atsirastų. Neįgaliųjų reikalų de-
partamento (NRD) direktorė Geno-
vaitė Paliušienė priminė, kad Nacio- 
nalinėje neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos programoje taip pat įrašy-
ta nuostata, jog Vilniuje turėtų būti 
pastatytas neįgaliesiems pritaikytas 
sporto kompleksas. Pasak jos, dery-
bos vyksta aukščiausiu lygiu, tačiau 
sprendimai kol kas nepriimti. NRD 
direktorės teigimu, buvo aptariamas 
variantas tokį centrą įkurti reabilita-
cijos centre „Baldžio šilas“, vėliau – 
„Pušyno kelyje“. Koks bus galutinis 
sprendimas, kol kas sunku pasaky-
ti, tačiau idėjai, jog toks centras bū-
tinas, pritarta. 

Konferencijoje dalyvavę įvairių 
neįgaliųjų sporto klubų atstovai ra-
gino pamąstyti ne tik apie naciona-
linį, bet ir apie regioninius neįgalių-

Neįgaliųjų sportas pribrendo 
esminiams pokyčiams

jų sporto centrus. Dauguma sporti-
ninkų turi šeimas, todėl palikti na-
mus ir važiuoti treniruotis į Vilnių 
ne visiems būtų priimtina. Alterna-
tyva galėtų tapti sprendimas suda-
ryti sąlygas neįgaliesiems treniruo-
tis savivaldybių teritorijose veikian-
čiose sporto mokyklose. 

Viena svarbiausių kliūčių – 
trenerių trūkumas

Daug metų neįgaliųjų sporte da-
lyvaujantis Lietuvos sporto univer-
siteto doc. dr. Kęstutis Skučas gerai 
žino visas problemas. Pirmiausia jis 
įvardijo sporto bazių, inventoriaus 
bei trenerių trūkumą. Pasak jo, la-
bai svarbu į sportą įtraukti įvairios 
negalios žmones, išspręsti lėšų trū-
kumo, transporto problemas. 

K.Skučo nuomone, požiūrio į 
neįgaliųjų sportą kaita turėtų pra-
sidėti nuo trenerių. Jų nesant nega-
lima kalbėti apie treniruotes, profe-
sionalų rengimąsi varžyboms, išva-
žiavimą į stovyklas ir pan. Lietuvos 
sporto universitetas rengia specia-
listus, galinčius dirbti su neįgaliais 
sportininkais, tačiau nėra sistemos, 
padedančios treneriams įsidarbinti.  

Įvairios savivaldybės skirtingai 
sprendžia neįgaliųjų sporto finansa-
vimo klausimus. Daugelis jų neski-
ria lėšų trenerių etatams. Yra ir kito-
kių pavyzdžių – štai Vilniaus miesto 
savivaldybė finansuoja bene 10 tre-
nerių, dirbančių su neįgaliais sporti-
ninkais, etatų, keletas dirba ir Šiau-
liuose. Vilniaus miesto aklųjų ir sil-
pnaregių sporto klubo „Šaltinis“ pa-
tirtis, pasako jo vadovo Raimundo 
Šimkaus, tik patvirtina, kad atsira-
dus treneriui akivaizdžiai pagerėjo 
rezultatai, atsirado daugiau sportuo-
ti norinčių neįgaliųjų.

Turėtume pradėti nuo 
vaikų sudominimo sportu

Kauno aklųjų ir silpnaregių spor-
to klubo „Sveikata“ pirmininkas Vy-
tautas Girnius įsitikinęs, kad mąs-
tydami apie neįgaliųjų sporto atei-
tį, norėdami išsiauginti stiprią pa-
mainą, pirmiausia turėtume pradėti 
dirbti su vaikais. Labai svarbu kalbė-
tis su jų tėvais, įtikinti, kad sportas – 
ne tik sveikatinimo priemonė, bet ir 
galimybė vaikui įsitraukti į aktyvią 
veiklą, pajusti pergalių džiaugsmą. 
Deja, pasak Vilniaus miesto žmo-
nių su fizine negalia sporto klubo 
„Feniksas“ vadovo Eduardo Stra-
šunsko, ir čia susiduriame su ydin-
ga praktika – užuot ugdžius neįga-
lių vaikų sportinius gabumus, jie 
apskritai atleidžiami nuo kūno kul-
tūros pamokų. 

NRD direktorės G.Paliušienės 
teigimu, sporto klubų veikloje daly-
vauja 583 vaikai iki 18 metų. Deja, tai 
tik vos 3,6 proc. visų neįgalių vaikų. 
Ar turėdami tokias ištakas, galime ti-
kėtis, jog greitai pagausės sporto re-
zultatų siekiančių neįgaliųjų gretos? 

Vilniaus miesto sporto klubo 
„Vilnis“ vadovė Svajonė Merilienė 
prisiminė, jog 1996-aisiais fizinės 
negalios vaikus burti pradėjęs klu-
bas buvo vienintelis toks. Teko pa-
taisyti net Neįgaliųjų sporto federa-
cijos įstatus, mat pagal juos į sporti-
nę veiklą jaunimas galėjo įsitraukti 
tik nuo 18 metų. Besikuriantis klu-
bas daug dirbo su tėvais, organiza-
vo savitarpio pagalbos grupes, skai-
tė paskaitas. „Ir sportavom, ir stovy-

klas organizavom, ir į užsienį išvež-
davom – kiek sugebėjom, ugdėm vi-
sapusiškai“, – konferencijoje kalbė-
jo S.Merilienė. Tiesa, moteris neslė-
pė, jog jai atrodo užgaulu, kai klau-
siama, kiek sportininkų klubas išug-
dė. Pasak jos, norint pasiekti aukštų 
rezultatų, reikia kur kas didesnės fi-
nansinės paramos. „Pernai savival-
dybės skirtų 3 tūkst. litų negavom 
iki šiol. Sutartys pasirašytos, rengi-
niai įvyko, tačiau pinigų neatgavo-
me“, – kalbėjo ji.

Problemų sprendimo 
raktas – ne pinigų kiekyje 

NRD direktorės G.Paliušienės 
nuomone, ne pinigų kiekis lemia 
neįgaliųjų sporto padėtį. Daug metų 
Neįgaliųjų reikalų departamentas fi-
nansavo projektus, kuriuose spor-
tas buvo laikomas neįgaliųjų in-
tegracijos į visuomenę priemone. 
2008-aisiais šis finansavimas siekė 
apie 2 mln. litų, 2009-aisiais buvo 
sumažėjęs iki 1,5 mln. Lt. Šiemet 
jaučiamas augimas – sportui skirta 
1,879 mln. Lt, numatoma, kad kitais 
metais lėšų bus dar daugiau, tačiau 
didėjantis finansavimas problemų 
neišsprendžia. Pasak G.Paliušienės, 
neįgaliųjų sporto padėtis liūdna, nie-
kas nejuda į priekį. Dėl to kaltos vi-
dinės problemos – prastai parengia-
mi projektai, rūpesčių kelia vadybi-
niai gebėjimai. Šiemet keli klubai iš 
viso negavo finansavimo. 

Kūno kultūros ir sporto depar-
tamento atstovo Vido Stankevičiaus 
pateikti duomenys – dar įspūdin-
gesni. Aukščiausio meistriškumo 
neįgaliems sportininkams per me-
tus skiriama daugiau kaip 4,5 mln. 
litų. Šiuo metu 60 sportininkų mo-
kamos stipendijos (vidutiniškai po 
1,6 tūkst. Lt per mėnesį). 

Tačiau, konferencijos dalyvių 
nuomone, norint išspręsti sporti-
ninkų rengimo problemas, turi būti 
numatytas papildomas finansavi-
mas. Pritarimo sulaukė R.Šimkaus 
išsakyta mintis, jog programinio fi-
nansavimo nepakanka, reikia, kad 
šiems reikalams būtų skirta speciali 
biudžeto eilutė. 

Sukurta vieninga 
strategija išspręstų 
daugelį klausimų

Konferencijos dalyviai priėjo 
prie vieningos išvados, kad neįgalių-
jų sportui aktualios problemos būtų 
pradėtos spręsti tik sukūrus vieningą 
neįgaliųjų sporto vystymo strategiją. 
G.Paliušienė ragino prie bendro sta-
lo sėsti suinteresuotų žinybų, neįga-
liesiems atstovaujančių organizacijų, 
savivaldybių atstovus. Premjero Al-
girdo Butkevičiaus patarėjas sporto 
klausimais Vytautas Janušaitis stra-
tegijos kūrėjų sąrašą patikslino – 
pasak jo, darbo grupėje turėtų būti 
Švietimo ir mokslo, Sveikatos ap-
saugos, Socialinės apsaugos ir dar-
bo, Vidaus reikalų ministerijų, Kūno 
kultūros ir sporto departamento at-
stovai. V.Janušaitis patikino konfe-
rencijos dalyvius, kad Kūno kultū-
ros ir sporto departamento teikimu 
bus sudaryta Ministro Pirmininko 
potvarkiu patvirtinta darbo grupė, 
kuri ir turėtų imtis kurti neįgaliųjų 
sporto vystymo strategiją. Ilgiau ne-
įgaliųjų sporto pertvarkos atidėlioti 
jau nebegalima. 

aldona MiliEŠKiENĖ

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl vyro mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos neįgaliųjų draugijos val-
dybos narę, Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos pirminin-
kę Melaniją Jachimavičienę.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, spalio 28 d. 
9.00 Kobra 11 (54) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie. Sveiko humoro lai-
da (kart.). 10.30 Lyderių turnyras „Žinių 
riteriai ir damos" (kart.). 11.45 Žings-
nis po žingsnio. 12.00 Namelis preri-
jose (166). 13.00 Stilius (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.50 Viena byla dviem (41) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (55) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.25 Verslas. 18.45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18.55 Premjera. Rojus Lie-
tuvoj (31). 19.30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 LRT ekonomikos forumas. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.40 Vakaro žinios. 23.10 Dokumen-
tinio kino vakaras. Sunaikinti Bin Lade-
ną. Didžioji Britanija, 2011 m. (subti-
truota) N-7. 0.55 Viena byla dviem (41) 
(kart.) N-7. 2.10 Visi namie. Sveiko hu-
moro laida (kart.). 

Antradienis, spalio 29 d. 
9.00 Kobra 11 (55) (kart.) N-7. 

10.00 Muzikinis projektas „Auksinis 
balsas" (kart.). 12.00 Namelis prerijo-
se (167). 13.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (kart.). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (42) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (56) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.25 Vers-
las. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18.55 Premjera. Rojus Lietuvoj (32). 
19.30 Emigrantai. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio 
centre. 21.30 Pinigų karta. Pertrauko-
je – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.40 Va-
karo žinios. 22.55 Užsienio naujienos. 
23.10 Prisikėlęs faras (17) N-7. 0.10 
Viena byla dviem (42) (kart.) N-7. 1.25 
Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, spalio 30 d. 
9.00 Kobra 11 (56) (kart.) N-7. 

10.00 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok!“ (Kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (168). 13.00 Emigrantai 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lie-
tuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (43) N-7. 17.00 Kobra 11 (57) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 18.55 Premjera. Rojus Lietuvoj 
(33). 19.30 Bėdų turgus. Pokalbių lai-
da. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 Lie-
tuva gali. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 23.10 Pri-
sikėlęs faras (18) N-7. 0.10 Viena byla 
dviem (43) (kart.) N-7. 1.25 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, spalio 31 d. 
9.00 Kobra 11 (57) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (31, 32) (kart.). 
11.00 Pinigų karta (kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (169). 13.00 Bėdų turgus 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lie-
tuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 16.00 Viena byla 
dviem (44) N-7. 17.00 Kobra 11 (58) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 18.55 Premjera. Rojus Lietuvoj 
(34). 19.30 Klaidos kaina. Publicistika. 
N-7. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 
Specialus tyrimas. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 
23.10 Melancholija. Fantastinė drama. 
Danija, 2011 m. N-14. 1.45 Dėmesio 
centre (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 1 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Stilius (kart.). 6.45 Specialus tyrimas 
(kart.). 7.30 Toras. Asgardo pasakoji-
mai). Animacinis f. JAV, 2011 m. N-7. 
9.00 Kobra 11 (58) (kart.) N-7. 10.00 
Lobių sala. Nuotykių filmas. Prancūzija, 
Didžioji Britanija, Vengrija, 2007 m. N-7. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Florencija. Miesto paslaptys. JAV, 2010 
m. 13.00 Tu pabūk su manim. Ovidijaus 
Vyšniausko ir grupės koncertas. 15.00 
Visų Šventųjų diena. Tiesioginė trans-
liacija iš Antakalnio kapinių. 16.00 Vie-
na byla dviem (45) N-7. 17.00 Kobra 
11 (59) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.30 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 19.00 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 

20.30 Panorama. 20.50 Duokim garo! 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.00 Durys atsidaro. 23.30 Detekty-
vė King (8) N-7. 0.30 Viena byla dviem 
(45) (kart.) N-7. 1.30 Pasaulio doku-
mentika. Florencija. Miesto paslaptys. 
JAV, 2010 m. (kart.). 

Šeštadienis, lapkričio 2 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus 
(kart.). 7.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Aivenhas (48). 9.25 Keliau-
tojai – laiko valdovai (25). 9.50 Aviu-
kas Šonas (3/4) 10.00 Linksmoji kny-
ga. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 11.30 Septynios Kauno dienos. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Haniba-
las. Istorinis dokumentinis. Didžioji Bri-
tanija, 2006 m. 2 d. N-7. 13.00 Šešta-
dienio detektyvas. Premjera. Inspekto-
rius Luisas (3/1) N-7. 15.00 Istorijos de-
tektyvai. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Klasikinės arijos, skambėjusios 
„Triumfo arkoje“. 19.00 Lyderių turnyras 
„Žinių riteriai ir damos“. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Dai-
nuojamosios poezijos festivalio „Tai – 
aš“ baigiamasis koncertas. 23.00 Prem-
jera. Rokis. Veiksmo drama. JAV, 1976 
m. N-14. 1.20 Pasaulio dokumentika. 
Hanibalas. Didžioji Britanija, 2006 m. 
2 d. N-7 (kart.). 

Sekmadienis, lapkričio 3 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 Po-

pietė su Algimantu Čekuoliu (kart., sub-
titruota). 6.30 Šventadienio mintys. 7.00 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo aka-
demija. 9.00 Nuotykiai elfų šalyje (11). 
9.25 Keliautojai – laiko valdovai (26). 
9.50 Aviukas Šonas (3/5). 10.00 Gus-
tavo enciklopedija (subtitruota). 10.30 
Brolių Grimų pasakos. Vagių vagis 
(15). Vokietija, 2009 m. 11.45 Klausi-
mėlis.lt 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Senovės pasauliai. 2 d. Geležies am-
žius. Didžioji Britanija, 2010 m. (Subti-
truota). 13.00 Detektyvo klasika. Mis 
Marpl. Paskelbta žmogžudystė (1/4). 
Didžioji Britanija, 2005 m. N-7. 15.00 
Kita svajonių komanda. Dokumentinis f. 
JAV, 2012 m. 16.55 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 17.00 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (subtitruota). 17.30 Stilius. 
18.30 Nacionalinis šokio talentų konkur-
sas „Šok!“. 20.30 Panorama. 20.45 Sa-
vaitė. 21.15 Premjera. Kai Haris sutiko 
Sali. Romantinė komedija. JAV, 1989 
m. N-7 (subtitruota). 23.15 Detektyvo 
klasika. Mis Marpl. Paskelbta žmogžu-
dystė (1/4) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, spalio 28 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mada-

gaskaro pingvinai (25) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (9) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (114) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1762). 10.00 Vyno kelias (30, 31) 
N-7. 10.30 Vyno kelias (31) N-7. 11.00 
A komanda. Veiksmo f. JAV, 2010 m. 
N-7. 14.00 Madagaskaro pingvinai 
(26) N-7. 14.30 Simpsonai (10) N-7. 
15.00 Rosarija (5) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (27) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(31) N-7. 20.00 Gyvenimas yra gražus 
N-7. 20.30 Farai N-7. 20.57 Misija „Litu-
anica 80“. 21.00 Pasmerkti 2 (32) N-7. 
21.35 TV3 vakaro žinios. 22.00 Kerštas 
(1) N-14. 23.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (122) N-14. 0.00 Džo (4) N-14. 
1.05 Liudininkai (3) N-14. 2.00 Kol mir-
tis išskirs (19, 20) N-7. 2.50 Penktadie-
nio vakaro žiburiai (4) (kart.) N-7. 

Antradienis, spalio 29 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mada-

gaskaro pingvinai (26) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (10) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (115) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1763). 10.00 Vyno kelias (32, 33) 
N-7. 11.05 Guliverio kelionės. Nuoty-
kių komedija. JAV, 2010 m. N-7. 12.55 
Monsunas (4) N-7. 13.30 Antinas Nar-
suolis (1). 14.00 Madagaskaro pingvi-
nai (1) N-7. 14.30 Simpsonai (11) N-7. 
15.00 Rosarija (6) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (28) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(32) N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 20.57 
Misija „Lituanica 80“. 21.00 Pasmerk-
ti 2 (33) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Transporteris (9) N-14. 23.05 
CSI kriminalistai (9) N-14. 0.05 Džo 

(5) N-14. 1.10 Liudininkai (4) N-14. 
2.00 Kol mirtis išskirs (21, 22) N-7. 2.50 
Penktadienio vakaro žiburiai (5) N-7. 

Trečiadienis, spalio 30 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mada-

gaskaro pingvinai (1) N-7. 7.25 Simp-
sonai (11) N-7. 7.55 Meilės triumfas 
(116) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1764). 
10.00 Vyno kelias (34, 35) N-7. 11.05 
Gera kompanija. Komiška drama. JAV, 
2004 m. N-7. 13.30 Antinas Narsuo-
lis (2). 14.00 Madagaskaro pingvinai 
(2) N-7. 14.30 Simpsonai (12) N-7. 
15.00 Rosarija (7) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (29) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(33) N-7. 20.00 Motina ir du sūnūs (8) 
N-7. 20.30 Opiumas liaudžiai. 20.57 
Misija „Lituanica 80“. 21.00 Pasmerk-
ti 2 (34) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Vikingų loto. 22.05 Elementaru 
(7) N-7. 23.05 CSI Niujorkas (6) N-14. 
0.05 Džo (6) N-14. 1.10 Liudininkai (5) 
N-14. 2.00 Choras (1). 2.50 Penktadie-
nio vakaro žiburiai (6) N-7. 

Ketvirtadienis, spalio 31 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mada-

gaskaro pingvinai (2) N-7. 7.25 Simp-
sonai (12) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (117) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1765). 10.00 Vyno kelias (36, 37) 
N-7. 11.00 Išsinuomokit vaiką! Filmas 
šeimai. JAV, 1995 m. N-7. 12.55 Mon-
sunas (5) N-7. 13.30 Antinas Narsuolis 
(3). 14.00 Madagaskaro pingvinai (3) 
N-7. 14.30 Simpsonai (13) N-7. 15.00 
Rosarija (8) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (30) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (34) 
N-7. 20.00 Humoro grandų šou. 20.57 
Misija „Lituanica 80“. 21.00 Pasmerk-
ti 2 (35) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Super 8. Trileris. JAV, 2011 m. 
N-14. 0.15 Agora. Istorinė drama. Is-
panija, 2009 m. N-14. 2.35 Penktadie-
nio vakaro žiburiai (7) N-7. 

Penktadienis, lapkričio 1 d. 
7.25 Teleparduotuvė. 7.40 Den-

nis the Menace. Komedija visai šeimai. 
JAV, 1993 m. 9.10 Kukaračia. Animaci-
nis f. Rusija, 2011 m. 10.40 Ir geri zom-
biai kartais pyksta. Fantastinė komedi-
ja. Australija, JAV, 2001 m. 12.25 Sli-
binas Goriničius ir Dobrinia Nikitičius. 
Animacinis f. Rusija, 2006 m. 13.55 
Edvardas Žirkliarankis. Fantastinė dra-
ma. JAV, 1990 m. N-7. 16.05 Bangų 
medžiotoja. Bbiografinę drama. JAV, 
2011 m. N-7. 18.30 TV3 žinios (104). 
19.00 Brolis lokys. Animacinis f. JAV, 
2003 m. 20.40 Namas, kuriame vaide-
nasi. Fantastinė komedija. JAV, 2003 
m. N-7. 22.20 Eilinis Džo. Kobros pri-
sikėlimas. Ttrileris. JAV, Čekija, 2009 
m. N-14. 0.45 Baimės šešėlis. Trileris. 
JAV, 2004 m. N-14. 2.20 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 

Šeštadienis, lapkričio 2 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (30) N-7. 7.30 
Čimos legendos (1). 8.00 Simpsonai 
(17) N-7. 8.30 Sportuok su mumis. 
9.00 Statybų TV. 9.30 Mamyčių klu-
bas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Pi-
nokis. Komedija visai šeimai. Italija, 
Prancūzija, Vokietija, 2002 m. 13.20 
102 dalmatinai. Nuotykių komedija. 
JAV, 2000 m. 15.30 Vaiduoklių gau-
dytoja. Komedija. JAV, 2012 m. N-7. 
17.20 Kastlas (15) N-7. 18.20 Euro-
jackpot. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Ke-
lionė pas šamaną N-7. 20.00 Du bro-
liai – tigrės vaikai. Nuotykių f. Prancū-
zija, Didžioji Britanija, 2004 m. 22.10 
Sinbadas ir Minotauras. Fantastinis 
nuotykių f. JAV, 2011 m. N-7. 0.00 Iš-
duotas pasitikėjimas. Trileris. Kanada, 
2012 m. N-14. 1.45 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 

Sekmadienis, lapkričio 3 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalinė kova (31). 7.30 
Čimos legendos (2). 8.00 Simpsonai 
(18) N-7. 8.30 Sportuok su mumis (2). 
9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Laikas keistis. 
10.00 Beatos virtuvė. 11.00 Aš ir mano 
antrininkė. Komedija. JAV, 1995 m. 
N-7. 13.05 Pamišę dėl šokių. Muziki-
nė komedija. JAV, 2011 m. N-7. 15.20 
Diagnozė. paauglystė. Drama. JAV, 
Vokietija, D. Britanija, 2008 m. N-7. 
17.25 Grožio architektai N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komenta-
rai. 19.30 X Faktorius. 21.10 Pagrob-
tas gyvenimas. Veiksmo drama. JAV, 
2011 m. N-14. 23.30 Gamtos šėlsmas. 
Lavina. Nuotykių f. Kanada, D. Britani-
ja, Bulgarija, 2004 m. N-14. 1.15 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 

Pirmadienis, spalio 28 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (59). 6.50 Tomas ir 
Džeris (40) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(10). 7.30 Karlsonas sugrįžo. Ani-
macinis f. Rusija, 1970 m. 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (143) N-7. 
8.50 Klik! Arba gyvenimas pagreitin-
tai Veiksmo komedija. JAV, 2006 m. 
(kart.) N-7. 11.10 Debesuota, numa-
toma mėsos kukulių kruša. Animacinė 
komedija. JAV, 2009 m. (kart.). 12.55 
Tomas ir Džeris (41). 13.25 Nugalėto-
ja (22). 13.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (6). 14.25 Na, palauk! (11). 14.40 
Trejetas iš Rūgpienių kaimo. Animaci-
nis f. Rusija, 1978 m. 15.00 Uždraus-
ta meilė (57) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis 
(68). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 N-7. 20.20 Nuo...Iki... 21.21 Ži-
nios. Verslas. 22.00 Judantis objek-
tas (12) N-7. 23.00 Paskutinė tvirtovė 
(11) N-7. 0.00 Visa menanti (11) N-7. 
0.55 Karališkos kančios (4) N-7. 1.50 
Išrinktieji (15) N-14. 

Antradienis, spalio 29 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (60). 6.50 Tomas ir 
Džeris (41) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(11). 7.30 Trejetas iš Rūgpienių kaimo. 
Animacinis f. Rusija, 1978 m. 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (144) N-7. 
8.50 Lietuvos balsas (kart.). 10.50 Čar-
lis 2. Nuotykių f. šeimai. Vokietija, 2010 
m. (kart.) 12.55 Tomas ir Džeris (42). 
13.25 Nugalėtoja (23). 13.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (7). 14.25 Na, pa-
lauk! (12). 14.40 Žiema Rūpgienių 
kaime. Animacinis f. Rusija, 1984 m. 
15.00 Uždrausta meilė (58) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 18.00 Namai, 
kur širdis (69). 18.45 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 PREMJERA Irena Starošai-
tė ir Žilvinas Žvagulis. 20 metų sceno-
je. 21.21 Žinios. Verslas. 22.00 VAKA-
RO SEANSAS. PREMJERA Baudžia-
masis būrys. Veiksmo f. JAV, 2013 m. 
N-14. 0.10 Visa menanti (12) N-7. 1.05 
Karališkos kančios (5) N-7. 2.00 Išrink-
tieji (16) N-14. 

Trečiadienis, spalio 30 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (61). 6.50 Tomas ir 
Džeris (42) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(12). 7.30 Žiema Rūpgienių kaime. 
Animacinis f. Rusija, 1984 m. 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (145) N-7. 
8.50 Keturkojis Kupidonas. Nuotykių 
f. šeimai. 10.45 Drakono širdis. Nuoty-
kių f. JAV, 1996 m. N-7. 12.55 Tomas 
ir Džeris (43). 13.25 Nugalėtoja (24). 
13.55 Kempiniukas Plačiakelnis (8). 
14.25 Na, palauk! (13). 14.50 Atsar-
giai, beždžionėlės! Animacinis f. Ru-
sija. 15.00 Uždrausta meilė (59) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 
Namai, kur širdis (70). 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 Dia-
gnozė. Valdžia. 21.21 Žinios. Verslas. 
21.35 Renkamės Europą. 22.00 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Galuti-
nis tikslas 4. Siaubo trileris. JAV, 2009 
m. N-14. 23.40 Visa menanti (13) N-7. 
0.35 Karališkos kančios (6) N-7. 1.30 
Išrinktieji (17) N-14. 

Ketvirtadienis, spalio 31 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (62). 6.50 Tomas ir 
Džeris (43) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(13). 7.40 Atsargiai, beždžionėlės! 
Animacinis f. Rusija. 7.55 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (146) N-7. 8.55 
Keršytojai. Veiksmo f. JAV, 1998 m. 
N-7. 10.45 Šaolinio futbolas. Veiks-
mo komedija. Honkongas, 2001 m. 
N-7. 12.35 Na, palauk! (1). 12.55 To-
mas ir Džeris (44). 13.25 Nugalėtoja 
(25). 13.55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(9). 14.25 Na, palauk! (14). 14.50 Bež-
džionėlės, pirmyn! Animacinis f. Ru-
sija. 15.00 Uždrausta meilė (60) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 
Namai, kur širdis (71). 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.30 Valanda su Rūta. 
21.21 Žinios. Verslas. 22.00 VAKARO 
SEANSAS Desantininkai. Karinė dra-
ma. JAV, Vokietija, 2005 m. N-14. 0.35 
Visa menanti (14) N-7. 1.30 Ties riba 
(1) (N-14. 2.25 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 1 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (63). 6.50 Tomas ir 
Džeris (44) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(14). 7.40 Beždžionėlės, pirmyn! Ani-
macinis f. Rusija., 1986 m. 9.45 Ber-
niuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuo-

tykiai. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2005 m. 
11.30 Turtuolis Ričis. Komedija. JAV, 
1994 m. 13.35 Marmadukas. Nuotykių 
komedija. JAV, 2010 m. 15.20 PREM-
JERA Trys didvyriai. Tolimi kraštai. 
Animacinis f. Rusija, 2012 m. 16.50 
Prieš pakratant kojas. Nuotykių ko-
medija. JAV, 2007 m. N-7. 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.00 KK2 penktadie-
nis N-7. 20.30 PREMJERA Lobiai O.K. 
Veiksmo ir nuotykių komedija. Rusija, 
2012 m. N-7. 22.45 Pragaro vaikis. 
Aukso armija. Veiksmo f. JAV, Vokie-
tija, 2008 m. N-7. 1.10 PREMJERA 
Anapus. Drama. JAV, 2010 m. N-7. 

Šeštadienis, lapkričio 2 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (17). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (10). 7.20 Policijos akademija 
(24). 7.45 Keista šeimynėlė (17). 8.10 
Ogis ir tarakonai (67-69). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius. Lemiama kova 
(21). 9.00 Ponas Bynas (14) N-7. 9.30 
Padėkime augti. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Spidas Reiseris. Veiksmo f. Aus-
tralija, JAV, Vokietija, 2008 m. N-7. 
12.25 Šuns istorija. Nuotykių f. šeimai. 
JAV, 1999 m. 14.05 Komisaras Alek-
sas (12) N-7. 15.00 Didingasis amžius 
(17) N-7. 17.00 Viešbutis Grand Hotel 
(30) N-7. 18.45 Žinios. 19.00 Lietuvos 
balsas. 21.15 SUPERKINAS Jaunatis. 
Nuotykių drama. JAV, 2009 m. N-14. 
23.55 Velniop tą Sarą Maršal. Roman-
tinė komedija. JAV, 2008 m. N-14. 
2.15 Lobiai O.K. Veiksmo ir nuotykių 
komedija. Rusija, 2012 m. (kart.) N-7. 

Sekmadienis, lapkričio 3 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (18). 6.55 Didysis fil-
mukų šou (11). 7.20 Policijos akade-
mija (25). 7.45 Keista šeimynėlė (18). 
8.10 Ogis ir tarakonai (70-71). 8.35 
Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama 
kova (22). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 
Apie ūkį ir bites. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Nensė Driu. Nuotykių f. šeimai. 
JAV, 2007 m. 11.50 Nepageidauja-
mi genai. Romantinė komedija. JAV, 
2010 m. N-7. 13.50 Komisaras Alek-
sas (13) N-7. 14.50 Didingasis amžius 
(18) N-7. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 
Teleloto. 18.45 Žinios. 19.00 Alfa sa-
vaitė. 19.30 Skonis. 21.30 AUKSINIS 
SEKMADIENIO KINAS. PREMJERA 
Seksas ir miestas 2. Romantinė ko-
medija. JAV, 2010 m. N-14. 0.35 Su-
sipynę išgyvenimai. Drama. JAV, Vo-
kietija, 2009 m. N-14. 

Pirmadienis, spalio 28 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) (2) N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis 
(kart.) N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. 
Garbės klausimas. Romantinė drama. 
Vokietija, 2013 m. (kart.) N-7. 11.00 
Prokurorų patikrinimas (13) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) (2) N-7. 14.00 
Aš – žvaigždė... Išleiskite mane! (16) 
N-7. 15.30 Tikri pabaisos (31). 16.00 
Mano virtuvė geriausia (11). 17.00 
Muchtaro sugrįžimas (2) N-7. 18.00 
Žinios. 18.25 Bosas (2) N-7. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Pra-
juokink mane N-7. 21.30 PREMJERA 
Paskutinis bučinys. Romantinė kome-
dija. JAV, 2006 m. N-14. 23.40 Sostų 
karai (7) N-14. 0.50 Bosas (2) (kart.) 
N-7. 1.50 Prokurorų patikrinimas (13) 
(kart.) N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Antradienis, spalio 29 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) (2) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 9.00 Žandaras ir žandariu-
kės. Komedija. Prancūzija, 1982 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (14) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) (2) N-7. 14.00 Aš – žvaigždė... 
Išleiskite mane! (17) N-7. 15.30 Tikri 
pabaisos (32). 16.00 Mano virtuvė ge-
riausia (12). 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas (2) N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Bo-
sas (3) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dvira-
čio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 
Gražuoliukas II. Romantinė komedija. 
Vokietija, 2009 m. N-14. 0.00 Gyvi nu-
mirėliai (7) N-14. 1.00 Bosas (3) (kart.) 
N-7. 2.00 Prokurorų patikrinimas (14) 
(kart.) N-7. 3.05 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, spalio 30 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) (2). N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Vandens milžinas, vardu My-

Šy. Nuotykių drama. Didžioji Britanija, 
Vokietija, 2005 m. (kart.) N-7. 11.00 
Prokurorų patikrinimas (15) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) (2) N-7. 14.00 Aš 
– žvaigždė... Išleiskite mane! (18) N-7. 
15.30 Tikri pabaisos (33). 16.00 Mano 
virtuvė geriausia (13). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (2) N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Bosas (4) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 13 rajonas. Veiksmo komedija. 
Prancūzija, 2004 m. N-14. 23.10 Bor-
džijos (5) N-14. 0.15 Bosas (4) (kart.) 
N-7. 1.15 Prokurorų patikrinimas (15) 
(kart.) N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, spalio 31 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) (2) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Brydės (kart.). 9.30 Galileo 
(31) (kart.). 10.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (16) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) (2) N-7. 14.00 Aš – žvaigždė... 
Išleiskite mane! (19) N-7. 15.30 Mano 
virtuvė geriausia (14). 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas (2) N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Bosas (5) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra 
N-7. 21.30 PREMJERA Pano labirin-
tas. Fantastinė drama. Ispanija, JAV, 
Meksika, 2006 m. N-14. 23.55 Karo vil-
kai. Likvidatoriai 2 (7) N-14. 2011 m. 
0.55 Bosas (5) (kart.) N-7. 1.55 Proku-
rorų patikrinimas (16) (kart.) N-7. 3.00 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, lapkričio 1 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) (2) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (17) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) (2). N-7. 
14.00 Aš – žvaigždė... Išleiskite mane! 
(20) N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kroni-
kos (22). 15.30 Mano virtuvė geriausia 
(15). 17.00 Muchtaro sugrįžimas (2) 
N-7. 18.00 Aš parsisiunčiau vaiduo-
klį. Komedija šeimai. JAV, Kanada, 
2004 m. N-7. 19.50 Tėve mūsų, kuris 
esi medyje. Romantinė drama. Austra-
lija, Italija, Prancūzija, Vokietija, 2010 
m. N-7. 22.00 Amerikietiškos imtynės 
(40) N-14. 23.00 Robotas policininkas. 
Aklas teisingumas. Veiksmo f. Kana-
da, 2000 m. N-14. 0.50 13 rajonas. 
Veiksmo komedija. Prancūzija, 2004 
m. (kart.) N-14. 2.30 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 2 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.). N-7. 8.00 Galileo (33). 
8.30 Cukrus. N-7. 9.00 Nerealu! N-7. 
9.30 Apie žūklę. 10.00 Narutas. Vie-
sulo kronikos (13, 14). 11.00 Europos 
mėgėjų galiūnų čempionatas. 12.00 
Žmogus prieš gamtą. Jake Gyllenha-
al ir Bear Grylls (7) N-7. 13.00 Dvira-
čio šou (kart.). 14.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 15.00 Jūrų velniai (16) N-7. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas (2) N-7. 
17.00 Svotai (7) N-7. 18.00 Ekstra-
sensų mūšis N-7. 19.00 Savaitės kri-
minalai N-7. 19.30 Pirato širdis. Nuo-
tykių f. Ispanija, Vokietija, 2006 m. N-7. 
21.25 MANO HEROJUS. Perženg-
ta riba. Veiksmo f. Kanada, 2011 m. 
N-14. 23.20 AŠTRUS KINAS. Nešio-
tojai. Siaubo trileris, 2009 m. JAV. S. 
1.00 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, lapkričio 3 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (36). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.00 Galileo (34). 8.30 Tauro ragas 
N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio 
pasaulyje. 10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Pavojin-
gi susitikimai. Misija – begemotas (5) 
N-7. 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Sveikinimai. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas (2) N-7. 
17.00 Daktaras Tyrsa (24) N-7. 18.00 
Mistinės istorijos N-7. 19.00 MEILĖS 
ISTORIJOS. Rosamunde Pilcher. Gy-
vatės rojuje. Romantinė drama. Vokie-
tija, 2013 m. N-7. 21.00 RUSŲ KINAS. 
Kova su šešėliu III. Paskutinis raun-
das. Trileris. Rusija, 2011 m. N-14. 
23.45 Paskutinis bučinys. Romantinė 
komedija. JAV, 2006 m. (kart.) N-14. 
1.50 Bamba TV. S. 
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„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Neįgalieji pasaulyje

Neįgalumas niekada nebūna maloni staigmena. Jis gero-
kai sujaukia gyvenimą, pakeičia kasdieną, priverčia susi-
mąstyti ir iš naujo susidėlioti prioritetus. Dažnai kalbama 
tik apie dėl neįgalumo prarastas galimybes, bet juk būna 
ir atradimų. 39-erių metų čekas Jiržis Ježekas – tikra neįga-
liųjų sporto legenda dviračių sporte. Vyras neteko kojos, 
bet tai jam nesutrukdė atrasti mėgstamą veiklą ir pasiek-
ti puikių rezultatų.

anek do tai
Bildukas
Vyras su žmona ir uošve iš-

vyko atostogų į Šventąją žemę. 
Per atostogas uošvė mirė. Lai-
dojimo biuro darbuotojas jiems 
sako:

– Galime ją parsiųsti namo 
už 5 000 dolerių arba galime ją 
palaidoti čia, Šventojoje žemė-
je, už 150 dolerių. Vyras pagal-
vojo ir paprašė uošvę parsiųs-
ti namo.

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Įvairenybės
Vėžį sukelia 

užterštas oras 
Pasaulio sveikatos organi-

zacijos (PSO) vėžinių susirgimų 
agentūra teigia, kad ore, kuriuo 
kvėpuoja dauguma žmonių, pil-
na vėžį sukeliančių medžiagų, to-
dėl jį galima laikyti kancerogenu. 
Tarptautinė vėžio tyrimų agentū-
ra (IARC) remiasi duomenimis, ro-
dančiais, kad 2010 m. 223  tūkst. 
mirčių nuo plaučių vėžio visame 
pasaulyje sukėlė užterštas oras. 
Taip pat yra duomenų, kad dėl 
oro užterštumo gali padidėti šla-
pimo pūslės vėžio rizika. Pastaruo-
ju metu kai kuriose pasaulio šalyse 
stipriai padidėjo oro užterštumas. 
Tai ypač pastebima daug gyvento-
jų turinčiose ir sparčią industriali-
zaciją išgyvenančiose šalyse, pa-
vyzdžiui, Kinijoje. IARC į kancero-
geninių medžiagų registrą jau yra 
įtraukusi daugybę cheminių me-
džiagų ir mišinių, kurie gali būti 
oro teršalais, bet tai pirmas kar-
tas, kai mokslininkai patį užterš-
tą orą įtraukė į vėžio sukėlėjų są-
rašą. Nors oro teršalų sudėtis ir ly-
gis skirtingose vietovėse gali labai 
skirtis, bet tendencija, kad užterš-
tas oras sukelia vėžį, pastebima vi-
same pasaulyje.  

Turės grąžinti  
vieną centą

Kai kurios Italijos žinybos itin 
skrupulingai vykdo nurodymus 
taupyti: finansų krizės kamuo-
jamos šalies valstybinio sociali-
nio draudimo fondas pastebėjo, 
kad Emilijui Kasaliui per penke-
rių metų laikotarpį buvo išmokė-
ta vienu centu per didelė pensi-
ja. 84 metų vyras gavo registruotą 
laišką su raginimu grąžinti netei-
sėtai gautas lėšas. Fondas nusta-
tė, kad permoka pensininkui išmo-
kėta tarp 1996 metų sausio 1 die-
nos ir 2000-ųjų gruodžio 31-osios. 
E. Kasaliui pranešta, kad jis sumą 
gali grąžinti „dalimis“.

leido valgyti 
šunieną ir katieną

Sirijos musulmonų dvasinin-
kų grupė paskelbė nurodymą, lei-
džiantį apgultų Damasko prie-
miesčių gyventojams valgyti tokią 
mėsą, kokią įprastai draudžiama. 
Dvasininkai teigė, kad žmonės, no-
rėdami numalšinti alkį, gali valgyti 
kačių, šunų ir asilų mėsą. Humani-
tarinės pagalbos organizacijos ra-
gino vyriausybę leisti atgabenti at-
sargų į Damasko priemiesčius, ku-
riuose įstrigę daug gyventojų. Jų 
teigimu, parama maistu ir kitomis 
atsargomis yra toks pat priorite-
tas, kaip ir Sirijos cheminių ginklų  
arsenalo likvidavimas. Žinutės pa-
skelbimo laikas sutapo su svar-
biausiu musulmonų ritualu „Eid 
al-Adha“ (Aukojimo švente), kurio 
metu įprastai švenčiama ir puo-
taujama. Pasak dvasininkų, tai pa-
galbos šauksmas visam pasauliui. 

aptikta 46 mln.  
metų kraujo

Amerikiečių mokslininkai ap-
tiko 46 mln. metų amžiaus uodo 
fosiliją. „Tai yra pirmoji kraujo pri-
sisiurbusio uodo fosilija“, – sakė ty-
rimo autorius, biochemikas Dei-
las Grynvaltas iš Gamtos mokslo 
muziejaus Vašingtone. Mokslinin-
ko teigimu, tai gali būti paukščio 

kraujas. Tačiau tai esą yra tik spė-
jimas, nes iš fosilijos nebeįmano-
ma išgauti DNR. Pati seniausia ras-
ta uodo fosilija yra dvigubai senes-
nė už minėtą, tačiau joje nėra kraujo 
pėdsakų, sakė mokslininkas.

Vestuvėms  
ruošėsi ilgai 

Paragvajuje susituokė pora, 
drauge pragyvenusi 80 metų. 103 
metų Chosė Manuelis Rjela ir 99-
erių Martina Lopes per jungtuvių 
ceremoniją gimtajame Santa Rozos 
kaime prisiekė vienas kitam „amži-
nąją meilę“. Kunigas sakė dar nie-
kada netuokęs tokio amžiaus žmo-
nių. Jaunikis ceremonijos metu sė-
dėjo neįgaliojo vežimėlyje, o nuo-
taka vilkėjo ilgą baltą suknelę. Ves-
tuvėse dalyvavo aštuoni poros vai-
kai, 50 vaikaičių, 35 provaikaičiai ir 
20 proprovaikaičių.

Sniego žmogus – 
baltojo lokio atmaina

Didžiosios Britanijos mokslinin-
kams pavyko atskleisti sniego žmo-
gaus paslaptį: jis yra labai sena bal-
tojo lokio atmaina. Oksfordo univer-
siteto specialistai priėjo tokią išvadą, 
atlikę genetinį apie 20 gaurų frag- 
mentų tyrimą. Šie plaukai buvo su-
rinkti skirtingu laiku įvairiuose Tibe-
to rajonuose. „Tai reliktinis baltasis lo-
kys, atsiradęs Tibete prieš maždaug 
40 tūkstančių metų ir, ko gero, egzis-
tuojantis iki šiol“, – sakė tyrimo va-
dovas profesorius Brajanas Saiksas. 
Mokslininkas taip pat pranešė, kad 
vienas gaurų kuokštas, leidęs susida-
ryti išsamiausią vadinamojo sniego 
žmogaus genetinio kodo sampra-
tą, buvo rastas tik prieš 10 metų Bu-
tane. „Šis kuokštas leidžia teigti, kad 
gyvūnas iki šiol gyvena šioje Tibeto 
dalyje“, – teigia B. Saiksas.

ieškoma  
susapnuoto lobio
Indijos archeologai pradėjo ka-

sinėjimus toje vietoje, kurią sapne 
vienam atsiskyrėliui parodė radža 
Rao Bakšas Singhas. Atsiskyrėlis 
Sobhanas Sarkaras susapnavo toną 
aukso, užkasto po radžos Singho 
tvirtove Utar Pradešo valstijoje In-
dijos šiaurėje. (Radža buvo pakar-
tas XIX amžiaus viduryje už sukili-
mą prieš britų kolonijinę valdžią.) 
Archeologų tyrimai rodo, kad nu-
rodytoje vietoje 20 metrų gylyje iš 
tikrųjų esama tauriojo metalo. Tei-
ses į užkastas brangenybes jau pa-
reiškė keli žmonės, tarp jų – radžos 
palikuonis Navčandis Viras Prata-
pas Singhas. Savo ruožtu valdžios 
atstovai ragina skirti auksą Utar Pra-
dešo valstijos plėtrai. Anot Daundi-
ja Kheros kaimo gyventojų, apylin-
kėse jau seniai pasakojama legen-
da apie užkastą lobį. 

Negalia tapo didžiausiu 
gyvenimo iššūkiu

Sėkminga sportininko 
karjera 

Dviračių sportu Jiržis susi-
domėjo būdamas 20-ies. Po ke-
lerių sėkmingų treniruočių metų 
jo laukė likimo smūgis – dešinio-
sios kojos amputacija. Bet, pasak 
Jiržio, susitaikius su skausmu, 
ši netektis tapo didžiuliu pos- 
tūmiu judėti pirmyn. Vyras ne-
galėjo nuleisti rankų ir pasiduo-
ti – juk šalia buvo tiek juo tikin-
čių žmonių... 

Laimei, atsirado paremti ga-
linčių žmonių, tad 2004 metais 
Jiržis paliko darbą ir pasinėrė 
į profesionalų dviračių sportą. 
Po 5-erių intensyvių treniruo-
čių metų jis tapo vienu geriau-
sių neįgalių dviratininkų visa-
me pasaulyje. 

Jo pasiekimai kasmet įverti-
nami aukščiausiais apdovanoji-
mais įvairiose varžybose. Jiržis 
jau yra Sidnėjaus, Atėnų ir Peki-
no parolimpinių žaidynių aukso 
medalių prizininkas. Sidnėjaus 
parolimpinėse žaidynėse jaunas 
vyras pelnė net 2 aukso meda-
lius ir išsikėlė naują gyvenimo 
iššūkį – tobulėti ir siekti dvira-
čių sporto aukštumų.

Jiržis dalyvauja profesiona-
liose varžybose, kur savo jėgas 
išbando kartu su neįgalumo ne-
turinčiais dviratininkais. Kasmet 
vyras nuvažiuoja apie 32 tūkst. 
kilometrų ir dalyvauja 55–75 var-
žybose visame pasaulyje, taip 
atstovauja ne tik sau ar gimtajai 
Čekijai, bet ir kitiems neįgaliems 
žmonėms. 

Šiemet Jiržis dalyvavo pres-

tižinėse Tour de France dviračių 
varžybose. Pasak jo, tai didžiau-
sias ir svarbiausias dviračių spor-
to renginys visame pasaulyje, to-
dėl jame dalyvauti ir atstovau-
ti visiems neįgaliems dviratinin-
kams jam buvo didžiulė garbė. 
Tai buvo ir puiki proga parodyti 
aplinkiniams, kiek daug gali ne-
įgalieji – juk kartais jie to net pa-
tys neįsivaizduoja. 

Judėti į priekį paskatino 
artimųjų palaikymas
Sunkų sukrėtimą patyręs ir 

jaunystėje akis į akį su negai-
lestingu likimu susidūręs Jiržis 
svarsto, kad šie išgyvenimai sa-
vaime yra skaudūs ir tą skausmą 
malšina tik laikas. Pasak jo, jau-
nystėje patyręs tokią netektį kaip 
jis, žmogus turi ne tik prisitaikyti 
prie naujojo gyvenimo, bet ir su-
sitaikyti su kurtų planų griūti-
mi, atrasti savyje jėgų nepalūžti. 
Vyro manymu, svarbiausia net ir 
didžiausioje nelaimėje rasti bent 
šį tą pozityvaus ir tikėti ateitimi. 

Jis dėkingas šalia buvusiems 
tėvams ir draugams, kurie net 
sunkiausiomis akimirkomis ne-
leido prarasti vilties ir privertė 
jį patį patikėti, kad dar ne viskas 
prarasta. Pasak Jiržio, artimieji, 
bendraudami su juo, niekada ne-
atrodė liūdni ar nusivylę, visada 
šypsojosi. Jie neneigė praradimo 
skausmo, bet skatino ieškoti ga-
limybių gyventi kitaip – iš nau-
jo mokytis vaikščioti, daryti vis-
ką, kas jam patinka. Taip, pasak 
Jiržio, jis pamažu, žingsnis po 
žingsnio, pats įsitikino, kad yra 
daugybė dalykų, kuriuos gali at-
likti net be aplinkinių pagalbos ir 
kurie džiugina. Žinoma, jis turė-
jo išmokti juos daryti kitaip, nei 
buvo pratęs iki avarijos. 

Apsipratęs su naujomis fizi-
nėmis galimybėmis Jiržis pra-
dėjo žaisti futbolą, važinėti dvi-
račiu, plaukti, čiuožti... Anot jo, 
jam buvo labai svarbu jausti ir ki-
tiems parodyti, kad yra toks pat, 
kaip visi. Impulsu judėti pirmyn 
vyrui tapo ir po kiekvieno jo lai-
mėjimo artimųjų akyse pasiro-
dydavęs didžiavimasis juo. Pa-
sak Jiržio, jis jaučiasi laimingas 
ne tik dėl to, kad gali daryti tai, 
kas jam patinka, bet ir dėl to, jog 
taip įkvepia kitus, gal ne tokius 
ryžtingus ir drąsius, žmones.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKaiTĖ

– Kodėl norite savo uošvę 
parsiųsti namo? Juk laidoti čia 
daug pigiau, – stebisi laidojimo 
biuro darbuojas.

– Matote, prieš 2 000 metų 
mirė vienas vyras. Jis buvo čia 
palaidotas ir po trijų dienų pri-
sikėlė. Negaliu taip rizikuoti, – 
atsakė vyras.

* * *
Pokalbis dėl darbo. 
– Kokias pareigas jūs norėtu-

mėte užimti?
– Viršininko!
– Jūs išprotėjęs?
– Ne. Ar tai būtina sąlyga?

* * *
Teisėjas kaltinamajam: 
– Ar pripažįstate savo  kaltę?
– Šiuo metu dar negaliu pa-

sakyti. Pirmiausiai noriu išgirs-
ti, kiek matė liudytojai.

* * *
Tėvas klausia sūnaus:
– Ką šiandien veikėte per fi-

zikos pamoką? 
Sūnus:
– Gaminome bombą. 
– O ką darysite rytoj mokyk- 

loje? 
– Kokioje mokykloje?

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.
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Ugnies  
aš nebijau
Ugnies aš nebijau.
Tiku, kad ji šventa, – 
tokia per amžius buvo.
Ją reikia garbinti,
kaip protėviai gebėjo.
Įžiebę saugojo nuo vėjo. 
Neleido židiniui užgesti,
kad šilumą ir šviesą skleistų.

Mes taip jau nebemokam.
Ji mums gaisrais nušviečia
sodybas ir miškus,
vien pelenus palikdama po kojom.
Ir mūsų širdyse
dažnai pykčiu liepsnoja
net artimiausiems savo – 
seseriai ar broliui.

Ugnies aš nebijau.
Tik baiminuos draugų, 
kurie išduoti gali.
Bijau aš meilės netikros,
širdy paliekančios žaizdas,
ilgos ir nepagydomos ligos.
Bijau gyventi per ilgai,
kai viskas taip beviltiška atrodys.

Atleisk, ugnie,
kad garbinti tave nustojom.
Kiti laikai, dievybės kitos.
Ir mes kiti, ir mūs žaislai kitokie.
Todėl, kaip tie neklaužados vaikai,
dar pamokų tavųjų neišmokę,
tarnauti svetimiems dievams įnikom.
Ir tariamės sukursią žemėj rojų. 

Gražina DauGiNiENĖ

ugnis. Ji turi daug vardų, spalvų ir galių

(tęsinys kitame numeryje)

Tęsinys. Pradžia 39 numeryje

Aldonos Milieškienės  nuotr.

Vaidotas Sauka ir Vilija Vilkelienė seminaro metu.

Ugnele Gabijėle, namų rūpin-
tojėle, sušildyk mus ir saugok. Ir 
pamaitink sulaukus. Šiuos žo-
džius, triūsdama apie krosnį daž-
nai kartodavo močiutė. Ugnį jį 
garbino, nors tai gal ir visai ne-
keista. Dujinės viryklės neturėjo. 
Nežinau, sukūrė pati, ar kur nu-
girdo. Anksti jos netekau, nepa-
klausiau. Dabar gailiuosi. Pasta-
tydavo dubenėlį su švariu van-
deniu ugnelei atsigerti ir nusi-
prausti, įberdavo į besikūrenan-
čią žiupsnelį druskos, tuo ją pa-
maitindama, vakare žarijas rū-
pestingai užbarstydavo pelenais, 
labos nakties linkėdama. Griež-

Bulbas
Pirmų gyvenimo dešimtme-

tį, da prieš kalchozų suskūrimų, 
teka laime ganyt gyvulius. Mūsų 
kaimas buva rėžinėj žemes siste-
maj, tai ganyklas buva visa kai-
ma bendras. Gyvulius ganyda-
va paeiliui iš kažnos pirkios pa 
vienų žmogų.

Toj atmintinoj dienoj ir muon 
tieka laime ganyt gyvulius su 
vienmečiais kaimynais Karaliu-
ku ir Januku, guol keliom pėdny-
čiam už mani vyresniais. Vaikom 
buva ganyt ne naujiena, tai tu-
rėjam smelėtaj pašlaitėj išsikosi 
bunkerius laužom kūrint.

Tos denos pietus, atsneš-
ti drabinese terbelase, suskabi-
nam un miedžia šakos. Janukas 
pasgyre, kad turi atsnešis bulbų. 
Išmatovi saulas šešelį nutarem, 
kad jau laikas petum. Raikia išsi-
kept bulbas. Draugiškai visi pri-
sirinkam molkų, usikūrėm lau-
žų. Gyvuliai prijėdi jau buva, su-
guli medžių pavėnėj, ramiai gro-
mulajo. Kai lauži pasdare žarijų, 
suviniojam bulbas varnalėšų luo-
pasna ir sudėjam laužan. Pasklo-
jam un gamtos stola stoladink-
tes iš varnalėšų luopų, sudėjam 
kų atsneši iš terbelių, a kepamų 
bulbų kvopas kuteno nosį. Ber-
niokai, išritį iš laužą septynias 
apanglėjusias bulbas, pradėja da-
lint. Būdama viena mergiote tarp 
berniokų, pasjutau pranašesne ir 
paraikalavau, kad muon priklau-
sa trys bulbas, a jiem pa dvi. Ja-

* * *
Negęsta ta ugnis
Ji suliepsnojo lapkričio
Ramioj padangėj – 
Tada kaštonai dar vis krito,
 Krito,
  Krito,
   Krito.

O lapų muzika svaigino
Lyg viltis. 
Negęsta ta ugnis.
Dar širdyje ir skausmas,
Ir laukimas.
Dar suplasnoja nerimo sparnais
Kvaila viltis.
Ir dalgiais ją
 Kapoja
  Tarsi
   Žilviną
Rūstus likimas.
Negęsta ta ugnis.

...o gal geriau tokia kankinanti ugnis 
Nei vėjo blaškomi bespalviai pelenai?

Vilija DOBROVOlSKiENĖ

Lobis
Džiaugiuos lobį radęs
Sodyboj gimtojoj:
Auksas, sidabras, paladis
Dega po kojom... 

Nereikia man latų,
Dolerių, frankų...
Akys tą lobį mato 
Ir šito pakanka.

Ir grožiui atrasti
Nereikia vojažų:
Gražiai žydi astrai –   
Sielos vitražai.

Gėlių, lapų lobis
Aukščiau kruvinų turtų!
Bet nesupras kitą grobęs
Godus mankurtas.

Benediktas 
MEDVEDEVaS

Ritualas
Išsiviriau kavos ir židinį užkūriau.
Apsvaigau prisiminimų jūroj.
Taip gera grįžti į vaikystę basą – 
Savam kieme šuva suloja,
Pakvipo blynai, mamos kepti.
Ir dalgį tėvas plakt nustoja,
Pažvelgęs kelio pusėn
Pasveikino praeivį.
Šiandien nėra jau tėčio
Ir blynų nekepa mama.
Pasveikinu vaikaičius
Ir pasaką pasekti jiems žadu.
Tik židinį uždegsiu 
Ir šilta bus namuos.
Šį ritualą aš perduosiu dukrom.

Vilija VilKEliENĖ 

nukas nunusluoida, mat buva jo 
bulbas ir kad daugiau dirba už 
mani, todel trys bulbas priklau-
sa jom. Neatlaikius takios nepa-
garbos, užpykus pasakiau, kad 
aš visai nevuolgisiu pietų ir išė-
jau iš „valgyklas“. Unlipiau sta-
ran beržan, atsisėdau un šakos 
ir runkam apsikabinau kamie-
nų, kaip didžiausį draugų. Šnai-
rom žiūrėjau, kaip berniokai me-
diniais peiliokais skutinėja apan-
glėjusias bulbas ir gardžiai vol-
ga užsigerdami pienu iš butelių. 
Tokia širdgėla suspaude širdelų, 
kad neišlaikiau ir gailias ašarėlas 
nusirita žemyn buoltu berža ka-
mienu, a pilvas šnuorančiase luo-
pase grojo alkią maršų. 

Berniokai, papietovį nula-
ke pasisupt unt sūpyklių, pada-
rytų iš dvie nulinktų beržų. Pa 
pusvalandžia muona ambicijas 
nugaleja alkanumas. Atbulom 
iššliaužiau iš berža ir nusėlinau 
prie „pietų stola“. Netyčia žiurs-
telėjau laužan ir pamačiau karš-
tuose pelanuose pūpsanti gumu-
lų, da šviežiai apklotų garuojan-
čiais varnalėšų luopais, a šalia un 
smėlia didelem raidėm pagaliu-
ku išbraižytas tris raides: „TAU“. 

Čiupau iš pelanų kuorštų gu-
mulų, jį išviniojus iš džiaugsma 
ir nuostabas sušukau:

– Jūs tikriausi draugai! – un 
varnalėšas luopa gulėja trys gel-
tanšones, nuskutinėtas, kuorštas 
bulbas. Tai buva patys gardžiausi 
pietūs muona gyvenimi.

Veronika MaSiuKiENĖ

tai drausdavo į krosnį mesti se-
nus rakandus ar šiaip nereikalin-
gus daiktus. Jei tokius reikėdavo 
sudeginti, užkurdavo laužą sodo 
gale. Vakarais mėgdavo pasėdėti 
prie židinio, melsdavosi ar megz-
davo. Ten ir man pasakas skaity-
davo. Buvo gera ir jauku. 

Visi kažką atsinešame iš vai-
kystės, ko nekeisime į nieką. Tai-
gi ugnį myliu ir saugau. Tvirtai 
tikiu, kad likimas mums siunčia 
ženklus ir kad niekas nevyksta 
šiaip sau, be priežasties. 

Pirmą kartą jį pamačiau Joni-
nių laužo šviesoje. Nepasakosiu 
savo pirmosios meilės istorijos. 

Tai buvo graži pasaka, panaši į 
daugelį kitų. Deja – trumpa. Jo 
galvoje radosi begalė svajonių. 
Bėda ta, kad nepavijęs vienos, 
jau buvo pasiruošęs lėkti paskui 
kitą, o aš nuolat likdavau viena... 
Kaip susitikome, taip ir išsisky-
rėme – laužui liepsnojant. Buvo 
skaudu, bet abu supratome, kad 
bendros ateities nebus. Aš likau, 
jis išvyko toli. Vienas apie kitą 
išgirsdavome nuolat, nes neto-
li gyveno jo sesuo. Kūrėme šei-
mas, auginome vaikus, kūreno-
me savo namų židinius.

Kai susitikome vėl, smilki-
niuose jau radosi žilų plaukų. 

Ir tąkart liepsnojo laužas, mat 
buvo miesto šventė. Ilgai žiūrė-
jome į ugnį, paskui – vienas ki-
tam į akis...

Vyras sutiko vaikystės drau-
gą, vaikai klegėjo jaunimo būry. 
Sėdėjau viena ant suolelio, to-
liau nuo šurmulio, šviesos... Jis 
tyliai prisėdo šalia. Ištiesė ranką 
ir atgniaužė delną. Žibėjo ma-
žytė jonvabalio ugnelė. Nega-
lėjau atplėšti akių, tyliai nusiri-
to ašarėlė...

Laikas bėgo. Vaikai vienas 
paskui kitą paliko namus. Gyve-
nau savo gyvenimą, tačiau kar-
tais, žiūrėdama į ugnį, netikė-
tai išvysdavau jį laužo šviesoje...

Tą vakarą tiesiog neradau 
sau vietos. Bandžiau skaityti, 
žiūrėti televizorių, nesisekė. Vy-
ras nuėjo miegoti, o aš užside-
giau žvakutę ir ilgai žiūrėjau į 
mažą plevenančią liepsnelę. Ne-
tikėtai ji užgeso....

Žinia apie jo mirtį pasie-
kė ryte. Ir tada, nors šiek tiek 
ir keista, išvydau ne tą didžiulį 
laužą, net ne žvakelės liepsnelę, 
o mažą melsvą fosforinę ugne-
lę. Jos atšvaitas vieną mirksnį iš 
tamsos išplėšė pažįstamą veidą 
ir užgeso. 

Rima DaNYliENĖ 

Ugnelė Gabijėlė

Rima Danylienė (kairėje) ir Veronika Masiukienė (dešinėje)  džiaugiasi susi-
tikimu su bičiule Lidija Umbrasiene.
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