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20-ąją savo gyvavimo su-
kaktį paminėjusios Vil-
niaus krašto žmonių su 
negalia sąjungos viziti-
ne kortele tapo trys or-
ganizacijos veiklos kryp-
tys: teatro trupės „Lašai“ 
spektakliai, dailės plene-
rų dalyvių darbų paro- 
dos bei subtilūs ir me-
niški darbščiųjų rankų 
būrelio moterų sukurti 
darbeliai. Visi šie kūry-
biniai akcentai papuošė 
ir Karininkų ramovėje 
surengtą apie 800 fizinę 
negalią turinčių žmonių  
vienijančios organizaci-
jos jubiliejinę šventę. 

  Šiame numeryje:
 Naujienos iš neįgaliųjų draugijų ............................. 2–3 psl.

 Ką reikia žinoti apie miego sutrikimus ........................ 4 psl.

Daugybės judėjimo ne-
galią turinčiųjų galimy-
bės mokytis, dirbti, daly-
vauti visuomenės gyveni-
me apsiriboja vien dėl to, 
kad jiems sunku nuvykti į 
vieną ar kitą vietą. Retas 
kuris ryžtasi sėsti į visuo-
meninį transportą, be to, 
tai ne visur įmanoma aps-
kritai. Savarankiškumo 
suteikia galimybė pačiam 
vairuoti automobilį. Tam 
negalieji ruošiami Vala-
kupių reabilitacijos cen-
tre (VRC), kuris įgyvendi-
na žmonių su fizine nega-
lia mobilumo ir savaran-
kiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo projektą, iš da-
lies finansuojamą valsty-
bės lėšomis. 

Integracijos keliu

(nukelta į 5 psl.)

„Nėra 
skanesnės 
duonos už 

tą, kuria 
daliniesi su 

kitais“

(nukelta į 3 psl.)

Sunki judėjimo negalia ir 
galimybė vairuoti – suderinami

(nukelta į 5 psl.)

Nuo „Mažojo princo“ iki 
„Barboros Radvilaitės“

Vilniaus krašto žmonių su 
negalia sąjungos vadovė Loreta 
Paulauskienė jubiliejinio rengi-
nio dalyvius pasitiko kaip kara-
lienės Bonos vaidmenį Silvijos 
Bielskytės režisuotoje pjesėje 
„Barbora Radvilaitė“ atliekan-
ti teatro trupės „Lašai“ aktorė. 
Šiuo spektakliu šventės dalyvius 
pasitikusi trupė parodė, koks 
svarbus organizacijos nariams 
scenos menas, kiek daug pa-
stangų ir darbo jam atiduodama.

Proveržio laikas
Per pusšimtis žmonių, susi-

rinkusių į neeilinę ataskaitinę-
rinkiminę konferenciją, buvo ge-
riausias patvirtinimas, kad jiems 
rūpi Neįgaliųjų draugija, jos veik- 
la ir likimas. Toks bendruomeniš-
kumas – vienas svarbiausių orga-

Atveria galimybes
Panevėžietis Tadas Kuodis 

šiuo metu mokosi vairuoti. Ce-
rebriniu paralyžiumi sergantis 
vaikinas įsitikinęs, kad vairavi-
mas labai pagerina negalią turin-
čiojo gyvenimo kokybę: „Į darbą 
važiuosiu ne su kolege, kuri ga-
li ir nenuvežti, o pats, taip pat 
pats nuvažiuosiu pas gydytoją, 
ten, kur būtiniausiai reikia.“ Ta-

do teigimu, ypač tai aktualu žie-
mą, kai automobilio nevairuojan-
tys „ratukininkai“ priversti užsi-
daryti namuose. 

Vaikinas vienoje įmonėje dir-
ba prekių fotografu. Pasak jo, kai 
turės vairuotojo pažymėjimą, at-
siras kur kas daugiau galimybių 
pasirinkti, kur dirbti. 

Širvintų rajono neįgalių-
jų draugijoje vykusi neei-
linė ataskaitinė-rinkimi-
nė konferencija buvo pa-
ženklinta dėkingumu ir 
pagarba. Joje už dėl pa-
blogėjusios sveikatos ne-
baigtus ketvirtai kaden-
cijai numatytus darbus 
atsiskaitė 15 metų Širvin-
tų neįgaliesiems vadova-
vusi pirmininkė Melanija 
Jachimavičienė. Gėlėmis 
ir nuoširdžiomis padėko-
mis įvertinę pirmininkės 
darbą, konferencijos dele-
gatai organizacijos vairą 
patikėjo Stanislavai Mas-
linskienei. 

Aktualijos

Už nuoširdų 15 metų darbą – 
pagarba ir padėkos

nizacijos pirmininkės 15 metų 
darbo pasiekimų. 

M. Jachimavičienė prisimena, 
kad perėmus Neįgaliųjų draugiją 
iš 10-metį jai atidavusio B. Kriv-
kos, organizacijoje buvo 130 na-
rių. Dirbti pradėjo nedideliame 
savivaldybei priklausančiame 
kabinete. Reikėjo galvoti, ką da-
ryti, kad į draugiją patektų rate-
liais judantys žmonės – savival-

dybės pastatas juos pasitikdavo 
aukštais laiptais. 

Proveržio  metais  tapo 
2003-ieji. M. Jachimavičienė 
prisimena, kaip pavykus įtikinti 
savivaldybę, kad neįgaliesiems 
reikia patogių patalpų, kurio-
se gerai jaustųsi ir rateliais ju-
dantys žmonės, kur rastų jiems  

Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos vairą M. Jachimavičienė (kairėje) per-
davė S. Maslinskienei.

Teatras Vilniaus krašto žmo-
nių su negalia sąjungoje atsirado 
Ingos Filipovič iniciatyva. Vaidin-
ti labai norėjusi mergina šia idėja 
užkrėtė būrelį bičiulių, susirado 
scenos besiilgėjusių entuziastų 
grupelę priglausti sutikusią „Ma-
žąją Guboją“, trupei davė „Be ram-
pos“ vardą ir pradėjo repetuoti. 
Po kurio laiko trupė pakeitė pa-
vadinimą ir pasivadino „Lašais“.

Pirmasis spektaklis, kurį reži-
suoti sutiko scenos profesionalas 
Artūras Šablauskas, buvo Antu-
ano de Sent Egziuperi „Mažasis 
princas“. Su juo neįgalieji apke-
liavo daugelį šalies miestų, o sa-
vo vaidyba žiūrovus žavėjo visą 
dešimtmetį. Pagrindinį – Mažojo 
princo – vaidmenį atlikusi I. Fili-
povič ir kitame A. Šablausko re-
žisuotame spektaklyje tapo svar-
biausia aktore – Coliuke. 

Šventiniame renginyje buvo 
prisiminti ir trupės vaidinti hu-
moristiniai kūrinėliai bei kar-
tu su Egidijumi Mažintu pagal 
B. Dauguviečio „Žaldokynę“ pa-
statytas „Žaldoko sapnas“.

L. Paulauskienė prisimena, 
kad trupės nariai labai norėjo 
tobulėti, įgyti profesinių žinių, 
vaidybos meno pagrindų. Ir šią 
svajonę įgyvendino – šeši sce-
nos meno mėgėjai tapo Mažosios 

Jubiliejiniame renginyje – naujausias teatro trupės „Lašai“spektaklis 
„Barbora Radvilaitė“.

Aldonos Milieškienės nuotr. 

Igno Stanio nuotr. 

Instruktorius Egidijus Jagminas ir jo mokinys pasiruošę vairavimo pamokai.
Igno Stanio nuotr. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Pokario metais buvo populiarus posakis: ,,Neieškok 
Lietuvoje arabų.“ Tai reiškė, kad nėra prasmės ieš-

koti to, ko nėra ir negali būti. Mes, paaugliai, dažniausiai 
taip sakydavome norėdami pabrėžti, kad pašnekovas 
veltui ieško kvailių – tarp mūsų jų, kaip ir arabų, nėra.

Dabar, kai į Europą pradėjo plūsti tūkstančiai karo 
pabėgėlių ir geresnio gyvenimo ieškotojų, situacija gali 
pasikeisti. Visais lygiais svarstoma, ginčijamasi, ar pa-
jėgsime pabėgėlius integruoti į mūsų gyvenimą, kaip tai 
geriau padaryti. Vieni panikuoja, kiti juos ramina. Ar tas 
optimizmas tikras, pagrįstas, ar jis padiktuotas reikalau-
jant mundurui, parodys ateitis. 

Emigruoti ir priimti imigrantus mums nėra naujie-
na. Patyrimo turime, reikia tik daug ką prisiminti, ap-
mąstyti. Daug lietuvių emigravo (ypač į Ameriką) prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą. Dažniausiai tai buvo kaimo var-
guoliai, bežemiai, miestų bedarbiai. Žmonės bėgo nuo 
nepakeliamo skurdo, jaunuolius gąsdino tarnavimas ca-
ro kariuomenėje, vijo neviltis, viliojo svajonė apie ge-
resnį gyvenimą. Už Atlanto žmonių likimai susiklostė 
įvairiai. Vieni greitai išmoko svetimą kalbą, pritapo, ki-
ti stengėsi daug dirbti, susitaupyti ir grįžti į tėvynę. Eu-
ropoje vyko žiaurus karas, o Amerikai tai buvo ekono-
mikos pakilimo metas. Pasibaigus karui ir Lietuvai ta-
pus nepriklausoma valstybe, daug lietuvių, vejami nos-
talgijos, grįžo į tėvynę. Čia vėl, jau turėdami amerikono 
statusą, susidūrė su integracijos sunkumais. Pirmiausia 
žmonės bijojo prarasti sunkiai sukauptas santaupas. Jie 
prisiminė liaudies išmintį: žemė nei skęsta, nei dega. Ta-
čiau daug metų prakaitavus užjūrio fabrikuose, ūkinin-
kauti ne visiems sekėsi. O kiek apie patiklų ir pinigin-
gą amerikoną pradėjo suktis piršliautojų ir visokiausio 
plauko sukčių... Pasirodo, kad ir pinigingam žmogui in-
tegruotis net ir į gimto krašto visuomenę ne visada bū-
na lengva ir paprasta. 

Apie Antrojo pasaulinio karo pabėgėlius, jų išgy-
ventus sunkumus parašyta daug knygų. 1945 metų pa-
vasarį DP (angl. Displaced persons) perkeltųjų asmenų 
stovyklose buvo 7 mln. žmonių. Vokietijos DP stovyklo-
se buvo apie 60 tūkst. lietuvių. Iki 1950 m. dauguma jų 
persikėlė į JAV, Australiją, Kanadą ir kitas šalis. Tad ka-
ro pabėgėliai Europai nėra naujiena.

Lietuva per dvejus metus įsipareigojo priimti dau-
giau kaip 1100 karo pabėgėlių. Jiems ruošiami būstai, 
išmokos, nuompinigiai, maistpinigiai, vietos vaikų dar-
želiuose, mokyklose. Žodžiu, pabėgėliams integruotis į 
mūsų krašto gyvenimą valdininkai žada sudaryti tinka-
mas sąlygas. Tikėkime, kad taip ir bus. Tačiau nežinant 
jų amžiaus, specialybių, ketinimų, planų ir svajonių tai 
daryti labai sunku. Karai prasideda ir baigiasi. Gal gim-
tinėje nusistovėjus taikai jie panorės kuo greičiau grįžti 
į namus, gal jų netenkins darbo užmokestis mūsų šalyje 
ir jie kreips ienas į turtingesnes šalis, gal čia jiems, at-
vykusiems iš karšto dykumų ir pusdykumių krašto, ne-
patiks klimatas. Islamo šalių gyventojų darnią integra-
ciją į mūsų krašto gyvenimą sunkina ir didžiuliai kultū-
ros skirtumai. Vienas šalies dienraštis neseniai aprašė 
imigranto iš Nigerijos Azizo Quadri gyvenimo Lietuvo-
je patirtį. Šiandien jis jau gailisi nusprendęs čia atvykti. 
Žurnalistui Azizas tvirtina: ,,Susituokus ėmė ryškėti kul-
tūriniai skirtumai – jie buvo tokie dideli, kad galiausiai 
žmona nusprendė su manimi skirtis.“ Azizo nuomone, 
Lietuvoje moterys turi per daug laisvės...

Ne visi į svetimas šalis emigruoja norėdami integ- 
ruotis į jų visuomenę. Ne vienas lietuvis tvirtina, kad į 
Norvegiją jis atvažiavo ne nuolat gyventi, o laikinai pa-
dirbėti. Pabėgėlius žadama paskirstyti po savivaldybes. 
Tačiau reikia neužmiršti, kad sirai, kaip ir daugelis Rytų 
tautų, įpratę gyventi didelėmis bendruomenėmis, todėl 
siūlomas gyvenimas jiems gali būti nepriimtinas, jie ga-
li nesutikti, priešintis.

Gyvenimo patirtis rodo, kad geriau žmogumi pati-
kėti ir vėliau nusivilti, negu su pagalbos prašančiu pa-
sielgti negarbingai. A. Čechovas yra pasakęs: ,,Meilė pa-
rodo žmogui, koks jis turi būti.“ 

Atrodo, kad apie pabėgėlius mes dar kalbėsime daug, 
ilgai ir įvairiais aspektais. Svarbiausia, kad savo minty-
se ir darbuose neprarastume noro nuoširdžiai pagelbėti 
bėdon patekusiam žmogui, būtumėm bičiuliški.

Arabai ateina...

Apie tai,
kas

jaudina

Biržai: Neįgaliųjų kruizas 
su „Nojaus arka“  „Bičiulystei“ parašiusi 

biržietė Danutė Balberie-
nė pasidalijo smagaus ren-
ginio įspūdžiais. 

Laisvalaikio užimtu-
mo, sveikatinimo ir tera-
pijos centras VšĮ ,,Nojaus 
arka“ padovanojo neįga-
liesiems ypatingą dova-
ną – kelionę į vaikystę, 
leido prisiminti seniai už-
mirštus gabumus. Gavę 
kvietimą apsilankyti, 15 
draugijos narių smalsiai 
apžiūrėjo erdvius kūrybi-
nio darbo kambarius, dau-
gybę paveikslų, parduotu-
vėlę, kurioje galima įsigy-
ti įvairių rankų darbo dir-
binių. Po to sėdome prie 
didžiulio stalo, ant kurio 
jau buvo išdėliotas molis 
ir keramikos darbams rei-
kalingi įrankiai. Nuotaiką 
savo patarimais kėlė mū-
sų mokytojas ,,Nojaus ar-
kos“ direktorius Nerijus 
Pranciliauskas. Mūsų bū-
relio vadovė Olga Lukoše-
vičienė – diplomuota ke-
ramikė, bet draugijos pa-
talpose mes neturim ga-
limybės savo dirbinius iš-
degti, o apie glazūravimą 

tegalėjome tik pasvajoti. 
Po darbo laukė dar vie-

na staigmena – kinezite-
rapeutė Gintarė pakvie-
tė prisiminti ir pakartoti 
nuo mokyklos pamirštus 
fizinius pratimus, išjudinti 
raumenis ir sąnarius. Ypač 
daug smagumo suteikė 
mankšta su gimnastikos 
kamuoliais. Kelios senjo-
ros tą pačią dieną nusipir-
ko tokius kamuolius. 

„Kur yra ta „Nojaus 
arka?“ – paklausė manęs 

draugė, sumaniusi nu-
pirkti dukrai dovanėlę. Pa-
aiškinau, kad ten pat, kur 
mes baigėm Biržų antrąją 
vidurinę mokyklą, kad ten 
už nedidelį mokestį galima 
išmokti keramikos gud- 
rybių, pasigaminti sau ar 
draugams dovanėlių, pui-
kiai praleisti laiką spor-
tuojant ir t.t. O mums visa 
tai nieko nekainavo. 

Kai paskutinę viešna-
gės dieną prieš mus buvo 
išdėlioti glazūruoti ir įvai-

riomis spalvomis sutviskę 
darbeliai, negalėjome vie-
ni kitų darbais atsigrožėti. 
Aš pavydėjau Olegui įspū-
dingo paukščio, nes mano 
gulbė buvo labiau panaši 
į antį... Negailėdami drau-
gams komplimentų, vaiši-
nomės arbata ir saldumy-
nais, nuoširdžiai dėkojo-
me ,,Nojaus arkos“ direk-
toriui N. Pranciliauskui ir 
slapčia vylėmės, kad visa 
tai dar pasikartos. Taip 
būna, kai pažadai nesi-
skiria nuo darbų, nes ta 
kelionė buvo mums pa-
dovanota renginio ,,Kai 
lieka tik vasaros dvelks-
mas“ metu. 

 Milda Kiškienė laiške 
„Bičiulystei“ papasakojo 
apie Kazlų Rūdos neįgalių-
jų draugijos veiklą. 

Darbščiųjų rankų bū-
relio narės jau ruošiasi Ka-
lėdoms – ruošia dovanas 
sunkiausią negalią turin-
tiems draugijos nariams. 
Pirmiausia moterys pri-
megs jiems šiltų kojinių. 
Jau dabar jų priruoštas vi-
sas kalnas. 

Kazlų Rūdos neįgaliųjų 
draugijoje darbingas buvo 
visas ruduo: rugsėjo pra-
džioje dalyvavome mies-
to fiestoje. Miestelėnus ir 
svečius džiuginome sa-
vo keptais pyragais, duo-
na, išaugintais obuoliais, 

Kazlų Rūda: Darbingas ruduo
avietėmis. Fiestos lanky-
tojų akis traukė draugijos 
marių rankdarbiai. 

Vėliau miesto sporto 
klube vyko sporto šventė. 
Sulaukėme svečių iš Tau-
ragės, Marijampolės ne-
įgaliųjų draugijų, Kazlų 
Rūdos ,,Vilties“. Varžėmės 
įvairiose rungtyse. Šven-
tės taurė atiteko tauragiš-
kiams, kurie laimėjo dau-
giausiai rungčių, tačiau ap-
dovanoti buvo visi. Sporto 
šventėje džiaugėmės Jan-
kų ir Jūrės kaimų kapelų 
grojama muzika.

Na, o rugsėjo antro-
je pusėje mėgavomės jo-
do, jūros ir smėlio terapi-
ja Šventojoje. Ten būdami 

aplankėme Kretingą, pa-
buvojome grafų reziden-
cijoje, dalyvavome miesto 
šventėje.

Darbščiųjų rankų būrelio narės primezgė šiltų kojinių silpniau-
siems draugijos nariams.

 Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė „Bičiulystei“ at-
siųstame laiškelyje papa-
sakojo apie naudingai pra-
leistą popietę.

Šilutės rajono neįgalie-
ji sulaukė viešnios – drau-
gijoje apsilankė Tauragės 
apskrities VPK Šilutės ra-
jono policijos komisaria-
to Viešosios policijos sky-
riaus Prevencijos posky-
rio vyresnioji tyrėja Neri-
ja Ropienė. Atvirame po-
kalbyje apie saugų eismą ji 
priminė, kad pėstieji gatvę 
pereiti turi tik tam skirto-
se perėjose, kad pėstieji ir 
dviratininkai turi būti labai 
atsargūs – prieš kirsdami 

Šilutė: Saugaus eismo valandėlė
gatvę privalo įsitikinti, kad 
juos vairuotojas mato, kad 
automobilis sustojo. Ei-
nant perėja degant žaliai 
šviesoforo šviesai, negali-
ma kalbėti mobiliuoju tele-
fonu, nes tada dėmesys su-
telkiamas į telefoną ir pės-
tysis nemato važiuojančio 
transporto. Jei laikysimės 
taisyklių, išvengsime skau-
džių nelaimių mes patys ir 
vairuotojams bus mažiau 
nemalonumų. 

Susitikimo metu kilo 
daug klausimų dėl mašinų 
statymo daugiabučių na-
mų kiemuose, dėl kaimynų 
keliamo triukšmo butuose. 
Visi rūpimi dalykai buvo iš-
samiai paaiškinti, aptarti.

Tokie pokalbiai su pa-
reigūnais ir saugaus eismo 
taisyklių priminimas svar-
būs ir jaunam, ir senjorui.

Neįgalieji dėkoja ty-

Netrukus važiuosime 
į Kauno dramos teatrą, 
ten žiūrėsime spektaklį 
,,Gentis“.

rėjai N. Ropienei už do-
vanotas liemenes ir at-
švaitus. Tokių reikalingų 
pabendravimų lauksime 
dažniau. 

Pokalbyje apie saugų eismą dalyvavo būrelis neįgaliųjų. 

Neįgalieji „Nojaus arkoje“ lipdė iš molio.
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„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete

www.biciulyste.lt

Kupiškis:

Draugijos nariai – visur 
esantys

Jeigu nebūtų Kupiškyje Neįga-
liųjų draugijos, gerokai skur-
desnė būtų ir visų kitų nevy-
riausybinių organizacijų veikla. 
Tokia išvada peršasi pasižval-
gius, kas kur mieste vyksta, kas 
kur aktyviausiai dalyvauja, siū-
lo savo idėjas ir talką.

Kupiškio policijos komisaria- 
tas šiuo metu vykdo kelias pre-
vencines programas, taip ska-
tindamas bendruomeninį sau-
gumą, turto apsaugos priemo-
nes, ragindamas įkurti saugios 
kaimynystės grupes, formuo-
damas nepakantumo smurtui 
artimoje aplinkoje nuostatas. 
Policijos bendruomenės parei-
gūnai rengia seminarus kaimų 
bendruomenėms, daugiabučių 
namų bendrijų nariams. Kas ten 
aktyviausiai dalyvauja? Ogi Ne-
įgaliųjų draugijos branduolys – 
ten sutiksi visada žvaliai nusi-
teikusias Valentiną Staniulie-
nę, Valę Merkelienę jų bičiules, 
kitas senas pažįstamas.

Vyksta Trečiojo amžiaus uni-
versiteto fakultetų paskaitos, 
renkasi pabendrauti literatū-
ros, istorijos ar kelionių mėgė-
jai, sveikos gyvensenos puoselė-
tojai. Neseniai šis universitetas 
paminėjo savo veiklos 5-metį. 
Tarp ištikimiausių senbuvių – 
vėl negalią turintieji: Algirdas 
Baltušnikas, Stanislovas Šeibu-
tas, jų kaimynai ir pažįstami. 

Spalio pabaigoje vyko tarp-
tautinė folkloro šventė, skirta 
etnografinio kolektyvo „Kupkė-
mis“ 20-mečiui paminėti, buvo 
surengta vietos tautodailinin-
kų ir amatininkų, rankdarbių 
mėgėjų mugė. Aktyviausi daly-
viai – Neįgaliųjų draugijos dar-
bo terapijos klubo nariai, auk-
sarankė Lina Statkauskienė su 
savo mezginiais, siuvinėtais pa-
veikslais ir atvirukais, klubo va-
dovė Valentina Staniulienė ir 
jos dukra Zita su rankdarbiais.

Prieš gerą savaitę Kupiš-
kio kultūros centre Neįgaliųjų 

draugija sukvietė visą kultū-
ros pramogų išsiilgusią vietos 
bendruomenę į draugijos an-
samblio „Prie Kupos“ romansų 
popietę „Tu paklausyk“. Būna 
mieste koncertų, būna spekta-
klių, bet jie mokami, o čia pasi-
klausyti, paniūniuoti ir palin-
guoti, prisiminus jaunystės sva-
jingas melodijas, visi pakviesti 
veltui, iš draugiškumo ir rudens 
pasiilgimo. Savo eilių paskaitė 
ansamblio narė Vida Palionie-
nė ir renginio viešnia mokytoja 
Eugenija Sokienė, grojo armo-
nikininkai Gintas Bernadickas 
ir Edvardas Kareiva. Visiems 
buvo smagu pakylėtai praleisti 
šeštadienio popietę.

O lapkričio 9 dieną ben-
druomenės atstovai konferen-
cijoje diskutavo aktualia tema – 
apie nevyriausybinių organiza-
cijų gebėjimų lavinimą, jų ir sa-
vivaldybės bendradarbiavimo 
plėtrą. Konferencijoje dalyva-
vo ir Kupiškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Bronė Ka-
leinikovienė, mat draugija pri-
klauso rajono nevyriausybinių 
organizacijų koalicijai.

„Reikia išnaudoti visas įma-
nomas galimybes stiprinant 
draugijos ir visos bendruome-
nės, valdžios institucijų ben-
dradarbiavimą, tuo labiau kad 
savo veiklą vystom per progra-
mas, galim pretenduoti su savo 
idėjomis ir paraiškomis, siekda-
mi gauti finansavimą iš įvairių 
šaltinių. O tam reikia daug ži-
noti, gauti naujausią informa-
ciją, mokėti atsirinkti ir pasi-
rinkti, kas tinka, kas naudinga 
mūsų draugijos žmonėms. To-
dėl dalyvaujam visur, kur tik 
spėjam ir sugebam, taip elgtis 
skatinam ir mūsų organizacijos 
narius, kurie tik turi sveikatos, 
yra smalsesni, veržlesni“, – tei-
gė draugijos pirmininkė B. Ka-
leinikovienė.

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr.

Folkloro šventėje tarp mugės dalyvių – ir Neįgaliųjų draugijos nariai su 
savo darbais. 

Už nuoširdų 15 metų darbą – 
pagarba ir padėkos

patinkančią veiklą, sulauktų pas-
laugų, prasidėjo tokių patalpų 
paieškos. Pasak pirmininkės, jų 
ieškota netoli poliklinikos, ligo-
ninės, bažnyčios – tų įstaigų ir 
vietų, kuriose neįgaliems žmo-
nėms tenka dažnai lankytis.

Apgriuvęs buvusios polikli-
nikos priestatas buvo kaip tik 
tokioje vietoje. Taip 153,7 kv.m 
rimto kapitalinio remonto reika-
laujantis dviejų aukštų statinys 
tapo Neįgaliųjų draugijos Die-
nos užimtumo centru. Pirminin-
kė džiaugiasi, kad konkursą lai-
mėję ukmergiškiai statybininkai 
buvo geranoriški, visada išklau-
sydavo neįgaliuosius, atsižvelgė 
į jų poreikius.

Po metus ir tris mėnesius 
vykusių statybos darbų buvo 
perkirpta simbolinė Neįgaliųjų 
draugijos Dienos užimtumo cen-
tro atidarymo juostelė. Su Šir-
vintų rajono savivaldybe pasi-
rašyta 25-erius metus truksian-
ti šių patalpų panaudos sutartis.

„Erdvu, šviesu, jauku. Įreng-
tas į antrą aukštą keliantis kel-
tuvas. Darbas tapo visai kitoks, – 
prisimena M. Jachimavičienė. – 
Neįgaliesiems pasiūlėme labai 
reikalingas skalbimo, maudy-
mosi paslaugas. Centre įdarbin-
ta licencijuota masažistė Janina 
Vaitonienė gydytojų siuntimus 
turintiems neįgaliesiems teikė 
masažo paslaugas. Pradėjome 
teikti drabužių taisymo paslau-
gas, kurios pamažu peraugo į ne-
mažo neįgaliųjų susidomėjimo 
sulaukusius siuvimo mokymus.“

Erdvios patalpos leido pri-
imti ir Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos iniciatyva per šalies mies-
tų neįgaliųjų draugijas keliavu-
sius kompiuterinio raštingumo 
mokymus. 

Matydami besiplečiančią 
draugijos veiklą, ateidavo vis 
daugiau neįgaliųjų. Dabar Šir-
vintų rajono neįgaliųjų draugi-
jai priklauso apie 600 žmonių. 
M. Jachimavičienė džiaugiasi, 
kad vien šiemet organizacijos 
nariais tapo 35 neįgalieji – va-
dinasi, dar daugiau žmonių ga-
lės pasinaudoti draugijoje teikia-
momis paslaugomis, įsitraukti į 
kultūrinę, sportinę veiklą. 

Mikroautobusas išplėtė 
paslaugų gavėjų ratą
M. Jachimavičienė prisime-

na vis svarsčiusi, ką daryti, kad 
centre teikiamos paslaugos pa-
siektų ne tik širvintiškius, bet 
ir toliau nuo rajono centro gy-
venančius neįgaliuosius. Labai 
reikėjo automobilio. Neįgaliųjų 
reikalų departamentas tuo me-
tu neįgaliųjų organizacijoms pa-
gal panaudos sutartis skirdavo 
mikroautobusiukus su specia-
lia įranga rateliais judantiems 
žmonėms. Tačiau reikėjo susi-
tarti su savivaldybe, kad ši pri-
siimtų autobusiuko išlaikymą: 
padengtų kuro išlaidas, mokėtų 
atlyginimą vairuotojui, apmokė-
tų remontą ir kt. 

Pavyko. Nuo 2008-ųjų rau-
donas neįgaliesiems vežti pri-
taikytas autobusiukas pasie-

(atkelta iš 1 psl.) kė tolimiausias Alionių, Zibalų, 
Gelvonų seniūnijas. Ir skalbi-
nius atveždavo, ir žmones į už-
siėmimus, mokymus, masažą 
pavėžėdavo. Atsirado ir trans-
porto paslauga – neįgalieji ga-
lėjo nuvykti ne tik į Širvintų po-
likliniką, bet ir į Santariškių kli-
nikas, sanatorijas. „Kiekvieną 
dieną automobilis vis kur nors 
važiavo. Ypač jo naudą neįgalūs 
rajono gyventojai pajuto tada, 
kai pradėjo mažėti priemiesti-
nių autobusų, kai neliko dau-
gelio jų maršrutų, – pasakoja 
M. Jachimavičienė. – Ir šiandien  
mikroautobusas širvintiškiams 
tikras išsigelbėjimas. Nors už šią 
paslaugą reikia mokėti (savival-
dybės skiriamų lėšų mikroauto-
busui išlaikyti nepakanka), dau-
geliui neįgaliųjų tai vienintelė 
galimybė nuvažiuoti pas gydy-
tojus, susitvarkyti kitus būtinus 
reikalus.“

Iš savivaldybės –  
geros žinios

Konferencijoje dalyvavu-
si Širvintų rajono savivaldybės 
merė Živilė Pinskuvienė prisi-
minė, kad M. Jachimavičienę pa-
žįsta jau nuo 2007-ųjų, kai neį-
galiųjų vadovė buvo išrinkta į 
savivaldybės tarybą. Toks rajo-
no gyventojų pasitikėjimas by-
lojo apie nuoširdų neįgaliųjų va-
dovės darbą, rūpinimąsi žmonė-

perti, bet ir pasimėgauti sūkuri-
nės vonios malonumais. Kadan-
gi pirties pastatas – šalia Neįga-
liųjų draugijos, merė neabejoja, 
kad čia galės įsidarbinti negalią 
turintys žmonės. 

Savivaldybė Neįgaliųjų drau-
giją visada laikė partnere, ant sa-
vo pečių perėmusia nemenką so-
cialinio darbo naštą. 

Kolegų ir bičiulių 
įvertinimas

Konferencijos dalyviai gerai 
įvertino paskutiniųjų trejų metų 
pirmininkės ir visos tarybos dar-
bą. Revizijos komisija priekaištų 
taip pat neturėjo.

M. Jachimavičienės darbu 
džiaugėsi ir kolegos. Pasak Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos pir-
mininko Zigmanto Jančauskio, 
gražią „Draugystės“ šventės tra-
diciją iš buvusio pirmininko per-
ėmusios M. Jachimavičienės dė-
ka Vilniaus apskrities neįgalių-
jų draugijos pabuvojo dauge-
lyje Širvintų rajono seniūnijų, 
susipažino su ten gyvenančiais 
žmonėmis, juos pradžiugino sa-
vo ansamblių koncertais. 

Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Zita Kvik- 
lienė dėkojo už 11 metų besitę-
siančią bičiulystę – žinojimą, kad 
bet kada paskambinus sulauks 
patarimo, pagalbos sunkią va-
landą. Gražių bendradarbiavimo 

mis. O tai nebuvo lengva. Kiek- 
viena nauja veikla reikalavo lė-
šų, o jų nuolat trūko. Trūksta ir 
dabar – Dienos užimtumo cen-
tre dirba 8 žmonės, tačiau jų 
darbo krūvis – 0,25-05 etato. 
O atlygis skaičiuojamas tik nuo 
minimalios algos. „Nors pasta-
ruoju metu ji ir kyla, deja, or-
ganizacijos finansavimas nesi-
keičia, tenka mažinti darbo lai-
ką...“ – konferencijoje kalbėjo 
M. Jachimavičienė.

Pesimistines nuotaikas pa-
bandė išsklaidyti Ž. Pinskuvie-
nė – merė į konferenciją atėjo su 
geromis žiniomis. Pirmiausia – 
kad savivaldybė savo biudžete 
surado, iš kur Neįgaliųjų draugi-
jai galės kompensuoti 700 eurų 
sumažėjusį finansavimą. 

Kita gera žinia – Širvintose 
pagaliau atsiras šiuolaikinė vi-
suomeninė pirtis. Neįgalieji, pa-
gyvenę žmonės galės ne tik išsi-

akimirkų prisiminė ir Elektrėnų 
bei Vievio neįgaliųjų draugijų 
pirmininkės Ona Medzikauskie-
nė, Marijona Pacevičienė. 

M. Jachimavičienei dėko-
jo ir draugijos narės Aldona 
Vachmistravičiūtė bei Janina 
Valickaitė. Pirmininkė rūpinosi 
abiejų būsto pritaikymu, ragino 
įsitraukti į draugijos veiklą, siek-
ti savo svajonių. 

Širvintų rajono neįgaliųjų 
draugijos neeilinės ataskaitinės-
rinkiminės konferencijos daly-
viai, buvusiai pirmininkei dera-
mai padėkoję už nuveiktus dar-
bus, organizacijos vadove išrin-
ko Stanislavą Maslinskienę. At-
sinaujino ir draugijos taryba. Į 
ją konferencijos delegatai išrin-
ko ir M. Jachimavičienę, taip dar 
kartą įvertindami jos darbą ir at-
sidavimą organizacijai. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr. 

Vieningai balsavę Neįgaliųjų draugijos nariai M. Jachimavičienės darbą 
įvertino gerai. 
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Miego sutrikimais skundžia-
si maždaug 40 % miestie-

čių ir 10–30 % (priklauso nuo 
šalies) kaime gyvenančių žmo-
nių. Šie sutrikimai turi 3 pagrin-
dines formas: 1) pasunkėjęs už-
migimas; 2) negilus paviršuti-
niškas miegas; naktį dažnai nu-
bundama; 3) ankstyvas nubu-
dimas ryte (toliau nebeužmie-
gama). 

Trumpalaikiai miego sutri-
kimai gali pasitaikyti sveikiems 
žmonėms netgi tada, kai yra vi-
sos sąlygos normaliam nakties 
miegui. Priežastys gali būti pa-
čios įvairiausios: pervargimas 
(ypač protinis), jaudinimasis, 
išoriniai dirgikliai, netinkama 
mityba ir t. t. Dažniausiai tokie 
miego sutrikimai praeina grei-
tai ir be pėdsakų.

Tabletės nesukelia 
natūralaus miego

Kas benutiktų su sveikata, 
šiuolaikinis žmogus pirmiausia 
griebiasi tablečių. Tai juk taip pa-
prasta: nurijai ir nieko daugiau 
nebereikia daryti. Deja, iki šiol 
dar neišrasti tokie migdomie-
ji vaistai, kurie sukeltų natūra-
lų miegą. Vartojant migdomuo-
sius vaistus be ypatingo reikalo, 
sutrikdomas vadinamojo biolo-
ginio laikrodžio darbas ir orga-
nizmas priverstas keisti savo ri-
tmą, o tai nepraeina be pėdsakų. 

Dažnu atveju pakanka prieš 
miegą šalia lovos pastatyti at-
suktą levandos aliejaus flakoną 
(levandos kvapas tiesiogiai vei-
kia organizmo miego centrą) ar-
ba suvalgyti bent vieną nuluptą 
obuolį, stengiantis įkvėpti jo aro-
matą (obuolio aromatas ramina 
nervų sistemą, padeda kraujyje 
palaikyti pastovų cukraus kie-
kį, – tai ir padeda užmigti).

Dėl nemigos nekovokite 
su savimi

Niekada nepulkite dėl nemi-
gos į neviltį, nekovokite dėl to 
su savimi, apskritai negalvokite 
apie miegą. Tai sukelia impulsus, 
trukdančius užmigti. Trumpalai-
kė nemiga žmones aplanko gana 
dažnai. Ji praeis po keleto dienų. 
Nemigos laiką praleiskite ne gu-
lėdami ir nervindamiesi, o ką 
nors naudingo darydami.

Daugeliui žmonių padeda už-
migti įsiklausymas į monotoniš-
ką laikrodžio tiksėjimą, savo pa-
ties kvėpavimą ir t. t. Tačiau yra 
vienas „bet“ – tai įkyrios pašali-
nės mintys, dirginančios sąmo-
nę. Norint nusikratyti mintimis, 
būtina monotoniškai skaičiuoti 
labai lėtu tempu ir šį skaičiavi-
mą sinchronizuoti su kvėpavi-
mo ritmu.

Valerijono šaknų lašai
Nuo miego sutrikimų gali-

ma gydytis ir valerijono šaknų 
lašais (parduodama vaistinė-
se). Kai kam šiandien valerijo-
nas sukelia juoką, nors juok-
tis reikėtų ne iš šio nuostabaus 
augalo, o iš nežinojimo, kaip jį 
dozuoti. Antai vokiečių gydyto-
jai R. F. Veisas ir V. Fintelmanas 
bene pirmą kartą Vakarų medi-
cinos istorijoje apie valerijoną 

Daktaras
Aiskauda

Ką reikia žinoti apie miego 
sutrikimus

pareiškė: „Jo efektyvumas ilgą 
laiką buvo neįvertintas todėl, 
kad buvo skiriamos per mažos 
dozės. Skiriant po 10 ar 20 la-
šų retai pavykdavo gauti paten-
kinamus rezultatus. Dozės turi 
būti didesnės, pvz., 1–2 tinktū-
ros šaukšteliai. Net ir skiriant 
didesnes dozes, nereikia bijoti 
perdozavimo.“ 

Nepraleiskime miego 
pradžios

Akivaizdus faktas, jog blogo 
miego programa susidaro būd- 
ravimo periodu. Pavyzdžiui, kie-
kvienam iš mūsų yra tekę žiū-
rint televizorių pajusti sunkų 
nuovargį, t. y. signalą, jog laikas 
miegoti. Tačiau mes nekreipia-
me dėmesio į savo vadinamąjį 
biologinį laikrodį. Pagaliau po 
kurio laiko gulamės miego, ta-
čiau negalime užmigti, nes bu-
vo praleistas organizmui reika-
lingas miego pradžios momen-
tas. Prisiverskime gultis tuo pa-
čiu laiku, net ir poilsio dieno-
mis. Likus valandai prieš miegą 
nesiimkime sunkaus fizinio ar 
įtempto protinio darbo (geriau 
prieš miegą bent pusvalandį pa-
sivaikščiokime lauke), nesivel-
kime į karštus ginčus, nevarto-
kime kavos, arbatos, alkoholio 
bei stimuliuojančių preparatų 
(ženšenio ir kt.), nepersivalgy-
kime (jei jaučiame alkį, pakaks 
išgerti stiklinę kefyro ar šilto 
pieno), neužmirškime išvėdin-
ti miegamąjį (kambario tempe-
ratūra neturi būti žemesnė kaip 
14–17O C). 

Gerai, jei esate įpratę miegoti 
ant dešinio šono (ši padėtis pa-
deda normaliam vidaus organų 
darbui). Nemiegokite pakišę po 
galvą rankas (tai sukelia rankų 
ir pečių srities įtampą; visaver-
tis miegas įmanomas tik visiškai 
atpalaidavus raumenis).

Nelauktos eksperimentų 
išvados

Eksperimentais buvo nusta-
tyta, kad organizmas pasiruošia 
miegui tada, kai sumažėja... kū-
no temperatūra, o nubunda jai 
padidėjus (per parą žmogaus 
kūno temperatūros svyravimų 
amplitudė yra apie 1O C). Beje, 
kiekvieno žmogaus kūno tem-
peratūros kreivė yra pastovi: jos 
pakilimas ir kritimas įvyksta tuo 
pačiu paros metu. Suprantama, 

valios pastangomis galima prisi-
versti gultis miego anksčiau ar 
vėliau, netgi sulaukti kūno mak-
simalios temperatūros. Bet keis-
čiausia, jog žmogus visada nu-
bunda tik pakilus temperatūrai. 
Todėl ir miego trukmė priklau-
so nuo to, kokiu temperatūros 
ciklo metu užmiegama: eilinis 
kūno temperatūros padidėjimas 
jus pažadins netgi tada, jei prieš 
tai nemiegojote… keletą parų. 

Miego trukmė po ilgai truku-
sio varginančio būdravimo re-
tai viršija 11–16 valandų, netgi 
tuo atveju, kai gulamasi miego 
vidurdienį.

Ilgaamžių žmonių miego 
trukmė

Nuo seno Kaukazas garsė-
ja savo ilgaamžiais. Įdomu, ko-
kia jų paros miego trukmė? Mi-
nimumas – 9 val., maksimu-
mas – 16–17 val.; vidutiniškai 
jie miega 11–13 val. Mokslinin-
kas G. Cicišvilis nustatė, jog mie-
go trukmės ilginimas pagyvenu-
siems ir seniems žmonėms yra 
fiziologiškai pateisinamas: tai 
organizmo apsauginė reakcija 
prieš nepalankius aplinkos fak-
torius. Ir dar: svarbu gultis tuo 
pačiu metu ir miegoti komfortiš-
komis sąlygomis, pradedant nuo 
oro temperatūros ir baigiant pa-
togia lova bei čiužiniu.

Beje, JAV gydytojas P. Tile-
ris, ištyręs 83 vyresnius kaip 60 
metų amžiaus pacientus, padarė 
išvadą, kad miego trukmė sens-
tančiam žmogui turi būti ne ma-
žinama, o didinama.

Biologiniai ritmai
Miego sutrikimai yra sie-

jami su biologiniais ritmais, o  
biologinių ritmų vyksmo ypaty-
bės žymia dalimi priklauso nuo 
žmogaus amžiaus ir charakte-
rio. Netgi naujagimių miego po-
reikis yra nevienodas. Jų mie-
go trukmė – nuo 11 iki 23 val. 
Su amžiumi ne tiktai trumpėja 
miego trukmė, bet taip pat ma-
žėja šio rodiklio svyravimai. Jei-
gu, pavyzdžiui, tarp naujagimių 
individualūs miego trukmės 
skirtumai sudaro 12 val., tai 2– 
4 metų vaikų – tiktai 6 val., 20–
30 metų asmenims – maždaug 
4–5 val. 

Tenka pabrėžti, jog miego 
sutrikimai – vienas iš pačių cha-
rakteringiausių biologinių ritmų 

išsiderinimo reiškinių.
Harvardo universiteto moks-

lininko Č. Čeislerio nuomone, 
padidinus pagyvenusių žmonių 
organizmo paros ritmų ampli-
tudę ir sureguliavus jų periodą 
bei fazę hormonais ir šilumos 
poveikiu, taip pat dirbtiniu ap-
švietimo režimu („šviesa – tam-
sa“), galima taip sutvarkyti pa-
gyvenusių žmonių miegą, kad jie 
miegos kaip 20-mečiai.

Paaiškinimas. Biologiniais 
ritmais vadinami ritmiški bio-
loginių procesų ir reiškinių po-
būdžio ir intensyvumo svyravi-
mai žmogaus organizme. Skirs-
tomi į funkcinius (širdies ritmo, 
kvėpavimo, žarnyno judesių, rit- 
miško smegenų aktyvumo ir kt.; 
svyravimų ciklai matuojami se-
kundėmis, rečiau – minutėmis ir 
valandomis) ir ekologinius, ku-
rie sutampa su atitinkamais ge-
ofiziniais ritmais (paros, Mėnu-
lio paros, mėnesio, Mėnulio mė-
nesio, potvynių ir atoslūgių, se-
zoniniai ir daugiamečiai).

Miegantys mažiau negu 
5 val. – retenybė

Pasakojama, jog vienas žy-
miausių JAV ir pasaulio išradėjų 
Tomas Edisonas (1847–1931) 
neva miegodavęs per parą tik 
4–6 val. (pagal kai kuriuos šal-
tinius net ir mažiau). Šiandien 
manoma, jog jis puikiai išnau-
dodavo miegui kiekvieną lais-
vą minutę, kad galėtų palaikyti 
aukšto lygio darbingumą.

Miegančių per parą mažiau 
negu 5 val. gyvenime pasitaiko 
gana retai. Apie juos fiziologai 
sako, jog kas tvirtina niekada 
nemiegąs, tas iš tikrųjų visada 
miega. Manoma, jog tokie žmo-
nės labai dažnai trumpai „išsi-
jungia“ (tai pakeičia jų ilgalaikį 
miegą) ir, svarbiausia, to patys 
nepastebi ir neatsimena.

Kaip rodo daugkartiniai ty-
rimai, įvairiose šalyse dauguma 
žmonių per parą miega 7–8 val. 
JAV mokslininkų V. Džonsono ir 
L. Makleodo nuomone, kritinė 
miego trukmė yra 5,5 val. Dėl 
trumpo miego pablogėja nuo-
taika ir nukenčia trumpalaikė 
atmintis. Jeigu per parą mie-
gama vos 4 val., atsiranda grei-
tas nuovargis, padidėja nervin-
gumas, prapuola draugiškumo 
jausmas ir kt.

Romualdas OGINSKAS

Naujas galvos 
smegenų 

stimuliavimo 
metodas

Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų Neurologijos 
centras įdiegė naują tyrimo me-
todą – transkranijinę magnetinę 
stimuliaciją. Tai yra neinvazyvus 
ir neskausmingas metodas, lei-
džiantis stimuliuoti galvos sme-
genis. Tyrimo metu magnetinį 
lauką generuojanti ritė pride-
dama prie tiriamojo galvos ir 
trumpa iškrova sudirgina gal-
vos smegenis, o kilęs impulsas 
keliauja motoriniais laidais, pa-
siekia raumenį. Raumens susi-
traukimą galima užregistruoti 
specialiu monitoriumi.

Šiuo metodu galima įver-
tinti impulso plitimą nuo gal-
vos smegenų iki raumens, įver-
tinti pažeidimus, kuriuos suke-
lia šoninė amiotrofinė sklerozė 
(šia liga serga garsus astrofizi-
kas Styvenas Hokingas), išsėti-
nė sklerozė, insultas, nugaros 
smegenų ligos, taip pat veidi-
nio ir kitų galvinių nervų ligos.

VUL SK Neurologinių funk-
cinių tyrimų centre iki šiol bu-
vo atliekami sukeltųjų potenci-
alų tyrimai, leidžiantys įvertinti 
jutimų, regos ar klausos laidų 
pažeidimą, dabar juos papildys 
naujasis transkranijinės magne-
tinės stimuliacijos metodas, lei-
siantis įvertinti motorinių (judė-
jimo) laidų pažeidimą.

Tyrimas atliekamas su VUL 
SK neurologo siuntimu.

Įdiegti naują tyrimo meto-
dą, pagerinantį ankstyvą šoni-
nės amiotrofinės sklerozės dia-
gnostiką, galimybė atsirado įsi-
gijus specialų aparatą, kurio kai-
na – apie 20 tūkst. eurų. 

Vėžiu serga apie 
3 proc. Lietuvos 

gyventojų
Lietuvoje apie 100 tūkst. žmo-
nių  gyvena su vėžio liga, t.y. 
serga apie 3 proc. mūsų šalies 
gyventojų. Nacionalinio vėžio 
instituto (NVI) leidinio „Vėžys 
Lietuvoje 2012 metais“  duo-
menimis, daugiau nei 23 tūks-
tančiai žmonių, sergančių on-
kologinėmis ligomis, gyvena 
10 ir daugiau metų. Palyginki-
me – prieš dešimtmetį Lietuvo-
je vėžiu sirgo apie 70 tūkst. as-
menų, iš kurių 13 tūkst. gyveno 
10 ir daugiau metų.

„Didėjantis onkologinių li-
gonių skaičius šalyje, viena ver-
tus, rodo gerėjantį išgyvenamu-
mą, kita vertus, rodo problemų, 
su kuriomis šiomis dienomis su-
siduria sveikatos priežiūros sis-
tema, masto didėjimą, – sako 
NVI vyriausioji mokslo darbuo-
toja dr.  Giedrė Smailytė. – 100 
tūkst. onkologinėmis ligomis 
sergančiųjų reiškia, kad tokiam 
skaičiui  žmonių ligos pradžio-
je yra reikalingos diagnostikos 
ir gydymo paslaugos, vėliau – 
nuolatinė stebėsena.“

Naujausiais Vėžio registro 
duomenimis, 2012 m. buvo  
diagnozuoti 17 734 piktybiniai 
susirgimai. Dažniausia onkolo-
ginė liga Lietuvoje, kaip ir kito-
se Europos šalyse, tarp moterų 
išlieka krūties vėžys, tarp vyrų – 
prostatos vėžys. Tarp mirčių nuo 
vėžio Lietuvoje tebepirmauja 
plaučių vėžys, ši liga sudaro 17 
proc. onkologinėmis ligomis 
sergančiųjų mirčių.

„Bičiulystės“ inf. 
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Sunki judėjimo negalia ir 
galimybė vairuoti – suderinami

Tadas pasakoja, kad žmogui, 
judančiam neįgaliojo vežimėliu, 
važinėti visuomeniniu trans-
portu – didelis iššūkis. „Gal ir 
įmanoma, bet labai sunku“, – 
sako T. Kuodis. Pasak jo, nors 
miestuose atsiranda vis dau-
giau žemagrindžių autobusų, ta-
čiau dažnai trukdo nepritaikyti, 
duobėti šaligatviai, vairuotojai 
prie jų nesustoja taip, kad gali-
ma būtų įvažiuoti į transporto 
priemonę. 

Tadas sako, kad išmokti vai-
ruoti – jo svajonė. Iš pradžių tai 
nelengva, ne viskas greitai pasi-
seka, tačiau vaikinas tikisi, kad 
stengsis, klausys mokytojo pa-
tarimų ir jau pavasarį sės už au-
tomobilio vairo savarankiškai. 

Vertina kompleksiškai 
VRC vairavimo mokyklos va-

dovė Lina Veiknienė sako, kad 
pagal mobilumo ir savarankiš-
ko gyvenimo įgūdžių ugdymo 
programą mokytis vairuoti pri-
imami asmenys, turintys judėji-
mo negalią, kuriems nustatytas 
0-45 procentų darbingumo lygis. 
Atvykus į centrą pirmiausia įver-
tinamas pajėgumas vairuoti au-
tomobilį. Su žmogum dirba psi-
chologas, kineziterapeutas, er-
goterapeutas – visa specialistų 
komanda. Yra įvertinamos ne tik 
žmogaus fizinės galimybės, bet ir 
psichologiniai veiksniai, svarbūs 
vairavimui. Vairavimo įgūdžius 
tiksliai įvertinti padeda centro 
turimas aparatas „BTE Primus“. 

VRC direktorės pavaduotoja 
Giedrutė Petkevičienė sako, kad 
į centrą mokytis vairuoti atva-
žiuoja įvairiausių negalių turin-
tys neįgalieji – cerebriniu paraly-
žiumi sergantieji, po sunkių stu-
buro traumų ir kiti. Kai kurių bū-
na sutrikusios rankų funkcijos, 
kitiems ir išsėdėti sunku ir pan.

L. Veiknienė sako, kad nere-
tai pasitaiko asmenų, kuriems 
gydytojai vairuoti neleidžia dėl 
fizinės būklės. Tačiau papras-
tai medikai tokią išvadą padaro 
vien pažiūrėję į žmogų, be pro-
fesionalaus vertinimo. Tokį ver-
tinimą šiuo metu gali atlikti vie-
nintelis VRC. Kompleksiškai išty-
rus, neretai pasirodo, kad žmo-
gus vairuoti gali, tik jam reikia 
padėti: kai kuriems tenka lavin-
ti sutrikusias rankų, kojų funk-
cijas, o kitiems – tiesiog tinka-
mai pritaikyti automobilį. Pavyz-
džiui, 2 projekto dalyviams pa-
skirtos masažo procedūros, kad 
atlaisvintų suvaržytus galūnių 
judesius, su jais dirba ergotera-
peutas, kineziterapeutas ir pan. 
Tiesa, neretai ir pačios gydyto-
jų komisijos atsiunčia įvertinti, 
ar žmogus galės vairuoti. 

VRC specialistė dalijasi įspū-
džiais iš Belgijos, kur neseniai 
stažavosi. Ten laikomasi nuosta-
tos, kad vairuoti gali visi – tai yra 
tik transporto priemonės pritai-
kymo klausimas. Tačiau kiekvie-
nas norintis vairuoti neįgalusis 
profesionaliai įvertinamas. 

G. Petkevičienė sako, kad cen-
tras ne tik ruošia negalią turin-
čius vairuotojus, tačiau ir išduo-

da rekomendacijas, kaip pritaiky-
ti jų automobilius: vienam galbūt 
reikia pastiprinti vairą, kitam – 
burbulą ant jo uždėti ar papil-
domą posūkio svirtelę padaryti, 
trečiam prireiks rankinio valdy-
mo, žemaūgiams – pritaikyti sė-
dynę ir pan. Kiekvienas žmogus 
yra skirtingas, kiekvienam auto-
mobilį reikia pritaikyti vis kitaip. 

Norint padėti reikalinga 
patirtis 

Vytautas Balsys vairavimo 
mokykloje instruktoriumi dirba 
jau 5 metus, o apskritai negalią 
turinčiuosius vairavimo moko 
jau nuo 2003-iųjų. Jis pats jau 20 
metų juda neįgaliojo vežimėliu, 
todėl puikiai supranta, ką vaira-
vimas reiškia nevaikštančiam 
žmogui. „Automobilis suteikia 
žmogui laisvės: nereikia derintis 
prie autobuso, bandyti į jį patek-
ti, gali pats planuoti savo gyveni-
mą“, – sako Vytautas. 

Vyriškis pasakoja, kad judė-
jimo negalią turinčio žmogaus 
mokymas prasideda nuo įsėdi-
mo į automobilį. Tai nėra taip 
paprasta, kaip atrodo iš pirmo 
žvilgsnio, nes mokoma ne tik 
persėsti nuo ratelių ant auto-
mobilio sėdynės, bet ir įsikelti į 
mašiną vežimėlį. Tai neretai už-
trunka nemažai laiko, nes patys 
nevairavę žmonės yra pripratę, 
kad jiems kas nors padeda, o čia 
reikia tapti savarankiškam. Pa-
sak Vytauto, kiekvienas atran-
da savo būdą, kaip vežtis auto-
mobilyje vežimą, tačiau instruk-
toriaus asmeninė patirtis čia la-
bai praverčia. 

Kitas vairavimo instrukto-
rius Egidijus Jagminas taip pat 
turi didelę patirtį šioje srityje. 
Jis pasakoja neretai susidurian-
tis su atvejais, kai neįgaliesiems 
sėsti už vairo būna sudėtinga 
psichologiškai. „Ne iš karto išva-
žiuojame į gatvę, iš pradžių kal-
bamės, padrąsinu, pamažu ir į 
gatvę išvažiuoja, o tada pajunta, 
kad kažką gali ir, žiūrėk, prade-
da sektis“, – pasakoja Egidijus. 
Tačiau instruktorius neslepia, 
kad pasitaiko ir atvejų, kai taip 
ir nepavyksta įveikti baimių. Ta-
čiau daugeliu atveju žmogui pa-
dėti galima. 

„Norint patarti, reikia pa-
čiam turėti patirtį, išmanyti įvai-
rių ligų ar negalių specifiką. Aš 
irgi nežinau visų žmonių galimy-
bių, tačiau šitiek metų esu tarp 
neįgaliųjų, todėl labiau galiu su-
prasti, ko iš žmogaus reikalauti, 
ką jam patarti“, – sako V. Balsys. 

Nėra galimybės  
mokytis kitur 

L. Veiknienė įsitikinusi: kad 
sunkios negalios žmogus sau-
giai išvažiuotų į gatvę, būtinas 
visos komandos darbas. Vairavi-
mo mokyklos vadovės manymu, 
sunkiai tikėtina, kad paprastoje 
mokykloje vienas instruktorius 
pajėgs išmokyti vairuoti ryškių 
judėjimo sutrikimų turintį žmo-
gų. Be to, reta kuri mokykla turi 
automobilių su automatine pa-
vara, jau nekalbant apie rankinį 
valdymą. Kitas svarbus aspek-
tas – judėjimo negalią turintis 
žmogus paprastai pats nepajėgia 
nuvykti į vairavimo mokyklą. Va-
lakupių reabilitacijos centre šios 
problemos nebelieka – žmonės 
apgyvendinami, čia pat gauna 
kompleksines pasaugas. 

G. Petkevičienė įsitikinusi, 
kad komandinio darbo rezul-
tatai atsiperka – vairavimo eg-
zaminą iš pirmo karto išlaiko  
60–70 procentų besimokiusių-
jų, o per metus teisę vairuoti įgy-
ja 80 proc. šių kursų lankytojų. 
2011 metais įsteigta vairavimo 
mokykla jau išleido 10 vairuo-
tojų laidų, o iš viso per metus 
vairuoti mokomi 22 neįgalieji. 

G. Petkevičienė sako, kad 
svarbiausia ne skaičiai, o tai, 
kad baigus vairavimo moky-
mus žmonėms atsiveria savaran-
kiškumo galimybės. „Pasaulyje 
stengiamasi daryti viską, žmo-
nės jaustųsi lygūs su kitais, kad 
visi turėtų vienodas galimybes. 
Neįgaliam žmogui reikia dau-
giau pastangų, kad jis galėtų pri-
sitaikyti, todėl ir valstybės pa-
rama čia reikalinga, – įsitikinusi 
VRC direktorės pavaduotoja. –
Galimybės žmogui pačiam nu-
vykti į darbą, patekti į parduo-
tuvę, pas draugus neįvertinsi jo-
kiais pinigais.“

Aurelija BABINSKIENĖ 
Igno Stanio nuotr. 

„Nėra skanesnės 
duonos už tą, kuria 
daliniesi su kitais“

muzikos ir teatro akademijos 
studentais. Dvejus metus trukę 
vaidybos mokslai baigėsi Silvos 
Krivickienės režisuotu diplomi-
niu darbu – Aleksandro Ostrovs-
kio pjese „Pelninga vieta“. Žiūro-
vų dėmesio ir pasisekimo sulau-
kęs spektaklis įkvėpė naujiems 
darbams ir idėjoms. 

Ir štai teatro trupė „Lašai“ 
šventinio renginio dalyviams 
bei svečiams pristatė naujau-
sią savo darbą – „Barborą Rad- 
vilaitę“. Šiltais plojimais paly-
dėtas premjerinis pasirodymas 
padrąsino negalią turinčius ak-
torius – jų pasirinktas darbas 
džiugina žmones, suteikia ge-
rų emocijų. 

„Gubojos“ vadovė Vikto-
rija Vitaitė teigė, kad pažintis 
su neįgaliais žmonėmis – labai 
prasminga. Jie žavi savo dva-
sios stiprybe, branda. Ir mokė-
jimu džiaugtis mažais dalykais. 
„Lašų“ aktoriams ji linkėjo kuo 
dažniau pasirodyti scenoje, kad 
valdžios atstovai pamatytų ir 
suprastų, jog neįgaliųjų kūrybą 
reikia remti. 

Dailės plenerai – 
tautodailininkų mokykla

Dar vienu kultūrinei veiklai 
daug dėmesio skiriančios orga-
nizacijos šventinio renginio ak-
centu tapo Karininkų ramovės 
salės sienas papuošusi paveiks-
lų paroda. Daugiau kaip 50 dai-
lės kūrinių ekspozicija – tai Vil-
niaus krašto neįgaliųjų sąjungos 
rengiamų plenerų dalyvių dar-
bai. Nuo 2008-ųjų plenerams 
vadovaujanti dailininkė Irena 
Petravičiūtė-Zacharova džiau-
giasi savo mokinių gabumais, 
didžiuliu noru kurti. Ir jų sėkme 
bei įvertinimu. 

80 metų pirmą kartą tep-
tuką į rankas paėmusi Regina 
Bagvilienė šiemet tapo tauto-
dailininke. Kita plenerų dalyvė 
Dana Bokša per metus nutapė 
apie 150 paveikslų, surengė ke-
lias parodas. 

Savo vidines jausenas per 
dailę atskleisti išmokusios mo-
terys neslepia, kad tautodaili-
ninkių vardas svarbus ne tiek 
joms pačioms, kiek artimie-
siems, draugams. Tai įrodymas, 
kad „ne šiaip sau tepliojam, o 
mūsų paveikslus vertina meno 
žinovai, profesionalai.“ I. Petra-

(atkelta iš 1 psl.)

Loreta Paulauskienė (centre) džiaugiasi, kad organizacija turi didelį bičiu-
lių būrį. 

Karininkų ramovės sienas papuo-
šė per pusšimtis tradicinių dailės 
plenerų dalyvių darbų.

vičiūtę-Zacharovą džiugina toks 
paprastas ir nuoširdus moterų 
požiūris į mėgstamą veiklą.

Plenerų vadovė savo mo-
kiniams turėjo ir kitą malonią 
žinią. Šiemet surengtų kūry-
binių dirbtuvių metu nutapy-
ti paveikslai netrukus keliaus į 
Teismo rūmus. Ten bus sureng-
tas jų aukcionas. Vadovė tikisi, 
kad pirkėjų sulauks visi neįga-
liųjų paveikslai. Pusė gautų pi-
nigų atiteks dailės kūrinių au-
toriams, kita pusė liks Vilniaus 
krašto žmonių su negalia sąjun-
gai naujiems plenerams reng-
ti, pasirūpinti jiems būtinomis 
priemonėmis. 

Vieną iš šventiniam rengi-
niui paruoštų padėkos raštų 
L.Paulauskienė įteikė nuošir-
džiai neįgaliųjų plenerus re-
miančiam Virginijui Adutavi-
čiui. Patikinęs, kad tai ne pas- 
kutinė parama, vyriškis teigė, 
jog menui skirtas euras atneša 
dešimteriopą naudą. 

Šventėje prisiminta A. de 
Sent Egziuperi mintis, kad „nė-
ra skanesnės duonos už tą, ku-
ria daliniesi su kitais“ tapo viso 
renginio leitmotyvu. Gausiam 
tą vakarą į Karininkų ramovę 
susirinkusių bičiulių, draugų, 
pagalbininkų būriui padėkos 
ženklan įteiktos darbščių orga-
nizacijos moterų sukurtos an-
gelų skulptūrėlės. Kiekvienam 
prisidėjusiam prie organizaci-
jos gyvavimo, padėjusiam idė-
jomis ar konkrečiais darbais, 
linkėta neįgaliųjų rankų ir šir-
dies sušildytų angelų apsaugos 
ir tolesnės bendrystės su nega-
lios palytėtaisiais. 

Aldona DELTUVAITĖ
Igno Stanio nuotr. Vairuoti gali išmokti ir sunkią negalią turintieji.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, lapkričio 23 d. 
9.05 Komisaras Reksas (N-7. 

51) 10.00 Lietuvos kariuomenės die-
na. Šv. Mišių tiesioginė transliacija iš 
Šv. Ignoto bažnyčios. 11.05 Kaip at-
siranda daiktai (6/22-1) (kart.). 11.25 
Bėdų turgus (Subtitr., kart.). 12.15 
Savaitė (kart.). 13.10 Klauskite dak-
taro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Ži-
nios. 14.15, 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.20 Kaip atsiranda daiktai 
(6/22-2). 16.35 Senis (328) N-7. 
17.40 Klauskite daktaro. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 19.30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 Loteri-
ja „Perlas“. 21.30 Teisė žinoti. 22.25, 
23.00, 23.55, 1.25, 4.15 Trumposios 
žinios. 22.30 Lietuva gali. 23.05 Šlo-
vės dienos (69) N-7. 24.00 Preziden-
to kabineto vadovai JAV, 2013 m. 
2 d. 1.30 Komisaras Reksas (51) 
(kart.) N-7. 2.20 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 4.20 Teisė žinoti (kart.). 5.10 
Istorijos detektyvai (kart.). 

Antradienis, lapkričio 24 d. 
9.15 Komisaras Reksas (52) 

N-7. 10.05 Senis (328) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/22-
2) (kart.). 11.25 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 12.25 Prezidento 
kabineto vadovai. JAV. 2013 m. 2 d. 
(Subtitr., kart.). 14.00, 15.00, 16.00 
Žinios. 14.15, 15.05 Laba diena, 
Lietuva. 16.20 Kaip atsiranda daik-
tai (6/23-1). 16.35 Senis (329) N-7. 
17.40 Klauskite daktaro. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 19.30 
Emigrantai. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu 
per Lietuvą“. 22.25, 23.25, 0.20, 
1.15, 4.15 Trumposios žinios. 22.30 
Karinės paslaptys. 23.30 Šlovės die-
nos (70) N-7. 0.25 Komisaras Rek-
sas (52) (kart.) N-7. 1.20 Klausimė-
lis.lt. 1.35 Klauskite daktaro (kart.). 
2.20 Laba diena, Lietuva (kart.). 4.20 
Karinės paslaptys (kart.). 5.05 Emi-
grantai (kart.). 

Trečiadienis, lapkričio 25 d. 
9.15 Komisaras Reksas (53) 

N-7. 10.05 Senis (329) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/23-
1) (kart.). 11.25 Emigrantai (kart.). 
12.15 Nacionalinė ekspedicija „Ne-
munu per Lietuvą“ (kart.). 13.10 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 
15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.20 Kaip at-
siranda daiktai (6/23-2). 16.35 Se-
nis (364). 17.40 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19.30 Gyvenimas. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 Lote-
rija „Perlas“. 21.30 Auksinis protas. 
22.45, 23.25, 0.20, 1.15, 4.15 Trum-
posios žinios. 22.50 Klausimėlis.lt. 
23.30 Šlovės dienos (71) N-7. 0.25 
Komisaras Reksas (53) (kart.) N-7. 
1.20 Mokslo ekspresas (kart.). 1.35 
Klauskite daktaro (kart.). 2.20 La-
ba diena, Lietuva (kart.). 4.20 Auk-
sinis protas (kart.). 5.30 Klausimė-
lis.lt (kart.). 

Ketvirtadienis, lapkričio 26 d. 
9.15 Komisaras Reksas (54) 

N-7. 10.05 Senis (364) (kart.). 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/23-
2) (kart.). 11.25 Gyvenimas (kart.). 
12.20 Stilius (kart.). 13.10 Klauskite 
daktaro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 
Žinios. 14.15, 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.20 Kaip atsiranda daiktai 
(6/24-1). 16.35 Senis (365). 17.40 
Klauskite daktaro. 18.30 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 19.30 
Specialus tyrimas. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.14 Lo-
terija „Perlas“. 21.15 LRT forumas. 
Lietuva – girtuoklių šalis. Ar toks li-
kimas tenkina visus? 22.50, 23.25, 
0.15, 4.15 Trumposios žinios. 22.55 
Durys atsidaro. 23.30 Istorijos detek-
tyvai (kart.). 0.20 Komisaras Reksas 
(54) (kart.) N-7. 1.10 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (Subtitr., kart.). 1.35 
Klauskite daktaro (kart.). 2.20 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 4.20 Gyveni-
mas (kart.). 5.10 Stilius (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 27 d. 
9.15 Komisaras Reksas (55) 

N-7. 10.05 Senis (365) (kart.). 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/24-
1) (kart.). 11.25 Specialus tyrimas 
(kart.). 12.20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.). 13.10 Klauskite dakta-
ro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 

14.15, 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Kaip atsiranda daiktai (6/24-
2). 16.35 Senis (366). 17.40 Klaus-
kite daktaro. 18.30 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.50 Duokim 
garo! 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Muzikinis projektas „Vario au-
dra“. 22.40, 0.25 Trumposios žinios. 
22.45 Bėgantis taikinys. Veiksmo tri-
leris. JAV, 1993 m. N-14. 0.30 Komi-
saras Reksas (55) (kart.) N-7. 1.20 
Klauskite daktaro (kart.). 2.05 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 4.05 Muziki-
nis projektas „Dainų daina“ (kart.). 

Šeštadienis, lapkričio 28 d. 
6.05 Bėdų turgus (Subtitr., 

kart.). 6.50 Specialus tyrimas (kart.). 
7.45 Mažasis princas (21). 8.10 Pa-
sakininkas. Hanso Kristiano Ander-
seno šiuolaikinė klasika. Danija, Ai-
rija, Vokietija, 2002 m. (6). 8.35 Va-
kavilis (9). 9.00, 9.35, 10.35 Labas 
rytas, Lietuva. 9.30, 10.30, 11.30 
Žinios. 11.35 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Didieji pasaulio išradimai. 4 
d. Telefonai. JAV, 2012 m. 12.55 
Pasaulis gyvūnų akimis. 2 d. Pro-
blema ir sprendinys. 13.55 Šerloko 
Holmso nuotykiai (9, 10) N-7. 15.40 
Mokslo ekspresas. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.15 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu (Subtitr.). 
16.45 Lietuva gali (kart.). 17.15 Svei-
kinimų koncertas. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Bėdų 
turgus (Subtitr.). 19.40 Stilius. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“. 23.00, 1.25 Trumposios žinios. 
23.05 Laivas, kuris veža. Romanti-
nė komedija. D. Britanija, 2009 m. 
(subtitr.) N-7. 1.30 Didieji pasaulio 
išradimai. 4 d. Telefonai. Dokumen-
tinis serialas. JAV, 2012 m. (kart.). 
2.20 Pasaulis gyvūnų akimis. 2 d. 
Problema ir sprendinys (kart.). 3.15 
Šerloko Holmso nuotykiai. Detekty-
vinis serialas. D. Britanija, 1984 m. 
(9, 10) (kart.) N-7. 5.05 Specialus ty-
rimas (kart.). 

Sekmadienis, lapkričio 29 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 6.55 Stilius (kart.). 7.40 
Šventadienio mintys. 8.05 Gimto-
ji žemė. 8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 9.00 Alvinas ir patra-
kėliai burundukai (13). 9.15 Vaka-
vilis (10). 9.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas (30). 10.00 Gus-
tavo enciklopedija (Subtitr.). 10.30 
Mūsų gyvūnai. 10.55 Hanso Kris-
tiano Anderseno pasakos (4) Mer-
gaitė su degtukais. Vokietija, 2013 
m. 12.00 Kerinti Prancūzijos gamta 
(2/2) (subtitr.). 12.55 Atlanto vande-
nynas. D. Britanija, 2015 m. 3 d. Iš 
rojaus į pragarą (subtitr.). 13.50 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Mar-
pl (3/2) Atomazga N-7. 15.30 Misi-
ja. Vilnija. 16.00 Žinios (su vertimu 
į gestų kalbą). 16.10 Istorijos detek-
tyvai. 17.00 Speciali laida „Knygų 
Kalėdos“. Eglutės įžiebimo šventė 
Prezidentūroje. 18.00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 „Ca-
rito“ paramos koncertas „Degu kaip 
žvakė“. 20.30 Panorama. 21.00 Sa-
vaitė. 21.55, 23.55 Trumposios ži-
nios. 22.00 Gintaro kambario beieš-
kant. Nuotykių f. Vokietija, 2012 m. 
N-7. 24.00 Kerinti Prancūzijos gam-
ta (2/2) (subtitr., kart.). 0.55 Atlanto 
vandenynas. D. Britanija, 2015 m. 3 
d. Iš rojaus į pragarą (subtitr., kart.). 
1.50 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Mis Marpl (3/2) Atomazga (kart.) 
N-7. 3.25 Speciali laida „Knygų Ka-
lėdos“ (kart.). 4.15 Savaitė (kart.). 
5.05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-
munu per Lietuvą“ (kart.). 

Amerikiečiai (4) N-14. 2.15 Naujokė 
(3) N-7. 2.40 CSI kriminalistai (309) 
N-14. 3.30 Amerikietiška siaubo is-
torija (13) N-14. 

Antradienis, lapkričio 24 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (4, 5) (kart.) N-7. 7.55 
Slibinų dresuotojai (4) (kart.) N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau (47) 
N-7. 08.55 Meilės sūkuryje (2233). 
10.00 Daktarė Emilė Ouvens (3) N-7. 
11.00 Rezidentai (32, 33) N-7. 12.00 
Tėtis namuose (3) N-7. 13.00 Slibi-
nų dresuotojai (5) N-7. 13.30 Simp-
sonai (6, 7) N-7. 14.30 Mažoji nuo-
taka (230) N-7. 15.30 Kerštinga mei-
lė (71) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Tobula ko-
pija (32) N-7. 20.00 Prieš srovę. N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau (48) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 
Kobra 11 (11) N-7. 23.35 Nuodėmių 
daktaras (9) N-14. 0.35 CSI krimina-
listai (11) N-14. 1.30 Amerikiečiai (5) 
N-14. 2.20 Naujokė (4) N-7. 2.50 CSI 
kriminalistai (310) N-14. 3.40 Aferis-
tas (1) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 25 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (6, 7) (kart.) N-7. 7.55 
Slibinų dresuotojai (5) (kart.) N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau (48) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2234). 
10.00 Daktarė Emilė Ouvens (4) N-7. 
11.00 Rezidentai (34, 35) N-7. 12.00 
Prieš srovę. N-7. 13.00 Slibinų dre-
suotojai (6) N-7. 13.30 Simpsonai (8, 
9) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (231) 
N-7. 15.30 Kerštinga meilė (72) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Tobula kopija (33) N-7. 
20.00 Svogūnų Lietuva. N-7. 21.00 
Moterys meluoja geriau (49) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.25 Vi-
kingų loto. 22.30 Paskutinė riba. Tri-
leris. JAV, 2010 m. N-14. 0.20 Ele-
mentaru (11) N-7. 1.20 Amerikiečiai 
(6) N-14. 2.15 Naujokė (5) N-7. 2.40 
CSI kriminalistai (311) N-14. 3.30 
Aferistas (2) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 26 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (8, 9) (kart.) N-7. 7.55 
Slibinų dresuotojai (6) (kart.) N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau (49) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2235). 
10.00 Daktarė Emilė Ouvens (5) 
N-7. 11.00 Rezidentai (36, 37) N-7. 
12.00 Svogūnų Lietuva. N-7. 13.00 
Slibinų dresuotojai (7) N-7. 13.30 
Simpsonai (10, 11) N-7. 14.30 Ma-
žoji nuotaka (232) N-7. 15.30 Kerš-
tinga meilė (73) N-7. 16.30 TV Pa-
galba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Tobula kopija (34) N-7. 20.00 Farai. 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(50) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Už priešo linijos 2. Blogio ašis. 
Trileris. JAV, 2006 m. N-14. 0.30 
Kaulai (11) N-14. 1.30 Amerikiečiai 
(7) N-14. 2.20 CSI kriminalistai (312) 
N-14. 3.10 Aferistas (3) N-7. 

Penktadienis, lapkričio 27 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (10, 11) (kart.) N-7. 7.55 
Slibinų dresuotojai (7) (kart.) N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau (50) 
N-7. 08.55 Meilės sūkuryje (2236). 
10.00 Daktarė Emilė Ouvens (6) N-7. 
11.00 Rezidentai (38) N-7. 11.30 
Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. 12.00 Farai. N-7. 13.00 Slibi-
nų dresuotojai (8) N-7. 13.30 Simp-
sonai (12, 13) N-7. 15.30 Kerštinga 
meilė (74) N-7. 16.30 Vilnius gyvai. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Ilgo plauko 
istorija. Animacinis f. JAV, 2010 m. 
21.20 Toras. Veiksmo f. JAV, 2011 
m. N-7. 23.45 Rydikas. Fantastinis 
veiksmo trileris. JAV, 2013 m. N-14. 
2.00 Paskutinė riba. Trileris. JAV, 
2010 m. N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 28 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (13) N-7. 
7.30 Vėžliukai nindzės (54). 8.00 An-
čiukas Donaldas ir draugai (23). 8.30 
Legenda apie Korą (2) N-7. 9.00 Mi-
tybos ir sporto balansas. 9.30 Mamy-
čių klubas. 10.00 Skonio lenktynės. 
10.30 Gardu Gardu. 11.00 Visa tiesa 
apie ryklį. Animacinė komedija, JAV, 
2004 m. 12.45 Baltoji Iltis. Nuotykių 
f. JAV, 1991 m. N-7. 15.00 Šnipų 
vaikučiai. Nuotykių f. JAV, 2001 m. 
16.45 Ekstrasensų mūšis (22) N-7. 
18.30 TV3 žinios (312). 19.25 Eu-
rojackpot. 19.30 Paramos projekto 
“Išsipildymo akcija” koncertas. 21.00 
Kulka į galvą. Trileris. JAV, 2012 m. 
N-14. 22.50 Gynybos kodas. Veiks-
mo trileris. JAV, D. Britanija, 2013 
m. N-14. 0.40 Intymios pamokos. 
Komedija. JAV, 2012 m. N-14. 2.20 
Už priešo linijos 2. Blogio ašis. Tri-
leris. JAV, 2006 m. N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 29 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

Pirmadienis, lapkričio 23 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (20). 6.55 Mada-
gaskaro pingvinai (20) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (3) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(136) N-7. 8.50 Prezidento duktė 
(kart.). 10.55 Katės ir šunys. Nuoty-
kių f. JAV, 2001 m. (kart.) N-7. 12.40 
Tomo ir Džerio šou (20) (kart.). 13.05 
Madagaskaro pingvinai (21). 13.35 
Kempiniukas Plačiakelnis (4). 14.00 
Meilės randai (21) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valan-
dos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. 
N-7. 20.20 Nuo.. Iki.. 21.00 Visi vy-
rai – kiaulės (48). N-7. 21.30 Žinios. 
22.00 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Plastikas Veiksmo f. D. Brita-
nija, 2014 m. N-14. 0.05 Kortų na-
melis (5) N-14. 1.05 Sekso magistrai 
(12) N-14. 2.10 Mentalistas (37) N-7. 

Antradienis, lapkričio 24 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (21). 6.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (21) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (4) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (137) N-7. 8.50 Džordžas ir 
drakonas. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2004 m. (kart.) N-7. 10.45 Laikrodžių 
stabdytojai. Nuotykių f. JAV, 2002 m. 
12.35 Tomo ir Džerio šou (21) (kart.). 
13.05 Madagaskaro pingvinai (22). 
13.35 Kempiniukas Plačiakelnis (5). 
14.00 Meilės randai (22) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.20 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21.00 Visi vyrai - kiaulės.. 
(49) N-7. 21.30 Žinios. 22.00 VAKA-
RO SEANSAS Spąstai N-7. Veiksmo 
f. D. Britanija, JAV, Vokietija, 1999 
m. 0.20 Kortų namelis (6) N-14. 1.25 
Sekso magistrai (1) N-14. 2.30 Men-
talistas (38) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 25 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (22). 6.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (22) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (5) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (138) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 9.55 Yra, kaip yra (kart.) 
N-7. 11.05 Tikras gyvenimas. Buvęs 
vyras. 12.05 Tikras gyvenimas. Ne-
kviestas svečias. 13.05 Madagaska-
ro pingvinai (23). 13.35 Kempiniukas 
Plačiakelnis (6). 14.00 Meilės randai 
(23) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra, kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Su cin-
keliu. N-7. 21.00 Visi vyrai – kiaulės 
(50). N-7. 21.30 Žinios. 22.00 VAKA-
RO SEANSAS Maksimali bausmė. 
Veiksmo f. JAV, 2012 m. N-14. 0.05 
Kortų namelis (7) N-14. 1.05 Sekso 
magistrai (2) N-14. 2.10 Mentalis-
tas (39) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 26 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (23). 6.55 Mada-
gaskaro pingvinai (23) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (6) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(139) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.55 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
11.05 Tikras gyvenimas. Tikri jaus-
mai. 12.05 Tikras gyvenimas. Saldi 
nuodėmė. 13.05 Madagaskaro pin-
gvinai (24). 13.35 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (7). 14.00 Meilės randai 
(24) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra, kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Valanda su Rūta. 21.00 
Visi vyrai - kiaulės.. (51). N-7. 21.30 
Žinios. 22.00 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Žudikas manyje Trile-
ris. D. Britanija, JAV, Kanada, Šve-
dija, 2010 m. N-14. 0.20 Kortų na-
melis (8) N-14. 1.20 Sekso magis-

trai (3) N-14. 2.25 Sveikatos ABC 
televitrina (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 27 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (24). 6.55 Mada-
gaskaro pingvinai (24) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (7) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(140) N-7. 8.50 Pagalbos skambutis 
(kart.) N-7. 9.35 K11. Komisarai tiria 
(31). N-7. 11.05 Tikras gyvenimas. 
Motina ir sūnūs. 12.05 Tikras gyve-
nimas. Gegutė. 13.05 Madagaska-
ro pingvinai (25). 13.35 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (8). 14.00 Meilės 
randai (25) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 22.20 Eglutės 3. Komedija. 
Rusija, 2013 m. N-7. 0.25 PREMJE-
RA Patologija. S. Siaubo trileris. 2.20 
Maksimali bausmė Veiksmo f. JAV. 
(kart.) N-14. 2012 m. 

Šeštadienis, lapkričio 28 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (23) (kart.). 
6.55 Mažieji Tomas ir Džeris II (22). 
7.20 Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės (3). 7.45 Denis Vaiduokliukas 
(41). 8.10 Madagaskaro pingvinai 
(8). 8.35 Tomo ir Džerio šou (22). 
9.00 Ponas Bynas (22). 9.30 Mažy-
lis ir Karlsonas. Animacinis f. Rusi-
ja, 1968 m. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Tomas ir Džeris svečiuose pas Ozo 
šalies burtininką. Animacinis f. JAV, 
2011 m. 11.05 Prezidento šuo. F. 
šeimai. JAV, 13.10 Pričiupom!. N-7. 
14.00 Gyvenimo šukės (25) N-7. 
16.00 Beatos virtuvė. 17.00 Lietu-
vos superšefas. 18.30 Žinios. 19.30 
SUPERKINAS Katės ir šunys. Ka-
čių kerštas. Komedija šeimai. Aus-
tralija, JAV, 2010 m. 21.10 Keistuo-
lis Deivas. Veiksmo komedija. JAV, 
2008 m. 23.00 Eimosas ir Endriu. 
Komedija. JAV, 1993 m. N-7. 0.55 
Žudikas manyje. Trileris. D. Britani-
ja, JAV, Kanada, Švedija, 2010 m. 
(kart.) N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 29 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (24) (kart.). 6.55 
Mažieji Tomas ir Džeris II (23). 7.20 
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės 
(4). 7.45 Denis Vaiduokliukas (42). 
8.10 Madagaskaro pingvinai (9). 
8.35 Tomo ir Džerio šou (23). 9.00 
Sveikatos ABC televitrina. 9.30 Mes 
pačios. 10.00 KINO PUSRYČIAI Jau 
atvažiavom? 11.50 PREMJERA Pa-
mišę dėl šokių. JAV, 2011 m. N-7. 
14.00 Gyvenimo šukės (26) N-7. 
16.00 Bus visko. 17.00 Ne vienas 
kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 
19.30 Lietuvos balsas. 22.10 Įkalinti 
laike. Veiksmo trileris. JAV, 2011 m. 
N-7. 0.25 Mėnesio darbuotojas. Ko-
medija. JAV, 2006 m. N-14.

Pirmadienis, lapkričio 23 d. 
6.45 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 10.20 Kalbame ir rodome (312) 
N-7. 11.20 Prokurorų patikrinimas 
(124) (kart.) N-7. 12.35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos ta-
lentai (8). 15.35 Prokurorų patikrini-
mas (125) N-7. 16.55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Detektyvė Džonson (11) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (11) N-7. 20.30 Labai 
juokinga laida. 21.00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 21.30 Panikos kambarys. 
Veiksmo trileris. JAV, 2002 m. N-14. 
23.50 Judantis objektas (9) N-7. 0.45 
Detektyvė Džonson (11) (kart.) N-7. 
1.40 Prokurorų patikrinimas (125) 
(kart.) N-7. 2.50 Bamba TV. S. 

Antradienis, lapkričio 24 d. 
6.15 Policija ir Ko (15) N-7 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.15 Policija ir Ko (11) (kart.) N-7. 
9.15 Mistinės istorijos (31) (kart.) N-7 
10.20 Kalbame ir rodome (313) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (125) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro su-
grįžimas (410) N-7. 14.35 Amerikos 
talentai (9). 15.35 Prokurorų pati-
krinimas (126) N-7. 16.55 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Detektyvė Džonson (12) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (12) N-7. 20.30 
Išgyvenk, jei gali. 21.00 Akivaiz-
du, bet neįtikėtina. 21.30 Kritimas 
aukštyn. Romantinė komedija. JAV, 
2009 m. N-7. 23.35 Judantis objek-
tas (10) N-7. 0.30 Detektyvė Džon-
son (12) (kart.) N-7. 1.25 Prokurorų 

patikrinimas (126) (kart.) N-7. 2.35 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, lapkričio 25 d. 
6.15 Policija ir Ko (16) N-7 

7.15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.15 Policija ir Ko (12) (kart.) 
N-7. 9.15 Mistinės istorijos (32) N-7 
10.20 Kalbame ir rodome (314) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (126) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos ta-
lentai (10). 15.35 Prokurorų patikri-
nimas (127) N-7. 16.55 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Detektyvė Džonson (13) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (13) N-7. 20.30 
Išgyvenk, jei gali. Socialinės realy-
bės šou. Vedėja Aušra Maldeikie-
nė 21.00 Farai. N-14. Realybės šou 
21.30 Interviu su vampyru. Mistinė 
drama. JAV, 1994 m. N-14. 23.55 Ju-
dantis objektas (11) N-7. 0.50 Detek-
tyvė Džonson (13) (kart.) N-7. 1.45 
Prokurorų patikrinimas (127) (kart.) 
N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, lapkričio 26 d. 
6.15 Policija ir Ko (1) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.15 Policija ir Ko (13) (kart.) N-7. 
9.15 Galvų medžiotojai (5) (kart.) N-7 
10.20 Kalbame ir rodome (315) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (127) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos ta-
lentai (11). 15.35 Prokurorų patikri-
nimas (128) N-7. 16.55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Detektyvė Džonson (14) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (14) N-7. 20.30 Labai 
juokinga laida. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Krikštašunis. Komedija šeimai. 
Kanada, 2010 m. N-7. 23.15 Judan-
tis objektas (12) N-7. 0.10 Detektyvė 
Džonson (14) (kart.) N-7. 1.05 Pro-
kurorų patikrinimas (128) (kart.) N-7. 
2.15 Bamba TV. S. 

Penktadienis, lapkričio 27 d. 
6.15 Policija ir Ko (2) N-7. 2015 

m. 7.15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.15 Policija ir Ko (14) (kart.) 
N-7. 9.15 Galvų medžiotojai (6) 
(kart.) N-7 10.20 Kalbame ir rodome 
(316) N-7. 11.20 Prokurorų patikrini-
mas (128) (kart.) N-7. 12.35 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 13.35 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 14.35 
Amerikos talentai (12). 15.35 Pro-
kurorų patikrinimas (129) N-7. 16.55 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 In-
fo diena. 18.25 Labai juokinga laida 
(kart.). 19.00 Amerikietiškos imtynės 
(41) N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21.30 Skolininkas. N-14. Krimi-
nalinis trileris. D. Britanija, 2012 m. 
23.15 Sausas įstatymas (8) N-14. 
1.30 Prokurorų patikrinimas (129) 
(kart.) N-7. 2.40 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 28 d. 
7.05 Amerikos talentai (11) 

(kart.). 8.00 Amerikos talentai (12) 
(kart.). 9.00 Brydės. 9.30 Apie žū-
klę. 10.00 Penktoji pavara. 11.00 
Pasaulio galiūnų čempionų lygos 
etapas Rumunijoje. 12.00 Aš myliu 
kaimą. 12.30 Svotai (1, 2) N-7. 15.00 
Mistinės istorijos (33) N-7 16.00 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina (kart.). 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Gal-
vų medžiotojai (7) N-7 19.00 Labai 
juokinga laida (kart.). 19.30 Muziki-
nė kaukė. 22.10 MANO HEROJUS 
Mirties apsuptyje. Veiksmo trileris. 
JAV, Vokietija, 2002 m. N-14. 0.05 
AŠTRUS KINAS Šuniškos dienos. 
Siaubo komedija. D. Britanija, 2009 
m. S. 1.55 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, lapkričio 29 d. 
7.00 Brydės (kart.). 7.30 Pa-

saulio galiūnų čempionų lygos eta-
pas Rumunijoje (kart.). 8.30 Tauro 
ragas. N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiu-
liu. 10.00 Sveikatos kodas. 11.00 
Pasaulį pakeitusios civilizacijos. 
Kaip graikai pakeitė pasaulį. Dok. 
f. Vokietija. 12.10 Gamtos stebu-
klas. Mažyliai (4). 13.30 Sveikinimai. 
16.00 Išgyvenk, jei gali (kart.). 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Gal-
vų medžiotojai (8) N-7 19.00 MEI-
LĖS ISTORIJOS Kedrų įlanka II (3) 
N-7. 21.00 PREMJERA Okupuoti 
(1, 2) N-14. 23.00 Ašmenys. Trejy-
bė. Veiksmo f. JAV, 2004 m. N-14. 
1.10 Penktoji pavara (8) (kart.). 2.05 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

bleidai. Metalo meistrai (14) N-7. 
7.30 Vėžliukai nindzės (55). 8.00 An-
čiukas Donaldas ir draugai (24). 8.30 
Legenda apie Korą (3) N-7. 9.00 Sta-
tybų TV. Laida. 9.30 Padėkime aug-
ti. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Lau-
kiniai nuotykiai. Animacinis f. JAV, 
2006 m. 12.35 Baltoji iltis 2. Mitas 
apie baltąjį vilką. Nuotykių f. JAV, 
1994 m. N-7. 14.35 Šnipų vaikučiai 
2. Prarastų svajonių sala. Nuotykių 
f. JAV, 2002 m. 16.45 Ekstrasensų 
mūšis (23) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius. 21.45 Vienas 
šūvis. Dvi kulkos. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 2013 m. N-14. 0.10 Angelo 
širdis. Mistinis siaubo f. Didžioji Bri-
tanija, Kanada, JAV, 1986 m. N-14. 
2.20 Gynybos kodas. Veiksmo trile-
ris. JAV, D. Britanija, 2013 m. N-14. 

Pirmadienis, lapkričio 23 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (2, 3) (kart.) N-77.55 Sli-
binų dresuotojai (3) (kart.) N-7. 8.25 
Ponas Jangas (10). 8.55 Meilės sū-
kuryje (2232). 10.00 Daktarė Emilė 
Ouvens (2) N-7. 10.50 Geležinis Vi-
lis. Nuotykių f. JAV, 1994 m. 13.00 
Slibinų dresuotojai (4) N-7. 13.30 
Simpsonai (4, 5) N-7. 14.30 Mažoji 
nuotaka (229) N-7. 15.30 Kerštinga 
meilė (70) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Tobula 
kopija (31) N-7. 20.00 Tėtis namuose 
(3) N-7. 21.00 Moterys meluoja ge-
riau (47) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.30 Kerštas (12) N-7. 23.30 
Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudys-
tę (2) N-14. 0.30 CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius (12) N-14. 1.20 
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Ligoninėje – 
spąstai 

neįgaliesiems 

Panevėžio mieste judėjimo negalią 
turintiesiems nėra lengva patekti 
net į gydymo įstaigas. Prieš keletą 
metų išsėtinės sklerozės į vežimėlį 
pasodinta panevėžietė Rasa Mali-
nauskaitė pripažįsta: kol tvirtai lai-
kėsi ant kojų, ir jai respublikinės Pa-
nevėžio ligoninės laiptai neatrodė 
statūs. Dabar mergina savarankiš-
kai jų neįveikia.

R. Malinauskaitei kasmet tenka 
gultis į ligoninę. Prie įėjimo į ligo-
ninę iš kiemo pusės – vos keli laip-
teliai, tačiau su vežimėlyje sėdin-
čiu žmogumi ir juos įveikti nebūtų 
įmanoma. Laimė, prieš porą savai-
čių iš reabilitacinės ligoninės sugrį-
žusi Rasa jaučiasi sustiprėjusi – įsiki-
busi į turėklus pasikelia iš vežimėlio 
ir drebančiomis kojomis įveikia ne-
lemtą kliūtį.

Belieka į vidų įnešti jos vežimėlį. 
Ten – naujas iššūkis: dar vieni laiptai. 
Ir šįkart aukštesni. 

Laiptų užtvaros įveiktos. Rasa 
įrieda į erdvų ligoninės koridorių. 
Deja, neįgaliajai kelias atviras tik į 
vieną pusę. Nusirengti prie centri-
nio įėjimo pirmame aukšte esan-
čioje drabužinėje jai būtų misija ne-
įmanoma.

„Kai guliu ligoninėje, esu pri-
versta prašyti žmonių nupirkti man 
vaistų. Būtų nuovaža, pati nuvažiuo-
čiau ir savimi pasirūpinčiau“, – pa-
sakoja prie laiptų sustojusi R. Ma-
linauskaitė.

Kol vežimėlyje sėdinti mergina 
stebisi keistu ligoninės planavimu, 
laiptus bando įveikti sunkiai vaikš-
tanti senjorė. „Ne senom kojom to-
kie laiptai. Uždustu, kol užlipu. Ir taip 
kas antrą dieną. Jau šešetą metų į li-
goninę vaikštau hemodializei“, – pa-
siguodžia moteris.

Dar neseniai ir Rasa laiptų ne-
bijojo. „Kai vaikščiojau, kol dar pati 
nueidavau iki Neurologijos skyriaus, 
nepastebėdavau laiptų. Jie pradėjo 
kliūti, kai eiti pasidarė sunku“, – pri-
pažįsta R. Malinauskaitė.

Kai gydytojai diagnozavo išsėti-
nę sklerozę, Rasai ėjo dvidešimtieji.

Dar ketverius metus mergina 
vaikščiojo, bet ligai progresuojant 
teko griebtis alkūninių ramentų. Da-
bar jau porą metų R. Malinauskaitė 
neišsiverčia be neįgaliojo vežimėlio.

Nevaikštančiam žmogui be ki-
tų pagalbos įeiti į Respublikinę Pa-
nevėžio ligoninę tėra vienintelis ke-
lias – per Priėmimo skyrių.

„Juk nebūtinai neįgalieji gydosi 
ligoninėje. Dar ir tyrimų atvažiuoja 
arba lankyti čia besigydančiųjų. Ko-
dėl aš negaliu kaip visi nusirengti 
drabužinėje? Kodėl negaliu patekti į 
vaistinę?“, – stebisi R. Malinauskaitė.

Neįgaliesiems Panevėžio ligoni-
nėje kelią pastoja ne tik laiptai. Dau-
geliui jų neįveikiami ir liftai. Laimė, 
Rasos vežimėlis siauras ir kompak-
tiškas – sunkiai, bet įlenda į liftą, nors 
ne kartą teko nusidaužyti alkūnes. 

Respublikinės Panevėžio ligoni-
nės direktoriaus pavaduotojas val-
dymui ir ekonomikai Rolandas Ta-
toris tikina, kad įstaigos vestibiuly-
je greta stačių laiptų įrengti nuolydį 
numatyta jau kitąmet.

Panevėžio krašto laikraštyje 
www.sekunde.lt Inga Kontri-
mavičiūtė pasakoja apie sun-
kumus norint patekti į Pane-
vėžio ligoninę. 

Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Neįgaliųjų  
sportas

Prieš kelerius metus svečiuo-
jantis Kinijoje viename iš te-

nykščių oro uostų stebėjau ma-
žytį, bet labai iškalbingą ir giliai 
į mano atmintį įstrigusį įvykį. Iš, 
matyt, ką tik nusileidusio lėktu-
vo keleivių sale riedėjo pagyve-
nęs vyriškis neįgaliojo vežimė-
lyje. Nespėjo jis nuvažiuoti net 
keleto metrų, kai šalia atsirado 
pora atletiškų uniformuotų vai-
kinų iš oro uosto apsaugos ir pa-
garbiai, tartum visų brangiausią 
svečią, palydėjo ir įsodino į tak-
si. Graži išimtis? Anaiptol. Mūsų 
netrumpos kelionės po šalį me-
tu kažką panašaus mačiau ne sy-
kį ir ne du. Pagarba pagyvenu-
siems ar neįgaliesiems įaugusi į 
šio krašto žmonių kraują. 

Į mūsų sąmonę buvo dieg-
tos visiškai kitos vertybės. Jė-
gos, atletiško kūno ar net agre-
sijos kultas. Ar ne iš čia atėjęs ir 
skeptiškas požiūris į negalią tu-
rinčius sportininkus? Be abejo, 
sportas pirmiausia asocijuojasi 
su jaunyste, azartu, kūno plas-
tika. To pasigendantiems neįga-
liųjų sportas – tai tik pramoga, 
tuščias laiko ir lėšų švaistymas. 
Nuostata, kuria dažnai mūsuose 
vadovaujasi ne tik nuo sporto to-
lokai esantys žmonės, bet ir... ne-
retas profesionalus sportininkas 
ar treneris. 

Serga ne neįgalieji – sergame 
mes patys

tybinių pramonės įmonių mer-
dėjo. Šimtai žmonių, o tuo labiau 
turintys fizinę negalią, tapo nie-
kam nereikalingi. Atėjo į klubą 
dirbti metams ar dviem, o jau ne 
už kalnų ir trečias dešimtmetis.

Dabar, žinoma, kur kas len-
gviau. Klube – daugiau kaip pus-
šimtis narių, pusė sportuoja ga-
na rimtai – važinėja į įvairiausias 
varžybas, atstovauja klubui ir ša-
liai nacionaliniuose ir tarptauti-
niuose čempionatuose. Kai kurie 
iš jų – buvę sportininkai, bet di-
desnė dalis – pradėję sportuoti, 
kaip sakoma, „nuo nulio“. 

Vienas geriausių klubo krep-
šinio neįgaliųjų vežimėliais ko-
mandos narių Egidijus Monkus 
jaunystėje puikiai startuodavo 
šalies baidarių ir kanojų irkla-
vimo čempionatuose. Kai nelai-
mingo atsitikimo metu patyrė 
traumą, bičiulis, prisiminęs šau-
nias Egidijaus pergales vandens 
trasose, supažindino jį su B. Vol-
biku. Ir vėl didėjo gausi sportinių 
trofėjų kolekcija, ir vėl sporto 
salėje skamba Monkaus pavar-
dė! Daugybe sportinių pasieki-
mų klubą išgarsino ir tinklinin-
kas Stanislovas Bačkis, plauki-
kas Kęstutis Savickas.

Klube viliamasi, kad jo pa-
vadinimas nuskambės ir artė-
jančiose Parolimpinėse žaidy-
nėse. Šaulė iš pneumatinio pis-
toleto Raimeda Bučinskytė jau 
kelerius metus demonstruoja 
stabiliai aukštus rezultatus pa-
ties aukščiausio rango tarptau-
tiniuose čempionatuose. Ir, juo-
kauja B. Volbikas, pats laikas 
rimtus santykius su sportu įfor-
minti oficialiai – Parolimpiniu 
medaliu! Nors tokių, kad ir la-
bai garbingų, tikslų, kaip paro-
limpiečių ugdymas, klubas ne-
turi ir nesiekia.

– Keista? Bet juk mūsų pa-
grindinis uždavinys kitas – padė-
ti savo klubo nariams per sportą 
vėl surasti gyvenimo tikslą, tar-
pusavio bendravimo džiaugsmą. 
Kad jie neliktų vieni su savo min-
timis, išgyvenimais tarp keturių 
kambario sienų. Patikėkite – tai 
ne mažiau svarbu nei garbingi 
titulai ar aukšti sportiniai rezul-
tatai, – savo teisumu neabejoja 
Bronislovas.

Na, o tie, kurie pasitiki savo 
fizinėmis galimybėmis, ištver-
me, valia, nori pasiekti sporti-
nių aukštumų individualiose 
sporto šakose, pereina į prieš 
kelerius metus įsikūrusi spor-

to klubą „Šiaulietis“. Tai – mies-
to neįgaliųjų aukštojo meistriš-
kumo bazė. Ir – lieka geriausiais 
draugais. Nes, kaip juokaujama 
„Entuziaste“, vietos po saule pa-
kaks visiems. 

Ir nors dabar savo sporto klu-
bus mieste turi ir aklieji bei kur-
tieji, taip jau susiklostė, kad visų 
gražių idėjų miesto ir viso regi-
ono neįgaliųjų sporte pradinin-
kas bei puoselėtojas lieka „En-
tuziastas“ ir jo nepavargstantis 
vadovas B. Volbikas. Jau dešimt- 
metį kartingų sporto bazė mies-
to priemiestyje Bačiūnuose kas-
met porai dienų virsta viso re-
giono neįgaliųjų žaidynių vieta. 
Dalyvauti čia gali kiekvienas, kad 
tik būtų noro! Neatstums, jei pa-
prasčiausiai nori pasižiūrėti, pa-
bandyti, pasimokyti. 

Būtent B. Volbikas ir tuome-
tis miesto sporto centro direkto-
rius J. Karbočius prieš kelerius 
metus tapo ir kitos gražios idė-
jos iniciatoriais – kartu su mies-
to geriausių metų sportininkų 
rinkimais lygiagrečiai rinkti ir 
geriausių neįgaliųjų sporto en-
tuziastų penketuką. 

tūkstančio kilometrų kelionę 
B. Volbikas ryžosi važiuoti savo 
asmeniniu automobiliu. Anice-
tas – ne vien klubo pažiba. Jis – 
ir dalis Lietuvos šachmatų isto-
rijos. Tarptautinis meistras, Eu-
ropos šachmatų susirašinėjant 
pirmenybių nugalėtojas, daugy-
bės tarptautinių turnyrų daly-
vis. Beje, ir puikios1993 metais 
išleistos knygos „Mano šachma-
tai“ autorius.

Neįgaliųjų sportas, ko čia 
slėpti, laikosi tokių entuziastų, 
kaip Bronislovas, dėka. Valsty-
binių dotacijų pakanka tik pa-
čiam reikalingiausiam. Masinis 
sportas anaiptol nėra priorite-
tas. Lėšų skirtytojus pirmiau-
sia masina medalių blizgesys ir 
aukšti sportiniai rezultatai. Pa-
mirštama, kad neįgaliųjų spor-
tas leidžia ribotų fizinių galimy-
bių žmonėms praplėsti jų funk-
cijų galimybes, pagerinti širdies 
ir kraujagyslių, kvėpavimo ir ki-
tų sistemų veiklą. Reiškia – ke-
liais žingsniais priartinti neįga-
lųjį prie visaverčio gyvenimo... 
Šaunu, kad nepaisant visko, ne-
įgaliųjų sportą palaiko nemažai 
miesto organizacijų ir pavienių 
žmonių. Vienas iš jų – V. Kudir-
kos progimnazijos direktorius J. 
Varkulevičius, kurio dėka dalyje 
mokyklai priklausančių patalpų 
dabar ir glaudžiasi „Entuziastas“. 
„Šiaulių Energijos“ sporto salė-
je vyksta ne tik klubo komandų 
treniruotės, bet ir šalies krepši-
nio neįgaliųjų vežimėliuose bei 
tinklinio sėdint čempionatai. 

Gailisi Bronislovas tik dėl 
vieno – nebelieka nei laiko, nei 
jėgų pačiam išeiti į sporto are-
ną. Prieš dešimtmetį susidomė-
jo bočia. Įrengė aikštelę, pradė-
jo organizuoti varžybas. Susido-
mėjimas šia sporto šaka Lietu-
voje pradėjo katastrofiškai ma-
žėti ir Bronislovui vėl teko pasi-
stengti, kad ši puiki sporto šaka 
neliktų vien gražiu prisiminimu. 
Pradėjo dalyvauti tarptautiniuo-
se seminaruose, kuriuose dėstė 
žinomi šios sporto šakos speci-
alistai iš Skandinavijos. Dabar ir 
jį patį kviečia į įvairiausius tarp-
tautinius renginius. Kaip vieną iš 
kvalifikuočiausių bočios spor-
to teisėjų. 

– Tikriausiai toks jau mano 
likimas – didžiuotis savo auklėti-
niais, – rodydamas į galybę klubo 
sportininkų iškovotų apdovano-
jimų, šypsosi Bronislovas.

Zenonas GRIcIUS

Bronislovas Volbikas. 

– Tai trukdo? – klausiu Bro-
nislovo Volbiko, ilgamečio Šiau-
lių miesto neįgaliųjų sporto klu-
bo „Entuziastas“ vadovo.

– Ko gero, nelabai. Ir ne to-
dėl, kad kiek žmonių, tiek nuo-
monių, – be jokio apsimetinėjimo 
gūžtelėja pečiais Bronislovas. – 
Paprasčiausiai apie mus susibū-
rė didelis ratas laiko išbandytų 
patikimų bičiulių. Kartais šiems 
nuostabiems žmonėms patiems 
būna nelengva, bet ir tada jie 
neatsisako pagelbėti. Tai ku-
ro kelionei įpils, tai prizais var-
žybų nugalėtojams pasirūpins. 
Nors kol įsilingavome, buvo  
tikrai nesaldu. O paskui atėjo su-
vokimas – palauk, brolau, juk ne 
dėl savęs mini kažkieno slenks-
čius ir prašai – stengiesi dėl štai 
šitų žmonių. 

Būtent dėl tokio charakterio 
ir prikalbino Bronislovą, tuo me-
tu vienos Šiaulių pramonės įmo-
nės tiekėją, o sykiu ir nenustygs-
tantį sporto entuziastą, imtis va-
dovauti miesto neįgaliųjų spor-
to klubui. Tuo labiau kad ir jis 
pats patylomis dairėsi, ką veikti. 
Anais 1988 metais daugelis vals-

Audronė ir Egidijus Monkai – sportiš-
ka šeima.

Neįgaliųjų krepšinis. Bočia – emocingas sportas.

Susižavėję klubo „Entuzias-
tas“ veikla, kito garsaus klubo 
„Rotary“ nariai kreipėsi į savo 
Tarptautinės asociacijos vado-
vus ir gavo lėšų nupirkti miesto 
neįgaliems sportininkams mi-
kroautobusą. Karališka dova-
na, kuri dabar leidžia klubo na-
riams leistis į pačias įvairiausias 
keliones. Tuo labiau kad auto-
mobiliai – dar viena B. Volbiko 
aistra. Kada vienas iš klubo na-
rių Anicetas Uogelė gavo kvieti-
mą dalyvauti Pasaulio neįgalių-
jų šachmatų čempionate Kroati-
jos Splito mieste, į daugiau kaip 
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Kai atleisi
Lyg implantas širdy – liūdesys,
Gal todėl ir renkiesi vienatvę?..
Pasisavint jos nieks nebandys,
Išsivest rudenėjančiom gatvėm. 

Kaip išsiveda meilę kažkas
Tarsi naivią, patiklią mergaitę, 
O ant slenksčio, sunėrus rankas,
„Ar įleisi?“ – vienatvė bekraitė.

Ar ilgam užsibus, nežinai,
Lyg eilėraščiai dienos trumpėja.
Ar jauti, šalia jos vakarais
Meilės paliktas skausmas mažėja? 

O ir liūdesį džiaugsmas pakeis
Kai atleisi, neteisi, paleisi...
Žvarbų rytą vėlyvių žiedai
Iš po lapų nukritusių skleisis.

Svajūnė GRITKUVIENĖ
Mažeikiai

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

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Toleran-
cijos link“, „Prie kūrybos šaltinio“. 
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Nelikite be „Bičiulystės“
2016-aisiais!

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinė-
mis sąlygomis užsiprenumeruoti „Bičiulystę“, turėtų kreip-
tis į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją. 7 eurus kai-
nuojanti metinė (arba 3,5 eurų – pusmečio) prenumera-
ta draugijose bus priimama iki gruodžio 7 d.

Prie kūrybos 
šaltinio

Nurimęs rudenio peizažas –
Tik dūmai tolumoj balti,
Tiktai į žemę atsigręžus
Dar mano vienuma skaudi.

A. Drilinga

Lapkritis – pilkiausias rudens 
mėnuo. Nėra spalvų. Tik pil-

kuma, lietus ir vėjas už mūsų na-
mų. Buvę tokie gražūs, auksiniai 
medžių lapai prarado švytėjimą. 
Sukritę į šaltą žemės purvą, lau-
kia jau žiemos apklotų baltų, kad 
jie užklotų tą juodumą. 

Ne tiek svarbu, kad ne tokie 
gražūs medžiai be žaliojo vaini-
ko. Kaip yra rašęs vienas šveica-
rų rašytojas, „... visi kažkur va-
žiuoja, lekia, o medžiai už mano 
langų niekur nevažiuoja. Todėl 
aš lieku su medžiais.“ Ir aš lieku 
su medžiais, augančiais už ma-
no langų. Bijau, kad name ne-
apsigyventų pikti žmonės, ku-
riems medžiai languose užstos 
saulę ir juos nukirs. Kaip jau kar-
tą yra buvę.

Sėdžiu sofos kamputyje. Ga-
nau varnas ir žvirblių pulkus. 
Skaitau rudens man rašytus laiš-
kus. Auginu kaip javą tikėjimą, 
pripildytą minčių, vilties ozono. 
Ir ramybės paukštis suglaudžia 
sparnus. Mintys kažkur nukly-
dę, lyg lauktų savos valandos. 
Girdžiu – durų skambutis. Ati-
daro. Išgirstu klausiant, ar aš 
čia gyvenu. Sesuo atsako: „Gy-
vena, prašom toliau, kur ji sėdi.“ 
Prieina prie manęs žmogus. Su-
stojęs žiūri. Iki manęs jam kelią 
užtvėrę ratukai. Matau, keičia-
si veido spalva. „Sėskis, – sakau. 
Vardu pavadinu, – dar nualpsi.“ 
– „Pažinai. Po šitiek metų iškart 
pažinai... Laiško neatnešiau. Pats 
laišku įkritau.“ Pasisveikinam 
šiltai. Pažiūrėjęs į ratelius tepa-
sako: „Tai todėl manęs sutikt ne-
atbėgai tada?“

Šis nejaunas žmogus kadais, 
kai mes buvom jauni, buvo laiš-
kanešys. Mokėsi ir dirbo. Gal 
metais, kitais vyresnis už ma-
ne buvo. Aš jau vaikščiojau pa-
mažu su lazdele ir į lauką išeit 
galėjau. Jis atnešdavo rajoninį 

laikraštį ir knygų iš bibliotekos. 
Po keletą atnešdavo. Sakydavo: 
„Rinkis“. Patardavo, kokią rink-
tis. Perskaitę aptardavome jas. 
Sakydavo: „Užsirašyk. Eis metai, 
pamirši.“ Buvau pradėjus rašytis, 
bet neilgai. Tik skaičiau, nema-
tydama nei žmonių, nei žiemos, 
nei vasaros. Kartą jis sako: „Kad 
tu jau visą bibliotekos turtą per-
skaitei. Liko dar Vaižganto raštai. 
Ar skaitysi?“ – „Nešk, – sakau, – 
skaitysiu.“ Sunkiai juos perskai-
čiau. Be „Dėdžių ir dėdienių“, 
man, dar vaikui, daugiau niekas 
nebuvo įdomu.

Kartą užėjęs jis sako: „Duok, 
nunešiu į biblioteką knygas. Tu-
riu atsiskaityti. Aš į kariuome-
nę šaukimą gavau. Tėvynę sau-
got išeinu.“ Pasakęs sudie, duris 
uždarė. Dar pro langą pažiūrė-
jo. Pamojo ranka ir nuėjo pasa-
kęs: „Kai grįšiu, tekina pasitikti 
atbėk, sveikti skubėk.“

Jau seniai, labai seniai buvo 
tie laikai. Kai svečias pasėdė-
jo, arbatos išgėrė, išsikalbėjom. 
Paklausiau: „Kodėl po šitiek me-
tų manęs ieškot sugalvojai?“ – 
„Matai, pas mane šeimoje buvo 
viskas gerai, bet kai prieš keletą 
metų susirgau, širdis sustreika-
vo, papūtė nebūties vėjas. Tada 
kitoks pats žmogus tampi ir pra-
deda rūpėti tai, kas nerūpėjo. Kol 
gydžiausi, prisiminiau jaunys-
tę ir tave, taip norinčią skaity-
ti knygas. Kai iš armijos grįžau, 
nei mano, nei tavo gimtinių jau 
nebuvo. Nuskendo mūsų slėnis. 
Mariom vadinas. Klausinėjau, 
gal žino kas, kur tu gyveni. Nie-
kas nežinojo. Visi savais darbais 
ir rūpesčiais gyveno. Išvažiavau 
iš to krašto. Mokiausi. Vedžiau. 
Anūkų jau turiu. Bet širdyje ra-
mybės neturėjau. Kai prieš me-
tus tave susapnavau, net išsigan-
dau. Pagalvojau, gal kas blogai ir 
tu mane šauki? Ir iš viso ar esi? 
Kasdien tos mintys grįždavo su 
skausmu. O laikas bėgo. Dabar 
iš sanatorijos grįžtu. Tenai prie 
procedūrų kabineto ant stalelio 
gulėjo keletas leidinių. Mačiau, 
vieną jų skaitė žmogus. Kai nu-

ėjo, aš tą leidinį vartyti pradė-
jau. Ir staiga matau: tavo vardas 
ir pavardė. Paskaitęs supratau: 
tik tu gali rašyti tuos žodžius. 
Vadinasi, esi. Surasti buvo ne-
sunku... Turiu dar valandą laiko. 
Pabūt galiu.“

Dar prisiminėm perskaitytas 
knygas, kurios labiausiai tuo me-
tu patiko. Man „Aivenchas“, tik 
autoriaus nepamenu. O už Zolia 
„Žerminalį“ dar nuo kunigo barti 
gavau. Kam tokia jauna skaičiau. 
Susitikimo akimirka akyla apžiū-
rinėjo mus kaip baldus. Jau ne-
madingus, senus, bet kuriuos iš-
mest dar gaila.

Diena krypo vakarop. Iškelia-
vo laiškanešys į savo kraštą. Pa-
dėkojau jam už šviesą, kurią kas-
dieną nešė. Už susitikimą, lem-
ties padovanotą. Jis klausė: „Tai 
tu dar visai nevaikštai?“ – „Ne-
vaikštau“, – atsakiau. Sakė gaila, 
kad jis ne laiškanešys.

Aplankyta praeities, tyli sė-
dėjau. Akys į medžius žiūrėjo. Jų 
šakose susipynęs verkė paukš-
tis. Jis norėjo skristi į aukštį ir 
nustumti nuo Dangaus debesį 
juodą – naktį. Kad saulė galėtų į 
kiekvieno namus patekti, o jis – 
giesme pasveikint rytą.

Nežino žmogus, kas jo laukia. 
Kartais gražiausius norus lemtis 
į šipulius mažus sudaužo. Kelies. 
Stengies surinkti juos ir sulip-
dyti į tai, kas jau sieloje gyveno.

Atėjo naktis. Į girgždantį grį-
žuliais dangų pakilo rudens tuš-
tuma. Ruduo – išsiskyrimų me-
tas. Girdi, bičiuli, lėtai lėtai pu-
šų vargonai groja. Naktis šalta. 
Atmintis – tarsi rudenio kloniai, 
paskendę rūkuos. Ir mintys – lyg 
sapnas. Sekundę lyg smilgą neši 
ir mąstai, kokia ji brangi, lyg bū-
tų praeities gija paskutinė. Išdi-
džiai pažiūrėjau pro langą į savo 
medžius. Jie stovi. Aš dar esu. Su 
jais gyvenu. 

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys

„Bčiulystės“ redakcija nuošir-
džiai sveikina mielą Stefaniją 
jubiliejaus proga. 

Laiškanešys 

* * *
Lyg dideli lašai 
Kankorėžiai į žemę.
Tu nerime dienų
Lyg smėlyje rašai...
Paskęsta naktyje 
Saulėlydžiai įdegę,
Ir suplieskia žarijom
Bažnytkaimio klevai. 
Lyg dideli lašai 
Kankorėžiai į žemę,
O tu vilties lašais
Tik smėlyje rašai... 

Ramutė 
SARAPINAVIČIENĖ

Kazlų Rūda

Atodūsiai
Tiesiog liūdna diena:
Girdėjau – pažįstamas
 anapilin išėjo,
O kitas – dar tik mirtimi 
 vaduojas.
Pati nuolankiai priešui 
 plaunu kojas,
Praėjusiam pro šalį
Linkiu lyg draugui
Gero kelio. 

Tiesiog niūri diena: 
Ant šviežios žalumos
Vakar krito sniegas...
Lyg vaikas be mamos 
Vienatvės skausmas bėga
Į šilumą širdžių,
Kurios iš meilės plaka, 
Randai vėl suliepsnos
Ugnim lyg sausos šakos.

Tiesiog atsiveria diena:
Švelniems prisilietimams
Žodžių, pirštų,
Nes juk be jų 
Mūs kūnas miršta,
O siela susikaupimo
Šviesų taką meta,
Tegul kartojasi 
Likimo ratas...
Gyvybę dovanoki, 
Vilties šešėli mažas,
Gyvenimą skolon 
Ar kraujo lašą – grąžą.

Julija GALBUOGIENĖ
Jurbarkas

O jūra, Baltija mana
O jūra,
Tu mano stichija,
O jūra,
Aš skęstu tavyje.

Banga bangelę veja
Ir Baltijos puta smėlėta
Atsimuša į krantą

Su smėliu maišosi
Ir traukia į savo glėbį
Su neapsakoma jėga
Stichija, apglėbusi mane.

Ji neša mane gilyn į savo 
Šaltą glėbį,
Galinga Baltijos jėga
Vilioja, traukia į save.

Žaliųjų jūros dumblių kvapas
Lyg jūros eterinis kvapas
Įsiskverbia į kūno poras ir plaučius.
Ir aš tirpstu, pasineriu joje.

Banguoja jūra, 
Galinga ir stipri gamtos jėga – 
                                        stichija.
Aš skęstu tavyje
O jūra, Baltija mana.

Eglė VOLUNGEVIČIŪTĖ
Vilnius
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