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Prie kūrybos 
šaltinio

„Vilties paukštė“ apsuko 
ratą apie Lietuvą ir pas-
kutinįkart šiemet sparnus 
nuleido Kupiškyje, kur vy-
ko baigiamasis šventės-
koncerto turas. Čia susi-
rinko neįgaliųjų ansam-
bliai iš Aukštaitijos regio- 
no ir Vilniaus krašto. 

Kopiklis laiptais
Scalamobil

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

(nukelta į 5 psl.)

Neįgaliųjų rūpesčiai į Palangos 
savivaldybės prioritetų sąrašus nepatenka

(nukelta į 3 psl.)

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos iniciatyva Palangos miesto sa-
vivaldybėje surengtas išvažiuojamasis Neįgaliųjų reika-
lų tarybos posėdis. Tarybos nariai domėjosi žmonių su 
negalia socialinės integracijos situacija savivaldybėje, 
neįgaliesiems aktualių problemų sprendimu, glaudes-
nio savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų ben-
dradarbiavimo galimybėmis.

Integracijos keliu 

Aurelijos Babinskienės nuotr. 

„Džiaugiamės, kad galime 
dainuoti“ 

„Tai diena, kupina nuošir-
džios bendrystės su bičiuliais“, – 
tokiais žodžiais šventę pradėjo 
renginio vedėja Nijolė Ratkienė. 

Pirmieji į sceną kilo šeimi-
ninkai – Kupiškio rajono neįga-
liųjų draugijos ansamblis „Prie 
Kupos“, kuriam vadovauja Gen-
drutė Kliaugienė. Moterys daina-
vo apie Kupiškio kraštą, įsikūru-
sį šalia Šimonių girios, apie bė-
gančius metus, o savo programą 
paįvairino Vidos Palionienės ei-
lėmis apie „Vilties paukštę“. Pa-

Daina ir gydo, ir pasitempti priverčia

sak ansamblio „Prie Kupos“ va-
dovės G. Kliaugienės, daininin-
kai labai stengiasi, noriai lanko 
repeticijas. „Dainuojam iš šir-
dies, džiaugiamės, kad dar galim 
lipti į sceną“, – sako ji. Kolekty-
vo moterims dainavimas – ben-
dravimo forma ir... sveikata. „Su 
daina pamirštam savo negalias 
ir bėdas“, – sako vadovė. Ji pasa-
koja, kad ansamblis – kaip vie-

na šeima. Džiugu, kad ir savival-
dybė palaiko, skiria transportą, 
kai reikia kur nors vykti. O pro-
gų pasitaiko nemažai – kolekty-
vas dažnai koncertuoja įvairio-
se rajono, bendruomenių ir ki-
tose šventėse. 

Šilto žiūrovų palaikymo su-
laukė Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centro dainuojamosios poezijos 
ansamblis „Lyra“. Jų dainos, atlie-

kamos vadovui Stanislovui Kara-
liui pritariant gitara, suskambo 
itin jautriai. 15 metų gyvuojan-
tis Grigiškių neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Gija“, vadovaujamas 
Vaciaus Jaro, paskleidė puikią 
nuotaiką ir paragino džiaugtis 
kiekviena akimirka. Iš kitų ko-
lektyvų išsiskyrė Zarasų rajono 
neįgaliųjų draugijos Ramunės 
Prakapavičienės ir Daliaus Mar-

kevičiaus duetas. Jie atliko keletą 
gerai žinomų dainų. Prie dalyvių 
prisijungė Lietuvos aklųjų ir sil-
pnaregių sąjungos Kupiškio ra-
jono filialo ansamblis, vadovau-
jamas Viliaus Matijoso. 

Itin subtiliai nuskambėjo Pa-
kruojo rajono neįgaliųjų draugi-
jos ansamblio „Vakarė“ autentiš-
kai padainuota liaudies daina 
„Šių naktelį per naktelį“. Dainą 
kolektyvas atliko vadovei prita-
riant kanklėmis. O dar ir obuo-
liais žiūrovus pavaišino...

Ansambliui vadovauja Ramu-
nė Petraitienė. Ji Rokiškio kul-
tūros mokykloje yra įgijusi fol-
kloro kolektyvo vadovo kvalifi-
kaciją, todėl ir linksta į liaudies 
dainas, ypač tas tikrąsias, seno-
viškas, iš močiučių išmoktas. Ne-
mažai jų įtraukia ir į ansamblio 
repertuarą. Tai, pasak vadovės – 
nuostabios melodijos, tinkamos 
ir mažam, ir senam. Ansamblis 
„Vakarė“ yra subūręs Lygumuo-
se gyvenančiuosius. R. Petraitie-
nė pasakoja, kad su šiuo kolek-
tyvu malonu dirbti – moterys la-
bai nori dainuoti, pačios siuvasi 
kostiumus. „Susirenkam į repe-
ticiją – ir pasišnekam, ir pare-
petuojam, užsimiršta visos bė-
dos“, – sako vadovė. 

Požiūris: neįsigilino ar 
nesidomėjo?

Palanga pastaruoju metu la-
bai keičiasi. Čia atsiranda nema-
žai įvairios paskirties statinių, 
lankytinų objektų. Be abejonės, 
įstatymų numatyta tvarka nauji 
pastatai iš karto pritaikomi ir ne-
galią turintiems žmonėms. Nau-
jasis Palangos miesto savivaldy-
bės pastatas taip pat pastatytas 
laikantis universalaus dizaino 

principų: iš lauko pusės įreng-
tas patogus nuolydis, viduje yra 
liftas. Prie šio pastato ir sustojo 
iš sostinės atvykę Neįgaliųjų rei-
kalų tarybos atstovai. 

Deja, susitikimui su savival-
dybės specialistais buvo numa-
tytos kitos, fizinę negalią turin-
tiems žmonės visiškai nepritai-
kytos patalpos su statokais laip-
tais ne tik į antrame aukšte esan-
čią salę, bet ir į patį pastatą. Lai-
mei, tarp atvykusiųjų šįsyk ne-

buvo rateliais judančių žmonių. 
Vis dėlto savivaldybės požiūrio 
į neįgaliuosius sukeltas kartėlio 
jausmas neapleido viso susiti-
kimo metu. 

Pasikalbėti apie neįgaliųjų problemas Palangos miesto savivaldybės atstovai pakvietė ne į naujai pastatytą pastatą (nuotr. kairėje), o į patalpas su aukštais 
laiptais (nuotr. dešinėje). Aldonos Milieškienės nuotr. 

Pakruojo rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Vakarė“ liaudies dainą atliko pritariant kanklėms.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Oficialiai pripažinta, kad esame labiausiai gerian-
ti Europos tauta. Didžiausias mūsų krašte ir sa-

vižudžių skaičius. Liūdna statistika, bet niekas ne-
žino recepto, kaip su šia realybe kovoti. Na, su alko-
holizmu galime kovoti... didindami pašalpas alkoho-
likams. Tuomet jie turės pinigų svaigalams ir neis 
vogti bei žudyti. Juk dalijame narkomanams švirkš-
tus ir metadoną.

Aš nejuokauju, nes matau, kad Europos Sąjungos 
(ES) humaniškoji politika alkoholizmo požiūriu kaip 
tik tuo keliu ir eina. Visi turime giminių ar draugų kai-
muose ir žinome, kiek daug nusigėrusių žmonių ten 
šlaistosi. Ir ką? Dauguma jų gauna socialines pašalpas. 
Geria, nepasiruošia malkų žiemai – per šalčius seniū-
nas atveš, baigėsi telefono kortelė – seniūnas nupirks 
ir t.t. O senukai pensininkai stengiasi, vos pakrutė-
dami skaldo malkas, rūpinasi savimi ir niekaip nesu-
pranta tokios politikos, kuri remia tik tinginius. Anks-
čiau girtuoklis, neturėdamas pinigų, eidavo kaimynui 
malkų skaldyti, šieno grėbti, bulvių kasti, o dabar nė 
vieno nepriprašysi net už pinigus padėti. Ir kam, jei 
galima prisigėrus lovoje gulėti, o paštininkė tau pa-
šalpą ar neįgalumo pensiją į namus atneš?

Žinoma, gaila ir seniūnų bei seniūnaičių – ne jie 
sugalvojo šią ydingą politiką, o direktyvas vykdo. Ko-
kia ,,pagalbininkų“ komanda jie disponuoja, galite įsi-
tikinti patys, paprašę pagalbos išvežti lapus ar nuge-
nėti medžius. Kai pamatysite ,,darbininkus“, ne juo-
kais išsigąsite – jie jau iš mašinos lips svyruodami...

Tikroji Vakarų Europa tokiu receptu gal ir gali pa-
sinaudoti, bet ne buvę sovietiniai kraštai, kuriuose už 
alkoholio, kaip ir naftos, pardavimą į biudžetą suren-
kama daugiausiai pinigų. Tiesa, buvo bandymų ir tuo-
met riboti alkoholio pardavimą. Žinoma, draudimais 
ir prievarta sunku padaryti tvarką, bet ką daryti, jei 
nėra kitos išeities? 

Klausiu savęs, kodėl sustojau prie šios visiems 
aktualios temos? Todėl, kad mums, neįgaliesiems, ši  
problema irgi yra labai svarbi. Negalios neturintis 
žmogus išgėrė, nusvirduliavo ir baigta, girtas, o ypač 
vežimėlyje sėdintis žmogus, bus dėmesio ir ilgų apkal-
bų objektas. O kad geriame nė kiek ne mažiau už ne-
galios neturinčius, tai faktas. Ne paslaptis, kad penk-
tadalio mūsų traumų priežastis yra tas pats alkoholis. 
Taurelė ar butelis rankose tampa ir paguodos šalti-
niu. O šalia esantieji yra uolūs pagalbininkai: nupirk-
ti, parnešti, įpilti jie labai gerai sugeba. 

Kai po traumos patekau į reabilitacijos ligoninę, 
buvo Naujųjų metų išvakarės. Kaip juos sutinkant gė-
rė neįgalieji, nepasakosiu, bet su siaubu žiūrėjau į jų 
globėjus, kilnojančius girtus, iškritusius iš vežimėlių 
ligonius. Vienas tos liūdnos šventės dalyvis mane nu-
ramino lyg pasiteisindamas: ,,Nesistebėk, tu dar nau-
jokė, pasėdėsi vežime ir tu pradėsi gerti.“ Gerti aš ne-
pradėjau, o bėgant laikui įsitikinau, kad vežimėlis – ne 
priežastis tapti alkoholiku. Tie jauni vyrai dar negalios 
neturėdami taurelę jau laikė geriausiu savo draugu.

Didžiulė problema dėl alkoholio vartojimo kyla 
ir sanatorijose. Neįgalūs žmonės turi higienos prob- 
lemų, todėl girti jie nesugeba deramai savimi pasirū-
pinti. Kadangi sanatorijose vežimėliais judančių žmo-
nių kambariai dažniausiai būna viename koridoriu-
je, faktų nenuslėpsi. Po vienos tokios orgijos sanato-
rija daug metų nepriėmė į reabilitaciją vežimėliais ju-
dančių žmonių, o atkurti buvusių šiltų santykių nepa-
vyksta ir šiandien...

Taigi nesame šventi... Be to, mokslininkų jau seniai 
įrodyta, kad alkoholizmas – liga, o polinkis į ją yra ge-
netiškai užkoduotas. Todėl sergančius būtina gydyti, 
o išmokyti saikingai vartoti arba visai nevartoti al-
koholinių gėrimų nėra vienos dienos darbas ir nepa-
siekiama vienu įsakymu. Vis dėlto esu linkusi manyti, 
kad didžiausi šios ligos gydymo receptai ir vaistai sly-
pi šeimoje ar protingai tvarkomoje bendruomenėje. 

Mūsų priešas – 
alkoholis 

Apie tai,
kas

jaudina  Tauragės rajono neįga-
liųjų draugijos tarybos na-
rys Vladislovas Kirkickas 
su „Bičiulystės“ skaitytojais 
dalijasi įspūdžiais apie turi-
ningai leidžiamą laiką.

Praėjusi vasara Taura-
gės rajono neįgaliųjų drau-
gijai buvo dosni ekskursijų 
ir ekstremalių įvykių. Pa-
vasarį didelė grupė neįga-
liųjų lankėsi Lenkijoje. Pa-
buvojome Veličkos drus-
kos kasykloje, 138 metrų 
gylyje. Kuomet vieni gro-
žėjosi požemių gelmėmis, 
kiti kilo į padanges. Grupė 
rateliais judančių neįgalių-
jų, miesto oreivių pakvies-
ti, turėjo progos iš paukš-
čio skrydžio apžiūrėti gim-
tąsias apylinkes. Net atsi-
rado drąsuolių, nepabijo-
jusių iššokti iš lėktuvo pa-

Tauragė: Vyksta „Protų kovos“
rašiutu. O kur dar Taura-
gės ekstremalų klubo su-
organizuoti žygiai baida-
rėmis nuostabia Jūros upe. 
Taigi įspūdžių liko visiems 
metams. 

Bet ir atėjus rudeniui 
mūsų neįgalieji neužsida-
ro tarp keturių sienų. Ne-
tinkamu keliauti oru jie 
pradėjo antrąjį protų kovų 
sezoną. Šiemet pirmajame 
ture dalyvavo 5 komandos 
po 5 dalyvius. O koman-
dų pavadinimai gana žais-
mingi, kaip ir pačios kovos. 
„Padaužiukų“ komanda jei 
pažada laimėti, tai ir laimi. 
„Batukininkai“ – vaikštan-
tys neįgalieji. Stengiasi ir 
kiti dalyviai – „Komanda 
A“, „Agua“ ir „Kokteilis“. Ir 
šįkart klausimus paruošė 
draugijos pirmininkas Kęs-

tutis Petkus. Jie buvo sukti, 
labai įdomūs ir linksmi. To-
dėl norint laimėti reikėjo 
gerai pasukti galveles. 

Kaip ir žadėjo, pirmą-
jį turą šiais metais laimė-
jo „Pažadukų“ penketukas, 
kuriam draugijos pirmi-
ninkas įteikė saldų prizą – 

„Protų kovose“ laikas prabėga įdomiai ir turiningai. 

Vis rečiau saulelei paro-
dant savo veidą, Pasvalio 
rajono rankdarbių būre-
lio „Žibutė“ moterys nu-
tarė pasidairyti po Upy-
tės kraštą Panevėžio rajo-
ne. Pirmas mūsų kelionės 
objektas – Linų muziejus 
Stultiškių kaime. Tai ketu-
rių aukštų išvaizdus malū-
nas su pasukama prieš vė-
ją kepure. Tiesa, savo ti-
krąją paskirtį malūnas jau 
seniai prarado ir Lietuvai 
atgavus nepriklausomy-
bę, kurį laiką buvo apleis-
tas. Tačiau 1994 metais jis 
buvo restauruotas ir pri-
taikytas ekskursijoms. Da-
bar trijuose Stultiškių ma-
lūno aukštuose veikia Linų 
muziejus, kuriame vyksta 
edukaciniai užsiėmimai 
apie lino kelią. Lankytojai 
supažindinami su senovi-
niais daiktais. Stultiškių li-
nų muziejuje praleidome 
gerą valandą, sužinojome 
apie senojo lietuviško kai-
mo buitį ir darbus. 

Pasvalys:

didžiulį šakotį. Visos kitos 
komandos taip pat laimė-
jo – smagiai praleido laiką 
ir papildė savo žinias. An-
trąjį šio sezono protų kovų 
etapą žada surengti ratu-
kininkų sąjungos atstovai. 
Taigi nekantriai laukiame 
naujų susitikimų. 

Rudenėjant –  
per Upytės kraštą

 „Bičiulystei“ parašęs Pa-
nevėžio rajone, Ėriškiuose, 
gyvenantis Juozapas Le-
vickis pasidalijo įspūdžiais 
iš turiningos išvykos.

Panevėžio rajono Upy-
tės seniūnijos neįgalieji ir 
senjorai vyko pasigrožė-
ti vaizdingomis Lietuvos 
apylinkėmis. Pirmoji su-
stojimo vieta – Kėdainiai. 
Aplankėme garsią moky-
klą-kiemelį, senamiestį, 
vėliau vingiuotu keliu pa-
siekėme Raudondvarį. Tai 
vidurio Lietuvos miestelis, 
apjuostas Nemuno slėniu. 
Raudondvario dvaras mi-
nimas jau nuo 17 a., jį val-
dė grafai Radvilos ir Tiš-
kevičiai. 2008 m. dvarui 
suteiktas kultūros pavel-
do statusas. 

Panevėžio r.: Iš vaizdingiausių šalies vietų – 
kupini įspūdžių

Važiuojame vaizdingu 
keliu pagal Nemuną... Sere-
džius. Miestelio vakaruose 
stūkso garsus Palemono 
kalnas. Tai nuo 17 a. išlikęs 
piliakalnis. Nuo jo atsiveria 
vaizdinga panorama. Ne-
trukus pasiekėme Veliuo-
nos miestelį su dviem di-
deliais piliakalniais. Centre 
stovi paminklas Vytautui, 
yra saulės laikrodis. Ve-
liuonos simbolis – karpis. 
Tai nuo seno žvejų pamėg-
tas centras. Dar už kelių ki-
lometrų – Raudonės pilis, 
kurioje veikia mokykla. Iš 
bokšto puikiai matyti graži 
panorama. Štai ir paskuti-
nė – Panemunės pilis. La-
biausiai dėmesį traukia 

jos bokštai. Ir jie, ir pilies 
sienos – viskas autentiška. 

Pro Jurbarką, Viešvilę 
atvykom į Vilkyškius, kur 
mūsų jau laukė Pagėgių sa-
vivaldybės vicemeras Sigi-
tas Stonys. Atminimui įtei-
kė knygą apie Vilkyškius, iš 
kurių pats kilęs. Gerą įspū-
dį paliko Vilkyškių turiz-
mo centro specialistė Ilona 
Meirė, kuri supažindino su 
šios apylinkės lankytinais 
objektais. Labai graži čia 
esanti evangelikų-liutero-
nų bažnyčia.

Dienai baigiantis dar 
aplankėme Pagėgių neį-
galiųjų dienos centrą, prie 
arbatos puodelio pasidali-
jome įspūdžiais. Sutarėme, 

kad pavasarį Pagėgių neį-
galiųjų grupė atvyks pas 
mus į svečius. Ant Ramby-
no kalno išsakėm savo no-
rus vaidilutėms. 

Visos kelionės metu 
buvo gera klausytis jauno, 
energingo gido Nerijaus Si-
niako pasakojimų apie lan-
kytinas vietoves, jų istoriją. 
Kelionė buvo kupina įspū-
džių, neregėto grožio vaiz-
dų. Už šią išvyką esame dė-
kingi Upytės seniūnui Gie-
driui Koženiauskui, socia-
linei darbuotojai Ramintai, 
kelionės sumanytojai ir or-
ganizatorei Panevėžio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkei Aurelijai Pe-
tronienei.

Kitas mūsų pažinties 
objektas Upytės krašte 
buvo šiaudiniame name 
įrengtas amatų centras. 
Čia mokėmės liaudies ke-
ramikos paslapčių. Nesu-
spėjome pastebėti, kaip 
pralėkė visa valanda įdo-
maus užsiėmimo. 

Kitas mūsų apžiūros 
objektas vadinamas Čičins-
ko kalnu – tai Tarnagalos 
piliakalnis (įrašytas į Lie-
tuvos Respublikos kultū-
ros paminklų sąrašą). Ma-
noma, kad čia buvo Upytės 
žemės, minimos nuo XIII a., 
centras. Upytės pilis čia 
stovėjo dar XVI a. viduryje.

Apsilankėme Krekena-
vos regioniniame parke. 
Ekspozicijoje atskleidžia-
mas parko išskirtinumas 
ir grožis. Pasigrožėti Kre-
kenavos apylinkėmis įko-
pėme į neseniai pastatytą 
25 m. aukščio apžvalgos 
bokštą. Aplankėme Kre-

kenavos Švč. Mergelės Ma-
rijos ėmimo į dangų ma-
žąją baziliką. Mūsų laukė 
ir susitikimas Panevėžio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos Upytės seniūnijos die-
nos užimtumo centre. Čia 
su kvapnių žolelių arba-
tomis mus sutiko drau-
gijos pirmininkė Aurelija  

Petronienė su centro lan-
kytojais. Upytės dienos 
centro lankytojų rankdar-
biai sulaukė pasvaliečių 
pagyrimo žodžių. Buvo pa-
sikeista darbeliais, domė-
tasi jų atlikimo technika. 
Būrelio narius pakvietė-
me apsilankyti Pasvalyje.

Vilius Grabskis
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Palangos savivaldybėje yra 
apie 17 tūkst. gyventojų. Kiek iš 
jų turi negalią, savivaldybės So-
cialinės rūpybos skyriaus vedė-
ja Genutė Kavarzienė pasakyti 
negalėjo. Duomenų apie tai sa-
vivaldybė nepateikia ir Lietuvos 
socialiniame žemėlapyje. Pasak 
G. Kavarzienės, neįgaliuosius 
sunku suskaičiuoti dėl to, kad 
sulaukę pensinio amžiaus vie-
ni renkasi senatvės, kiti – netek-
to darbingumo pensijas. Į pagal-
bą suskubusi Neįgaliųjų reikalų 
departamento (NRD) direktorė 
Asta Kandratavičienė paskaičia-
vo – įvertinus bendrą neįgaliųjų 
vidurkį šalyje, tikėtina, kad Pa-
langos savivaldybėje gyvena apie 
1,5 tūkst. specialiųjų poreikių tu-
rinčių žmonių.

„Kaip nežinant, kiek neįga-
liųjų gyvena savivaldybėje, ga-
lima rengti projektus, planuoti 
reikalingas paslaugas?“ – stebė-
josi Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos prezidentė Rasa Kava-
liauskaitė. Pasak jos, toks požiū-
ris akivaizdžiai byloja, kad ne-
įgaliųjų rūpesčiai nepatenka į 
savivaldybės prioritetinių dar-
bų sąrašus.

Būstų pritaikymu nėra 
kam rūpintis

Būsto pritaikymo žmonėms 
su negalia programos įgyvendi-
nimo ataskaitose veltui ieškotu-
me Palangos savivaldybės. Nors 
pasak NRD direktorės A. Kandra-
tavičienės, kasmet prašymus pri-
taikyti būstą pateikia apie 750 
Lietuvoje gyvenančių neįgalių-
jų, o gyvenimo sąlygos pageri-
namos apie 250 asmenų, tačiau 
Palangos savivaldybės gyvento-
jų tarp jų nėra. Čia neįgaliesiems 
nepritaikomas nė vienas būstas. 
A. Kandratavičienės nuomone, 
sunku patikėti, kad niekam sa-
vivaldybėje nereikia pritaikyti 

būstą. Gal žmonės nė nežino, kad 
dėl to gali kreiptis į savivaldybę? 

Socialinės rūpybos skyriaus 
vedėjos G. Kavarzienės teigimu, 
būsto pritaikymo laukia 3–4 
žmonės. Tik kada sulauks? Pa-
langos miesto neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas Antanas Šiupi-
nys atkreipė dėmesį, kad savival-
dybėje net nėra neįgaliųjų atsto-
vo, atsakingo už būsto pritaiky-
mo reikalus. Kurorto neįgaliųjų 
interesais patikėta rūpintis Klai-
pėdoje gyvenančiam žmogui...

Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Violeta 
Staskonienė buvo atvira: Palan-
ga įgyvendina nemažai didelių 
Europos Sąjungos finansuojamų 
projektų, todėl specialistai susi-
telkę kitiems darbams. 

A. Kandratavičienė priminė, 
kad būsto pritaikymo funkci-
ją savivaldybės gali perleisti ki-
toms savo įstaigoms, pavyzdžiui,  
Socialinių paslaugų centrui, ku-
riam būtų lengviau organizuoti 
šiuos darbus, prisikviesti staty-
bininkus. Išeitis visada yra, tik 
reikia jos ieškoti. 

NRD direktorė patikino, kad 
būsto pritaikymo reikalais Pa-
langoje bus domimasi ir toliau. 

Nevyriausybinėms 
organizacijoms patalpų 

neatsiranda
Socialinės reabilitacijos pas-

laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektus Palangos savival-
dybėje įgyvendina tik dvi orga-
nizacijos: Sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrija ir Ne-
įgaliųjų draugija. Kurčiuosius, 
akluosius ir silpnaregius, kitų ne-
galių turinčius žmones vienijan-
čių organizacijų Palangoje nėra. 
Lietuvos kurčiųjų draugijos pre-
zidentas Vytautas Pivoras atkrei-
pė dėmesį, kad čia gyvenantys 
kurtieji dėl jiems būtinų paslau-
gų turi vykti į Kretingą arba Klai-
pėdą. Nors, pasak Socialinės rū-

pybos skyriaus vedėjos, Palango-
je yra gestų kalbos vertėjas, į ku-
rį gali kreiptis kurtieji, V. Pivoro 
įsitikinimu, to nepakanka. Gestų 
kalbos vertėjas ir neįgaliojo asis-
tentas – skirtingi dalykai. Klau-
sos negalią turintieji labiausiai 
kenčia dėl informacijos stokos, 
jie net nežino, kur ir į ką jos ga-
lėtų kreiptis. 

Beje, šis nežinojimas – abipu-
sis. Paklausta, kiek savivaldybėje 
yra klausos negalią turinčių žmo-
nių, savivaldybės atstovė teigė ži-
nanti vos 5 tokius asmenis. Ne-
įgaliųjų organizacijos duomeni-
mis, savivaldybės teritorijoje gy-
vena 14 klausos negalią turinčių 

žmonių. Tiesa, juos vienijančios 
organizacijos nėra. 

Tokį nedidelį neįgaliųjų akty-
vumą iš dalies lemia tai, kad ne-
vyriausybinėms organizacijoms 
nesuteikiamos tinkamos patal-
pos. Tuo buvo galima įsitikinti 
apsilankius Palangos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendri-
joje. Pusrūsyje įsikūrusios patal-
pos neatitinka elementarių higie- 
nos reikalavimų – čia drėgna, po 
smarkesnio lietaus ant grindų 
telkšo vanduo, sienos apipeliju-
sios, veisiasi grybelis. Bendrijo-
je lankosi keli bronchine astma 
sergantys žmonės, kuriems to-
kia aplinka labai kenkia. 

Lietuvos sutrikusios psichi-
kos žmonių globos bendrijos pir-
mininkas Vaidotas Nikžentaitis 
priminė, kad dėl tokios situaci-
jos jau 11 metų su Palangos sa-
vivaldybe bendrauja raštais. Ir 
stebėjosi, kodėl savivaldybei ne-
rūpi savi žmonės, o stengiamasi 
tik dėl poilsiautojų, turistų.

Administracijos direktoriaus 
pavaduotoja V. Staskonienė su-
tiko, kad situacija liūdna, tačiau 
neslėpė, kad sprendimo, kaip ją 
pakeisti, neturi. Be atsako liko 

Mokyklinis autobusiukas 
plentu linksmai rieda po 

renginio atgal. „Justai, Vidai, 
Egle, Neringa“, – vis skamba. 
Dažnai išgirstu: „Daivarai“. Čia, 
tarp savo draugų ir klasiokų, 
jis niekuo nesiskiria – sėdi at-
sisukęs į kitus ir juokauja. Tik 
tada, kai autobusiukas pabers 
mus lyg margaspalvius genius 
mokyklos kieme, visi keliaus 
namo savo kojomis, o Daivaras 
sės į privačią transporto prie-
monę – keturratį, ferrarį, džipą 
ar dar įmantresnį vardą betu-
rintį neįgaliojo vežimėlį. Taip – 
penkiolika metų, ir daugiau nei 
dešimtmetis Griškabūdžio gim-
nazijos bendruomenėje.

Vis dėlto daug tie dešimt 
metų, ir kai imu atmintyje var-
tyti juos lyg jau nemadingų al-
bumų nuotraukas, tarsi matau 
kaleidoskopiškai besikeičian-
čius vaizdus. Tai ir penktasis 
gimtadienis darželio „Kišku-

čių“ grupėje, ir didelė garbė 
tapus ,,pelėdžiuku“ – pradėjus 
lankyti paruošiamąją klasę, ir 
pirmieji žingsniai į mokyklą. 
Taip ir nepaklausiau, kaip jau-
tėsi tas dvyliktokas vaikinu-
kas, Rugsėjo 1-ąją stūmęs Dai-
varo vežimėlį. Prisimenu savo 
ašaras, kai gavau raštą, jog sū-
nus negalės lankyti šeštos kla-
sės dėl nepritaikytos aplinkos – 
mūsų didžiausias priešas laip-
tai taip ir tykojo, kaip pakišti 
pakopą... Ne, tai tikrai ne tyči-
nis ar kitoks veiksmas – visus 
devynis mokslo metų mėne-
sius penktoje klasėje Daivarą 
su vežimėliu kilnojo du vyrai – 
iš pirmo aukšto į trečią, iš tre-
čio – į antrą ir t. t. Nebuvo tuos 
žingsnius laiptais bematuo-
jančio žingsniamačio, buvo tik 
sunkus ir atsakingas darbas...

O viltis miršta iš tikrųjų pa-
skutinė. Tą vasarą ir užkliuvo 
informacija ,,Bičiulystėje“ apie 

laiptų kopiklį. Nunešiau laikraš-
tį mokyklos direktoriui, Švie-
timo skyriaus vedėjai. Rodos, 
problemos sprendimas yra, tik 
kaip 11 tūkstančių litų sume-
džioti? Ir tas, kas pasakys, kad 
nebūna pasauly stebuklų, tegu 
pats jais netiki. Nes gerų žmo-
nių daug. Aukojo ūkininkai, 
verslininkai, moksleiviai, orga-
nizavę akciją, padėjo rajoninio 
laikraščio ,,Draugas“ straipsnis 
ir VšĮ ,,Mano skveras“, nupirku-
si taip reikalingą kopiklį, kuriuo 
jau spalio mėnesį Daivaras ki-
lo iš aukšto į aukštą. Ši kelionė 
gimnazijos laiptais tęsiasi jau 
ketvirtus metus...

Taigi, jau pirma gimnazijos 
klasė... Kaip įprasta sakyti rug-
sėjo pirmąją, vėl šypsenos, gė-
lės, džiugūs susitikimai, o to-
liau – ir pilka, ir spalvota kas-
dienybė. Joje lieka vietos ir ke-
lionei pas sodyboje už mieste-
lio gyvenantį draugą, ir krep-

šiniui stadione, ir mėgstamai 
knygai, ir svajonėms, nes, tikiu, 
svajoja Daivaras, tik garsiai to 
nesako, nenori svajonių išbai-
dyti... Ir aš svajoju – apie tai, 
kad mano sūnus gyvens kaip 
visavertis pilietis – mokysis, 
dirbs, sukurs šeimą... Kad neį-
galiojo vežimėlis nebus tik ke-
turratė pabaisa jo gyvenime... 
Kad žais krepšinį, sportuos, 
kad gal pamatys taip trokšta-
mas NBA rungtynes ar drau-
giškai pasišnekučiuos kad ir 
su mūsų rinktinės krepšinin-
kais Jonu Valančiūnu ar Pau-
liumi Jankūnu... Štai šiandien 
tarsi netyčia Daivaras pasa-
kė: ,,Gerai, kad gyvenu kaime, 
nes mieste iš neįgaliųjų šaipo-
si, mačiau, kaip vaikinas veži-
mėlyje filmavo Džordanos But-
kutės koncertą, o kiti jį stūmė, 
neleido priartėti.“ Nepuoliau 
aiškinti ir smerkti kitų – svei-
kųjų fiziškai, bet ne itin sveikų 

morališkai, tik pasakiau – vis-
ko bus, reikia turėti stiprybės, 
kad nurytum nuoskaudą. ,,Ne 
tik stiprybės, – pamąstė jis, – 
bet ir gerų draugų reikia...“ 

Dirsteliu į sūnaus klasės 
nuotrauką… Būdami vienuo-
liktokai, ir mes ant šitų laiptų 
fotografavomės… Tiesa, laip-
tai nebuvo iš plytelių ir durys 
toli gražu ne plastikinės… Lai-
kas, nors ir nematomas lenk-
tynininkas, bėga greit, pašėlu-
siai greit. Ir gana dažnai, eida-
ma pro gimnaziją, su nostalgi-
ja prisimenu savo mokyklinius 
metus. Tačiau dabar – Daivaro 
eilė čia kurti savo istoriją. Su 
pliusais ir minusais, su sėkmėm 
ir nuoskaudom, tokią pat spal-
votą kaip rudenio lapai, kruopš-
čiai kas rytą nušluojami nuo ta-
ko. O juk kartu tai ir grįžtanti 
mano jaunystė… Ir gerai, kad 
tai gali kartotis… 

Vitalija Ližaitienė

Rašinių konkursui 
„Mano sielos stiprybė“ Viltis tikrai miršta paskutinė...

Neįgaliųjų rūpesčiai į Palangos savivaldybės 
prioritetų sąrašus nepatenka

ir svarstymas, ar nebūtų galima 
visų nevyriausybinių neįgalių-
jų organizacijų sukelti į vienas 
patalpas (tokį sprendimą pasi-
rinko Druskininkų savivaldybė). 
Tačiau, pasak savivaldybės atsto-
vių, laisvų patalpų Palangoje nė-
ra, nebent užmiestyje, tačiau jas 
būtų sunku pasiekti. 

Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Viltis“ 
vadovės Danos Migaliovos nuo-
mone, tokia neįgaliųjų sociali-
nei integracijai nepalanki aplin-
ka Palangos savivaldybėje susi-
klostė ir todėl, kad čia nėra neįga-
liųjų interesams atstovaujančios 
Neįgaliųjų tarybos ar komisijos. 
Pasak jos, į tokią tarybą sutelkus 
paslaugų vartotojus ir savivaldy-
bės atstovus, pačiai savivaldybei 
būtų lengviau.

Žinoma, ne tik savivaldy-
bei turi rūpėti Neįgaliųjų reika-
lų tarybos įkūrimas. Neįgalių-
jų organizacijoms tai dar aktua-
liau. O tai, kad Palangoje jos nėra  
stiprios, pasak A. Kandratavičie-
nės, ne bėda – į pagalbą turi atei-
ti jų skėtinės asociacijos. 

aldona MiLieŠkienė 
Autorės nuotr.

Neįgaliųjų reikalų tarybos nariai ir Palangos savivaldybės atstovai aptarė neįgaliųjų problemas. 

Palangos savivaldybės Socialinės 
rūpybos skyriaus vedėja Genutė 
Kavarzienė.
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Psichologo 
patarimai

„Kreipkitės, jei reikės pa-
galbos“. Šią frazę visi ne 
kartą girdėjome. O kiek 
kartų esame pagalbos 
paprašę? Net ir suvok-
dami, kad patys sunkiai 
susitvarkome, dažnai 
nedrįstame paprašyti ki-
tų žmonių mums padėti. 
Tačiau nuolatinis pagal-
bos vengimas gali labai 
apsunkinti kasdienybę. 
Juolab kad dažniausiai 
padėti siūlosi tie žmo-
nės, kurie iš tikrųjų nori 
tai padaryti.

Daktaras
Aiskauda

Pirmasis osteochondrozės ter-
miną 1933 m. pasiūlė vokie-

čių mokslininkas D. Hildebran-
das. Osteochondroze (graikiš-
kai osteon – kaulas; chondros – 
kremzlė) vadinama stuburo liga, 
pažeidžianti tarpslankstelinius 
diskus, slankstelius, tarpslanks-
telinius sąnarius ir stuburo raiš-
čius. Paprastai osteochondrozė 
pažeidžia visą stuburą (jį suda-
ro kaklinė, krūtininė ir juosmeni-
nė dalys), tačiau dažniausiai – jo  
kaklinę ir juosmeninę dalį. 

Beje, vis dar pasitaiko, kai 
buityje ši liga klaidingai vadina-
ma „druskų nusėdimu“, nors tai 
niekaip nesusiję nei su valgo-
mąja, nei su kitomis druskomis. 
Manoma, kad toks pavadinimas 
atsirado dėl to, jog ant pažeistų 
tarpslankstelinių diskų atsiranda 
kaulinių išaugų (osteofitų).

Liguisto proceso schema
Tarpslanksteliniai diskai – 

tai ypatingos kremzlinės struk-
tūros, kurių dėka mūsų stubu-
ras yra lankstus ir paslankus. Li-
guisto proceso, vykstančio tarps-
lanksteliniuose diskuose supa-
prastinta schema atrodo maž-
daug taip: diskai palengva pra-
randa elastingumą ir susiploja, 
todėl sumažėja atstumas tarp 
slankstelių. Kadangi iš stubu-
ro smegenų išeinančios nervų  
šaknelės ir kraujagyslės yra su-
spaudžiamos, atsiranda skaus-
mas. Toje vietoje suspausti da-
riniai pradeda brinkti, o tai dar 
labiau padidina jų suspaudimą ir 
sustiprina skausmo pojūtį. 

Į šį procesą taip pat įtraukia-
mi raumenys ir net dauguma vi-
daus organų. Tai susiję su faktu, 
kad suspaudus nervų ir krauja-
gyslių pluoštą, sutrikdoma rau-
menų ir vidaus organų kraujo-
taka bei inervacija.

Pastabos: 
1. Prieš ketvirtį amžiaus me-

dicinos vadovėliuose ir enciklo-
pedijose buvo rašoma, kad šia 
liga dažniausiai susergama po 
40 metų amžiaus. Šiandien ši li-
ga kai kada diagnozuojama net 
20-mečiams. 

2. Senatvėje, sumažėjus dis-
kų storiui, žmogaus ūgis suma-

Dauguma žmonių net neįtaria, 
kad serga kaklo osteochondroze

žėja (kartais net 7 cm).
3. Dėl informacijos stokos 

dauguma žmonių net neįtaria, 
kad serga kaklo osteochondroze.

Ligos priežastys:
● galvos, kaklo traumos,
● nutukimas, antsvoris,
● rūkymas, alkoholio vartojimas 
(žalingi įpročiai sutrikdo me-
džiagų apykaitą, sulėtina atsista-
tymo procesus),
● nepatogi avalynė, avėjimas 
aukštakulniais bateliais nėštu-
mo metu,
● mažai judrus gyvenimo būdas,
● stresinės situacijos, nervinė 
įtampa,
● prastos ekologinės sąlygos,
● persišaldymas,
● plokščiapėdystė,
● nugaros raumenų nusilpimas,
● stuburo iškrypimas,
● fizinės perkrovos, sunkių daik-
tų nešiojimas, 
● ilgas buvimas nepatogioje po-
zoje,
● medžiagų apykaitos (pvz., kal-
cio ir fosforo) sutrikimai,
● mikroelementų (cinko, mag-
nio, mangano) ir vitaminų (D ir 
F) stygius,
● nesimetriškas stuburo raume-
nų darbas esant netaisyklingoms 
įprastinėms pozoms, krepšių ne-
šiojimas ant peties, miegojimas 
ant pernelyg minkštos pagalvės 
ir čiužinio.

Pastabos: 
1. Labiausiai yra pažeidžia-

mi žmonės, turintys iškrypusį 
stuburą, antsvorį, dirbantys va-
dinamąjį sėdimą darbą, taip pat 
tie, kurių darbas susijęs su sun-
kumų kilnojimu. 

2. Įrodyta, kad rizika susirgti 
osteochondroze taip pat priklau-
so nuo nuotaikos. Žmonės, kurie 
amžinai nepatenkinti savimi ir 
aplinkiniais, savo padėtimi šia-
me pasaulyje, yra linkę kūprin-
tis bei vaikščioti nuleista galva. 
Tokiu būdu deformuojamas ske-
letas, o po kurio laiko susergama 
osteochondroze. 

Ligos požymiai
● kaklo, veido ir rankų odos bei 
raumenų jautrumo sutrikimas,
● kaklo ir pečių srities skausmas 
(taip pat gali būti krūtinės srities 
ir rankų skausmų),
● rankų raumenų silpnumas, 
dilgčiojimas ir tirpimas,
● nestabili kūno padėtis ėjimo 
metu („mėto į šonus“),
● galvos svaigimas (kartais pra-
randama sąmonė),
● liežuvio judesių ribotumas, tir-
pimas (dėl to gali pasikeisti bal-
sas),
● nepastovus arterinis kraujos-
pūdis,
● regėjimo pablogėjimas, akių 
užtemimai,
● klausos pablogėjimas, gaudi-
mas ausyse,
● dantų ligos,
● knarkimas (kaklo raumenų 
įtampos požymis).

Sergant osteochondroze 
reikia vengti

● pasukti galvą į tą pusę, kurioje 
skauda kaklą,
● palenkti galvą, kai rašoma ir 
skaitoma, 
● atlošti galvą,
● persišaldyti, būti skersvėjų zo-
noje,

● atlikti galva sukamuosius jude-
sius,
● nepasitarus su gydytoju dary-
ti jogos bei stuburo slankstelių 
tempimo pratimus.

Liaudies medicinos 
receptai

Medicina šią ligą gydo įvai-
riomis procedūromis, vaistais, 
esant reikalui operuoja (pvz., 
šalina ataugas, išvaržas, sutvir-
tina stuburo slankstelius). Liau-
dies medicina osteochondrozę 
gydo tik vaistingaisiais augalais, 
kurie priklauso ne pagrindinių, 
o papildomų priemonių kate-
gorijai. Šios priemonės papras-
tai būna išorinės (įtrynimai, vo-
nios) ir vidinės (užpilai, nuovirai. 
Ligoniui, neturinčiam aukštojo 
medicininio išsilavinimo, sunku 
nuspręsti dėl liaudiško gydymo 
reikalingumo, oficialių vaistų ir 
vaistažolių preparatų tarpusa-
vio suderinamumo, galimų aler-
ginių reakcijų ir kitų dalykų. To-
dėl prieš liaudiško gydymosi pra-
džią derėtų pasitarti su gydytoju. 

Įtrynimai
1. Kaklui (dėl kaklo osteo-

chondrozės taip pat gali skau-
dėti pečius, ranką [rankas] ir 
pan.) įtrinti naudojama papras-
tojo čiobrelio trauktinė. Daroma 
taip: 3–4 šaukštai žolės užpila-
ma puslitriu degtinės, palaiko-
ma 2 savaites, nukošiama per 2 
sluoksnių marlę.

2. Stuburo (nesvarbu kokios 
vietos) įtrynimams naudojamas 
paprastosios trūkažolės šaknų 
arba žiedų antpilas (3 šaukštai 
žaliavos užplikomi 2 stiklinėmis 
karšto vandens, po 4 val. nuko-
šiama per 2 sluoksnių marlę).

Vonios
Vonių paskirtis – nuraminti 

nervų sistemą, nuskausminti, at-
palaiduoti raumenų įtampą, su-
aktyvinti medžiagų apykaitą bei 
apskritai tonizuoti organizmą.

1. Sergant osteochondroze, 
artritu, radikulitu ar neuroze 
voniai imama 2 šaukštai skysto 
arba 2 tabletės sauso pušų eks-
trakto (parduodama vaistinė-
se). Gydomasis pušų ekstrakto 
poveikis sustiprės, jei vonioje 
bus ištirpinti 2 kg jūros drus-

kos (arba valgomosios druskos).
2. Stuburo (nebūtinai tik kak- 

linės dalies) skausmus neblogai 
malšina ir balinio ajero vonios. 
Daroma taip: 250 g susmulkin-
tų ajero šaknų užpilama 3 litrais 
vandens, pastatoma ant ugnies ir 
laukiama, kol užvirs (toliau nevi-
rinama). Po to nukošiama ir su-
pilama į bendrą vonią.

3. Vonioms gali būti naudoja-
mi ir sudėtingesni vaistinių au-
galų mišiniai. Ruošiant vonias 
paprastai naudojama visa au-
galo antžeminė dalis, įskaitant 
nestorus stiebus ir šakeles. Pa-
prastai sumaišoma po 2 šaukš-
tus kiekvieno iš nurodytų auga-
lų: didžiosios dilgėlės, paprasto-
jo raudonėlio, juodauogio šeiva-
medžio, didžiosios varnalėšos, 
paprastojo kadagio (ėglio), pa-
prastosios bitkrėslės (čižmos), 
paprastojo varpučio, pušies 
pumpurų, juodųjų serbentų la-
pų, trispalvės našlaitės, dirvinio 
asiūklio, paprastojo apynio spur-
gų, paprastojo čiobrelio. Paskui 
imami 8 šaukštai mišinio, užpli-
koma 2 litrais verdančio vandens 
ir dar 10 min. pavirinama. Atvė-
sęs nuoviras nukošiamas ir supi-
lamas į bendrą vonią.

Pastaba. Vaistinių vonių van-
dens temperatūra – 360 –370, 
trukmė – 5–15 min. Profilaktiš-
kai vonios daromos kartą per sa-
vaitę, gydymo tikslu – 2–3 kar-
tus per savaitę (kas antrą dieną). 
Jeigu gydytojas nenurodo kitaip, 
gydymo kursas – 8–12 vonių. 
Procedūroms pageidautina nau-
doti emaliuotą vonią (plastmasi-
nė ar cinkuota netinka).

Vidiniai preparatai
1. Šaukštelis salierų sėklų 

užpilamas stikline ataušinto vi-
rinto vandens, palaikoma 2 val., 
nukošiama per 2 sluoksnių mar-
lę. Geriama po šaukštą 3 kartus 
per dieną. Gydymo kursas – 3 
savaitės.

3. Į puslitrinį stiklainį iki vir-
šaus įberiama (nesuspaudžiant) 
džiovintų paprastosios alyvos 
žiedų, užpilama degtine, sanda-
riai uždaroma, 3 savaites laiko-
ma tamsioje vietoje, po to nu-
košiama per 2 sluoksnių marlę. 
Geriama po 30 lašų 3 kartus per 
dieną prieš valgį. Gydymo kur-
sas – 3 mėn. (pradžioje po1,5 mė-
nesio gydymosi daroma 10–14 d. 
pertrauka).

romualdas OGinskas

Kodėl neprašome 
pagalbos?

Yra keletas priežasčių, ko-
dėl žmonės vengia prašyti ap-
linkinių pagalbos. Dažniausiai 
tai įvairios baimės, kurias ne-
retai susikuriame patys. Dauge-
liu atveju jos yra nepagrįstos ir 
tiesiog trukdo mums džiaugtis 
kasdienybe.

Baimė pasirodyti silpnam
Nė vienas iš mūsų neno-

ri pasirodyti nekompetentin-
gas, kažko nemokantis. Būtent 
tokie įsivaizduojame tapsian-
tys kitų akyse, jei paprašysime 
mums padėti. Savo noru paro-
dydami silpnąsias vietas eame 
pažeidžiami. Prašydami pagal-
bos tampame priklausomi nuo 

Kai prireikia pagalbos
kito žmogaus veiksmų, o būtent 
to dažniausiai bijome ir nenori-
me. Kadangi nemažai laiko pra-
leidžiame stengdamiesi sufor-
muoti teigiamą savo įvaizdį, daž-
nai nesiryžtame jo sugriauti. Tai 
ypač pastebima Vakarų kultū-
rose, kur gebėjimas viską atlikti 
pačiam laikomas vienu iš žmo-
gaus vertės matų. 

Baimė būti našta
Dažnai nedrįstame prašyti 

pagalbos bijodami, kad sukelsi-
me kitam žmogui pernelyg daug 
rūpesčių. Kartais tiesiog netiki-
me, kad pagalbos siūlymas yra 
nuoširdus ir bijome, jog papra-
šius mums atsisakys padėti. Daž-
niausiai pervertiname sunku-
mus, kuriuos manome užkrau-

sią kitam. Dar dažniau baimė, 
kad žmonės atsisakys padėti, yra 
nepagrįsta ir pernelyg didelė.

Baimė likti skolingam
Paprašyti pagalbos gali truk-

dyti ir tai, kad dažniausiai jau-
čiamės skolingi žmonėms, pa-
dariusiems mums ką nors gero. 
Paprastai norime, kad santykiai 
būtų lygiaverčiai, todėl jaučia-
mės įsipareigoję atsilyginti už 
paslaugą. Jei žmogus atlygio ne-
priima, pradedame jaustis ne-
smagiai, dėl to nedrįstame kreip-
tis į jį dar kartą. 

Pagalbos prašymas yra na-
tūralus veiksmas. Svarbiausia 
nugalėti savo baimes bei nepa-
sitikėjimą ir įprasti tai daryti vi-
suomet, kai to tikrai reikia. Pa-

prašydami pagalbos, lengviau 
išsprendžiame iškilusią prob- 
lemą, išsiugdome naują naudin-
gą įgūdį, kuriame naujus ryšius 
su žmonėmis ir stipriname jau 
esamus. 

Kaip paprašyti 
pagalbos?

Pagalbos prašymas yra įgū-
dis. Šiek tiek pasipraktikavus 
galima išmokti tai daryti. Žino-
ma, pirmieji kartai nebus malo-
nūs ir teks nugalėti savo baimes 
bei įsitikinimus, tačiau ilgainiui 
pasidarys lengviau ir galėsite 
džiaugtis ne tik įgyta drąsa, bet 
ir pagerėjusiais santykiais su ar-
timaisiais, palengvėjusia kasdie-
nybe. Štai keletas žingsnių, ku-
rie padės aiškiau suvokti savo 
poreikius ir paprašyti pagalbos.

(nukelta į 5 psl.)
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Žinokite, ko prašote
Tyrimais įrodyta, kad žmo-

nės yra labiau nusiteikę padė-
ti, kai jų paprašoma atlikti kon-
krečią užduotį. Jei prašymas per-
nelyg abstraktus, žmogus, kurio 
pagalbos tikitės, gali jo neišgirs-
ti ar nesuvokti, kad jums tai la-
bai svarbu. Nusivylę galite pra-
dėti manyti, kad žmonės nėra 
linkę jums padėti, todėl bijosi-
te prašyti antrą kartą. Vis dėlto 
žmonės mielai padeda vieni ki-
tiems, kai žino, ko iš jų tikimasi. 
Sudarykite darbų, kuriuos jums 
sunku atlikti savarankiškai, są-
rašą. Galbūt jums sunku nueiti į 
parduotuvę, apmokėti sąskaitas, 
išsiskalbti drabužius ar pakeis-
ti perdegusią elektros lemputę. 

Žinokite, kieno prašote
Susirašykite žmones, kurie 

gali jums padėti. Tai gali būti 
šeimos nariai, draugai, kaimy-
nai, socialiniai darbuotojai. Gal-
būt kas nors anksčiau jums jau 
yra siūlęs pagalbą. Užsirašykite 
ir jų vardus, net jei tai buvo se-
nokai. Nuolat matydami žmonių, 
kuriems rūpite ir kurie nori jums 
padėti sąrašą, jausitės drąsiau ir 
žinosite, kad tikrai atsiras žmo-
gus, prireikus pagelbėsiantis.

Paskirkite užduotis
Peržvelgę darbų ir žmonių 

sąrašus, priskirkite visiems kon-
krečias užduotis. Kaip jau buvo 
minėta, pagalbos lengviau su-
laukti, kai prašymas yra konkre-
tus. Tačiau jis turi atitikti žmo-
gaus gebėjimus. Pagalvokite apie 
pagalbininkų pomėgius, jų stip- 
riąsias vietas, apie tai, kiek laiko 
jie gali skirti bei kokie artimi jū-
sų santykiai. Kaimynas gebės pa-
keisti elektros lemputę, o moky-
klos laikų draugė galbūt padėtų 
jums apmokėti sąskaitas. Šeimos 
narių galite prašyti intymesnių 
dalykų. Galite nustebti, kai jū-
sų šunelio pavedžiojimas lauke 
kaimynų sūnui pasidarys viena 
smagiausių dienos veiklų.

Paprašykite 
Paskambinkite žmogui, ku-

rio pagalba jums reikalinga, ir 
jos paprašykite. Būkite tikslus 
ir konkretus. Neprašykite padė-
ti „kada nors“, o pasakykite tiks-
lų laiką. Galbūt poryt jums tu-
ri pristatyti siuntinį, bet negali-
te nuvykti į paštą? Paprašykite 
kaimynės, kad pakeliui namo tai 
padarytų. Žmogus, į kurį kreipia-
tės, greičiausiai apsidžiaugs, kad 
gali padėti, ir mielai tai padarys. 
Dažniausiai aplinkiniai yra ge-
ranoriški ir nėra pagrindo ma-
nyti kitaip. Net jei vienas ar ki-
tas žmogus atsakys neigiamai, 
nebijokite ieškoti pagalbos ki-
tur. Taip pat nebijokite būti naš-
ta. Pagalvokite, ar tokioje situa-
cijoje pats padėtumėte žmogui, 
kurio pagalbos prašote? Jei taip, 
tuomet viskas gerai.

Pagalbos prašymas – natū-
ralus ir žmogiškas dalykas. Nė-
ra žmogaus, galinčio savaran-
kiškai absoliučiai viską pada-
ryti. Paprašydami pagalbos pa-
rodome kitam, kad juo pasitiki-
me, o sau palengviname kasdie-
nę buitį, todėl tikrai verta išsiug-
dyti šį įgūdį. Parengė 

Miglė LeVinienė

Kai prireikia 
pagalbos

Ansamblio 
pasirodymas – lyg 

spektaklis 
Tikrą muzikinį spektaklį su-

rengė Ukmergės rajono neįga-
liųjų draugija, kuri į koncertą 
atvežė 2 kolektyvus: „Goda“ ir 
„Kartos“. Nors kolektyvai – skir-
tingi, tačiau jų pasirodymai pa-
pildė vienas kitą ir sudarė vien-
tisą programą. Ji prasidėjo nuo 
močiutės pamąstymų, kad žmo-
nės dabar nedainuoja, kaip jos 
jaunystės laikais, tačiau netru-
kus scenoje susibūrė gausus dai-
ną mėgstančiųjų būrelis, kuria-
me kartu dainavo ne tik garbes-
nio amžiaus senjorės, bet ir jų 
anūkės. Jos kartu atliko tribalsę 
aukštaitišką sutartinę, o vėliau 
perėjo prie šiuolaikinių melo-
dijų. Vokalinį ansamblį „Goda“ 
pakeitė balsingų moterų kvarte-
tas „Kartos“. Ukmergiškių pasi-
rodyme netrūko nei geros nuo-
taikos, paskatinusios judėti vi-
są salę, nei jautrumo. O svar-
biausia – tai buvo šventė ausiai 
ir akiai. Taip atsitinka, kai dar-
niai skamba balsai, kai pasiro-
dymas apgalvotas, sustyguotas. 
O solidumo kolektyvams suteikė 
gausus akompanimentas: būg- 
nai, akustinė ir bosinė gitaros, 
akordeonas...

Ukmergiškė Zoja Kilienė be 
dainos negali gyventi. Ir nors 
ansamblyje jau nedainuoja dėl 
sveikatos, tačiau vis tiek atlydė-
jo bičiules į šventę. Moteris ilgus 
metus buvo ansamblio seniūnė, 
todėl jai visos kolektyvo bėdos ir 
džiaugsmai artimi. Z. Kilienė pa-
sakoja, kad vadovė Zita Kviklie-
nė kartelę yra iškėlusi aukštai – 
moterys repetuoja labai dažnai 
ir atsakingai. 

Leonora Jasinavičienė – an-
samblio humoristė, geros nuo-
taikos užtaisas. Ji ne tik dainuoja 
abiejuose Ukmergės rajono ne-
įgaliųjų draugijos ansambliuo-
se, bet ir dirba renginių orga-
nizatore bei vadovauja humoro 
grupei. Moteris pasakoja, kad jai 
dainavimą kaip vaistą „pasky-
rė“ gydytoja kardiologė. Kai ei-
linį kartą pasiguodusi dėl svei-
katos negalavimų, jos paklau-
sė, gal nutraukti aktyvią veiklą, 
gydytoja atsakė: „Nė nebandyk, 
nes tada sėdėsi ir galvosi apie 
tai, kas skauda, kas blogai.“ Mo-
teris sako su daina nesiskirianti 
nuo vaikystės. „Pas mus giminė-
je daug muzikantų, todėl nė vie-
nas susiėjimas nepraeina be dai-
nos, – pasakoja ji, – sueina, už-

groja armonika, akordeonais – 
miela malonu.“ L. Jasinavičienė 
mano, kad dainuojantys žmo-
nės yra nuoširdesni, o dainavi-
mas skatina pasitempti. „Kartais 
žinau, kad žmogus turi daugybę 
problemų, bet į repeticijas visą 
laiką ateina – ar lietus, ar snie-
gas. Kitą kartą ir pačiam būna, 
kad blogai jautiesi, bet ateini, 

Klausėte – 
atsakome

Skambinimas į Lietuvos paštą – 
vienu telefono numeriu

Į „Bičiulystės“ redakciją pa-
skambinusi Jonavos gyventoja 
A.M. guodžiasi, kad labai sun-
ku susisiekti su Lietuvos paš-
to skyriais. Jos teigimu, skam-
binant bendruoju telefonu su 
skyriais regionuose nesujun-
gia, o tai labai nepatogu.

Situaciją komentuoja akcinės 
bendrovės Lietuvos paštas atsto-
vas spaudai Tomas BAŠArOVAS. 

Daina ir gydo, ir pasitempti priverčia
(atkelta iš 1 psl.)

prasiblaškai, pasikalbi su žmo-
nėmis – visai kita nuotaika“, – 
pasakoja dainininkė. 

Dainos palietė širdis 
Renginį papuošė Kupiškio 

„Kupos“ pagrindinės mokyklos 
mažieji šokėjai ir kultūros cen-
tro kolektyvas „Susiedai“. 

Lietuvos neįgaliųjų drau-

gijos programų koordinatorė 
Saulė Vėjelienė priminė, kad 
šiais, etnografinių regionų me-
tais, prašyta kolektyvų atkreip-
ti dėmesį į savo kraštą, jo kultū-
rą ir tai pristatyti. Ji pasidžiaugė, 
kad kai kurie kolektyvai išgirdo 
šį norą ir padainavo savo regio-
no dainą ar tarmiškai prisista-
tė. Šventės dalyviams įteikda-
ma Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininko Zigmanto Jančaus-
kio pasirašytus padėkos raštus, 
ji padovanojo ir kitų metų ka-
lendorių, kuriame atspausdin-
tas neįgaliųjų meno kūrėjų ple-
nere sukurtas linoraižinys, vaiz-
duojantis paukštę. 

Visiems dalyviams buvo 
įteikti ne tik Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos, o taip pat Seimo Kul-
tūros ir švietimo komiteto pa-
dėkos raštai. 

Per visą šventę netilo linkė-
jimai, padėkos, gražūs žodžiai. 
Daug jų buvo ištarta renginį or-
ganizavusiai Kupiškio rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kei Bronei Kaleinikovienei. Na, 
o kaip sakė Kupiškio rajono sa-
vivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Laima Bertu-
lienė, neįgaliųjų dainos palietė 
širdis, o tai reiškia, kad renginio 
tikslas pasiektas. 

Pasibaigus šventei dar ilgai 
netilo dainos ir muzika, rengi-
nio dalyviai ir svečiai bendra-
vo, dainavo, neskubėjo išsiskirti. 
Ne su daina, o tik vienas su kitu, 
nes daugelis kolektyvų koncer-
tuoja visus metus – savo savi-
valdybėse vykstančiose šventė-
se, bendruomenėse. Daugeliui iš 
jų dainavimas jau yra tapęs gy-
venimo būdu. 

aurelija babinskienė 
Autorės nuotr. 

Siekiant, kad gyventojai, ki-
lus klausimų ar neaiškumų, 
gautų visapusiškus patarimus, 
galinčius išspręsti jiems kilu-
sias problemas, juos konsultuo-
ja profesionalūs Lietuvos pašto 
skambučių centro darbuotojai. 
Paskambinus į Lietuvos pašto 
informacijos liniją telefonu 8 
700 55 400, gyventojai gali gauti 
išsamią informaciją visais klau-

simais, kurie susiję su Lietuvos 
pašto veikla.

Tais atvejais, kai sprendžia-
mas klausimas, kuris susijęs su 
konkrečiu paštu, į Lietuvos paš-
to skambučių centrą pasiskambi-
nęs gyventojas gali būti sujungia-
mas su atitinkamu paštu.

Taip pat gyventojai atsaky-
mus į rūpimus klausimus atsaky-
mus gali rasti mūsų internetinė-

je svetainėje www.lietuvospaš-
tas.lt, dažniausiai užduodamų 
klausimų (DUK) sąraše, parašyti 
paklausimą el. paštu info@post.
lt ar internete užpildyti elektro-
ninę paklausimo formą. Mūsų 
specialistai yra pasiruošę grei-
tai ir kokybiškai padėti išspręs-
ti visas kilusias problemas, pa-
aiškinti, kaip naudotis Lietuvos 
pašto teikiamomis paslaugomis.

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvai su šventės organizato-
riais.

Vilniaus neįgaliųjų dienos centro 
ansamblis „Lyra“.

Kupiškio kultūros centro senjorų kolektyvas „Susiedai“.

Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Žalsvasis šaltinis“.
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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 30 d. 
9.15 Komisaras Reksas (56) 

N-7. 10.05 Senis (366) (kart.). 11.05 
Savaitė (kart.). 12.00 Žinios. 12.10 
Bėdų turgus (Subtitr., kart.). 13.00 Ži-
nios. 13.10 Klauskite daktaro (kart.). 
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.20 
Premjera. Kaip atsiranda daiktai 
(6/25-1). 16.35 Senis (367). 17.40 
Klauskite daktaro. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 19.30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Teisė žinoti. 22.25, 23.05, 0.05 
Trumposios žinios. 22.30 Lietuva ga-
li. 23.10 Premjera. Šlovės dienos (72) 
N-7. 0.10 Teroras Norvegijoje. Akis-
tata su žudiku. Dok. f. JAV, 2011 m. 
N-7. 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 LRT 
radijo žinios. 1.10 Komisaras Reksas 
(56) (kart.) N-7. 2.10 Klauskite daktaro 
(kart.). 3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 4.05 Teisė žinoti (kart.). 
5.10 Istorijos detektyvai (kart.). 

Antradienis, gruodžio 1 d. 
9.15 Komisaras Reksas (57) 

N-7. 10.05 Senis (367) (kart.). 11.05 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
12.00 Žinios. 12.10 Teroras Nor-
vegijoje. Akistata su žudiku. Dok. f. 
JAV, 2011 m. N-7. (Subtitr., kart.). 
13.00 Žinios. 13.10 Klauskite dak-
taro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Ži-
nios. 14.15, 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai (6/25-2). 16.35 Senis (368). 
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 Trumposios ži-
nios. 22.30 Karinės paslaptys. 23.30 
Premjera. Šlovės dienos (73) N-7. 
0.20 Stilius (kart.). 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 LRT radijo žinios. 1.10 Ko-
misaras Reksas (57) (kart.) N-7. 2.10 
Klauskite daktaro (kart.). 3.05 Emi-
grantai (kart.). 4.05 Nacionalinė eks-
pedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.). 
5.10 Karinės paslaptys (kart.). 

Trečiadienis, gruodžio 2 d. 
9.10 Labas rytas, Lietuva. 9.30 

Europos plaukimo čempionatas trum-
pajame (25 m) baseine. Atrankos 
plaukimai. 12.00 Žinios. 12.05 Emi-
grantai (kart.). 13.00 Žinios. 13.10 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 
15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.25 Senis (369). 
17.30 Europos plaukimo čempionatas 
trumpajame (25 m) baseine. Pusfina-
liai, finalai. 18.30 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Auksinis pro-
tas. 22.45, 23.25 Trumposios žinios. 
22.50 Klausimėlis.lt. 23.30 Premjera. 
Šlovės dienos (74) N-7. 0.20 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu (Subtitr., 
kart.). 0.45 Mokslo ekspresas (kart.). 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 LRT ra-
dijo žinios. 1.10 Komisaras Reksas 
(58) N-7. 2.10 Karinės paslaptys 
(kart.). 3.05 Gyvenimas (kart.). 4.10 
Auksinis protas (kart.). 5.30 Klausi-
mėlis.lt. (kart.). 

Ketvirtadienis, gruodžio 3 d. 
9.30 Europos plaukimo čem-

pionatas trumpajame (25 m) basei-
ne. Atrankos plaukimai. 12.00 Ži-
nios. 12.05 Gyvenimas (kart.). 13.00 
Žinios. 13.10 Stilius (kart.). 14.00, 
15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.25 Senis (370). 
17.30 Europos plaukimo čempionatas 
trumpajame (25 m) baseine. Pusfina-
liai, finalai. 18.30 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 19.00 „Griaunan-
tys sienas“ – iškilmingas renginys, 
skirtas Tarptautinei neįgaliųjų dienai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Premjera. Vi-
suomenės priešai. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 2009 m. N-14. 23.50, 0.25 
Trumposios žinios. 23.55 Durys atsi-
daro. 0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.). 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 
LRT radijo žinios. 1.10 Komisaras 
Reksas (N-7. 59) 2.10 Istorijos detek-
tyvai (kart.). 3.05 Lietuva gali. (kart.). 
3.35 Klausimėlis.lt. (kart.). 4.05 Speci-
ali laida „Knygų Kalėdos“ (kart.). 5.10 
Stilius (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 4 d. 
9.30 Europos plaukimo čem-

pionatas trumpajame (25 m) basei-

ne. 12.00 Žinios. 12.05 Speciali lai-
da „Knygų Kalėdos“ (kart.). 13.00 Ži-
nios. 13.10 Istorijos detektyvai (kart.). 
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.25 Se-
nis (371). 17.30 Europos plaukimo 
čempionatas trumpajame (25 m) ba-
seine. Pusfinaliai, finalai. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Duokim garo! 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 20.59 Loterija „Per-
las“. 21.00 Muzikinis projektas „Vario 
audra“. 22.35, 0.40 Trumposios ži-
nios. 22.40 Premjera. Į naktį. Komiš-
kas trileris. JAV, 1985 m. N-14. 0.45 
Klausimėlis.lt. 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 LRT radijo žinios. 1.10 Komisa-
ras Reksas (N-7. 60) 2.05 Naciona-
linė ekspedicija „Nemunu per Lietu-
vą“ (kart.). 3.05 Misija. Vilnija (kart.). 
3.30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 4.10 Muzikinis projektas „Vario 
audra“ (kart.). 

Šeštadienis, gruodžio 5 d. 
6.05 Bėdų turgus (Subtitr., kart.). 

6.50 Emigrantai (kart.). 7.45 Mažasis 
princas (22). 8.10 Premjera. Pasaki-
ninkas. Hanso Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika (7). 8.35 Vakavilis 
(11). 9.00, 9.35, 10.35 Labas rytas, 
Lietuva. 9.30, 10.30, 11.30, 11.35 Ži-
nios. 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Didieji pasaulio išradimai. 5 d. Šau-
namieji ginklai. JAV, 2012 m. 12.55 
Žinios. 13.00 Pasaulio dokumentika. 
Pasaulis gyvūnų akimis. 3 d. Gyvū-
nų bendruomenių paslaptys. 14.00 
Sveikinimų koncertas. 15.40 Moks-
lo ekspresas. 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.15 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu (Subtitr.). 16.45 
Lietuva gali (kart.). 17.15 Klausimė-
lis.lt (kart.). 17.30 Europos plaukimo 
čempionatas trumpajame (25 m) ba-
seine. Pusfinaliai, finalai. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Bėdų turgus (Subtitr.). 19.40 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“. 23.00, 0.55 Trumpo-
sios žinios. 23.05 Premjera. Išmuš-
tieji iš vėžių. Komiška drama. JAV, 
1993 m. N-14. (Subtitr.). 1.00 Pasau-
lio dokumentika. Didieji pasaulio išra-
dimai. 5 d. Šaunamieji ginklai (kart.). 
1.45 Pasaulio dokumentika. Pasaulis 
gyvūnų akimis. 3 d. Gyvūnų bendruo-
menių paslaptys (kart.). 2.40 Auksinis 
protas (kart.). 3.50 Gyvenimas (kart.). 
4.45 „Griaunantys sienas“ – iškilmin-
gas renginys, skirtas Tarptautinei ne-
įgaliųjų dienai (kart.). 

Sekmadienis, gruodžio 6 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 6.55 Stilius (kart.). 7.40 
Šventadienio mintys. 8.05 Gimtoji že-
mė. 8.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 9.00 Premjera. Alvinas ir pa-
trakėliai burundukai (14). 9.15 Šer-
vudo padauža Robinas Hudas (31). 
9.30 Europos plaukimo čempionatas 
trumpajame (25 m) baseine. Atran-
kos plaukimai. 10.00 Gustavo enci-
klopedija (Subtitr.). 10.30 Mūsų gy-
vūnai. 10.55 Premjera. Brolių Grimų 
pasakos (27) Skaistaveidė. Vokietija, 
2014 m. 12.00, 13.00 Žinios. 12.05 
Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Laukinė karalystė. D. Britanija, 2013 
m. 1 d. Žiema (Subtitr.). 13.05 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Bež-
džionių pasaulis. D. Britanija, 2014 
m. 1 d. Tobulas projektas (Subtitr.). 
13.55 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Mis Marpl (3/3) Nekaltumo įrody-
mas. 15.30 Misija. Vilnija. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
Istorijos detektyvai. 17.00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 17.30 Europos plau-
kimo čempionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai, finalai. Pertruko-
je – 18.30 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19.30 Savaitė. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Premjera. Nors mirk 
iš gėdos. Komedija, JAV. 2014 m. 
N-7. 22.40, 23.35 Trumposios žinios. 
22.45 Premjera. Pavojingi jausmai. 
TV vaidybinis serialas. Rež. R. Bani-
onis. 21, 22) 2015 m. 23.40 Pasaulio 
dokumentika. Laukinė karalystė. 1 d. 
Žiema (Subtitr., kart.). 0.30 Pasaulio 
dokumentika. Beždžionių pasaulis. 1 
d. Tobulas projektas (Subtitr., kart.). 
1.20 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Mis Marpl (3/3) Nekaltumo įrodymas 
(kart.). 2.55 Emigrantai (kart.). 3.50 
Savaitė (kart.). 4.40 Pavojingi jaus-
mai (21, 22) (kart.). 5.30 Durys atsi-
daro (kart.). 

ryje (2237). 10.00 Daktarė Emilė Ou-
vens (7) N-7. 10.55 Baltoji iltis 2. Mi-
tas apie baltąjį vilką. Nuotykių f. JAV, 
1994 m. N-7. 13.00 Slibinų dresuoto-
jai (9) N-7. 13.30 Simpsonai (14, 15) 
N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (234) N-7. 
15.30 Kerštinga meilė (75) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Rezidentai (1) N-7. 20.00 Tė-
tis namuose (4) N-7. 21.00 Moterys 
meluoja geriau (51) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.30 Kerštas (13) N-7. 
23.30 Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę (3) N-14. 0.30 CSI elektro-
ninių nusikaltimų skyrius (13) N-14. 
1.25 Amerikiečiai (8) N-14. 2.15 Nau-
jokė (6) N-7. 2.40 CSI kriminalistai 
(313) N-14. 3.30 Aferistas (4) N-7. 

Antradienis, gruodžio 1 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (14, 15) (kart.) N-7. 7.55 
Slibinų dresuotojai (9) N-7. 8.25 Mo-
terys meluoja geriau (51) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2238). 10.00 Dak-
tarė Emilė Ouvens (8) N-7. 11.00 
Moderni šeima (1) N-7. 11.30 Mo-
derni šeima (2) N-7. 12.00 Tėtis na-
muose (4) N-7. 13.00 Slibinų dresuo-
tojai (10) N-7. 13.30 Simpsonai (16, 
17) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (235) 
N-7. 15.30 Kerštinga meilė (76) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Rezidentai (2) N-7. 20.00 
Prieš srovę. N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (52) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.30 Kobra 11 (12) N-7. 
23.35 Nuodėmių daktaras (10) N-14. 
0.35 CSI kriminalistai (12) N-14. 1.30 
Amerikiečiai (9) N-14. 2.20 CSI krimi-
nalistai (314) N-14. 

Trečiadienis, gruodžio 2 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (16, 17) (kart.) N-7. 7.55 
Slibinų dresuotojai (10) N-7. 8.25 Mo-
terys meluoja geriau (52) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2239). 10.00 Dakta-
rė Emilė Ouvens (9) N-7. 11.00 Mo-
derni šeima (3, 4) N-7. 12.00 Prieš 
srovę. N-7. 13.00 Slibinų dresuoto-
jai (11) N-7. 13.30 Simpsonai (18, 
19) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (236) 
N-7. 15.30 Kerštinga meilė (77) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Rezidentai (3) N-7. 20.00 
Svogūnų Lietuva. N-7. 21.00 Moterys 
meluoja geriau (53) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.25 Vikingų loto. 
22.30 Karo dievas. Kriminalinis trile-
ris. JAV, Prancūzija, 2005 m. N-14. 
1.00 Elementaru (12) N-7. 1.50 Ame-
rikiečiai (10) N-14. 2.40 CSI krimina-
listai (315) N-14. 

Ketvirtadienis, gruodžio 3 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (18, 19) (kart.) N-7. 7.55 
Slibinų dresuotojai (11) N-7. 8.25 Mo-
terys meluoja geriau (53) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2240). 10.00 Dak-
tarė Emilė Ouvens (10) N-7. 11.00 
Moderni šeima (5, 6) N-7. 12.00 
Svogūnų Lietuva. N-7. 13.00 Slibinų 
dresuotojai (12) N-7. 13.30 Simpso-
nai (20) N-7. 14.00 Simpsonai (21) 
N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (237) N-7. 
15.30 Kerštinga meilė (78) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Rezidentai (4) N-7. 20.00 Fa-
rai. N-7. 21.00 Moterys meluoja ge-
riau (54) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.30 Operacija Y ir kiti Šuriko 
nuotykiai. Komedija. Rusija, 1965 m. 
N-7. 0.30 Kaulai (12) N-14. 1.30 Ame-
rikiečiai (11) N-14. 2.20 CSI krimina-
listai (316) N-14. 

Penktadienis, gruodžio 4 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (20, 21) (kart.) N-7. 7.55 
Slibinų dresuotojai (12) N-7. 8.25 Mo-
terys meluoja geriau (54) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2241). 10.00 Dakta-
rė Emilė Ouvens (11) N-7. 11.00 Mo-
derni šeima (7, 8) N-7. 12.00 Farai. 
N-7. 13.00 Slibinų dresuotojai (13) 
N-7. 13.30 Simpsonai (22) N-7. 14.00 
Simpsonai (1) N-7. 14.30 Mažoji nuo-
taka (238) N-7. 15.30 Kerštinga meilė 
(79) N-7. 16.30 Vilnius gyvai. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Princesė ir varlius. 
Animacinis f. JAV, 2009 m. 21.30 
Toras. Tamsos pasaulis. Veiksmo 
f. JAV, 2013 m. N-7. 23.45 Namai 
namučiai. Komedija. JAV, 2009 m. 
N-14. 1.30 Sėkmės džentelmenai. 
Komedija. Rusija, 1972 m. N-7. 

Šeštadienis gruodžio 5 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (15) N-7. 7.30 
Vėžliukai nindzės (56). 8.00 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (25). 8.30 Legen-
da apie Korą (4) N-7. 9.00 Mitybos ir 
sporto balansas. 9.30 Mamyčių klu-
bas. 10.00 Skonio lenktynės. 10.30 
Simpsonai (7) N-7. 11.00 Nepapras-
ta kelionė namo. Nuotykių komedija. 
JAV, 1993 m. 12.45 Gatvės šokiai. 
Drama. D. Britanija, 2010 m. N-7. 
14.45 Kengūriukas Džojis. Nuoty-
kių f. Australija, 1997 m. 16.45 Eks-
trasensų mūšis (24) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.25 Eurojackpot. Loterija. 

Pirmadienis, lapkričio 30 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (25). 6.55 Mada-
gaskaro pingvinai (25) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (8) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(141) N-7. 8.50 Prezidento šuo. Fil-
mas šeimai. JAV, 2010 m. (kart.). 
10.50 Keistuolis Deivas. Veiksmo 
komedija. JAV, 2008 m. (kart.) 12.40 
Tomo ir Džerio šou (22) (kart.). 13.05 
Madagaskaro pingvinai (26). 13.35 
Kempiniukas Plačiakelnis (9). 14.00 
Meilės randai (26) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 
20.20 Nuo... Iki.... 21.00 Visi vyrai 
– kiaulės... (52) N-7. 21.30 Žinios. 
22.00 VAKARO SEANSAS Kelias. 
Veiksmo trileris. JAV, 2009 m. N-14. 
0.15 Kortų namelis (9) N-14. 1.15 
Sekso magistrai (4) N-14. 2.20 Men-
talistas (40) N-7. 

Antradienis, gruodžio 1 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (26). 6.55 Mada-
gaskaro pingvinai (26) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (9) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(142) N-7. 8.50 Pamišę dėl šokių. 
Muzikinė komedija. JAV, 2011 m. 
(kart.) N-7. 10.55 Jau atvažiavom? 
Nuotykių komedija. JAV, Kanada, 
2005 m. (kart.). 12.40 Tomo ir Dže-
rio šou (23) (kart.). 13.05 Madagas-
karo pingvinai (27). 13.35 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (10). 14.00 Meilės 
randai (27) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 
Pagalbos skambutis. N-7. 21.00 Vi-
si vyrai – kiaulės... (53) N-7. 21.30 
Žinios. 22.00 VAKARO SEANSAS 
Ekstremalus greitis. Veiksmo trileris. 
Australija, JAV, 2004 m. N-7. 23.45 
Kortų namelis (10) N-14. 0.45 Sek-
so magistrai (5) N-14. 1.50 Menta-
listas (41) N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 2 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (27). 6.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (27) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (10) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (143) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 9.55 Yra, kaip yra (kart.) 
N-7. 11.05 Tikras gyvenimas. Aplin-
kybių auka. 12.05 Tikras gyvenimas. 
Meilės trikampis. 13.05 Madagaska-
ro pingvinai (28). 13.35 Kempiniukas 
Plačiakelnis (11). 14.00 Meilės randai 
(28) 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 
cinkeliu. N-7. 21.00 Visi vyrai – kiau-
lės... (54). N-7. 21.30 Žinios. 22.00 
VAKARO SEANSAS Žudymo sezo-
nas. Veiksmo trileris. Belgija, 2013 m. 
N-14. 23.45 Kortų namelis (11) N-14. 
0.50 Sekso magistrai (6) N-14. 1.55 
Mentalistas (42) N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 3 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (28). 6.55 Mada-
gaskaro pingvinai (28) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (11) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(144) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.55 Yra, kaip yra (kart.) N-7. 
11.05 Tikras gyvenimas. Pabėgusi 
nuotaka. 12.05 Tikras gyvenimas. 
Gervė danguje. 13.05 Madagaska-
ro pingvinai (29). 13.35 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (12). 14.00 Meilės 
randai (29) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra, kaip yra. N-7. 

18.30 Žinios. 19.30 Valanda su Rūta. 
21.00 Visi vyrai – kiaulės... (55) N-7. 
21.30 Žinios. 22.00 VAKARO SE-
ANSAS Taksi 2. Veiksmo komedija. 
Prancūzija, 2000 m. N-7. 23.45 Kortų 
namelis (12) N-14. 0.40 Sekso ma-
gistrai (7) N-14. 1.40 Sveikatos ABC 
televitrina (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 4 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (29). 6.55 Mada-
gaskaro pingvinai (29) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (12) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(145) N-7. 8.50 Pagalbos skambu-
tis (kart.) N-7. 9.35 K11. Komisarai 
tiria (33, 34). N-7. 11.05 Tikras gy-
venimas. Tėvo nuodėmės. 12.05 Ti-
kras gyvenimas. Akimirkos silpnu-
mas. 13.05 Madagaskaro pingvinai 
(30). 13.35 Kempiniukas Plačiakel-
nis (13). 14.00 Meilės randai (30) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2 penktadienis. N-7. 21.00 PREM-
JERA Kaip princesė Natalija su Bjau-
riu charakteriu jaunikio ieškojo. 23.00 
Dubleris. Komedija. Rusija, 2013 m. 
N-7. 0.45 Slenkstis. Veiksmo trileris. 
JAV, 2006 m. N-14. 

Šeštadienis, gruodžio 5 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (28) (kart.). 6.55 
Mažieji Tomas ir Džeris II (24). 7.20 
Nickelodeon valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės (5). 7.45 Denis 
Vaiduokliukas (43). 8.10 Madagaska-
ro pingvinai (10). 8.35 Tomo ir Dže-
rio šou (24). 9.00 Ponas Bynas (23). 
9.30 Karlsonas sugrįžo. Animacinis f. 
Rusija, 1970 m. 9.55 KINO PUSRY-
ČIAI Atgal į jūrą. Animacinis f. Kinija, 
2012 m. 12.00 Denis – grėsmė visuo-
menei. Komedija. JAV, 1993 m. 14.00 
Gyvenimo šukės (27) N-7. 16.00 Be-
atos virtuvė. 17.00 Lietuvos superše-
fas. 18.30 Žinios. 19.30 SUPERKI-
NAS Sniego karalienė. Animacinis 
f. Rusija, 2012 m. 21.05 Didžiosios 
motušės namai. Veiksmo komedija. 
JAV, Vokietija, 2000 m. N-7. 23.10 
PREMJERA Stebėtojų lyga. Veiksmo 
trileris. JAV, 2009 m. N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 6 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (29) (kart.). 6.55 
Mažieji Tomas ir Džeris II (25). 7.20 
Nickelodeon valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės (6). 7.45 Denis 
Vaiduokliukas (44). 8.10 Madagaska-
ro pingvinai (11). 8.35 Tomo ir Džerio 
šou (25). 9.00 Sveikatos ABC televi-
trina. 9.30 Mes pačios. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Audros karys. Veiksmo 
ir nuotykių f. D. Britanija, JAV, Vokie-
tija, 2006 m. 11.50 Didžioji sėkmė. 
Didysis filmas. Komedija. JAV, 2012 
m. N-7. 13.20 Pričiupom! N-7. 13.55 
Gyvenimo šukės (28) N-7. 16.00 Bus 
visko. 16.50 Ne vienas kelyje. 17.20 
Teleloto. 18.30 Žinios. 19.30 Lietu-
vos balsas. 21.45 Ponas ir ponia Smi-
tai. Veiksmo komedija. JAV, 2005 m. 
N-7. 0.10 Kunigas. Veiksmo trileris. 
JAV, 2011 m. N-14.

Pirmadienis, lapkričio 30 d. 
6.45 Sveikatos ABC televitrina. 

7.15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
10.20 Kalbame ir rodome (318) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (129) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 14.35 Amerikos talen-
tai (13). 15.35 Prokurorų patikrini-
mas (130) N-7. 16.55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Detektyvė Džonson (15) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (15) N-7. 20.30 Labai 
juokinga laida. 21.00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 21.30 Paskutinis samura-
jus. Veiksmo f. JAV, 2003 m. N-14. 
0.30 Detektyvė Džonson (15) (kart.) 
N-7. 1.25 Prokurorų patikrinimas 
(130) (kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Antradienis, gruodžio 1 d. 
6.15 Policija ir Ko (3) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (15) (kart.) N-7. 9.15 
Mistinės istorijos (32) (kart.) N-7. 
10.20 Kalbame ir rodome (319) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (130) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 14.35 Amerikos talen-
tai (14). 15.35 Prokurorų patikrini-
mas (131) N-7. 16.55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Detektyvė Džonson (16) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (16) N-7. 20.30 Išgy-
venk, jei gali. 21.00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 21.30 Padėkit tapti tė-
čiu. Romantinė komedija. Australija, 
2012 m. N-14. 23.20 Judantis objek-
tas (13) N-7. 0.15 Detektyvė Džon-

son (16) (kart.) N-7. 1.10 Prokurorų 
patikrinimas (131) (kart.) N-7. 2.20 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, gruodžio 2 d. 
6.15 Policija ir Ko (4) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (16) (kart.) N-7. 9.15 
Mistinės istorijos (34) N-7. 10.20 
Kalbame ir rodome (320) N-7. 11.20 
Prokurorų patikrinimas (131) (kart.) 
N-7. 12.35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13.35 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 14.35 Amerikos talentai 
(15). 15.35 Prokurorų patikrinimas 
(132) N-7. 16.55 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Detektyvė Džonson (17) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (1) N-7. 20.30 Išgyvenk, 
jei gali. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Ro-
mantikai. Romantinė komedija. JAV, 
2010 m. N-7. 23.20 Judantis objek-
tas (14) N-7. 0.15 Detektyvė Džon-
son (17) (kart.) N-7. 1.10 Prokurorų 
patikrinimas (132) (kart.) N-7. 2.20 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gruodžio 3 d. 
6.15 Policija ir Ko (5) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (1) (kart.) N-7. 9.15 Gal-
vų medžiotojai (7) (kart.) N-7. 10.20 
Kalbame ir rodome (321) N-7. 11.20 
Prokurorų patikrinimas (132) (kart.) 
N-7. 12.35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13.35 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 14.35 Amerikos talentai 
(16). 15.35 Prokurorų patikrinimas 
(133) N-7. 16.55 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Detektyvė Džonson (18) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (2) N-7. 20.30 Labai 
juokinga laida. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Kieta palyda. Veiksmo kome-
dija. JAV, 2011 m. N-7. 23.40 Judan-
tis objektas (15) N-7. 0.35 Detektyvė 
Džonson (18) (kart.) N-7. 1.30 Pro-
kurorų patikrinimas (133) (kart.) N-7. 
2.40 Bamba TV. S. 

Penktadienis, gruodžio 4 d. 
6.15 Policija ir Ko (6) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (2) (kart.) N-7. 9.15 Gal-
vų medžiotojai (8) (kart.) N-7. 10.20 
Kalbame ir rodome (322) N-7. 11.20 
Prokurorų patikrinimas (133) (kart.) 
N-7. 12.35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13.35 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 14.35 Amerikos talentai 
(17). 15.35 Prokurorų patikrinimas 
(134) N-7. 16.55 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 La-
bai juokinga laida (kart.). 19.00 Ame-
rikietiškos imtynės (42) N-7. 21.00 
Savaitės kriminalai. N-7. 21.30 Ins-
tinktas. Trileris. JAV, 1999 m. N-14. 
23.55 Sausas įstatymas (10, 11) 
N-14. 2.00 Prokurorų patikrinimas 
(134) (kart.) N-7. 3.10 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gruodžio 5 d. 
7.05 Amerikos talentai (16, 17) 

(kart.). 9.00 Statyk! 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Penktoji pavara. 11.00 Pasau-
lio rasto kėlimo čempionatas Lietu-
voje. 2015 m. 12.00 Savaitės kri-
minalai (kart.) N-7. 12.30 Svotai (3, 
4) N-7. 14.55 Mistinės istorijos (35) 
N-7. 16.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(kart.). 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 PREMJERA Nikonovas 
ir Ko (1) N-7. 19.00 Labai juokinga 
laida (kart.). 19.30 Muzikinė kaukė. 
22.10 MANO HEROJUS Mirtina dvi-
kova. Veiksmo f. Vietnamas, 2009 
m. N-14. 0.15 AŠTRUS KINAS Ka-
syklos. Siaubo trileris. JAV, 2013 m. 
S. 2.10 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gruodžio 6 d. 
7.00 Statyk! (kart.). 7.30 Pasau-

lio rasto kėlimo čempionatas Lietuvo-
je (kart.). 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasauly-
je su Vidu Mačiuliu. 10.00 Sveika-
tos kodas. 11.00 FAILAI X. Pasaulį 
pakeitusios civilizacijos. Kaip romė-
nai pakeitė pasaulį. Dok. f. Vokieti-
ja, 2014 m. 12.10 BBC dokumenti-
ka. Gamtos stebuklas. Mažyliai (5). 
13.30 Sveikinimai. 16.00 Išgyvenk, 
jei gali (kart.). 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 PREMJERA Niko-
novas ir Ko (2) N-7. 19.00 MEILĖS 
ISTORIJOS Kedrų įlanka II (4) N-7. 
21.00 Okupuoti (3, 4) N-14. 23.00 
Informatorius. Trileris. JAV, 1999 m. 
N-14. 2.05 Penktoji pavara (kart.). 
3.05 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

19.30 Vienas namuose. Komedi-
ja. JAV, 1990 m. N-7. 21.35 Greiti ir 
įsiutę. Veiksmo f. JAV, Vokietija, 2001 
m. N-7. 23.50 Lemtingas posūkis 2. 
Aklavietė. Siaubo trileris. JAV, Kana-
da, 2007 m. S. 1.45 Traukinys į Jumą. 
Veiksmo drama. JAV, 2007 m. N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 6 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (16) N-7. 7.30 
Vėžliukai nindzės (57). 8.00 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (26). 8.30 Legen-
da apie Korą (5) N-7. 9.00 Padėkime 
augti. 9.30 Virtuvės istorijos. 10.00 
Svajonių sodai. 11.00 Grįžimas namo 
2. Pasiklydę San Franciske. Nuotykių 
f. JAV, 1996 m. 12.45 Gatvės šokiai 
2. Drama. D. Britanija, Vokietija, 2012 
m. N-7. 14.25 Mergina iš Alabamos. 
Romantinė komedija. JAV, 2002 m. 
N-7. 16.45 Ekstrasensų mūšis (25) 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 X Fak-
torius. 21.45 Šimto žingsnių kelionė. 
Romantinė drama. JAV, Indija, JAE, 
2014 m. N-7. 0.10 Paskutinis bučinys. 
Romantinė komedija. JAV, 2006 m. 
N-14. 2.10 Greiti ir įsiutę. Veiksmo f. 
JAV, Vokietija, 2001 m. N-7. 

Pirmadienis, lapkričio 30 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (12, 13) (kart.) N-7. 7.55 
Slibinų dresuotojai (8) N-7. 8.25 Po-
nas Jangas (11). 8.55 Meilės sūku-
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Kėdainių paraplegikai kuria 
rekordinę eglę

Vilija Mockuvienė „Kėdainių mugėje“ rašo apie išskirtinę eglę, 
kurią daro neįgalieji. 

Kėdainių bendruomenės centre 
gruodžio 8 dieną bus surengta 
eglutės įžiebimo šventė. Panašu, 
kad ji taps išskirtine, nes pag- 
rindine puošmena bus rekordi-
ne pretenduojanti tapti eglutė.

Kėdainių rajono paraplegi-
kai jau nuo lapkričio 1 d. kasdien 
po keletą valandų triūsia kurda-
mi eglutę iš popierinių serve-
tėlių. „Iš viso turime nusipirkę 
6000 popierinių žalių servetė-
lių, iš kurių maždaug pusė mūsų 
draugijos narių, apie 50 žmonių, 
ruošia eglutės šakutes. Jas rei-
kia gražiai išlankstyti. Vėliau ke-
li vyrai tas šakeles tvirtina prie 
pačių pagaminto karkaso. Su-
planavome, kad mūsų eglė bus 
dviejų su puse metrų aukščio ir 
maždaug metro skersmens pa-
čioje apačioje. Kai eglutę sudė-
liosime, ją galvojame papuošti 
tokiomis pat popierinėmis, tik 
spalvotomis servetėlėmis“, – pa-
sakojo rajono paraplegikų vado-
vė Alma Margevičienė.

Idėja sukurti netradicinę 
eglutę kilo A. Margevičienei. 
Moteris ilgai galvojo, kokį dar-
bą sumanyti, kad jis įtrauktų kuo 

daugiau draugijos narių. „Įvai-
rius kūrinius iš popierinių ser-
vetėlių mes jau kuris laikas ku-
riame. Visai netikėtai pati sau 
pamąsčiau, kad mūsų techni-
ką galima būtų panaudoti eglu-
tei. Pasitariau su aktyviausiais 
nariais, kurie lanko rankdarbių 
būrelį, ir gavusi pritarimą pra-
dėjau skaičiuoti, kiek ko reikės. 
Labai smagu, kad į šį projektą 
noriai įsijungė Elena Stagniū-
nienė, Roberta Skorupskienė, 
Modestas Tarasevičius, Stasys 
Antanaitis ir savanoris Elmun-
tas Stagniūnas“, – pagalbininkus 
gyrė A. Margevičienė.

Pradėję konstruoti netradi-
cinę eglę neįgalieji pasidomėjo, 
ar kas anksčiau buvo kažką pa-
našaus sukūręs. Panašu, kad iki 
šiol Lietuvoje tokios eglutės nie-
kas nepuošė. „Supratome, kad 
galime būti unikalūs, tad krei-
pėmės į Lietuvos rekordus fik-
suojančią agentūrą ir pranešė-
me, ką darome. Sulaukėme su-
sidomėjimo, tad matysime, kaip 
mums seksis – pavyks ar ne tap-
ti rekordininkais“, – sakė A. Mar-
gevičienė.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Be abiejų plaštakų gimęs alytiš-
kis Žydrūnas Naujokaitis dėl ge-
bėjimo džiaugtis gyvenimu galė-
tų būti pavyzdžiu daugeliui pa-
dejuoti mėgstančių žmonių: ne-
įgalus vyras kartu su žmona au-
gina tris vaikus, sėkmingai žai-
džia stalo tenisą, užsiima kitu 
sportu ir labai nori rasti darbą.

Žydrūnas juokaudamas save 
vadina universaliu sportininku. 
Nuo vaikystės stalo tenisą žai-
džiantis Žydrūnas sako, kad ir 
atmušti kamuoliuką su biliardo 
lazda ar žaisti krepšinį jam yra 
vieni juokai.

Netrukus 43-iąjį gimtadienį 
švęsiantis Ž. Naujokaitis – akty-
vus ir vietoje nenustygstantis 
vyras. Sėdėti namuose ir nieko 
neveikti – ne jo būdui. Vyras tris 
kartus per savaitę ateina į Aly-
taus suaugusiųjų ir jaunimo mo-
kyklos sporto salę, kur vyksta 
stalo teniso treniruotės.

Prieš kelis mėnesius iš Aly-
taus rajono į miestą su šeima 
gyventi persikėlęs Ž. Naujokai-
tis įsikūrė visai netoli Alytaus 
suaugusiųjų ir jaunimo mokyk- 
los, todėl ir sportuoti jam čia la-
bai patogu.

Stalo tenisą jau seniai žai-
džiantis vyras prisipažino mėgs-
tantis ir krepšinį, ir biliardą, ne-
praleidžia progos ir į treniruo-
klių sporto salę užsukti.

Ž. Naujokaitis gimė be abie-
jų rankų plaštakų, tačiau nieka-
da nejautė diskomforto. „Aš vi-
siems sakau, jeigu žmogus po 
kokios nelaimės, autoįvykio ne-

tektų plaštakos, būtų labai sun-
ku, o man nebuvo. Aš ir rašyti 
galiu. Tai yra fizinė, ne protinė 
negalia“, – sakė Ž. Naujokaitis.

Ir vaikystėje užgauliojimų iš 
bendraamžių jis niekada nesu-
laukė, nes mokėjo apginti save. 
Specialiojoje mokykloje Kaune 
baigęs devynias klases, mokslus 
tęsė Vilniuje. Profesinio rengi-
mo mokykloje Ž. Naujokaitis gi-
lino tinkavimo ir dažymo žinias.

„Vėliau tinkuotojo-dažytojo 
profesija tapo neperspektyvi, 
grįžau gyventi į Alytaus rajoną, 
Butrimonių seniūniją. Su žmona 
auginome kelis gyvulius, visus 
ūkio darbus nudirbdavau pats, 
net ir malkas kapojau“. Paau-
gus vaikams, sūnui įstojus stu-
dijuoti, šeima nutarė persikel-
ti į miestą.

Nors moka ir dažyti, ir ki-
tus darbus atlikti, iki šiol darbo 
Alytuje vyras neturi. Ne todėl, 
kad nenori. Anot jo, darbdaviai 
vengia įdarbinti neįgalų žmogų.

„Noriu dirbti, bet niekas ne-
priima. Garsiai kalbama apie ne-
įgaliųjų integraciją, kad valstybė 
remia neįgaliųjų darbo vietas, 
bet viskas tik „ant popieriaus“ 
yra gražu. Kai realybėje susiduri 
su tokia situacija, viskas vyksta 
kitaip. Neįgaliesiems darbą ras-
ti labai sunku. Ir apskritai, yra 
taip: kurie gali dirbti, tie nenori, 
o kurie nori, tų nepriima“, – savo 
mintis dėstė Žydrūnas.

„Man nesvarbu, ką daryti, tik 
nesinori sėdėti namuose“, – tei-
gė Ž. Naujokaitis. 

Negalia neatėmė  
nei noro dirbti, nei sportuoti

Eglė Indrelytė tinklalapyje alytusplius.lt pasakoja negalią tu-
rinčio alytiškio istoriją. 

Neįgaliųjų  
sportas

Pasaulio akmenslydžio 
čempionate –  

ir Lietuvos sportininkaiSuomijoje baigėsi pasaulio ne-
įgaliųjų akmenslydžio (ker-

lingo) čempionato B grupės var-
žybos. Pirmą kartą tokio lygio 
varžybose dalyvavo ir Lietuvos 
rinktinė. Tik prieš porą metų šia 
komandine parolimpine žiemos 
sporto šaka susidomėję rateliais 
judantys sportininkai čempio-
nate įveikė Izraelio ir Lenkijos 
akmenslydžio ekipas. 

Debiutantai iškovojo dvi 
pergales

Pasaulio neįgaliųjų akmens-
lydžio čempionato B grupės var-
žybose kovojo 15 komandų, ku-
rios buvo suskirstytos į dvi gru-
pes. A grupėje varžėsi Korėjos, 
Škotijos, Japonijos, Danijos, Lat- 
vijos, Anglijos ir Estijos koman-
dos. Lietuvos rinktinė pateko į B 
grupę, kurioje rungėsi su Nor-
vegijos, Čekijos, Švedijos, Itali-
jos, Slovėnijos, Lenkijos ir Izrae-
lio ekipomis. 

Lietuvai atstovavo Linas Jo-
niškis, Gintas Grybė, Vytautas 
Balsys, Ramunė Šidlauskaitė ir 
Aleksandras Pacevičius. Teisę 
dalyvauti pasaulio čempionate ši 
komanda iškovojo metų pradžio-
je vykusiame Lietuvos akmens-
lydžio čempionate, įveikusi ki-
tas dvi neįgalių sportininkų ko-
mandas.

Be mūsiškės rinktinės pir-
mą kartą tokio rango čempiona-
te dalyvavo ir Estijos bei Izrae-
lio komandos. Pasak A. Pacevi-
čiaus, varžybos nebuvo lengvos, 
nes rungtis teko su patyrusiais 
varžovais. Lietuvių rinktinė pel-
nė dvi pergales: pogrupio var-
žybose 9:4 įveikė Izraelio ekipą 
ir rezultatu 8:5 nugalėjo kur kas 
labiau patyrusius, parolimpinė-
se žaidynėse dalyvavusius Len-
kijos akmenslydininkus. Lietu-
viai B grupėje užėmė 6 vietą, o 
bendroje įskaitoje dalijosi 9–11 
poziciją. „Pasiekėme daugiau nei 
tikėjomės“, – sakė A. Pacevičius. 
Čempionate debiutavusios Es-
tijos ir Izraelio ekipos pergalių 
neiškovojo.

Populiarina žiemos 
sportą

Neįgaliųjų akmenslydis tapo 
nauja Lietuvos aktyvios reabili-
tacijos asociacijos propaguojama 
sporto šaka. A. Pacevičius prisi-
mena, kad ja susidomėjo kartu su 
Lietuvos delegacija lankydama-
sis Sočio žiemos parolimpinėse 
žaidynėse. Žiemos sportas mū-
sų šalyje vis dar nepopuliarus. 
Tik sykį esame dalyvavę žiemos 
parolimpiadoje.

A. Pacevičius įsitikinęs, kad 
rateliais judantys žmonės pui-
kiausiai gali žaisti akmenslydį. 
Šis žaidimas nereikalauja ypatin-
go fizinio pasirengimo, labiau – 
gero strateginio mąstymo. 

Tik pradėjus populiarinti 
šią sporto šaką, ja susidomė-
jo apie tris dešimtis neįgaliųjų. 
Galimybę išbandyti žaidimą su-
teikė Lietuvos kerlingo asocia- 
cija (LKA). Ji ir ledą treniruo-

tėms užleidžia, ir įranga pasi-
rūpina. LKA generalinis sekre-
torius Vygantas Zalieckas tapo 
ne tik neįgaliųjų globėju, bet ir 
treneriu. Tereikėjo imti ir žais-
ti. Dabar į sekmadieniais Utenos 
arenoje vykstančias treniruo-
tes atvažiuoja 10–12 žmonių. 

Akmenslydis nėra sudėtin-
gas žaidimas. Svarbiausia jame – 
lygus ledas, kuriuo turi slysti 20 
kg sveriantys poliruoto granito 
akmenys. Jo šio žaidimo entu-
ziastai labiausiai ir pasigenda. 
Vilniuje ir Kaune besitreniruo-
jantys akmesnlydininkai stovyk- 
loms, atsakingoms varžyboms 
tinkamo ledo ieško Rygoje arba 
Taline – tik šie du miestai Bal-
tijos šalyse turi akmenslydžiui 
tinkamai įrengtas ledo arenas 
su specializuotais takeliais. Ke-
lis kartus su LKA žaidėjais Rygo-
je treniravosi ir neįgalieji. 

aldona DeLtUVaitė
A. Pacevičiaus asmeninio archyvo nuotr. 

Neįgalieji 
pasaulyje 

Neįgaliesiems – palankesnės 
sąlygos įsidarbinti

Neįgaliųjų įdarbinimas – vis 
dar opi tema visame pasau-

lyje. Dėl įvairių stereotipų darb-
daviai dažnai nesiryžta įdarbin-
ti žmogaus, turinčio vienokią ar 
kitokią negalią. Vis dėlto ir šio-
je srityje atsiranda vis daugiau 
teigiamų pokyčių. Neseniai Že-
nevoje pasirašyta Tarptautinės 
darbo organizacijos pasaulinė 
verslo ir negalios tinklo charti-
ja. Šią chartiją pirmosios pasira-
šė vienos didžiausių kompanijų 
pasaulyje. 

Pagrindinis chartijos tiks-
las – suteikti neįgaliesiems ga-
limybę dirbti, nebijant diskri-
minacijos ar kitokių jiems ne-
palankių sąlygų. 

„Pirmosios kompanijos, ku-
rios pasirašys šią chartiją, pa-
dės mums skleisti paprastą, bet 
labai svarbią žinią: neįgaliųjų 
įdarbinimas – tai ne tik moraliai 
teisingas veiksmas, tai taip pat 

gerai verslui“, – sakė Tarptauti-
nės darbo organizacijos genera-
linis direktorius Gajus Raideris.

Visi chartiją pasirašiusieji si-
gnatarai yra Tarptautinės darbo 
organizacijos pasaulinio verslo 
ir negalios tinklo nariai. 

Pasaulinis verslo ir negalios 
tinklas buvo sukurtas 2010 me-
tais ir sprendžia įvairias narių 
problemas. Tinklo nariai dalijasi 
žiniomis, organizuoja verslo su-
sitikimus ir kalbasi apie neįgalių 
žmonių įdarbinimo problemas. 
Pagrindiniame šio tinklo komi-
tete yra 8 tarptautinių kompani-
jų atstovai, pasaulinis neįgaliųjų 
aljansas ir dvi darbdavių organi-
zacijos. Tinklo nariai yra sukū-
rę metodą, pagal kurį kompani-
jos gali pasitikrinti, kaip joms 
sekasi pritaikyti darbo aplinką 
neįgaliesiems.

Chartija bus paskata nacio-
nalinėms darbdavių federaci-

joms bei nacionaliniams verslo 
ir negalios tinklams skatinti ne 
tik dideles, bet ir vidutines bei 
mažas kompanijas įtraukti dau-
giau negalią turinčių žmonių į 
savo darbo aplinką. Ypač dėl 
to, kad tarp pirmųjų šią charti-
ją pasirašiusių įmonių yra ir to-
kios milžinės, kaip kosmetikos 
gamintoja L‘Oreal bei didžiau-
sia pasaulyje padangų gamin-
toja Mišelin, ir tai yra sektinas 
pavyzdys.

Pasauliniu mastu vykdomos 
akcijos ar susitarimai – didelis 
žingsnis tolerancijos ir vieno-
dų galimybių link. Tokie įvykiai, 
kaip šios chartijos pasirašymas, 
atkreipia visuomenės ir atsakin-
gų žmonių dėmesį, skatina imtis 
teigiamų permainų ir rodyti pa-
vyzdį visam pasauliui.

Parengė  
Miglė LeVinienė

Lietuvos neįgaliųjų akmenslydžio rinktinės nariai.

Pasaulio neįgaliųjų akmenslydžio čempionato varžybose.
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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“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“. 

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

Gyvenimas skaistykloje

Ko
nk
ur
su
i

Rasos Skeiverienės nuotr.Kai lapų rūbas dar buvo puošnus.

Praeitame numeryje sapusdinto eilėraščio „Atodūsiai“ auto-
rė yra Jūratė Kesilytė. Atsiprašome autorės.

Grįžusi namo radau vyrą įsigi-
linusi į mano „ juodosios bu-

halterijos“ užrašinę, kurią neap-
dairiai palikau. Na ir prasidėjo. 
Gerą akademinę valandą jis aiš-
kino, ne, neaiškino, o šaukė žodį 
„taupyti“. Taip norėjosi suraityti 
jam špygą panosėn, bet neleido 
mano mėlynas kraujas.

– Na kam tau reikia kilogra-
mo kompaktinės pudros? – pieš-
tuku bakstelėjo inžinierius.

– Nes negaliu pasidaryti plas-
tinės operacijos, net botulino in-
jekcijai vis pritrūksta kelių eurų.

– Bet kam tau...
– Veidas – moters vizitinė 

kortelė.
– Ir ką žadi vizituoti?
Jis zyzė lyg musė prieš rude-

nes šalnas. Bandžiau kotletu jam 
užkimšti burną. Nepavyko. Me-
čiau paskutinę kortą.

– Aš su tavimi į vieną duobę 
nesilaidosiu.

– ? ? ?
– Jeigu sugulsim kartu, tai nu-

kreips, pavyzdžiui, į pragarą. Ten 
išduos malkų normą. Tu vėl pra-
dėsi taupyti, o aš noriu bent vie-
ną žiemą pagyventi šiltai ir oriai, 
be jokių kompensacijų.

– O jeigu nukreips į dangų? – 
jo akyse sužibo klasta.

– Tada tu liepsi nenaudoti 
sparnų, kad nesusidėvėtų. Kiek 
metų mano kailiniams ir aukš-
takulniams? Greit du nulius ga-
lėsi jiems priskaičiuoti.

Jis palinko prie kotletų lėkš-
tės. Ją išblizginęs žiojosi sakyti 
radęs aukso viduriuką, bet aš jį 
aplenkiau. Kai su vyru pragyveni 
beveik pusę šimtmečio, jo mintis 
skaitai lyg romaną.

– Skaistykla? – iš jo apstul-
busio veido supratau, kad pa-
taikiau. – Bet aš ir gyvenu skais-
tykloje. Danguje paskraidžiau 
gavusi diplomą ir už pirmą algą 
nusipirkusi krimplino suknelę. 
Teko ir pragare pabuvoti, dvasi-
niam, aišku, kada lakstei paskui 
miniaką, o aš tupėjau lyg perekš-
lė, po maksi slėpdama tavo mei-
lės Eifelio bokštą. Beje, o kam tau 
reikia kremo po skutimosi bei 
brangių peiliukų, augink barz-
dą – taupyk.

Neišgirdau, ką jis man atsakė, 
nes pamačius ant stalo kompen-
suojamųjų vaistų pasą, į galvą at-
ėjo auksinė mintis – draudžiamą 
prekę žymėti kodu. O jis tebando 
iššifruoti.

Gražina ČekaViČienė
Jonava

Sutemos apgaubė Juodkran-
tę. Kuršmarių bangelės tyliai 

pliuškenosi į krantą. Puiki, širdį 
glostanti rudens diena. Liudvi-
ko Rėzos kultūros centro langai 
tvieskė žiburėliais, kvietė visus 
užeiti pasigrožėti Simaičių šei-
mos darbais. Tai tėvo Roberto, 
motinos Liucijos ir sūnų Karo-
lio bei Fausto kūryba.

Prieš keletą metų juodkran-
tiškiai grožėjosi Roberto kera-
mikos darbais. Bet to dar ne-
buvo, kad darbus pateiktų visa 
šeima. Šeima, gyvenanti Tylos 
pasaulyje.

Susirinkusieji grožėjosi Ro-
berto Simaičio keramika: švy-
tinčiomis, spalvomis mirguliuo-
jančiomis didelėmis vazomis, 
ąsočiais, nuostabių formų dirbi-
niais. Liucijos Simaitienės kūri-
niai patraukė subtiliomis spalvo-
mis, moters rankų šiluma. 

Visus nustebino pirmą kartą 
pamatyti Karolio Simaičio grafi-

kos darbai. Jaunas 25-erių me-
tų jaunuolis sugebėjo išsiveržti 
iš amžinos tylos, baigti A. Brako 
dailės mokyklą Klaipėdoje, Vil-
niaus dailės akademiją. Jo pa-
veikslus gražiai apibūdino Juod-
krantėje gyvenantis grafikas Sau-
lius Ikamas: „Karolio paveikslų 
raiška nepaprastai gili. Tai retas 
reiškinys. Juos galima aiškinti ir 
suprasti daugiaprasmiškai. To-
kios raiškos siekė renesanso lai-

kais Leonardas da Vinčis.“
Labai gražiai prisistatė ir pa-

ti Liucija: „Mes pastatėme savo 
kūrybinius ir realius namus ant 
biraus nerijos smėlio, atvėrėme 
langines, kad pamatytumėte pa-
saulio vaizdą pro mūsų, Simaičių 
šeimos, langą.“

Ir mes pamatėme, suprato-
me, ką gali Dievo apdovanoti ty-
lūs, didžios sielos žmonės.

aldona baLseViČienė 

Humoreska

rudenio laiškai
Rudenėlis rašė
Vasarėlei laiškus:
„Dar pabūk, gražuole, 
Neišeik!“ – 
Tik išsiųsti kur – 
Visai neaišku.
Davė vėjui.
Vėjas išskubėjo
Ir tuos laiškus 
Pakeliui išsėjo.
Ir dabar 
Kur tik beužmatai 
Skraido,
Sukasi pavėjui,
Kloja žemę 
Jau pageltę 
Rudenio laiškai.

ruduo
Rudas rudas
Ruduo bekepuris
Besiplaikstančia vėjuj
Ruda rudine.
Jis tik dairos, 
Tik žiūri,
Ką patvert,
Ką nugriebt,
Nusinešt.
Kaip kaštonai
Rudos rudenio akys
Pakerėjo,
Užbūrė mane.

Vejuosi vėją
Vejuosi rudeninį vėją,
Šaukiu: „Palauk!
Per daug tu nuskubėjai.
Žiemos nešauk! – 
Nenoriu aš sidabro balto!
Bijau speigų!
Taip pat nenoriu guolio šalto.
Sustok. Nepūsk!“

Marytė JUrGaitYtė-žiŪraitienė
Palanga

albumas
Prisiminimų styga
Plėšo albumo paslaptį
Ugnyje sudega
Nespalvotų nuotraukų
Kaip pieno rūkas
Praeitis
Žvelgiu pro langą
Mano kūnu praeina 
Laiko tėkmė
Grįžtu į jaunystės
Svaiginančius žiedus
Naktyje
Atsisėdus prie stalo
Jaučiu kaip iš mano akių
Bėga skaudžių ašarų karoliukai

apkabinimas 
Puodelis arbatos
Apglėbia cukraus pusnį

Kartais taurės ugnyje
Atstumiame paprastą 
                          draugiškumą

Popieriaus lape jaučiame šaltį
Mūsų žodžiai jį šildo

Net jūra nusiskina
Saulės bučinius

bobų vasara
Rytais 
Nurieda tyliai
Beržo ašara,
Voratinklių marškom 
Boluoja laukai,
Smėliu užpustyti
Kopų takai,
Šermukšniai vilioja
Raudona pasaka...
Bobų vasara. 

Eglė BARANAUSKAITĖ
Palanga

Juodkrantėje atidaryta Simaičių šeimos meno kūrinių paroda.

Nugalėję 
tylą
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