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Nuolat kalbama apie 
aplinkos pritaikymą ne-
įgaliesiems, tačiau ar ži-
nome, kokia iš tiesų yra 
situacija? Į šį klausimą 
pabandė atsakyti UAB 
„Biomedika“ir VšĮ „Ypa-
tingi žmonės“, atlikę jau 
antrą tyrimą apie aplin-
kos pritaikymą. Jo re-
zultatai parodė, kad 
dar daugelis neįgaliųjų 
mano, kad aplinka neįga-
liesiems nėra draugiška. 

Egidijaus Skipario nuotr.

(nukelta į 7 psl.)

Ypatingiems žmonėms 
reikia pritaikytos aplinkos

Aplinka vis dar mažai 
pritaikyta

VŠĮ „Ypatingi žmonės“ 2011 
metais įgyvendino Leonardo da 
Vinci programos mobilumo pro-
jektą „Ypatinga aplinka. Moky-
mai negalios ekspertams“. Šio 
projekto tikslas buvo perimti ge-
riausią Europos šalių praktiką 
aplinkos pritaikymo neįgalie-
siems srityje rūpinantis aplinkos 
pritaikymu žmonėms su judėji-
mo ir sensorine negalia. Šiemet, 
tęsiant projekto veiklas, dar kartą 
buvo atliktas tyrimas apie aplin-
kos pritaikymą 

VŠĮ „Ypatingi žmonės“ atlikto 
tyrimo rezultatai nėra labai džiu-
ginantys: atsakymai į anketos 
klausimus parodė, kad itin daug 
apklaustųjų nepatenkinti esama 
situacija aplinkos pritaikymo sri-
tyje. Į klausimą, ar aplinka yra 
pritaikyta akliesiems ir silpnare-
giams, 27,5 proc., respondentų at-
sakė, kad visiškai nepritaikyta, o 
52,5 proc. – jog kai kas pritaikyta, 
bet nevisiškai. 

Panašūs atsakymai buvo ir į 
klausimą apie aplinkos pritaiky-
mą judantiems neįgaliojo vežimė-
liu – 15 proc. respondentų sakė, 
kad aplinka jiems visiškai nepri-
taikyta, 27,5 proc. – kad daugu-
ma vietų yra netinkamai pritai-
kytos, o daugiausiai – 52,5 proc. – 
atsakiusiųjų į anketos klausimus 
mano, kad kai kas yra pritaikyta, 
bet nevisiškai. 

Siekiant išsiaiškinti, su kokio-

mis problemomis susiduria res-
pondentai, besilankantys viešo-
sios paskirties pastatuose, buvo 
prašoma atsakyti į klausimą: 
„Ar prieš keliaudami į viešąją 
instituciją turite galimybę gauti 
informaciją apie tos institucijos 
prieinamumą (kaip rasti įėjimą 
nuo artimiausios stotelės, kaip 
rasti registratūrą arba informa-
cinį langelį) neįgaliesiems?“ Be-
veik 40 proc. apklaustųjų mano, 
kad reikiamą informaciją galima 
rasti, tačiau ji yra pasenusi ir ne-
atitinka tikrovės. 

Aplinkos prieinamumas 
gerėja lėtai

VšĮ „Ypatingi žmonės“ va-
dovė Ana Staševičienė sako, kad 
lyginant 2011-aisiais atliktos ir 
šiemetinės apklausos rezultatus, 
galima daryti išvadą, kad aplin-
kos prieinamumas nuo 2011 m. 
nelabai pasikeitė. Nors žmonės 
aktyviau dalyvauja visuome-
nės gyvenime – vis daugiau ne-
įgaliųjų savarankiškai stengia-
si tvarkyti savo reikalus polikli-
nikose, mokymo įstaigose ir ki-
tose institucijose, tačiau daugu-
ma šių vietų vis dar yra nepriei-
namos. Tiek 2011 m., tiek da-
bar daugiau nei pusė apklaus-
tųjų nurodė, kad žmonėms, tu-
rintiems specialiųjų poreikių, 
visuomeniniai pastatai yra ne-
pritaikyti arba pritaikyti netin-
kamai. 

Šių metų rudenį UAB „Bio-
medika“ ir VšĮ „Ypatingi žmo-
nės“ Šiaulių universiteto biblio-
tekoje surengė ir seminarą šia 
tema „Universalus dizainas. Vi-
siems prieinami sprendimai“. 
Jame dalyvavę Neįgaliųjų rei-
kalų departamento, Valstybinio 
studijų fondo, aukštųjų mokyk-
lų ir neįgaliųjų organizacijų at-
stovai aptarė teisinius, teorinius 
ir praktinius universalaus dizai-
no taikymo aspektus, didžiau-
sias dėmesys jame buvo skir-
tas Lietuvos aukštųjų mokyklų 
pasirengimui priimti neįgalius  

Kupiškio rajono savivaldybės 
gruodžio mėnesio renginių pla-
ne kasmet yra vienas ypatingas 
renginys – Tarptautinės neįgalių 
žmonių dienos minėjimas. Krizė 
ir lėšų stoka renginį pastaraisiais 
metais gerokai pakeitė, šventinis 
suėjimas liko mažesnis, kukles-
nis, trumpesnis, bet turiniu – iš-
radingesnis.

Anksčiau, būdavo, pačios neį-
galiųjų organizacijos suka galvas, 
ką parodyti, kuo nustebinti bičiu-
lius, kokį koncertą sau surengti, 
visada nerimo ir ruošos būdavo 
į valias. Šiemet neįgaliesiems už-
teko ateiti į baltai išpuoštą mies-
to kultūros centro salę, nusiteik-
ti gerai nuotaikai, karštiems plo-
jimams ir pasiūbavimams į melo-
dijų taktą. Koncertą surengė sve-
čiai – Kupiškio socialinės globos 
namų kaimo kapela, vokalinis 
ansamblis ir solistai, o parodos-
mugės metu savuosius linksmi-
no Aklųjų ir silpnaregių sąjun-
gos ansamblis.

Ilgų oficialių kalbų ar diskusi-
jų apie kasdienius neįgaliųjų rū-
pesčius nebuvo – nuo kalbų ne 
kažin kas ir keičiasi, šventei kas-
dienybė nebūtina. Renginyje da-
lyvavęs rajono meras Jonas Jaru-
tis įteikė vienintelį padėkos raš-
tą – Rimantei Marcinkevičienei, 
sudėtingo likimo stipriai ir ener-
gingai moteriai, kuri, būdama ra-

Kupiškis:

teliuose, vaidina neįgaliųjų teatre, 
savanoriauja, moko neįgaliuosius 
anglų kalbos pradmenų. Šventėje 
apie ją buvo parodytas trumpas 
vaizdo filmukas.

Šiemet savivaldybė pirmąkart 
sumanė surengti neįgaliųjų ka-
lėdinio atviruko konkursą „Žie-
mos fantazijos“. Jis vyko lapkri-
tį, šį projektą vykdė Socialinės 
paramos skyrius. Konkurso nu-
galėtojai trijose amžiaus grupėse 
buvo pagerbti padėkos raštais ir 
dovanomis. Džiaugėsi ir vaikai, 
ir suaugusieji.

Vyko ir neįgaliųjų kūrybos 
darbų paroda-mugė. Kupiškio 

rajono neįgaliųjų draugijos narė 
Lina Statkauskienė, tapytoja ir iš-
radinga mezgėja, džiaugėsi sėk- 
mingai pardavusi vieną megztą 
suknelę. Sakė smagu, kad žmo-
nės giria jos darbus, grožisi...

Tokių džiugesio akimirkų 
buvo daugybė – klausantis mie-
lų dainų, šnekučiuojantis su se-
niai matytais draugais. Ko dau-
giau reikia šventei?.. Netgi salės 
prieigose virė smagus šurmulys: 
paprastai labai retai įjungiamas 
keltuvas šįkart turėjo darbo, juo 
kilo ir leidosi vežimėliuose sėdin-
tys artistai ir žiūrovai.

Valius DOMANTAS

Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena

Darbo turėjo prie kultūros centro salės įrengtas keltuvas.  Valiaus Domanto nuotr.

(nukelta į 4 psl.)

Supratimo šventė

Per mažai neįgaliųjų dirba 
„Spalvų orkestro“ atliekamos 

nuotaikingos muzikos garsais 
pasitikti į konferenciją susirinko  

Neįgalieji gali ir nori dirbti

Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija surengė konferenciją „Neįgalu-
sis darbo rinkoje: realijos ir perspektyvos“. Pristatyta ne-
įgaliųjų situacija darbo rinkoje, aptartos egzistuojančios 
problemos, pasidalyta ir gerąja patirtimi. 

Į Tarptautinei neįgaliųjų dienai skirtą konferenciją susirinko gausus būrys neįgaliųjų.



Šeduva: 

Baimė: įgimta  
ir užkrečiama

Kas yra baimė? Tai tikro ar tariamo pavojaus jaus-
mas. Psichologai patikslina: baimė – tai emocija, są-
lygojama savisaugos instinkto, patirtų išgyvenimų ir 
auklėjimo.

Baimė mums įgimta. Tačiau bijantis – ne visada bai-
lys. Vienas pasaulinio garso kalnų slidininkas, trasomis 
lekiantis 130 km per valandą greičiu, baisiai išsigąsta pa-
matęs... vorą. Drąsius karo vadus Cezarį ir Napoleoną 
kamavo... kačių fobija. O daugelis mūsų moterų? Pa-
mačiusios mažą, pilką pelytę klykdamos šoka ant stalo. 

Neretai galima sutikti žmonių, „įgijusių“ po kelias 
fobijas. Vieni bijo tamsos arba priešingai – ryškios švie-
sos, ypač žaibavimo, antriems siaubinga skristi lėktuvu, 
apskritai juos šiurpina aukštybės, dar kitus kirbina neri-
mas susirgti, o sunegalavus tegalvoti apie mirtį. Moks-
lininkai yra suskaičiavę apie 300 fobijų.

Baimę žmonės dažnai patys sau įsikala. Ji užkrečia-
ma kaip sloga. Bet jokia nelaimė nėra tokia didelė, kad 
dėl jos reikėtų pulti į visišką neviltį. Tačiau nuolatinis 
iš išorės veikiantis nuogąstis paprastai sukelia paniką – 
tiek vidinę, tiek visuomeninę. Pakanka prisiminti pra-
ėjusius metus, kai diena dienon žiniasklaidoje buvo es-
kaluojama mintis, kad štai netrukus, gruodžio mėnesį, 
įvyks pasaulio pabaiga pagal majų kalendorių. Žmonės 
ėmė raustis gilyn į žemę, kaupė maisto produktus, dau-
gelis be perstojo meldėsi prašydami Dievo globos. Šiam 
bauguliui pasidavė net žinomas Lietuvos sportininkas, 
į savo sodybą susivežęs kalną konservų.

Kartais sunku suprasti, kodėl sąmyšį, net siaubą, 
sėja mokslininkai, skelbiantys, kad arti nuo žemės pra-
skries asteroidas, esą galintis ir mūsų planetą užkabin-
ti. Tada ji bus sudrebinta, kilusios tamsios dulkės am-
žinai uždengs saulę ir žmonijai ateis galas. Įtikėjus to-
kia lemtimi beatodairiškų įsitikinimų žmogui, o labiau-
siai – religinių sektų atstovams gyvenimas pasidaro ne-
beprasmingas, pliūška valia ir noras priešintis bet ko-
kiai žemiškai negandai.

Man atrodo, jog derėtų skirti baimės jausmą nuo 
baikštumo, nors tai giminingos sąvokos. Nuolatinis 
baikštumas paprastai atsiranda kai tenka išgyventi vie-
ną baimę po kitos. Šie išgyvenimai negali neturėti įta-
kos žmogaus psichikai. Baikštumas stabdo asmenybės 
veiklumą, slopina sumanymus, principingumą, kitas 
dvasines vertybes.

Yra daug įvairaus rango vadovų, kuriems tokie silp-
navaliai labai parankūs. Naudodamiesi situacija (eko-
nominė krizė, nedarbas, darbuotojų konkurencija, jų 
sveikatos būklė ir kt.) jie sugeba taip paveikti menkes-
nės kvalifikacijos valdinius, pirmiausiai baikštuolius, 
kad šie nedrįsta net cyptelėti, nors yra skriaudžiami ir 
ujami. Juokinga manyti, kad visokios darbo inspekci-
jos, kontrolieriai, teismai jiems gali padėti. Ne be reika-
lo emigruojantys tautiečiai kaip savo išvykimo priežastį 
nurodo ne vien mažą uždarbį, bet dažniausiai ir antrąją 
sąlygą – teisingumo bei dėmesio stoką.

Grumdamiesi dėl savo vietos po saule, ne visi gali 
būti drąsūs ir kovingi, ne kiekvienas nori galingesniam į 
akis teisybę rėžti, nemalonę užsitraukti. Tačiau drebėda-
mi prieš nuožmų darbdavį patys save nuvertiname, pa-
brėžiame bejėgiškumą. Juk ne į karinę žvalgybą einame, 
ne į kosmosą skrendame, ne su lazda puolame pistoletu 
ginkluotą plėšiką. Kovojame su skriaudiku, kuris, gavęs 
atkirtį, dažniausiai pats pasirodo bailys. Galų gale, pa-
sak prancūzų rašytojo ir filosofo Mišelio de Montenio, 
kas bijo kančios, tegu jau ir kenčia iš baimės.

Medikai sako, jog fobiją, įkyrios baimės būseną, ga-
lima gydyti psichoterapija. Tačiau neteko girdėti, kad 
gydytojo pagalbos prašytų žmogus, bijantis voro, pe-
lės, be aiškios priežasties nemėgstantis kitataučių. Ži-
noma, psichiatro pamokymai nepakenktų. Tik ar ne 
paprasčiau būtų vengti fobijas sukeliančių situacijų. 
Kas įgimta, gamtos užprogramuota, sunku pakeisti. 
Net Onore de Balzakas patarė, jog kartkartėmis, atsi-
žvelgiant į aplinkybes, trauktis iš bailumo laikoma su-
maniu manevru.

Šilutės r. 

 Irmina Beneševi-
čiūtė laiške „Bičiulystei“ pa-
pasakojo apie Šeduvoje pami-
nėtą Tarptautinę neįgalių-
jų dieną. 

Gruodžio 3-oji – Tarp-
tautinė neįgaliųjų diena. 
Ta proga prasmingai buvo 
paminėta Šeduvoje, čia 
surengtas koncertas Ra-
dviliškio rajono neįgalie-
siems. Renginį žaismingai 
pradėjo Šeduvos miesto 
kultūros namų direktorė 
Izolina Staniulienė. Ji pa-
pasakojo, kuo prasminga 
gruodžio 3 diena, primi-
nė apie neįgaliųjų judėji-
mą Lietuvoje.

Renginio metu veikė 
Šeduvos miesto neįgalių-
jų draugijos narių darbe-
lių bei Radviliškio dailės 
mokyklos lankytojų tapy-
tų paveikslų paroda. Svei-
kinimo žodį tarė Radviliš-
kio rajono administraci-
jos direktorė Jolanta Mar-
gaitienė. Ją sujaudino gra-
žūs neįgaliųjų darbai bei 

jautrūs žodžiai apie juos. 
Administracijos direktorė 
aktyviems neįgaliesiems 
įteikė Radviliškio rajono 
mero Dariaus Brazio pa-
dėkos raštus. Už indėlį į 
draugijos veiklą bei akty-
vumą mero padėkos raš-
tai įteikti ir Šeduvos mies-
to neįgaliųjų draugijos na-
rėms Valei Bonderievai ir 
Vidai Baikovai. 

Šeduvos miesto seniū-
nas Justinas Pranys taip 
pat pasveikino neįgaliuo-
sius, o Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkei Romual-
dai Pranskietienei įteikė 
Lietuvos Respublikos tris-
palvę vėliavą. 

R.Pranskietienė padė-
kojo svečiams, pasveiki-
no neįgaliuosius, palinkė-
jo jiems sveikatos ir savi-
tarpio pagalbos, supratimo 
ir būti visada tokiais pat 
aktyviais. R.Pranskietienę 
sveikino ir Šeduvos mies-
to neįgaliųjų draugijos ta-
ryba, jie padėkojo už pir-
mininkės nuoširdų darbą. 

Po oficialios dalies pra-
sidėjo neįgaliesiems skirtas 

koncertas. Jame dalyvavo 
ir salėje sėdinčiųjų širdis 
džiugino Lizdeikos gim-
nazijos ir dienos užimtu-
mo skyriaus vokalinis an-
samblis, vadovaujamas 
Dariaus Palucko. Taip pat 
originalų spektaklį parodė 
mėgėjų teatras iš Šniūrai-
čių. Skambėjo ir Šeduvos 
miesto neįgaliųjų draugi-
jos ansamblio „Verdenė“ 
(vadovas Vladas Bonde-
rievas) dainos. Žaismingai 
neįgaliuosius pasveikino ir 

Artėjant Tarptautinei 
neįgaliųjų dienai Švėkšnos 
skyriaus neįgaliųjų drau-
gija pakvietė savo narius 
ir svečius į šventę. Rengi-
nys prasidėjo šv. Mišio-
mis Švėkšnos šv. Apašta-
lo Jokūbo bažnyčioje. Jas 
už neįgaliuosius aukojo 
Švėkšnos parapijos klebo-
nas Saulius Katkus.

Kaip visada, draugijos 
narių nepamiršo ir Švėkš-
nos seniūnas A.Šeputis, 
kuri nuoširdžiais žodžiais 
pasveikino susirinkusiuo-
sius. Jis pasidžiaugė neįga-
lių žmonių dvasios stipry-
be ir mokėjimu nepasiduo-
ti likimo negandoms, taip 
pat padėkojo Šilutės rajono 
neįgaliųjų draugijos Švėkš-
nos skyriaus pirmininkei 
Ingritai Riterienei už inicia-
tyvas, neretai garsinančias 
Švėkšnos miestelį.

I.Riterienė džiaugė-
si, kad žmonės neužsida-
ro tarp keturių sienų, ieš-
ko ir randa sau tinkamos 
veiklos, kartu kuria, ben-
drauja, pramogauja ir ke-
liauja, o susirinkę kiekvie-
ną ketvirtadienį, dalija-
si kasdieniais rūpesčiais, 
vieni kitus paguosdami, 
geru žodžiu pastiprinda-
mi. Pirmininkė pakvie-
tė čia pat, bažnyčioje, pa-
klausyti Saugų moterų vo-
kalinio ansamblio „Vaka-
rė“ (vadovė D.Žilionienė) 
adventinių giesmių kon-
certo.

Po pamaldų, po baž-
nyčios erdvėje įvykusio 
muzikos ir žodžio spek-
taklio, nuskambėjus po-
ezijos posmams bei kiek- 
vieno sielą suvirpinu-
siems garsams, neįgalie-
ji kartu su svečiais susė-
do prie bendro pietų stalo. 
Prelatas Petras Vincentas 
Stukas palaimino šventi-

nį vaišių stalą, linkėjo kan-
trybės, susiklausymo, su-
pratimo, gebėjimo matyti 
ne tik juodas, bet ir baltas 
gyvenimo spalvas. Jis at-
kreipė dėmesį, kad mini-
ma ne tik Neįgaliųjų die-
na, bet ir Advento pra-
džia. Tai – rimties ir su-
sikaupimo, dvasinių ap-
mąstymų metas.

Netilo kalbos ir lin-
kėjimai, kiekvienas norė-

jo pasakyti kažką nuošir-
daus ir šilto, pasidžiaug-
ti, kad nėra atstumti, kad 
gali būti drauge. Sve-
čiams I.Riterienė dovano-
jo adventinius vainikus. 
Savo kūrybos paskaitė 
draugijos narė Irmina Bū-
dvytienė. Nuoširdumu 
dvelkiantis renginys susi-
rinkusiesiems padovanojo 
glėbį gerų emocijų. 

Violeta ASTrAuSkieNė

 Laimutė Kandra-
tienė pasidalijo savo įspū-
džiais iš Vilkaviškyje sureng-
tos Neįgaliųjų dienai skirtos 
šventės. 

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos miesto 
grupės narius mūsų vado-
vė A.Laimantavičienė lap-
kričio pabaigoje sukvietė 
paminėti Neįgaliųjų die-
ną. Į renginį susirinko 56 
neįgalieji. Buvo ir svečių: 
premjero A.Butkevičiaus 
padėjėjas A.Neiberka, ra-
jono Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė V.Jasionienė, 
Bartninkų neįgaliųjų gru-
pės atstovai, Alvito vo-
kalinis ansamblis „Šir-

Vilkaviškis:
vinta“, vadovaujamas 
V.Venclovos. 

Susirinkusiuosius su 
Neįgaliųjų dienos proga 
pasveikino A.Laimantavi- 
čienė. Ji palinkėjo svei-
katos, laimės, vilties ir 
priminė, kad mūsų ra-
jono Neįgaliųjų draugi-
ja jau gyvuoja 25 metus. 
Ta pačia proga minėjome 
ir Draugo dieną – dėl to 
ant kiekvieno stalo buvo 
padėtas didelis obuolys, 
kaip draugystės simbolis. 
A.Laimantavičienė primi-
nė svarbiausius šiais me-
tais atliktus darbus. Tai pa-
žintinės ir poilsinės kelio-
nės, renginiai. Koncertavo 
ansamblis „Likimas“. Va-
dovė pasiguodė, kad an-
sambliečiai neturi autobu-

so, o 12 ansamblio narių jo 
reikia išvykoms. Ji taip pat 
pateikė ir miesto grupės fi-
nansinę ataskaitą. 

Scenoje išsirikiavo gra-
žiai pasipuošę alvitiečių 
vokalinio ansamblio „Šir-
vinta“ dainininkai. Klau-
sėmės, šiek tiek pritarda-
mi, 3 skambių dainų. Ty-
los minute ir degančiomis 
žvakutėmis buvo pagerbti 
mirusieji Neįgaliųjų drau-
gijos nariai. 

V.Jasionienė padėko-
jo A.Laimantavičienei už 
jos aktyvią veiklą, o susi-
rinkusiuosius pasveikino 
Neįgaliųjų dienos proga, 
palinkėjo sveikatos, stip- 
rybės, pabrėždama, kokie 
mes esam reikalingi vie-
ni kitiems. Premjero pa-

gražių akimirkų dovano-
jo Šeduvos miesto kultū-
ros namų humoro grupė 
„Sprandžina“, vadovau-
jama I.Staniulienės. Juoko 
netrūko ir jauniems, ir se-
niems. Gražiomis daino-
mis koncertą užbaigė Še-
duvos kultūros namų ko-
lektyvas „Užuovėja“ (va-
dovas Edvinas Kažukaus-
kas). Koncerto pabaigoje 
kartu su ansambliu „Užuo-
vėja“ visi salėje atsistoję su-
dainavo bendrą dainą. 

Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena

Draugijos pirmininkė Romualda Pranskietienė (viduryje) su 
mero padėkas gavusiomis nominantėmis: Valė Bonderieva ir 
Vida Baikova.

Svečiams padovanojo adventinius vainikus.

dėjėjas A.Neiberka perda-
vė A.Butkevičiaus sveiki-
nimus Neįgaliųjų dienos 
proga.

Susirinkimo metu bu- 
vo pasveikinti garbaus  
amžiaus sulaukę neįgalie-
ji jubiliatai. 

Bartninkietė E.Šalto-
nienė prisiminė savo jau-
nystę. Savo kūrybos eilė-
raščių paskaitė B.Zuba- 
vičienė. Buvusi Neįgalių-
jų draugijos primininkė 
B.Miliūnienė padainavo 
dainą. Vėliau vaišinomės 
savo atsineštais skanėstais, 
mus linksmino ansamblis 
„Širvinta“, o rajono Neį-
galiųjų draugijos darbuo-
toja V.Nagrockienė buvo 
sugalvojusi įvairių klausi-
mų, žaidimų. 
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Pasvalys: 
Jau daugelį metų neįgalūs 

žmonės gruodžio pradžioje mini 
savo šventę. Tarptautinės neįga-
liųjų dienos paminėti mūsų ra-
jono neįgalūs žmonės pirmiau-
sia rinkosi į Pasvalio Jono krikš-
tytojo bažnyčią, kur šv. Mišias 
už juos laikė vikaras Jarosla-
vas Anuškievič. Po mišių minė-
jimo dalyviai ir svečiai ėjo į Pas-
valio kultūros centrą, kurio sce-
noje šviesiomis spalvomis suži-
bo Pasvalio specialiosios moky-
klos mergaičių sukurta suknelių 
kolekcija „Juoda-balta“. 

Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Eglė Vegy-
tė, pradėdama renginį, pakvietė 
tylos minute pagerbti išėjusius 
į amžinybę mūsų draugijos na-
rius. Pakilęs į sceną Pasvalio baž-
nyčios klebonas dekanas Algis 

Neverauskas šiltais tėviškais žo-
džiais pasveikino šventės daly-
vius, palinkėjo jiems atjautos ir 
supratimo, vilties ir tvirto tikėji-
mo, kad ir negalią turintis žmo-
gus gali ne tik imti, bet ir daug 
duoti aplinkiniams. Pasvalio ra-
jono savivaldybės meras Gin-
tautas Gegužinskas pasidžiau-
gė draugijos veiklos ketvirčio 
amžiaus jubiliejumi ir įteikė Pas-
valio rajono neįgaliųjų draugijai 
padėką. Gerbiama Pasvalio gy-
dytoja Regina Mitrienė užtikri-
no, kad medicinos mokslo nau-
jovės tikrai palengvins neįgalių-
jų dalią. Pasvalio pirminės as-
mens sveikatos priežiūros cen-
tro vadovas Vilius Povilionis pa-
linkėjo visiems rajono neįgalie-
siems sveikatos ir sėkmės. Svei-
kinimo žodžius iš broliškos Lat- 
vijos perdavė Bauskės invalidų 
draugijos sportininkų sekcijos 
atstovas Juris Gailitis. Kalbėjo 

Druskininkų savivaldybės 
neįgalieji Tarptautinę neįgalių-
jų dieną paminėjo lapkričio 29-
ąją. Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkas Raimundas Tenenis pa-
sveikino susirinkusius bičiulius 
ir palinkėjo būti sveikesniems, 
daugiau bendrauti, visas iški-
lusias problemas spręsti kar-
tu. Jei tai nepavyks, tada ieško-
ti galimybių kreipiantis į aukš-
tesnes instancijas. Tylos minu-
te buvo pagerbti iškeliavusieji 
Amžinybėn.

Renginyje dalyvavo Sei-
mo narė, Socialinių reikalų ir 
darbo komiteto pirmininkė 
K.Miškinienė, Sodros Alytaus 
skyriaus Druskininkų skyriaus 
direktorė R.Vamžinavičienė, sa-
vivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vyriausioji specialistė 
B.Petrikienė, Socialinių paslau-
gų centro direktorė A.Aleksienė, 
bendrijos „Druskininkų vil-
tis“ pirmininkė L.Sadauskienė. 
Seimo narė įteikė padėkas 
R.Teneniui ir LSKD „Guboja“ 
Druskininkų skyriaus sociali-
nei darbuotojai D.Lukošiūnaitei. 
Šventės dalyviams ji linkėjo neiš-
senkančios vilties ir optimizmo, 
Aukščiausiojo pagalbos ištve-
riant negandas, suteikiant jėgų 
gyventi oriai. K.Miškinienė pri-
siminė susitikimą su neįgaliai-
siais Vilniuje, kuriame dalyva-

Druskininkai: vo ir prezidentė D.Grybauskaitė. 
Ten ji pažadėjusi visada globo-
ti neįgaliuosius, kol bus šiame 
poste. Visos garbingos viešnios 
perdavė ne tik nuoširdžius svei-
kinimus ir linkėjimus, bet ir ska-
nias saldžias dovanas. Neįgalių-
jų draugijos ansamblis „Rasa“ 
(vadovas Algimantas Padegi-
mas) skaidrino nuotaiką, gai-
vino širdį nauja muzikine pro-
grama. Populiarios dainos, Na-
deždos bei Monikos deklamuo-
jamos eilės buvo džiaugsmingai 
sutiktos, dainuotos kartu. 

R.Tenenis dėkojo draugijos 

Su garbiomis viešniomis...

šventę parėmusioms įmonėms, 
organizacijoms. Jis pasveikino 
jubiliatus, įteikė 2014 m. sieni-
nius kalendorius ir rašiklius, o 
visiems – po mažytį kalendoriu-
ką. Prie kavos, arbatos puode-
lio žmonės toliau dalijosi įspū-
džiais, rūpesčiais ir džiaugsmais.

Už Druskininkų savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos narius, 
visus negalią turinčius žmones 
Druskininkų švč. Mergelės Ma-
rijos Škaplierinės bažnyčioje  
sekmadienį, gruodžio 1d., buvo 
aukotos šv. Mišios. 

Alvyra GrėBliūNieNė

Pasvalio rajono Sveikatos ir so-
cialinės paramos skyriaus dar-
buotojos, o taip pat Seimo nario 
Antano Matulo padėjėjos, kurios 
įteikė padėkas aktyviems drau-
gijos nariams. 

Nuotaikingą koncertą susi-
rinkusiesiems dovanojo Pasvalio 
muzikos mokyklos auklėtiniai, 
vadovaujami D.Norvydienės, 
Valakėlių vaikų folklorinio an-
samblio jaunimėlis, vadovauja-
mas Alberto Bertašiaus. Meni-
nę dalį užbaigė iki ašarų žiūro-
vus sujaudinęs jausmingas sce-
ninis vaizdelis „Keliai, kuriais iš-
eina ruduo“, režisuotas Dianos 
Aukštulienės. 

Prasmingos, jautrios kalbos ir 
nuotaikingas koncertas leido dar 
kartą suprasti, kad esame apsup-
ti šiltų ir nuoširdžių žmonių, ku-
rie padeda pasijusti laimingiems.

Vilius GrABSkiS
Autoriaus nuotr.

Meninę dalį užbaigė iki ašarų žiūrovus sujaudinęs jausmingas scenos vaizdelis „Keliai, kuriais išeina ruduo“.

 Egidijus Šatas „Bičiulys-
tei“ papasakojo apie tai, kaip bir-
žiečiai paminėjo Neįgaliųjų dieną. 

Biržų rajono neįgaliųjų drau-
gija Tarptautinę neįgaliųjų die-
ną pradėjo minėti lapkričio 29-
ąją išvyka į Ramongalių kaimo 
bendruomenės namus. Čia susi-
rinko ne tik šio, bet ir aplinkinių 
kaimų neįgalieji. Iš Biržų atvy-
ko draugijos ansamblis „Ištver-
mingieji“ ir literatų klubo „Sva-
jokliai“ nariai. Ansamblio daini-
ninkai ir literatai šventėje paro-
dė savo programą. 

Prie bendruomenės durų 
svečius smagiu maršu pasitiko 
kaimo kapela. Susirinkusiuo-
sius pralinksmino „Svajoklių“ 
Ritos Balčiunienės ir Jono Baltu-
šio humoristiniai eilėraščiai. Rita 
apgailestavo, kad kaime likusios 
vienos našlės, o Jonas kaip tik 
ieškojo sau poros. Renginį paį-
vairino iš gretimo Kupiškio rajo-
no Antašavos kaimo atvykusios 
moteriškės, kurios suvaidino ke-
letą humoristinių vaizdelių.

Bendruomenės namų vedėją 
Ireną Vasiliauskienę, surengusią 
šią gražią šventę, sveikino Biržų 
rajono Vabalninko seniūnė Lilija 
Vaitekūnienė, kitų kaimų bend- 
ruomenių pirmininkai, Bir-
žų rajono savivaldybės tary-
bos narė Nijolė Šatienė, rajo-
no Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Lidija Dainiuvie-
nė. Po meninės dalies bend- 
ruomenės namų šeimininkė Ire-
na pakvietė pabendrauti prie 
vaišių stalo. Griežiant kapelos 
„Ramgala“ muzikantams salėje 
sukosi poros.

Gruodžio 3 dienos popietę 
biržiečiai, susirinkę į rajono kul-
tūros namų salę, pratęsė Neįga-
liųjų dienos minėjimą. Renginį 
pradėjo kultūros namų jaunieji 

šokėjai, kurie atliko keletą lietu-
vių liaudies šokių. Juos pakeitė 
LASS Biržų rajono filialo ansam-
blio dainininkai, vadovaujami Li-
nos Januševičienės. Ypač gražią 
programą parodė Biržų sociali-
nių paslaugų centro globotiniai. 
Vadovė Jūratė Garnelienė juos iš-
mokė keleto šokių, groti skudu-
čiais. Centro globotinių grojamos 
melodijos, šokiai ir finalinė dai-
na, kuriai pritarė visa salė, ryš-
kiai parodė, ko gali pasiekti žmo-
gus, turintis negalią, jei teisingai 
ir kantriai su juo dirbama. 

Po meninės programos į sce-
ną vienas po kito ėjo sveikintojai. 
Šiltus, padrąsinančius žodžius 
tarė savivaldybės Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Eugenija 
Prokopovičienė, merė Irutė Var-
zienė, jos pavaduotoja Stasė Eita-
vičienė. Solidžią dovaną – sporti-
nę aprangą – Neįgaliųjų draugi-
jos nariams įteikė svečias iš Vil-
niaus, Biržų žemėje išaugęs Ri-
tas Vaiginas. Tokią pat dovaną 
išvakarėse į draugiją atvežė irgi 
Biržuose gimęs ir augęs Seimo 
narys Aleksandras Zeltinis. Ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
L.Dainiuvienė padėkojo visiems 
draugijos rėmėjams, aktyviau-
siems nariams, draugijos būrelių 
vadovams įteikė padėkos raštus. 

O prie šio renginio gražiau-
sio, prasmingiausio akcento pri-
sidėjo daugelis žmonių. Visą mė-
nesį kultūros namuose įvairių 
renginių metų buvo renkami 
pinigai, kurie buvo skirti padė-
ti jaunam vaikinui, prieš keletą 
metų avarijoje patyrusiam sun-
kią traumą, po to ilgai buvusiam 
komoje, įsigyti treniruoklį. Su-
rinkti pinigai Neįgaliųjų dienos 
minėjimo metu ir buvo perduo-
ti Deimantui Vaičiulėnui. Juos su 
geriausiais linkėjimais įteikė sa-
vivaldybės merė. Tikimės, kad 
treniruoklis padės jaunuoliui dar 
greičiau atsistoti ant kojų.

Biržai: 

Tarptautinę neįgaliųjų žmo-
nių dieną Lazdijų rajono neįga-
lieji paminėjo dviejose vietose: 
Veisiejuose ir Teizuose. 

Pirmiausiai renginys vyko Vei-
siejų socialinių paslaugų centre. 
Čia šventinį minėjimą pradėjo ra-
jono Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Onutė Černiauskienė. Ji pa-
sveikino šio krašto neįgaliuosius 
su svarbia ir visiems miela šven-
te, papasakojo apie draugijos ta-
rybos atliekamus darbus. 

Šventėje dalyvavo ir neįga-
liuosius pasveikino savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėja Lina Margelienė, Seimo na-
rės K.Miškinienės patarėjas, ra-
jono tarybos narys Saulius Pet- 
rauskas, Veisiejų miesto ir Vei-
siejų kaimiškosios seniūnijų se-
niūnai Juozas Rutkauskas ir Ze-
nonas Sabaliauskas, Veisiejų pa-
rapijos klebonas Žydrūnas Bur-
nys. Svečiams įteiktos neįgalių-
jų rankomis padarytos dovanos. 

Šventės dalyvius pamaloni-
no Neįgaliųjų draugijos ansam-
blis „Atjauta“ ir Veisiejų kultūros 
namų liaudiškos muzikos kape-
la „Veisieja“. 

Lazdijai: Kitas renginys vyko Teizų se-
niūnijoje. Po šv. Mišių Šventeže-
rio parapijos bažnyčioje neįgalieji 
atvyko į Teizų seniūnijos salę, čia 
Neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
O.Černiauskienė šventės daly-
viams taip pat papasakojo apie 
draugijos tarybos darbą. Visiems 
rajono neįgaliesiems ji palinkėjo 
susitelkimo įveikiant jų gyvenime 
esančius sunkumus ir negandas. 

Šventės dalyvius pasveiki-
no ir dovanų įteikė meras Ar-
tūras Margelis. Jis patikino, kad 
rajono savivaldybės taryba ir to-
liau skirs deramą dėmesį bei pa-
ramą neįgaliesiems. Šiltus svei-
kinimo žodžius tarė Sociali-
nės paramos skyriaus vedėja 
L.Margelienė, Šventežerio para-
pijos klebonas Egidijus Jurevi-
čius. O.Černiauskienė svečiams 
įteikė darbščiųjų rankų būrelio 
pagamintų dovanų. 

Šventės dalyvius linksmino 
„Atjauta“ ir Teizų laisvalaikio sa-
lės dainininkai. 

Vėliau vyko vakaronė. Jos 
metu neįgalieji linkėjo vieni ki-
tiems geros sveikatos, susikau-
pimo Advento metu, deramai 
sutikti ir paminėti šv. Kalėdas ir 
Naujuosius 2014 metus.

Juozas rASiuliS

Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena
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Daktaras
Aiskauda

Šaltalankio uogos
Nors šaltalankis buvo la-

bai vertinamas Senovės Romos, 
Graikijos ir Tibeto gydytojų, ta-
čiau vėlesniais amžiais, atsiradus 
įvairioms kitoms gydymo prie-
monėms, jis buvo primirštas. Ta-
čiau jo niekada neužmiršo Euro-
pos ir Azijos liaudies medicina. 
Beje, kai Pasaulio sveikatos orga-
nizacija prieš II pasaulinį karą pa-
skelbė duomenis, jog kas penktas 
žmogus, vartojantis antibiotikus 
ir kitus stipriai veikiančius šiuo-
laikinius vaistus, nors ir išsigydo 
nuo pagrindinės ligos, tačiau po 
to suserga vaistlige, susidomėji-
mas tokiais unikaliais augalais, 
kaip šaltalankis, nepaprastai iš-
augo. Deja, įvairius šios krypties 
tyrimus teko nutraukti, – prasi-
dėjo karas.

Šaltalankį pasaulio moksli-
ninkai vėl prisiminė tik XX a. ant- 
roje pusėje. Įdomu tai, jog šalta-
lankis tuomet buvo pripažintas 
vaistiniu augalu iš karto, o Kini-
jos mokslininkai nustatė, jog šal-
talankis turi per 100 gyvybiškai 
svarbių medžiagų. Pavyzdžiui, 
šaltalankio uogose rasta gintaro 
rūgšties. Pastaroji turi unikalią 
savybę – suranda nesveikas ląs-
teles ir jas gydo, susilpnina rent-
geno spindulių, kai kurių toksiš-
kų vaistų (pvz., barbitūratų, an-
tibiobitų), streso ir kai kurių kitų 
veiksnių neigiamą poveikį orga-
nizmui. Beje, gintaro rūgštis tai-
koma gydant išsėtinę sklerozę, 
epilepsiją, galvos smegenų ir šir-
dies smulkiųjų kraujagyslių skle-
rozę, centrinės nervų sistemos ir 
dar kai kurias ligas. 

uogos su medumi: gydomosios savybės, 
liaudiški receptai (3)

Gydomosios savybės
Šaltalankio sultys ir aliejus 

pasižymi stipriomis antisklero-
tinėmis, antialerginėmis, anti-
bakterinėmis savybėmis, pade-
da sergant angina, plaučių už-
degimu, pleuritu (krūtinplėvės 
uždegimu, kurį dažniausiai su-
kelia mikrobai arba jų toksinai; 
taip pat šią ligą gali sukelti na-
vikai, kraujo, reumatinės ligos, 
nuodingi medžiagų apykaitos 
produktai, krūtinės ar šonkau-
lių trauma), ryklės migdolų (ton-
zilių) uždegimu, ryklės gleivinės 
uždegimu, parodontoze, pulpitu 
(danties pulpos [danties minkš-
timo, užpildančio jo ertmę] už-
degimu), stomatitu (burnos glei-
vinės uždegimu, kurį sukelia 
vėjaraupiai, skarlatina, raudo-
nukė, dizenterija, difterija, gri-
pas, kvėpavimo organų, širdies 
ir kraujagyslių sistemos ligos), 
cheilitu (lūpos uždegimu, kurį 
sukelia cheminės medžiagos, 
lūpų dažai, dantų pastos, elik-
syrai, vaistai, alerginės reakci-
jos, vėjas ir t. t.), sloga, reumatu,  
podagra, hipovitaminoze (liguis-
ta būsena, kurią sukelia vitaminų 
stoka organizme), tinka gydant 
audinių medžiagų apykaitos su-
trikimus, apsinuodijimus gyv-
sidabriu, stiprina kraujagyslių 
sieneles, mažina ir lėtina raume-
nų atrofijos procesus (šiuo tiks-
lu šaltalankio produktus vartoja 
kosmonautai pasiruošimo skry-
džiams, ilgalaikių skrydžių metu 
bei grįžę į Žemę). Be to, šaltalan-
kio uogos duoda naudos gydant 
virškinimo organų (skrandžio, 
žarnyno, kepenų, tulžies latakų), 

šlapimo organų, sąnarių, odos, 
endokrinines (belatakių liaukų) 
ir kai kurias kitas ligas. 

liaudiški receptai
Įvairių šalių liaudies medici-

noje ypač vertinami nesudėtin-
gi, tačiau pakankamai efektingi 
šaltalankio uogų (arba jų sulčių) 
su natūraliais priedais receptai, 
skirti tiek profilaktikai, tiek gy-
dymui.

Angina. 1) Sumaišoma stik-
linė šaltalankio uogų sulčių su 
stikline medaus. Geriama po 
šaukštą pašildyto mišinio kas 
10–15 minučių lėtai nuryjant. 
Per dieną išgeriama visa stiklinė. 

2) Sumaišomi 2 šaukštai šal-
talankio uogų sulčių su 2 šaukš-
tais morkų sulčių, stikline šil-
to pieno ir 1/2 šaukštelio me-
daus. Mišinys vartojamas po 2–3 
šaukštus kas 2–3 valandas.

Užkimimas. Sumaišomi 2 
šaukštai šaltalankio uogų sulčių 
su 1/2 stiklinės šilto pieno ir 1/2 
šaukštelio medaus. Geriama po 
stiklinę mišinio 3–4 kartus per 
dieną nedideliais gurkšniais 10–
15 minučių prieš valgį. Kas ne-
gali vartoti pieno, jį gali pakeisti 
tokiu pat kiekiu pašildyto nega-
zuoto mineralinio vandens (šiuo 
atveju neįmaišomas medus).

Persišaldymas. 100–200 g 
džiovintų šaltalankio uogų už-
plikoma 3 stiklinėm verdančio 
vandens, įmaišoma 1/2 šaukšte-
lio medaus, indas uždengiamas. 
Iki miego likus 1–2 valandoms iš-
geriama atvėsusio antpilo po 1–2 
stiklines ir šiltai apsiklojama (taip 
siekiama gerai išprakaituoti).

Vitaminų stygius. Šaukštas 
šaltalankio uogų užplikomas  
stikline verdančio vandens, in-
das uždengiamas. Po 30 min. 
antpilas perkošiamas per dvigu-
bą marlę (arba specialų sietelį), 
įmaišoma 1/2 šaukštelio medaus 
ir geriama po 1/3 stiklinės 3 kar-
tus per dieną prieš valgį.

Mažakraujystė. Litras van-
dens pakaitinamas iki užverda 
(toliau nevirinama), paskui į jį 
suberiami gabaliukais supjaus-
tyti 5–6 obuoliai, indas užden-
giamas. Po 2 val. antpilas perko-
šiamas per dvigubą marlę (arba 
specialų sietelį), įpilama dviejų 
morkų sulčių, 1/2 stiklinės šal-
talankio uogų sulčių, įmaišoma 
1/2 šaukštelio medaus. Visas mi-
šinys išgeriamas per dieną nedi-
delėmis porcijomis.

Bendra pastaba: ligoniai, ku-
rie dėl vienokių ar kitokių prie-
žasčių negali vartoti medaus, 
gali jo atsisakyti (ši nuoroda tin-
ka visiems šiame rašinyje pa-

teiktiems receptams). 

kam netinka šaltalankio 
uogos ir jų sultys

Kai kuriems žmonėms, var-
tojantiems šaltalankio uogas ir 
sultis, galimos (pasitaiko retai) 
alerginės reakcijos, kurios pasi-
reiškia bendru silpnumu, niež-
tinčiais odos išbėrimais, veido 
pabrinkimu, burnos sausumu, 
buku skausmu širdies plote.

Be to, šaltalankio produktai 
taip pat nevartotini sergant ūmi-
nėmis skrandžio, žarnyno, ka-
sos, tulžies pūslės, kepenų ligo-
mis. Antai sergant gastritu, kai 
yra padidėjęs skrandžio sulčių 
rūgštingumas, šaltalankio uo-
gose ir jų sultyse esančios orga-
ninės rūgštys dar labiau susarg-
dina skrandį. Tas pats pasakyti-
na ir apie šlapimo organų (inks-
tų, šlapimo pūslės) akmenligę ,– 
minėtos rūgštys padidina šlapi-
mo rūgštingumą.

romualdas OGiNSkAS

(atkelta iš 1 psl.)

studentus ir jiems suteikti koky-
biškas studijas.

Norima perimti gerąją 
patirtį 

Įgyvendindami pirmąjį pro-
jektą VšĮ „Ypatingi žmonės“ už-
mezgė ryšius su prancūzų kom-
panija „Eo Guidage“, su kuria 
šiemet pradėjo glaudžiau ben-
dradarbiauti. „Eo Guidage“ turi 
didelę patirtį kuriant ir diegiant 
negalią turinčiųjų navigaciją, 
orientaciją ir savarankiškumą ge-
rinančius produktus ir sistemas. 
Ši įmonė gamina įvairios paskir-
ties garsinius švyturius aklie-
siems, įrangą garsiniams švieso-
forams, multisensorinius žemė-
lapius ir kitą panašios paskirties 
produkciją, padedančią neįga-
liems žmonėms geriau orientuo-
tis, tapti mobilesniais. Jų sukur-
tos įvairios multisensorinės sis-
temos, specialūs interjero spren-
dimai naudojami tokiose daugu-
mai žinomose vietose, kaip Ei-
felio bokštas Paryžiuje, parduo-
tuvių tinklas „Orange“, Pary-
žiaus, Nicos viešasis transportas 
ir kt. Lietuvoje universalaus di-
zaino idėjos randa vis daugiau 
bendraminčių ir šalininkų, to-

dėl prancūzų šios srities spren-
dimai gali būti ne tik įdomūs, bet 
ir naudingi.

Ne vieną neįgaliųjų gyve-
nimą palengvinantį produktą 
siūlo ir UAB „Biomedika“. Šios 
įmonės padalinio „Biomedika – 
priemonės neįgaliesiems“ tiks-
las – visas savo žinias ir dėmesį 
skirti specialiųjų poreikių tenki-
nimui, siekiant neįgalių žmonių 
savarankiškumo ir socialinės in-
tegracijos. Padalinys daugiausia 
orientuojasi į regos negalią turin-
čių žmonių poreikius. Viena iš 
opiausių neregių problemų yra 
kasdieninių priemonių „kalbė-
jimas“ bei saugi navigacija. Tarp 
„Biomedikos“ siūlomų produk-

Ypatingiems žmonėms reikia 
pritaikytos aplinkos

tų – ir lietuviškai kalbantis stali-
nis laikrodis, virtuvės bei vonios 
svarstyklės, spalvų detektorius, 
o šių metų naujovė – lietuviškai 
kalbantis rankinis laikrodis. Jį ne-
regiai jau gali gauti iš Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centro. 

Prancūzai teigia, kad iki 2015 
metų jų šalyje neįgaliesiems turi 
būti pritaikyti visi visuomeni-
nės paskirties pastatai, o švieso-
forai – skleisti garsinius signa-
lus. Pasak A.Staševičienės, jeigu 
panašaus pobūdžio įstatymai ar 
kiti teisės aktai būtų priimti ir 
Lietuvoje, jie labai pagerintų ne-
įgalių žmonių (tarp jų ir aklųjų) 
mobilumą.

emilija STONkuTė 

Poezija, daina, menas ge-
rokai praturtina neįgalių-
jų kasdienybę, visų pirma – 
sudaro sąlygas bendrauti ir 
nesijausti kitokiais, nei ap-
linkiniai. Todėl literatų bū-
relio „Liepsnelė“ vadovės 
Monikos Jaciunskienės pa-
siūlymui organizuoti tar-
mių popietę visi „Artrito“ 
klubo nariai pritarė ir no-
rinčių dalyvauti programo-
je buvo daug.

Šventė „Buvom, esam, 
būsim lietuviai“ surengta 
siekiant paminėti Tarmių 
metus. Globalizacijos am-
žiuje grėsmė išnykti anglų, 
vokiečių, prancūzų, rusų ir 
kitų didesnių tautų kalboms 
nėra didelė. Mažos tautos – 
lietuviai, latviai, estai – turi 
pačios daryti viską, kas įma-
noma, kad ateityje išsaugo-
tų ir būsimosioms kartoms 
paliktų neįkainojamą tur-
tą – gimtąją kalbą ir jos tar-
mes. Šįkart popietę, kaip ir 
dera, pradėjo organizato-
rė M.Jaciunskienė. „Turime 
išsaugoti tarmes, – kalbėjo 
ji, – kad ilgiau išliktų Lietu-

va, nes kad gyventų medis, 
turi rūpintis ir medžio ša-
knimis. Tarmės – tautos gy-
vybingumas.“

Savo eilės nekantriai lau-
kė gimtinės tarmėmis kal-
bančios kupiškietė Danutė 
Sinkevičienė, žemaitės Ma-
rytė Mosteikienė, Zita Beke-
šienė ir, žinoma, didžiausias 
būrys dzūkių: Aldona But-
kauskienė, Danutė Mazėtie-
nė, Regina Kasparavičienė, 
Anelė Majauskienė ir kitos.

 „Branginkime tarmę, 
motinų į lūpas mums įdė-
tą“, – skambėjo dalyvių lū-
pose, o Danutės mokomą se-
novinę motulės dainą dai-
navo visi popietės dalyviai. 

Tai ne vienintelė melodi-
ja, skambėjusi tą popietę. Pa-
ėmus į rankas armoniką Ge-
nutei Bartnykienei, dainas 
traukė visi. Popietei kruopš-
čiai ruošėsi visi dalyviai. Jie 
parengė gausų dzūkiškų pa-
tiekalų stalą. Ant stalo pui-
kavosi ir jubiliejiniai Onu-
tės Jomantienės bei Angelės 
Stravinskaitės pyragai.

romutė uDrAkieNė

Te nepaliečia tėvų 
kalbos senatvės gruodas

Rengiamos rekomendacijos, kaip pritaikyti aplinką neįgaliesiems.
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„Sekundės“ laikraštyje išspausdintame Ingos Kontrimavičiūtės 
straipsnyje pasakojama apie neįtikėtinus reikalavimus Panevėžy-
je norint gauti techninės pagalbos priemonių. 

Panevėžiečiai sarkastiškai 
juokauja, kad miesto valdinin-
kai žino, kaip taupiai ir efek-
tyviai net bekojus pastatyti ant 
kojų. Neįgaliųjų vežimėlius, ra-
mentus, funkcines lovas ir ki-
tas technines priemones išduo-
dantis Socialinių paslaugų cent- 
ras ligonių reikalauja pateikti ne 
tik gydytojų pažymą, bet ir gy-
venamosios vietos deklaraciją. 
Kadangi pastarosios be notaro 
patvirtinto įgaliojimo Savival-
dybė neišduoda net ligonio arti-
miesiems, dažnas spjauna į tokią 
pagalbą ir vežimėlių ar ramentų 
„kalėdoja“ per pažįstamus.

Tėvukui neįgaliojo vežimėlį 
bandęs parūpinti Viktoras Čir-
gelis svarsto, kad sunku būtų 
sugalvoti didesnį absurdą nei 
žmogų amputuotomis kojomis 
siuntinėti iš vienos savivaldy-
bei pavaldžios įstaigos į kitą. Kai 
V.Čirgelio 75-erių tėveliui gydy-
tojai amputavo koją, gavęs siun-
timą iš šeimos gydytojos, sūnus 
nuvažiavo į Socialinių paslau-
gų centrą tikėdamasis parvež-
ti vežimėlį. Tačiau V.Čirgelio 
buvo paprašyta pateikti ir tėvu-
ko gyvenamosios vietos dekla-
raciją. O ją, pasirodo, išduoda 
tik pačiam žmogui. Vyras aiš-
kino, kad tėvas gi negali atva-
žiuoti, nes neturi neįgaliojo veži-
mėlio, bet nieko nepešė. Kad tė-
vukui parvežtų vežimėlį, sūnui 
teko pasirūpinti įgaliojimu – tar-
tis su notaru, kad šis atvažiuo-
tų pas neįgalųjį į namus. Nota-
ras tokiai paslaugai surado lai-
ko tik po savaitės. Dar jo nesu-
laukus V.Čirgeliui teko tėvuką 
skubiai vėl vežti pas gydytojus, 
senoliui buvo amputuota ir ant- 
roji koja. Kol neįgalusis ėjo per 
medikų rankas, V.Čirgelis spėjo 
pasirūpinti ir įgaliojimu.

„Pusė metų praėjo, kol gavau 
tėvuko gyvenamosios vietos de-
klaraciją. Negaliu suprasti, kaip 
šiais laikais neįgalius žmones dėl 
tokių dalykų siuntinėja iš vienos 
įstaigos į kitą“, – šokiruotas su 
panevėžiečiais biurokratais su-
sidūręs V.Čirgelis. 

Panevėžio socialinių paslau-
gų centro reikalavimai apstulbi-
no ir Tatjaną Bujac, ieškojusią ra-
mentų traumą patyrusiam tėčiui. 
Moteris stebisi, kaip XXI amžiuje 
savivaldybei pavaldi įstaiga ne-
turi prieigos prie jos elektroninės 
duomenų bazės. Iš centro išpra-
šyta atnešti pažymos apie tėčio 
gyvenamąją vietą T.Bujac nebe-
grįžo. Ligonis ir jo artimieji nu-
sprendė nesižeminti ir kaip nors 
išsiversti be valdiškų ramentų. 

Panevėžio socialinių paslau-
gų centro direktorius Valdema-
ras Misevičius pripažįsta, kad 
jo vadovaujamas centras – bene 
vienintelis Lietuvoje, neturintis 
prieigos prie socialinių paslau-
gų informacinės sistemos, tačiau 
instaliuoti programą, leidžian-
čią prisijungti prie jos, centrui 
esą ne pagal kišenę – kainuotų 
50 tūkst. Lt. 

Socialinių paslaugų centras 
pagaliau sugalvojo, kaip inter-
neto amžiuje pačiam susirinkti 
duomenis apie techninių prie-
monių prašytojus. „Šiuo metu 
dirbame su Savivaldybės In-
formacinės visuomenės plėtros 
skyriumi. Arba tiesiogiai jung-
simės prie Registrų centro duo-
menų bazės, bet kiekvienas pri-
sijungimas įstaigai kainuos apie 
3 Lt, arba iš Savivaldybės gau-
sime miesto gyventojų registra-
cijos mėnesio duomenis“, – tei-
gė V. Misevičius. Tai leis nebe-
siuntinėti ligonių pažymos į sa-
vivaldybę.

Patyčios iš neįgaliųjų

Michailovas, kitų draugijų, Sei-
mo narių atstovai.

Į šventę susirinkusius neįga-
liuosius ir svečius šiltai pasvei-
kino draugijos pirmininkė. Ty-
los minute pagerbėm Anapilin 
išėjusius organizacijos narius.

15 pirmininkavimo metų su-
kakties proga S.Arbutavičienę 
sveikino svečiai, miesto neįga-
liųjų amatų būrelio atstovai, an-
samblio „Jovaras“ kolektyvas ir 
kt. Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė padėkojo už pagalbą rė-
mėjams, draugijos tarybos na-

Panevėžys:

riams, jiems įteikė po angelą. 
Po išsakytų kalbų, sveikini-

mo žodžių buvo skaitomos ei-
lės, koncertavo „Senolių“ choras, 
vadovaujamas Violetos Žadei-
kienės, taip pat – ansamblis „Jo-
varas“ ir jo vadovas V.Kokalas.

Svečiams buvo išdalinti už-
imtumo būrelio pagaminti su-
venyrai – žirgo formos žvaki-
dės. Renginio metu veikė už-
imtumo būrelio paroda, kurio-
je buvo eksponuojami suveny-
rai, veltos sagės, papuošalai ir 
kiti dirbiniai. 

Jurbarkas: 
Neminėkime skausmo, vienatvės,
Nesišaukim ir liūdno rudens,
Lai pro nerimą, miglą vienatvės
Džiaugsmo aidas viltim nuskardens.

(M.Balašaitis)

Lapkričio 28 dieną Jurbar-
ko rajono neįgaliųjų draugi-
jos nariai rinkosi miesto kultū-
ros cent-ro didžiojoje salėje, kur 
buvo minima Tarptautinė neį-
galiųjų diena. Visus susirinku-
siuosius pasveikinusi draugijos 
pirmininkė V.Pieniutienė pasi-
džiaugė nuveiktais darbais, pa-
dėkojo rėmėjams, kurie nepagai-
lėjo nei savo laiko, nei lėšų. Visa-
da į pagalbą atskuba Seimo na-
rys B.Pauža, rajono savivaldy-
bės, sporto komiteto darbuoto-
jai, Socialinių paslaugų centro 
direktorė G.Gudaitienė, Socia-
linės paramos skyriaus vedėja 
A.Zabalujeva, Sutrikusio intelek-
to jaunuolių darbo centro direk-
torė R.Andriuškienė, seniūnai ir 
seniūnijų socialiniai darbuotojai. 

Reikia tik pasidžiaugti, kad 
šiemet šventę organizuoti nuo-
širdžiai padėjo kultūros centras, 
vadovaujamas J.Masiukonienės. 
Atsikūręs rajono neįgaliųjų 
draugijos vokalinis ansamblis, 
beje, pakeitęs buvusį pavadini-

mą į naują – „Draugystė“ – turi 
ir kitą vadovą A.Petruitį, kuris į 
veiklą įtraukė ir keletą balsingų 
vyrų. Dainininkai pradžiugino 
neįgaliuosius naujai išmoktomis 
dainomis. Sutrikusio intelek-
to jaunuolių darbo centro lan-
kytojai parodė jausmingą mu-
zikinę vaidybinę kompoziciją 
„Draugystės alėja“. Skirsnemu-
nės bendruomenės teatro kolek-
tyvo parodytas J.Žemaitės spek-
taklis „Trys mylimos“ sulaukė 
gausybės plojimų. Beje, Motinos  
vaidmenį jame atliko ilgame-
tė Neįgaliųjų draugijos narė 
J.Galbuogienė. 

V.Žemliausko vadovauja-
mos kaimo kapelos atlikėjai 
skambia muzika džiugino visus, 
besirenkančius į renginį. Kultū-
ros centro fojė veikė ir rankdar-
bių būrelio moterų sukurtų dir-
binių paroda, čia buvo galima 
įsigyti ir patikusį gaminį. 

Belieka tik pasidžiaugti, kad 
šventė pavyko, kad susitikome 
su likimo bičiuliais, pabendra-
vome, pasidalijome džiaugs-
mais ir, kas be ko, vargais. Ta-
čiau visi vargai nublanksta, kai 
esi šalia bendraminčių, jauti jų 
šiltą petį prie savojo. 

Onutė ČirViNSkieNė

Į šventę susirinko gausus būrys žiūrovų. 

 Genovaitė Skrupskienė 
papasakojo, kaip Neįgaliųjų dieną 
paminėjo Panevėžio miesto neįga-
liųjų draugija.

Pakiliai nusiteikę, šventiškai 
pasipuošę Panevėžio miesto ne-
įgaliųjų draugijos nariai bei sve-
čiai rinkosi į Neįgaliųjų dienos 
šventę, kuri vyko Bendruomenės 
rūmų renginių salėje. Visus pa-
sitiko švelniai skambantys mu-
zikos garsai. 

Mūsų draugijai jau 25-eri.  
Net 15 metų jai vadovauja Sta-
nislava Arbutavičienė. Ji sten-
giasi organizuoti šventes, subur-
ti žmones į draugiją. Nuolat ren-
giami susitikimai su gydytojais, 
skaitomos paskaitos, skatinama 
bendra veikla.

Neįgaliųjų dienos šventėje 
dalyvavo Panevėžio miesto eme-
ritas vyskupas Jonas Kauneckas, 
nuolatinis draugijos renginių 
dvasios vadovas, miesto tarybos 
narys Rimgaudas Misiūnas, Ro-
žyno bendruomenės pirminin-
kė Romualda Šerplienė, Gamti-
ninkų bendruomenės atstovas ir 
seniūnaitis Rimantas Narkūnas, 
Panevėžio miesto Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėjas Viktoras 

 Laima Jezepčikaitė rašo 
apie Varėnoje paminėtą Neįgalių-
jų dieną.

Varėnos rajono neįgaliųjų 
draugija Tarptautinę neįgalių-
jų dieną paminėjo gruodžio 2 d. 
Socialinių paslaugų centre. Mi-
nėjimą pradėjo Varėnos rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkas 
Algis Ulbinas. Renginyje taip pat 
dalyvavo ir jo dalyvius pasveiki-
no l.e.p. Socialinių paslaugų cen-

Varėna: tro direktorė Ramunė Pilelienė. 
Jau dvejus metus Varėnos 

socialinių paslaugų centre vei-
kia Neįgaliųjų draugijos ama-
tų ir meno terapijos būrelis, ku-
riam vadovauja draugijos narė 
Rita Zlatkutė. Šiame būrelyje 
neįgaliesiems siūlomos įvairios 
veiklos: jie gali daryti įvairius 
darbelius iš vilnos, karpyti kar-
pinius, taip pat kurti atvirukus, 
piešti piešinius ir pan. 

Po minėjimo dainavo Varė-
nos rajono neįgaliųjų draugijos 
meno kolektyvas „Atgaiva“, va-

Mirus buvusiai ilgametei Šalčininkų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkei Janinai LIACHOVIČ, nuoširdžiai 

užjaučiame jos artimuosius ir šeimą. 
Vilniaus apskrities neįgaliųjų draugijos 

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius dėl ilgametės  
Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės  

Janinos LIACHOVIČ mirties. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąPaminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena

Neįgaliuosius sveikina vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

dovaujamas Daivos Kielienės, 
kuris neseniai dalyvavo Biršto-
ne vykusioje „Vilties paukštės“ 
šventėje ir savo programa su-
žavėjo žiūrovus. Kur tik bedai-
nuotų šis kolektyvas, niekad ne-
pamiršta dainos „Su gandrais 
ir su lapais žaliais...“ ir visada 
ją padeda atlikti žiūrovai. Taip 
buvo ir čia, Socialinių paslaugų 
centre. Renginyje taip pat grojo 
liaudiškos muzikos kapela „Pa-
partis“, vadovaujama Algio Gla-
vicko. Po renginio visi bendravo 
prie vaišių stalo.

„Pajūrio naujienose“ išspausdintas straipsnis apie koncertą, kurį 
parapijiečiams surengė Kretingos dienos veiklos centro neįgalieji.

Kretingos dienos veiklos cen-
tro neįgalių žmonių instrumenti-
nė vokalinė grupė koncertavo – 
grojo ir giedojo – per vakaro šv. 
Mišias Kretingos katalikų baž-
nyčioje, o po jų pakvietė parapi-
jiečius į vienuolyno refektoriuje 
surengtą tradicinį koncertą „Pa-
būkime kartu“.

Neįgaliųjų muzikos grupei 
vadovaujanti Dienos veiklos 
centro muzikos užimtumo spe-
cialistė Rasa Lapienė sakė, jog 
šiam koncertui jie rengėsi visus 
metus, palaipsniui į programą 

įtraukdami po naują kūrinį  
– iš viso skambėjo 10 melodijų.

„Mokomės groti tokią mu-
ziką, kuri patinka patiems neį-
galiems žmonėms: iš kino filmo 
„Velnio nuotaka“, Čarlio Čapli-
no repertuaro, išmokome ir Mo-
carto kūrinių. Šitie žmonės visus 
metus laukia, kada galės koncer-
tuoti, tarsi norėdami parodyti, 
kad ne vien pagalbos tėra verti, 
bet ir patys gali kažką parody-
ti. Išvien su jais džiaugiasi ir tė-
vai“ – šių susibūrimų svarbą pa-
brėžė R.Lapienė.

Neįgalieji koncertavo 
parapijiečiams

2013 m. gruodžio 12–18 d., Nr. 49 (1168), „Bičiulystė“, „Bičiulystė“5 psl.



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

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gruodžio 16 d. 
9.00 Kobra 11 (88) (kart.) N-7. 

10.00 Duokim garo! (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (196). 13.00 Visi 
namie. Sveiko humoro laida (kart.). 
13.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (kart., subtitruota). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Viena byla dviem (73) N-7. 
17.00 Kobra 11 (89) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.55 
Premjera. Rojus Lietuvoj (58). 19.30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 LRT forumas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.40 Vaka-
ro žinios. 22.55 Užsienio naujienos. 
23.10 Dokumentinio kino vakaras. 
Premjera. Keisčiausi pasaulio gin-
klai. 6 d. Slaptųjų agentų ginklai. Do-
kumentinis serialas. Didžioji Britani-
ja, 2013 m. (Subtitruota). 0.10 Viena 
byla dviem (73) (kart.) N-7. 1.25 Visi 
namie. Sveiko humoro laida (kart.). 

Antradienis, gruodžio 17 d. 
9.00 Kobra 11 (89) (kart.) N-7. 

10.00 „Eurovizijos“ dainų konkurso 
nacionalinė atranka (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (197). 13.00 Na-
cionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (74) N-7. 17.00 Kobra 11 
(90) N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.55 Premjera. Ro-
jus Lietuvoj (59). 19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 
Pinigų karta. Pertraukoje – 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 
22.55 Užsienio naujienos. 23.10 Pri-
sikėlęs faras (31) N-7. 0.10 Viena 
byla dviem (74) (kart.) N-7. 1.25 Dė-
mesio centre (kart.). 

Trečiadienis, gruodžio 18 d. 
9.00 Kobra 11 (90) (kart.) N-7. 

10.00 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok!“ (kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (198). 13.00 Emigran-
tai. Socialinės dokumentikos lai-
da (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (75) N-7. 17.00 Kobra 
11 (91) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.55 Premjera. 
Rojus Lietuvoj 60). 19.30 Bėdų tur-
gus. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.30 Lietuva gali. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.40 Vaka-
ro žinios. 22.55 Užsienio naujienos. 
23.10 Prisikėlęs faras (32) N-7. 0.10 
Viena byla dviem (75) (kart.) N-7. 
1.25 Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, gruodžio 19 d. 
9.00 Kobra 11 ( N-7. 91) (kart.). 

10.00 Rojus Lietuvoj (58, 59) (kart.). 
11.00 Pinigų karta (kart.). 12.00 Na-
melis prerijose (199). 13.00 Bėdų 
turgus. Pokalbių laida (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 
15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (76) N-7. 17.00 Kobra 11 (92) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.55 Premjera. Ro-
jus Lietuvoj 61). 19.30 Klaidos kai-
na. Publicistika N-7. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.30 Specialus ty-
rimas. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 22.55 
Užsienio naujienos. 23.10 Bėgam, 
bėgam! N-7. 1.00 Viena byla dviem 
(76) (kart.) N-7. 2.15 Dėmesio cen-
tre (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 20 d. 
9.00 Kobra 11 (92) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (60, 61) (kart.). 
11.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (200). 13.00 Klai-
dos kaina (kart.) N-7 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Viena byla dviem (77) N-7. 
17.00 Kobra 11 (93) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 19.00 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Duokim garo! Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Durys 

atsidaro. Ved. Lolita Bytautaitė. 23.30 
Detektyvė King (16) N-7. 0.30 Viena 
byla dviem (77) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, gruodžio 21 d. 
5.35 Programos pradžia. 5.45 

Emigrantai (kart.). 6.40 Bėdų turgus. 
Pokalbių laida (kart.). 7.35 Nacionali-
nė paieškų tarnyba (kart.). 8.30 Gim-
toji žemė. 9.00 Džeronimas (2) 9.30 
Odisėjo klajonės (12) 10.00 Linksmo-
ji knyga. 10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 11.30 Pasaulio panora-
ma. 12.00 Pasaulio dokumentika. Au-
drų pasauliai (3). 13.00 Šeštadienio 
detektyvas. Premjera. Inspektorius 
Luisas (4/4) N-7. 15.00 Istorijos de-
tektyvai. 15.30 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (subtitruota). 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.10 Svei-
kinimų koncertas. 18.30 Lyderių tur-
nyras „Žinių riteriai ir damos“. 19.50 
Visi namie. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 „Eurovizijos“ 
dainų konkurso nacionalinė atranka. 
23.00 Premjera. Varšuvos šnipai. Is-
torinė melodrama. Didžioji Britanija, 
Lenkija, 2013 m. (2) N-14. 1.00 Pa-
saulio dokumentika. Audrų pasauliai 
(3) (kart.). Rež. 

Sekmadienis, gruodžio 22 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 8.00 Girių horizon-
tai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Nuo-
tykiai elfų šalyje (19). 9.30 Odisėjo 
klajonės (13). 10.00 Gustavo enci-
klopedija (subtitruota). 10.30 Brolių 
Grimų pasakos (20) Jorindė ir Jorin-
gelis. Vokietija, 2011 m. 11.45 Klau-
simėlis.lt 12.00 Pasaulio dokumen-
tika. Laukiniai Karibai. Lobių salos. 
Didžioji Britanija, 2007 m. 1 d. (Sub-
titruota). 13.00 Detektyvo klasika. 
Premjera. Mis Marpl. Karibų paslap-
tis (.6/1) N-7. 15.00 Šeimų plauki-
mo estafetės „Rūtos Meilutytės tau-
rė“. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.15 „2013 – Europos pilie-
čių metai. 16.45 Žingsnis po žings-
nio. 17.00 Tėvų klasė. 17.30 Sti-
lius. 18.30 Nacionalinis šokio talentų 
konkursas „Šok!“. 20.30 Panorama. 
20.45 Savaitė. 21.15 Premjera. Sva-
jonių komanda 1935. Istorinis f. Latvi-
ja, 2012. N-7 (subtitruota). 23.45 De-
tektyvo klasika. Premjera. Mis Mar-
pl. Karibų paslaptis (6/1) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, gruodžio 16 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (18). 7.25 
Simpsonai (1) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (148) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1796). 10.00 Pamiršk mane 
(18, 19) N-7. 11.00 Vienas namuo-
se 2. Pasiklydęs Niujorke. Komedi-
ja. JAV, 1992 m. 13.30 Antinas Nar-
suolis (34). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (19). 14.30 Simpsonai (2) 
N-7. 15.00 Rosarija (39) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (61) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė (59) N-7. 20.00 Gyvenimas 
yra gražus N-7. 20.30 Žvaigždžių de-
šimtukas N-7. 21.00 Pasmerkti 2 (60) 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 Kerš-
tas (8) N-14. 23.00 Specialioji jūrų po-
licijos tarnyba (129) N-14. 0.00 Ter-
ra Nova (12) N-14. 1.00 Čikagos ko-
deksas (9) N-14. 1.55 Anarchijos 
vaikai (4) N-14. 2.45 Mažylė Houp 
(15, 16) N-7. 

Antradienis, gruodžio 17 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (19). 7.25 
Simpsonai (2) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (149) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1797). 10.00 Pamiršk mane 
(20, 21) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
11.55 Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 
Juodoji skylė (2). 12.55 Ant bangos 
(9). 13.30 Antinas Narsuolis (35). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (20). 
14.30 Simpsonai (3) N-7. 15.00 Ro-
sarija (40) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (62) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (60) 
N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 21.00 Pa-
smerkti 2 (61) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Tėvynė (4) N-14. 23.05 
CSI kriminalistai (16) N-14. 0.05 Ter-
ra Nova (13) N-14. 1.10 Čikagos ko-
deksas (10) N-14. 2.00 Anarchijos 

vaikai (5) N-14. 2.55 Mažylė Houp 
(17, 18) N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 18 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (20). 7.25 
Simpsonai (3) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (150) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1798). 10.00 Pamiršk mane (22) 
N-7. 10.30 Pamiršk mane (23) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 11.55 Kvies-
kite daktarą! N-7. 12.25 Juodoji sky-
lė (3). 12.55 Ant bangos (10). 13.30 
Pilotas Balu (1). 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (21). 14.30 Simpsonai 
(4) N-7. 15.00 Rosarija (41) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (63) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 17.55 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Moterų laimė (61) N-7. 20.00 
Motina ir du sūnūs (15) N-7. 20.30 
Laikykis! N-7. 21.00 Pasmerkti 2 (62) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Vikingų loto. 22.05 Elementaru (14) 
N-7. 23.05 CSI Niujorkas (13) N-14. 
0.05 Melo teorija (1) N-7. 1.05 Čika-
gos kodeksas (11) N-14. 2.00 Anar-
chijos vaikai (6) N-14. 2.50 Mažylė 
Houp (19, 20) N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 19 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (21)  (kart.). 
7.25 Simpsonai (4)  (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (151) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1799). 10.00 Pamiršk 
mane (24, 25) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 11.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
12.25 Juodoji skylė (4). 12.55 Ant 
bangos (11). 13.30 Pilotas Balu (2). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (1). 
14.30 Simpsonai (5) N-7. 15.00 Ro-
sarija (42) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (64) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (62) 
N-7. 20.00 Humoro grandų šou N-7. 
21.00 Pasmerkti 2 (63) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Kobra 11 
(13) N-7. 23.05 Kaulai (13) N-14. 
0.05 Melo teorija (2) N-7. 1.05 Čika-
gos kodeksas (12) N-14. 2.00 Anar-
chijos vaikai (7) N-14. 2.50 Mažylė 
Houp (21, 22) N-7. 

Penktadienis, gruodžio 20 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (1). 7.25 Simp-
sonai (5)  (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (152) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1800). 10.00 Pamiršk mane 
(26, 27) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
11.55 Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 
Juodoji skylė (5). 12.55 Ant bangos 
(12). 13.30 Pilotas Balu (3). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (2). 14.30 
Simpsonai (6) N-7. 15.00 Rosari-
ja (43) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (65) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
18.21 2X2. Apie mokymąsi ir karje-
rą. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Kaip pri-
sijaukinti slibiną. Animacinis f. JAV, 
2010 m. 21.20 Paskutinės atostogos. 
Nuotykių komedija. JAV, 2006 m. 
N-7. 23.45 Aš, tu ir Diupri. Komedija. 
JAV, 2006 m. N-7. 1.50 Zokomonas. 
Nuotykių drama. Indija, 2011 m. N-7. 

Šeštadienis, gruodžio 21 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (44). 7.30 
LEGO Čima legendos (15). 8.00 
Simpsonai (495). 8.30 Sportuok su 
mumis. 9.00 Statybų TV. 9.30 Ma-
myčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 
11.00 Draugės – priešės. Komedija. 
JAV, 2012 m. 12.50 Mokyklos miuzi-
klas 2. Muzikinė komedija. JAV, 2007 
m. 15.05 Prarastasis tamplierių lobis 
3. Nuotykių f. Danija, 2006 m. N-7. 
16.50 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 17.18 2X2. 17.20 Kastlas 
(21) N-7. 18.20 Eurojackpot. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Vienas namuo-
se 3. Komedija. JAV, 1997 m. 21.05 
Neįmanoma misija. Šmėklos proto-
kolas. Veiksmo trileris. JAV, 2011 m. 
N-14. 23.55 Tamsus dangus. Siaubo 
trileris. JAV, 2013 m. N-14. 1.45 Ste-
pas. Drama. Kanada, JAV, Prancūzi-
ja, 2007 m. N-7. 

Sekmadienis, gruodžio 22 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalinė kova (45). 7.30 
LEGO Čima legendos (16). 8.00 
Simpsonai (496) N-7. 8.30 Spor-
tuok su mumis (2). 9.00 Mūsų gyvū-
nai. 9.30 Laikas keistis. 10.00 Bea-
tos virtuvė. 11.00 Paryžiaus mons-
tras. Animacinis f. Prancūzija, 2011 
m. 12.45 Kalėdų norai. Filmas šei-
mai. JAV, 1991 m. 14.35 Teta Hele-
na. Romantinė komedija,. JAV, 2004 
m. N-7. 16.55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 17.25 Grožio archi-

Pirmadienis, gruodžio 16 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (24). 6.50 Tomas 
ir Džeris (7). 7.20 Vėžliukai nindzės 
(19) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (178) N-7. 8.50 Užburtoji 
Ela. Nuotykių f. šeimai. Didžioji Bri-
tanija, JAV, 2004 m. (kart.) 10.40 
Skonis (kart.). 12.45 Na, palauk! 
(6). 12.55 iKarli (16). 13.25 Vėžliukai 
nindzės (20). 13.55 Audra (31) N-7. 
15.00 Atpildas (12) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.45 Namai, 
kur širdis (96). 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 Nuo...Iki.... 
21.30 Žinios. Verslas. 22.00 Judan-
tis objektas (19) N-7. 23.00 Alkatra-
zas (5) N-7. 0.00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (14) N-7. 
0.55 Karališkos kančios (25) N-7. 
1.50 Rubikonas (6) N-7. 

Antradienis, gruodžio 17 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (25). 6.50 Tomas 
ir Džeris (8). 7.20 Vėžliukai nindzės 
(20) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (179) N-7. 8.50 Policijos 
akademija 5. Užduotis Majamio pa-
krantėje. Komedija. JAV, 1988 m. 
(kart.). 10.30 Lietuvos balsas (kart.). 
12.55 iKarli (17). 13.25 Vėžliukai 
nindzės (21). 13.55 Audra (32) N-7. 
15.00 Atpildas (13) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.45 Namai, 
kur širdis (97). 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 Pašėlusios 
močiutės N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.00 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Absoliutus blogis. Pomirtinis 
gyvenimas. Veiksmo f. JAV, Kanada, 
Prancūzija, Vokietija, 2010 m. N-14. 
23.55 Įstatymas ir tvarka. Specialių-
jų tyrimų skyrius (15) N-7. 0.50 Ka-
rališkos kančios (26) N-7. 1.45 Ru-
bikonas (7) N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 18 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (26). 6.50 Tomas 
ir Džeris (9). 7.20 Vėžliukai nindzės 
(21) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (180) N-7. 8.50 KK2 
(kart.) N-7. 9.45 Judantis objektas 
(19) (kart.) N-7. 10.50 Igorio Niko-
lajevo koncertas. Meilė – vieninte-
lė viltis (kart.). 12.45 Na, palauk! 
(5). 12.55 iKarli (18). 13.25 Vėžliu-
kai nindzės (22). 13.55 Audra (33) 
N-7. 15.00 Atpildas (14) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.45 Na-
mai, kur širdis (98). 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 Bai-
siausia mano gyvenimo savaitė (3) 
N-7. 21.05 Nusikaltimų TOP 10 N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 21.45 Renka-
mės Europą. 22.00 VAKARO SEAN-
SAS Derybininkas. Veiksmo f. JAV, 
Vokietija, 1998 m. N-14. 0.50 Kara-
liškos kančios (27) N-7. 1.45 Rubi-
konas (8) N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 19 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (27). 6.50 Tomas ir 
Džeris (10). 7.20 Vėžliukai nindzės 
(22) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (181) N-7. 8.50 KK2 (kart.) 
N-7. 9.40 24 valandos (kart.) N-7. 
10.25 Nuo...Iki... (kart.). 11.20 Pa-
šėlusios močiutės (kart.) N-7. 12.15 
Baisiausia mano gyvenimo savai-
tė (3) (kart.) N-7. 12.55 iKarli (19). 
13.25 Vėžliukai nindzės (23). 13.55 
Audra (34) N-7. 15.00 Atpildas (15) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 Namai, kur širdis (99). 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 22.00 
VAKARO SEANSAS Azartiniai žai-
dimai. Veiksmo f. JAV, 2000 m. 0.10 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius (16) N-7. 1.05 Ties riba 
(8) N-14. 2.00 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 20 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (28). 6.50 Tomas ir 
Džeris (11). 7.20 Vėžliukai nindzės 
(23) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (162) N-7. 8.50 KK2 
(kart.) N-7. 9.40 KK2 penktadienis 
(kart.) N-7. 11.05 Valanda su Rūta 
(kart.). 12.55 iKarli (20). 13.25 Vėž-
liukai nindzės (24). 13.55 Audra (35) 

N-7. 15.00 Atpildas (16) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 va-
landos N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 KK2 penktadienis N-7. 21.00 
PREMJERA 30 metų – pati pradžia. 
Jubiliejinis Dimos Bilano koncertas. 
2013 m. 22.45 Troja. Istorinė drama. 
Didžioji Britanija, JAV, 2004 m. N-14. 
2.00 PREMJERA Pasilinksminimas. 
Siaubo trileris. JAV, 2009 m. (S). 

Šeštadienis, gruodžio 21 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (18). 6.55 Didysis fil-
mukų šou (24). 7.20 Policijos aka-
demija (38). 7.45 Krepšininkai (5). 
8.10 Agentas Šunytis (11). 8.35 Be-
nas Tenas prieš ateivius. Lemia-
ma kova (35). 9.00 Ponas Bynas 
(12). 9.30 Padėkime augti. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Brolyčio Zuikio 
nuotykiai. Animacinis f. JAV, 2006 
m. 11.25 Elfas. Komedija šeimai. 
JAV, 2003 m. 13.25 Mano puikio-
ji auklė (5, 6). 14.30 Didingasis am-
žius (31). 16.45 Viešbutis Grand Ho-
tel (37) N-7. 18.30 Žinios. 19.00 Lie-
tuvos balsas. 21.30 SUPERKINAS. 
PREMJERA Pradžia. Veiksmo trile-
ris. Didžioji Britanija, JAV, 2010 m. 
N-14. 0.30 Karštas kubilas – laiko 
mašina. Nuotykių komedija. JAV, 
2010 m. N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 22 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (19). 6.55 Didysis fil-
mukų šou (25). 7.20 Policijos aka-
demija (39). 7.45 Krepšininkai (6). 
8.10 Agentas Šunytis (12). 8.35 Be-
nas Tenas prieš ateivius. Lemiama 
kova (36). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 
Apie ūkį ir bites. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Policijos akademija 6. Mies-
to apgultis. Komedija. JAV, 1989 m. 
11.40 Žiedų valdovas. Karaliaus su-
grįžimas. Nuotykių f. JAV, Naujoji Ze-
landija, Vokietija, 2003 m. N-7. 15.45 
Mano puikioji auklė (7, 8). 16.45 Ne 
vienas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 
Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 
Skonis. 21.30 AUKSINIS SEKMA-
DIENIO KINAS. PREMJERA Meilė 
seilė 2. Komedija. Rusija, 2008 m. 
N-7. 23.35 Pašokime. Romantinė 
komedija. JAV, 2004 m. N-7. 1.45 
Pradžia (kart.) Veiksmo trileris. Di-
džioji Britanija, JAV, 2010 m. N-14. 

Pirmadienis, gruodžio 16 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų 
mūšis (kart.) N-7. 9.00 Katie Fforde. 
Diagnozė. Meilė. Romantinė dra-
ma. Vokietija, 2012 m. (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (48) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Meilės sala (3) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (52). 
15.30 Avataras (11). 16.00 Prokuro-
rų patikrinimas (49) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Spąstai (12) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Prajuokink 
mane N-7. 21.30 Skafandras ir dru-
gelis. Drama. JAV, Prancūzija, 2007 
m. N-14. 23.50 Sausas įstatymas. 
Atviras karas (3) N-14. 1.00 Spąstai 
(12) (kart.) N-7. 2.00 Prokurorų pati-
krinimas (49) (kart.) N-7. 3.05 Bam-
ba TV. S. 

Antradienis, gruodžio 17 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 9.00 Vaikai Lobių saloje. 
Salos pabaisa. Nuotykių f. JAV, 2004 
m. (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų pati-
krinimas (49) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mei-
lės sala (4) N-7. 15.00 Narutas. Vie-
sulo kronikos (53). 15.30 Avataras 
(12). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(50) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Spąs-
tai (13) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dvi-
račio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 Širdžių ėdikės. Romantinė 
komedija. JAV, 2001 m. N-14. 0.00 
Gyvi numirėliai (14) N-14. 1.00 Spąs-
tai (13) (kart.) N-7. 2.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (50) (kart.) N-7. 3.05 Bam-
ba TV. S. 

Trečiadienis, gruodžio 18 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Jūrų velniai (11, 12) (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(50) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Meilės sala (5) 
N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kronikos 
(54). 15.30 Avataras (13). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (51) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Spąstai (14) N-7. 19.30 
Žinios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra 
kaip yra N-7. 21.30 Instinktas. Trile-
ris. JAV, 1999 m. N-14. 0.00 Informa-
torius. Trileris. JAV, 1999 m. N-14. 
3.15 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gruodžio 19 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 9.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 10.00 Ekstrasensų mū-
šis (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų pati-
krinimas (51) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mei-
lės sala (6) N-7. 15.00 Narutas. Vie-
sulo kronikos (55). 15.30 Avataras 
(14). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(52) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Spąs-
tai (15) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dvi-
račio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 Žiaurūs laikai. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 2005 m. N-14. 23.50 Karo 
vilkai. Likvidatoriai 3 (3) N-14. 0.50 
Spąstai (15) (kart.) N-7. 1.50 Proku-
rorų patikrinimas (52) (kart.) N-7. 2.55 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, gruodžio 20 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 10.00 Svotai (13) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (52) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Meilės sala (7) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (56). 
15.30 Avataras (15). 16.00 Proku-
rorų patikrinimas (53) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Spąstai (16) N-7. 19.30 
Žinios. 20.00 Daktaro Parnaso fan-
tazariumas. Nuotykių f. Didžioji Bri-
tanija, Kanada, Prancūzija, 2009 m. 
N-7. 22.25 Amerikietiškos imtynės 
(47) N-7. 23.25 Prezidento patikėti-
nis 2. Spąstai teroristams. Veiksmo 
f. JAV, 2002 m. N-7. 1.15 Instinktas. 
Trileris. JAV, 1999 m. (kart.) N-14. 
3.40 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gruodžio 21 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.) N-7. 8.00 Galileo (46) N-7. 
08.30 Atsargiai – moterys! (5) N-7. 
9.00 Nerealu! N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Šefas rekomenduoja. 11.00 
Galiūnų čempionų lygos etapas Bra-
zilijoje. 12.00 Dviese prieš gamtą. 
Luiziana (4) N-7. 13.00 Dviračio šou 
(kart.). 14.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 15.00 Svotai (14) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Jūrų 
velniai (13) N-7. 18.00 Ekstrasensų 
mūšis N-7. 19.00 Savaitės kriminalai 
N-7. 19.30 Vaikai Lobių saloje. Salos 
paslaptis. Nuotykių f. JAV, 2004 m. 
N-7. 21.15 MANO HEROJUS Nokau-
tas. Veiksmo f. JAV, Kanada, 2011 
m. N-14. 23.10 AŠTRUS KINAS Pi-
ranijos 3D. Siaubo trileris. JAV, 2010 
m. (S). 0.55 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gruodžio 22 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (43). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.00 Galileo (47) N-7. 8.30 Tauro 
ragas N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Krepšinio pasaulyje. 10.00 Sekma-
dienio rytas. 11.00 Sveikatos ko-
das. 12.00 Nacionalinė Geografija. 
Pasaulio keistuoliai. Neįprasta mei-
lė (1) N-7. 13.00 Nacionalinė loteri-
ja. 13.30 Dviračio šou (kart.). 14.00 
Sveikinimai. 16.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 17.00 Jūrų velniai (14) N-7. 
18.00 Mistinės istorijos N-7. 19.00 
MEILĖS ISTORIJOS Katie Fforde. 
Šuolis į laimę. Romantinė drama. 
Vokietija, 2012 m. N-7. 21.00 RUSŲ 
KINAS Baladė apie Bomberį. Dra-
ma. Rusija, Ukraina, 2011 m. N-7. 
1.00 Širdžių ėdikės. Romantinė ko-
medija. JAV, 2001 m. (kart.) N-14. 
3.25 Bamba TV. S. 

lrT

TV3

lNk

BTV

tektai N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 X Fakto-
rius. 22.10 Šeima. Trileris JAV, Pran-
cūzija, 2013 m. N-14. 0.30 Paskuti-
nė valia. Trileris. JAV, 2012 m. N-14. 
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pačių įvairiausių institucijų – mi-
nisterijos, profesinės reabilitaci-
jos įstaigų, neįgaliuosius įdarbi-
nančių įmonių atstovai, taip pat 
patys neįgalieji ir visi, kuriems 
rūpi šių žmonių problemos ir 
džiaugsmai.

Renginį pradėjusi socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Al-
gimanta Pabedinskienė išsamiai 
apžvelgė situaciją darbo rinkoje: 
mūsų šalyje yra apie 260 tūkst. 
neįgalių asmenų. Dirba apie 18 
proc. iš jų. Tai nėra labai džiugi-
nanti statistika. 

Ministrė priminė, kad neįga-
liesiems įsidarbinti padeda vals-
tybė: subsidijuojamas jų įdarbi-
nimas, darbo įgūdžių įgijimas, 
darbo vietų steigimas, taip pat 
remiamos socialinės įmonės, tei-
kiama parama kuriant sau darbo 
vietą, veikia profesinės reabilita-
cijos programa. Steigiant naujas 
ar pritaikant esamas darbo vie-
tas įdarbinti 407 asmenys, vers-
lo liudijimus yra įsigiję 170 tūkst. 
neįgaliųjų, socialinėse įmonėse 
šiuo metu dirba apie 4,5 tūkst. 
neįgaliųjų, iš baigusiųjų profe-
sinę reabilitaciją 2013 m. jau įsi-
darbino apie 800 asmenų, maž-
daug pusė visų baigusiųjų pro-
gramą. Ministrė atkreipė dėme-
sį, kad nors pradeda dirbti apie 
50 proc. baigusiųjų profesinę re-
abilitaciją, tačiau per mažai ne-
įgaliųjų išsilaiko darbo rinkoje. 
A.Pabedinskienės teigimu, da-
lyvavimas profesinėje veikloje – 
tai ne tik materialinę gerovę le-
miantis veiksnys. Bet kurio as-
mens profesinio gyvenimo as-
pektai, tokie kaip socialinių ryšių 
užmezgimas, savirealizacija bei 
tobulėjimas, o kartu ir aukštes-
nės savivertės bei didesnio pasi-
tenkinimo gyvenimu galimybės 
yra ne mažiau svarbūs.

Seimo Socialinių reikalų ko-
miteto pirmininkė Kristina Miš-
kinienė taip pat atkreipė dėmesį, 
kad dar labai nedidelė dalis neį-
galiųjų susiranda darbą. Jos ma-
nymu, situacija darbo rinkoje kei-
čiasi, atsiranda vis daugiau gali-
mybių dirbti nuotoliniu būdu, 

Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena

Neįgalieji gali ir nori dirbti
todėl ir neįgaliesiems turėtų būti 
lengviau susirasti darbo vietą. 

Neįgaliųjų šeimos  
verčiasi sunkiai

Profesorius Romas Lazutka 
pabandė moksliškai pavaizduo-
ti neįgaliojo padėtį. Jo teigimu, 
apskritai neįgalumo sąvoka yra 
sąlyginis dalykas – Europos ša-
lyse jis yra nustatomas atsižvel-
giant į skirtingus aspektus, įvai-
ruoja ir kriterijai, pagal kuriuos 
skiriamos išmokos. Jos apskai-
čiuojamos atsižvelgiant ir į am-
žių, į šeimos statusą, lytį, stažą ir 
pan. Lietuvoje šie kriterijai netu-
ri įtakos išmokos dydžiui. 

Statistika rodo, kad neįga-
liųjų, kaip ir kitų gyventojų, ga-
limybė dirbti priklauso nuo ša-
lies ekonominės padėties. Kri-
zės metais nedarbas gerokai iš-
augo, deja, ekonomikai kylant, 
dirbančiųjų skaičius į buvusią 
padėtį nesugrįžo. 

Skaičiai rodo, kad neįgalie-
siems Lietuvoje nelengva. Per-
žvelgus namų ūkių, kuriuose 
yra neįgaliųjų, pajamas (2008 m. 
duomenimis), matyti, kad vie-
nam asmeniui tokioje šeimoje 
tenka 668 Lt. 10 proc. šeimų, ku-
riose yra neįgaliųjų, gyvena itin 
varganai – pajamos vienam žmo-
gui tesiekia 250 Lt. Statistika by-
loja, kad aptariamose šeimose 
svarbiausią pajamų dalį suda-
ro neįgaliųjų išmoka (ne darbo 
ar kitos pajamos), taigi ji yra la-
bai svarbus išgyvenimo šaltinis.

Pasak R.Lazutkos, nors kar-
tais kalbama, kad prieš krizę 
pensijos buvo labai pakeltos, to-
dėl nebūtina jų dabar didinti, vis 
dėlto ir tada jos nekilo tiek, kiek 
atlyginimai. Be to, labai didėjo 
ir kainos. R.Lazutkos manymu, 
reikia įvesti pensijų indeksavi-
mą – kylant kainomis arba atly-
ginimams, automatiškai turėtų 
didėti ir pensijos. 

Vis dėlto neįgaliųjų išmo-
kos per dešimtmetį padidėjo be-
veik 2 kartus. Reikia tikėtis, kad 
ir ateity jos kils. Kita gera nau-
jiena, pasak R.Lazutkos, ta, kad, 

Eurostato duomenimis, sveika-
tos apsaugos prieinamumas (o 
tai labai svarbu neįgaliesiems) 
Lietuvoje yra tarp geriausių Eu-
ropoje (vertinamas brangumas, 
eilių ilgumas ir medicinos pas-
laugų pasiekiamumas geografi-
ne prasme). 

Geri pavyzdžiai įkvepia  
ir kitus 

R.Lazutkos teigimu, neįga-
liesiems labai sunku rasti dar-
bo, kai ir kvalifikuoti sveiki žmo-
nės jo neturi. Jiems turi pagelbė-
ti valstybė. 

Bene daugiausiai diskusijų 
kelia neįgaliesiems įsidarbinti tu-
rinti padėti profesinės reabilitaci-

(atkelta iš 1 psl.)

Nors įsidarbina palyginti ne-
mažai neįgaliųjų, didelė jų dalis 
dirba labai trumpai. Tačiau yra 
ne vienas ir sėkmingo įsidarbini-
mo atvejis. Konferencijoje jie pa-
sidalijo savo patirtimi. Andrejus 
Cvetkovas džiaugiasi po profesi-
nės reabilitacijos naujai atrastais 
savo talentais ir gebėjimais, gali-
mybe jaustis visaverčiu visuome-
nės nariu. Šiuo metu jis dirba odi-
ninku UAB „Vilga“. Pasak vaiki-
no, darbas jam malonus – gami-
na papuošalus, galanterijos dir-
binius ir pan. Andrejui gerai se-
kasi, jo darbu patenkinta ir įmo-
nės vadovė, kuri neįgaliuosius 
įdarbindama nesinaudoja jokia 
valstybės parama. Ji sako, kad 
Andrejus dirba taip, kaip ir kiti, 
negalios neturintys darbuotojai. 
Vis dėlto UAB „Vilga“ vadovė at-
kreipia dėmesį, kad darbe įsitvir-
tina tik kas 3 neįgalusis. 

Viktoras Topol baigė biu-
ro administratoriaus mokymo  
programą ir džiaugiasi, kad pa-
vyko rasti darbą pagal speci-
alybę – jis jau apie metus dir-
ba administratorium labdaros 
ir paramos fonde „Algojimas“. 
Vaikinas nuo vaikystės juda ra-
teliais, jis baigė tik vidurinę mo-
kyklą, tad nepavyko įgyti speci-
alybės. Daug pasiekęs sporte – 
tapęs neįgaliųjų kultūrizmo pa-
saulio čempionu, jis nusprendė, 
kad laikas imtis šiek tiek kitokios 
veiklos. Viktoras džiaugiasi savo 
darbu ir tikisi dirbti dar ne vie-
nerius metus. 

Martynas Ruzgys Valaku-
pių reabilitacijos centre mokėsi 
juvelyro specialybės. Šiuo metu 
jis yra įsidarbinęs UAB „Alte-
ra“, kuri gamina ordinus, meda-
lius, ženkliukus ir pan. Vaikinas 
didžiuojasi, kad būtent ši įmo-
nė darė taures Europos krepši-
nio čempionato laimėtojams. 
M.Ruzgys įsitikinęs, kad neįga-
lieji gali dirbti ir užsidirbti. Ki-
tas juvelyras Aleksandas Suchor 
2 metus dirbo „Aukso centre“, 
o dabar – su žinomu dailininku 
Saulium Vaitiekūnu, jo darbas 
vertinamas.

reikia dirbti su 
entuziazmu 

Savo patirtį pristatęs druski-
ninkietis Robertas Šimonis taip 
pat neįgalus nuo vaikystės. Vai-
kinas baigė filosofijos studijas, 
tačiau darbą susirasti sekėsi sun-
kiai. Pasak jo, daugelis darbda-
vių, išvydę, jog žmogui nusta-
tyta 20 proc. darbingumo, bijo jį 
priimti į darbą, o ir specialybė – 
ne populiariausia. Tada Rober-
tas nusprendė daryti tai, kas jam 
patinka – siūti lėles. Pasirodė, 
kad visai neblogai sekasi. Atsi-
rado nemažai norinčių jų įsigyti. 
O šiuo metu Robertas su Lietu-
vos darbo birža pasirašė sutartį, 
pagal kurią jam suteikta parama 
individualiam meninio siuvimo 
ir skiautinių verslui. Už paramą 
jis nusipirks profesionaliam siu-
vimui reikiamą įrangą. Vaikinas 
sako visai nesigėdijantis to, kad 
būdamas vyras siuva lėles. „Kad 
pasisektų, – sako gera nuotaika 
spinduliuojantis Robertas, – rei-
kia daryti tai, kas patinka, ir su 
entuziazmu.“ 

Pavyzdžių, kad neįgalieji 
gali dirbti, yra ir daugiau – ne-
retai darbo suranda turintieji 
įmonės darbo organizatoriaus, 
apskaitininko, siuvėjo, odinin-
ko, medžio dirbinių gamintojo 
specialybes. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Socialinės aprėpties 
departamento direktorė Viole-
ta Toleikienė pristatė ES 2014-
2020 m. finansavimo laikotar-
pio numatomas paramos kryp-
tis. Ketinama remti sveikatos ir  
socialinių įstaigų infrastruktū-
ros projektus, mažinti atskirtį 
patiriančių asmenų įtrauktį, di-
dinti jų galimybes įsidarbinti, 
gerinti paslaugų prieinamumą, 
remti socialinių įmonių plėtrą ir 
pan. Taigi ir ES parama gali pa-
dėti spręsti neįgaliųjų įdarbini-
mo, didesnio paslaugų prieina-
mumo problemas, tik reikia ja 
tinkamai pasinaudoti.

Aurelija Babinskienė 
Egidijaus Skipario nuotr. 

Kryžiažodis „Šokoladas“
Vertikaliai: 1. Vokalinis kūrinys vie-

nam balsui, atliekamas muzikos instru-
mentams ar chorui pritariant. 2. Sluoks-
nėtas medvilnės pluoštas žaizdoms tverti, 
šilumai palaikyti ir pan. 3. Stabdyti pake-
leivingas mašinas. 4. Liudytojų ar nuken-
tėjusiojo su kaltinamuoju suvedimas pa-
rodymams patikrinti. 5. Moteriškas var-
das, reiškiantis „sidonietė, kilusi iš Sido-
no (dabar Saida Sirijoje)“. 6.  Sportinin-
kė, kurios užduotis – labai greitai eiti. 10. 
Europos tauta, gyvenanti Pirėnų pusia-
salio šiaurėje, Ispanijos ir Prancūzijos pa-
sienyje. 12. Sodai tarmiškai. 15. Šalia sė-
dint. 16. Žiedo apsidulkinimas savo arba 
tos pat veislės augalų žiedadulkėmis. 17. 
Kabamas virvelių tinklas  – guolis poil-
siui. 18. Didžiausias ir tankiausiai gyve-
namas Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Ai-
rijos Jungtinės Karalystės kraštas. 19. Vie-
ta, kur laidojami žmonės. 20. Lotynų Ame-
rikoje – vienkiemis, sodyba, JAV vakaruo-
se  – gyvulininkystės ferma. 21. Porinė 
ilga medinė lentutė sniegu čiuožti, pasi-
spiriant lazdomis. 26. D.Užkuraičio veda-
ma LRT radijo laida „Antroji ...“ 28. Užda-
ra kreivė, gaunama įstrižai perkirtus kūgį 
ar ritinį. 30. Tauta, apsigyvenusi Lietuvo-
je, pakvietus didžiajam kunigaikščiui Vy-
tautui, įkurdinti Trakuose, Vilniuje (gyve-
no Lukiškių priemiestyje, yra jų vardu pa-
vadinta gatvė), netoli Alytaus ir Švenčio-

nyse. 31.  Jūratės mylimasis. 34. Techni-
nės įrangos gamintojas, garsus savo ku-
riamais mikroprocesoriais ir integrinėmis 
schemomis. 36. Limonado pavadinimas. 
38. JAV valstybinė agentūra, atsakinga už 
visas nekarines kosmoso tyrimo progra-
mas. 40. Būklė, kai žmogus visiškai nete-
kęs sąmonės, nepasireiškia refleksai, sutri-
kusios kitos gyvybinės funkcijos.

Horizontaliai: 7. Santykinis tauriojo 
metalo kiekis lydinyje, šio santykio ženklas 
gaminyje. 8. Uogos. 9. Pagrindinė moksli-
nės, meninės kūrybos ar praktinės veiklos 
mintis. 10. Raitelio sėdynė. 11. Ryšys, są-
ryšis, sąsaja. 13. Valstybė Vakarų Afriko-
je, sostinė Akra. 14.  Iškilmingi, patetiš-
ki eiliuoti kūriniai, kuriuose šlovinami žy-
mūs asmenys, svarbūs istoriniai įvykiai, di-
džios filosofinės etinės ar politinės idėjos. 
15. Gaminys iš kakavos, cukraus ir priedų. 
19. Žuvėdrą primenantis vandens paukš-

tis, turintis šaižų balsą ir Persijos imperijos 
įkūrėjas. 22. Savo vertės jautimas, išdidu-
mas; savimeilė, puikybė, garbės, pripažini-
mo siekimas. 23. Sėkminga, vaisinga, naši. 
24. Skaičius. 25. įžūlus, šiurkštus, neman-
dagus žmogus, begėdis, priekabių ieškoto-
jas. 27. Plaštakė, peteliškė. 29. Gimtoji Odi-
sėjo sala. 32. Actekų imperatorius, nužu-
dytas ispano H. Koretso. 33. Garsūs Pran-
cūzijos mados namai. 35. Minkštas bal-
das gulėti ir sėdėti su atramomis nugarai 
ir rankoms. 37. Ten, anoje vietoje, štai kur. 
39. Dedešvinių šeimos visžalis šiltųjų kraš-
tų žolinis augalas, krūmas arba medis (Hi-
biscus). 41. Kasos išduodamas pinigų su-
mokėjimo kvitas. 42. Ankštinių šeimos šil-
tųjų kraštų medis arba krūmas geltonais 
arba baltais žiedais, iš kurio sakų daromi 
klijai. 43. Salų valstybė Viduržemio jūro-
je, pietų Europoje, Europos Sąjungos narė, 
įstojusi kartu su Lietuva.

kryžiažodžio „kryžeivis“ atsakymai: 
(„Bičiulystė“, Nr. 47)

1. Detroitas 2. Gležnumas 3. Puliceris 4. Kapitonas 5. Kalumetas 6. Ganelinas 
7. Bonifacas 8. Pamušalas 9. Perliukas 10. Kryžeivis 11. Liaudegot 12. Saladinas 
13. Tarakonas 14. Aurelijus 15. Celibatas 16. Balaganas 17. Šaunuolis 18. Lazu-
ritas 19. Puritonas 20. Artašatas 21. Pitagoras 22. Kalakutas 23. Sinusitas 24. Va-
tikanas 25. Kamasutra 26. Insulinas 27. Poligonas 28. Sinavadas 29. Litavimas 
30. Pakabutis 31. Poručikas 32. Kaganatas.

Robertas Šimonis džiaugiasi savo 
sukurtomis lėlėmis.

jos sistema. Pasak Valakupių rea-
bilitacijos centro direktorės Edi-
tos Šatienės, galime kai kuo ir pa-
sidžiaugti. Pas mus profesinė re-
abilitacija – dar palyginti nauja 
veikla, kasmet jos kokybę sten-
giamasi gerinti. Įdarbinama vis 
daugiau neįgaliųjų, daugėja no-
rinčių mokytis pagal šią progra-
mą. 2013 m. darbą rado 59 proc. 
ją baigusiųjų. Pasak E.Šatienės, 
Norvegijoje įdarbinama 40 proc. 
profesinę reabilitaciją baigusių 
neįgaliųjų ir tai laikoma geru re-
zultatu. Valakupių reabilitacijos 
centro direktorės manymu, rei-
kia daugiau dėmesio skirti įdar-
binimo vadybininkams, kurie 
padėtų ir rasti darbą, ir išlikti 
darbo vietoje. Šiuo metu neįga-
liųjų įdarbinimui skiriamos vos 
5 darbo dienos. 
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Prie kūrybos 
šaltinio Iš „Bičiulystės“ 

bičiulių kūrybos
o

***
Senokai gyvenu vidur laukų
Atokiam vienkiemyje viena
Vienatvės ugnimi
Apiplikytos visos sienos
Takeliai – malkinėn, į šulinį
Išdeginti vienatvės pėdų ugnimi
Tiek ir tėra toj mano kasdienybėj  
                                                     nulinėj
Vienatvės ugnyje dar nenurimstanti 
                                                             širdis.

***
Tarmių metai dar nesibaigė,  
tad mano gimta tarmė ir mintys  
ta tema.

Mort, Mutiejs i kurorts
Kalbin vis Mutiejs Morto
Traukiam moč i mas kadum nebut 
                                                     kurortan
Palangon, a pri Ratnyčias
Nusiboda man savo ulyčio.
Mort Mutieja pasiklause
Kip erškėts pasišiaušę
Gal tau biesės senio kibina
Še nunešk geriau paršiukam kibiro
Gird ka žvieg kip pasiutė
Bus i vėl suknisė viso kūtė
Man tėp šindi strėns sop
Bus sušals bažnyčio
Su tuo plon undarok...
Kol Mutiejs su paršės galinėjes
Mort let nelet unt pečios užritėje
Mat ji vakar duono kepe
Ti i šindi šilimas užteka.
Senės kailiniais tik užsikloje
Nemiegoje, tėp gulėje i galvoje.
Gal i gerė tie kurortė būt
Ale kam paliktum sudabot ūk
Karve, arkls, jauts, telyč, paršiukė
Vištas, onts, žusiukė,
Su tuk ūk nu pazarėl lig pazarėl
Vakarės runkas i kojas tėp i gel.
Mate vakar Mort
Par tvoro su kaimink Mutiejs kalbėjas
To tik pu kurorts i važinėjas
U sugrįžs tik pučias, girias, sukinėjas
Mislij ka ji dešim metų atjaunėjs.
Ka žinotum kaiminėl
Kukias ti vonias
Sūkurines i perlines
A basein kaskadas čystė sidabrines
Karšts akmens unt nugaras
Vieto masažą ded
Nervs visus vien su adatom atbada
Išmuzoj viso su tuk maklyn
Pasijunt kip iš nauja gims...
Priterške Mutiej, priburbuliava
Musit nepasake
Kiek kurortė tie kainava...
Nė geriau namie unt pečios,
Mort atsidusėje,
Strėnas jo pu kailinės sušila
Nebe tėp i sop
Tegu ain kurortė tie unt vėje...

Jeigu likimas leistų...
Giliau žiemą grimzdama vėsta saulė. 

Praėjo dar viena diena. Diena iš mums su-
teikto gyvenimo limito.

Likimo vagos – ne sraunus vanduo, o 
sušalęs žemės grumstas. Klevų užgesusi 
ugnis. Lemties upelis drumstas.

Pilkos vakaro sutemos užkloja langus. 
Ateina naktis. Visus sutaikanti. Visiems 
nešanti rytdienos viltį. Nesustodamas tiksi 
laikrodis. Skaičiuodamas Tavo gyvenimo 
valandas. Kai už langų gamta nutyla, jauti 
širdyje besikaupiantį nerimą tylų. Ūkda-
mas pralekia traukinys. Kažkas važiuoja. 
Naktyje dar ilgai bilda ratai. Kažkurio-
je stotelėje sustos. Išlips keleivis. Įsižiebs 
tamsiam lange šviesa. Sulaukė. Susitiko! 

Širdį užlieja švelnūs jausmai, lyg rū-
kas, kylantis iš klonių. Skverbiasi į širdį 
žmogaus ilgesys. Prabėga akimirkų ta-
kas. Atrodo, juo eini, eini. Šalia bėga min-
tys, nepasakytos žodžiais. Mąstau – jeigu 
likimas leistų iš praeities ką brangaus pa-
siimti, imčiau juoką nuo lūpų. Jo trupi-
nius visus. Pajusčiau, kad renku juos net 
suklupus. Sakoma – kai juokiasi žmogus, 
nelaimės užsimerkia. O mes taip norime 

Pabūkime 
kartu...

„Pabūkime kartu, kol vienas kitą turi-
me, / kol žvalgomės pro langą užtrukusių 
kely.“ Tokiais Svajūnės Gritkuvienės, ,,su-
grįžėlės“ į Ventos miestelio (Akmenės r.) 
dvasinę padangę, eilėraščio žodžiais pra-
sidėjo popietė – skaitymo klubo ,,Sugrį-
žimai“ susiėjimas, vadovaujamas Petro-
nėlės Raudonikienės – tautodailininkės, 
guldančios mintis ant popieriaus lapo ir 
skaitančios jas visiems. Šis renginys – il-
gesio, liūdesio, blaškymosi vėlyvą darga-
notą rudenį išvijimas iš sielos. 

Jį pradėjo Ventos gimnazijos mokinu-

Minint Tarptautinę neįgaliųjų dieną, 
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos moky-
mo centre Profesinės reabilitacijos sky-
riaus vedėja Regina Mieldažienė atidarė 
žymaus Lietuvos fotomenininko Vytauto 
Daraškevičiaus parodą „Iššūkis likimui“.

Išskirtinėse nuotraukose menininkas 
užfiksavo įdomiausias ir gražiausias aki-

Parodoje „iššūkis likimui“ – kitoks 
žvilgsnis į negalią turinčius žmones

būti laimingi! 
Turi suprasti – ne laikas kaltas, kad ru-

duo šaltas. Kad lyja ir lyja lietus. Kad me-
džiai be lapų lietaus neužstoja. Kad į šir-
dį braunas mintis įkyri. Pasaulis negeras. 
Žmonės pikti. Saulės ilgis žmogus.

Nepajutom, kaip atėjo žiema. Balta. 
Balta. Tapo žemėje šviesu ir jauku. Kol 
mintimi su Tavim, bičiuli, kalbėjau, ir 
naktis praėjo. Už langų varnų kranksėji-
mas ir skrydis. Jos tūps ant tų pačių vir-
bų, kur visą naktį viena prie kitos tupė-
jo. Tūpė ir kėlės kartu. Viena kitą saugojo 
nuo vėjų piktų. Taip paukščiai gyvena. O 
žmonės? Kažin...

Pirmas saulės spindulys praveria du-
ris. Reikia kilti, kiek gali. Reikia dienai už-
stalę paruošt. Pasakyk, žmogau, kuo paį-
vairinti dienų rutiną? Kai atrodo – ne gy-
veni, o rūdiji lėtai, lėtai. Nieko nesakai, bi-
čiuli. Tu tyli kaip paukščius išlydėjęs ru-
duo. Sieloje skleidžiasi lyg žiedas dan-
gaus vaiskumas. O žemė taps balta nuo 
sniego pūgos. Geros Tau, bičiuli, žiemos!

Stefanija FeDulAiTė
Panevėžys

Zinaida Dilytė-Jurėnienė 
Pakaušių km., Panevėžio r. 

kės: deklamavo pasirinktas Svajūnės eiles, 
grojo. Paskui Svajūnė ir jos sūnus Paulius 
ilgai lietė gitaros stygas ir virpino į neįga-
liųjų klubą ,,Dalia“ susirinkusiųjų širdis. 
Eiles skaitė renginio vedėja, pati autorė ir 
visi tie, kam jos – kaip tvarstis ant širdies. 
Visus sujaudino Justino Luotės išsaugoti 
per daugelį metų kaupti Svajūnės ranka 
jo šeimai rašyti sveikinimai, linkėjimai. Jo 
žmona Donata įteikė Svajūnei savo ranko-
mis numezgusi gražų šiltą šaliką. 

Ventos neįgaliųjų klubo ,,Dalia“ vado-
vę Ireną Jatkauskienę ir S.Gritkuvienę sie-
ja daugiau nei 15 metų besitęsianti drau-
gystė. Tai viena kitą be žodžių suprantan-
čios giminiškos sielos, atgaivą randančios 
tame pačiame dvasingumo šulinyje. Kita 
dvasinga siela – P.Raudonikienė, žadėju-
si Svajūnei rudenį nutapyti – savo paža-

dą ištesėjo... 
,,Tarp tų dienų – kaip akmenų – / šio-

kių, tokių, anokių, / atsimenu, kad gyve-
nu – / papasakot nemoku,“ – rašė poetas 
J.Marcinkevičius. Į ,,Dalios“ klubą susiren-
kantys neįgalieji numeta liūdesį, nerimą – 
sunkius kaip akmenis – ir dar labiau švie-
sėja jų sielos, atsimena vėl gyvenantys, ne 
vieniši esantys.

Buvusios ventiškės S.Gritkuvienės, iš-
leidusios jau dvi knygeles, eilėraščiai mė-
giami, skaitomi, deklamuojami. Pagal jos 
piešinius mokiniai kuria miniatiūras. 

Ir tą popietę vėl pabūta kartu, linkėta 
vieni kitiems ilgų dienų, o Svajūnei – ne-
pamiršti Ventos ir greit sugrįžti su trečią-
ja nauja eilėraščių knygele.

Birutė BYTAuTieNė
Venta,  Akmenės r.

mirkas iš įvairių renginių, skirtų neįgalie-
siems. „Mano dėmesį patraukė neįtikėti-
na neįgalių žmonių vidinė stiprybė, kuri 
atsispindėjo jų išraiškose ar tam tikruose 
kūno judesiuose. Likau sužavėtas tuo, kad 
nelaimė, kuri jiems atsitiko, neatėmė iš jų 
noro toliau aktyviai ir visavertiškai gyven-
ti bei džiaugtis kiekviena gyvenimo aki-

mirka“, – sakė V.Daraškevičius.
Pasak parodos autoriaus, tai yra pui-

kus pavyzdys ne tik panašaus likimo žmo-
nėms, bet ir sveikiesiems, kurie dažnai 
skundžiasi ir yra nepatenkinti savo gyve-
nimu. „Negalia – ne priežastis užsidary-
ti tarp keturių sienų. Tad kiekvienas kaž-
kuo nepatenkintas sveikas žmogus turėtų 
pasimokyti optimizmo ir stiprybės iš liki-
mo nuskriaustųjų, kurie nenuleido rankų 
ir nepasidavė juos užklupusiems sunku-
mams“, – sakė fotomenininkas.

Renginyje dalyvavo VšĮ „Mano švie-
sa“ įkūrėja Eglė Budreikaitė, kuri džiau-
gėsi neblėstančiu negalią turinčių žmo-
nių entuziazmu. „Netrukus šiose patalpo-
se, Profesinės reabilitacijos skyriuje, pra-
dėsime vesti dailės terapijos užsiėmimus, 
kurie padės neįgaliesiems kovoti su tam  
tikromis juos kamuojančiomis problemo-
mis“, – teigė E.Budreikaitė. 

Parodos svečius išskirtiniu pasirody-
mu pradžiugino ir populiari dainininkė 
Žaneta Taurinskienė. 

regina MielDAŽieNėParodos atidarymo akimirka.

Skalsi kantrybės duona, nesunki našta
Ne šventės, o kantrioji kasdienybė
Taip vaiskiai žemės varguose mums žiba,
Vilties žiedadulkę į sielą atneša.

A.e.Puišytė

Egidijaus Skipario nuotr.
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