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Į gražia tradicija tapu-
sią muzikos šventę, ku-
rią Tarptautinės neįgalių-
jų dienos proga kasmet 
dovanoja Lietuvos muzikų 
rėmimo fondas ir bendrija 
„Atgaiva“, žmonės iš visos 
Lietuvos buvo pakviesti 
jau 20-ąjį kartą. Pasiklau-
syti Nacionalinėje filhar-
monijoje skambančios 
profesionalios muzikos, 
patirti dvasinį pakylėjimą 
susirinko per 700 neįgalių-
jų, jų artimųjų, socialinių 
darbuotojų. Į Lietuvos mu-
zikų rėmimo fondo (LMRF) 
kvietimą šiemet atsilie-
pė 54 šalies savivaldybės, 
daugelis kurių ne tik pa-
kvietė žmones į šį renginį, 
bet ir transportu kelionei į 
sostinę pasirūpino. 

Tolerancijos link

Galite pasirinkti vieną iš 32 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko- pardavėjo, sandėlininko, ma-
nikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, make-
tavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.

Bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – apgyvendinimas, maitinimas.  

Platesnė informacija www.vzdrmc.lt tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
kviečia negalią turinčius ir šiuo metu nedirbančius asmenis
registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

Svarbiausiasis šiemetinės Tarptautinės neįgaliųjų dienos 
akcentas – susirūpinimas dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių konvencijos įgyvendinimo. Nors Konvencija LR Sei-
me ratifikuota dar 2010 metais, Vyriausybė patvirtino jos 
įgyvendinimo mechanizmą, per 4-erius metus tai nedavė 
jokių rezultatų. Toks neveiklumas Lietuvos neįgaliųjų fo-
rumą (LNF) paskatino surengti eitynes Vilniaus Gedimino 
prospektu, apie šias problemas kalbėta mitinge, jų apta-
rimas pratęstas neįgaliųjų organizacijų atstovų susitikime 
su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi. 

(nukelta į 5 psl.)

„Esame drauge“ – renginys, 
kuriame skleidžiasi talento galia 

Pristatydama susiklosčiusią si-
tuaciją LNF prezidentė Dovilė 
Juodkaitė akcentavo, kad Neįga-
liųjų teisių konvenciją tarptauti-
nė neįgaliųjų bendruomenė pri-
pažįsta pagrindiniu žmogaus tei-
sių dokumentu ir juo vadovauja-
si kaip negalios žmonių konstitu-
cija. Labai svarbu, kad Konvenci-
ja numato ir nacionalinį jos įgy-
vendinimo bei stebėsenos mecha-
nizmą. 33 Konvencijos straipsnis 
apibrėžia pagrindinius principus 
ir kriterijus, kaip šio dokumento 
nuostatos turėtų būti įgyvendi-
namos nacionaliniu lygmeniu – 
be to sunku siekti progreso neį-
galiųjų teisių užtikrinimo srityje. 
Deja, neįgaliųjų nuomone, Lietu-
voje Konvencijos įgyvendinimas 
nėra efektyvus – šio žmogaus tei-
sių dokumento įgyvendinimo ko-
ordinavimas patikėtas Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai, o 
stebėsena – Lygių galimybių kon-
trolieriaus tarnybai ir Neįgalių-
jų reikalų tarybai. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija viena 
negali užtikrinti Konvencijos įgy-
vendinimo nacionaliniu mastu, ji 
neturi įgaliojimų ir realių galimy-
bių paveikti kitų ministerijų, kad 

jos įgyvendintų jų kompetencijo-
je numatytas nuostatas.

Stebėsenos procesas taip pat 
nevyksta, nes Neįgaliųjų reika-
lų taryba irgi yra neveiksni. Jai 
tapus tik socialinės apsaugos ir 
darbo ministrui rekomendacijas 
galinčiu teikti patariamuoju or-
ganu, tarybos nuomonės neat-
siklausiama, į ją neįsiklausoma. 
Sprendimų ši taryba priimti taip 
pat negali – jos posėdžiuose ats-
kiroms ministerijoms atstovau-
jantys viceministrai beveik ne-
dalyvauja. 

Pateikę daugybę pavyzdžių, 
iliustruojančių, kaip įvairiose sri-
tyse stabdomas neįgaliųjų teisių 
užtikrinimo procesas, neįgaliųjų 
organizacijų vadovai išsakė nuo-
monę, kad Konvencijos įgyvendi-
nimas turėtų būti patikėtas ko-
ordinuoti aukštesnei struktūrai. 
Ja galėtų tapti prie Vyriausybės 
įkurta nuolat veikianti komisija, 
kuri turėtų didesnius įgaliojimus. 

Atviros diskusijos metu 
A. Butkevičius patikino neįga-
liuosius, kad jų išsakytos proble-
mos bus dalykiškai aptartos Vy-
riausybės pasitarime. 

Aldona Milieškienė

Kada bus pradėta įgyvendinti 
Neįgaliųjų teisių konvencija?

Egidijaus Skipario nuotr. 

Šventinis renginys – mielų 
susitikimų vieta

Šventinį renginį pradėjusios 
LMRF vadovės Liucijos Stulgie-
nės teigimu, galimybė pažinti tik- 
rąsias meno vertybes mažina ne-
įgaliųjų atskirtį. To nuosekliai 

siekiantis Muzikų rėmimo fon-
das, „Atgaivos“ bendrija neįga-
liesiems dovanoja ne tik šį, bet ir 
daugelį kitų profesionalaus meno 
koncertų, nemažai garsių muzikų 

Į Nacionalinę filharmoniją susirinko per 700 neįgaliųjų iš visos Lietuvos.
Aldonos Deltuvaitės nuotr.

Prieinama per mažai 
interneto svetainių

Šiame informacijos amžiu-
je galimybė naudotis internetu 
yra labai svarbi gyvenimo da-
lis. Naudojantis prieiga prie in-
terneto žmonės ne tik randa rei-
kiamos informacijos, bet ir apsi-
perka, bendrauja. Plečiantis in-

Prieinamos turės būti visos 
viešosios interneto svetainės

Europos Parlamento Infor-
macijos biuras Lietuvoje 
surengė seminarą-diskusi-
ją „Geresnė neįgaliųjų pri-
eiga prie interneto“. Po-
kalbį paskatino stalčiuose 
užstrigusi Europos Parla-
mento ir Tarybos direktyva 
dėl viešojo sektoriaus ins-
titucijų interneto svetainių 
prieinamumo. Tačiau šio 
teisės akto, kuris turėjo įsi-
galioti jau šių metų birže-
lį, priėmimas sustojo ne 
dėl europarlamentarų abe-
jingumo, o atvirkščiai  – 
jie siūlo išplėsti interneto 
svetainių, kurios priėmus 
direktyvą privalėtų būti 
prieinamos neįgaliesiems, 
sąrašą. 

Aplinka visiems

formacinėms technologijoms at-
siranda vis daugiau galimybių 
paslaugų srityje: internetu ir de-
klaruojame mokesčius, pateikia-
me dokumentus įvairioms iš-
mokoms gauti, registruojamės 
pas gydytoją ir pan. Informaci-
nių technologijų plėtra negalią  

(nukelta į 5 psl.)

Aurelijos Babinskienės nuotr.

Premjeras A. Butkevičius susitiko su neįgaliųjų organizacijų atstovais.

Apie interneto prieinamumą diskutavo Lietuvos žurnalistų sąjungos ir EP 
Informacijos biuro bei kitų institucijų atstovai. 



Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena
Skuodas:

Akmenė: 
 Akmenės rajono neįgaliųjų drau-
gijos tarybos narė Albina Balodie-
nė papasakojo apie įdomiai paminė-
tą šventę. 

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugija Tarptautinę žmonių su 
negalia dieną paminėjo gražiai ir 
įdomiai. Į šventę rinkosi neįga-
lieji iš įvairių rajono kampelių – 
iš Papilės, Sablauskių, Kruopių 
bei Akmenės. Šventinę vakaro-
nę sveikinimo žodžiu, mirusių 
neįgaliųjų draugijos narių pa-
gerbimu bei trumpa atlikto dar-
bo ataskaita pradėjo rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkė Zo-
fija Švažienė. Su dovanomis ir šil-
tu sveikinimo žodžiu pasveikin-
ti neįgaliuosius atvyko Seimo na-
rys Saulius Bucevičius su padėjė-
ja Rima Seniūniene, Akmenės ra-
jono tarybos narė Zofija Paulikie-
nė bei Akmenės policijos komisa-
riato vyresnioji specialistė Ramu-
nė Vėlavičienė. 

Po kalbų ir sveikinimo žo-
džių prasidėjo koncertas. Gra-
žiais romansais ir nuotaikinga 
muzika neįgaliuosius linksmino 
Tirkšlių kultūros namų moterų 
ansamblis, vadovaujamas An-
tano Erlicko. Gausiais aplodis-

mentais buvo palydėta daugu-
ma jų dainų. Neatsiliko ir Akme-
nės neįgaliųjų moterų ansamblis, 
vadovaujamas Jelenos Pakatily-
tės. Neįgaliesiems pianinu pa-
grojo Akmenės muzikos moky-
klos ir gimnazijos mokinė Kami-
lė Šiurkutė. 

Vėliau šventė persikėlė į kitą 
salę, kur laukė gausiomis vaišė-
mis nukloti stalai. Buvo pasvei-
kinti šiemet įvairius jubiliejus 
švenčiantys neįgalieji. Pirminin-
kė Z. Švažienė padėkojo neįga-
liųjų tarybos nariams, pasidžiau-
gė darbščiųjų rankų būrelio mo-
terų veikla bei sporto entuzias-
tais, kurie dalyvauja ne tik rajo-
no, bet ir kitur vykstančiose spor-

to varžybose. Laikas tokioje šilto-
je ir draugiškoje aplinkoje prabė-
go labai greitai. 

 Gruodžio 3 d. Skuodo rajono kul-
tūros centre paminėta Tarptautinė 
neįgaliųjų diena. Tądien vykusiame 
renginyje „Ąžuolų stiprybė mumy-
se“ skambėjo daug muzikos ir dainų, 
netrūko prasmingų žodžių.

Nuskambėjus Skuodo rajo-
no kultūros centro senjorų miš-
raus choro (vadovė Audronė 
Meškauskienė, koncertmeisterė 
Rima Gutautaitė) atliekamiems 
kūriniams, renginio vedėja Gra-
žina Ronkaitienė teigė, kad tik 
laikas žino, kokia svarbi meilė ar-
timui, pasauliui, žmogui. Neįga-
liam reikia tiek nedaug – suprati-
mo, kad pavyktų nugalėti skaus-
mą, sunkumus. 

Sveikinimo žodžius tarė rajo-
no savivaldybės mero pavaduo-
toja Levutė Staniuvienė. Rajono 
savivaldybės administracijos So-
cialinės paramos skyriaus vedėja 
Valerija Stanienė paminėjo, kad 
renginyje, kurį organizavo jos 
vadovaujamas skyrius ir seniū-
nijos, aktyviai dalyvauja nevy-
riausybinių organizacijų atsto-
vai iš Neįgaliųjų draugijos, Lie-
tuvos aklųjų ir silpnaregių sąjun-
gos Skuodo filialo bei Socialinių 
paslaugų šeimai centro. „Esame 
išsamiai susipažinę su neįgalių-
jų organizacijų veikla, jų siekiais. 
Norėtųsi, kad rajone veiktų dau-
giau neįgaliųjų nevyriausybinių 
organizacijų“, – teigė V. Stanie-
nė. Pasak jos, su neįgaliaisiais 
bei jų artimaisiais tenka nema-
žai bendrauti, nes jie kreipiasi 
dėl techninės pagalbos priemo-
nių – lazdelių, ramentų, vežimė-
lių, vaikštynių, funkcinių lovų ir 
t. t. Per metus jomis aprūpinama 
apie 200 žmonių su negalia. So-
cialinės paramos skyrius rūpina-
si būstų ir aplinkos pritaikymu 
pagal neįgalaus žmogaus speci-
finius poreikius. Per metus pri-

taikomi 3-4 būstai. Nuo 2007-ųjų 
rajone pritaikyta 30 būstų. So-
cialinės paramos skyrius moka 
priežiūros (pagalbos) išlaidų bei 
slaugos išlaidų tikslines kom-
pensacijas. Priežiūros išmokas 
gauna apie 470, o slaugos – apie 
300 žmonių. V. Stanienė kar-
tu su vyr. specialistėmis Jadvy-
ga Kažiene bei Julija Škimeliene 
padėkojo Lietuvos aklųjų ir sil-
pnaregių sąjungos Skuodo sky-
riaus pirmininkui Mykolui Lu-
kui, Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkei Ramintai Zabitienei, ben-
drijos „Viltis“ Skuodo skyriaus 
pirmininkei Vilmai Bertienei už 
darbą su neįgaliaisiais. V. Sta-
nienė padėkojo ir specialistėms 
už rūpestį neįgaliais žmonėmis. 

LR Seimo narės Audronės 
Pitrėnienės padėjėja Ina Mace-
vičiūtė perdavė jos sveikinimą. 
„Carito“ Skuodo skyriaus vedėja 
Genutė Penkutė išsakė daug gra-
žių padėkos žodžių Socialinės 
paramos skyriaus bei seniūnijų 
socialiniams darbuotojams, pasi-
rūpinusiems, kad žmonės su ne-
galia galėtų dalyvauti šventėje.

Rajono savivaldybės tary-
bos Socialinių reikalų ir sveika-
tos apsaugos komiteto pirminin-

kė A. Meškauskienė pasidžiaugė 
renginiu, kuris yra puiki galimy-
bė susiburti, pabūti kartu. Svei-
kinimo žodžius tarė Skuodo So-
cialinių paslaugų šeimai centro 
socialinė darbuotoja Rita Vase-
rienė.

Renginyje „Ąžuolų stiprybė 
mumyse“ dar koncertavo Lietu-
vos aklųjų ir silpnaregių sąjun-
gos Skuodo skyriaus mišrus vo-
kalinis ansamblis (vadovas Sta-
sys Mineikis), meno mokyklos 
saksofonininkai Jonas Ringys, 
Domantas Mažrimas, Simas Ka-
zenkovas (mokytojas Kamilijus 
Venckus), klarnetininkai (moky-
tojas Bronislovas Anužis), voka-
linis moterų ansamblis „Gelto-
nieji jurginai“, Neįgaliųjų drau-
gijos vokalinis ansamblis „Kran-
tų gėlė“ (abiem vadovauja A. 
Meškauskienė), senjorų duetas 
ir muzikantas Jonas, eiles skai-
tė Nijolė Jasienė, vaidino Socia-
linių paslaugų šeimai centro au-
klėtiniai.

Pasibaigus renginiui, visi iš-
skubėjo į „Skuodiškio užeigą“, 
kur bendrauta prie kavos, arba-
tos puodelio.

Rūta ROnkAUSkienė
Autorės nuotr.

Skuodo rajono kultūros centro fojė gruodžio 3-5 d. vyko kalėdinė mugė, 
kurią turėjo galimybę apžiūrėti ir neįgalieji, susirinkę savo šventėn.

 Aldona Veikalienė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalijasi ataskai-
tinio susirinkimo įspūdžiais.  

Šiaulių r. Gruzdžių padalinio 
nariai sutarė surengti ataskaitinį 
susirinkimą. Padalinio nariai, se-
niūnijos darbuotojai ir bendruo-
menės nariai susirinko Gruz-
džių kultūros centre. Gruzdie-
čių pasveikinti atvyko ir Joniškio 
r. Rudiškių neįgaliųjų ansamblis 
„Šermukšnėlė“, Kužių neįgalie-
ji, Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė E. Kačinskienė.

Susirinkimo pradžioje visus 
pasveikino Gruzdžių padalinio 
pirmininkė S. Dijokienė. Ji pasi-
džiaugė, kad į renginį susirinko 
daug dalyvių ir papasakojo apie 
visų metų darbą: įvairius rengi-
nius, susitikimus, išvykas. Buvo 
surengta jubiliatų šventė, kuri 
sutapo su Pagyvenusių žmonių-
senjorų diena. Joje buvo pasvei-
kinti jubiliatai. Lapkričio mėne-

Šiaulių r.: Gruzdžių 
padalinyje – 
ataskaitinis 

susirinkimas
sį bibliotekoje vyko įvairių dar-
bų paroda.

Pasibaigus klausimams, dis-
kusijoms scenoje pasirodė Gruz-
džių moterų ansamblis, kuris pa-
dainavo keletą dainų. Į sceną įžy-
giavo ir Joniškio r. Rudiškių ne-
įgaliųjų moterų ansamblis „Šer-
mukšnėlė“. Moterų dainos, vi-
siems padovanojusios gerą nuo-
taiką, sulaukė daug plojimų. 

Po visų pasirodymų žodį tarė 
Šiaulių r., neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Elena Kačinskienė, 
Gruzdžių seniūnės pavaduoto-
ja G. Slavikienė, bendruomenės 
pirmininkė K. Stropienė. Jos pa-
linkėjo visiems ir toliau aktyviai 
darbuotis, bendradarbiauti. 

 Asta Rimašauskaitė „Bičiu-
lystę“ informavo apie reikšmingą 
Alytaus miesto neįgaliųjų draugi-
jos sukaktį. 

Alytaus miesto neįgaliųjų 
draugija paminėjo savo veiklos 
25-metį. Nuo pat ryto VšĮ Aly-
taus neįgaliųjų užimtumo cen-
tre pradėjo rinktis draugijos už-
imtumo būrelio nariai, kurie vi-
sus metus dalyvavo Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projekto 
veikloje (vadovė Janina Jankaus-
kienė). Jie darė įvairus gaminius 
iš audinių, siūlų, popieriaus, pie-
šė. Aktyviausi užimtumo būre-
lio nariai: Ramunėlė Stasionienė, 
Renata Riekumienė, Ona Maza-
liauskienė, Ona Saliutaitė, Min-
daugas Sinkevičius,Valdemaras 
Paberolis ir kiti. Mažojoje salėje 
buvo surengta užimtumo būre-
lio narių darbų paroda, kuria gė-
rėjosi visi į renginį atvykę svečiai 
(paroda veiks iki gruodžio 15 d.).

Į renginį, skirtą paminėti 
šią gražią sukaktį, atvyko Sei-
mo narys Raimundas Markaus-
kas, Alytaus miesto savivaldybės 
mero pavaduotoja Nijolė Makš-
tutienė, tarybos narė Rima Mit-
kienė, Alytaus „Sodros“ vadovas 
Valerijus Vencius, Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Genė Pla-
tūkienė, Alytaus darbo biržos di-
rektoriaus pavaduotoja Romutė 
Orinienė, kitų nevyriausybinių 
organizacijų vadovai, socialiniai 
partneriai, svečiai iš Birštono ne-
įgaliųjų draugijos.

„Ši draugija yra labai aktyvi 
ir vienija daugiausia narių. Di-
džiuojamės Jūsų veikla, nes ji 
yra labai reikalinga visai Alytaus 
bendruomenei. Jūs mokate ne 
tik susiburti gražiems darbams, 
veiklai, koncertams, bet suburti 
ir kitas organizacijas į savo ratą, 
gražiai bendrauti ir vienytis“, – 
Alytaus miesto vadovų vardu 
Neįgaliųjų draugiją su gražia ju-
biliejine sukaktimi sveikino Aly-
taus miesto savivaldybės mero 
pavaduotoja Nijolė Makštutienė.

Šia proga už ilgametį darbą 

Alytus: Draugijos 
25-mečio 
sukaktis

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

pirmininkei Jūratei Kamičaitie-
nei, taip pat draugijos narei, bu-
vusiai užimtumo būrelio vado-
vei Razvitai Kriščiokaitienei, ki-
tiems aktyviems draugijos na-
riams: Onai Jankauskienei, Onu-
tei Kavaliauskienei, buvusiai bu-
halterei Irenai Aleknavičienei bei 
buvusiam pirmininkui Vytau-
tui Krivui įteiktos Alytaus mies-
to savivaldybės mero J. Krasnic-
ko padėkos.

Su gražia draugijos sukakti-
mi organizacijos narius pasvei-
kino pirmininkė J. Kamičaitienė. 
Tylos minute buvo pagerbti išėję 
Anapilin draugijos nariai.

Renginį vedė tarybos narė 
Rima Adžgauskienė, susirinku-
siems koncertavo vestuvinio an-
samblio „Ambuldinai“ vadovas 
Aloyzas Rutkauskas.

Pasibaigus gražiems svei-
kinimams ir nuoširdiems lin-
kėjimams, susirinkusieji dalijo-
si prisiminimais nuo pat Aly-
taus miesto neįgaliųjų draugijos 
(tuomet – Alytaus miesto invali-
dų draugijos) įkūrimo pradžios – 
kaip įsikūrė, kokie iššūkiai laukė, 
kokie žmonės dirbo.

Norime padėkoti tarybos na-
riams, savanoriams, rėmėjams už 
suteiktą pagalbą ir paramą orga-
nizuojant renginį.

Alytaus miesto neįgaliųjų draugij 
sulaukė daug sveikinimų.

Šventėje netrūko skambių dainų.

Akmenės rajono neįgaliuosius 
sveikino garbūs svečiai.
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Kupiškis:

Į gruodį žengiant, reikia perei-
ti Advento slenkstį, išbūti ra-

mybės ir susikaupimo metą, bet 
kas sako, kad tuo laiku tik liūdė-
ti pridera?..

„Kasdienybės rūpesčių ver-
petuose yra daug džiaugsmo 
kibirkščių, nereikia jų atsisaky-
ti. Yra bendravimo džiaugsmas, 
reikia švęsti mūsų buvimą kar-
tu. Atsiminkit, ką sakė Kristus 
apie mažutėlius, silpnuosius, jie 
buvo jam svarbiausi, neužmirš-
kit šito“, – taip Kupiškio kultū-
ros centre neįgaliųjų bendruo-
menei kalbėjo Kupiškio dekanas 
Mindaugas Kučinskas, Tarptau-
tinės neįgaliųjų dienos proga at-
ėjęs pasveikinti šventės dalyvių. 

Šiemetė tradicinė šventė, ku-
rią paprastai rengia rajono savi-
valdybė, buvo išskirtinė svečių 
gausa, dėmesio įvairove – tai 
lengva suprasti, juk artėja savi-
valdybių rinkimai. Politikų dė-
mesys galėtų būti daug žadan-
tis pastarųjų dienų neįgaliųjų 
protesto akcijų sostinėje fone, 
tuo labiau kad pažadėta rūpin-
tis, stengtis, padėti...

Šventėje apie problemas ar 
kasdienybės vargus šįkart kalbų 
nebuvo, tik gėlės, saldžios dova-
nos. Nebuvo ir anksčiau įpras-
tos popiečio arbatos nei šventi-
nių vaišių – vis dar taupoma... 
Bet buvo dovanų kūrybingiau-
siems, aktyviausiems bendruo-

menės nariams.
Lapkritį Socialinės paramos 

skyrius surengė neįgaliųjų kū-
rybos darbų konkursą „Mano 
angelas sargas“ ir dabar buvo 
apdovanoti įdomiausių kūri-
nių autoriai. Antrąją vietą ir pa-
dėkos raštą pelnė Neįgaliųjų 
draugijos narė, rankdarbių bū-
relio vadovė Valentina Staniulie-
nė. Daug tokių raštų ji jau turi...

Džiugią susirinkusiųjų nuo-
taiką sukurti padėjo ne tik ku-
piškėnai, savi muzikantai ir dai-
nininkai, Neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Prie Kupos“, bet ir 
svečiai iš Rokiškio rajono Ske-
mų socialinės globos namų, te-
nykštė estrados grupė ir kape-
la, itin emocingi ir įtaigūs atli-
kėjai, renginio vedėja režisierė 
Nijolė Ratkienė.

„Kai pradėjom šeštadienį 
dainuoti, tai ir sustoti nebega-
lim“, – šypsojosi Kupiškio rajo-
no neįgaliųjų draugijos pirmi-

ninkė Bronė Kaleinikovienė, per 
šventę gimtadienio gėlių puokš-
tę įteikusi draugijos vokalinio 
ansamblio vadovei Gendrutei 
Kliaugienei. Šeštadienį Kupiškio 
neįgalieji sulaukė bičiulių iš Pas-
valio, draugijos mišraus vokali-
nio ansamblio „Žalsvasis šalti-
nis“. Seniai jau žadėjo jie atvykti, 
pagaliau pažadą ištesėjo. Geras 
dvi valandas pagrečiui dainavo 
kupiškėnai ir pasvaliečiai, keis-
dami vieni kitus ir kartu pritar-
dami, palinguodami. „Dainuo-
jant neįmanoma pykti ar neri-
mauti, dainavimas yra buvimas 
kartu, taigi visada – šventė. Vi-
sos dainos atrodo išmintingos, 
nes bent vienas žodis ar nuotai-
ka visada paliečia sielą, pažadi-
na prisiminimus“, – taip besi-
klausant, belinguojant salėje su 
kaimyne apie dainų išmintį pa-
sikalbėjom.

Valius DOMAnTAS 
Autoriaus nuotr.

Pasvaliečiai ir kupiškėnai dainininkai sustojo į vieną gretą.

 Paminėti savo tradicinę šventę, 
Tarptautinę neįgaliųjų dieną, kuri 
buvo surengta viešosios bibliote-
kos salėje, Lazdijų rajono neįgalių-
jų draugijos atstovai susirinko paki-
lios nuotaikos. Daugiausiai į šven-
tę atvyko Lazdijų ir Veisiejų mies-
tų, Krosnos ir Teizų seniūnijų pa-
dalinių atstovų. 

Įžanginiu žodžiu šventės da-
lyvius pasveikino draugijos pir-
mininkė Onutė Černiauskienė. 
Tylos minute buvo pagerbti į 
Amžinybę išėję draugijos nariai. 

Pirmininkė O. Černiauskienė 
apžvelgė per metus draugijos ta-
rybos nuveiktus darbus. Ji dėkojo 
rajono savivaldybės vadovams, 
rėmėjams ir visiems, teikian-
tiems visokeriopą paramą spren-
džiant rajono neįgaliųjų proble-
mas. Nuolatinį dėmesį draugijai 
visuomet skiria rajono savivaldy-
bės meras Artūras Margelis, So-
cialinės paramos skyriaus vedė-
ja Lina Margelienė, kitų įstaigų, 
organizacijų vadovai ir darbuo-
tojai. Neįgaliųjų draugijos taryba 
glaudžiai bendradarbiauja ir su 
Socialinių paslaugų centru. 

Neįgaliųjų pasveikinti atvy-
ko rajono savivaldybės admi-

Lazdijai: nistracijos direktorius Gintautas 
Salatka, Socialinių paslaugų cen-
tro direktorė Jolanta Marcinkie-
nė, Socialinės paramos skyriaus 
specialistė Agnė Mickevičiūtė ir 
LR Seimo narės K. Miškinienės 
padėjėjas, rajono savivaldybės 
tarybos narys Saulius Petraus-
kas. Garbūs svečiai ne tik nuošir-
džiai sveikino neįgaliuosius, lin-
kėjo jiems stiprios sveikatos, bet 
ir įteikė šventinių dovanų.

Na, o svečiams abejinga neli-
ko draugijos taryba. Jiems buvo 
įteikti darbščiųjų rankų būrelio 
pagaminti suvenyrai. O šio bū-
relio moterys, vadovaujamos pir-
mininkės pavaduotojos Almos 
Rėkuvienės, tikrai gali vadintis 
auksinių rankų meistrėmis. Joms 
niekuomet netrūksta iniciatyvos 
ir kūrybingumo. 

Buvo pagerbti ir Neįgalių-
jų draugijos tarybos nariai, ku-
rie minėjo jubiliejus. Jiems taip 
pat buvo įteikti suvenyrai. Šven-
tės dalyviams turiningą koncer-
tą dovanojo kultūrinių renginių 
organizatorius Romas Mazėtis.

Prie vaišių stalo vyko vakaro-
nė. Jos metu susitiko seni drau-
gai ir pažįstami, užsimezgė nau-
jos pažintys. Nepatenkintų ir nu-
siminusių nebuvo. 

Juozas RASiUliS

Šilutės rajono neįgaliųjų drau-
gijos Švėkšnos padalinys 

Tarptautinę neįgaliųjų dieną pa-
sitiko visą savaitę organizuoja-
mais renginiais. Pirmajame buvo 
aptarti šių metų veiklos rezulta-
tai. Beveik 150 narių vienijan-
ti draugija pasidžiaugti tikrai 
turi kuo. Kartu su rajono ben-
druomenėmis surengta „Pyra-
gų šventė“, su nuoširdžiausiais 
linkėjimais ir dovanomis, ku-
rias aukojo švedų organizacija 
,,Meilė, viltis ir tikėjimas“, ,,San-
dora“, švėkšniškiai verslininkai  
V. ir A. Toliušiai aplankė 48 šei-
mas: sunkiai sergančius žmones 
ir daugiavaikes šeimas, dalyvavo 
,,Maisto banko“ akcijoje, penktą 
kartą minėjo šv. Agotos – Duo-
nos dieną. Be Švėkšnos neįgalių-
jų neapsiėjo ir Žemės diena, ak-
cija „Darom“, „Amatų diena“, 
S. ir J. Norkų sodyboje jie ieško-
jo paparčio žiedo, Parakauny-
čios kalno papėdėje, prie Tau-
tos aukų įamžinimo paminklo, 
iš gyvų gėlių pasodino žydin-
tį Švėkšnos herbą. Kartu su viso 
pasaulio lietuviais buvo susivie-
niję bendrai akcijai – savo tau-
tos himno giedojimui. Dalyvavo 
miestelio „Dvaro šventėje“, akci-
joje „Mes už šviesą“ ir „Dogotu-
vėse“ Žemaičių Naumiestyje. Su-
organizavo rajoninę Grybų šven-
tę-čempionatą, „nupynė“ žydin-
čių rudeninių gėlių kilimus. Ap-
lankė Vilnių ir Trakus, keliavo po 
Dzūkiją, Žemaitiją, pajūrį, buvo 
išsiruošę į pažintinę ekskursiją 
po seniūnijos lankytinas vietas. 
Kartą per savaitę visi susibėga 

Šilutės r.: draugėn ne tik pasidalyti rūpes-
čiais, bet ir tolesnę veiklą supla-
nuoti, neužmiršta pasveikinti tą 
mėnesį gimusių, kuria poeziją ir 
prozą, lavina balsus ansamblyje, 
kuria įvairius rankdarbius. 

Artėjant Tarptautinei neįga-
liųjų dienai draugijos nariai ir 
svečiai buvo pakviesti į Švėkšnos 
šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčią. Šv. 
Mišias už neįgaliuosius auko-
jo Švėkšnos parapijos klebonas, 
kun. S. Katkus, kuris negailėjo 
gražių, išmintingų ir viltingų žo-
džių žmonėms, persekiojamiems 
negalios ir nelengvų išbandymų, 
o sveikiesiems linkėjo sakyti kuo 
daugiau šiltų žodžių, rodyti dau-
giau dėmesingumo kenčiantiems 
ir visada ištiesti pagalbos ranką 
prašantiems. Po pamaldų bažny-
čioje koncertavo Rusnės vokali-
nis moterų ansamblis „Luotužė“ 
(vadovė A. Šlažienė).

Šventinius renginius vaini-
kavo kvietimas kartu nusipinti 
adventinį vainiką. Draugijos na-

rės buvo paruošusios visas rei-
kiamas medžiagas ir priemones 
vainikui pinti. 

Draugijos padalinio pirmi-
ninkė I. Riterienėnė visiems ren-
ginio dalyviams linkėjo sveika-
tos, stiprybės, geros nuotaikos, 
džiaugsmingo ir šilto artėjančių 
gražiausių metų švenčių lauki-
mo ir pakvietė paklausyti Sau-
gų moterų vokalinio ansamblio 
„Vakarė“ (vadovė D. Žilionienė) 
adventinių giesmių koncerto ir 
Švėkšnos specialiosios mokyklos 
ugdytinių meninės programos.

Švėkšnos Neįgaliųjų drau-
gijos organizuojamose šventė-
se niekada netrūksta geros nuo-
taikos, muzikos ir gyvenimo 
džiaugsmo. Viską – kasdieny-
bės akimirkas, gyvenimo prara-
dimus ir atradimus – jie matuo-
ja savo širdimi ir žino, kad atei-
ty dar bus daug gerų žodžių, vil-
ties, ieškojimų ir pasiaukojimo, 
jėgų nugalėti iššūkius.

Violeta ASTRAUSkienė

Šiemet Švenčionių rajono neį-
galiųjų draugija Tarptautinę 

neįgaliųjų dieną minėjo 2 kartus. 
Buvome gavę oficialių kvietimą 
vykti į Baltarusiją, todėl drau-
gijos narius į renginį Švenčio-
nių kultūros centre sukvietėme 
gruodžio 2 d. Dalyvavo daug ko-
lektyvų iš viso rajono, atvyko ir 
svečių iš Molėtų – liaudies ka-
pela „Berželis“ ir humoro grupė 
„Molėtuvka“. Laiką kartu pralei-
dome labai smagiai. Neįgaliuo-
sius pasveikino ir vaišių šventi-
niam stalui perdavė koncerte da-
lyvavęs meras Vytautas Vygelis. 

Gruodžio 3 dieną moterų ko-
lektyvas „Praeities aidai“ ir liau-
dies kapela iš Švenčionių rajono 
neįgaliųjų draugijos, vadovau-
jamos Tadeušo Šimkovičiaus, 
Postavo rajono valdžios kvieti-
mu, dalyvavo tokioje pat šventė-
je mūsų kaimyninėje Baltarusi-
joje. Ruošiantis šiai išvykai teko 
patirti nemažai sunkumų: su-
sitvarkyti pasus, vizas, draudi-
mą. Transportą parūpinti padėjo 
Švenčionių rajono savivaldybė. 

Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena

Adventinio vainiko pynimas užbaigė prieššventinius renginius.

Švenčionys: Buvome sužavėti, kaip šiltai 
mus sutiko Baltarusijoje. Mus 
sutiko jau prie sienos, o visą die-
ną lydėjo vietinės valdžios atsto-
vas Jurijus Kiseliovas ir kiti ofi-
cialūs asmenys. 

Iš pradžių mums parodė ne-
įgaliųjų dienos centrą, o po pus-
ryčių nuvežė į rajono kultūros 
rūmus, kur vyko Tarptautinei 
neįgaliųjų dienai skirtas kon-
certas. Ten mes parodėme pu-
sės valandos programą, o drau-
gijos pirmininkas T. Šimkovi-
čius papasakojo apie savo va-
dovaujamos organizacijos vei-
klą. Vėliau stebėjome kitų ko-
lektyvų pasirodymus. Po kon-
certo vyko sveikatos sutrikimų 
turinčių liaudies meistrų mugė, 
rankdarbių paroda, loterija, bu-
vome pakviesti pasivaišinti. 
Mums buvo surengta ekskursi-
ja po miestą, turėjome galimy-
bę įsigyti suvenyrų atminčiai. 
Po to vyko atsisveikinimo vaka-
rienė su dainomis ir šokiais. Po 
jos, vėlai vakare, mus palydėjo 
iki sienos kur jau laukė autobu-
sas. Namo grįžome kupini pa-
čių geriausių įspūdžių. 

„Bičiulystės“ inf.

Ansamblis „Praeities aidai“ koncertavo Baltarusijoje.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Šalčio 
alergija

Toks ligos pavadinimas atsi-
rado palyginti neseniai, nors 

apie šį reiškinį žinoma ne vie-
ną šimtmetį. Medicinos statisti-
kos duomenimis, maždaug 20–
30 % žmonių (iš jų 70 % moterys 
iki 30 metų), vienokiu ar kitokiu 
būdu susidurdami su šalčiu, pa-
tiria šalčio alergijai būdingų ne-
malonumų.

Ligos požymiai
Dėl šalčio alergijos gali skau-

dėti galvą, atsirasti sloga, ašaroji-
mas (kartais akys bijo šviesos, re-
tais atvejais gali pablogėti rega), 
pasunkėti kvėpavimas (kartais 
atsiranda astmos požymių), kil-
ti staigaus kosulio priepuoliai ir 
netgi Kvinkės edema (dilgėli-
nės forma, kai padidėjus kapilia-
rų sienelių pralaidumui, kurioje 
nors vietoje staiga pabrinksta ap-
linkiniai purūs audiniai. 

Dažniausiai pastebimos to-
kios reakcijos, kaip odos pabrin-
kimas (neretai nuo šalčio su-
tinsta pirštai), išbėrimas, pūslės 
(su skysčiu viduje ir be jo), odos 
pleiskanojimas, intensyvus nie-

žėjimas) ir perštėjimas. Kartu 
gali niežtėti ausis, gerklę ir no-
sies vidų. Nereti atvejai, kai dėl 
šalčio alergijos šiek tiek nutirps-
ta liežuvis.

Šios rūšies alergija labiausiai 
pažeidžia veido, lūpų, ausų, kak- 
lo ir plaštakų odą, nes šios sritys 
blogiausiai apsaugotos nuo vėjo 
ir šalčio. Taip pat gali būti susarg-
dinta kelių, blauzdų, šlaunų ir 
dilbių (dilbis – rankos dalis nuo 
riešo ligi alkūnės) oda.

Įsidėmėtina! Šalčio alergi-
ja gali pasireikšti ir vasarą, jei, 
pvz., maudysimės jūroje, ku-
rios temperatūra mažesnė kaip 
220 šilumos.

Ligos mechanizmas
Manoma, jog dėl šios rūšies 

alergijos atsiradimo kalti balty-
mai. Kai aminorūgštys, paveik-
tos šalčio, sulimpa į tam tikrus 
gumuliukus, imuninė sistema 
juos priima kaip svetimkūnius – 
prasideda konfliktas. Pavyz-
džiui, kai dėl šalto oro ar šalto 
vandens (užtat rekomenduojama 
praustis tik šiltu vandeniu) ant 
odos iškyla pūslės, dažnu atve-
ju reiktų ne panikuoti, o nusira-
minti ir valandą kitą pabūti šilto-
je patalpoje, – galbūt šie nemalo-
nūs dariniai išnyks savaime, ne-
palikdami jokių pėdsakų. Tai pa-
aiškinama tuo, jog sušildyti bal-
tymai sugrįžta į savo normalią 
būseną ir imuninė sistema nebe-
turi su kuo kovoti. Žinoma, sun-

kesniais atvejais išnykusių pūslių 
vietoje gali likti mėlynių, suma-
žėti arterinis kraujospūdis, atsi-
rasti bendras silpnumas, dusu-
lys, galvos skausmas.

Pasitaiko, jog šalčio alergi-
jai būdingus požymius sukelia 
ne šaltis, o kokia nors liga, pvz., 
lambliozė (kitaip – gardiazė; pla-
čiai paplitusi pirmuonių Giardia 
lamblia sukelta infekcinė liga), 
opistorchozė (kitaip – opistor-
chiazė; plokščiųjų kirmėlių, va-
dinamųjų kepenų siurbikių [taip 
pat jos gali parazituoti kasos la-
takuose ir tulžies pūslėje] infek-
cija, įsisenėjęs mikrobinis užkra-
tas, organizmo apsinuodijimas 
įvairiomis atliekomis (šlakais).

Testas
Norėdami įsitikinti, ar esame 

alergiški šalčiui (to nereiktų pai-
nioti su įprastomis peršalimo li-
gomis), galime atlikti nesudėtin-
gą testą: nedidelį ledo gabalėlį 
įvyniokime į marlę, priglauski-
me prie rankos riešo, palaukime 
15 min. (ilgiau laikyti nepatarti-
na). Jeigu po šios procedūros toje 
vietoje atsiras pūslė, tai reikš, jog 
esame alergiški šalčiui.

Rizikos faktoriai
Nors ir kalbama, kad apie šal-

čio alergiją dar yra daugybė ne-
žinomų dalykų, tačiau palygin-
ti seniai nustatyti rizikos fakto-
riai, prisidedantys prie šios li-
gos atsiradimo, tai: • dažnai pa-

sitaikančios peršalimo ligos, pa-
sireiškiančios sloga, kosuliu ir t. 
t.; • dažnai vartojami (ypač nepa-
skirti gydytojo) antibiotikai ir kai 
kurie kitokie vaistai; • negydomi 
ar blogai gydomi įvairūs lėtinio 
uždegimo židiniai (dantų ėduo-
nis, sinusitas, tonzilitas ir kt.); • 
skydliaukės, virškinimo organų 
ligos; • vėžys; • žmogaus orga-
nizme parazituojančios kirmėlės.

Apsaugos priemonės
1. Šaltuoju metų laiku pagei-

dautina kuo rečiau ir mažesniais 
kiekiais vartoti kavą, kakavą, aš-
trius prieskonius, rūkytą dešrą, 
citrinas (ir kitus citrusus), ana-
nasus, braškes, kiaušinius. Mat 
nurodyti maisto produktai pri-
klauso stiprių alergenų grupei, o 
jie gali pabloginti šalčiui alergiš-
kų žmonių būseną. Taip pat bū-
tina vengti konservantų ir mais-
tinių dažiklių. Naudinga į savo 
racioną įtraukti produktų, tu-
rinčių vitaminų ir augalinių rie-
balų (riebių rūšių žuvys, riešu-
tai, augaliniai aliejai). Nepatar-
tina vartoti maisto ir gėrimų tie-
siai iš šaldytuvo.

2. Prieš išeinant į šaltą orą pa-
geidautina prieš pusvalandį iš-
gerti puoduką šiltos žaliosios ar-
batos, o atviras kūno vietas pa-
tepti maitinamuoju kremu, tu-
rinčiu vitaminų A, D ir E (netu-
rint tokio vitaminizuoto kremo 
tiks alyvuogių aliejus arba net 
sviestas); lūpoms tiks higieninis 

lūpų pieštukas (užtepama storu 
sluoksniu) arba (dar geriau) spe-
cialus kremas, skirtas naudoti 
esant nepalankioms meteorolo-
ginėms sąlygoms. Būnant lauke 
reiktų kvėpuoti per nosį. Grįžus 
į šiltą patalpą reiktų neužmiršti 
išgerti šiltos arbatos.

3. Lauke reiktų būti kuo 
trumpiau ir būtinai dėvėti ilges-
nius šiltus rūbus (pageidautina 
su aukštesne apykakle), platų ša-
liką, kumštines pirštines, natū-
ralios odos apavą, vilnones koji-
nes, megztą kepurę, dengiančią 
ausis. Sintetikos teks atsisakyti, 
nes ji gali sukelti įprastą (ne šal-
čio) alergiją.

4. Būnant lauke reiktų kart-
kartėmis lengvai paplekšnoti 
nosį, skruostus ir smakrą.

5. Sergant šalčio alergija pa-
tartina prieš miegą išgerti (kaip 
raminamąją priemonę) stiklinę 
medaus tirpalo (šaukštas medaus 
stiklinei šilto vandens). Medui 
alergiški žmonės vietoje jo gali 
gerti bruknių lapų užpilą. Daro-
ma taip: šaukštelis sausų susmul-
kintų lapų užplikomas 0,5 stikli-
nės verdančio vandens, indas už-
dengiamas, po valandos nukošia-
ma per dvigubą marlę (arba spe-
cialų sietelį) ir išgeriama.

Pastaba. Jeigu čia nurody-
tos priemonės nepadeda sava-
rankiškai įveikti šalčio alergi-
jos, teks kreiptis pagalbos į gy-
dymo įstaigą. 

Romualdas OGinSkAS

Daugelis žmonių moka bent 
vieną užsienio kalbą ir ne-

abejoja, kad būtų naudinga iš-
mokti ir dar kokią nors. Ar kada 
pagalvojote apie kūno kalbos 
mokymąsi? Greičiausiai ne. O 
visai be reikalo – kūno kalba 
galima susišnekėti ir supras-
ti žmones iš daugybės pasau-
lio šalių. Mokslininkų teigimu, 
net 55% kitiems asmenims per-
duodamos informacijos ištrans-
liuoja mūsų kūno poza ir gestai, 
38% – balso tonas ir tik 7% – žo-
džiai, kuriuos pasakome. Nere-
tai žmonės mano, kad jie savo 
emocijas perteikia tik žodžiais 
bei veido mimika, tačiau čia ne-
vertėtų apsigauti – veido išraiš-
ka yra tik ledkalnio viršūnė, pa-
lyginti su visa informacija, kurią 
perduoda mūsų kūnas. Kūno 
kalba gali padėti geriau išreikšti 
savo tikruosius jausmus, emoci-
jas ar tam tikrose situacijose net 
juos nuslėpti. Savo kūno kalbos 
supratimas padeda geriau su-
vokti ir kitų žmonių kūno kal-
bą. Gebėjimas „skaityti“, ką sako 
kito kūnas, palengvina bendra-
vimą. 

Turbūt ne kartą esate intui-
tyviai pajutę, kad kitas žmogus 
jums pasako ne visą tiesą ar net-
gi meluoja. Šis vidinis jausmas iš 
tiesų yra ne kas kita, kaip gebė-

Ką sako 
tavo 

kūnas?

jimas pastebėti neatitikimą tarp 
žmogaus sakomų žodžių ir jo 
kūno kalbos. Taip dažnai links-
niuojama „moteriška intuicija“ 
taip pat yra gebėjimas suprasti 
kūno kalbą. Mokslininkai nusta-
tė, kad moterys iš tiesų turi ge-
resnius gebėjimus suprasti kūno 
siunčiamus signalus. Tai galima 
aiškinti tuo, kad moterys, au-
gindamos vaikus, net kelerius 
metus turi suprasti vaiko po-
reikius vien iš jo siunčiamų ne-
verbalinių signalų. Taip jos išsi-
ugdo geresnį neverbalinių žen-
klų suvokimo mechanizmą, ku-
riuo gali kliautis visą tolimesnį 
gyvenimą. 

Kūno kalba – įgimta  
ar įgyta?

Tyrėjai daugelį metų ban-
do nustatyti, ar kūno kalba yra 
įgimta, ar įgyta metams bėgant. 
Jie tyrinėjo sveikus, aklus ir kur-
čius vaikus ir lygino jų kūno kal-
bos vystymąsi. Buvo nustatyta, 
kad kai kuriuos komunikacinius 
ženklus, pvz., šypseną, turi tiek 
sveiki, tiek akli, net ir kurti vai-
kai nuo ankstyvo amžiaus, ne-
priklausomai nuo galimybių iš-
mokti ar mėgdžioti. Mokslinin-
kai Friesenas, Ekmanas ir So-
rensonas tyrinėjo pagrindines 5 
emocijas ir jų raišką skirtingose 
kultūrose ir nustatė, kad visos 
jos yra labai panašios. Taip buvo 
prieita prie išvados, kad didžio-
ji dalis kūno kalbos gestų yra 
įgimti. Vis dėlto dalies kūno kal-
bos prigimtis lieka diskutuotina. 
Štai vienas pavyzdys: nustatyta, 
kad dauguma vyrų rengdamie-
si paltą pirma kiša ranką į deši-
nę rankovę, o moterys – į kairę. 
Vis dar nerandama atsakymo, ar 
tai įgimta, ar atsiradę dėl kultū-
rinės patirties. 

Kaip išmokti kūno  
kalbos?

Kūno kalbos išmokti nėra la-
bai sudėtinga, tačiau tam reikia 
skirti laiko. Kasdien bent 15 min. 
vertėtų stebėti ir analizuoti savo 
kūno pozą ir gestus. Pastabumą 
turėtumėte ugdyti ir fiksuoda-
mi bei interpretuodami savo ar-
timųjų ir nepažįstamų žmonių 
kūno kalbą. Viena tinkamiausių 
vietų kūno kalbai stebėti yra oro 
uostas. Čia galima išvysti šimtus 
nepažįstamų žmonių, patirian-
čių įvairiausias emocijas: neri-
mą, džiaugsmą, pyktį, nusivyli-
mą, nekantrumą. Visas šias emo-
cijas lydi atitinkami gestai, kūno 
kalba. Stebėti žmones galima vi-
sur: parduotuvėje, darbovietėje. 

Kūno kalbos 
pradžiamokslis

Yra atlikta gausybė kūno kal-
bos studijų bei nustatyta, kokie 
kūno gestai, ženklai ką reiškia. 
Čia susipažinsime tik su keletu 
pagrindinių.

Asmeninė erdvė 
Kiekvienas žmogus, kaip ir 

gyvūnai, turi tam tikrą erdvę 
aplink savo kūną, kurią vadina 
asmenine erdve. Jos peržengi-
mas dažnai sukelia diskomfor-
tą. Įdomu tai, kad žmogaus as-
meninės erdvės dydis priklau-
so nuo vietos, kurioje šis užau-
go. Jeigu žmogus užaugo labai 
tankiai apgyvendintoje vietoje, 
jo asmeninė erdvė yra mažesnė 
ir priešingai – žmonės iš retai ap-
gyvendintų vietų nemėgsta, kai 
kas prisiartina per arti, jų asme-
ninė erdvė yra gerokai platesnė. 
Asmeninė erdvė yra skirstoma į 
keletą plotmių: 

Intymioji erdvė – nuo 15 iki 
45 cm. Tik patys artimiausieji 
turi teisę peržengti šią ribą. 

Asmeninė/individualioji er-
dvė – nuo 46 cm iki 1 m 22 cm. 
Tai yra atstumas, kuriuo mes 
dažniausiai esame nutolę ben-
draudami su įvairiais draugais 
ir pažįstamais draugiškai šne-
kučiuodamiesi. 

Socialinė erdvė – nuo 1 m 
22 cm iki 3 m 60 cm. Tokį atstu-
mą mes dažniausiai išlaikome 
bendraudami su menkai pažįs-
tamais žmonėmis, pvz., santech-
nikais, atėjusiais tvarkyti mūsų 
buto gedimų, pardavėjais ir t.t.

Viešoji erdvė – nuo 3 m 60 
cm. Toks atstumas yra patogus, 
kuomet skaitome pranešimą di-
delei grupei žmonių ir pan. 

Priklausomai nuo to, kokiu 
atstumu nuo jūsų stovi žmogus 
bendraujant, galima numatyti 
jo interesus ar artimumo jaus-
mą jums. Galite pastebėti ir pa-
tys, kad kuo artimesnis ar pa-
trauklesnis jums yra kitas žmo-
gus, tuo bendraudami su juo at-
sistojate arčiau. 

Rankų padėtis
Stebint karališkų šeimų at-

stovus, aukštus pareigūnus, 
dažnai galima pastebėti, kad jie 
vaikšto rankas laikydami už nu-
garos, tarsi sudėję vieną delną 
ant kito. Tai simbolizuoja pasiti-
kėjimą savimi, drąsą, net virše-
nybės jausmą. Šio ženklo never-
tėtų supainioti su kitu, labai pa-
našiu – kuomet laikant rankas 
už nugaros viena ranka gniau-
žiamas kitos riešas. Toks gestas 
rodo, kad žmogus patiria stresą 
ir bando susivaldyti. Jeigu vie-
na ranka už nugaros yra gniau-
žiama kitos rankos alkūnė, gali-
ma manyti, kad žmogus pyksta. 

Rankų sukryžiavimas prie-
kyje – taip pat dažnai pastebi-
mas ženklas. Žmonės neretai to-
kią poziciją pasirenka atsidūrę 

vietose, kuriose nėra įpratę būti, 
būdami tarp naujų žmonių. Šis 
ženklas gali reikšti nepritarimą, 
baimę, priešiškumą. Kiek švel-
niau išreiškiamas baimingumas 
ar nepritarimas – priekyje iš da-
lies sukryžiuotos rankos, kuo-
met viena ranka yra ištiesta palei 
kūną, o kita sulenkta per alkūnę, 
liečiant ar laikantis kitos rankos.

Su veido sritimi susiję
ženklai
Kada žmogus ką nors kalbė-

damas ima tarsi kasytis kaklą ar 
už ausies, tai gali reikšti, kad jis 
nėra tikras dėl savo žodžių. Kar-
tais galima pastebėti, kad kal-
bėdami vyrai, rečiau – mote-
rys, ima taisytis marškinių apy- 
kaklę, tarsi ji veržtų. Kūno kal-
bos tyrinėtojai teigia, kad šis 
ženklas simbolizuoja melą ar 
apgaulę. Kada žmogus pasire-
mia galvą delnais, tai yra nuobo-
dulio ženklas. Pirštų beldimas į 
stalą ar kojos nepaliaujamas ju-
dinimas taip pat gali simboli-
zuoti nuobodulį ar nekantrumą. 

Kūno kalbą vertinti
atsargiai
Nors kūno kalba yra tyrinė-

jama ir interpretuojama jau dau-
gybę metų, tačiau jos patikimu-
mo garantuoti 100 procentų ne-
galima. Net ir geriausi kūno kal-
bos analizavimo specialistai 
gali klysti. Kuo geriau pažįsta-
me žmogų, tuo tiksliau galime 
interpretuoti jo siunčiamus ne-
verbalinius ženklus. Gebėjimas 
suprasti kūno kalbą gali palen-
gvinti mūsų bendravimą, padė-
ti mums suprasti dalykus, kurie 
nėra išsakomi žodžiais. Supran-
tant kūno kalbą didėja emocinis 
intelektas ir taip atsiveria naujos 
galimybės pažinti savęs ir kitus.

Parengė 

Milda VickUTė
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„Esame drauge“ – renginys, kuriame skleidžiasi talento galia 

susitikti su meno gerbėjais vyks-
ta į tolimiausius šalies kampe-
lius. Neįgalieji juose – visada la-
bai  laukiami svečiai. 

Į Filharmoniją susirinku-
siems svečiams sveikinimą at-
siuntusi šalies prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pabrėžė, kad jau 
pačiame šio šventinio renginio 
pavadinime – „Esame drauge“ – 
slypi didžiulė jėga. Pasak Prezi-
dentės, neįgalieji – neatskiriama 
visuomenės dalis, o tokie rengi-
niai patvirtina, kad visi esame 
vieni kitiems reikalingi. 

Šiltus sveikinimo žodžius su-
sirinkusiesiems perdavė ir kitų 
aukštų šalies pareigūnų – Sei-
mo Pirmininkės, Premjero, socia- 
linės apsaugos ir darbo minis-
trės – atstovai. Tarptautinės ne-
įgaliųjų dienos paminėjimas šį-
syk sutapo su laiku, kai buvo pri-
imamas valstybės biudžetas, to-
dėl svečių sulaukta mažiau. Ta-
čiau tie, kurie surado laiko su ne-
įgaliaisiais pabūti drauge, savo 
sveikinimų iš popieriaus lapelių 
neskaitė, o nuoširdžiai džiaugė-
si bendrystės jausmu.

Gražius sveikinimų žodžius 
sušildė europarlamentarės Vili-
jos Blinkevičiūtės asmeninis krei-
pimasis į čia sutiktus žmones. 
Ji pasidžiaugė, kad su Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ vadove Viktorija Vitai-
te pradėtos organizuoti šventės 
„Tau, Vilniau!“ tapo gražia tradi-
cija, kasmet į sostinę sukviečian-
čia šimtus kūrybingų neįgaliųjų, 
jiems suteikiančia puikią galimy-
bę pademonstruoti savo talentus. 
Maloniai nuskambėjo ir kitų ne-
įgaliųjų veiklai daug jėgų atida-
vusių žmonių – vieno iš buvu-
sių Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkų Algimanto Gra-
bausko, daugelį metų Pakruojo 

neįgaliesiems vadovaujančios Ja-
ninos Jurgaitienės – pagerbimas. 
„Mus sujungia muzika, kultūra, 
menas. Tai mus vienija. Mes bu-
vome kartu, mes esame kartu, 
mes būsime kartu“, – susirinku-
siuosius patikino ir Europos Par-
lamente daug dėmesio neįgalių-
jų rūpesčiams skirianti V. Blin-
kevičiūtė. 

Neįgaliuosius sujaudino ir 
Vilniaus mero Artūro Zuoko 
kreipinys: „Sveiki, stiprieji! – pa-
sisveikino jis. – Žodis „neįgalie-
ji“ – ne apie jus. Žmogaus stipry-
bė – ne fizinė jėga, o vidaus stip- 
rybė.“ Šventės dalyviai netruko 
įsitikinti šių žodžių teisingumu. 

Filharmonijos scenoje – 
pirmą kartą

Tarptautinei neįgaliųjų dienai 
skirtą koncertą paprastai visada 
pradeda negalią turintys atlikė-
jai. Šiemet iš visos Lietuvos su-
sirinkusius žiūrovus pradžiugi-
no jaunieji talentai – pirmą kartą 
į tokią garbingą sceną pakilę Vil-
niaus muzikos mokyklos „Lyra“ 
auklėtiniai broliai Paulius ir Vy-
tautas Lėveriai. Prie fortepijo-
no sėdę regėjimo negalią turin-
tys berniukai, keturiomis ranko-
mis sugroję T. Chodorkovskio 
„Linksmą galopą“, sukėlė tikrą 
aplodismentų audrą. Plojimais 
palydėtas ir „Perliukų“ konkur-
so laureatas, Vilniaus Karoliniš-
kių muzikos mokyklos mokslei-
vis Emilis Korickis, įtaigiai atli-
kęs A. Raudonikio ir J. Strielkū-
no dainą „Kur balti keliai“.

Tokiai gausiai auditorijai šie 
berniukai koncertavo pirmą kar-
tą. Jaudinosi ne tik jie patys, bet 
ir žiūrovai. Širvintų rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
Melanija Jachimavičienė neslė-
pė, kad talentingų neįgalių vai-
kų pasirodymas sugraudino iki 
ašarų. Panašius jausmus išgy-

veno daugelis šventinio rengi-
nio žiūrovų. Koncertas „Esame 
drauge“ – tai iš tikrųjų ta vie-
ta, kur skleidžiasi talento galia.

Pirmojo koncerto Filharmo-
nijos scenoje jaudulį išgyveno ir 
prof. Virgilijaus Noreikos dai-
navimo klasės studentai. Žiūro-
vus sužavėjo trys jauni, moky-
tojo pėdomis žengiantys teno-
rai Maksimas Pogrebniakas, Dai-
nius Viešūnas, Povilas Padleckis. 
Pilnutėlė salė klausytojų – jiems 
tai irgi buvo pirmas toks svar-
bus koncertas. Audringais plo-
jimais Filharmonijos žiūrovai 
sutiko ir patį maestro V. Norei-
ką. Pasak koncerto vedėjos Jani-
nos Pranaitytės, V. Noreika pri-
klauso šimtmečio garsiausių te-
norų 10-ukui. Jam dainuojant 
„Švelnumą“ salė nuščiuvo, o po 
kartu su buvusia mokine (šian-
dien Lietuvos nacionalinio ope-
ros ir baleto teatro soliste) Karo-
lina Glinskaite sudainuoto „Mei-
lės valso“ iš F. Leharo operetės 
„Linksmoji našlė“ prapliupo il-
gais plojimais.

Antrojoje koncerto daly-
je renginio dalyvių laukė nuo-
taikingas Vilniaus universiteto 

dainų ir šokių ansamblio pasi-
rodymas. Instrumentinius kūri-
nius keitė šokiai, pastaruosius – 
dainos. Koncertinę mozaiką pa-
įvairino svetur egzotiškais lai-
komų mūsų tautinių instrumen-
tų – birbynių, lamzdelių, skraba-
lų – muzika.

Koncertas – padėka 
aktyviausiesiems

Profesionaliu menu Nacio-
nalinėje filharmonijoje mėgavo-
si ir nemažai Lietuvos neįgalių-
jų draugijos asocijuotų narių – 
į sostinę atvažiavo neįgalieji iš 
Skuodo, Pagėgių, Biržų, Pasva-
lio, Zarasų, Širvintų, Pakruojo, 
Visagino, Marijampolės, Kau-
no, Kalvarijos, Birštono ir dau-
gelio kitų neįgaliųjų draugijų. 
Daugiausia po 8 kvietimus ga-
vusios rajonų delegacijos į ke-
lionę sostinėn pakvietė labiau-
siai prie organizacijos veiklos 
prisidedančius žmones, tary-
bos narius. Tiesa, Skuodo rajo-
no neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Raminta Zabitienė šiemet 
labai norėjo į Vilnių atvežti ato-
kiausiuose rajono kampeliuose, 
kaimuose savo dienas leidžian-

čius ir retai iš namų kur nors be-
išsiruošiančius draugijos narius. 
Deja, ligos, namų rūpesčiai, o gal 
ir nedrąsa sukliudė įgyvendinti 
pirmininkės sumanymą. Tačiau 
pradžia padaryta.

Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Onutė Čer-
niauskienė juokavo, kad šį gruo-
dį organizacija kaip niekad daž-
nai vyksta į Vilnių. Prieš porą 
dienų draugijos nariai dalyva-
vo neįgaliųjų kūrybinio sambū-
rio „Sugriaukime sienas!“ rengi-
nyje Seime, jų pagamintas mede-
lis, turintis tiek spygliukų, kiek 
draugija vienija neįgaliųjų, tapo 
padėkos simboliu renginį glo-
bojusiam Premjerui A. Butkevi-
čiui. Tad šį kartą į Vilnių buvo 
pakviesti vykti aktyviausi orga-
nizacijos talkininkai. Kartu su 
Neįgaliųjų draugijos nariais at-
vyko ir pora jų globojamų sil-
pnaregių kolegų. Daugelio ra-
jonų delegacijose buvo po kele-
tą skirtingų organizacijų narių, 
socialinių darbuotojų – juk ne be 
reikalo renginys vadinosi „Esa-
me drauge“.

Aldona DelTUVAiTė
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis surengė nuotaikingą pasi-
rodymą.

Broliukų P. ir V. Lėverių grojimas su-
jaudino žiūrovus.

turintiesiems suteikia daug sava-
rankiškumo – pirmiausia tiems, 
kuriems sunku išeiti iš namų, 
taip pat ir neregiams bei kitiems. 
Tačiau ne visiems jiems interne-
tas prieinamas ir suprantamas. 
Manoma, kad net 167 mln. Eu-
ropos gyventojų naudodamiesi 
internetu patiria sunkumų. Dau-
giausia tai negalią turintys ar vy-
resnio amžiaus žmonės.

Matant šią situaciją buvo pa-
rengta Europos Parlamento ir Ta-
rybos direktyva dėl viešojo sek-
toriaus institucijų interneto sve-
tainių prieinamumo. Šių metų 
pradžioje svarstytame direkty-
vos variante buvo numatyta, 
kad jos nuostatos privalomos 12 
sričių interneto svetainėms. Mo-
kesčių, darbo paieškos tarnybų, 
socialinio draudimo išmokų, as-
mens dokumentų, automobilio 
registracijos, sveikatos apsau-
gos ir pan. tinklalapiai priėmus 
šią direktyvą turėtų atitikti visai 
Europos sąjungai vienodą priei-
namumo standartą. Šalys narės 
direktyvos reikalavimus nau-
jai kuriamoms interneto svetai-
nėms turėtų pritaikyti per me-

tus, o esamoms sutvarkyti būtų 
skirti 3 metai. 

Tačiau šis dokumentas nebu-
vo priimtas, nes Europos Ekono-
mikos ir socialinių reikalų komi-
tetas išsakė nuomonę, kad turėtų 
būti prieinamos ne tik minėtų 12 
sričių, bet ir kitos viešąsias pas-
laugas teikiančių institucijų sve-
tainės: dujų, šilumos, vandens 
tinklų, viešojo transporto, vai-
kų priežiūros ir sveikatos prie-
žiūros. Išimtis būtų taikoma tik 
mažiau nei 12 darbuotojų turin-
čioms įstaigoms. Už šią direkty-
vos redakciją už balsavo 593 eu-
roparlamentarai, 40 buvo prieš, 
o 13 susilaikė. Dėl atsiradusių 
naujų pasiūlymų direktyvos tai-
kymas atidėtas. 

Kaip turi būti pritaikyta 
svetainė? 

Interneto svetainės priei-
namumas nėra kažkas ypatin-
go. Svarbiausia, kad jos naudo-
jimas būtų paprastas – kad visi 
piliečiai, įskaitant neįgaliuosius, 
funkcinių sutrikimų turinčius as-
menis, vaikus, vyresnio amžiaus 
žmones, turėtų galimybę naudo-
tis internete skelbiama informa-
cija ar paslaugomis. 

Vienas pritaikymo aspektas – 
techninis adaptavimas (galimy-
bė pakeisti šrifto dydį, reguliuoti 
kontrastą, patekti į interneto pus-
lapius naudojant kitas naršykles 
ir prieigą palengvinančias pro-
gramas ir t. t.). Kitas aspektas – 
informacija turi būti pateikiama 
suprantama kalba, naudotis pas-
laugomis turi būti paprasta. Pa-
prastesnis svetainės išdėstymas, 
aiškus vaizdas, svarbus ne tik ne-
galią turintiesiems – jei būtų len-
gviau rasti informaciją ar pasi-
naudoti paslaugomis, užpildyti 
formas, patogumą pajustų dau-
gelis žmonių. Tarkim, šiuo metu 
mokesčių deklaravimas yra gana 
sudėtingas. Siekiama, kad ir vy-
resnio amžiaus žmogus, ir ma-
žesnį išsilavinimą turintysis, ge-
bėtų pats savarankiškai dekla-
ruoti pajamas. Lietuvos neįga-
liųjų forumo atstovė Lina Gul-
binė priminė Švedijoje pasitel-
kiamą pavyzdį apie universalų 
aplinkos pritaikymą: įstatymas 
taikomas 10 proc. populiacijos, 
atsiradusiais pakeitimais mielai 
naudojasi 40 proc. gyventojų, o 
palengvinimą patiria 100 proc.

Karolis Verbliugevičus pata-
ria: jeigu dabar kuriate interneto 

puslapį ir tikitės, kad jį skaitys 
neregiai, patikrinkite:

• ar puslapio informacija aiš-
kiai suprantama įjungus ryškaus 
kontrasto versiją;

• ar lieka visa puslapio in-
formacija panaikinus paveiks-
liukus;

• ar puslapis lengvai valdo-
mas naudojantis tik klaviatūra.

Pritaikykime ir be 
direktyvos

„O gal nereikia laukti ir di-
rektyvos?“ – svarstė diskusijos 
dalyviai. Galima ir be Europos 
institucijų „liepimo“ šiuos rei-
kalavimus perkelti į mūsų teisės 
aktus. Pagrindinius reikalavimus 
svetainių pritaikymui jau yra pa-
rengęs Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas. Ypač aktyviai į 
šiuos svarstymus įsijungė viešų-
jų paslaugų teikėjai – Valstybinės 
mokesčių inspekcijos, „Lesto“, 
„Teo“ ir kt. institucijų atstovai. 
„Teo“ darbuotojai pabrėžė, kad 
dauguma įmonių nori būti socia- 
liai aktyvios, todėl sulaukusios 
pastabų dėl nepatogaus inter-
neto svetainės naudojimo tik- 
rai į jas reaguoja. Tam pritarė ir 
„Lesto“ atstovas – turėtų būti 

viešai prieinamos rekomendaci-
jos ar patarimai tinklalapių kūrė-
jams, į ką atkreipti dėmesį pritai-
kant svetaines, NVO reikėtų ak-
tyviau išsakyti savo poziciją. Di-
delės viešąsias paslaugas teikian-
čios organizacijos savo svetaines 
kruopščiai išbando, tačiau ne visi 
pagalvoja patikrinti jas su regė-
jimo negalią turinčiu žmogumi. 
Tačiau gerų pavyzdžių esama – 
K. Verbliugevičius kaip neblogai 
pritaikytą paminėjo internetinės 
prekybos parduotuvę „Barbo-
ra“, tarp kurios testuotojų buvo 
ir vienas regėjimo negalią turin-
tysis. Aklieji gali gana patogiai 
pasinaudoti kelionių agentūros 
„Makalius“ interneto svetaine. 
Tačiau tokių pavyzdžių mažai. 
Daugeliu viešųjų paslaugų aklie-
siems internete naudotis dar la-
bai sunku – pavyzdžiui, neįma-
noma atlikti finansinių operaci-
jų ir pan.  

Diskusijų dalyviai atkreipė 
dėmesį, kad reikia pagalvoti ir 
apie kontrolės mechanizmą, ku-
ris būtų reikalingas priėmus di-
rektyvą. Galbūt galima pasinau-
doti fizinės aplinkos pritaikymo 
vertinimo modeliu. 

Aurelija BABinSkienė

Prieinamos turės būti visos viešosios interneto svetainės
(atkelta iš 1 psl.)
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – 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 15 d. 
9.00 Komisaras Reksas (12/9) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (106). 11.00 Pasaulio panorama 
(kart.). 11.30 Savaitė (kart.). 12.00 
Gyvenimas (kart.). 13.00 Mažasis 
princas (2/15). 13.30 Premjera. Ma-
giški fėjų Vinksių nuotykiai (6/18). 
14.00 Laba diena, Lietuva. 14.05 
Žinios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios. 16.05 Komisaras Rek-
sas (12/10) N-7. 17.10 Premjera. Di-
dysis Gregas (4/7) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.50 
Premjera. Meilė kaip mėnulis (56). 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.15 
Teisė žinoti. 21.55 Tautos balsas. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
23.10 Vakaro žinios. 23.30 Dabar pa-
saulyje. 24.00 Šaronas. Dok. f. Izrae-
lis, 2008 m. (Subtitruota, kart.). 1.00 
Senis (291) N-7. 2.00 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 3.45 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 4.35 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba (kart.). 5.20 
Teisė žinoti(kart.). 

Antradienis, gruodžio 16 d. 
8.40 Labas rytas, Lietuva. 9.00 

Komisaras Reksas (12/10) (kart.) 
N-7. 10.00 Namelis prerijose (107). 
11.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 12.00 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 13.00 Prem-
jera. Tatonka ir mažieji draugai (6) 
13.15 Premjera. Džiunglių knyga 
1 (7). 13.30 Premjera. Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (6/19). 14.00 Laba 
diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Komisaras Reksas (12/11) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gre-
gas (N-7. 4/8). 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Emi-
grantai. 19.50 Premjera. Meilė kaip 
mėnulis (57). 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.15 Specialus 
tyrimas. 21.55 Lietuva gali. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.35 
Durys atsidaro. 23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje. 1.00 Senis 
(292) N-7. 2.00 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.45 Tikri vyrai (kart.). 4.35 
Emigrantai (kart.). 5.20 Specialus 
tyrimas (kart.). 

Trečiadienis, gruodžio 17 d. 
9.00 Komisaras Reksas (12/11) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (108) 11.00 Emigrantai. Sociali-
nės (kart.). 12.00 Specialus tyrimas 
(kart.). 12.40 Lašas po lašo (kart.). 
12.45 Žingsnis po žingsnio. Būs-
tas. (kart.). 13.00 Mažasis princas 
(2/16). 13.30 Premjera. Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (6/20). 14.00 Laba 
diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Komisaras Reksas (12/12) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(4/9) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Gyvenimas. 
19.50 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(58). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Auksinis protas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 
Pasaulio dokumentika. Keliaujantys 
namų dailintojai. Suomija, 2009 m. 4 
d. 0.40 Senis (293) N-7. 1.40 Moks-
lo ekspresas (kart.). 2.00 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.45 Legendos 
(kart.). 4.35 Gyvenimas (kart.). 5.20 
Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, gruodžio 18 d. 
9.00 Komisaras Reksas (12/12) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(109). 11.00 Auksinis protas (kart.). 
12.30 Tautos balsas (kart.). 13.00 
Premjera. Tatonka ir mažieji drau-
gai (7). 13.15 Premjera. Džiunglių 
knyga 1 (8). 13.30 Premjera. Magiš-
ki fėjų Vinksių nuotykiai (6/21). 14.00 
Laba diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (13/1) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(4/10) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Tikri vyrai. 
19.50 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(59). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Svajonę turiu. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.10 Va-

karo žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Pasaulio dokumentika. Dievų 
lopšys. Dokumentinis f. Didžioji Bri-
tanija, 2012 m. 1.00 Senis (294) N-7. 
2.00 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.45 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 
4.35 Tikri vyrai. Realybės dokumen-
tika (kart.). 5.20 Lietuva gali (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 19 d. 
9.00 Komisaras Reksas (13/1) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (110) 11.00 Svajonę turiu (kart.). 
12.30 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.). 13.00 Mažasis princas (2/17). 
13.30 Premjera. Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai (6/22). 14.00 Laba diena, 
Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 Laba 
diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 
Komisaras Reksas (13/2) N-7. 17.10 
Premjera. Didysis Gregas (4/11) N-7. 
18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.30 Žingsnis po žings-
nio. Būstas. 18.45 Didieji lūkesčiai 
(3) N-7. 19.50 Duokit šansą. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Duokim garo! Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.50 Olim-
pinio čempiono, krepšininko Arvy-
do Sabonio jubiliejui. Istoriniai ka-
drai. 2014 m. 24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Robotas policininkas 3. Veiks-
mo trileris. JAV, 1993 m. N-14. 2.25 
Senis (295) N-7. 3.30 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 5.20 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 

Šeštadienis, gruodžio 20 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 7.00 Emigrantai (kart.). 
7.55 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Šer-
vudo padauža Robinas Hudas (37, 
38). 9.25 Premjera. Vakavilis (6) 9.50 
Premjera. Čaplinas (54). 10.00 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 11.00 
Durys atsidaro (kart.). 11.30 Lietu-
va gali (kart.). 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Dievų lopšys. Dokumentinis 
f. Didžioji Britanija, 2012 m. (kart.). 
13.00 Istorijos detektyvai. 14.00 
Duokit šansą (kart.). 14.30 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (Subtitruota). 
15.00 Tikri vyrai. Realybės dokumen-
tika (kart.). 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Orai. 16.15 Svei-
kinimų koncertas. 18.30 Bėdų turgus. 
19.30 Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Auksinis bal-
sas. 23.15 Premjera. Adlono vieš-
butis. Šeimos istorija (3) (Subtitruo-
ta) N-7. 1.10 Senis (296) N-7. 2.10 
Istorijos detektyvai. Istorinė publi-
cistika (kart.). 2.55 Auksinis balsas. 
Muzikinis projektas (kart.) N-7. 4.40 
Bėdų turgus (kart.). 5.30 Žingsnis po 
žingsnio. Būstas (kart.). 

Sekmadienis, gruodžio 21 d. 
6.05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite (kart.). 7.00 Šventadienio 
mintys. 7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 8.00 
Girių horizontai. 8.30 Kaimo aka-
demija. 9.00 Premjera. Šervudo pa-
dauža Robinas Hudas (39). 9.15 
Aviukas Šonas (4/1). 9.25 Premje-
ra. Vakavilis (7). 9.50 Premjera. Ča-
plinas (55). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija (Subtitruota). 10.30 Premje-
ra. Hanso Kristiano Anderseno pa-
sakos. Mergaitė su degtukais. Vo-
kietija, 2013 m. 11.45 Mokslo eks-
presas. 12.00 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro 11 (11/2) Susiti-
kimas su mirtimi. N-7. 14.00 Rūtos 
Meilutytės šeimų plaukimo turnyras. 
15.00 Pranciškus – popiežius iš Nau-
jojo pasaulio. Dok. f. Argentina, Ita-
lija, 2013 m. (Subtitruota). 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Krepšinis. LKL čempionatas. Pas-
valio „Pieno žvaigždės“ – Panevė-
žio „Lietkabelis“. 18.00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės (kart.). 18.30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 19.30 Pasaulio 
panorama. 19.55 Savaitė. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Legendos. 22.00 Lile-
hameris (2/3–5) N-7. 0.30 Auksinis 
protas (kart.). 1.40 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Puaro (11/2) Susiti-
kimas su mirtimi (kart.) N-7. 3.15 Pa-
saulio panorama (kart.). 3.40 Savai-
tė (kart.). 4.05 Svajonę turiu (kart.). 
5.20 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitruota, kart.). 

namuose 2. Pasiklydęs Niujorke. 
Komedija. JAV, 1992 m. N-7. 13.30 
Vėžliukai nindzės (11). 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (16). 14.30 Simp-
sonai (2, 3) (kart.) N-7. 15.30 Nemyli-
ma (76) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 VIRAL'as. 
N-7. 20.30 Pasmerkti (61) N-7. 21.00 
Farai N-14. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 Kerštas (16) N-14. 23.10 Iš-
gyvenimas (4) N-14. 0.05 Specia-
lioji jūrų policijos tarnyba (15) N-14. 
1.05 Elitinis būrys (9) N-7. 1.35 Nuo-
dėmingoji Kalifornija (9) N-14. 

Antradienis, gruodžio 16 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 

Simpsonai (2) (kart.) N-7. 6.55 Se-
rialo pertraukoje – Žalioji enciklope-
dija. 7.20 Simpsonai (3) (kart.) N-7. 
7.50 Gydytojos dienoraštis (2) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2006). 10.00 
Aistros spalvos (71) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 12.55 Ančiukas Do-
naldas ir draugai (23). 13.30 Vėž-
liukai nindzės (12). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (17). 14.30 Simpso-
nai (4, 5) (kart.) N-7. 15.30 Nemyli-
ma (77) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Prieš srovę 
N-7. 20.30 Pasmerkti (62) N-7. 21.00 
VIP (14) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.10 Transporteris (1) N-14. 
23.15 Išgyvenimas (5) N-14. 0.10 
CSI kriminalistai (310) N-14. 1.10 
Elitinis būrys (10) N-7. 1.40 Nuodė-
mingoji Kalifornija (10) N-14. 

Trečiadienis, gruodžio 17 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (4, 5) (kart.) N-7. 7.50 
Gydytojos dienoraštis (3) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2007). 10.00 Ais-
tros spalvos (72) N-7. 11.00 TV Pa-
galba N-7. 12.55 Ančiukas Donal-
das ir draugai (24). 13.30 Vėžliu-
kai nindzės (13). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (18). 14.30 Simp-
sonai (6, 7) (kart.) N-7. 15.30 Ne-
mylima (78) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Kvies-
kite daktarą! N-7. 20.30 Pasmerkti 3 
(63) N-7. 21.00 Žvagulio klanas (7) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.05 
Vikingų loto. 22.10 Elementaru (15) 
N-7. 23.10 Išgyvenimas (6) N-14. 
0.10 Ieškotojas (1) N-7. 1.10 Elitinis 
būrys (11) N-7. 1.35 Nuodėmingoji 
Kalifornija (11) N-14. 

Ketvirtadienis, gruodžio 18 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (6) (kart.) N-7. 7.20 Simp-
sonai (7) N-7. 7.50 Gydytojos dieno-
raštis (4) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2008). 10.00 Aistros spalvos (73) 
N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 12.55 
Ančiukas Donaldas ir draugai (25). 
13.30 Vėžliukai nindzės (14). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (19). 14.30 
Simpsonai (8, 9) N-7. 15.30 Nemyli-
ma (79) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Ginčas be 
taisyklių. N-7. 20.30 Pasmerkti 3 (64) 
N-7. 21.00 Opiumas liaudžiai (14) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Kobra 11 (14) N-7. 23.15 Išgyveni-
mas (7) N-14. 0.10 Kaulai (13) N-14. 
1.10 Elitinis būrys (12) N-7. 1.40 Nuo-
dėmingoji Kalifornija (12) N-14. 

Penktadienis, gruodžio 19 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (8, 9) N-7. 7.50 Gydyto-
jos dienoraštis (5) N-7. 8.55 Dakta-
rė Emilė Ouvens (12) N-7. 10.00 Ais-
tros spalvos (74) N-7. 11.00 TV Pa-
galba N-7. 12.55 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (26). 13.30 Vėžliukai nin-
dzės (15). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (20). 14.30 Simpsonai (10, 
11) N-7. 15.30 Nemylima (80) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.15 Euras 
2015. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Batuo-
tas katinas Pūkis. Animacinis f. JAV, 
2011 m. N-7. 21.10 Vienas namuo-
se 3. Komedija. JAV, 1997 m. N-7. 
23.20 Išgyventi Kalėdas. Komedija. 
JAV, 2004 m. N-7. 1.05 Penkiakovė. 
Veiksmo f. JAV, 1994 m. N-14. 2.55 
Kobra 11 (14) N-7. 

Šeštadienis, gruodžio 20 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Han-

tikas. Sekliai ir paslaptys (20) N-7. 
7.30 Smurfai (22). 8.00 Didvyrių 
draugužiai (43). 8.30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 9.00 Sta-
tybų TV. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Tobula moteris. 10.30 Beatos virtu-
vė. 11.30 Daktaras Dolitlis. Komedi-
ja. JAV, 1998 m. N-7. 13.05 Undi-
nė. Komedija. JAV, 2006 m. 15.10 
Mergina vaikino kelnėse. Komedi-
ja. JAV, 2006 m. N-7. 17.20 Eks-
trasensai tiria (60) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Šok su manimi. N-7. 
19.30 Konkurso pertraukoje – Euro-
jackpot. 22.30 Meilės priesaika. Ro-

Pirmadienis, gruodžio 15 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (65). 7.00 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (2) (kart.). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (16) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (102) 
N-7. 8.50 Ieškokit Gudručio! (kart.) 
N-7. 11.05 Susipažinkite su Robin-
sonais. Animacinis f. JAV, 2007 m. 
(kart.). 12.55 Mažieji Tomas ir Dže-
ris III (36). 13.25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (17). 13.55 Leopoldo gi-
mimo diena. Animacinis f. Rusija, 
1982 m. 14.10 Ugnis ir Ledas (49) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo... 
Iki.... 21.30 Žinios. 22.10 Mentalis-
tas (22) N-7. 23.10 Judantis objek-
tas (22) N-7. 0.10 Taikinys (7) N-7. 
1.05 Nikita (11) N-7. 

Antradienis, gruodžio 16 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (66). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (36) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (17) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(103) N-7. 8.50 Džekis Čanas. Pir-
masis smūgis. Veiksmo komedija. 
Honkongas, JAV, 1996 m. (kart.) N-7. 
10.25 Sniego karalienė. Animacinis f. 
Rusija, 2012 m. (kart.). 11.55 Tomas 
ir Džeris. Stebuklingas žiedas. Ani-
macinis f. JAV, 2002 m. (kart.). 13.00 
Mažieji Tomas ir Džeris III (37). 13.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (18). 13.55 
Katino Leopoldo vasara. Animacinis f. 
Rusija, 1983 m. 14.10 Ugnis ir Ledas 
(50) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21.30 Žinios. 22.10 
VAKARO SEANSAS Prezidento lėk-
tuvas. Veiksmo trileris. JAV, 1997 m. 
N-14. 0.35 Taikinys (8) N-7. 1.30 Ni-
kita (12) N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 17 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (67). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (36) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (18) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (104) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 9.55 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.00 Yra kaip yra. N-7. 12.55 
Mažieji Tomas ir Džeris III (37). 13.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (19). 13.55 
Interviu su katinu Leopoldu. Animaci-
nis f. Rusija, 1984 m. 14.00 Katino Le-
opoldo poliklinika. Animacinis f. Rusi-
ja, 1986 m. 14.10 Ugnis ir Ledas (51) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7. 21.30 Žinios. 22.10 
VAKARO SEANSAS Absoliutus blo-
gis. Pomirtinis gyvenimas. Veiksmo 
f. JAV, Kanada, Prancūzija, Vokie-
tija, 2010 m. N-14. 0.00 Taikinys (9) 
N-7. 0.55 Nikita (13) N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 18 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (68). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (37) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (19) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (105) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 9.55 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.00 Yra kaip yra. N-7. 12.55 
Mažieji Tomas ir Džeris III (38). 13.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (20). 13.55 
Katino Leopoldo automobilis. Anima-
cinis f. Rusija, 1987 m. 14.10 Ugnis 
ir Ledas (52) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 24 valandos. 

N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Hidalgas. Veiksmo f. JAV, 
2004 m. N-7. 0.55 Nikita (14) N-7. 
1.50 Sveikatos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, gruodžio 19 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (69). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (38) (kart.). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (20) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(106) N-7. 8.50 Pagalbos skambutis 
(kart.) N-7. 9.55 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 12.55 Mažieji Tomas ir Džeris 
III (39). 13.25 Keista šeimynėlė (1). 
13.55 Katinas Leopoldas sapne ir ti-
krovėje. Animacinis f. Rusija, 1984 
m. 14.10 Ugnis ir Ledas (53) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2 penktadienis. N-7. 21.00 Šven-
tę švęsti. 22.40 Šioje šalyje nėra vie-
tos senukams. Kriminalinis trileris. 
JAV, 2007 m. N-14. 1.05 PREMJE-
RA Šmėklų audra. Siaubo f. JAV, Ka-
nada, 2012 m. N-14. 

Šeštadienis, gruodžio 20 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (5). 6.55 Nenuga-
limieji II (49). 7.20 Agentas Šunytis 
(5). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (21). 8.10 
Vėžliukai nindzės (19). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (4). 9.00 Ponas By-
nas (13). 9.30 Mes pačios. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Padangių ere-
liai. Animacinis f. Honkongas, JAV, 
2012 m. 11.40 Turtuolis Ričis. Kome-
dija. JAV, 1994 m. 13.40 Mano pui-
kioji auklė (142, 143). 14.45 Didinga-
sis amžius (134) N-7. 16.45 Šventę 
švęsti. 18.30 Žinios. 19.00 SUPER-
KINAS Milijonas šventinių lempučių. 
Komedija šeimai. JAV, 2006 m. 20.50 
Didžiosios motušės namai. Veiks-
mo komedija. JAV, Vokietija, 2000 
m. N-7. 22.50 Ateini čia arba gausi į 
dūdą! Komedija. JAV, 2010 m. N-14. 
1.05 Hidalgas. Veiksmo f. JAV, 2004 
m. (kart.) N-7. 

Sekmadienis, gruodžio 21 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (6). 6.55 Nenuga-
limieji II (50). 7.20 Agentas Šunytis 
(6). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (22). 8.10 
Vėžliukai nindzės (20). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (5). 9.00 Sveikatos 
ABC televitrina. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Elfas. Komedija šeimai. JAV, 
2003 m. 12.05 Tuščias čekis. Kome-
dija. JAV, 1994 m. 14.10 Mano pui-
kioji auklė (144). 14.45 Didingasis 
amžius (135) N-7. 17.00 Ne vienas 
kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 
19.00 Alfa savaitė. 19.30 Lietuvos 
balsas. 23.00 Įstatymus gerbiantis pi-
lietis. Kriminalinis trileris. JAV, 2009 
m. S. 1.10 Baisūs nusikaltimai. Kri-
minalinis trileris. JAV, 2002 m. N-14. 

Pirmadienis, gruodžio 15 d. 
6.10 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis (29) 
(kart.) N-7. 9.00 Brolis už brolį (23, 24) 
(kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir rodome 
(95) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (221) (kart.) N-7. 13.10 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Šeimy-
nėlė (41) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (11). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (222) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Ve-
dęs ir turi vaikų (21) N-7. 19.00 De-
tektyvė Džonson (3) N-7. 20.00 Nak-
tis ir diena. Vilnius. N-7. 21.00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21.30 Largo Vin-
čas. Veiksmo trileris. Belgija, Prancū-
zija, 2008 m. N-14. 23.45 Gyvi numi-
rėliai (10) N-14. 0.40 Detektyvė Džon-
son (3) (kart.) N-7. 1.35 Prokurorų pa-
tikrinimas (222) (kart.) N-7. 2.40 Bam-
ba TV. S. 

Antradienis, gruodžio 16 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius (kart.) 
N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. Paža-
dėtoji nuotaka. Romantinė drama. Vo-
kietija, 2013 m. (kart.) N-7. 11.00 Kal-
bame ir rodome (96) N-7. 12.00 Pro-
kurorų patikrinimas (222) (kart.) N-7. 
13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (21) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(12). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(223) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs 
ir turi vaikų (22) N-7. 19.00 Detektyvė 
Džonson (4) N-7. 20.00 Naktis ir die-
na. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 

21.30 Netikėta sėkmė. Veiksmo ko-
medija. JAV, 1998 m. N-14. 23.15 
Gyvi numirėliai (11) N-14. 0.10 De-
tektyvė Džonson (4) (kart.) N-7. 1.05 
Prokurorų patikrinimas (223) (kart.) 
N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, gruodžio 17 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.). N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (44) (kart.) N-7. 11.00 Kalba-
me ir rodome (97) N-7. 12.00 Pro-
kurorų patikrinimas (223) (kart.) N-7. 
13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (22) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(13). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(224) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs 
ir turi vaikų (1) N-7. 19.00 Detektyvė 
Džonson (5) N-7. 20.00 Naktis ir die-
na. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Nostradamas. Veiksmo f. JAV, 
Kanada, 2000 m. N-14. 23.15 Gyvi 
numirėliai (12) N-14. 0.10 Detekty-
vė Džonson (5) (kart.) N-7. 1.05 Pro-
kurorų patikrinimas (224) (kart.) N-7. 
2.10 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gruodžio 18 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius (kart.) 
N-7. 9.00 Muzikinė kaukė (kart.). 
11.00 Kalbame ir rodome (98) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (224) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (1) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (14). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (225) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Ve-
dęs ir turi vaikų (2) N-7. 19.00 Detek-
tyvė Džonson (6) N-7. 20.00 Naktis ir 
diena. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Šanchajaus kaubojus. Nuotykių 
komedija. Honkongas, JAV, 2000 m. 
N-7. 23.45 Gyvi numirėliai (13) N-14. 
0.40 Detektyvė Džonson (6) (kart.) 
N-7. 1.35 Prokurorų patikrinimas 
(225) (kart.) N-7. 2.40 Bamba TV. S. 

Penktadienis, gruodžio 19 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Šanchajaus kaubo-
jus (kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir rodo-
me (99) N-7. 12.00 Prokurorų patikri-
nimas (225) (kart.) N-7. 13.10 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Ve-
dęs ir turi vaikų (2) (kart.) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (15). 15.45 Proku-
rorų patikrinimas (226) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 PREMJERA Atėjo ... Sa-
bas. Dok. novelių apie Arvydą Sabo-
nį I dalis. 19.30 Amerikietiškos imty-
nės (45) N-7. 21.30 Sunku nužudyti. 
Veiksmo f. JAV, 1990 m. N-14. 23.30 
Farai (kart.) N-14. 1.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (226) (kart.) N-7. 2.05 Bam-
ba TV. S. 

Šeštadienis, gruodžio 20 d. 
7.00 Amerikos talentai (14, 15) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 11.00 
Galiūnai (17). 12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Mitiajaus pasakėlės (1) N-7. 
13.00 Džiunglių princesė Šina (25) 
N-7. 14.00 Šeimynėlė (45–48) N-7. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Bosas (1) N-7. 18.00 Ekstra-
sensų mūšis (30) N-7. 19.00 Muzikinė 
kaukė. 21.00 MANO HEROJUS Siun-
tinys. Veiksmo f. JAV, Kanada, 2013 
m. N-14. 23.00 AŠTRUS KINAS Šė-
tono žemė. Siaubo trileris. Kanada, 
2009 m. S. 0.50 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gruodžio 21 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (30) 

(kart.) N-7. 8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde. N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 11.00 Sveikatos ko-
das. 11.52 Nacionalinė loterija. 12.00 
Nacionalinė Geografija. Gėlavan-
denių monstrų medžiotojas (3) N-7. 
13.00 Džiunglių princesė Šina (26) 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Bosas (2) 
N-7. 18.00 Mistinės istorijos (1) N-7. 
19.00 MEILĖS ISTORIJOS Rosa-
munde Pilcher. Per aukštas skrydis. 
Romantinė drama. Vokietija, 2013 
m. N-7. 21.00 Grubus žaidimas (11, 
12) N-14. 23.00 300. Veiksmo f. JAV, 
2007 m. N-14. 1.20 Bamba TV. S 

LRT

TV3

LNK

BTV

mantinė drama. JAV, 2012 m. N-7. 
0.40 Pamišęs dėl tavęs. Romantinė 
komedija. JAV, 2013 m. N-14. 2.15 
Kaulai (13) N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 21 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Han-

tikas. Sekliai ir paslaptys (21) N-7. 
7.30 Smurfai (23). 8.00 Didvyrių 
draugužiai (44). 8.30 Monstrų viduri-
nė mokykla. Kodėl mergaitės įsimyli? 
N-7. 9.30 Sportuok su mumis. 10.00 
Virtuvės istorijos. 10.30 Svajonių so-
dai. 11.30 Daktaras Dolitlis 2. Kome-
dija. JAV, 2001 m. 13.10 Išsinuomo-
kit vaiką! Filmas šeimai. JAV, 1995 
m. 15.05 Įsivaizduok tai. Komedija. 
JAV, Vokietija, 2009 m. N-7. 17.20 
Ekstrasensai tiria (61) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komen-
tarai. 19.30 Lietuvos talentai 2014. 
22.00 Skundikas. Veiksmo drama. 
JAV, JAE, 2013 m. N-14. 0.15 Mu-
las. Trileris. JAV, 2012 m. N-14. 2.05 
Elitinis būrys (12) N-7. 

Pirmadienis, gruodžio 15 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (1, 2) (kart.) N-7. 7.50 
Gydytojos dienoraštis (1) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2005). 10.00 Ais-
tros spalvos (70) N-7. 11.00 Vienas 
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Tauragė: 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

www.pajurionaujienos.com galima paskaityti Irenos Šeškevi-
čienės straipsnį apie svarbų neįgaliųjų gyvenimo aspektą – ly-
tiškumą.

„Visuomenė į neįgalius žmo-
nes žvelgia lyg į seksualinius 
monstrus, o socialinės įstai-
gos, atvirkščiai – lyg į belytes 
būtybes. Atėjo laikas visiems 
įveikti šį tabu ir pradėti suvok-
ti, kad neįgalusis taip pat yra 
orus žmogus, turintis savo dva-
sinį pasaulį“, – tvirtino Kretin-
gos sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijos „Kretin-
gos viltis“ vadovė Sigutė Ben-
dikienė ir Kretingos dienos vei-
klos centro direktorė Birutė Vis-
kontienė. 

S. Bendikienė ėmėsi inicia-
tyvos Kretingos rajono socia-
linių įstaigų darbuotojams bei 
neįgaliųjų tėvams ar jų globė-
jams surengti seminarą apie ne-
įgalių žmonių seksualinį gyve-
nimą. Pasidalinti šia opia pro-
blema ji pakvietė bendrijos „Vil-
tis“ vadovę Daną Migaliovą.

Tėvai nesupranta, kas da-
rosi pradėjus bręsti neįgaliam 
vaikui – jis darosi irzlus, pik-
tas, viskuo nepatenkintas. Pats 
vaikas juo labiau neįstengia su-
vokti tų pokyčių – jo asmenybė 
ir kūnas nebesusikalba. „O mes, 
socialiniai darbuotojai, esame 
skirti tam, kad integruotume 
neįgalius žmones į visuomenę, 
tačiau nesigiliname, kas vyksta 
jų vidiniame pasaulyje. 

Anot pašnekovių, neįga-
liųjų, ypač – merginų, tėvai, 
apsaugodami save, stengiasi 
kuo ilgiau išlaikyti jas vaikais: 

„Žiūrėk, mergina jau 30-metė, 
o mama jos plaukus vis dar 
puošia kaspinais užsimerkda-
ma prieš tai, kas darosi vis dar 
vaike įkalinto žmogaus viduje“.

Lietuva ratifikavo Žmogaus 
teisių konvenciją, kurioje pa-
brėžiama žmogaus teisė į oru-
mą, tačiau, pašnekovių many-
mu, ši teisė kol kas liečia tik so-
cialinį sektorių.

„Žmogaus prigimtinis po-
reikis – būti kartu su kitos ly-
ties asmeniu“, – tvirtino B.Vis- 
kontienė. Anot jos, Skandinavi-
jos šalys tą problemą sprendžia, 
suteikdamos galimybę neįgalie-
siems kurti šeimas ir joms gy-
venti kartu, padedant sociali-
niam darbuotojui.

D. Migaliovos požiūriu, kiek- 
vienas žmogus turi teisę į orų 
gyvenimą – jis turi teisę gerai 
jaustis psichologiškai ir fiziolo-
giškai, todėl turi teisę ir į seksu-
alinį gyvenimą. „Tačiau mes, ne-
įgalių vaikų tėvai, šiandien ga-
lime leisti vaikų draugystę ligi 
tam tikro momento, o po to ten-
ka ją stabdyti. Nes kol kas Lie-
tuvoje neįgalaus žmogaus oru-
mas suprantamas tik kaip aplin-
kos jam pritaikymas. 

Todėl, pašnekovių nuomo-
ne, šiandieną neįgaliam žmogui 
bent jau tėvai ir pedagogai turė-
tų padėti suvokti, kas vyksta jų 
brendimo metu, kad jie savo or-
ganizmo pokyčius priimtų kaip 
natūralų dalyką.

Į neįgalų žmogų – kaip  
į belytę būtybę

Deja, jūsų vaikas turi negalią. 
Tokie žodžiai iš medikų lūpų 
tėvams – lyg perkūnas iš giedro 
dangaus. Baimindamiesi, kad 
nemokės tinkamai elgtis, bijo-
dami, kad dėl vaiko teks ištrin-
ti užsibrėžtus gyvenimo tikslus, 
tėvai ryžtasi net atsisakyti ilgai 
lauktos atžalos.

Šiaulių miesto savivaldybės 
Sutrikusio vystymosi kūdikių 
namų direktorė Audronė Kar-
dašienė teigė, kad per pastaruo-
sius dvejus metus keturios šei-
mos atsisakė vaikų dėl jų nega-
lios. „Kankina klausimas, kodėl 
atsisako? Todėl, kad pamato vai-
ką ir išsigąsta. Jos nebežino ką 
daryti“, – sakė ji.

Nepavydėtinoje padėtyje vi-
sai neseniai atsidūrė ir viena šei-
ma. Jų vaikas gimė su didžiuliu 
defektu ant veido. Šoko ištikti 
tėvai nusprendė, kad geriausia 
išeitis – atsisakyti jo. Čia į pa-
galbą atskubėjo Sutrikusio vys-
tymosi kūdikių namai. 

„Labai džiaugiuosi, nes šiais 
metais vienam berniukui pada-
rėme dvi labai sudėtingas plas-
tines operacijas ir tėvai, ilgą lai-
ko tarpą net bijoję paimti tą vai-

ką ant rankų, pareiškė norą pa-
siimti berniuką į namus“,– sakė 
A. Kardašienė. Jos teigimu, Su-
trikusio vystymosi kūdikių na-
mai turi tikslą – kad kuo daugiau 
vaikų augtų ne kūdikių namuo-
se, o šeimoje. Deja, šiuo metu įs-
taigoje auga net 62 vaikai. Šis 
skaičius kasmet didėja.

Norėdama, kad sutrikusių 
tėvų būtų kuo mažiau, nuo spa-
lio mėnesio veikianti asociaci-
ja „Maži žingsneliai“ Šiauliuo-
se organizavo forumą. „Krei-
pėmės į vicemerę, iškeldami to-
kią problemą, kad mamos, pra-
dėdamos auginti neįgalų vaiką, 
nelabai turi bendros informaci-
jos, kokių paslaugų gali gauti, 
kur kokios paslaugos yra siūlo-
mos. Nusprendėme organizuoti 
tą forumą tam, kad suvoktumė-
me situaciją Šiaulių mieste“, – 
aiškino asociacijos „Maži žings-
neliai“ pirmininkė Živilė Kulėšė.

Renginio metu paaiškėjo, 
kad pagalbos ranką Šiauliuose 
gali ištiesti tikrai nemažai įstai-
gų, tačiau apie jas dažna šeima, 
auginanti neįgalų vaiką, nieko 
nežino. Maža to, ta pagalba nėra 
jungiama į vieną sistemą. 

Vaiko neįgalumas – 
priežastis likti be šeimos?

Jolanta Grubliauskaitė „Šiaulių naujienose“ rašo apie tai, kodėl 
tėvai atsisako negalią turinčių vaikų.

Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena

Tarptautinės neįgaliųjų dienos 
proga Tauragės rajono neįga-

liųjų draugija pakvietė visus ra-
jono neįgaliuosius pabūti kar-
tu, pasikalbėti apie savo proble-
mas, pažiūrėti koncerto. Į Kultū-
ros rūmus rinkosi neįgalieji, glo-
bėjai ir jų šeimos nariai – 450 vie-
tų salė buvo pilnut pilnutėlė, at-
ėjusiems vėliau teko ir pastovė-
ti. Besirenkančius svečius pasiti-
ko šventės organizatoriai, muzi-
kantai bei rūmų fojė surengta ne-
įgaliųjų rankdarbių paroda. 

Renginys šiemet pradėtas šv. 
Mišiomis už neįgaliuosius Švč. 
Trejybės bažnyčioje.

Kasmet minint Tarptautinę 
neįgaliųjų dieną prie šventės or-
ganizavimo aktyviai prisideda 
Neįgaliųjų draugijos nariai, sa-
vivaldybė, kultūros centras ir kt. 
Visus susirinkusiuosius pasvei-
kino ir renginį pradėjo Neįga-
liųjų draugijos renginių organi-
zatorė Danutė Norgailienė. Svei-
kinimo žodį tarė ir šventės orga-
nizatorius draugijos pirminin-
kas Kęstutis Petkus, rajono me-

ras Pranas Petrošius, Socialinės 
paramos skyriaus vedėja Ligita 
Rimkuvienė, Sveikatos ir socia-
linių reikalų komiteto pirminin-
kė Birutė Jokšienė. Seimo nario 
Dariaus Petrošiaus sveikinimus 
Tauragės rajono neįgaliesiems 
perdavė jo padėjėjas Povilas Gar-
gasas. Šventės proga Neįgaliųjų 
draugijos ansambliui „Svaja“ jis 
įteikė dovaną – mušamųjų mu-
zikos instrumentų komplektą. 

Pirmininkas K. Petkus padė-
kojo aktyviausiems Neįgaliųjų 
draugijos nariams, tarybos na-
riams, rėmėjams ir visiems, ku-
rie vienaip ar kitaip prisidėjo prie 
neįgaliųjų veiklos.

Po padėkų ir sveikinimo 
kalbų su nuotaikingais kūri-
niais scenoje pasirodė Neįga-
liųjų draugijos ansamblis „Sva-
ja“, meno terapijos būrelio na-
riai, Sutrikusios psichikos žmo-
nių globos bendrijos meno ko-
lektyvas, Lietuvos aklųjų ir sil-
pnaregių sąjungos instrumen-
tinė grupė „Bandonija plius“. 
Spektaklį „Meilė tirpdo ledus“ 
pristatė Adakavo globos namų 
teatro kolektyvas. Popietę vai-
nikavo nuotaikingas atlikėjos 
Vitalijos Katunskytės pasirody-
mas ir pabendravimas prie ka-
vos puodelio.

Vladislovas kiRkickAS

Šilutė: 
 Draugijos narė Aldona Petkie-
nė laiške „Bičiulystei“ papasakojo, 
kaip Neįgaliųjų dieną paminėjo Ši-
lutės rajono neįgalieji. 

Kaip ir kasmet, Šilutės neįga-
lieji nepraleidžia gražių akimir-
kų. Įsimintini buvo Užgavėnių, 
Atvelykio, Melagių dienos rengi-
niai, Motinos dienos minėjimas, 
surengti konkursai, įvairios ak-
cijos. Šie renginiai praskaidrina 
neįgalaus žmogaus kasdienybę, 
susirinkus būrin užmirštamas 
skausmas ir ligos, o visos šven-
tės rengiamos tik sumanios drau-
gijos pirmininkės Laimos Dulky-
tės ir jos pagalbininkų iniciaty-
va – be jokio finansavimo. Kad ir 
kaip būtų keista, visko mums už-
tenka – netrūksta linksmų dainų, 
pačių šventės dalyvių pagamintų 
vaišių, tik truputį stokojame svei-
katos, sveikų žmonių ir valdžios 
atstovų dėmesio. Ne be reikalo 
Tarptautinės neįgaliųjų dienos 
išvakarėse neįgalieji surengė ei-
tynes su šūkiais „Nieko apie ne-

įgaliuosius be neįgaliųjų“ ir savo 
bėdas išsakė Seimo nariams. Pa-
marys toli nuo sostinės ir mums 
belieka tyliai laukti žinučių „Bi-
čiulystėje“, kokį naują sprendi-
mą priims valdžios vyrai.

Šias metais savo laukiamą 
Tarptautinę neįgaliųjų dieną 
šventėme ramiai, susikaupę, ne-
pasirodė nė vieno linkėjimo ne-
įgaliesiems rajoninėje spaudoje, 
visiems buvo eilinė darbo die-
na, tik draugijos pirmininkė Lai-
ma nepamiršo – neįgaliesiems ir 
jų šeimoms bei artimiesiems sky-

rė gražiausius žodžius. Taip pat 
iš pat ryto visus maloniai nuste-
bino Vaidas Pavilonis, atvežęs 
nuostabią rožių puokštę. Visi 
draugijos nariai rinkosi Šv. Kry-
žiaus bažnyčioje, kur buvo auko-
jamos šv. Mišios už visus neįga-
liuosius ir jų šeimas. Po šv. Mi-
šių šventės nuotaiką praskaidri-
no L. Dulkytės šventinis sveiki-
nimas, ansamblio „Kvietkelis“ 
(vadovas A. Kmita) sugiedotos 
giesmės. Paskui visi sušalę rin-
kosi į draugiją prie karštos arba-
tos puodelio.

 „Bičiulystei“ parašęs Virginijus 
Sakadelskas pasidalijo įspūdžiais 
iš šventinio renginio.

Puikiai nusiteikę Druskinin-
kų miesto neįgaliųjų draugijos 
nariai rinkosi paminėti Tarptau-
tinę neįgaliųjų dieną. Sulaukėme 
svečių: Seimo narės K. Miškinie-
nės, Socialinės paramos skyriaus 
vedėjos M. Sasnauskaitės, Socia-
linių paslaugų centro direktorės 
A. Aleksienės. Sveikinimo žodį 
tarė Seimo narė K. Miškinienė, 
kuri Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkui R. Teneniui įteikė padė-
kos raštą, o padėką ir dovaną už 
darbą – meno vadovei D. Luko-
šiūnaitei, ansamblio „Rasa“ va-
dovui A. Padegimui. Neįgaliuo-
sius pasveikino, sveikatos, stip-

Druskininkai: rybės ir sėkmės palinkėjo ir ki-
tos viešnios.

Mus pasveikinti atėjo ir ben-
dradarbiaujančių organizacijų 
pirmininkai: sutrikusio intelek-
to bendrijos „Viltis“ vadovė L. Sa-
dauskienė, „Bočių“ – Z. Jančiaus-
kienė, Lietuvos specialiosios kū-
rybos draugijos „Guboja“ Drus-
kininkų skyriaus – D. Kašėtaitė.

Renginį paįvairino daug dė-
mesio sulaukusi neįgaliųjų rank-
darbių paroda, gražiomis daino-
mis linksmino vokalinis ansam-
blis „Rasa“. 

Gavę kvietimą, vykome į Sei-
mą, kur Tarptautinės neįgaliųjų 
dienos proga buvo surengtas ne-
įgaliųjų kūrybinis sambūris „Su-
griaukime sienas“. 

Ansamblio „Rasa“ nariai kartu su svečiais.

Neįgaliųjų darbais domėjosi Tauragės meras P. Petrošius.

„Kvietkelis“ giedojo bažnyčioje.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas remia projektą „Požiūrio lūžis – 
nuo negalios iki galios“ ir jo rubrikas: 
„Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje  – 
neįgalieji“, „Tolerancijos link“, „ Prie 
kūrybos šaltinio“.

Kūryba – gyvenimo dalis
Šis renginys – Lietuvos žmo-

nių su negalia sąjungos projekto 
„Teatro teritorija: neįgaliųjų teat- 
rų festivalis „Begasas“ Teatro 
metams paminėti baigiamoji da-
lis. Visą projektą remia Lietuvos 
kultūros taryba ir Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas.

Festivalio meno vadovė Snie-
guolė Dikčiūtė teigia: „Daugeliui 
žmonių su negalia teatras – vie-
nintelis kūrybinės raiškos būdas, 
tampantis ir būties dalimi, išlais-
vinantis nuo socialinės atskirties, 
motyvuojantis... gyventi.“

Be pagalbininkų nieko neį-
vyktų. Teatro profesionalai pa-
deda aktoriams įveikti baimes ir 

Tu nebijok, mudu būsim laimingi...

atsiskleisti. Artimieji, socialiniai 
darbuotojai lydi neįgaliuosius į 
repeticijas. Daug savanorių dir-
bo ir baigiamajame ture, padėjo 
neįgaliesiems užlipti ant scenos 
ir nulipti. „Tu nebijok, mudu bū-
sim laimingi paukščiai“, – skam-
ba daina iš interoperos „Meilė be 
mirties smėlynuose“, žiūrovai 
šypsosi ir linguoja.

Festivalio vedėjai Svetlana 
Rybakienė ir Saulius Čėpla lie-
tuvių ir lenkų kalbomis pristati-
nėjo teatrus ir aktorius, o per per-
traukas įtraukė žiūrovus į links-
mą žaidimą.

„Šykštuolis“ iš Elko
Lietuvos neįgaliųjų teatrams 

baigiamajame ture atstovavo 
Lietuvos žmonių su negalia są-
jungos trupė (interopera „Mei-
lė be mirties smėlynuose“, frag- 
mentas), Vilniaus kurčiųjų rea-
bilitacijos centro liaudies teat- 
ras „Mimika“ (judesio minia-
tiūra „Už stiklo sienos“), Vil-
niaus dienos centro „Šviesa“  
teatro terapinė trupė TTT („Mak-
tub“ – pagal „Alchemiką“), su-
trikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Plungės viltis“ teatro 
grupė „Kaukė“ (klounada „Kro-
vinys“), trupė iš Molėtų – „Mo-
lėtuvka“ (vaidinimas „Pasaulio 
kieme“), kauniečių „Plastinės 
dramos teatriukas“ („Lietuje“ – 
vaidinimas be žodžių).

Dalyvavo ir svečiai iš Len-
kijos. Goldapės neįgaliųjų tea-
tras „Teatrusie“ parodė spektak- 
lį „Mažasis princas“, o Elko teat-
ras „ZgiElk“ – spektaklį „Šykš-
tuolis“.

Elko neįgaliųjų teatro vado-
vė ir globėja Eva Przylėnčka pa-
pasakojo „Bičiulystei“:

„Esame labai laimingi atvy-
kę į Vilnių, kurį „ZgiElk“ akto-
riai išvydo pirmą kartą, jie aps-
kritai pirmą kartą lankosi užsie-
nyje. O čia turėjo galimybę ne tik 
išvysti puikius kitų grupių pasi-
rodymus, bet aplankė ir miestą, 
pamatė Katedrą, Seimą, Aušros 
vartus, Rotušę, vaikščiojo Pilies 
gatve. Mūsų teatre vaidina žmo-
nės su intelekto negalia. Jie gyve-
na su savo artimaisiais, bet dar-
bo dienomis kelias valandas pra-
leidžia mūsų miestelio terapinio 
užimtumo dirbtuvėse. Čia ir re-
petuojame, patys pasisiuvame 
kostiumus, konstruojame deko-
racijas. Vieną spektaklį rengiame 
apie 5 mėnesius. Paprastai ren-
kamės inscenizacijas su dramos 
elementais, mums labai svarbus 
žodis. „Šykštuolyje“ vaidina 6 
žmonės, kurie geba skaityti, įsi-
minti tekstą. Su kitais neįgaliai-
siais kuriame pantomimos spek-
taklius, šokius. Kolegos iš Gol-
dapės, kuriems vadovauja Do-
rota Lasica, dažniausiai vaidina 
trumpas pantomimas.“

Elko teatras „Šykštuolį“ rodė 
ir šių metų pradžioje vykusiame 
Lenkijos neįgaliųjų muzikos ir te-
atro festivalio „Albertiana 2014“ 
regioniniame ture Torūnėje, tapo 
laureatu, beje, jau ne pirmą kartą.

Ana Dymna remia 
vertingus projektus

Organizuoti aukšto meninio 
lygio lenkų „Albertianas“ pade-
da ir aktorės Anos Dymnos (tur-
būt pamenate jos nepakartoja-
mą Marysią iš daug kartų Lietu-
vos televizijose rodyto filmo „Ži-
niuonis“?) įkurtas fondas „Mimo 
všystko“.

Šių eilučių autorei 2006 me-
tais teko bendrauti su žymiąja 
Lenkijos aktore. Susitikome ka-
vinėje „Ložė“ Krokuvos sena-
miestyje. A. Dymna pasakojo ne 
tik apie vaidmenis, bet ir gyveni-

Užtemdytoje Vilniaus lenkų kultūros namų salėje – akių 
nuo scenos neatitraukiantys ir gyvai į siužetą reaguojantys 
žiūrovai, kokių neišvysi jokiame kitame teatre. Daugelis – 
ir patys aktoriai, gerai suvokiantys kiekvieno žingsnelio 
scenoje vertę. Neįgaliųjų teatrų festivalio „Begasas“ bai-
giamajame ture pasirodė laureatai ir svečiai iš užsienio.

Prie kūrybos šaltinio

Svečių iš Lenkijos Elko teatro spektaklis „Šykštuolis“. 

mo principus, labdaringą veiklą, 
kolegas stebinantį ypatingą dė-
mesį neįgaliųjų reikalams – jiems 
atiduoda visą laisvalaikį. Štai ke-
lios A. Dymnos mintys iš žurnale 
„Istorijos“ spausdinto interviu.

Mama man dar mažai sakyda-
vo: „Jei nori rėkauti ar dainuoti, įsi-
tikink, kad niekas nemiega.“ Žino-
jau: duris reikia uždaryti tyliai ir 
dar pažiūrėti, ar kas iš paskos nei-
na, kad netyčia neužgautum. To-
kios paprastos taisyklės yra viso ko 
pradžia. Jas įsisąmoninęs nesunkiai 
išmoksi ir kitų dalykų. Tiesiog ins-
tinktyviai elgiesi: jei kas susvyruo-
ja ar pasilenkia, žiūri, ar kas neat-
sitiko, gal tam žmogui reikia padėti.

* * *
Prieš kelerius metus neįgaliųjų 

kūrybos apžiūroje teko bendrauti ir 
su proto negalią turinčiaisiais. Po 
to vis galvojau apie juos – daunus, 
bet su gražiomis ir švariomis sielo-
mis. Jų smegenys pažeistos, užtat 
nereikalingomis mintimis neteršia 
savo širdžių. O mes – vis skaičiuo-
jame, svarstome, kas mums naudin-
ga, kas ne...

* * *
Iškart sutikau, kai televizija pa-

siūlė kurti laidą, kuri suartintų du 
pasaulius – sveikųjų ir neįgaliųjų. 
Prieš kamerą kalbuosi su nepagy-
domai sergančiais žmonėmis, neby-
liais, paralyžiuotaisiais. Tų žmonių 
anksčiau nematydavome, nes juos 
slėpė nuo visuomenės. Ir jų nema-
žės, nes dabar išgyvena net labai 
silpni kūdikiai, tik vėliau jais nie-
kas nesirūpina. Po televizijos laidų 
kreipdavosi ne tik nelaimėliai, bet ir 
norintieji jiems padėti. Taip atsira-
do Anos Dymnos fondas.

* * *
Nežinau, kaip Lietuvoje, bet 

mūsų šalyje labai daug apleistų 
žmonių, jiems būtinai reikia padėti. 
Prie fondo durų nuolat kas nors sto-
vi – vienos vaikas miršta, senutė ne-
turi pinigų vaistams... O man svar-
biausia, kad neįgalieji gautų vieno-
dą šansą su sveikaisiais gyventi, la-
vintis, mylėti.

Aktorė ir neslepia, kad jos po-
puliarumas labai padeda organi-
zuojant fondo veiklą, „pramuši-
nėjant“ žemės sklypus ir patal-
pas neįgaliųjų dirbtuvėms ar ren-
kant pinigus dienos centrams, iš-
vykoms, neįgalių aktorių kostiu-
mams ir kt. Populiarumas – tai 
A. Dymnos auksas, sukauptas 
per daugelį kūrybinio darbo te-
atre ir kine metų. Dabar ji, iki pat 
šių dienų, savo lobiais dalijasi su 
skriaudžiamaisiais.

Beje, aktorės fondo interneti-
nėje svetainėje jau kviečiami atsi-
liepti neįgaliųjų kolektyvai, kurie 
dalyvaus 2015-aisiais vyksiančio-
je „Albertianoje“. Elko aktoriai 
būtinai pateiks paraišką!

Kitąmet nesnaus ir lietuviai. 
Tradicinio „Begaso“ festivalio 
regioniniai turai vyks Kupišky-
je, Molėtuose, Plungėje ir Kaune, 
o laureatai vėl susitiks Vilniuje.

Brigita BAlikienė
Egidijaus Skipario nuotr.

Goldapės neįgaliųjų teatro „Teatrusie“ pasirodymas.

Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių kūrybos

* * *
Praeik, gyvenime, pro šalį
ir vėl sugrįžk manęs paimti:
abu prie sosto Visagalio
surasim pamestąją rimtį, – 

giedos ten ditirambus chorai – 
tik nežinia, ar šito reikia?
Bus išsipildę žemės norai –
gal Rojuje gyvensim taikiai?

Mes tiek žavėjęsi ir skriaudę, 
tiek priesaikų šventų pamynę, 
tiek drobių negandų priaudę –
ar grįžę rasime gimtinę?..

Žvakes jau vėjai bus užpūtę, 
sielų klajojančių nelikę...
Gal pailsėkim dar truputį 
prie mums paskirto Žemės sklypo?..

* * *
Tu pastovėki prie ribos į dangų, 
prie vartų tėvo kiemo pastovėk, 
svirtis pasvirs į šulinėlio langą, 
pasems būties gyvenimo kažkiek, 

pilkos būties jau niekas nebegeidžia
ir ąžuolinių vartų nebėra, 
ir prie ribų į dangų neprileidžia
nežinomų įstatymų tvora.
O tu stovėki, ašarotai lauki:
gal kada nors varguolio pagailės, 
nutils už vartų laiko šunys kaukę, 
bet raktininkas, nusiėmęs kaukę, 
tų vartų atrakinti negalės...

Tu pastovėki prie ribos į dangų –
tenai, kur niekada nebūdavo ribų, 
gal pamatysi pro dievybės langą, 
kaip pas tave su angelu skubu?..

Gintautas STAnkAiTiS
Ukmergė

* * *
Jau seniai tokių dienų nebuvo, 
jau seniai nešokom tokio šokio,
jau seniai juokaudamas liežuvis
draugo lūpų juoktis nepamokė.

O šiandieną – visos dienos jaunos, 
šoka sodžiai, vandenys, drugiai, 
šypsos saulė, margus žiedus krauna, 
ir miškai šlamena taip smagiai...

Pasakyk, ar džiaugsmas nepaklydo, 
kai aplinkui angelų šarma, 
kai ant balto žemės šalčio skydo
glosto plaukus tau žila mama?

Jau seniai pro baltą laiko šarmą
ateini šviesiu paveikslu tu, 
nors užšalę upės tyliai alma, 
bet viltis jau teka po ledu...

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro liaudies teatras „Mimika“.
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