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žiūri į pasaulį, kitaip jį supran-
ta.“ Ji apgailestavo, kad Lietuvoje 
trūksta gerų kino scenarijų, nė-
ra žanrinės ir tematinės įvairo-
vės, tačiau pasidžiaugė, kad ki-
tais metais režisierius Ignas Jo-
nynas turėtų baigti filmą apie 
neregį – neįgaliesiems jis turė-
tų būti suprantamas ir įdomus. 

Svarbiausia – ne tema, 
o kūrinio kokybė

„Skalvijos“ kino centro di-
rektorė Vilma Levickaitė taip 
pat įsitikinusi, kad lietuviškuo-
se filmuose trūksta įvairovės, 
skirtingų situacijų. Ji pastebė-
jo, kad filmų apie neįgalius žmo-
nes nemažai, bet dauguma jų – 
užsakomieji. „Pačios neįgaliųjų 
organizacijos užsisako tokius 
reprezentacinius filmus, nes 
sveiki žmonės apie neįgaliuo-
sius mažai žino, vis dar yra di-
džiulė atskirtis“, – konstatavo 
prelegentė.

Lietuvoje yra nemažai kino 
festivalių, jų programoje pasi-
taiko ir filmų apie negalią. Do-
kumentinių filmų festivalio 
„Nepatogus kinas“ programos 
kuratorė ir vertimų koordina-
torė Austė Zdančiūtė paste-
bėjo, kad formuojant festiva-
lio programą, svarbiausia rasti 
gerą kino kūrinį, ne tiek svar-
bi jo tema. 

Ar negalios tema kine mažina atskirtį?
Dokumentinių filmų apie 
žmones su negalia yra ne-
mažai, o vaidybiniame kine 
tokia tema labai reta. 2015 
m. geriausių filmų šimtuke 
tik šiek tiek daugiau nei 2 
proc. parodytų personažų 
turėjo negalią. Ar negalia 
mažiau estetiškai vertin-
ga? Gal vyraujantys stere-
otipai trukdo sukurti įdo-
mius personažus? O galbūt 
trūksta negalią turinčių 
kūrėjų? Šiomis temomis bu-
vo diskutuota Lygių galimy-
bių kontrolieriaus tarnybos 
surengtoje diskusijoje. 

Tolerancijos link

Negalia – nepelninga 
tema

Kino režisieriaus Lino Miku-
tos nuomone, vaidybinių filmų 
Lietuvoje apskritai sukuriama 
nedaug, tad ir negalios temos 
juose beveik nėra. Tačiau pa-
sauliniame kine negalia nėra 
toks jau retas dalykas. Vis dėlto 
tai nėra labai gerai parduoda-
ma tema, nes Holivudo indus-
trija paremta visai kitokiomis 
vertybėmis. „Holivudo aktorių 
kultas kuriamas pagal senovės 
romėnų dievų garbinimo mo-
delį: jie lyg pusdieviai – visada 

gražūs, sveiki. Žmogus, turin-
tis negalią, į tą „panteoną“, ži-
noma, nepatenka. Kai sveikas 
aktorius vaidina neįgalų, vis-
kas gerai, bet jei vaidina neįga-
lus žmogus, į jį žiūrima su užuo-
jauta“, – sakė režisierius.

Pasak L. Mikutos, neseniai 
sukūrusio dokumentinį filmą 
„Šaltos ausys“, kuriame vienas 
iš dviejų pagrindinių herojų tu-
ri klausos negalią, dokumenti-
ka dažniausiai kalba apie žmo-
nių santykius, jų pažeidžiamu-
mą, apie dvasiniame arba fi-
ziniame paribyje atsidūrusio 

žmogaus dramą. Toks žmogus 
tampa tam tikru lakmuso po-
pierėliu, kuris identifikuoja 
pačios visuomenės problemas: 
kaip ji priima negalią turintį 
žmogų, kaip jį vertina, kokia po-
zicija komunikuojant su juo do-
minuoja – galia, užuojauta ar ly-
giavertiškumas. 

Dovilė Butnoriūtė pripažino, 
kad dokumentikos ir vaidybinio 
kino užduotys skiriasi. „Vaidybi-
niame kine svarbiausia rasti įdo-
mią istoriją – nelabai svarbu, ar 
žmogus neįgalus, ar tiesiog ki-
toks jo gyvenimo būdas, kitaip 

Diskusijos apie negalią kine dalyviai (iš kairės): Dovilė Butnoriūtė, Linas Mikuta, Austė Zdančiūtė, Vilma Levickaitė.

(nukelta į 5 psl.)

Aistė Krušinskaitė išbandė specialiai kojų nevaldantiems žmonėms pritaikytą vandenlentę.

(nukelta į 3 psl.)

Šiemet anksti užklupusi 
vasara vilioja gyventi ak-
tyviai, pasinerti į gamtą, 
išbandyti pačias įvairiau-
sias pramogas. Deja, atsi-
sėdus į neįgaliojo vežimėlį 
daugelio dalykų tenka at-
sisakyti. Tačiau atsiranda 
vis daugiau verslininkų, ku-
rie savo teikiamas paslau-
gas pritaiko negalią turin-
tiems žmonėms.

Integracijos keliu

Vandenlenčių sportu  
jau gali džiaugtis  

ir neįgalieji
Aistė Krušinskaitė pirmoji 

išbandė specialiai kojų neval-
dantiems žmonėms pritaikytą 
vandenlentę. „Vanduo mane vi-
są laiką traukė, dar prieš trau-
mą buvau gavusi dovanų kupo-
ną čiuožti vandenlente, bet taip 
ir neišbandžiau“, – sako A. Kru-
šinskaitė. Tokia galimybė atsi-
rado dabar, jau sėdint neįgalio-
jo vežimėlyje.

Mergina pasakoja, kad kojų 
nevaldantis žmogus ant ban-
glentės sėdi specialiai sukons-
truotoje kėdutėje, prie jos pri-

tvirtinamas diržais. Iš pradžių 
čiuožti vandenlente drąsu ne-
buvo – vis tik vanduo, baisu 
apsiversti. Paskui įsidrąsino ir 
jautėsi saugiai – vandenlentė 
padaryta taip, kad nuo jos ne-
pavyktų nukristi, be to, šalia 
nuolat buvo instruktoriai. Tad 
treniruotei baigiantis čiuožda-
ma Aistė jautėsi visiškai drą-
siai. „Pasakiau instruktoriams, 
kad šią vasarą atvažiuosiu dar 
ne kartą“, – juokiasi A. Kru-
šinskaitė. 

Vandenlenčių vandens par-
ko „Wake up“ vadovas Viktoras 
Kibas džiaugiasi, kad pirmoji 
treniruotė negalią turintiems 
žmonėms pritaikyta vanden-
lente pavyko. Tam nesutrukdė 
ir oro sąlygos – buvo labai vė-
juota, todėl Lampėdžių karje-
re, kur vyksta treniruotės, kilo 
didelės bangos. V. Kibas nesle-
pia turintis nemažai planų – ža-
da kiekvieną savaitę keletą va-
landų skirti neįgaliesiems tre-
niruotis, vėliau galbūt surengti 
jiems vandenlenčių sporto sto-
vyklą. Vis dėlto ko nors konkre-

taus žadėti vandenlenčių par-
ko vadovas neskuba: „Reikia iš 
pradžių gerai pasiruošti. Nesi-
nori padaryti klaidų, pakenkti 

žmogui.“ V. Kibas neslepia, kad 
iš pradžių viskas atrodė pa-
prasčiau – nepagalvojo apie tai, 
kad kiekvieno žmogaus negalia 

kitokia ir kad kiekvieną kartą 
reikia vis kitaip pritaikyti prie 
vandenlentės tvirtinamą kėdę.  
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�� Laima Gorpinič su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais da-
lijasi kelionės į Šventąją 
įspūdžiais.

Zarasų rajono neįga-
liųjų draugijos nariai šie-
met Šventojoje ilsėjosi 
vieni iš pirmųjų. 44 neį-
galieji iš Zarasų ir Duse-
tų vyko į kelionę naujuoju 
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos autobusu. Tai LND 
dovana visiems draugijos 
nariams 30-mečio proga. 
Autobusas pritaikytas 
rateliais judantiems ne-
įgaliesiems vežti. Labai 
džiaugiamės šia dovana ir 
mes. Dėkojame autobuso 
vairuotojui Gintautui už 
saugią ir patogią kelionę.

Važiuodami į Šventą-
ją, Zarasų rajono neįgalie-
ji pakeliui aplankė Jurgai-
čių (Domantų) piliakalnį, 
dažniau vadinamą Kryžių 
kalnu. Ant piliakalnio yra 
tūkstančiai kryžių, atvež-
tų ne tik iš Lietuvos vietų, 
bet ir iš užsienio. Kiekvie-
nas kryžius turi savo isto-
riją ir savo intenciją. Gar-
susis Kryžių kalnas liu-
dija pagarbą ir ištikimy-
bę kryžiaus aukai. Jį dar 
labiau išgarsino 1993 m. 
čia apsilankęs popiežius 
Jonas Paulius II.

Šventosios mokymų ir 
reabilitacijos centre mus 
pasitiko administratorė 
Adelė Petrutienė. Ji pri-
minė poilsiautojams tai-
sykles ir palinkėjo gra-
žaus bei smagaus poil-

Atgavo jėgas Šventojoje

sio. Daugeliui tokia kelio-
nė per visą Lietuvą – vie-
nintelis išvykimas iš na-
mų, leidžiantis pakeisti 
namų aplinką, prasiblaš-
kyti, sustiprinti sveikatą. 
Oras pasitaikė nuostabus. 
Saulė ir šiltas pajūrio vė-
jas glostė mūsų kūnus. Jū-
ra, dar tokiu metu šalto-
ka, viliojo nors trumpam 
įmerkti kojas ir pajusti 
švelnų į krantą besiritan-
čių bangų prisilietimą. 
Su malonumu vaikščiojo-
me Baltijos jūros pakran-
te, kvėpavome jodu pri-
sotintu oru, ant švelnaus 
paplūdimio smėlio džiau-
giamės saulės spinduliais. 
Kai kurie draugijos nariai 
jūrą pamatė pirmą kartą.

Aplankėme Klaipėdos 

jūrų muziejų. Po rekons-
trukcijos atidarytas akva-
riumas sužavėjo ten gy-
venančių gyvūnų gausa, 
istorija, naujais ekspona-
tais. Didžiausia atnaujin-
to akvariumo intriga – po-
vandeninis tunelis, į kurį 
įžengus iš labai arti gali-
ma stebėti pagrindiniame 
baseine gyvenančius erš-
ketus. Susižavėję žiūrėjo-
me delfinų pasirodymus.

Po kelionės gardžiai 
papietavome HBH pramo-
gų komplekse.

Nuo Šventosios iki Pa-
langos – vos keli kilomet-
rai. Kas norėjo, galėjo ap-
lankyti Palangos tiltą į 
Baltijos jūrą, pasivaikš-
čioti Basanavičiaus gat ve, 
nusipirkti lauktuvių. Drą-

siausieji užlipo į Palan-
gos švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčios 
bokštą, kur įrengta apž-
valgos aikštelė. Iš 21 m. 
aukščio galima grožėtis 
kurorto panorama ir jūra.

Poilsio laikas prabė-
go greitai. Susirinkę į at-
sisveikinimo vakaronę, 
pasidžiaugėme smagiai 
praleistu laiku Šventojo-
je. Esame dėkingi Zarasų 
rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkei Vilhel-
minai Dubnikovai už ge-
rai organizuotą kelionę, 
už rūpestį, gerą žodį, šil-
tą apkabinimą.

Į namus grįžome ku-
pini naujų įspūdžių, įde-
gę, pailsėję, pagražėję, at-
jaunėję.

Važiuodami į Šventąją, Zarasų rajono neįgalieji pakeliui aplankė Kryžių kalną.

Zarasai:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Taip taip – prievartaujamos. Piniginis, finansinis, 
emocinis smurtas Lietuvoje yra įteisintas ir tą le-

galiai daro valstybė.
Kai vaikas su negalia užauga ir tampa pilnametis, 

pagal Lietuvos įstatymus nustatomas jo darbingu-
mas. Nors dirbti toks vaikas dar nesiruošia, nes lan-
ko mokyklą/ugdymo centrą, tačiau nori nenori pri-
valoma tvarka reikia nusistatyti darbingumo laipsnį. 
Su tuo darbingumo laipsniu susiję viskas – gaunamos 
išmokos – „negalios pinigai“, kompensacijos už vais-
tus, vežimėlį ir t.t. Vadinasi, privalai. 

Kai mes su dukra „darbingumo“ popierius jau tu-
rėjome rankose, pagalvojau – na, per porą mėnesių su-
sitvarkėm, viskas visai neblogai. Bet čia tik pradžia, 
mielieji! Dabar toliau kovojame, kad gautume mums 
priklausančius pinigus!

Informacijos niekur nėra ir toks įspūdis, kad ji 
įslaptinta. Nė viena institucija nepasakė ir tiksliai 
nenurodė, kur reikia kreiptis ir kokias procedūras 
atlikti.

Dar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarny-
boje paklausiau, kur kreiptis, kad gautume vaikui dėl 
negalios priklausančius pinigus. Niekas negalėjo at-
sakyti ir tik gūžčiojo pečiais – esą čia ne jų kompe-
tencija. Na, tada ėjome ten, kur tvarkėm piniginius 
reikalus anksčiau (į Socialinės paramos skyrių). Pra-
laukusi valandą eilėje gavau atsakymą, kad tai taip 
pat ne jų kompetencija ir kad jie taip pat nežino, kur 
reikia kreiptis. Vėliau atradau – pasirodo, į seniūni-
ją. Bet ir čia ne pabaiga.

Tam, kad galėtume tais pinigais pasinaudoti, turi-
me įsivaikinti savo dukrą, t.y. tapti jos globėjais, nes 
tėvystės/motinystės nebeužtenka. Suprask – vaikas 
pilnametis, jei jis nesavarankiškas, pinigai skiriami 
jo globėjams (tėvams ar kitiems asmenims).

Ką gi reiškia tapti savo vaiko globėju? Pirma – se-
niūnijos darbuotojai ateina ir surašo, ko mano dukra 
negali (nekalba, nevaikšto ir t.t.). Atėjo po dviejų mė-
nesių nuo kreipimosi datos, nors žadėjo per dvi–tris 
savaites, „o gal ir greičiau“. Kelis kartus perklausiau, 
ar tai ir bus popierių tvarkymo pabaiga ir ar neberei-
kės niekur eiti ir nieko pildyti. Atsakė, kad nieko dau-
giau nereikia. Viską pateiks teismui. 

Po kurio laiko, paštu sulaukusi dokumento su 
vaiko „negalėjimais“ ir daugiau jokios informacijos, 
vėl pradėjau „ieškoti galų“. Pasirodo, reikia patiems 
kreiptis į teismą, ten pristatyti dar ir kitą „popierių“ – 
medicininę pažymą apie SAVO sveikatą ir dar išrašą 
apie mano darbo užmokestį! 

Dabar pamąstykime apie mano sveikatą. Gera ji 
ar prasta – kas nuo to pasikeis? Negi jei sergu man 
nebeleis savo dukters globoti? O kas pasikeis nuo 
to, ar mama gauna šimtą eurų algos, ar tūkstantį? 
Irgi nesuteiks globos? Kam tada perves mano duk-
ters pinigus?

O kaip tuomet su vadinamaisiais vaiko pinigais? 
Juk juos skiria be jokių klausimų, sveikatos ar paja-
mų pažymų. Vadinasi, jiems gauti užtenka ir sveika-
tos, ir proto, ir algos. 

Kyla klausimas: jei tėvai pagal „popierinius“ rei-
kalavimus negalės globoti savo neįgalios dukters, 
kam tada suteiks dukters globą – pensionatui? Ar 
pensio nato direktorius tikrina sveikatą ir teikia sa-
vo darbo užmokestį, kai teismas skiria jam vaiką 
globoti? O jei daug globotinių, tai turbūt ir algos ne-
beužtenka...

Dar gal būtų šiokia tokia logika visoje šioje siste-
moje, jeigu būtų domimasi, kaip vaikai su negalia au-
ginami, kaip šeimoms sekasi, kokios pagalbos ar tech-
nikos reikia ir t. t. Per 18 mano dukros metų nei vie-
na valstybinė institucija nepasidomėjo, ko jai reikia. 
Nepasidomėjo ir dabar, nors jau pusę metų negauna-
me jokios išmokos iš valstybės.

Henrika VarNiENė

Esu verčiama 
įsivaikinti savo dukrą

Arba kaip prievartaujamos sunkios negalios 
vaikus turinčios šeimos

Apie tai,
kas 

jaudina

�� Marijampolės savival-
dybės komunikacijos sky-
rius informuoja apie nuo-
taikingą sporto šventę.

Šeštadienį Marijam-
polėje praūžė 10-oji res-
publikinė Lietuvos aso-
ciacijos „Gyvastis“ spor-
to šventė. Marijampolės 
profesinio rengimo centro 
salėje susitiko Vilniaus, 
Kauno, Alytaus, Vilkaviš-
kio ir Marijampolės orga-
nizacijos „Gyvastis“ pada-
linių nariai, žmonės, pa-
tyrę organų transplanta-
ciją arba dar laukiantys 
jos. Šiais metais sulaukta 
rekordinio sportininkų 
skaičiaus – iš viso šventė-
je dalyvavo net 77 žaidė-

jai. Sportininkai savo jė-
gas išbandė badmintono, 
baudų mėtymo, smiginio, 
komandinėje šaškių, ping-
pongo, žiedų mėtymo ir 
bočios rungtyse. 

Daugiausiai dėmesio 

sulaukė badmintonas. Gal 
todėl, kad buvo žaidžia-
mas pirmą kartą. Dau-
giausiai ovacijų sulaukė 
Alytaus vaikų komanda, 
kuriai žaidžiant bočią ne-
buvo lygių. Šių metų spor-

to žaidynių nugalėtoja ta-
po Alytaus komanda, su-
rinkusi 28 taškus, nuo jų 
tik vienu tašku atsiliko 
Kauno komanda, surinku-
si 27 taškus, trečioji liko 
Marijampolės-Vilkaviškio 
komanda (16 taškų). Spe-
cialiai įsteigta Marijam-
polės sporto centro „Sū-
duva“ sunkiosios atletikos 
trenerio Marijampolės sa-
vivaldybės tarybos nario 
Alvydo Kirkliausko tau-
rė aktyviausiam žaidėjui 
taip pat iškeliavo į Dzū-
kiją – ją išsivežė alytiškis 
Richardas. „Ne tiek svar-
bu sportas, kiek bendravi-
mas“, – sakė Marijampolės 
„Gyvasties“ narys Vitas 
Jablonskis. Sportininkė 
Irma iš Kauno pasakojo, 
kad pradėjus reguliariai 
bėgioti jos sveikatos rodi-
kliai labai pagerėjo.

Organizatoriai dėkoja 
renginio rėmėjams, taip 
pat šauniems teisėjams, 
šokių treneriui Arvydui 
už apšilimą, o už ekskur-
siją po Marijampolę – is-
torikui, Marijampolės sa-
vivaldybės tarybos nariui 
Benjaminui Mašalaičiui.

Praūžė 10-oji respublikinė 
„Gyvasties“ sporto šventė

Marijampolė:

Daug dėmesio sulaukė smiginio rungtis.

Į šventę susirinko visas būrys asociacijos „Gyvastis“ narių.
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Techninės pagalbos neįga-
liesiems centro prie Socia-
linės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos Metodinio sky-
riaus vedėja Dovilė Saba-
liauskaitė atsako į Angelės 
Rudžianskaitės straipsnyje 
„Bėdos dėl neįgaliųjų tech-
nikos remonto“ („Bičiulys-
tė“, Nr. 23) iškeltus klau-
simus. 

Judėjimo techninės pagal-
bos priemonių remonto pas-
laugų pirkimas vykdomas pa-
gal Viešųjų pirkimų įstatymo 
nustatytus reikalavimus, ku-
rių laikantis preliminarus su 
laimėjusiais tiekėjais sutarčių 
pasirašymas ir remonto pas-
laugų teikimas per remonto 
paslaugas teikiančias įmones 
bus vykdomas nuo birželio ant-
ros pusės. Sutartys su laimėto-
jais bus sudaromos 3 metams. 
Šiuo metu sutartys su tiekėjais 
nepasirašytos ir Centras nėra 
skolingas.

Pranešame, kad Centras, 
laikydamasis Viešųjų pirki-

zuojami seminarai psichologi-
niais, medicininiais klausimais, 
dalijamasi darbo patirtimi. Mes, 
paslaugų gavėjai, džiaugiamės 
darbuotojų profesionalumu, su-
pratingumu.

Esu dėkinga socialinės dar-
buotojos ir slaugytojos padėjėjai 
Arinai Januolienei. Tai žmogus, 
mylintis savo darbą, pasižymin-
tis psichologiniu įžvalgumu, at-
sakingumu bei pareigingumu. 
Maloniai nuteikia masažuotojos 
Angelės Augulienės, dirbančios 
šį darbą jau 46 metus, pastan-
gos padėti žmogui. 

Džiaugiuosi slaug ytojos 
Kristinos Pranckevičienės, ki-
neziterapeutės Aistės Ivanaus-
kienės profesionaliu darbu. 

Mums, patyrusiems likimo 
randus, šie žmonės praskaidri-
na kasdienybę, padeda atgauti 
dvasios harmoniją. Jų dėka mo-
komės džiaugtis tuo, ką dar gali-
me, o ne krimstis ir graužtis dėl 
to, kas neišvengiama.

Sunku pervertinti integra-
lios pagalbos naudą. „Jei nebū-
tų šios pagalbos, neįsivaizduoju, 
kaip reikėtų gyventi“, – pasaky-
tų ne vienas radviliškietis, neiš-
siverčiantis be kitų pagalbos.

Janina OžaliNsKaitė 

Bėgantis laikas, amžius, li-
gos žmogų paveikia taip, 

kad be kitų pagalbos jis negali 
išsiversti.

Anksčiau išeitis tokiems 
žmonėms būdavo globos namai, 
betgi mes norime gyventi įpras-
tinėmis sąlygomis. Sakoma, kad 
namuose ir sienos gydo. 

Jau 6 metai, kai radviliš-
kiečiams kylančios problemos 
sprendžiamos organizuojant in-
tegralią pagalbą į namus. Radvi-
liškio parapijos bendruomenės 
socialinių paslaugų centro di-
rektorės pavaduotojos Žydrūnės 
Plungienės nuomone, integrali 
pagalba labai reikalinga neįga-
liems žmonėms, senjorams. Jos 
poreikis vis didėja. Šiuo metu ra-
jone yra 32 žmonės, kurie gauna 
globos paslaugas namuose.

Stengiamasi sudaryti sąly-
gas neįgaliam žmogui ar turin-
čiam problemų dėl amžiaus kuo 
ilgiau visavertiškai gyventi na-
muose, išsaugoti savarankišku-
mą bei gebėjimus, pagerinti gy-
venimo kokybę. 

Centre suburtas geras dar-
buotojų kolektyvas, lanksčiai 
organizuojamas darbas, dide-
lis dėmesys skiriamas darbuo-
tojų kvalifikacijai kelti, organi-

Svarbi pagalbaPo to, kai rašėme

Neįgaliųjų techniką konkursą laimėjusios 
įmonės pradės remontuoti jau netrukus 

mų įstatymo ir kitų teisės ak-
tų, negali kontroliuoti ar kitaip 
daryti įtakos tiekėjams, šalies 
rinkai, remonto paslaugų orga-
nizavimą vykdo Socialinės ap-
saugos ir darbo ministro įsaky-
mu patvirtinta Neįgaliųjų ap-
rūpinimo techninės pagalbos 
priemonėmis ir šių priemonių 
įsigijimo išlaidų kompensavi-
mo tvarka, todėl nedraudžia, 
neriboja ar kitaip nedaro po-
veikio tiekėjams, pageidaujan-
tiems dalyvauti remonto pas-
laugų pirkime. 

Techninės pagalbos prie-
monių remonto paslaugų tei-
kimą per remonto paslaugas 
teikiančias įmones organizuo-
ja Techninės pagalbos neįga-
liesiems centras, o koordinuo-
ja Centro skyriai, kurie taip pat 
teikia smulkaus remonto pas-
laugas. Sutartyse su remon-
to paslaugų tiekėjais nėra api-
brėžtas remonto įmonių dar-
bo laikas, jose nurodomos tik 
remonto apimtys ir sumos už 
atliktus darbus, todėl paslau-
gos 7 dienas per savaitę 24 val. 
per parą nėra teikiamos. Suge-

dus techninės pagalbos prie-
monei asmuo kreipiasi į Cent-
ro skyrių jo darbo laiku arba į 
remonto įmonę jos nustatytu 
darbo laiku ir gauna paslau-
gą. Pvz., sulūžus vežimėlio ra-
tukui atvyksta į Centro skyrių 
ar remonto įmonę, arba remon-
tininkas vyksta pas asmenį į 
namus ir vietoje gedimas pa-
šalinamas. Jei gedimas reika-
lauja ilgo taisymo, asmuo yra 
aprūpinamas pakaitiniu veži-
mėliu. Apie poreikį teikti re-
monto paslaugas Centras in-
formacijos neturi, jis nėra iš-
analizuotas, tačiau jam esant 
bus ieškomi galimi prob lemos 
sprendimai.

Neįgaliesiems – vis daugiau galimybių  
išbandyti aktyvias pramogas

(atkelta iš 1 psl.)

Skrydį balionu įvertino 2 Vilniaus išsėtinės sklerozės draugijos „Feniksai“ nariai.

Bendrovė „Hot Air Lines“ kartu su portalu „Delfi“ pernai vasarą įsigijo neįga-
liesiems pritaikytą oro balioną.

Pavyzdžiui, Aistės stuburo lū-
žis gana aukštas – 5 krūtinės 
slankstelis. Tai reiškia, kad ji 
sėdėdama negali gerai išlaiky-
ti pusiausvyros, todėl tokį žmo-
gų būtina saugiai pritvirtinti. 

Plaukti gali visi 
V. Kibas sako vandenlente 

čiuožinėjančius neįgaliuosius 
pamatęs internete. Jį sužavė-
jo, kad kojų nevaldantys žmo-
nės vandenlentes valdo taip, 
išdarinėja tokius triukus, jog 
net retas patyręs vaikštan-
tis sportininkas jiems prilygs. 
Tada pamanė, kad ir Lietuvoje 
būtų gerai turėti įrangą, kuria 
naudodamiesi čiuožti vandelen-
te galėtų visi. „Apie neįgaliuo-
sius mažai žinojau, bet man at-
rodė, kad šie žmonės neturi la-
bai daug galimybių dalyvauti 
aktyviame gyvenime, norėjosi 

jiems tokią progą suteikti“, – sa-
ko V. Kibas. Pradėjus ieškoti tos 
kėdutės, pamatė, kad jos kaina 
Amerikoje, Šviecarijoje siekia 
1800 eurų. Tai pasirodė perne-
lyg daug. Tada atrado, kad van-
denlenčių sportas tarp neįga-
liųjų labai populiarus Vengri-
joje. Užmezgęs ryšius su viena 
tos šalies neįgaliųjų organiza-
cija, V. Kibas išsiaiškino, kad jie 
naudoja pačių pagamintas van-
denlenčių kėdutes. Kad atsiųs-
tų vieną tokią Lietuvos vanden-
lentininkams, reikėjo nemažai 
įkalbinėti. Bet pavyko. V. Kibas 
tikisi, kad Lietuvoje tikrai atsi-
ras norinčių išbandyti šią spor-
to šaką ir pastangos pasiteisins.  

„Kai žmonės ateina abejoda-

mi: ar aš pajėgsiu, ar man pa-
vyks, atsakau: pas mus čiuožė ir 
5 metų vaikas, ir 80-metį perko-
pusi močiutė, dabar jau ir nega-
lią turintis žmogus, tai reiškia, 
kad gali visi“, – sako V. Kibas. 

Naujovė – neįgaliesiems 
pritaikytas oro balionas 

Išsėtinės sklerozės dienos 
proga Vilniaus išsėtines skle-
rozės draugija „Feniksai“ dviem 
savo nariams dovanojo skrydį 
oro balionu. Buvo iškelta sąly-
ga, kad žmogus ne tik sirgtų iš-
sėtine skleroze, bet dar ir judė-
tų neįgaliojo vežimėliu. Pasak 
draugijos vadovės Anos Sta-
ševičienės, mintis padovanoti 
sergantiems išsėtine skleroze 
žmonėms skrydį kilo po to, kai 
sužinojo, kad bendrovė „Hot air 
lines“ turi pritaikytą oro ba-
lioną. „Hot Air Lines“ projektų 
vadovė Živilė Jokubaitytė sa-
ko, kad tokį oro balioną ben-
drovė kartu su portalu „Delfi“ 
įsigijo dėl to, kad matė porei-
kį – negalią turintys žmonės 
skambindavo, domėjosi, ar bū-
tų galimybė skristi. Baliono pri-
taikymas – visiškai paprastas: 
įrengtos 2 sėdimos vietos, o dė-
žės bortai – žemesni nei įpras-
tai. Taigi šiame balione galima 
skristi sėdint, žmogus saugiai 
pritvirtinamas diržais. Tiesa, 
Ž. Jokubaitytė atkreipia dėme-
sį, kad keleivis turėtų valdyti 
galvą, nes nėra atramos. Pasak 
įmonės „Hot air lines“ projektų 
vadovės, balionas puikiai tin-
ka senjorams. Kartais vyres-
nio amžiaus žmonės, besire-
miantys lazdele, baiminasi, ar 
pavyks išstovėti visą skrydžio 
laiką. Dabar jiems tiesiog gali-
ma pasiūlyti saugiai atsisėsti. 

Šiuo balionu patogu skristi ir 
vaikams – jie gali matyti vaiz-
dą nepasistiebę. Balionas esant 
poreikiui transformuojasi – sė-
dynės užlenkiamos. Iš viso juo 
gali skristi 6 žmonės – yra 2 sė-
dimos vietos ir 4 stovimos. 

„Neįgalieji tokie pat žmonės, 
kaip ir visi, to paties nori, taip 
pat svajoja. Kad galime paskrai-
dinti visus, dėl to tik smagiau“, – 
sako Ž. Jokubaitytė. 

Galimybių neįgaliesiems 
daugėja 

Draugijos „Feniksai“ pasiū-
lyta galimybe išbandyti skrydį 
oro balionu nedvejodama pasi-
naudojo vilnietė Irena Trečio-
kienė. Ji sako apie tai svajojusi 
jau seniai, bet netikėjusi, kad at-
siras proga. „Išpildžiau savo gy-
venimo iššūkį“, – neslepia džiu-
gesio moteris. Ji sako nė kiek ne-
bijojusi skrydžio, drąsiai dairė-
si aplink, grožėjosi Vilniumi. 

Moteris išsėtine skleroze 
susirgo prieš daugiau kaip prieš 

10 metų, tačiau tikslią diagnozę 
sužinojo prieš 7-erius. Ji iš pra-
džių sako labai dėl to išgyvenu-
si, baiminosi ateities, su niekuo 
apie savo ligą nenorėjo kalbėtis. 
Dabar Irena į gyvenimą žiūri su 
džiugesiu. 

Nors išsėtinė sklerozė vis la-
biau apriboja gyvenimą, moteris 
nebegali judėti taip, kaip anks-
čiau, tenka naudotis neįgaliojo 
vežimėliu, I. Trečiokienė stengia-
si pasinaudoti kiekviena galimy-
be, o tokie iššūkiai – puiki proga 
vėl pajusti gyvenimo pulsą.  

Besileidžiantys parašiu-
tu, plaukiojantys baidarėmis 
ar kruiziniais laivais neįgalie-
ji jau retai benustebina. Taigi 
atsisėdus į neįgaliojo vežimė-
lį gyvenimas anaiptol nesibai-
gia. A. Krušinskaitė sako net įsi-
vaizduoti negalėjusi, kiek daug 
įdomaus jos laukia. Neįgaliųjų 
galimybių ribos vis labiau ple-
čiasi, tik reikia nebijoti į įgyve-
nimą žvelgti atviromis akimis.

aurelija BaBiNsKiENė
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Daktaras
Aiskauda

Visoje Lietuvoje labiausiai pa-
plitusios paprastosios že-

muogės (buityje vadinamos miš-
ko žemuogėmis), kurios auga pa-
miškėse, lapuočių ir spygliuočių 
miškuose, žolėmis apaugusiose 
pašlaitėse, kirtimuose, sausose 
laukymėse. Šie augalai dažniau-
siai žydi gegužės–birželio mėn. 
(kartais vasarą arba rudenį že-
muogės žydi antrą kartą), uogos 
prisirpsta birželio–rugpjūčio 
mėn. (kai kada pirmosios uogos 
pasirodo ir gegužės mėn.). 

Pastaba: paprastoji žemuo-
gė (toliau – žemuogė) šiek tiek 
konkuruoja su stambiavaise so-
dų žemuoge (kai kurios jos rū-
šys vadinamos braškėmis), nors 
savo chemine sudėtimi ir biolo-
giniu aktyvumu neprilygsta že-
muogėms. 

Cheminė sudėtis
Žemuogių uogose rasta: ląs-

telienos, cukrų (gliukozės, fruk-
tozės, sacharozės), azotinių, aro-
matinių, rauginių medžiagų, ete-
rinių aliejų, organinių rūgščių 
(obuolių, citrinos ir kt.), pekti-
nų, mineralų (aliuminio, arseno, 
bario, boro, bromo, chromo, fos-
foro, geležies, jodo, kalcio, kalio, 
kobalto, mangano, magnio, mo-
libdeno, nikelio, seleno, stron-
cio, vanadžio, vario), karoteno, 
vitaminų (B1, B2, B3, B9, C, K, PP).

Pastaba: 100 g šviežių uogų 
yra120 miligramų vitamino C, 
geležies dvigubai daugiau negu 
slyvose, 40 kartų daugiau ne-
gu vynuogėse, pagal kalcio kie-
kį žemuogės pirmauja tarp vai-
sių ir uogų. 

Šviežių žemuogių nauda 
sveikatai

 gerina medžiagų apykai-
tą, inkstų, širdies ir kraujagys-
lių darbą, 
 kartu su kitomis priemo-

nėmis tinka gydant aukštą arte-
rinį kraujospūdį, aterosklerozę, 
nemigą, neurasteniją,
  iš organizmo šalina 

pertek linį cholesterolį,
  malšina troškulį, geri-

na apetitą, virškinimą, norma-
lizuoja kasos, žarnyno veiklą 
(tinka vidurių užkietėjimo bei 
hemorojaus profilaktikai ir gy-
dymui), 
  padeda atsikratyti (jei 

esama) žarnyno kirminų,
 gydo gastritą (kai norma-

lus arba sumažėjęs skrandžio 
sulčių išsiskyrimas), skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opali-
gę, avitaminozę, mažakraujys-
tę, inkstų, šlapimo pūslės, tul-
žies pūslės akmenligę, kepenų, 
sąnarių ligas, podagrą,
 palankiai veikia raudonų-

jų kraujo kūnelių gamybą,
 mažina karščiavimą, didi-

na šlapimo, tulžies išsiskyrimą,
 turi tonizuojančiųjų ir an-

tivėžinių savybių,
  stabdo kraujavimą (iš 

plaučių, gimdos, hemorojinių 
mazgų),
 padeda gydyti burnos ert-

mės, plonųjų ir storųjų žarnų, 
šlapimo pūslės, tulžies latakų 
uždegimus. 

Paaiškinimai 
1. Neurastenija – liguista 

psichikos būsena: ligonis grei-
tai išsenka, pasidaro nervingas, 
labai jautrus, irzlus; liga papras-
tai prasideda po psichikos trau-
mos, protinio pervargimo, nesi-
laikant darbo ir poilsio režimo.

2. Avitaminozė – liga, kurią 
sukelia vieno ar kelių vitami-
nų stoka.

3. Podagra – liga, kurią su-
kelia šlapimo rūgšties apykai-
tos sutrikimas organizme. Šiai 
ligai būdingas sąnarių sustorė-
jimas, pirštų nejudrumas, pati-
nimas ir skausmas.

Pastabos: 
1. Žemuogių kosmetinės 

kaukės didina veido ir kaklo 
odos elastingumą, lėtina raukš-
lių atsiradimą. Ypač tokios kau-
kės tinka, kai oda riebi ir išsiplė-
tusios poros. Norint sustiprinti 
kosmetinį efektą, į sutrintas že-
muoges reikia įmaišyti kiauši-
nio baltymo.

2. Padidėjus arteriniam 
kraujospūdžiui, sergant ateros-
kleroze, atsiradus cholesterolio 
pertekliui, rekomenduojama per 
žemuogių sezoną šviežias že-
muoges valgyti kasdien dides-
niais kiekiais (po 3–4 stiklines) 
negu rekomenduojama visiškai 
sveikiems žmonėms (4–6 šaukš-
tus uogų prieš valgį). Gydymo 
kursas – 3 savaitės. 

Džiovintos uogos
Uogos renkamos tik prisir-

pusios, džiovinamos palėpė-
je arba specialioje džiovykloje 
40–500 C temperatūroje (reikia 
stebėti, kad jos nesuliptų, ne-
perdžiūtų ir nesudegtų). Tinka-
mai išdžiovintos uogos turi būti 
raudonos, saldžiai rūgščios. Kad 
nepelytų, laikomos sausoje vie-
toje. Džiovintų uogų galiojimo 
laikas – 24 mėnesiai.

Liaudies medicinoje yra po-
puliarios džiovintų žemuogių 
uogų arbatos, kurios dažniau-
siai vartojamos sergant anemi-
ja (mažakraujyste) arba atsira-
dus vitamino C trūkumui. Daro-
ma taip: šaukštas uogų užpliko-
mas stikline verdančio vandens, 
5 min. pavirinama ant mažos 
ugnies, nukošiama per dvigu-
bą marlę (arba specialų siete-

lį), lygiomis dalimis išgeriama 
per dieną.

Sulčių naudojimas
Sergant angina, burnos ert-

mės uždegimu, esant blogam 
burnos kvapui, taip pat dantų 
akmenų profilaktikai burna ska-
laujama šviežių žemuogių sulti-
mis. Esant egzemai, turint inkš-
tirų, šlakų, strazdanų, pigmenti-
nių dėmių, spuogų, paprastų ir 
pūliuojančių odos žaizdų, kelis 
kartus per dieną nesveika vieta 
plaunama minėtomis sultimis 
arba dedami sutrintų žemuogių 
kompresai.

Pastaba: Vokietijoje, Bulga-
rijoje ir Lenkijoje šviežiomis že-
muogių sultimis ir šviežiomis 
uogomis kartu su kitomis gydy-
tojo paskirtomis priemonėmis 
taip pat gydoma bronchinė as-
tma, įvairių kūno vietų pabrin-
kimai, gimdos fibromioma (ne-
piktybinis raumeninio ir jun-
giamojo audinio navikas), per-
nelyg gausios mėnesinės ir gau-
sus prakaitavimas miego metu.

Kam netinka žemuogės
Atsiradus inkstų, kepenų 

diegliams (priežastį turi nusta-
tyti gydytojas) bei sergant gas-
tritu (kai padidėjęs skrandžio 
sulčių rūgštingumas) žemuo-
gių teks atsisakyti. Nepasitarus 
su gydytoju žemuogių neturėtų 
vartoti ir nėščiosios.

Esama žmonių, alergiškų 
šioms uogoms. Jiems alerginė 
reakcija pasireiškia odos parau-
dimu, bėrimu, niežėjimu, gleivi-
nių paburkimu, galvos svaigi-
mu. Be to, gali pykinti, kartais 
vemiama, viduriuojama, skau-
da pilvą, dusina, padidėja kūno 
temperatūra. 

Jei nežinoma, ar žmogus 
alergiškas žemuogėms, ar ne, 
patartina pirmą kartą suvalgyti 
tik kelias uogas ir žiūrėti, ar ne-
bus alerginės reakcijos.

Neskubėkime atsisakyti 
žemuogių

Ar atsiradus vienam ar ke-

Stresas – kasdienis mūsų gy-
venimo palydovas. Turbūt ne 

per drąsu teigti, kad visi įvairio-
se gyvenimo situacijose esame 
susidūrę su didesne ar mažesne 
įtampa. Stresas, tikėtina, dažnai 
lydi ir neįgaliuosius bei juos slau-
gančius asmenis. Pastariesiems 
dažniausiai tikrai nelengva su-
spėti pagelbėti sergančiam, pasi-
rūpinti savimi ir namais, o, jeigu 
neapleidžiama ir profesinė veik-
la... Turint negalią turbūt nere-
tai tenka patirti įtampą, kai rei-
kia nuvykti iš vienos vietos į ki-
tą neįgaliųjų poreikiams vis dar 
nepritaikytomis gatvėmis ar vie-
šuoju transportu, nemažai įtam-
pos gali kelti ir įvairios kasdie-
nės socialinės situacijos... Streso, 
atrodo, kartais tiek daug, kad ga-
lime nė nebesuvokti, jog jau kurį 
laiką jis mūsų neapleidžia... 

Vis dėlto svarbu sekti savo 
vidinę būseną, kurią paprastai 
mums parodo mūsų pačių kūnas 
ir psichika. Stresą galime atpa-
žinti iš kelių komponentų: 

Žemuogės – nepakartojamo skonio 
ir aromato dietinis produktas

liems čia nurodytiems nemalo-
niems reiškiniams be jokių išly-
gų reiktų atsisakyti žemuogių? 
Žinoma, atsiradus alerginės re-
akcijos požymiams, būtina tuoj 
pat nutraukti žemuogių varto-
jimą. Po kurio laiko, kai išnyks 
nemalonumai, galima pabandy-
ti suvalgyti šaukštą (ar kiek ma-
žiau) žemuogių su grietine, grie-
tinėle arba pienu, įbėrus šiek 
tiek cukraus. 

Pastaba: kai kuriems žmo-
nėms alerginė reakcija praside-
da tik tuomet, kai žemuogės val-
gomos prieš valgį, po valgio jo-
kių nemalonumų nebūna.

Žemuogių lapai 
Lapai, kaip ir žemuogių uo-

gos, turi nemažai gydomųjų sa-
vybių. Lapuose yra rauginių me-
džiagų, eterinių aliejų, askorbo 
rūgšties. Mūsų protėviai šilta-
me vandenyje nuplautus švie-
žius lapus pridėdavo prie odos 
nuotrynų, įtrūkų, pūliuojančių, 
sunkiai gyjančių žaizdų, opų. 

Šiuolaikinėje įvairių šalių 
liaudies medicinoje džiovinti 
lapai dažniausiai naudojami už-
pilui. Pastaroji gydomoji prie-
monė pasižymi tonizuojančiu, 
antisklerotiniu, kraujagysles 
plečiančiu, bendrai organizmą 
stip rinančiu poveikiu. Augali-
niai raugai ir flavonoidai, esan-
tys lapuose, padeda gydant vi-
duriavimą bei gausų prakaita-
vimą miego metu. 

Beje, įvairių šalių liaudies 
medicinoje žemuogių lapais (jie 
renkami žemuogių žydėjimo 
metu) taip pat gydomi medžia-
gų apykaitos sutrikimai, šlapi-
mo pūslės ligos, inkstų, tulžies 
pūslės akmenligė, bronchinė as-
tma, podagra.

Pagrindinis receptas
2 šaukštai džiovintų su-

smulkintų lapų užplikomi 0,5 
litro verdančio vandens, indas 
uždengiamas. Kiek atvėsęs už-
pilas nukošiamas per dvigubą 
marlę (arba specialų sietelį), 
geriama 30 min. prieš valgį 3 
kartus per dieną po 0,5 stikli-
nės. Gydymo kurso trukmė ap-
tariama su gydytoju arba vais-
tininku.

romualdas OGiNsKas

• Fiziologinės reakcijos: 
pavyzdžiui, smarkiau plakanti 
širdis, padažnėjęs kvėpavimas, 
padidėjęs energijos kiekis, karš-
čio ar šalčio pojūtis, „gumulas“ 
gerklėje.

• Pakitusių minčių: pavyz-
džiui, mums kyla neramios, cha-
otiškos ar vis iš naujo besisu-
kančios tos pačios mintys arba, 
atvirkščiai, atrodo, kad minčių 
visiškai nebėra. 

• Kylančių emocijų: stresą 
gali lydėti pykčio,  susierzinimo, 
baimės jausmai.

• Valingai ar nevalingai ky-
lančio tam tikro elgesio: pavyz-
džiui, imame labai smarkiai ges-
tikuliuoti arba, atvirkščiai, su-
stingstame, atliekame pasikar-
tojančius nervingus judesius, 
imame šaukti arba tylime, o kar-
tais tiesiog imame vengti veiklos 
ar situacijų, kurios mums kelia 
įtampą.

Kam reikalingas 
stresas? 

Galima pastebėti, kad kiek-
vienas mes į stresines situacijas 
reaguojame skirtingai. Vis dėlto 
turbūt daugelis pripažins, kad 
stresas nėra pats maloniausias 
patyrimas. Tad kam šis ne itin 
malonus išgyvenimas reikalin-
gas? Pirmiausiai galima paminė-
ti, kad stresas, įtampa gali atlik-
ti signalinę funkciją. Šis nemalo-
nus patyrimas praneša mums 
apie galimą pavojų mūsų fizinei 
ar psichinei gerovei. Jis padeda 
mums nusistatyti asmenines ri-
bas ir apsisaugoti. Pavyzdžiui, 
kai esame kritikuojami, nuver-
tinami, atstumiami, jaučiame, 
kad kėsinamasi į mūsų psicho-
loginę gerovę. Tokiu atveju stre-
sas mums gali parodyti, kad mū-
sų santykiuose ar mus supančio-
je socialinėje aplinkoje kažkas 
vyksta ne taip. Jis taip pat skati-

na veikti, t. y. keisti savo aplinką 
ir save pačius tam, kad imtume 
jaustis geriau. Patirdami įtam-
pą, turime galimybę rinktis – 
ar kaip nors šią situaciją keisti 
ar vis dėlto ieškoti, kaip prie jos 
prisitaikyti (pavyzdžiui, keisti 
požiūrį), nes nieko pakeisti kaž-
ką neįmanoma. 

Antra vertus, stresas gali ir 
trukdyti tinkamai sureaguoti į 
pavojingą situaciją – kartais ap-
imti nerimo, įtampos, mes su-
stingstame, sutrinkame. Stresas 
tampa žalingas tada, kai, atro-
dytų, realių priežasčių nuogąs-
tauti tarsi ir nėra, tačiau žmo-
gus klaidingai vertina situaciją 
kaip grėsmingą. Toks nerimas 
gali būti intensyvus ir sunkiai 
kontroliuojamas. 

Nerimą galime suvaldyti
Vis dėlto net tada, kai neri-

mas tampa stiprus ar kankina la-

bai ilgai, jį galime suvaldyti. Pir-
miausia patartina kontroliuoti 
savo elgesį. Pavyzdžiui, kartais, 
jausdami įtampą, žmonės ima 
daugiau dirbti. Tačiau intensy-
vus darbas gali padidinti nuovar-
gį, o nuovargio būsenoje kons-
truktyviai valdyti kylantį neri-
mą tampa dar sudėtingiau. Tad 
atsidūrus stresinėje situacijoje, 
svarbu atkreipti dėmesį į savo 
darbo režimą, pasistengti jį su-
planuoti taip, kad liktų laiko po-
ilsiui. Kartu, žinoma, labai svar-
bus miego bei mitybos režimas. 

Tačiau mūsų patiriamam 
stresui įtakos turi ne vien išori-
nės aplinkybės. Viena priežas-
čių, kodėl patiriamas nerimas 
gali stiprėti, yra... stresą ke-
liančių situacijų vengimas! At-
rodytų, natūralu, kad siekiame 
jų išvengti, tačiau taip mes pra-
randame galimybę susidurti su  

Stresą patiriame kasdien. Kaip jį įveikti? 

(nukelta į 5 psl.)
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sėkminga nerimo įveikimo pa-
tirtimi. Atsitraukdami mes tik 
patvirtiname sau, jog ta situacija 
ar vieta iš tiesų yra grėsminga ir 
bauginanti. Šiuo atveju pravar-
tu būtų pasvarstyti, kaip reikėtų 
elgtis, kad ta situacija taptų bent 
kiek mažiau bauginanti. 

Įveikime ramybės 
neduodančias mintis 
Ar kada nors teko girdėti apie 

vadinamąsias automatines min-
tis? Tai yra tokios mintys, kurios 
mums kyla savaime, kai tik su-
siduriame su nerimą keliančia 
situacija. Iš tiesų kartais mūsų 
mintys nukrypsta į ateitį ir mes 
imame svarstyti apie mums ne-
rimą keliančių situacijų baigtis, 
rūpinamės apie dėl savo sveika-
tos, gerovės, įvaizdžio. Automa-
tinės mintys mus gali „įsukti“ 
į užburtą ratą: galvojimas apie 
galimą grėsmę sustiprina mūsų 
nerimą, o šis toliau skatina neri-
mą keliančias mintis. 

Ar įmanoma tas mintis kaip 
nors sukontroliuoti? Kognityvi-
nės psichologijos atstovai apta-
ria keletą būdų, kaip tai pada-
ryti. Pirmiausia, žinoma, svarbu 
tas mintis pastebėti. Tai padary-
ti dažnai nėra labai lengva, nes 
automatinės mintys kyla staiga, 
tarsi šmėsteli, tad kartais gali-
me nė nesuvokti, jog akimirką 
pagalvojome kažką tokio, dėl 
ko vėliau sustiprėjo įtampa. Vis 
dėlto kuo dažniau bandome at-
kreipti dėmesį į savo mintis, tuo 
geriau ima sektis tai daryti. Taip 
pat gali padėti ir kylančių minčių 
užsirašymas ant lapo. 

Svarbu ne tik pastebėti auto-
matiškai kylančias mintis, bet ir 
pabandyti pasvarstyti, kiek jos 
yra realistiškos. Suvaldyti kar-
tu su automatinėmis mintimis 
kylantį nerimą gali padėti ir pa-
mąstymas, kas blogiausio galėtų 
nutikti, jeigu susidurtume su ne-
rimą keliančia situacija. Iš tiesų 
dažnai pradėję konkrečiau anali-
zuoti savo baimės šaltinį, paste-

bime, kad jis nėra toks grėsmin-
gas, kaip mums atrodė anksčiau. 

Neužmirškime 
atsipalaiduoti 

Sumažinti patiriamą įtam-
pą gali padėti gilus kvėpavimas, 
nesudėtingi fiziniai ir atsipalai-
davimo, tempimo pratimai. Taip 
pat gal kiek mažiau žinoma, kad 
pagelbėti gali ir mūsų pačių vaiz-
duotė. Pavyzdžiui, galima pa-
bandyti suteikti mus bauginan-
čiam dalykui tam tikrą formą. 
Iš pradžių pasistenkite lėtai ir 
giliai pakvėpuoti. Tada įsivaiz-
duokite situaciją ar kažkokį ki-
tą jums nerimą keliantį dalyką 
kaip, pavyzdžiui, balioną. Pa-
bandykite tą balioną mintyse 
kuo labiau išpūsti, įsivaizduoti 
jį kaip kažką labai didelio. Tuo 
metu galbūt pajusite stiprėjantį 
nerimą. Kai balionas (o kitaip ta-
riant, bauginantis dalykas) vaiz-
duotėje taps labai didelis, įsivaiz-
duokite, kad jį tiesiog imate ir su-
sprogdinate. Arba, pavyzdžiui, 

visas su nerimu susijusias min-
tis galima įsivaizduoti kaip dan-
gumi plaukiančius debesis – šiek 
tiek pažvelgti į jas iš šono. Šie ar 
panašūs vaizduotės pratimai iš 
pradžių gali pasirodyti kiek neį-
prasti, tačiau neužmirškime, kad 
mūsų vaizduotė yra susijusi su 
mūsų emocijomis. Juk ir baugi-
nantys scenarijai kyla ne iš kur 
kitur, o mūsų vaizduotės. O su-
teikus nerimui tam tikrą formą, 
jis mūsų sąmonėje tampa kiek 
labiau kontroliuojamas. Tiesa, 
svarbu žinoti, kad vaizduotės 
pratimai padeda tuo labiau, kuo 
dažniau juos praktikuojame. 

Kai užplūsta nerimas, taip 
pat gali padėti tam tikri „čia ir 
dabar“ pratimai. Viena žalingo 
nerimo priežasčių yra tai, kad 
mes kartais esame linkę įsivaiz-
duoti įvairiausius į tolimą atei-
tį nukreiptus scenarijus. Tačiau 
panirdami į vaizduotės pasaulį, 
pamirštame, kad vis dėlto esa-
me čia ir dabar. Susigrąžinti da-
barties pajautimą, o kartu ir nu-

maldyti nerimą, gali padėti dė-
mesio nukreipimas į tai, kas šiuo 
metu vyksta aplink mus: pavyz-
džiui, stebėkime, kaip virpa me-
džių lapai ar plaukia debesys už 
lango, įsiklausykime, kaip tiksi 
laikrodis, kaip įkvepiame ar iš-
kvepiame... Šis pratimas padeda 
suvokti, kad dabar mes nesame 
toje vaizduotės sukurtoje baugi-
nančioje situacijoje, kad dabarti-
nė situacija yra kitokia, nei mes 
įsivaizduojame. 

Taip pat, žinoma, labai svar-
bu nepamiršti ir artimųjų ar 
įvairių organizacijų, savitarpio 
pagalbos grupių siūlomų palai-
kymo, paramos galimybių. 

Stresas, nerimas yra ne tik 
kasdienis, bet ir svarbus mūsų 
gyvenimo palydovas. Tad visiš-
kai panaikinti jo nereikia. Svar-
biausia išmokti stresą kontro-
liuoti, kad mes jį valdytume, o 
ne jis mus. 

Milda tuMėNiENė 
Klinikinės psichologijos 

magistrantė 

(atkelta iš 4 psl.)

„Manau, būtų labai keis-
ta sudaryti programą, kurio-
je būtų tik filmai apie neįgalius 
žmones, – pritarė V. Levickai-
tė. – Mes patys, ko gero, nelabai 
mėgstame žiūrėti filmą, jeigu jis 
pristatomas akcentuojant, kad 
tai – filmas apie neįgalumą, o ne 
tiesiog geras filmas apie žmogų, 
apie kitokią egzistencinę patirtį. 
Norėčiau, kad su neįgaliais žmo-
nėmis labiau integruotumėmės 
ne per filmus, o gyvenime, tada 
nereikėtų skaičiuoti, ar daugiau 
filmų su negalia, ar be.“

Tikslas – didinti 
prieinamumą

D. Butnoriūtė įsitikinusi, 
kad svarbiausia – suteikti sąly-
gas žiūrėti filmus įvairių nega-
lių turintiems žmonėms. Ji pasi-
džiaugė, kad nacionalinis trans-
liuotojas Arūno Žebriūno filmą 
„Gražuolė“ padarė prieinamą 
turintiesiems regos negalią – 
LRT mediatekoje galima „pasi-
žiūrėti“ filmą su garsiniu vaiz-
davimu aprašu, kuris vizualinę 
informaciją perteikia neregiui 
suprantamu būdu. Festivalis 
„Nepatogus kinas“ įgyvendina 
projektą, kuriuo siekia padidin-
ti prieinamumą turintiesiems 
klausos negalią – atrinktiems 
filmams parengiami subtitrai, 
perteikiantys ne tik dialogus, 
bet ir kitus filme girdimus gar-
sus. „Svarbu didinti ir pačių ki-
no kūrėjų sąmoningumą – jiems 

taip pat turėtų rūpėti, kad jų fil-
mai taptų prieinami visiems“, – 
sakė D. Butnoriūtė. 

A. Zdančiūtė, apibendrin-
dama „Nepatogaus kino“ patir-
tį, pagyrė Vilniaus universiteto 
Kauno humanitarinio fakulteto 
audiovizualinio vertimo studijų 
programos studentus, kurių pa-
stangos teikia vilties, kad grei-
tai Lietuvoje bus įmanoma fil-
mus profesionaliai pritaikyti 
klausos ir regos negalią turin-
tiesiems. Jos nuomone, būtina 
stengtis, kad neįgalieji įprastų 
eiti į kino teatrą. 

V. Levickaitė pritardama ak-
centavo, kad pirmiausia reikia 
pradėti nuo fizinio pritaikymo, 
kuris vis dar yra nepakankamas. 
Kita vertus, reikia rasti būdų pa-
sikviesti į kino teatrą įvairias ne-
galias turinčių žmonių grupes, 
parodyti jiems, kad čia gali rasti 
specialiai pritaikytų filmų. „Tu-
ri būti pradėtas nuoseklus dar-
bas, turi būti primenama, kad 
tam tikru dažnumu bus rodomi 
jiems skirti profesionaliai pa-
ruošti seansai“, – apibendrino 
V. Levickaitė.

Gaila, diskusijoje pritrū-
ko pačių neįgaliųjų nuomonės. 
Nors organizatoriai pažadėjo, 
kad renginyje dalyvaus lietuvių 
gestų kalbos vertėja, jos paslau-
gų neprireikė, o pora vežimė-
liais judančių klausytojų nelau-
kė renginio pabaigos. 

sigita iNčiūriENė
Autorės nuotr.

Ar negalios tema kine 
mažina atskirtį?

Aktorė, lektorė Eglė Jackai-
tė kvietė išgirsti muziką, pajus-
ti save ir atliko kūrybinio vaka-
ro „Jausmų džiazas“ ištraukas, 
užsienio bei lietuvių poetų ei-
les, jausmingas dainas. L. Švi-
rino suburtas klausos negalią 
turinčių klaipėdiečių ansam-
blis „Muzikavimo džiaugsmas“ 
pristatė būgnų, kitų mušamųjų 
instrumentų pasirodymą ir sa-
vo džiaugsmu griovė stereoti-
pus. Keletą kūrinių atliko jauna 
atlikėja Jekaterina Kosmakova, 
studijos „Grok“ auklėtinė, kuri 
pati naudojasi gydomosiomis 
muzikos galiomis.

Klaipėdos socialinių paslau-
gų centro „Danė“ globotiniai, 
psichikos negalią turintys su-
augusieji, kartu su centro vado-
ve Vida Glinskyte pristatė savo 
kūrybos dainą, kvietė kartu pa-
būti muzikoje ir ramybėje. Pas-
kutinę kūrinio dalį jie taip pat 
atliko ir gestų kalba, tuo suža-
vėdami klausytojus ir seminare 
dalyvavusius kurčiuosius. Spe-
cialių užsiėmimų metu centro 
„Danė“ globotiniai su muzikos 
galia susipažįsta tiek jos klau-
sydamiesi, grodami ar dainuo-
dami, tiek ir patys kurdami.

Prie seminaro „Muzika gy-
do“ prisijungė atlikėjas iš Tu-
niso Nabilas Khemiras, išskir-
tinis šių metų džiazo festiva-

lio svečias, unikalaus „RayJam“ 
instrumento išradėjas. Arabų ir 
vakarietiškojo džiazo muzikos 
stilius apjungęs atlikėjas ste-
bino klausytojus savo paties 
sukurto muzikos instrumento 
„RayJam“, tradicinio arabų ins-
trumento liutnios ir gitaros de-
rinio, skambesiu. 

„Aš tikiu, kad muzika ga-
li mus gydyti ir mums padėti. 
Vienas iš didesnių muzikos fe-
nomenų yra tas, kad ji perkelia 
mūsų dėmesį nuo kasdienybės, 
rutinos ir leidžia pasimėgauti 
akimirka, organizmui įjungti 
savireguliacijos mechanizmus. 
Pertraukėlė klausantis ar at-
liekant muziką leidžia pailsėti 
mūsų centrinei nervų sistemai, 
kad ji funkcionuotų taip, kaip 
prideda. Ar pavyko tai padary-
ti šiandien?“ – seminaro daly-
vių klausė muzikos pedagogas 
L. Švirinas.

Finalinį akordą kartu su 
broliu Benediktu ir E. Jackaite 
gongų garsais paskelbęs L. Švi-
rinas juokais visiems seminaro 
dalyviams išrašė „receptą“ – 
triskart prieš valgį padainuoti. 
Muzikos stebuklams ir gydo-
majai jėgai pasidavę klausyto-
jai skirstytis neskubėjo ir patys 
išbandė gongus.

„Bičiulystės“ inf. 
Vidmanto Kirklio nuotr.

Šv. Pranciškaus onkologi-
jos centre 24-asis Klaipė-
dos pilies džiazo festivalis 
pristatė unikalų muzikos 
terapijos seminarą „Muzi-
ka gydo“. Įveikti savo vidi-
nius ar net išorinius barje-
rus bei atrasti muziką, kaip 
būdą išsaugoti vidinę ra-
mybę ir gyvenimo džiaugs-
mą, susirinko pilna baž-
nyčia įvairiausio amžiaus 
klaipėdiečių ir miesto sve-
čių – nuo vaikų iki senjorų, 
žmonių su judėjimo ir klau-
sos negalia.

Seminaro pradžią paskelbus 
vidudienį suskambusiems baž-
nyčios varpams, susirinkusiuo-
sius Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
bažnyčioje šiltai ir jautriai pa-
sveikino brolis Benediktas.

„Labai džiaugiuosi, kad Klai-
pėdos pilies džiazo festivalis 
neužmiršo pačių silpniausiųjų. 
Labai džiaugiuosi, kad Lietu-
va atsiveria negaliai. Ilgai slė-
pėme šiuos žmones ligoninėse, 
namuose, o dabar esame kartu. 
Būdami kartu atgauname žmo-
gišką veidą. Dievas myli visus 
vienoda galia – tiek silpnuosius, 
tiek supermenus. Sakyčiau, šis 
pasirodymas galėtų būti va-
dinamas „Vilties koncertu“. Te 
prisipildo širdys džiaugsmu, 
tegul Klaipėda būna vilties ir 
džiaugsmo miestu“, – sakė bro-
lis Benediktas.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
bažnyčios skliautus gongų gar-
sais pripildė ir seminarą vedė 
išskirtinę praktiką muzikos te-
rapijos srityje sukaupęs muzi-
kos pedagogas Linas Švirinas.

Klaipėdos pilies džiazo fes-
tivalio komanda, tikinti, kad 
muzika daro stebuklus, semi-
nare „Muzika gydo“ apjungė 
daugybę atlikėjų. Džiazo rit-
mu vykęs seminaras per gon-
gus, kitus instrumentus įtrau-
kė dalyvius į muzikines impro-
vizacijas.

Klaipėdos pilies džiazo festivalyje 
skambėjo gydanti muzika 

Seminare skambėjo įvairios muzikinės interpretacijos.

(atkelta iš 1 psl.)

Diskusijoje apie negalią kine akcentuota, kad būtina didinti prieinamumą 
neįgaliesiems.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, birželio 18 d. 
09:05 Senis. N-7. 336 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 6. N-7. 6/3 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 17 s. 11:40 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 12:35 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 325 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. G grupė. Belgija – Pa-
nama. 19:57 Loterija „Keno Loto“. 
20:00 Panorama. 20:35 Sportas. Orai. 
20:43 Loterija „Jėga“. 20:45 2018 FIFA 
pasaulio futbolo čempionatas. G gru-
pė. Tunisas – Anglija. 23:00 Premjera. 
Aukštuomenės daktaras 5. N-7. 5/2 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 6. 
N-7. 6/3 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Beatos 
virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
325 s. (kart.).

Antradienis, birželio 19 d. 
09:05 Senis. N-7. 337 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 6. N-7. 6/4 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 18 s. 11:40 Beatos vir-
tuvė. (kart.). 12:35 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 326 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. H grupė. Lenkija – Se-
negalas. 19:57 Loterija „Keno Loto“. 
20:00 Panorama. 20:35 Sportas. Orai. 
20:43 Loterija „Jėga“. 20:45 2018 FIFA 
pasaulio futbolo čempionatas. A gru-
pė. Rusija – Egiptas. 23:00 Premjera. 
Aukštuomenės daktaras 5. N-7. 5/3 
s. 23:45 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 6. N-7. 6/4 s. (kart.). 00:30 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Beatos virtuvė. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Gimę tą pačią 
dieną. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Emigrantai. 05:00 Seserys. N-7. 
326 s. (kart.).

trečiadienis, birželio 20 d. 
09:05 Senis. N-7. 338 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 6. N-7. 6/5 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 19 s. 11:40 Emigrantai. (kart.). 
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 13:58 Loteri-
ja „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Seserys. N-7. 327 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 17:45 
2018 FIFA pasaulio futbolo čempio-
natas. A grupė. Urugvajus – Saudo 
Arabija. 19:57 Loterija „Keno Loto“. 
20:00 Panorama. 20:35 Sportas. Orai. 
20:43 Loterija „Jėga“. 20:45 2018 FIFA 
pasaulio futbolo čempionatas. B gru-
pė. Iranas – Ispanija. 23:00 Premjera. 
Aukštuomenės daktaras 5. N-7. 5/4 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 6. 
N-7. 6/5 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Emigrantai. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Karinės paslaptys. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Gyveni-
mas. 05:00 Seserys. N-7. 327 s. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 21 d.
09:05 Senis. N-7. 339 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 6. N-7. 6/6 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 20 s. 11:40 Gyvenimas. 
(kart.). 12:35 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 13:58 
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 328 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-

tų k.). 17:45 2018 FIFA pasaulio fut-
bolo čempionatas. C grupė. Prancū-
zija – Peru. 19:57 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:00 Panorama. 20:35 Sportas. 
Orai. 20:43 Loterija „Jėga“. 20:45 2018 
FIFA pasaulio futbolo čempionatas. 
D grupė. Argentina – Kroatija. 23:00 
Premjera. Aukštuomenės daktaras 5. 
N-7. 5/5 s. 23:45 Štutgarto kriminali-
nė policija 6. N-7. 6/6 s. (kart.). 00:30 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gyve-
nimas. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Klausi-
mėlis.lt. (kart.). 03:30 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 328 s. (kart.).

Penktadienis, birželio 22 d. 
09:05 Senis. N-7. 340 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 6. N-7. 6/7 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 21 s. 11:40 Stilius. 12:35 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premje-
ra. Seserys. N-7. 329 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 17:45 2018 FIFA pasaulio futbo-
lo čempionatas. D grupė. Nigeri-
ja – Islandija. 19:57 Loterija „Keno 
Loto“. 20:00 Panorama. 20:35 Spor-
tas. Orai. 20:43 Loterija „Jėga“. 20:45 
2018 FIFA pasaulio futbolo čempio-
natas. E grupė. Serbija – Šveicarija. 
23:00 Tvin Pyksas 1. N-14. Įvadas. 
00:30 Tvin Pyksas 1. N-14. 1 s. 01:15 
Tvin Pyksas 1. N-14. 2 s. 02:00 Tvin 
Pyksas 1. N-14. 3 s. 02:45 Tvin Pyk-
sas 1. N-14. 4 s. 03:30 Tvin Pyksas 1. 
N-14. 5 s. 04:15 Tvin Pyksas 1. N-14. 
6 s. 05:00 Tvin Pyksas 1. N-14. 7 s.

Šeštadienis, birželio 23 d. 
06:05 Beatos vir tuvė. 07:00 

Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai. 32, 33 s. 07:20 Premjera. Alvi-
nas ir patrakėliai burundukai 2. 2/17 
s. 07:30 Premjera. Detektyvė Miretė. 
29 s. 07:45 Premjera. Stebuklingoji 
Boružėlė. 17 s. 08:10 Karinės paslap-
tys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietu-
va. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:45 Pasaulio 
dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo 
strategija. 3 d. Nuolatinė kova. (sub-
titruota). 12:40 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Gyvūnų jaunikliai. 2 
d. Vandens gyvūnų jaunikliai. (sub-
titruota). 13:35 Puaro. N-7. 2/3, 2/4 s. 
15:20 Gamtos inspektoriai. 15:43 Lo-
terija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Svei-
kinimų koncertas. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 17:45 
2018 FIFA pasaulio futbolo čempio-
natas. F grupė. Pietų Korėja – Meksi-
ka. 19:57 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jė-
ga“. 20:00 Panorama. 20:35 Sportas. 
Orai. 20:45 2018 FIFA pasaulio futbo-
lo čempionatas. F grupė. Vokietija – 
Švedija. 23:00 Duokim garo! Šimtme-
čio Joninių šventė. Transliacija iš Ni-
dos. 01:20 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/1 s. 
02:50 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/2 s. 03:35 
Tvin Pyksas 2. N-14. 2/3 s. 04:25 Tvin 
Pyksas 2. N-14. 2/4 s. 05:10 Tvin Pyk-
sas 2. N-14. 2/5 s.

Sekmadienis, birželio 24 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Gi-

mę tą pačią dieną. 07:30 Šventa-
dienio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 
7 s. Snieguolė. 10:00 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 11:00 Premjera. Ka-
čių ABC 2. 2/2 s. 11:45 Pasaulio doku-
mentika. Salų gamtos slėpiniai. 2 d. 
Karibai. Laukinis rojus. (subtitruota). 
12:40 Pasaulio dokumentika. Nepa-
žinti Indokinijos kampeliai. 5 d. Vie-
tnamas. Feniksas, pakilęs iš pele-
nų. (subtitruota). 13:35 Puaro. N-7. 
2/5, 26 s. 15:20 Gamtos inspektoriai. 
15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Velnio nuotaka. Muzikinis fil-
mas Kazio Borutos apysakos „Balta-
ragio malūnas“ motyvais. 17:15 Klau-
simėlis.lt. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 17:45 2018 FI-
FA pasaulio futbolo čempionatas. H 
grupė. Japonija – Senegalas. 19:57 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:00 
Panorama. 20:35 Sportas. Orai. 20:45 
2018 FIFA pasaulio futbolo čempio-
natas. H grupė. Lenkija – Kolumbija. 
23:00 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/6 s. 23:45 
Tvin Pyksas 2. N-14. 2/7 s. 00:30 Tvin 
Pyksas 2. N-14. 2/8 s. 01:20 Tvin Pyk-
sas 2. N-14. 2/9 s. 02:00 Tvin Pyksas 
2. N-14. 2/10 s. 02:50 Tvin Pyksas 2. 
N-14. 2/11 s. 03:35 Tvin Pyksas 2. N-14. 
2/12 s. 04:20 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/13 
s. 05:05 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/14 s.

Pirmadienis, birželio 18 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kem-

piniukas Plačiakelnis 11, 3. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 16, 6. 07:25. Simp-
sonai (kart.) 16, 7. 07:55. Svajonių so-
dai (kart.) 39. 08:55. Meilės sūkury-
je. 10:00. Tai - mano gyvenimas 1. 
12:00. Kobra 11 (kart.) 20, 5. 13:00. 
Pažadėtoji 830. 13:30. Pažadėtoji 831. 
14:00. Pažadėtoji 832. 14:30. Pažadė-
toji 833. 15:00. Simpsonai 16, 8. 15:30. 
Simpsonai 16, 9. 16:00. TV3 žinios 79. 
16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 9, 
32. 18:30. TV3 žinios 169. 19:22. TV3 
sportas. 19:27. TV3 orai 169. 19:30. 
Paskutinis iš Magikianų 1, 17. 20:00. 
Gyvenimo išdaigos 2, 13. 20:30. Gyve-
nimo išdaigos 2, 14. 21:00. Pasmerk-
ti 4 6, 74. 21:30. TV3 vakaro žinios 94. 
22:22. TV3 sportas. 22:27. TV3 orai 94. 
22:30. Paskutinis legionas. 00:35. Ele-
mentaru 5, 11. 01:25. Kvantikas 2, 8. 
02:20. Amerikiečiai 4, 10. 03:15. De-
tektyvas Bekstriomas 1, 13. 04:05. 
Ekstrasensai tiria 71. 05:05. Elemen-
taru (kart.) 5, 11. 06:10.

Antradienis, birželio 19 d. 
Televitrina. 06:25. Kempiniukas 

Plačiakelnis 11, 4. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 16, 8. 07:25. Simpsonai (kart.) 
16, 9. 07:55. Pasmerkti 4 (kart.) 6, 74. 
08:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
1, 17. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai 
- mano gyvenimas 1. 12:00. Gyveni-
mo išdaigos (kart.) 2, 13. 12:30. Gyve-
nimo išdaigos (kart.) 2, 14. 13:00. Pa-
žadėtoji 834. 13:30. Pažadėtoji 835. 
14:00. Pažadėtoji 836. 14:30. Paža-
dėtoji 837. 15:00. Simpsonai 16, 10. 
15:30. Simpsonai 16, 11. 16:00. TV3 
žinios 80. 16:28. TV3 orai. 16:30. TV 
Pagalba 9, 33. 18:30. TV3 žinios 170. 
19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 orai 
170. 19:30. Paskutinis iš Magikianų 
1, 18. 20:00. Gyvenimo išdaigos 2, 
15. 20:30. Gyvenimo išdaigos 2, 16. 
21:00. Pasmerkti 4 6, 75. 21:30. TV3 
vakaro žinios 95. 22:22. TV3 sportas. 
22:27. TV3 orai 95. 22:30. Įsibrovimas. 
00:15. Elementaru 5, 12. 01:15. Kvan-
tikas 2, 9. 02:05. Amerikiečiai 4, 11. 
02:55. Aferistas 5, 1. 03:45. Ekstrasen-
sai tiria 72. 04:45. Elementaru (kart.) 
5, 12. 05:30. Virtuvė 4, 11.

trečiadienis, birželio 20 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 11, 5. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 16, 10. 07:25. Simpso-
nai (kart.) 16, 11. 07:55. Pasmerkti 4 
(kart.) 6, 75. 08:25. Paskutinis iš Ma-
gikianų (kart.) 1, 18. 08:55. Meilės 
sūkuryje. 10:00. Tai - mano gyveni-
mas 1. 11:00. Tai - mano gyvenimas 
1. 12:00. Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 
15. 12:30. Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 
16. 13:00. Pažadėtoji 838. 13:30. Pa-
žadėtoji 839. 14:00. Pažadėtoji 840. 
14:30. Pažadėtoji 841. 15:00. Simp-
sonai 16, 12. 15:30. Simpsonai 16, 13. 
16:00. TV3 žinios 81. 16:28. TV3 orai. 
16:30. TV Pagalba 9, 34. 18:30. TV3 
žinios 171. 19:22. TV3 sportas. 19:27. 
TV3 orai 171. 19:30. Paskutinis iš Ma-
gikianų 1, 19. 20:00. Gyvenimo išdai-
gos 2, 17. 20:30. Gyvenimo išdaigos 2, 
18. 21:00. Pasmerkti 4 6, 76. 21:30. TV3 
vakaro žinios 96. 22:17. TV3 sportas. 
22:22. TV3 orai 96. 22:25. Vikinglot-
to. 22:30. Magiškasis Maikas. 00:50. 
Elementaru 5, 13. 01:40. Kvantikas 2, 
10. 02:30. Amerikiečiai 4, 12. 03:25. 
Aferistas 5, 2. 04:15. Ekstrasensai ti-
ria 73. 05:15. Elementaru (kart.) 5, 13.

ketvirtadienis, birželio 21 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 11, 6. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 16, 12. 07:25. Simpso-
nai (kart.) 16, 13. 07:55. Pasmerkti 4 
(kart.) 6, 76. 08:25. Paskutinis iš Ma-
gikianų (kart.) 1, 19. 08:55. Meilės sū-
kuryje. 10:00. Tai - mano gyvenimas 
1. 12:00. Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 
17. 12:30. Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 
18. 13:00. Pažadėtoji 842. 13:30. Pa-
žadėtoji 843. 14:00. Pažadėtoji 844. 
14:30. Pažadėtoji 845. 15:00. Simp-
sonai 16, 14. 15:30. Simpsonai 16, 15. 
16:00. TV3 žinios 82. 16:28. TV3 orai. 
16:30. TV Pagalba 9, 36. 18:30. TV3 
žinios 172. 19:22. TV3 sportas. 19:27. 
TV3 orai 172. 19:30. Paskutinis iš Ma-
gikianų 1, 20. 20:00. Gyvenimo išdai-
gos 2, 19. 20:30. Gyvenimo išdaigos 2, 
20. 21:00. Pasmerkti 4 6, 77. 21:30. TV3 
vakaro žinios 97. 22:22. TV3 sportas. 
22:27. TV3 orai 97. 22:30. Kietas rie-
šutėlis. Kerštas su kaupu. 01:05. Ele-
mentaru 5, 14. 01:55. Kvantikas 2, 11. 
02:50. Amerikiečiai 4, 13. 03:45. Afe-
ristas 5, 3. 04:35. Ekstrasensai tiria 74. 
05:30. Virtuvė 4, 12.

Penktadienis, birželio 22 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 11, 7. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 16, 14. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 16, 15. 07:55. Pasmerkti 4 (kart.) 
6, 77. 08:25. Paskutinis iš Magikia-

Pirmadienis, birželio 18 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (145). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (146). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(147). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (12). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (137). N-7. 08:55 Ry-
tas su LNK. 10:55 „Ponas Bynas“ (3). 
N-7. 11:25 „Geriau vėliau, negu nie-
kada“ (3). N-7. 12:25 Nuo... Iki... 13:25 
„Gyvenimo daina“ (12). N-7. 14:25 
„Dvi širdys“ (872). 14:55 „Dvi širdys“ 
(873). 15:25 „Dvi širdys“ (874). 15:55 
„Dvi širdys“ (875). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 Gyvenimiškos 
istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. In-
fošou. 20:00 „Juodosios našlės“ (9). 
N-7. 21:00 Tamsoje. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Svetimas. N14. 00:25 
„Judantis objektas“ (9). N-7. 01:20 Pa-
girios Las Vegase. N14.

Antradienis, birželio 19 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (148). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (149). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(150). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (13). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (138). N-7. 08:55 Ry-
tas su LNK. 10:55 KK2. N-7. Infošou. 
11:25 „Policijos akademija“ (9). N-7. 
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 13:25 
„Gyvenimo daina“ (13). N-7. 14:25 
„Dvi širdys“ (876). 14:55 „Dvi širdys“ 
(877). 15:25 „Dvi širdys“ (878). 15:55 
„Dvi širdys“ (879). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 Gyvenimiškos 
istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. In-
fošou. 20:00 „Juodosios našlės“ (10). 
N-7. 21:00 Tamsoje. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Pasmerktieji 2. N14. 
00:20 „Judantis objektas“ (10). N-7. 
01:15 Svetimas. N14.

trečiadienis, birželio 20 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (151). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (152). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(153). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (14). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (139). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 KK2. N-7. Infošou. 11:25 
„Policijos akademija“ (10). N-7. 12:25 
Gyvenimiškos istorijos. 13:25 „Gyve-
nimo daina“ (14). N-7. 14:25 „Dvi šir-
dys“ (880). 14:55 „Dvi širdys“ (881). 

15:25 „Dvi širdys“ (882). 15:55 „Dvi 
širdys“ (883). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Gyvenimiškos istori-
jos. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 
„Juodosios našlės“ (11). N-7. 21:00 
Tamsoje. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Didvyrių būrys. N14. 00:35 
„Judantis objektas“ (11). N-7. 01:30 Pa-
smerktieji 2. N14.

ketvirtadienis, birželio 21 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (154). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (155). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(156). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (15). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (140). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 KK2. N-7. Infošou. 11:25 
„Policijos akademija“ (11). N-7. 12:20 
Gyvenimiškos istorijos. 13:20 „Gyve-
nimo daina“ (15). N-7. 14:20 „Dvi šir-
dys“ (884). 14:50 „Dvi širdys“ (885). 
15:25 „Dvi širdys“ (886). 15:55 „Dvi 
širdys“ (887). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Gyvenimiškos istori-
jos. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 
„Juodosios našlės“ (12). N-7. 21:00 
Tamsoje. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Itališkas apiplėšimas. N-7. 
00:45 „Judantis objektas“ (12). N-7. 
01:40 Didvyrių būrys. N14. 03:20 Al-
chemija. VDU karta. 03:50 RETROS-
PEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. 
Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, birželio 22 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (157). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (158). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(159). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (16). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (141). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 KK2. N-7. Infošou. 11:25 
„Policijos akademija“ (12). N-7. 12:25 
Gyvenimiškos istorijos. 13:25 „Gyve-
nimo daina“ (16). N-7. 14:25 „Dvi šir-
dys“ (888). 14:55 „Dvi širdys“ (889). 
15:25 „Dvi širdys“ (890). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (891). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 Nuo... Iki... 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HI-
TAS Keršto valanda. N14. 22:35 Mano 
tobulas gangsteris. N14. 00:30 Ry-
klys robotas. N14. 02:10 Itališkas api-
plėšimas. N-7.

Šeštadienis, birželio 23 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (11). 06:55 
„Neramūs ir triukšmingi“ (15). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai 
burbuliukai“ (25). 07:45 „Kiaulė, Ož-
ka, Bananas ir Svirplys“ (12). 08:10 
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (13). 08:35 
„Tomo ir Džerio šou“ (12). 09:00 „Sau-
gokis meškinų“ (28). 09:15 „Saugokis 
meškinų“ (29). 09:30 „Drakonų ko-
va. Super“ (21). N-7. 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Vėžliuko Semio nuotykiai 2. 
11:50 Keturkojai didvyriai. 13:35 Kon-
gas. N-7. 15:45 Policijos akademija 3. 
Vėl apmokymuose. N-7. 17:30 „Geriau 
vėliau, negu niekada“ (4). N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 SUPERKINAS Smurfai. 21:35 
Rezerviniai farai. N-7. 23:40 Ji man 
– ne pora. N14. 01:35 Mano tobulas 
gangsteris. N14.

Sekmadienis, birželio 24 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (12). 06:55 
„Neramūs ir triukšmingi“ (16). 07:20 
„ „Nickelodeon“ valanda. Žuviukai 
burbuliukai“ (26). 07:45 „Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“ (13). 08:10 „Kem-
piniukas Plačiakelnis“ (14). 08:35 „To-
mo ir Džerio šou“ (13). 09:00 „Saugo-
kis meškinų“ (30). 09:15 „Saugokis 
meškinų“ (31). 09:30 „Drakonų kova. 
Super“ (22). N-7. 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI Drakono užkeikimas. 11:45 Haris 
Poteris ir Azkabano kalinys. N-7. 14:35 
Šoklys. N-7. 16:25 Ne anyta, o mons-
tras. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 20:35 As-
teriksas ir Obeliksas. Misija Kleopa-
tra. N-7. 22:50 PREMJERA Aš Žvaigž-
dė. N14. 00:40 Elvis ir Niksonas. N14. 
02:15 Rezerviniai farai. N-7.

Pirmadienis, birželio 18 d. 
06:15 „Viena už visus“ (127). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (128). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (463). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (86). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (58). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (10). N-7. 11:30 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (13). N-7. 13:35 „Prokurorų 
patikrinimas“ (464). N-7. 14:50 „44-
as skyrius“ (87). N-7. 15:55 „Tokia tar-
nyba“ (59). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (11). 
N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 112“ (110). N-7. 

tV3

Lnk

btV

nų (kart.) 1, 20. 08:55. Meilės sūku-
ryje. 10:00. Tai - mano gyvenimas 3. 
12:00. Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 19. 
12:30. Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 20. 
13:00. Pažadėtoji 846. 13:30. Pažadė-
toji 847. 14:00. Pažadėtoji 848. 14:30. 
Pažadėtoji 849. 15:00. Simpsonai 16, 
16. 15:30. Simpsonai 16, 17. 16:00. 
TV3 žinios 83. 16:28. TV3 orai. 16:30. 
TV Pagalba 9, 37. 18:30. TV3 žinios 
173. 19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 
orai 173. 19:30. Paslaptinga karalys-
tė. 21:30. Tai reiškia karą. 23:25. Trys 
dienos nužudyti. 01:45. Kietas riešu-
tėlis. Kerštas su kaupu (kart.). 04:00. 
Magiškasis Maikas (kart.).

Šeštadienis, birželio 23 d. 
06:15. Televitrina. 06:30. Aladi-

nas (kart.) 147. 07:00. Ančiukų istori-
jos 1, 40. 07:30. Vėžliukai nindzės 3, 
19. 08:00. Aladinas 148. 08:30. Ko-
bra 11 20, 6. 09:30. Ilgo plauko isto-
rija 112. 10:00. Virtuvė 7, 25. 10:30. 
Skaniai ir paprastai 1. 11:00. Svajonių 
ūkis 4, 40. 11:30. Romanas su branga-
kmeniu. 13:45. Nilo perlas. 15:50. Ha-
vajai 5.0 4, 17. 16:45. Ekstrasensai ti-
ria 2. 18:30. TV3 žinios 174. 19:18. TV3 
sportas. 19:22. TV3 orai 174. 19:25. 
Eurojackpot. 19:30. Palikti sniegy-
nuose. 21:55. Iksmenai. Pradžia. Er-
nis. 00:05. Juodosios raganos metai. 
01:50. Tai reiškia karą (kart.). 03:30. 
Trys dienos nužudyti (kart.). 05:30. 
Virtuvė 4, 13.

Sekmadienis, birželio 24 d. 
06:15. Televitrina. 06:30. Aladi-

nas (kart.) 148. 07:00. Ančiukų isto-
rijos 1, 41. 07:30. Vėžliukai nindzės 
3, 20. 08:00. Aladinas 149. 08:30. Ko-
bra 11 20, 7. 09:30. Penkių žvaigždu-
čių būstas 4, 25. 10:00. Pasaulis pa-
gal moteris 5. 10:30. Svajonių sodai 
40. 11:30. Ozas. Didingas ir Galingas. 
14:10. Vidurvasario vainikas. 16:25. 
Kung fu panda. Meistrų paslaptys. 
16:45. Ekstrasensai tiria 3. 18:30. TV3 
žinios 175. 19:22. TV3 sportas. 19:27. 
TV3 orai 175. 19:30. Laukiniai šernai. 
21:35. Kietas riešutėlis 4.0. 00:10. Pa-
bėgimo kambarys. 01:50. Iksmenai. 
Pradžia. Ernis (kart.). 03:50. Juodo-
sios raganos metai (kart.). 05:20. Vir-
tuvė 4, 14.

Lrt
18:30 LKL čempionatas. 5-osios finalo 
serijos rungtynės. 21:00 Nežinomas. 
N14. 22:45 International. N14. 01:05 
„Juodasis sąrašas“ (7). N-7. 01:55 „Iš-
bandymų diena“ (10). N14.

Antradienis, birželio 19 d. 
06:15 „Viena už visus“ (129). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (130). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (464). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (87). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (59). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (11). N-7. 11:30 „Reali misti-
ka“ (1). N-7. 12:30 „Reali mistika“ (2). 
N-7. 13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(465). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (88). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (60). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (12). N-7. 18:00 „Pa-
variau“ (23). N-7. 18:30 Numatomos 
LKL čempionato rungtynės. 21:00 
Apsupti ir sunaikinti. N14. 22:50 Ne-
žinomas. N14. 00:35 „Įkaitai“ (6). N14. 
01:25 „Blogas šuo!“ (7). 02:15 „Detek-
tyvų istorijos“ (3). N-7.

trečiadienis, birželio 20 d. 
06:15 „Viena už visus“ (131). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (132). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (465). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (88). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (60). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (12). N-7. 11:30 „Reali misti-
ka“ (3). N-7. 12:30 „Reali mistika“ (4). 
N-7. 13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(466). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (89). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (61). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (13). N-7. 18:00 „Pa-
variau“ (24). N-7. 18:30 Numatomos 
LKL čempionato rungtynės. 21:00 
Akmenų viesulas. N-7. 22:50 Apsupti 
ir sunaikinti. N14. 00:35 „Įkaitai“ (7). 
N14. 01:25 „Blogas šuo!“ (8). 02:15 
„Kas žudikas?“ (33). N-7.

ketvirtadienis, birželio 21 d. 
06:15 „Viena už visus“ (133). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (134). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (466). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (89). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (61). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (13). N-7. 11:30 „Reali mistika“ 
(5). N-7. 12:30 „Reali mistika“ (6). N-7. 
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ (467). 
N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (90). N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (62). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (14). N-7. 17:55 „Akloji zo-
na“ (22). N-7. 18:55 „Stoties policija“ 
(12). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:00 Priversti-
nis kerštas. N14. 22:50 Akmenų viesu-
las. N-7. 00:35 „Įkaitai“ (8). N14. 01:25 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (3). N-7. 
02:15 „Reali mistika“ (29). N-7.

Penktadienis, birželio 22 d. 
06:15 „Viena už visus“ (135). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (136). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (467). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (90). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (62). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (14). N-7. 11:35 „Akloji zona“ (22). 
N-7. 12:35 „Stoties policija“ (12). N-7. 
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ (468). 
N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (91). N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (63). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (15). N-7. 18:00 „Pavariau“ 
(25). N-7. 18:30 Numatomos LKL čem-
pionato rungtynės. 21:00 Karys. N14. 
23:00 Priverstinis kerštas. N14. 00:50 
„Įkaitai“ (9). N14. 01:40 Karys. N14.

Šeštadienis, birželio 23 d. 
06:15 „Viena už visus“ (132). N-7. 

06:45 „Viena už visus“ (133). N-7. 07:15 
„Viena už visus“ (134). N-7. 07:45 „Vie-
na už visus“ (135). N-7. 08:15 „Viena už 
visus“ (136). N-7. 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:00 Autopilotas. apie 
automobilius. 09:30 Apie žūklę. 10:00 
„Pavariau“ (17). N-7. 10:30 „Mano siau-
būnėlis“ (1). 11:30 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“ (1). 12:40 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįstami kraštai“ (1). N-7. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“ (4). 15:50 
„Reali mistika“ (30). N-7. 16:50 „Nusi-
kaltimų miestas“ (4). N-7. 17:20 „De-
tektyvų istorijos“ (4). N-7. 18:20 „Kas 
žudikas?“ (34). N-7. 19:30 Muzikinė 
kaukė. 22:05 MANO HEROJUS Ange-
lai ir Demonai. N14. 00:50 AŠTRUS KI-
NAS Mirties motelis 2. Pirmasis kirtis. 
S. 02:25 „Įkaitai“ (8). N14. 03:10 „Įkai-
tai“ (9). N14. 03:55 Muzikinė kaukė.

Sekmadienis, birželio 24 d. 
06:30 Vilkikų čempionatas. Jor-

danija. 07:30 Sveikatos kodas. 08:30 
Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiūnų Čem-
pionų lyga Graikijoje. 10:00 „Pava-
riau“ (18). N-7. 10:30 „Mano siaubūnė-
lis“ (2). 11:30 „Gamtos stebuklas. Naš-
laičiai“ (2). 12:35 „Ekstrasensų mūšis“ 
(5). N-7. 15:00 Lietuvos plento dvira-
čių čempionatas. iš Gargždų. 18:00 
„Nusikaltimų miestas“ (5). N-7. 18:30 
„Detektyvų istorijos“ (5). N-7. 19:30 
„Daktaras Richteris“ (23). N-7. 20:40 
„Daktaras Richteris“ (24). N-7. 21:45 
„Juodasis sąrašas“ (8). N-7. 22:45 „Iš-
bandymų diena“ (11). N14. 23:45 „Eks-
trasensų mūšis“ (5). N-7. 02:10 Mirties 
motelis 2. Pirmasis kirtis. S.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Šlapaberžėje įkurtuose globos 
namuose gyvena vidutinę ir sun-
kią fizinę ir psichinę negalią tu-
rintys asmenys, kuriems būtina 
nuolatinė specialistų priežiūra. 
R. Matulytė-Šilienė globos na-
mus juokaudama pavadina ir sa-
vo namais. Šokio repeticijos čia 
vyksta tris kartus per savaitę. 

Moteris sako dirbdama su 
negalią turinčiais žmonėmis jo-
kių specialių darbo metodikų 
netaikanti. Svarbiausia – žmo-
giškas santykis ir atstumo ne-
buvimas. „Jie pirmiausia yra 
mano draugai. Turėjau išmok-
ti juos priimti be perdėto emo-
cinio gailesčio. Taip, yra ir fizi-
nę negalią turinčių: ir širdutė 
dunksi, ir rankos negali pakel-
ti. Kaip ir visiems, jiems būna 
ir gerų, ir prastesnių dienų, bet 
išdėlioji viską taip, kad susitiki-
mų metu jie gautų gerų emocijų 
dozę“, – apie savo darbą pasako-
ja choreografė.

Jos teigimu, visiems iš jos 
globotinių reikėtų pasimokyti 
laisvės ant scenos išreikšiant 
emocijas, jausmus. Jie negalvo-
ja kaip atrodys. Jie galvoja, kaip 
gera tai daryti. 

„Iš gyventojų aš mokausi pa-
prastumo, natūralumo ir bega-
linio laimės pojūčio. Mes kartais 
nuo laimės bėgame prigalvoda-
mi keisčiausių dalykų. O jie pra-
veria duris, ir laimė ateina. At-
veria širdį ir žmonės ateina“, – 
pasakoja R. Matulyte-Šilienė.

Jos pirmasis spektaklis „Mo-

nologai“, praėjusiais metais 
Tauragėje vykusiame respubli-
kiniame neįgaliųjų konkurse „Ir 
aš galiu“ buvo apdovanotas pag-
rindiniu prizu. Balandžio mėne-
sį Joniškio rajono Jurdaičių soci-
alinės globos namuose vykusia-
me respublikiniame neįgaliųjų 
teatrų festivalyje „Mūzų glėby-
je – 2018“ už naują spektaklį 
„Laiškas“ kolektyvas gavo fes-
tivalio mecenato ir idėjos auto-
riaus Vlado Baranausko įsteig-
tą vardinį prizą.

„Esu labai laiminga, kad ga-
liu dirbti su šiais žmonėmis. Šia-
me darbe mano veikla neatsie-
jama nuo humanistinio požiūrio 
į žmogų – besąlygiško priėmimo 
ir empatijos“, – dalijasi mintimis 
R. Matulytė-Šilienė.

Pasak choreografės, kūryba 
padeda išlaisvinti kompleksus. 
Ji gyventojams pirmiausia su-
teikia nusiraminimą ir dvasinę 
ramybę, sudėlioja labai aštrias 
emocijas. Įsitraukimas į kūrybą 
tas emocijas suminkština. 

„Globos namuose gyvena su-
dėtingo likimo žmonės: vieni 
turi įgimtą negalią, kitus labai 
stipriai paveikė netektis, nesėk-
mingai susiklosčiusi karjera, 
pavyzdžiui, neapginta diser-
tacija. Mūsų gebėjimas ištver-
ti skausmingus įvykius yra ne-
vienodas ir nė vienas nežinome, 
kur baigiasi mūsų galimybių ri-
bos. Nė vienas nesame apsaugo-
ti nuo ligos ar nelaimės“, – sako 
choreografė.

Neįgalieji – mūsų visuomenės dalis
Portale valstietis.lt galime perskaityti Aistės Balčiūnienės 
parengtą interviu su choreografe Raminta Matulyte-Šiliene, 
kurios gyvenime daugiausia laiko užima šokio repeticijos su 
Kėdainių socialinės globos namų gyventojais. 

Ieško geradarių. Kas 
padės negalią turintiems 

biliardo žaidėjams?

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ašerslebeno mieste (Vokie-
tija) neįgalūs vyrai prie bi-
liardo stalo varžosi kartu su 
visais vyrais. Niekas nema-
tuoja ir negalios stiprumo. 
Šiuolaikiniame sporto pa-
saulyje taip būna retai, nes 
dabar visiems pasidarė la-
bai svarbu viską išmatuoti, 
suskaičiuoti, palyginti. Kaip 
čia dabar? Kas nori ir įsten-
gia – tas žaidžia? Pusiau pa-
ralyžiuotas gali mesti pirš-
tinę raudonskruosčiui ga-
liūnui? Na taip. Šiame tur-
nyre – „Alpha-Cup“ – viskas 
įmanoma. 

Pirmas turnyras įvyko 
prieš 10 metų

2008-aisiais, per Sekmines, 
du Ašerslėbene gyvenantys bi-
čiuliai Sebastianas Voigtas (37) 
ir Svenas Roelas (45) pirmą kar-
tą pakvietė biliardo turnyre da-
lyvauti ir neįgaliuosius. Tąkart 
rungtyniavo keturios koman-
dos (kiekvienoje – trys žaidėjai). 
Organizatoriai neskirstė sporti-
ninkų į sveikus ir neįgalią turin-
čius. Stiprus lyg bulius vyrukas 
galėjo žaisti prieš pusiau para-
lyžiuotą, naujokėlis – patekti į 
žvaigždės komandą ir pan. Va 
tokia demokratija. Visiems bu-
vo įdomu, kaip bus toliau.

Prieš dvejus metus į tradici-
niu tapusį „Alpha-Cup“ turny-
rą susirinko net 17 komandų, 
tiesa, buvo žaidžiama kitame – 
Halberštato mieste. 

Jubiliejiniais metais turnyro 
organizatoriai grįžta į pradžią – 
į Ašerslėbeną – ir nori suorgani-
zuoti dar nematyto grožio ren-
ginį, kuo plačiau paskleisti idė-
ją apie tai, kaip puiku, kai kartu 
rungtyniauja visi žmonės.

Dar nėra nuspręsta, kurį 
mėnesį įvyks šiųmetinis tur-
nyras. Tik aiški vieta: renovuo-
to seno fabriko, pritaikyto įvai-
riems renginiams, salės.

Kai trūksta pinigų, 
gimsta įdomios idėjos

Iki šiol organizatoriai už sa-
vo pinigus ar draugų padeda-

mi apmokėdavo neįgalių spor-
t ininkų nakvynę viešbuty-
je, pirkdavo apdovanojimams 
skirtas taures, be to, stengda-
vosi pasinaudoti įvairių spor-
to sąjungų suteikiama įranga.

Vis dėlto finansinės proble-
mos tampa per sunkia našta. 
Ieškant išeities iš susidariusios 
padėties, nutarta nebenuomoti 
turnyrui biliardo stalų (juk už 3 
dienas tektų sumokėti net 5000 
eurų), o paieškoti geradarių, 
kurie sutiktų nupirkti nenau-
jų. Vėliau jais galėtų naudotis 
kas tik nori: ir neįgalieji, ir be-
simokantys žaisti jaunuoliai, ir 
jaunimo klubų nariai. Reikėtų 
pirkti 6 (dar geriau – 8) stalus. 
Panaudotas stalas kainuoja apie 
700 eurų. Su miesto valdžia pa-
vyksta gražiai bendradarbiau-
ti, jau paruošta vieta stalams...

Ar pavyks?
Sebastianas tiki, kad gera-

dariai netrukus atsilieps. „Juk 
„Alpha-Cup“ yra tolerancijos 
ir geranoriškumo pavyzdys, – 
sako jis. – Tai labai įdomus tur-
nyras, traukiantis visų dėme-
sį, nes niekur kitur kartu nesi-
varžo sveiki ir neįgalūs sporti-
ninkai.“

Kai Sebastianas per televizi-
ją pamatė siužetą apie biliardo 
vežimėlyje žvaigždę Tankredą 
Volkmarą, užsidegė jį pakvies-
ti į svečius, kad patreniruotų 
neprofesionalius sportininkus, 
papasakotų apie savo likimą.

A not  or g a n i z at or i au s , 
„Alpha-Cup“ turnyre dalyvau-
jantys vyrukai verti dėmesio, 
meilės, paramos. Jie tokie – su 
viena ranka ar koja, pusiau pa-
ralyžiuoti, tačiau važiuos kelis 
šimtus kilometrų iš visos Vokie-
tijos į Saksonijos–Anhalto žemę 
(kur Harco kalnai, viliojantys 
turistus iš viso pasaulio pake-
liauti pėsčiomis tarp įspūdingų 
uolų), į Ašerslėbeną, kur varžy-
sis su varžovais ir savo negalia. 
„Jie čia neišloš pinigų, bet patirs 
didžiulį malonumą žaisti su ko-
legomis, senais ir naujais pažįs-
tamais, susitiks su draugais, – 
teigia Sebastianas. – Štai T. Vol-
kmaras – tikra žvaigždė, jo pa-
sirodymai transliuojami Youtu-
be kanalu, o jis irgi turi negalią. 
Mūsiškio turnyro dalyviai žai-
džia ne taip profesionaliai, bet 
daro tai su dideliu entuziazmu. 
Jie spinduliuoja tiek daug po-
zityvumo, kad nauji pažįstami 
juos vis iš naujo kviečia susitik-
ti prie biliardo stalo.“

Svenas pažada, kad jie būti-
nai organizuos tiesioginę šių-
metinio turnyro transliaciją, 
kad kuo daugiau žmonių pa-
matytų įdomias kovas. Turny-
re laukiami visi sportininkai, 
tik ne fanatikai. Šiame turnyre 
įprasta žaisti taip, kad netruk-
dytum žaisti ir šalia esančiam. 
Tokia paprasta taisyklė, beveik 
olimpinė.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaliKiENė

„Negalia nėra priežastis nieko 
nedaryti. Skauda? Vis tiek ke-
liuosi ir einu dirbti. Kol dirbu, tol 
gyvenu. O dirbdama ir skausmą 
pamirštu“, – sako A. Jankauskie-
nė. Jos sodyba Kairių ežero pa-
šonėje iš tolo šviečia gėlių ir me-
džių spalvomis. Viskas apgal-
vota iki menkiausių smulkme-
nų. Tai daugiausiai pačios mo-
ters darbas.

A. Jankauskienės sveikata ne-
sutriko staiga – tai buvo vaikys-
tėje patirtos galvos traumos pa-
sekmė. Bėgant metams, sveikata 
vis prastėjo, teko rimtai gydytis. 
Tačiau liga progresavo. Prieš 12 
metų dėl to teko atsisakyti mėgs-
tamo darbo prekyboje.

„Pasitraukimas iš aktyvios 
veiklos buvo nelengvas psicho-
logiškai, sudėtinga susivokti, jog 
nebegali gyventi taip, kaip no-
rėtum. Tie, kurie turi negalią, 
supranta, ką aš noriu pasaky-
ti“, – sako prieš keliolika metų 
vėl į gimtuosius Kairius sugrį-
žusi moteris. Tada įsijungė į ne-
galią turinčių vietos žmonių vei-
klą. Tapo Kairių poskyrio pirmi-
ninkės pavaduotoja, o neseniai 
ir pirmininke.

Jos vadovaujamo poskyrio 
nariai – ne vien vyresnio am-

žiaus negalią turintys žmonės, 
bet ir šešerių metukų mergytė, 
ir dvidešimties su trupučiu jau-
nuolis... Pirmininkės žodžiais, 
kai nueini pas ligotą žmogų ir 
pamatai, kaip jis gyvena ir ko-
kius skausmus kenčia, imi gal-
voti, kad galbūt pati net nesergi, 
juk gali vaikščioti, dirbti...

Jai džiugu, kad nemažai kai-
riškių negalia nepalaužusi: skau-
da – vis tiek dirba, nėra noro – vis 
tiek bendrauja, kažkuriam reikia 
pagalbos – neatsisako padėti. Be 
vietos neįgaliųjų neapsieina be-
veik nė vienas renginys. 

Kairių seniūnijos patalpo-
se įrengtame kambarėlyje dvi 
dienas per savaitę – antradienį 
ir ketvirtadienį – sueina mote-
rys: mezga, siuva, plepa, vaišina-
si atsineštais skanėstais, kartu 
keliauja į vietos biblioteką.

Neįgaliųjų draugijos Kairių 
poskyrio pirmininkė atvira: pa-
ti jei atsigultų ir gulėtų, gal taip 
pat prarastų norą gražinti, gra-
žintis, žmogų sutikti ar nueiti į 
Kairių kultūros namus, kur ne-
seniai pradėjo dainuoti moterų 
ansamblyje. Bet tada, sako, ne-
bebūtų ji, nes nieko neveikdama 
neabejotinai turėtų ne daugiau, 
o tik mažiau sveikatos.

Negalia nestabdo, ji skatina dirbti
Edita KARKLELIENĖ portale www.skrastas.lt rašo apie Šiau-
lių rajono neįgaliųjų draugijos Kairių padalinio pirmininkę 
Almą Jankauskienę.

kviečia tarptautinis menų festivalis  
„druskininkų vasara su m. k. čiurlioniu“

Visa festivalio programa www.lmrf.lt 

Lietuvos muzikų rėmimo fondo drauge su 
Druskininkų ir Varėnos rajono savivaldybė-
mis birželio 17 – spalio 1 dienomis rengiamo 
XVI festivalio programoje – per 50 renginių, 
kurie plačiai atspindės M. K. Čiurlionio, kitų 
šalies menininkų kūrybos svarbą per 100 at-
kurtos Lietuvos metų. Dalyvaus iki 200 Lietu-
vos, Vokietijos, Japonijos, Šveicarijos atlikėjų. 

Festivalio pradžios šventė birželio 17 die-
ną klausytojus kviečia į M. K. Čiurlionio me-
morialinio muziejaus kiemelį, kur po seno-
mis, dar Čiurlionio laikus menančiomis obe-
limis, įvyks iškilmingas festivalio atidary-
mas. Čia M. K. Čiurlionio ir V. Kudirkos atlie-
kamais kūriniais klausytojus pasitiks Drus-
kininkų „Bočių“ moterų vokalinis ansamblis 
„Druskelė“, skambės LR kultūros ministeri-
jos 2018 metų jaunojo muziko atlikėjo premi-
jos laureatės pianistės Gabijos Maknavičiūtės 

koncertas, bus atidaryta Leono Baranovskio 
XX a. pr. fotografijų paroda „Senieji mielieji 
Druskininkai“. Ceremonijoje prie M. K. Čiur-
lionio paminklo nusilenksime menininkui ir 
klausysimės tarptautinių konkursų laureato 
mišraus choro „Druskininkai“. Vakare Drus-
kininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčioje vyks koncertas, kuriame skleisis 
nuostabi M. K. Čiurlionio simfonijos „Miške“ 
ir preliudų muzika, Juozo Naujalio, Balio Dva-
riono, kitų Lietuvos autorių kūriniai, kuriuos 
atliks charizmatiškojo vyriausiojo dirigento 
Ugniaus Vaiginio diriguojamas valstybinis 
pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ 
(vadovas Deividas Staponkus) ir operos solis-
tė Asta Krikščiūnaitė. 

Žmonėms, turintiems negalią festivalio 
renginiai nemokami.

Maloniai lauksime.
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Kai pasakos  
suskamba eilėmis

Prie kūrybos 
šaltinio

* * *
Einu, Tėvyne, 
Į tave tarsi į dieną
Vos tik saulei
Patekėjus.
Dar jaučiasi rasos vėsa. 
Dar ne per daug
Sušilo baltos kelio smiltys.
Dar nenutilo
Ūkę traukiniai,
Kurie gabeno gyvulius
Ir brolius.
Dar ne visi sugrįžo
Vyturiai,
Išskridę iš tremties
Namolio.
Dar nenutilo motinos rauda,
Kai iš miškų
Negrįžo sūnūs.
Dar rieda dangumi iš ten
Lyg debesys juodi
Likimai rūstūs.
Einu, Tėvyne, 
Į tave,
Tavim tik viena
Pasikliauju.
Nors baisiai liūdna,
Kad kasdien vaikai,
Tėvyne, mūsų
Iškeliauja.
Vis tiek tikiu, 
Tėvyne,
Tavimi.

Maldas ir poterius
Kasdien kartoju.
Ir išeinu, Tėvyne,
Į tave tarsi į dieną,
Kurią tik tu viena
Man dovanoji.

* * *
Vos užgimę lyg ir neturim Tavęs.
Nepažįstam Tavo Rojaus sodų.
Tik paskui Tu kažkaip ateini. 
Tik paskui priglaudi prie savęs.
Tik paskui jau už rankos vedi
Aplankyti žaliųjų atolų. 
O paskui jau parodai savus
Ir palydi takais namolio.
Ten, kur kvepia jurginų žiedai.
Kur saulėlydžiai jaukiai dainuoja...
Ten, kur broliai, tėvai ir vaikai
Visą dieną dalgiais mojuoja...
Kur šilti ir lengvi vakarai...
Kur sesutės dainas ringuoja.
O paskui verkia naktį vaikai
Ir anūkai maži bėgioja...
O paskui vėl už rankos vedi,
Vėl palydi visus NAMOLIO...
Ir išeinam Tavim nešini,
Nes jau turim Tave,
Rojaus sodus.
Vos užgimę lyg ir neturim Tavęs.
Mirdami visada Tave turim.

Vilija DOBrOVOlsKiENė
Elektrėnai

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.



 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“, „Bendruo-
menė: mūsų stiprybė – vienybėje“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Infor-
macinės technologijos – nauji horizontai“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Neužmirškite pratęsti „Bičiulystės“ 
prenumeratą kitam pusmečiui!

Neįgaliųjų draugijose bei kitose neįgaliuosius vienijančiose 
organizacijose „Bičiulystės“ prenumerata 2018 metų ii pusmečiui 
priimama iki birželio 20 d. Pusės metų lengvatinės prenumeratos 
kaina – 5 eurai. 

„Bičiulystės“ redakcija

„Esu iš Rokiškio krašto, Pa-
šilių kaimo. Turėjau senelį ‒ di-
delį pasakorių. Visą amžių dir-
bęs eiguliu, mylėjo gamtą, miš-
ką. Upelis, pievelė ar akmuo tu-
rėjo savus likimus, padavimus. 
Visokie nutikimai ar atsitikimai 
man būdavo įdomiai papasako-
ti. Tai mane nuo vaikystės žavė-
jo ir tai ilgai laikiau atmintyje.

Senelio papasakotas legen-
das ir pasakas užrašyti pradė-
jau tik sulaukusi brandaus am-
žiaus. Kartą tarsi kas trinktelėjo 
į atmintį ir nebegalėjau išmesti iš 
galvos eilėmis skambančių pasa-
kų“, ‒ taip knygelės „Gal taip bu-
vo, o gal ne“ pradžioje prisista-
to jos autorė Genovaitė Lasins-
kaitė-Martinonienė, atvykusi į 
kūrybinę stovyklą, kas dvejus 
metus Lietuvos aklųjų bibliote-
kos organizuojamą prie Zelvos 
ežero. Ne veltui stovyklos mo-
to buvo pasirinkti Vydūno žo-
džiai: Tėvynė tiek gyva yra, kiek 
ji gyva žmogaus širdyje. Tinka jie 
ir G. Lasinskaitės-Martinonienės 
kūrybai apibūdinti. Širdyje jun-
giasi viskas: ir meilė gimtosioms 
vietoms, ir pasakininko senelio 
atminimas, ir noras tą paveldą 
ateities kartoms perduoti. 

Kodėl eiliuotos, jei būtų gali-
ma jas tiesiog užrašyti papras-
tais prozos sakiniais? Gal todėl, 
kad rimuotą tekstą lengviau įsi-
dėmėti, gal toks šventiškiau su-
skamba, pakylėja virš kasdieny-
bės, atveria stebuklingus žodžio 
paslapties vartelius, atrodo, į vi-
sai kitokį pasakų pasaulį? Gal ne 
veltui ir knygelė pradedama ei-
lėraščiu „Stebuklinga naktis“ ‒ 
apie vieną vienintelę naktį pra-
žystantį paparčio žiedą, kuris, 
anot padavimų, saugo visą žmo-
nių sukauptą išmintį, o tam, ku-
ris jį ras, gali daug papasakoti. 
Ir pasakoja ‒ apie žmogaus gy-
venimą nuo „vaikystės basako-
jės“, kupiną pagundų ir pavojų 
jaunystėje, darbų užaugus ir ap-
mąstymų senatvėje. Įdomu: per 
pačią trumpiausią naktį prieš 
akis ilgiausi gyvenimo metai 
prabėga kaip vienas mirksnis.

O kas toliau? Plonoje knyge-
lėje rasime visko. Ir visiems ži-

nomą pasakojimą apie Vilniaus 
įkūrimą, ir gal kiek mažiau gir-
dėtą Rokiškio vardo atsiradimo 
istoriją, ir padavimą apie Kavo-
liškio dvarą ar karčiamos vie-
toje šalia Lukštų statytą ir pra-
smegusią bažnyčią... 

Įdomus pasirodė eiliuotas 
pasakojimas „Besmegenių kerš-
tas“, kuriame turtingas ponas 
sumano pastatyti sniego senių 
alėją ir visaip iš jų tyčiojasi:

Čia kiekvienam parodo savo 
galią:

Tai koja paspiria,
Tai rankoms duoda valią,
O dar blogiau: iš ištvirkimo
Sava čiurkšle kiekvieną 

pavaišina...

Nenuostabu, kad kartą tie 
besmegeniai atgyja ir poną už-
puola. O skaitytojui smalsu ‒ ar 
čia sueiliuotas iš senelio kadaise 
išgirstas liaudies pasakojimas, 
ar jo paties fantazija, ar?..  

Autorei svarbu, kad liktų net-
gi tie pavadinimai, kuriuos gal tik 
vietiniai ir žino ‒ pavyzdžiui, Vie-
sulų pievelės, kurioje mėgdavu-
sios siausti raganos. Kartą vėjai 
nuplėšia skarelę nuo galvos mer-
gaitei ir ši iš senelio išgirsta gyvą 
pasakojimą apie raganų šokius: 

‒ Ką jos veikia šioj pievelėj?
‒ Gal čia jųjų bėga kelias...
‒ O kur veda kelias šis?
‒ Krūmas pievos vidury,
Ten akivaras gilus.

Karalystė jųjų bus.
Kelias veda ten į rūmus
Raganų, suktų kipšų,
Ten tikrai linksmybės vyksta...

Pasakojimai ekspresyvūs, 
vaizdingi, čia veikia ir mitinės 
būtybės ‒ velniai, raganos, lau-
mės, ir grafai, dvarininkai ar 
Lietuvos žemėse šeimininkavę 
ir jas siaubę kariai. Viskas su-
sipynę labai natūraliai, atrodo, 
vis dar čia pat. Pavyzdžiui, eilė-
raštyje „Šeimos Šėtonas“ pasa-
kotoja lyg per sapną prisimena 
jai su mama kelią pastojusį vel-
nią, trukdžiusį važiuoti į krikš-
tynas, gaują vilkų, palaidus ar-
klius... Mergaitė ryžtingai stoja 
į kovą, „apsiginklavusi“ maldo-
mis ir rožiniu, tad nuo to laiko 
šeima jau gali ramiai gyventi. 

O pasakojime „Trolytė Emsy-
tė“ gal kiek netikėtai atsiranda ir 
lietuvių folklorui neįprastų vei-
kėjų ‒ elfų ir trolių, nors veiks-
mas neabejotinai vyksta kažkur 
Lietuvoje ir iki tol buvusi šviesi 
trolytės vaikystė suskamba dra-
matinėmis gaidomis:

Mena karą ‒ baisų, žiaurų,
Mamų ašaras, jų skausmą.
Nužudyti sūnūs, vai!
Miesto aikštėj, ištisai
Išniekinti pūva kūnai.
Laidodavo juos nakčia,
Dievui meldės paslapčia.
Ir į beržą įsilipus
Mūs trolytė, mūs Emsytė
Dairės į šalis...

Skaudūs ne tik istoriniai įvy-
kiai, dėl kurių kalti svetimi už-
grobėjai ‒ autorė nori perspėti, 
kad dėl to, kas vyksta, dažnai at-
sakingi ir patys žmonės, įsileidę 
techniką, naikinančią miškus, o 
kartu ‒ ir paslaptingus tų miš-
kų gyventojus:

Miško vietoj ‒ tušti plotai,
Tiktai šilo pakrašty
Stovi medžiai vieniši.
Taip ir dingo elfai, troliai
Ir giriniai net prapuolė...

Taigi G. Lasinskaitei-Marti-
nonienei nei medžiagos, nei idė-
jų, nei juo labiau ‒ fantazijos kur-
ti netrūksta. Tik rimas ir ritmas 
šiek tiek šlubuoja, nes norėdama, 
kad tekstas suskambėtų kaip ei-
lėraštis, autorė nejučiom peršo-
ka nuo vieno eiliavimo tipo prie 
kito, rimuoja netolygiai, įprastą 
žodžio kirtį perkelia ten, kur jai 
atrodo patogiau. Tačiau čia jau 
reikėtų tiesiog susėsti ir vos ne 
kiekvieną atvejį konkrečiai ap-
tarti, „pašlifuoti“ (turėjo knyge-
lė ir redaktorių ‒ Rimantą Kli-
bavičių, ačiū jam, nes veikiausiai 
šiek tiek savo ranką pridėjo...). O 
apžvalgoje norėjosi tiesiog pasi-
džiaugti: įdomu, svarbu taip at-
mintį įamžinti...      

Nijolė KViEtKausKė

Prie seno klevo
Sustojau aš prie seno klevo
Gimtinės lauko vidury.
Gegutė man metus skaičiavo,
O siela skendo ilgesy.

Čia kažkada kvepėjo duona,
Motulės rankų kepama.
Palangėj skleidėsi aguonos,
Girgždėjo svirtis lenkiama.

Kai išėjau į platų kelią,
Ilgai dar mojo man mama.
Vis švietė jos balta skarelė,
Girdėjosi karšta malda.

Ilgai klajojau po pasaulį,
Svajotos laimės neradau...
Ilgėjausi gimtinės saulės
Ir aukšto, mėlyno dangaus

Aš vėl grįžau prie seno klevo.
Taip vieniša pasijutau.
Neberadau senos pirkelės
Ir duonos kvapo malonaus.

Gimtinės  
paveikslas
Bėga siauras takelis
Link gimtųjų namų.
Tokį mielą paveikslą
Ligi šiolei menu.

Prie takelio – ramunės,
Rugiagėlės laukuos. 
Žydi plukės ir pienės,
Skęsta saulė žieduos. 

Tarp žalių beržynėlių
Ir pušelių aukštų
Mažą gimtą namelį 
Aš sapnuose regiu.

Nežinau, ką likimas
Man išburs ateity.
Tėviškėlės paveikslą
Aš nešuosi širdy.

aldona raišiENė
Kupiškio r. 


