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Klaipėdos apskrities neįgaliųjų draugijų  
susibūrimas – sektinas pavyzdys 

Traukia  
adrenalinas 

Tomas Šiliauskas – automo-
bilių ir kitokios technikos mė-
gėjas. Ir traumą prieš 5 metus 
jis patyrė ne kur kitur, o retro 
motokroso varžybose. Vyriš-
kiui teko atsisėsti į neįgaliojo 
vežimėlį. Vis dėlto tai nesuma-

žino jo potraukio technikai. To-
mas sako jaučiantis didelį norą 
važiuoti, lenktyniauti ir planuo-
ja vėl sėsti už motociklo vairo. 
Tiesa, už triračio. 

Lenktynių dvasią vyriškis ga-
lėjo prisiminti ir kartingo traso-
je – ją įveikė gokartu, kuriame 
įrengtas rankinis valdymas. To-
mas sako, kad važiuojant karto-
drome pojūtis iš tiesų panašus 
kaip ir motokroso trasoje. Jis 
dar tik pabandė, o jei tektų lenk-
tyniauti, azartas, noras aplenk-
ti, pavyti būtų dar didesnis. „Šis 
sportas priartino prie to, koks 
buvau prieš traumą, norėjosi va-
žiuoti dar ir dar. Norisi vėl pa-
justi varžybų dvasią, tą nuovar-
gį po jų... – sako Tomas. – Žino-
ma, nereikia prarasti budrumo – 
nė vienas nenorime atsidurti 
reanimacijoje dar kartą, nors 
važiuodamas gokartu jaučiau-
si saugiai, nebuvo jokių techni-
nių kliūčių“, – juokauja vyriškis.  

Kartodrome lenktyniauti jau gali ir neįgalieji 

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Kartingų sportą išbandė ir vilnietis Gintas Grybė.

Traukia technika, nori-
te patirti lenktynių azar-
tą? Tuomet nepraleiskite 
progos išbandyti karto-
dromo trasą. Net jei ne-
valdote kojų – Aukšta-
dvario kartodrome vie-
name gokarte įrengtas 
rankinis valdymas, žada-
ma, kad tokių kartų čia 
turėtų netrukus atsirasti 
ir daugiau. 

Aplinka visiems

Mosėdžio folkloro ansamblio dainininkės maloniai pasitiko svečius.Gera pradžia –  
pusė darbo

Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Laimos 
Dulkytės teigimu, apskrityje vei-
kiančios draugijos jau senokai 
brandino mintį susieiti, artimiau 
susipažinti. Iniciatyvos įgyven-
dinti šią idėją ėmėsi Skuodo rajo-
no neįgalių draugijos pirmininkė 
Raminta Zabitienė. Sulaukusį sa-
vivaldybės pritarimo pateiktam 
projektui, ne tik draugišką pasi-
buvimą surengė, bet ir pakvietė 
susipažinti su Skuodo rajono lan-
kytinomis vietomis. Salantų re-
gioninio parko vyriausiasis spe-

cialistas Andrius Kazlauskas pa-
lydėjo prie penktojo pagal dydį 
akmens Lietuvoje – Šilalės kūlio, 
įdomiai papasakojo apie šalia jo 
esančius dubenėtuosius, aukuro 
akmenis. Ir Šauklių tundra vadi-
namą kadagyną aprodė, į apžval-
gos bokštelį užlipti pasiūlė. Dau-
giau kaip 80 ha plytinčiame dyg
liuotų medžių plote, kuriame per-
nai „apgyvendinta“ 20 muflonų, 
įrengtas medinis pažintinis ta-
kas, kuriuo būtų galėję leistis ir 
rateliais judantys neįgalieji, jei-
gu tokių sąskrydžio dalyvių bū-
tų atsiradę. 

„Visi mūsų žmonės 
auksiniai“ 

Pažinčiai su akmeningo-
mis Skuodo apylinkėmis pasi-
baigus, sąskrydžio dalyvių jau 
laukė Šauklių bendruomenės 
nariai, Mosėdžio folkloro an-
samblis. Su dainomis svečius 
pasitikę, gera nuotaika užkrė-
tę tautos paveldo puoselėtojai 
ir patys gražiai prisistatė. An-
samblis, kuriam vadovauja Vi-
ta Pajarskienė, gyvuoja jau apie 
30 metų. Daugiausia jame dai-
nuoja moterų, bet yra ir keletas 
vyrų, grupelė jaunimo. Ansam-

blio repertuare – autentiškos 
žemaitiškos dainos, kurių dai-
nininkai išmoko iš tėvų, senelių. 
Kolektyvo nariai ir ratelius sma-
giai šoka, į savo būrį švenčių 
dalyvius įtraukia. Tuo įsitikino 
ir devintą prakaitą nuo kaktos 
braukę neįgaliųjų sąskrydžio 
dalyviai. Pasak V. Pajarskienės, 
apie Mosėdžio dainininkus net 
filmas yra sukurtas, o 2011 m. 
ansamblis yra pelnęs garbin-
giausią apdovanojimą – „Auk-
so paukštę“. „Visi mūsų žmonės 
auksiniai“, – ansamblio narius 
gyrė vadovė. Ir niekas tam ne-

prieštaravo – juk būtent jie vi-
siems smagią nuotaiką dovano-
jo, bendruomeniškumo aplinką 
kurti padėjo. 

Mosėdiškiams nenusileisti 
stengėsi ir šeimininkai, ir sve-
čiai. Skambiomis dainomis susi-
rinkusiuosius džiugino Skuodo 
rajono neįgaliųjų draugijos mo-
terų vokalinis ansamblis „Kran-
tų gėlė“, Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos „Kvietkelės“, jaunat
viškas emocijas skleidė Klaipė-
dos miesto neįgaliųjų draugi-
jos šokių kolektyvas „Domino“.  

Skuodo rajono Mosėdžio 
seniūnija tądien tapo 
Klaipėdos apskrityje vei-
kiančių neįgaliųjų drau-
gijų susitikimo vieta. Iš 
Klaipėdos, Palangos, Ši-
lutės, Kretingos ir Skuodo 
čia susirinko per pusantro 
šimto žmonių. Draugys-
tės sąskrydis tapo puikia 
proga ir akiratį praplės-
ti, ir savo gabumus paro-
dyti, ir vieniems kitus ge-
riau pažinti. 

Integracijos keliu

Šilutiškė Alma Oželienė privėrė dailiausių papuošalų iš karoliukų.

Aurelijos Babinskienės nuotr.



Gera sutikti pagyvenusius žmones, kurie iki šiol 
išsaugojo kūrybingumą. Ta ugnelė jiems šviečia 

net gana sudėtingose gyvenimo situacijose. 
Deja, tarp mūsų gausu nesugebančių savaran-

kiškai priimti sprendimus ir tuomet įkaitais tampa 
aplinkiniai žmonės, bendruomenės, valstybinės įs-
taigos. Žinoma, sunku, ypač senatvėje, priimti gyve-
nimą iš pagrindų keičiančius sprendimus. Gal rei-
kia anksčiau viską apgalvoti ir taip padėti sau? Tai 
aktualu ir neįgaliesiems. 

Daugiausiai mūsų dėmesio sulaukia vieniši se-
neliai. Daug tokių yra ir mano bei mano tėvų aplin-
koje. Kartais sveiku protu sunku suvokti tas sąlygas, 
kuriose jie vargsta. Antai guli senolė nuosavame bu-
te Vilniuje, Kaune ar kitame miestelyje. Butas prieš 
daugel metų užrašytas kartu gyvenusiam ir aukštą-
jį mokslą krimtusiam krikšto sūnui ar kitam gimi-
naičiui. Gyvena jis kitame mieste ir pas močiutę at-
važiuoja kartą per metus. Kaimynai pakaitomis kas 
gali lanko, maitina, o senolė, dejuok lių dejuoklėlė, 
vis guodžiasi ir guodžiasi... Kodėl negalima to tes-
tamento perrašyti tai kaimynei, kuri naktimis ke-
liasi, varto, jau ir pati jėgų daug neturėdama. O gal 
geriau būtų tą butą parduoti ir už gautus pinigus 
ramiai gyventi geruose slaugos namuose? Žinoma, 
savo bute ar sodyboje gyventi ir mirti gražu, bet jei 
jau nepajėgi ir neturi kas tavimi rūpinasi, o protas 
dar puikiai viską suvokia, kodėl nepadėti sau? Arba, 
pavyzdžiui, vienišas senukas kur nors sodyboje guli 
nesiprausęs, nes nepajėgia atsinešti vandens iš šu-
linio, nevalgęs, nes neturi jėgų gaminti, netvarkin-
gais drabužiais ir lovos baltiniais šaltose patalpose 
vėsiu metų laiku. O juk taip pat gali parduoti sody-
bą ir oriai baigti savo dienas. Sunku neįžvelgti pa-
našiose situacijose egoizmo ir nenoro galvoti apie 
kitus: jūs privalote, jūs turite, nes aš nusipelniau. 

Ne kartą lankiausi senelių namuose ir pati. Juo-
se esu sutikusi ir laimingų, gražiai apsirengusių 
dar savarankiškai gyventi galinčių senolių ir to-
kių, kurie jau tik „ant patalo“. Jie nebijojo priimti 
sau palankių sprendimų. Netikiu, kad visą amžių 
nugyvenęs senolis neturi patikimo asmens viską 
teisiškai sutvarkyti. Deja, mūsų santykis su nuo-
savybe yra labai sudėtingas: tie, kurie buvo pra-
radę turtą ir žemę trėmimų bei nacionalizacijos 
metu, atgavę jį net pagalvoti negali, kad gali vėl 
viską prarasti, t. y. parduoti. Turtas turi būti gimi-
nės rankose, bet kodėl ta giminė neturi laiko taip 
altruistiškai galvojančiam? 

Švedijoje man teko matyti, kad seneliai parduo-
da savo butus ir keliasi į globos namus. Jiems skiria-
mas kambarėlis, kuriame jie gali turėti savo asme-
ninių daiktų, baldų. Pastato centre – gydytojų pos-
tas. Medicinos personalą bei slaugių padėjėjas ga-
lima iškviesti bet kuriuo paros metu. Iš viso tokių 
kambarėlių yra apie 20. Tokia nedidelė bendruome-
nė turi daug privalumų: nepažįstami žmonės veži-
mėliais dieną suvežami į bendrą patalpą (net gu-
lintys), susipažįsta, išsipasakoja savo gyvenimus. 
Taip, jie praranda namus, bet prieš išeidami Amži-
nybėn gyvena oriai. 

Žinoma, už kitus jų problemų negalima išspręs-
ti, bet mes, kelios bendramintės, esame jau paruo-
šusios panašius scenarijus ateičiai, numačiusios sa-
vo butus išmainyti į orią senatvę. Gali atrodyti keis-
ta, kad turint gerus vaikus kyla tokios mintys, bet 
jie viską supranta ir pritaria. Per didelė prabanga 
senstant atimti iš vaikų jų gyvenimo dalį. Pamena-
te pasaką apie varną, kuri nešė per ežerą į naują liz-
dą savo vaikus? Kurį vienintelį ji pernešė? Ne tuos, 
kurie melavo, kad užaugę ja rūpinsis, o tą vieninte-
lį, kuris patylėjęs atsakė: „Užaugęs rūpinsiuosi sa-
vo vaikais“...

Padėkime sau patys

Apie tai,
kas

jaudina
Kretinga: 

 Kretingos rajono neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kas Antanas Juškėnas pa-
rašė apie daug įspūdžių pa-
dovanojusių kelionę. 

Kretingos rajono neįga-
lieji susiruošė į pirmą šiais 
metais kelionę, kurios tiks-
las buvo pamatyti ir išgirs-
ti Mažosios Lietuvos istori-
ją, sužinoti apie jos žymius 
žmones. Kelionė prasidėjo 
nuo Dovilų, kur aplankėme 
žinomų žmonių kapus. Apie 
juos labai išsamiai ir įdomiai 
pasakojo mūsų gidas Silves-
tras Žulpa, kuris per visą ke-
lionę dalijosi žiniomis apie 
Mažosios Lietuvos istoriją. 

Po to patraukėme link 
Vanagų, kur irgi aplankėme 
kapus, evangelikų liuteronų 

Keliavo Mažosios Lietuvos keliais
bažnyčią, išgirdome jos isto-
riją. Nuvykę į Priekulę, kur 
Ieva Simonaitytė praleisda-
vo vasaras, apžiūrėjome jos 
vardo muziejų. Aplankėme 
Drevernos uostelį. Kas ga-
lėjo ir turėjo sveikatos, už-
lipo į apžvalgos bokštelį, 
apžiūrėjome etnografinę 
laivadirbio J. Gižo sodybą. 
Kintuose aplankėme Vydū-
no muziejų. Jo darbuotojai 
labai įdomiai papasakojo 
apie šio įžymaus žmogaus 
gyvenimą, o dar ir tarmiš-
kai pašnekėjo. Pagaliau pa-
siekėme Ventės ragą, kuris 
po rekonstrukcijos gražiai 
sutvarkytas. Labai dėkingi 
Ventės rago ornitologijos 
stoties muziejaus adminis-
tracijai ir jo darbuotojams, 

kad neįgaliuosius priima 
be jokio mokesčio. Galu-
tinis kelionės taškas buvo 
Rusnė, kur baigiasi Lietuva, 
o kitame krante – jau Rusi-
ja, Karaliaučius. Kas norėjo, 
turėjo galimybės nupirkti 
namiškiams lauktuvių – rū-

kytos žuvies. Na, o grįždami 
namo dar aplankėme labai 
gražią evangelikų liuteronų 
bažnyčią Šilutėje. Jos istoriją 
taip pat išsamiai ir įdomiai 
papasakojo jos prižiūrėtoja. 
Pilni įspūdžių ir geros nuo-
taikos grįžome namo.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Augenija Vaitkevičie-
nė su „Bičiulystės“ skaity-
tojais dalijasi Kėdainių ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
viešnagės Rietavo poezijos 
šventėje įspūdžiais. 

Kėdainių rajono neį-
galiųjų draugijos literatai, 
vadovaujami Leokadijos 
NorbutienėsMockienės, 
buvo nuvykę į Rietavą, kur 
dalyvavo kas dveji metai 
rengiamoje šventėje „Rie-
tavo literatūrinis pavasaris 
2016“. Savo romansus, ei-

Kėdainiai: Dalyvavo poezijos šventėje 

les ir dainas rietaviškiams 
dovanojo Danutė Mate-
lienė, Gintaras Ražinskas, 

Danguolė Baranauskienė, 
Augenija Vaitkevičienė. O 
Leokadijos romansai buvo 

skirti Rietavo kraštui, ku-
ris užaugino ir po mirties 
priglaudė jos vyrą, žino-
mą fantastą Vytautą Nor-
butą. Šalia Rietavo kapinių, 
skverelyje, skirtame įžy-
miems krašto žmonėms, 
Vytautui įamžinti paso-
dintas ąžuolas. Visi kėdai-
niečiai aplankė ir ąžuolą, ir 
Vytauto kapą, padėjo gėlių, 
o grįždami užsuko prie so-
dybos, kurioje gimė Vytau-
tas, ir nulenkė galvas jo at-
minimui.  

 Akmenės krašto Par-
kinsono draugijos pirmi-
ninkė Janina Žąsytienė 
rašo apie šios organizaci-
jos veiklą. 

Parkinsono ligonių 
draugija globoja šios ligos 
ištiktus žmones, padeda 
pakelti rūpesčių naštą, da-
lijasi šiluma ir gailestingu-
mu. Tik kryptingomis, vie-
ningomis pastangomis ga-
lima padėti sau ir kitiems. 

Parkinsono ligonių 
vienijimosi iniciatoriai 
buvo kauniečiai. Praktiški 
darbai mus įtikino – vie-

Mūsų simbolis – tulpė
nybėje yra mūsų stip rybė. 
2015 metų spalio 26 die-
ną įregistruota ir Akme-
nės krašto Parkinsono 
bendrija. Pradžioje joje 
buvo 24 nariai. Draugijai 
vadovauja sumani orga-
nizatorė Danutė Rudienė. 
Jos pastangomis bendri-
jos nariai vienijasi įdomiai 
ir prasmingai veiklai. Ba-
landžio mėnesį susirinkę 
į Parkinsono dienos minė-
jimą, įžiebėme mus vieni-
jantį simbolį – židinį. Ben-
drijos nariai gavo pažymė-
jimus. Svečiai į renginį at-

ėjo su gražiais tulpių žie-
dais, nes ši gėlė yra Par-
kinsono ligonių bendrijos 
simbolis. 

Bendrijos nariai tapo 
paveikslus, rašo eilėraš-
čius, kurią muziką. Šiuo 
metu Lietuvoje yra apie 
12 tūkstančių Parkinsono 
liga sergančių žmonių. Di-
desnę dalį sudaro mote-
rys, nes vyrai šia liga ser-
ga rečiau. Jauniausias mū-
sų bendrijos narys yra 60 
metų, vyriausias– 84erių. 

Akmenės krašto Par-
kinsono draugija susikū-

rė palyginti neseniai, ta-
čiau veiklą organizuoja 
sparčiai. Dalyvaujame res-
publikiniuose renginiuo-
se, nemažai nuveikiame 
ir vietoje. Mums įdomu, 
ką veikia bendrijos kituo-
se rajonuose, kaip spren-
džia finansinius klausi-
mus. Kviečiame įsijungti 
į mūsų bendrijos gretas 
tuos, kurie pasiryžę pasi-
dalyti tekusia dalia. Ši li-
ga sukausto kūną, bet ne 
sielą. Žinome, kad negalia 
nepasitrauks, tačiau ją su-
švelninti galima. 

Birželio 7ąją Šimkaičių 
bendruomenės salė 

buvo pilna. Čia vyko seniū-
nijos neįgaliųjų susibūri-
mas. Susirinkusiuosius pa-
sveikinusi Jurbarko rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Vida Pieniutienė pa-
sidžiaugė, kad į šventę at-
vyko ne tik vietiniai, bet ir 
kitų seniūnijų neįgalieji, 
papasakojo apie kitus nu-
matytus renginius bei bū-
simas keliones. Šimkaičių 
seniūnė Elena Šileikienė 
palinkėjo visiems smagiai 
praleisti laiką likimo drau-
gų būryje. Šiltai susirinku-
siuosius pasveikino ir se-
niūnijos socialinis darbuo-
tojas Egidijus Petryla. Jur-

Jurbarko r.: Neįgaliųjų susibūrimas Šimkaičiuose
barkiškiai į susitikimą at-
vyko ne tuščiomis. Jie atsi-
vežė daug skambių dainų, 
kurias dainavo draugijos 
vokalinis ansamblis „Drau-
gystė“, vadovaujamas Val-
do Žemaičio. Skambias ei-
les susirinkusiems tądien 
dovanojo „Versmės“ klu-
bo literatai Jonas Girdzi-
jauskas, Janina Pranaitie-
nė ir Stasys Arbačiauskas. 
Visi įdėmiai klausėsi šim-
kaitiškės Marijos Dovidai-
tienės skaitomos miniatiū-
ros. Ilgai skambėjo dainos, 
liejosi posmai. 

Žinoma, nebūtų bu-
vę kur susirinkti, jei ben-
druomenės pirmininkas 
Robertas Šiugžda nebūtų 

leidęs pasinaudoti ben-
druomenės namų sale. 
Itin daug triūso rengiant 
šį susitikimą įdėjo Neį-
galiųjų draugijos tarybos 
narė Vincenta Girdžiuvie-
nė. Kalbinti neįgalieji labai 
džiaugėsi gražia švente ir 
vylėsi, kad tokių susitiki-

mų bus ir ateityje. Juk gy-
venant provincijos mieste-
lyje ar nuošalesniame kai-
me bendravimo su likimo 
draugais tikrai trūksta. To-
kie renginiai praskaidrina 
kasdienybę, palieka malo-
nius prisiminimus. 

Onutė ČIRVINSKIENĖ

Kretingiškiai nusifotografavo Rusnėje.

Kėdainiečiai Rietave sutiko bičiulių.

Šimkaičiuose visiems drauge buvo smagu.
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Į redakcija kreipėsi vilnietė J.P. ap-
gailestaudama, kad naujai atsi-
dariusiose Lidl parduotuvėse prie 
kasų labai aukšti prekystaliai, be 
to, neįmanoma atsiskaityti banko 
kortele, nes žmonės neįgaliųjų ve-
žimėliuose arba mažaūgiai tiesiog 
nepasiekia mokėjimo terminalo. 

Į šį priekaištą UAB „Lidl Lie-
tuva“ Klientų aptarnavimo sky-
riaus atstovė Olga Dvinel atsakė, 
kad Lidl parduotuvėse viena iš 
kasų (dažniausiai esanti pasku-
tinioji nuo įėjimo, arčiau sienos) 
yra žemesnė ir prie jos įrengtas 
platesnis praėjimas. Kol kas šios 
kasos niekaip nėra pažymėtos ir 
išskirtos, tačiau ateityje planuo-
jama tai padaryti. 

Klausėte–atsakome 

Lidl‘e ieškokite 
specialių kasų 
neįgaliesiems

Inžinieriumi, pedagogu, gydyto-
ju galima tapti per kelerius me-

tus. Būti žmogum mokomės visą 
gyvenimą. Mokomės supratimo, 
tolerancijos, jautrumo, paslaugu-
mo, žmogiško orumo ir panašiai. 
Be galo svarbu puoselėti jautrią 
sąžinę, atskirti gėrio ir blogio ri-
bą, išmokti priešintis aklam prag
matizmui. Esi amžinas mokinys.

Ligos, laikas pažeidžia mū-
sų kūną, bet širdis ir protas gali 
likti jauni...

Nėra vadovėlio „Kaip varto-
ti gyvenimą“. Gyvename ir mo-
komės. Iš gamtos, iš supančio 
pasaulio, literatūros, skubančių 
dienų. Perskaitę literatūros kūri-
nį, pamatę kino filmą ar spektak
lį, išgirdę muzikos kūrinį, į gyve-
nimą pažvelgiame kiek kitaip. 
Tarsi kažkas atsivėrė, atsisklei-
dė, išryškėjo. Išvydome daugiau 
spalvų ir atspalvių. 

O poezija! Tarsi amžinas va-
riklis, nuolat teigiantis gyveni-
mą. Mažai žodžių, bet daug jaus-
mo, prasmės, grožio. Visa tai 
mus veikia lyg galingas dvasinės 
energijos užtaisas.

Gražūs, šilti tarpusavio san-
tykiai, kurių privalome išmok-
ti, yra pats tikriausiais dalykas, 
dovanojantis sparnus skirsti per 
gyvenimą. Padovanokime kitam 
šypseną, pasakykime gerą žodį, 
ištieskime pagalbos ranką – ir 
būsim didesni, geresni, gražesni.

Gyvenimo niuansų, pustonių, 
sąsajų, konfliktų gausybėje ne-
sunku pasiklysti. Galime klysti, 
keistis ir toliau gyventi.

Pajutę svyruojančią žemę po 
kojomis, prisiminkime, kad sa-
vo mintimis, išgyvenimais gali-
ma pasidalyti su tais, kas pajėg-
tų mus suprasti. Kada mes dali-
jamės savo problemomis, atsi-
randa kitoks tų dalykų matymas. 
Viskas tarytum sumažėja, kai iš-
sakai savo skausmą, nerimą.

Žinoma, ne visada galima 
keisti ir kontroliuoti situaciją 
bei aplinkybes, bet galime keis-
ti ir kontroliuoti požiūrį į tai, kas 
mus supa, kas mums atsitinka. 

Gyvenkime ir mokykimės! 
Džiaukimės vis labiau įsidrąsi-
nančia vasara!

Janina OžalINSKaItĖ 

Gyveni  
ir mokaisi

(atkelta iš 1 psl.)

Andrius Kazlauskas supažindina su Šauklių riedulynu.

„Skuodo Viltis“ vadovė Jadvyga Donėlienė pristatė Dienos centro lankyto-
jų darbus.

O kiek įdomių ir šmaikščių pa-
sakojimų tądien Šaukliuose, prie 
Lelijų tvenkinio, skambėjo...

Sektinas pavyzdys
Žemaitiškiausiame Lietuvos 

regione susirinkusių neįgaliųjų 
sąskrydžio dalyvių pasveikin-
ti atvykusi Skuodo rajono sa-
vivaldybės mero pavaduotoja 
Daiva Budrienė džiaugėsi, kad 
neįgalieji vis drąsiau išeina į vi-
suomenę, dalyvauja renginiuo-
se, pristato savo darbus. Jai pri-
tarė ir Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Valerija Stanienė, 
kuri pabrėžė, kad kuo daugiau 
neįgalieji bendraus, tuo geriau 
jausis. Pasak jos, visada malo-
niai nuteikia šių žmonių aktyvu-
mas, darbštumas. Be jų neapsi-
eina jokios šventės. 

Draugystės sąskrydyje daly-
vavusi Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) pirmininkė Jelena 
Ivančenko dėkojo Skuodo rajo-
no neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkei R. Zabitienei už gražią 
iniciatyvą. Pasak jos, tai sektinas 
pavyzdys ir kitoms apskritims. 

Pirmuoju apskrities susibū-
rimu buvo patenkinti ir Šilutės, 
Klaipėdos, Palangos draugijų 
pirmininkai. Kretingos rajono 
neįgaliųjų draugijos vadovas 
Antanas Juškėnas neslėpė, kad 
susitikimas Skuode jam dvigu-
bai naudingas, mat neseniai ta-
po LND valdybos nariu, todėl tai 
gera proga susipažinti su apskri-
ties, kurios interesams turės ats-
tovauti, draugijų narais, jų vado-
vais, sužinoti lūkesčius. 

Stebino rankdarbių 
gausa 

Į Klaipėdos apskrities ne-
įgaliųjų draugijų sąskrydį at-
vykusi Šilutės delegacija buvo 
pati gausiausia – į akmenin-
gąjį kraštą išsirengė daugiau 
kaip pusšimtis narių. Ne tuš-
čiomis čionai atvyko – ir rank-
darbių gausybę atsivežė. Ypač 
šventės dalyvių akį traukė Al-
mos Oželienės dirbiniai. Neį-
galiųjų draugijos rankdarbių 
būrelyje išmokusi jau daugiau 
kaip 4 metus ji karoliukus ve-
ria, papuošalus kuria. Šis užsi-
ėmimas Almai – ir atsipalaida-
vimas, ir kūrybinis polėkis, ir 
vaizduotės išlaisvinimas. Pa-
sak moters, jos vėriniai ne tik 
po Šilutės kraštą pasklidę, bet 
ir Airiją, Vokietiją, Norvegiją 
pasiekę. Ne vieną karoliukais 
susidomėjusią bičiulę Alma šio 
meno yra išmokiusi, vėrinių 
brėžiniais pasidalijusi. 

Aušra Rumkienė – viena iš 
jų. Ši moteris karoliukų pynes, 
sages veria pramaišiui su deku-
pažo darbeliais. „Reikia pailsin-
ti ir akis, ir rankas, – sako ji. – 
Skirtingi rankdarbiai reikalau-
ja kitokių įgūdžių, o tai leidžia 
pailsėti nuo vieno įtempto dar-
bo ir imtis kito.“

Gausioje Šilutės rajono neį-
galiųjų draugijos delegacijoje – 
ir už poros mėnesių 91ąjį gim-
tadienį sutiksianti Jadvyga Paš-
kauskienė. Visą gyvenimą mo-
kytojavusi (dėstė lietuvių kalbą, 
o prireikus – ir biologiją, geogra-
fiją, istoriją) senolė turi puikią 
atmintį, gali valandų valandas 
pasakoti apie įvairius gyveni-
mo etapus: tarpukario, vokie-
čių okupuotą, Stalino kankina-
mą, tarybinius metus ištvėrusią 
Lietuvą. Jos atmintyje – daugy-
bė tikslių datų, įvykių liudytojų 
pavardžių, skirtingų laikotarpių 
palyginimų. Senolės prisimini-
mams sugulus į knygą, ji galė-
tų tapti originaliu patriotinius 
jausmus ugdančiu vadovėliu.

Daug mačiusi ir patyrusi 
moteris Šilutėje gyvena paly-
ginti neseniai – nuo 2004ųjų. 
Čia apsigyvenusi netrukus įsto-
jo į Neįgaliųjų draugiją. L. Dul-
kytė džiaugiasi, kad nepaisant 
garbaus amžiaus, J. Paškauskie-
nė noriai dalyvauja renginiuo-
se, išvykose. Ypač keliones lai-
vu mėgsta, stengiasi jų nepra-
leisti. Tiesa, daugiabučio na-
mo ketvirtajame aukšte gyve-
nančiai moteriai nelengva išei-
ti iš savo namų. Dažniausiai ji 
laiką leidžia savo bute. Močiu-
tė guodžiasi, kad po namo re-
novacijos jos vienišumas padi-
dėjo, mat jaukus balkonas, ku-
riame stebėdama aplinką pra-
leisdavo daug laiko, dabar tapo 
lyg narvelis nepermatomomis 
sienomis...

Nenusileido  
ir šeimininkai 

Išmone ir gabumais iš svetur 
atvykusiems bičiuliams nenu-
sileido ir skuodiškai. Aldutė Jo-
nušienė svečius pasitiko lininių 
skrybėlaičių kolekcija. Ant origi-
naliu prekystaliu tapusio sauso 
medžio šakų vėjyje besisupančios 
skrybėlaitės viliojo stabtelėti. Mo-
terys noriai jas matavosi, dailiais 
ažūriniais raštais grožėjosi. 

Liną A. Jonušienė vertina 
už jo natūralumą, paprastumą. 
Rankdarbiams moteris laiko 
randa ir namuose, ir draugijo-

je. Raštų skrybėlaitėms suran-
da senuose mezgimo žurnaluo-
se, knygose. Tačiau nesistengia 
jų schemų perkelti į savo mez-
ginius – jai patinka improvi-
zuoti, perkurti tuos raštelius, 
savaip juos sudėlioti. 

A. Jonušienės lininėmis skry-
bėlaitėmis, subtiliais jos rankų 
darbo papuošalais puošiasi ne 
tik skuodiškės moterys. Jeigu 
draugija vyksta į kokias nors 
šventes, muges, visada pasiūlo ir 
Aldutei savo dirbiniais prisidė-
ti. Moters gaminiai yra pabuvo-
ję ir šventėje „Tau, Vilniau“. Da-
bar jau pamažu ruošiasi rugpjū-
tį Telšiuose vyksiančiam regio-
niniam šios šventės renginiui.

Sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijos „Skuodo 
Viltis“ vadovė Jadvyga Donė-
lienė, rodydama Dienos centro 
lankytojų dirbinius, pasakojo, 
kad neįgalieji čia užsuka kas-
dien. Kartais jų susirenka net 
10, dažniau 5–6. „Ir iš kaimuko 
atsivežam“, – šypsojosi vadovė. 
Moteris rodo iš tampraus po-
pieriaus skiautelių susuktų ru-
tuliukų sudėliotus paveikslė-
lius. „Tai gabiausios mūsų narės 
Reginos Turauskaitės kūryba, – 
sako J. Donėlienė. – Ne visi cen-
tre besilankantieji sugeba atlik-
ti sudėtingesnius darbelius, bet 
pasidalijame, kas kokią detalę 
padarys, tada sujungiame į vie-
ną bendrą dirbinį. Būna, kad kai 
kada žmonės ateina tik paspal-
vinti, pabūti drauge, pasikalbė-
ti.“ Vadovė džiaugiasi, kad cen-
tro lankytojai gerai vieni kitus 
pažįsta, tad prireikus tampa ge-
rais padėjėjais. 

Vienas populiariausių užsi-
ėmimų – iš susuktų popieriaus 
juostelių pinti įvairius krepše-
lius, daryti pieštukines, kitus 
darbelius. Darbas nesunkus, 
nereikia ilgai laukti, kol dirbi-
nys bus baigtas, gana greitai ga-
lima pasidžiaugti rezultatu. Tai 
skatina vėl ir vėl sukti juosteles, 
kurti naujus darbelius. 

Skuode surengtas pirmasis 
apskrities neįgaliųjų draugys-
tės sąskrydis kuo puikiausiai 
pavyko. Jo dalyviai ir kitą kraš-
tą pažino, žemaitiškų valgių pa-
ragavo, prie tautos paveldo pri-
silietė. O atsisveikindami vieni 
kitiems linkėjo, kad tokie susi-
būrimai tradicija taptų, apskri-
tyje ratus suktų, vis naują aplin-
ką ir žmones pažinti leistų. 

aldona MIlIEšKIENĖ
Autorės nuotr.

Klaipėdos apskrities neįgaliųjų draugijų  
susibūrimas – sektinas pavyzdys 

Moterų dėmesį traukė Aldutės Jonušienės lininės skrybėlaitės.

Jadvygos Paškauskienės atminty-
je – įdomi Lietuvos istorija.
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Kas žinoma apie dopaminą, 
kuris dar vadinamas „lai-

mės hormonu“? Tai natūralus 
organizme (galvos smegenyse, 
antinksčiuose ir kitur) gami-
namas cheminis junginys, at-
sakingas už pasitenkinimo bū-
seną. Dopaminas taip pat reika-
lingas galvos smegenų ir širdies 
funkcijoms, kūno svorio kon-
trolei, nepriekaištingam inks-
tų darbui, apskritai gerai savi-
jautai ir darbingumui palaikyti. 

Įsidėmėtina! Kai dopamino 
per daug, nebekreša kraujas, 
dažnai keičiasi nuotaika.

Požymiai, kad sumažėjo 
dopamino:

– nuovargis,
– miego sutrikimai,
– prasta atmintis,
– nesugebėjimas susikon-

centruoti,
– greitai besikeičianti nuo-

taika,
– depresija, 
– impulsyvus elgesys (neap-

galvoti veiksmai),
– apatija, 
– gyvenimo prasmės pra-

radimas,
– agresyvumas,
– haliucinacijos,
– chroniškas nuovargis,
– nutukimas,
– širdies ir kraujagyslių sis-

temos sutrikimai,
– diabetas,
– diskinezija,
– hiperkinezija,
– demencija,
– Parkinsono liga,
– neramių kojų sindromas,
– prokrastinacija,
– kai kurios kitos ligos.
Paaiškinimai:
Apatija – visiškas abejingu-

mas sau pačiam, aplinkiniams 
ir aplinkai, nesirūpinimas sa-
vo likimu.

Haliucinacija – liguistas su-
vokimo sutrikimas, tariamas 
nesamų dalykų jutimas. Ligo-
nis suvokia daiktus, girdi gar-
sus, mato būtybes be išorinio 
dirgiklio bei realaus objekto. 
Haliucinacija dažniausiai būna 
nemaloni, bauginanti; ligonis 
jaudinasi, ginasi nuo tariamų 
priešų. Haliucinacija – sunkes-
nis suvokimo sutrikimas negu 
iliuzija. Haliucinacija kyla su-
trikus centrinės nervų siste-
mos analizatorių veiklai – ap-
sinuodijus alkoholiu, narkoti-
kais, po sunkios operacijos, ser-
gant psichikos liga, kitais atve-
jais (pvz., organizme sumažėjus 
dopamino). 

Iliuzija – neadekvačių, re-
aliai neegzistuojančių objektų 
įsivaizdavimas, matymas ar su-
vokimas. Šiuo metu labiausiai 
ištirtos optinės iliuzijos, atsi-
randančios žiūrint į dvimačius 
kontūrinius piešinius.

Diskinezija – virškinimo or-
ganų judesių sutrikimas. Pvz., 
tulžies pūslės ir latakų diski-
nezija atsiranda dėl netinka-
mos mitybos, nervinės įtam-
pos, apsinuodijimo, įvairių li-
gų ir traumų.

Hiperkinezija – nevalingi, 
betiksliai, įkyrūs, bereikšmiai 

Daktaras
Aiskauda

Dopamino kiekis lemia, 
ar būsime žvalūs, 
linksmi ir laimingi 

įvairių kūno dalių judesiai. Hi-
perkineziją sukelia funkcinis ir 
organinis smegenų (dažniau-
siai požievio branduolių) pa-
žeidimas. 

Demencija – silpnaprotys-
tė, ištinkanti normalios psichi-
kos žmogų dėl aukštųjų psichi-
nių funkcijų nepakankamo išsi-
vystymo arba visiško išnykimo. 
Priežastys – įvairios lìgos ir li-
guistos būsenos, kurios galvõs 
smegenų žievėje sukelia negrįž-
tamų pakitimų. 

Parkinsono liga – liguista 
būsena, kurios požymiai labai 
panašūs į drebamosios ligos 
požymių kompleksą: galvos 
smegenų požievio struktūrose 
ima trūkti dopamino. Beje, Par-
kinsono liga (kitaip – parkin-
sonizmas) būna sergant dre-
bamąja liga, lėtiniu encefalitu 
(galvos smegenų uždegimu), 
galvos smegenų kraujagyslių 
ateroskleroze, po galvos sme-
genų traumos, apsinuodijus. 
Parkinsonizmo požymiai: padi-
dėja visų raumenų tonusas, su-
lėtėja judesiai, veidas praranda 
išraišką, teka seilės; pirštai, vė-
liau rankos, kojos ir galva ima 
savaime ritmiškai drebėti. Li-
gonis šiek tiek karščiuoja, pra-
kaituoja, praranda iniciatyvą, 
sutrinka jo psichika. 

Aterosklerozė – lėtinė krau-
jagyslių liga, dėl kurios, suma-
žėjus arterijų sienelių elastin-
gumui ir susiaurėjus jų spin-
džiui, sutrinka kraujo apytaka.

Neramių kojų sindromas – 
liga, pasireiškianti intensyviu, 
nenugalimu noru judinti kojas 
ir nemaloniais ar skausmin-
gais pojūčiais jose ramybės me-
tu. Dažniausiai šis sindromas 
(ligõs požymių visuma) pasi-
reiškia miegant (beje, tuomet 
nebūna nemalonių pojūčių). 
Sergantiesiems šis sindromas 
dažniausiai (apie 90 %) sukelia 
ilgalaikę nemigą naktį ir pasto-
vų mieguistumą dieną.

Prokrastinacija – elgesys, 
kai atidėliojami darbai ir užsii-
mama nereikalinga veikla, kad 
tai pateisintų.

Faktoriai, trukdantys 
dopamino išsiskyrimui

– alkoholiniai gėrimai, rū-
kymas, narkotinės medžiagos,

– stresai,
– dažnas kavos vartojimas,
– piktnaudžiavimas maisto 

produktais, turinčiais daug so-
čiųjų riebalų rūgščių,

– vitaminų C, E bei magnio 
stygius.

Paaiškinimai:
1. Riebalų rūgštys skirsto-

mos į sočiąsias (palmitino, ste-
arino) ir nesočiąsias (oleino). 
Daug sočiųjų riebalų rūgščių 
turi gyvūninės kilmės riebalai 
(kambario temperatūroje jie 
būna kieti), nesočiųjų – augali-
niai aliejai (skysti). Ypač svar-
bios nesočiosios riebalų rūgš-
tys, nes mūsų organizmas jų ne-
sintetina. Atsiradus nesočiųjų 
riebalų rūgščių stygiui, sutrik-
doma cholesterolio apykaita, 
greičiau vystosi aterosklerozė. 
Pageidautina, kad suaugusio 
žmogaus mityboje būtų 30 % 
sočiųjų ir 70 % nesočiųjų rie-
balų rūgščių.

Produktai, turintys sočiųjų 
riebalų rūgščių: riebūs mėsos 
produktai, konditerijos gami-
niai, šokoladas, pieno produk-
tai, greito maisto gaminiai. Be-
je, taip pat reiktų vengti pro-
duktų, turinčių didelį kiekį 
cuk raus.

2. Vitamino C šaltiniai: ypač 
daug šio vitamino yra erškėtuo-
gėse, šaltalankio uogose, juo-
duosiuose serbentuose, sal-
džiuosiuose pipiruose, kiek ma-
žiau kopūstuose, citrusiniuose 
vaisiuose, braškėse, agrastuo-
se, pomidoruose, bulvėse, ke-
penyse.

3. Vitamino E šaltiniai: ypač 
daug yra aliejuose, grūduose, 
žirniuose, grikių kruopose, ku-
kurūzuose, sojoje, taip pat kiau-
šinio trynyje, pieno produktuo-
se, mėsoje.

4. Magnio šaltiniai: duona, 
kruopos, sėlenos, žirniai, pu-
pelės, petražolės, krapai, špi-
natai, rūgštynės, kiti žalialapiai 
augalai, juodoji arbata, kakava, 
krabai, krevetės, jūros kopūstai, 
moliūgai, džiovinti grybai, ge-
riamasis vanduo. Beje, perdir-
bant grūdus netenkama 80 % 
viso magnio kiekio. 

Dopamino kiekį  
didina:

jūros produktai; kiaušiniai; 
bananai; braškės; burokėliai; 
daržovių salotos su kiaulpie-
nėmis ir dilgėlėmis; garbano-
tieji lapiniai kopūstai; obuoliai; 
žalioji arbata; ženšenis; bėgio-
jimas; spartus vaikščiojimas, 
važiavimas dviračiu; regulia-
rūs fiziniai pratimai; malonūs 
įspūdžiai; teigiamos emocijos.

Romualdas OGINSKaS

Psichologo 
patarimai

Dažniausiai mes nekontroliuo-
jame savo minčių. Priešingai, 
mintys nulemia daugybę mū-
sų veiksmų. Norėdami išmokti 
kontroliuoti ne tik mintis, bet ir 
savo gyvenimą, atrasti pusiaus-
vyrą, turime ištrūkti iš šio už-
burto rato. Vienintelis būdas tai 
padaryti – sustoti ir pasimėgau-
ti ramybe. 

Ką reiškia būti „čia ir dabar“? 
Tai reiškia gyventi šia akimirka, 
aktyviai ir atvirai sukoncentruo-
ti dėmesį į dabartį, matyti aplin-
ką ir nepasiduoti lakstančioms 
mintims. Tik sutelkus dėmesį ga-
lima įsisąmoninti, kad žmogus – 
tai daugiau nei jo mintys. Išmokę 
susitelkti tampame savo minčių 
tyrinėtojais, žvelgiame į jas tary-
tum iš šono, negalvojame, geros 
jos ar blogos. Vienas iš buvimo 
čia ir dabar principų – priimti sa-
vo mintis tokias, kokios jos yra, 
nesistengiant į jas nei įsikabinti, 
nei jų išstumti. 

Toks nevertinantis sąmonin-
gas buvimas duoda labai daug 
naudos. Susitelkimas į dabartį 
mažina stresą, stiprina imuni-
tetą, mažina chronišką skaus-
mą bei kraujo spaudimą ir net 
padeda mirtinai sergantiems li-
goniams lengviau susigyventi su 
savo būsena. Kelios minutės ak-
tyvaus buvimo „čia ir dabar“ per 
dieną sumažina širdies ligų rizi-
ką. Yra net prielaida, jog tai gali 
lėtinti ŽIV eigą.

Žmonės, skiriantys daugiau 
dėmesio dabarčiai ir dažniau 
išgyvenantys „čia ir dabar“ mo-
mentus, yra laimingesni, ener-
gingesni, produktyvesni, daž-
niausiai jaučiasi saugesni. Jie ne 
tik pasižymi aukštesne saviver-
te, bet ir lengviau priima savo 
trūkumus. Gebėjimas būti „čia 
ir dabar“ mažina problemas, su-
sijusias su depresija, persivalgy-
mu, dėmesio sutrikimais. Į da-
bartį susitelkę žmonės nebijo 
kritikos, rečiau pykstasi su arti-
maisiais, yra paslaugesni. 

Buvimas „čia ir dabar“ yra 
daugelio Rytų religijų pagrindas, 
ryškiai atsispindi jogos prakti-
koje. Tačiau šis įgūdis gali page-
rinti kiekvieno žmogaus gyveni-
mo kokybę. Yra ne vienas būdas 
išmokti gyventi sąmoningiau 
ir mėgautis patiriamomis aki-
mirkomis. Bandydami išgyventi 
dabartį, pasistenkite vadovautis 
keliomis taisyklėmis:

Negalvokite apie būsimą 
naudą

Norint išmokti gyventi „čia 
ir dabar“, teks susidurti su ne 
vienu paradoksu. Būtent toks 
yra pirmasis: negalime gyven-
ti šia akimirka ir galvoti apie 
naudą, nes mąstydami apie tai, 
ką gero mums duos ši prakti-
ka, mintimis nukeliaujame į 
ateitį, o tai sugriauna visą pro-
cesą. Svarbu tiesiog tikėti, kad 
naudos bus. Jei imsitės perne-
lyg daug galvoti apie tai, ką da-
rote ir kaip jums sekasi, ne tik 
netobulėsite, priešingai, jums 
seksis vis prasčiau. Susikoncen-
truokite ne į savo mintis, o į tai, 
kas vyksta aplink jus. Jei jaučia-
te nerimą, negalvokite apie jį, 
nes taip dar labiau jį sustiprin-
site. Būti sąmoningam – tai su-
vokti save kaip visumos dalį, o 
ne kaip atskirą vienetą. Gebėji-
mas nebūti įsikibus savo min-
čių padeda lengviau išgyventi 
nemalonias situacijas ir neigia-
mų įvykių nepriimti asmeniš-
kai. Susikoncentravimas į da-
bartį taip pat stabdo nuo per-
nelyg didelio situacijos analiza-
vimo bei pasimetimo tarp savo 
paties minčių. Paleiskite mintis 
ir tiesiog būkite.

Sutelkite dėmesį į dabartį
Dažniausiai esame taip pa-

nirę į mintis apie ateitį ar pra-
eitį, kad pamirštame ne tik iš-
gyventi esamą momentą, bet ir 
juo pasimėgauti. Gerdami kavą, 
bendraudami, valgydami galvo-
jame apie tai, kas buvo ar bus.  

Gyvenkime 
čia ir dabar

Gyvenimas vyksta dabartyje. Tačiau kaip dažnai nelei-
džiame sau tuo pasidžiaugti, nuolat jaudindamiesi dėl 
ateities ar laikydamiesi įsikibę į nemalonius prisimini-
mus. Nuolat bandome pasivyti lekiantį laiką ir dažniau-
siai jaučiamės turintys jo per mažai. Skubėdami išblaš-
kome mintis, leidžiame jose skleistis chaosui. Jaučiame 
pareigą būti nuolat užsiėmę, o mintis apie tai, kad ver-
tėtų bent keletą minučių pabūti ramiai ir atsipalaidavus 
tampa tokia gąsdinanti, jog net neįsileidžiame jos į gal-
vą. Budistai tokį gyvenimo būdą vadina „beždžionišku“, 
nes mūsų mintys nuolat šokinėja nuo vieno dalyko prie 
kito tarytum beždžionės po medžius. Būtent tai mums 
trukdo gyventi dabartyje ir ja džiaugtis.

(nukelta į 5 psl.)
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tiškai žmogiškos patirtys!“ Deja, 
pasak Popiežiaus, mūsų dieno-
mis labai dažnai matome fizinės 
negalios slegiamų žmonių nesu-
pratimą ir priešiškumą jiems. 
„Manoma, kad sergantis ar neį-
galus žmogus yra nepajėgus gy-
venti pagal tą gyvenimo stilių, 
kurį primeta malonumų ir pra-
mogų kultūra. Šiais laikais, kai 
savo kūno puoselėjimas yra ta-
pęs masiniu mitu ir tuo pat me-
tu verslo šaka, tai, kas netobu-
la, yra slepiama, kad nedrums-
tų privilegijuotųjų laimės ir ra-
mybės, kad nekenktų dominuo-
jančiai madai. Geriau šiuos žmo-
nes laikyti uždarytus kažkokia-
me, netgi ir auksiniame narve, ar 
pietizmo ir slaugos rezervatuo-

se, kad netrukdytų tariamos ge-
rovės. Kartais netgi tvirtinama, 
kad geriau jais kuo greičiau nu-
sikratyti, kad netaptų nepake-
liama ekonomine našta. Tačiau 
iš tiesų, – sakė Pranciškus, – jei 
žmogus užsimerkia, kad nema-
tytų ligos ir negalios, jis prade-
da gyventi iliuzijų pasaulyje. Jis 
nesupranta tikrosios gyvenimo 
prasmės, kuri reikalauja priim-
ti kančią bei žmogaus ribotumą. 
Pasaulis nebus geresnis, jei jame 
gyvens tik „tobuli“ žmonės, bet 
bus geresnis tuomet, kai žmo-
nės vieni kitus priims ir gerbs. 
Kokie teisingi apaštalo žodžiai: 
„Dievas pasirinko, kas pasauliui 
silpna, kad sugėdintų galiūnus!“

Popiežius po Mišių dėmesin-

gai ir jautriai sveikino, guodė ir 
laimino daug neįgalių vaikų, jau-
nuolių, suaugusiųjų ir senelių 
tiek žodžiais, tiek gestais liudy-
damas artumą ir solidarumą, ap-
kabinimu, šypsena, padrąsinimu 
išreikšdamas atjaučiančią meilę, 
gailestingumą. 

„Kaip dažnai negalios slegia-
mas kenčiantis žmogus atgau-
na gyvenimo džiaugsmą, kai su-
pranta, kad jis yra mylimas. Kiek 
daug meilės gali išsiveržti iš šir-
dies vien paprastos šypsenos 
dėka! Tuomet ir žmogaus pažei-
džiamumo suvokimas gali tapti 
parama ir paguoda vienatvėje“, – 
kalbėjo popiežius Pranciškus.

Prieš popiežiaus Mišias sek
madienio rytą Šv. Petro aikštėje 
buvo surengta speciali liudijimų 
programa tema: „Būdamas sil-
pnas esu stiprus“. Be kitų asmenų 
liudijo našlys, kurio žmona mirė 
po to, kai nėštumo metu buvo nu-
statyta nepagydoma liga, motina 
šeimos, auginančios du neįgalius 
vaikus, degeneratyvine neurolo-
gine liga sergantys sutuoktiniai 
ir žymus katechetas, aklas ir kur-
čias kunigas Kyrilas Akseroldas. 

Jubiliejaus dalyvius vaizdo 
žinute pasveikino „Arkos“ ir „Ti-
kėjimas ir Šviesa“ bendruome-
nių steigėjas Žanas Vanjė.

„Bičiulystės“  
ir Vatikano radijo inf. 

Popiežius parodė dėmesį ligoniams ir neįgaliesiems

Išmokite mėgautis momentu, 
kad ir ką bedarytumėte. Mėgau-
kitės pusryčiais, saule, sėkme, 
muzika... Gebėjimas sustoti ir pa-
simėgauti akimirka teikia laimę 
ir džiaugsmą, mažina depresijos 
simptomus. Kai tikrai kuo nors 
mėgaujatės, išgyvenate dabartį, 
todėl negalite nerimauti dėl da-
lykų, kurių joje nėra.

Pamirškite laiką
Psichologai naudoja ter-

miną „tėkmė“ – jis geriausiai 
apibūdina gebėjimą būti „čia 
ir dabar“. Tai nutinka, kai da-
rote ką nors, kas priverčia pa-
miršti viską aplink. Pasinėrę į 
veiklą ir pamiršę laiką, atsidu-
riate dabartyje ir galite ją vi-
sapusiškai išgyventi. Norėda-
mi patirti šį jausmą, išsikelkite 
sau tikslą. Pasirinkite tokią už-
duotį, kuri atitiktų jūsų gebė-
jimus ir galimybes, tačiau ne-
būtų pernelyg lengva. Tikslas 
ir visi reikalingi žingsniai no-
rint jį pasiekti turi būti visiš-
kai aiškūs. Jei išsikeltas tiks-
las jums tikrai svarbus ir įdo-
mus, bandydami jį pasiekti ir 
susikoncentravę į konkrečias 
užduotis be vargo pasinersite 
į laiko tėkmę ir išmoksite tie-
siog išgyventi dabartį.

Nevenkite to, kas jus er-
zina

Visų mūsų gyvenime apstu 
momentų, kurie yra nemalo-
nūs. Tačiau sutelkę mintis į pa-
tiriamus neigiamus jausmus, 
tik dar labiau pabloginame si-
tuaciją. Noras išvengti neigia-
mų jausmų jų sukelia dar dau-
giau, nes užuot juos priėmę, 
pradedame galvoti apie tai, 
kaip jie mums trukdo. Išmoki-
te priimti savo jausmus tokius, 
kokie jie yra, nesistengdami jų 
pakeisti. Dabartis gali būti tik 
tokia, kokia yra, o pastangos 
ją pakeisti dažniausiai sukelia 
dar daugiau streso. Įsisąmo-
ninkite, kad kai kurie dalykai 
nepriklauso nuo jūsų ir neleis-
kite savo mintims užstrigti ne-
malonioje situacijoje. Išmokite 
priimti ir vertinti visas gyveni-
mo akimirkas, ne tik malonias.

Žinokite, kad nežinote
Turbūt visi esame patyrę 

momentų, kurie tiesiog pra-
slenka pro mus nepastebėti. 
Pavyzdžiui, perskaitę knygos 
puslapį nepamename, kas ja-
me buvo parašyta. Tai momen-
tai, kurie išsprūsta iš mūsų gy-
venimo, kuriuos tiesiog pame-
tame dėl galvoje besisukančio 
minčių spiečiaus. Taip gyve-
nimas bėga sau, o mes vis dar 
nerimaujame. Išmokite nuolat 
atkreipti dėmesį į naujus daly-
kus ir pažvelgti į įprastas situa-
cijas iš naujo. Leiskite sau neži-
noti, atrasti ir nustebti. Tai pa-
dės atsidurti „čia ir dabar“. Net 
pabodę dalykai gali vėl pasiro-
dyti žavūs ir įdomūs, jei retkar-
čiais stabtelėsite ir geriau įsi-
žiūrėsite. Juk gyvenimas nuo-
lat keičiasi.

Gyventi sąmoningai, „čia ir 
dabar“, galite bet kada. Paban-
dykite tai padaryti dabar. Kas 
šiuo metu vyksta aplink jus? 
Stebėkite akimirką. Ką užuo-
džiate, matote, girdite? Never-
tinkite. Įkvėpkite, pajauskite. 
Tiesiog pabūkite.

Parengė Miglė lEVINIENĖ

(atkelta iš 4 psl.)

Jis sako mielai prisijungsiantis 
prie šio sporto entuziastų, jei 
bus sudaryta tokia galimybė – 
treniruotis automobilių sporte 
savarankiškai yra labai brangu. 
Vyriškis norėtų išmokti gerai 
valdyti gokartą, įgyti tam rei-
kalingų žinių ir įgūdžių. 

Neįgaliųjų sporto klubo „Fe-
niksas“ vadovas Eduardas Stra-
šunskas pasakoja, kad kartin-
gą išbandė ir neįgaliųjų spor-
to klubo „Feniksas“ nariai, taip 
pat į Lietuvą atvykusi Ukrai-
nos teniso parolimpinė koman-
da. Pasak E. Strašunsko, buvo 
smagu žiūrėti, kad važiuodami 
kartodrome neįgalieji džiaugė-
si kaip maži vaikai. Gokartą su 
rankiniu valdymu išbandė ir 
amputantai, tai pat neįgalieji 
ir su aukštesniu stuburo lūžiu, 
ir su žemesniu – visiems pavy-
ko ir patiko.

Sporto klubo „Feniksas“ va-
dovas atkreipė dėmesį, kad pri-
taikymas padarytas techniškai 
tvarkingai, gokartą lengva val-
dyti. Nėra pavarų, tik 2 pedalai 
– greitis ir stabdžiai, nieko ne-
supainiosi – jei paspausi stabdį, 
automobilis tiesiog nevažiuos. 
Be to, nereikia vairuotojo pažy-
mėjimo, todėl neretai sportuo-
ti pradeda vaikai. 

Pritaikytas gokartas – 
Baltijos šalyse pirmas 

Aukštadvario kartodromo 
vadovas Ramūnas Savickas sa-
ko idėją, kad neįgalieji taip pat 
gali varžytis kartodromo traso-
je, parsivežęs iš varžybų kitose 
Europos šalyse – šioje sporto 
šakoje lyderiauja Italija, Pran-
cūzija. Į ten rengiamas kartin-

go varžybas susirenka ir po ke-
lias dešimtis negalią turinčių-
jų. Lietuvos kartingo asociaci-
jai kelias kadencijas vadovavęs 
R. Savickas pamanė, kad ir Lie-
tuvoje galima būtų jiems suda-
ryti tokias galimybes. Iš pra-
džių pasivažinėtų, pabandytų, 
o vėliau gal atsirastų norinčių 
ir rimčiau pasivaržyti Europos, 
pasaulio turnyruose. 

Aukštadvario kartodro-
mas su „Fenikso“ klubu susita-
rė palaikyti tokius sportinin-
kus, sudaryti galimybes tre-
niruotis. Galbūt ateity pavyk-
tų gauti ir finansavimą. Šiuo 
metu, pasak R. Savicko, sporto 
federacijos finansuojamos la-
bai menkai, metams skiriama 
tokia suma, kurios vos užten-
ka dalyvauti vienose varžybo-
se. Vis dėlto lietuviai vyksta į 
čempionatus, yra ir Europos 
čempionų. 

T. Šiliauskas džiaugiasi, kad 
kartodromo savininkams kilo 
idėja pritaikyti gokartą ir kad 
jie šitą sumanymą įgyvendino. 
Neįgaliesiems atsirado dar vie-
na galimybė įdomiai leisti lais-
valaikį, daryti tai, kas jiems pa-
tinka. Vyriškis ragina bičiulius 
pasinaudoti šia proga. Nebū-
tina visiems varžybose daly-
vauti, galima ir tiesiog gerai 
praleisti laiką. Norėtųsi, pasak 
T. Šiliausko, kad kiekvienas ne-
galią turintysis surastų sau įdo-
mią veiklą, kad išeitų iš namų, 
jaustųsi laimingas. 

Išbandyti kartingą 
kviečia nemokamai
Kartingo sporto entuziastas 

sako, kad lietuviai pirmieji iš 
aplinkinių šalių įrengė rankinį 

valdymą gokarte. Nei Baltijos 
šalyse, nei Lenkijoje tokių gali-
mybių dar nėra. R. Savickas ti-
ki, kad ir kiti kartodromai per-
ims gerą pavyzdį, galbūt pana-
šios galimybės neįgaliesiems 
atsiras ir kitose šalies vieto-
se. Sportinės trasos yra ne tik 
Aukštadvaryje, bet ir Vilniuje, 
Anykščiuose, Smalininkuose, 
veikia daug pramoginių trasų. 

„Birželį visų kartodrome lau-
kiame nemokamai, – pritaria tė-
čiui taip pat kartingo virusu už-
sikrėtusi R. Savicko duk ra Eglė, 
– mainais už tai laukiame pata-
rimų, kaip geriau patobulinti au-
tomobilį, ko dar trūksta.“ Tiesa, 
yra ir kitas tikslas – kad neįgalie-
ji užsikrėstų šiuo pomėgiu, pa-
kviestų bičiulius, o vėliau pradė-
tų ir rimtai sportuoti. 

Patarimų jau sulaukė. T. Ši-
liauskas sako atkreipęs dėme-
sį, kad kojų nevaldančiam žmo-
gui nėra lengva patekti į gokar-
tą, nes jis labai žemas. Paties 

(atkelta iš 1 psl.)

Kartodrome lenktyniauti jau gali ir neįgalieji 

Tomo stuburas pažeistas ga-
na aukštai, todėl jam persėsti į 
automobilį iš vežimėlio reikia 
daug pastangų. Vyriškis pata-
rė įrengti ant gokarto sėdynė-
lę, ant kurios būtų galima atsi-
sėsti persėdant. Tai netrukus ir 
buvo padaryta.

R. Savickas atsižvelgia į vi-
sus pasiūlymus. Jis sako gal-
vojantis, kaip geriau pritaikyti 
gokartus įvairių negalių turin-
tiesiems – juk ne visi vienodo 
sudėjimo, skiriasi ir galimybės. 

R. Savickas sako, kad išban-
džiusieji kartingą parodė en-
tuziazmą. Dabar, pasak R. Sa-
vicko, nuo jų pačių priklausys, 
kiek rimtai jie pasinaudos šia 
galimybe. Dauguma žinomų 
lenktynininkų treniruotis pra-
dėjo nuo kartingo. Todėl kas 
žino – gal pradėjus sportuo-
ti Aukštadvario kartodrome 
ir neįgalieji vėliau taps čem-
pionais.

aurelija BaBINSKIENĖ 

Sekmadienio rytą popiežius 
Pranciškus Šv. Petro aikštėje 

Romoje vadovavo ligonių ir ne-
įgaliųjų jubiliejaus Mišioms. Jos 
buvo ypatingos tuo, kad kai ku-
riuos liturginius veiksmus at-
liko asmenys su kūno ar proto 
negalia.

Tarp patarnaujančiųjų po-
piežiaus Mišioms buvo vaikų 
su Dauno sindromu ir proto ne-
galia, Šventajam Tėvui asista-
vo kurčias diakonas, o vieną iš 
skaitinių Brailio raštu skaitė akla 
moteris. Žodžio liturgijos tekstai 
buvo verčiami į tarptautinę ges-
tų kalbą, tikinčiųjų maldas skai-
tė ligoniai ir neįgalieji, o skaito-
mą Evangeliją inscenizavo grupė 
asmenų su proto negalia. Pasak 
arkivyskupo Salvatorės Fisiche-
lo, tai bene pirmas kartas Šven-
tojo Petro aikštėje, kad Evange-
lijos skaitinys buvo grupės ne-
įgaliųjų inscenizuotas tam, kad 
jį galėtų suprasti kiti Mišių da-
lyviai su proto negalia.

Kreipdamasis į tūkstančius 
Mišiose dalyvavusių neįgaliųjų ir 
juos lydinčių asmenų, popiežius 
perspėjo ligonių neuždaryti į ge-
tus. „Visi anksčiau ar vėliau susi-
duriame, kartais labai skausmin-
gai, su žmogaus pažeidžiamumu, 
su savo ar kitų liga. Kiek daug 
skirtingų veidų gali turėti šios 
tokios žmogiškos ir taip drama-

Popiežius Pranciškus rodo daug dėmesio neįgaliesiems.

Aukštadvario kartodrome neįgalieji laukiami.
Sporto klubo „Feniksas“ nuotr.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, birželio 20 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

14 s. 09:40 Premjera. Heidė. 12 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija. 12 
s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer. N-7. 
12 s. 11:25 Didysis Gregas. N-7. 1/12 
s. 12:15 Savaitė. (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 15:45 
Premjera. Muškietininkai 3. N-7. 3/3, 
3/4 s. 17:35 Gyvenimas. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:55 
Sportas. 18:58 Orai. 19:10 Auksinis pro-
tas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:05 UEFA EU-
RO 2016 apžvalga. 21:45 Europos fut-
bolo čempionatas. B grupė. Slovakija – 
Anglija. Petraukoje – Trumposios žinios. 
23:57 Trumposios žinios. 24:00 Mamo-
na, arba Pinigų galia. N-14. 4 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Muškietininkai 
3. N-7. 3/3 s. (kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:05 Muškietininkai 3. N-7. 
3/4 s. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Gyvenimas. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Rojus Lietuvoj. 9, 10 s. (kart.).

Antradienis, birželio 21 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

15 s. 09:40 Premjera. Heidė . 13 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija. 13 
s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer. N-7. 
13 s. 11:25 Didysis Gregas. N-7. 1/13 s. 
12:15 Gyvenimas. (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 15:45 
Premjera. Muškietininkai 3. N-7. 3/5, 
3/6 s. 17:35 Klausimėlis.lt. 17:50 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:00 
Sportas. 18:03 Orai. 18:10 UEFA EU-
RO 2016 apžvalga. 18:45 Europos fut-
bolo čempionatas. C grupė. Šiaurės 
Airija – Vokietija. 20:55 Loterija „Keno 
Loto“. 21:00 Panorama. 21:28 Sportas. 
21:33 Orai. 21:40 Loterija „Jėga“. 21:45 
Europos futbolo čempionatas. D grupė. 
Kroatija – Ispanija. Pertraukoje – Trum-
posios žinios. 23:57 Trumposios žinios. 
24:00 Mamona, arba Pinigų galia. N-14. 
5 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Muš-
kietininkai 3. N-7. 3/5 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Muškietininkai 
3. N-7. 3/6 s. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 04:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Rojus 
Lietuvoj. 11, 12 s. (kart.).

trečiadienis, birželio 22 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

16 s. 09:40 Premjera. Heidė . 14 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija. 14 s. 
10:35 Premjera. Džesika Flečer. N-7. 14 
s. 11:25 Didysis Gregas 2. N-7. 2/1 s. 
12:15 Istorijos detektyvai. 13:10 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 15:45 
Premjera. Muškietininkai 3. N-7. 3/7, 
3/8 s. 17:35 Klausimėlis.lt. 17:50 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:00 
Sportas. 18:03 Orai. 18:10 UEFA EU-
RO 2016 apžvalga. 18:45 Europos fut-
bolo čempionatas. F grupė. Portugali-
ja – Vengrija. Tiesioginė transliacija iš 
Liono. 20:55 Loterija „Keno Loto“. 21:00 
Panorama. 21:28 Sportas. 21:33 Orai. 
21:40 Loterija „Jėga“. 21:45 Europos 
futbolo čempionatas. E grupė. Švedi-
ja – Belgija. Pertraukoje – Trumposios 
žinios. 23:57 Trumposios žinios. 24:00 
Mamona, arba Pinigų galia. N-14. 6 s. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Muškie-
tininkai 3. N-7. 3/7 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Muškietininkai 3. 
N-7. 3/8 s. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 04:35 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruo-
ta, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Mūsų miesteliai. Darbėnai. 3 d. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 23 d.
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

17 s. 09:40 Premjera. Heidė. 15 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija. 15 
s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer. N-7. 
15 s. 11:25 Didysis Gregas 2. N-7. 2/2 
s. 12:15 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba die-
na, Lietuva. 15:45 Premjera. Muškieti-
ninkai 3. N-7. 3/9, 3/10 s. 17:35 Gyveni-
mas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:10 
Auksinis protas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 

Duokim garo! Finalas. 23:25 Trumpo-
sios žinios. 23:30 Kryžiuočiai. N-14. 2 s. 
01:10 Trumposios žinios. 01:15 Muškie-
tininkai 3. N-7. 3/9, 3/10 s. (kart.). 03:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:50 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 04:15 Gy-
venimas. (kart.). 05:05 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.).

Penktadienis, birželio 24 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lie-
tuvoj. 13, 14 s. 07:25 Klausimėlis.lt. 
07:40 Stilius. 08:25 Delfinai ir žvaigž-
dės. (kart.). 10:00 Speciali žinių laida. 
10:15 Premjera. Nesąmoniukas. 11:40 
Tadas Blinda. 1, 2 s. 13:00 Speciali žinių 
laida. 13:10 Tadas Blinda. 3, 4 s. 14:35 
„Alio, alio – Lietuvos radijas – Kaunas". 
Iškilmingas LRT 90-mečio koncertas. 
16:00 Speciali žinių laida. 16:07 „Alio, 
alio – Lietuvos radijas – Kaunas". Iškil-
mingas LRT 90-mečio koncertas. (tęsi-
nys). 17:25 Auksinis protas. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:40 
Sportas. 18:43 Orai. 18:50 Evanas Visa-
galis. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Rūta žalio-
ji... 22:05 Stok! Arba mano mama šaus. 
N-7. (subtitruota). 23:30 Laivas, kuris 
veža. N-7. (subtitruota). 01:40 Auksi-
nis protas. (kart.). 02:45 Stilius. (kart.). 
03:30 Duokim garo! Finalas. (kart.).

Šeštadienis, birželio 25 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietu-
voj. 15, 16 s. 07:30 Mūsų miesteliai. Ne-
munaitis. 1 d. 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Pietinių jūrų žve-
jai. 2 d. Badžau – jūrų klajūnai. (sub-
titruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos. 16 s. Kastras prieš 
Gevarą: revoliucija patikrinta draugystė. 
(subtitruota). 13:55 Sveikinimų koncer-
tas. 15:45 Europos futbolo čempionatas. 
Aštuntfinalis. Pertraukoje – Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:00 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:04 
Sportas. 18:07 Orai. 18:10 UEFA EURO 
2016 apžvalga. 18:45 Europos futbolo 
čempionatas. Aštuntfinalis. 20:55 Lote-
rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 21:00 Pano-
rama. 21:28 Sportas. 21:33 Orai. 21:45 
Europos futbolo čempionatas. Aštuntfi-
nalis. Pertraukoje – Trumposios žinios. 
23:57 Trumposios žinios. 24:00 Premje-
ra. Sutrikusi. S. (subtitruota). 01:30 Pa-
saulio dokumentika. Pietinių jūrų žvejai. 
2 d. Badžau – jūrų klajūnai. (subtitruo-
ta, kart.). 02:25 Pasaulio dokumentika. 
Akistatos. 16 s. Kastras prieš Gevarą: 
revoliucija patikrinta draugystė. (subti-
truota, kart.). 03:20 Evanas Visagalis. 
(kart.). 04:55 Rūta žalioji. (kart.).

Sekmadienis, birželio 26 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietu-
voj. 17, 18 s. 07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. 09:00 Premjera. 
Nauji Piterio Peno nuotykiai. 8 s. 09:25 
Premjera. Zoro kronikos. 12 s. 09:50 
Aviukas Šonas 4. 4/12 s. 10:00 Gustavo 
enciklopedija. (Subtitruota). 10:30 Delfi-
nai ir žvaigždės. 12:05 Pasaulio doku-
mentika. Atlanto vandenynas. 1 d. Gyvy-
bės srovė. (subtitruota). 13:00 Pasaulio 
dokumentika. Paslaptingoji Afrika 2. 2/4 
d. Kenijos kalnas. Ledinė Afrikos širdis. 
(subtitruota). 14:00 Puaro. N-7. 1/7, 1/8 
s. 15:45 Europos futbolo čempionatas. 
Aštuntfinalis. Pertraukoje – Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:00 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:04 
Sportas. 18:07 Orai. 18:10 UEFA EURO 
2016 apžvalga. 18:45 Europos futbolo 
čempionatas. Aštuntfinalis. 21:00 Pano-
rama. 21:28 Sportas. 21:33 Orai. 21:45 
Europos futbolo čempionatas. Aštuntfi-
nalis. Pertraukoje – Trumposios žinios. 
23:57 Trumposios žinios. 24:00 Šilti kū-
nai. N-14. Rež. 01:35 Pasaulio doku-
mentika. Atlanto vandenynas. 1 d. Gy-
vybės srovė. (subtitruota, kart.). 02:30 
Pasaulio dokumentika. Paslaptingoji 
Afrika 2. 2/4 d. Kenijos kalnas. Ledinė 
Afrikos širdis. (subtitruota, kart.). 03:25 
Puaro. N-7. 1/7, 1/8 s. (kart.). 05:05 Ro-
jus Lietuvoj. 13, 14 s. (kart.).

žoji nuotaka (481). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (91). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(112). N-7. 20:00 Svotai (7). N-7. 21:00 
Apie mus ir Kazlauskus (22). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Keitė ir Leopol-
das. N-7. 00:55 Pagrindinis įkaltis (11). 
N-7. 01:50 Kerštas (5). N-7. 02:40 Pro-
gramos pabaiga.

Antradienis, birželio 21 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Sli-

binų dresuotojai (14). N-7. 06:55 Simp-
sonai (19). N-7. 07:25 Simpsonai (20). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(8). N-7. 08:25 Rezidentai (112). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2368). N-7. 
10:00 Kerštas (6). N-7. 11:00 Svotai 
(7). N-7. 12:00 Apie mus ir Kazlaus-
kus (22). N-7. 12:30 Slibinų dresuotojai 
(15). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (9). N-7. 13:30 Simpsonai (21). 
N-7. 14:00 Simpsonai (22). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (482). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (483). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (92). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(113). N-7. 20:00 Svotai (8). N-7. 21:00 
Sofos ekspertai. N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Juokdarių vakarienė. N-14. 
00:50 Gražuolė ir pabaisa (20). N-7. 
01:45 Kerštas (6). N-7. 02:35 Progra-
mos pabaiga.

trečiadienis, birželio 22 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (15). N-7. 06:55 Simpso-
nai (21). N-7. 07:25 Simpsonai (22). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (9). 
N-7. 08:25 Rezidentai (113). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2369). N-7. 10:00 Kerš-
tas (7). N-7. 11:00 Svotai (8). N-7. 12:00 
Sofos ekspertai. N-7. 12:30 Slibinų dre-
suotojai (16). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (10). N-7. 13:30 Simpso-
nai (23). N-7. 14:00 Simpsonai (24). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (484). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (485). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (93). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(114). N-7. 20:00 Svotai (9). N-7. 21:00 
Opiumas liaudžiai. N-14. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Mir-
ties prabudimas. N-14. 00:15 Raitelis be 
galvos (13). N-14. 01:15 Mažylė Houp 
(12). N-7. 01:45 Kerštas (7). N-7. 02:35 
Programos pabaiga.

ketvirtadienis, birželio 23 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Sli-

binų dresuotojai (16). N-7. 06:55 Simp-
sonai (23). N-7. 07:25 Simpsonai (24). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(10). N-7. 08:25 Rezidentai (14). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2370). N-7. 
10:00 Kerštas (8). N-7. 11:00 Svotai (9). 
N-7. 12:00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. N-7. 12:30 Slibinų dresuoto-
jai (17). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (11). N-7. 13:30 Simpsonai (25). 
N-7. 14:00 Simpsonai (1). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (486). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (487). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (89). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(115). N-7. 20:00 Svotai (10). N-7. 21:00 
Farai. N-14. N-14. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Juros periodo ataka. N-14. 
00:15 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(13). N-14. 01:15 Mažylė Houp (13). 
N-7. 01:45 Kerštas (8). N-7. 02:35 Pro-
gramos pabaiga.

Penktadienis, birželio 24 d. 
06:05 Teleparduotuvė. 06:20 Sli-

binų dresuotojai (17). N-7. 06:50 Simp-
sonai (25). N-7. 07:20 Simpsonai (1). 
N-7. 07:50 Laimingasis ančiukas. 08:45 
Brangioji, aš sumažinau vaikus. N-7. 
10:40 Kazamas. N-7. 12:20 Marlis ir aš. 
Šuniukų metai. 14:10 Spąstai tėvams. 
16:50 Simarono žirgas. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:00 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Ledynmetis 3. N-7. 21:20 
Tadas Blinda. Pradžia. N-7. 23:40 Karš-
tas kubilas - laiko mašina. N-14. 01:40 
Mirties prabudimas. N-14. 03:20 Pro-
gramos pabaiga.

Šeštadienis, birželio 25 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Ma-

dagaskaro pingvinai (16). N-7. 06:55 
Bidamanų turnyras (14). N-7. 07:25 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai (2). N-7. 
07:55 Ančiukų istorijos (25). 08:30 Ma-
dagaskaro pingvinai (17). N-7. 09:00 
Kung Fu Panda (5). 09:30 Mamyčių klu-
bas. 10:00 Svajonių ūkis. 10:30 Simp-
sonai (4). N-7. 11:00 Skruzdėliukas Z. 
12:40 Drakonų knyga. N-7. 12:55 Šu-
niškas gyvenimas. 14:45 Miško karys. 
N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis (19). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 
Eurojackpot. 19:30 Tūkstantis žodžių. 
N-7. 21:15 Robotas policininkas. N-14. 
23:45 Nėra ko prarasti. N-7. 01:40 Ta-
das Blinda. Pradžia. N-7. 03:35 Pro-
gramos pabaiga.

Pirmadienis, birželio 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (49). 06:40 "Garfildas" 
(50). 06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris 
II" (17). 07:25 "Rožinė pantera" (78). 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(14). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (15). N-7. 09:50 Vyrai juo-
dais drabužiais 3 (kart.). N-7. 11:50 
Pelėdų karalystės sargai (kart.). 13:35 
"Svajonių princas" (124). 14:05 "Sva-
jonių princas" (125). 14:35 "Juodieji 
meilės deimantai" (145). N-7. 15:30 
"Juodieji meilės deimantai" (146). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 EURO 2016. 19:28 Orai. 19:30 
Bus visko. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios. 22:10 EURO 2016. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Įkaitas. 
N14. 00:30 "Judantis objektas" (19). 
N-7. 01:20 "Visa menanti" (15). N-7. 
02:05 "Alkatrazas" (9). N-7. 02:50 Pro-
gramos pabaiga.

Antradienis, birželio 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (51). 06:40 "Garfildas" 
(52). 06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris 
II" (18). 07:25 "Rožinė pantera" (79). 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(16). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (17). N-7. 09:50 "Hera-
klis" (1) (kart.). N-7. 11:30 "Heraklis" 
(2) (kart.). N-7. 13:15 "Mažieji Tomas 
ir Džeris II" (18) (kart.). 13:35 "Sva-
jonių princas" (126). 14:05 "Svajonių 
princas" (127). 14:35 "Juodieji meilės 
deimantai" (147). N-7. 15:30 "Juodie-
ji meilės deimantai" (148). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 EU-
RO 2016. 19:28 Orai. 19:30 Bus vis-
ko. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:10 EURO 2016. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Išganymas. N14. 
00:05 "Judantis objektas" (20). N-7. 
00:55 "Visa menanti" (16). N-7. 01:40 
"Alkatrazas" (10). N-7. 02:25 Progra-
mos pabaiga.

trečiadienis, birželio 22 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (1). 06:40 "Garfildas" (2). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris II" (19). 
07:25 "Rožinė pantera" (80). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (18). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (19). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:45 24 valandos (kart.). N-7. 11:50 
Su cinkeliu. N-7. 12:45 "Mažieji Tomas 
ir Džeris II" (19) (kart.). 13:15 "Rožinė 
pantera" (80) (kart.). 13:35 "Svajonių 
princas" (128). 14:05 "Svajonių prin-
cas" (129). 14:35 "Juodieji meilės dei-
mantai" (149). N-7. 15:30 "Juodieji mei-
lės deimantai" (150). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:25 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 EURO 2016. 
19:28 Orai. 19:30 Bus visko. 20:30 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:10 EURO 
2016. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SE-
ANSAS Ugnies siena. N-7. 00:25 "Ju-
dantis objektas" (21). N-7. 01:15 "Visa 
menanti" (17). N-7. 02:00 "Alkatrazas" 
(11). N-7. 02:45 Programos pabaiga.

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

"Garfildas" (3). 06:40 "Garfildas" (4). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris II" (20). 
07:25 "Rožinė pantera" (81). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (20). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (21). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:45 24 valandos (kart.). N-7. 11:50 
Su cinkeliu. N-7. 12:45 "Mažieji Tomas 
ir Džeris II" (20) (kart.). 13:15 "Roži-
nė pantera" (81) (kart.). 13:35 "Sva-
jonių princas" (130). 14:05 "Svajonių 
princas" (131). 14:35 "Juodieji meilės 
deimantai" (151). N-7. 15:30 "Juodie-
ji meilės deimantai" (152). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 EU-
RO 2016. 19:28 Orai. 19:30 Bus visko. 
20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:10 
EURO 2016. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Didysis sprogimas. N14. 
00:20 "Judantis objektas" (22). N-7. 

01:10 "Visa menanti" (18). N-7. 01:55 
Sveikatos ABC televitrina (kart.). 02:20 
Programos pabaiga.

Penktadienis, birželio 24 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

"Garfildas" (5). 06:40 "Garfildas" (6). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris II" (21). 
07:20 "Na, palauk!" (13). 07:35 "Na, 
palauk!" (14). 07:50 Padangių ereliai. 
09:30 Atgal į jūrą. 11:25 Kosminis krep-
šinis. 13:05 Ponas būrio mama. N-7. 
14:50 Geras vyrukas. N-7. 16:35 Už-
delsta meilė. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
EURO 2016. 19:28 Orai. 19:30 Kaukė. 
N-7. 21:35 Titanų susidūrimas. N-7. 
23:45 PREMJERA Girtos vestuvės. S. 
01:20 Ugnies siena (kart.). N-7. 03:10 
Programos pabaiga.

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

"Garfildas" (3) (kart.). 06:40 "Garfil-
das" (4) (kart.). 06:55 "Robomobilis 
Polis" (43). 07:05 "Robomobilis Polis" 
(44). 07:20 ""Nickelodeon" valanda. 
Žuviukai burbuliukai" (4). 07:45 "Kung 
Fu Panda" (5). 08:10 "Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys" (2). 08:35 "Tomo 
ir Džerio nuotykiai" (6). 09:00 "Ponas 
Bynas" (2). 09:30 Katinas, kuris mėgo 
vaikščioti vienas. 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI Pramuštgalviai Paryžiuje. 11:30 
Griausmingieji Čarlio angelai. N-7. 
13:40 Pričiupom! N-7. Humoro laida. 
14:10 Pričiupom! N-7. Humoro laida. 
14:40 Jaunavedžiai. N-7. 16:30 "Gy-
venimo šukės" (80). N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 EURO 2016. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Medžioklės sezonas 
atidarytas. 21:10 Drilbitas. N-7. 23:15 
Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi. N14. 
01:25 Didysis sprogimas (kart.). N14. 
03:10 Programos pabaiga.

Sekmadienis, birželio 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (5) (kart.). 06:40 "Garfildas" 
(6) (kart.). 06:55 "Robomobilis Polis" 
(45). 07:05 "Robomobilis Polis" (46). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žuviu-
kai burbuliukai" (5). 07:45 "Kung Fu 
Panda" (6). 08:10 "Kiaulė, Ožka, Ba-
nanas ir Svirplys" (3). 08:35 "Tomo ir 
Džerio nuotykiai" (7). 09:00 Sveikatos 
ABC televitrina. 09:30 Katinas žvejys. 
09:45 Kačiukas vardu Au. 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Kaukė (kart.). N-7. 12:00 
Kylančios žvaigždės. 13:50 PREMJE-
RA Nibelungų lobis. N-7. 16:10 PREM-
JERA Likimo ietis. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 EURO 2016. 19:28 Orai. 19:30 
Teleloto. 20:35 "Karas ir taika" (4). N-7. 
22:00 Statyk už mėgstamiausią. N14. 
23:55 Nuodėminga aistra. N14. 02:00 
Girtos vestuvės (kart.). S. 03:20 Pro-
gramos pabaiga.

Pirmadienis, birželio 20 d. 
06:00 Slaptosios draugijos. Kons-

piratorių kaukės (kart.). N-7. 06:45 
Sveikatos ABC televitrina. 07:15 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (4). N-7. 10:20 "Mis-
tinės istorijos" (5). N-7. 11:20 "Proku-
rorų patikrinimas" (271) (kart.). 12:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 
"Diagnozė - žmogžudystė" (6). N-7. 
14:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (272). 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Tokia tarnyba" (17). N-7. 
19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21:00 Farai. N14. 
21:30 Pagrobimas. N14. 23:20 Moterys 
(kart.). N14. 01:30 "Kultas" (1) (kart.). 
N14. 02:15 "Kultas" (2) (kart.). N14. 
03:00 "Kalbame ir rodome" (329). N-7. 
03:45 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 
04:25 Farai (kart.). N14. 04:45 "Kalba-
me ir rodome" (329) (kart.). N-7. 05:30 
Pričiupom! (kart.). N-7.

Antradienis, birželio 21 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (14). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:15 "Mistinės istorijos" (6). N-7. 
10:20 "Tokia tarnyba" (17) (kart.). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (272) 
(kart.). 12:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (7). N-7. 14:35 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 15:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (273). 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "To-
kia tarnyba" (18). N-7. 19:30 Pričiupom! 
N-7. 20:00 Pagalbos skambutis. N-7. 
21:00 Farai. N14. 21:30 Sutrikusi mafi-
ja. N-7. 23:30 Pagrobimas (kart.). N14. 
01:15 "Mistinės istorijos" (27) (kart.). 
N-7. 02:05 "Kortų namelis" (6). N14. 
02:55 "Kalbame ir rodome" (330). N-7. 
03:40 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 
04:20 Farai (kart.). N14. 04:45 "Kalba-
me ir rodome" (330) (kart.). N-7. 05:30 
Pričiupom! (kart.). N-7.

trečiadienis, birželio 22 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (15). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 

N-7. 08:15 "44-as skyrius" (24) (kart.). 
N-7. 09:15 "Mistinės istorijos" (7). N-7. 
10:20 "Tokia tarnyba" (18) (kart.). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (273) 
(kart.). 12:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (8). N-7. 14:35 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 15:35 "Prokurorų pati-
krinimas" (274). 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Tokia tarnyba" (19). N-7. 19:30 Pričiu-
pom! N-7. 20:00 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 Perskai-
tyk ir sudegink. N14. 23:20 Sutrikusi 
mafija (kart.). N-7. 01:10 "Mistinės is-
torijos" (28) (kart.). N-7. 02:00 "Kortų 
namelis" (7). N14. 02:45 "Kalbame ir 
rodome" (331). N-7. 03:30 Pagalbos 
skambutis (kart.). N-7. 04:10 Farai 
(kart.). N14. 04:35 "Kalbame ir rodo-
me" (331) (kart.). N-7. 05:20 "Mistinės 
istorijos" (4) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, birželio 23 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (16). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "44-as skyrius" (25) (kart.). 
N-7. 09:15 "Mistinės istorijos" (8). N-7. 
10:20 "Tokia tarnyba" (19) (kart.). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (274) 
(kart.). 12:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (9). N-7. 14:35 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 15:35 "Prokurorų pati-
krinimas" (275). 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Tokia tarnyba" (20). N-7. 19:30 Pričiu-
pom! N-7. 20:00 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:30 PREMJERA Paslaptingoji sa-
la. N14. 23:30 Perskaityk ir sudegink 
(kart.). N14. 01:20 "Mistinės istorijos" 
(5) (kart.). N-7. 02:10 "Kortų namelis" 
(8). N14. 02:55 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (6) (kart.). N-7. 03:40 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (7) (kart.). N-7. 04:25 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 04:50 
"Mistinės istorijos" (6) (kart.). N-7. 
05:40 Pričiupom! (kart.). N-7.

Penktadienis, birželio 24 d. 
06:15 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Laukinis" (13). N-7. 09:15 
"Laukinis" (14). N-7. 10:20 "Tokia tar-
nyba" (20) (kart.). N-7. 11:20 "Proku-
rorų patikrinimas" (275) (kart.). 12:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 
"Diagnozė - žmogžudystė" (10). N-7. 
14:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (276). 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Sa-
vaitės kriminalai (kart.). N-7. 18:30 "Pa-
saulio profesionalų imtynės" (9). N-7. 
19:30 "Amerikietiškos imtynės" (24). 
N-7. 20:30 "Amerikietiškos imtynės" 
(24). N-7. 21:30 Harlis Deividsonas ir 
Malboro. N14. 23:30 Paslaptingoji sala 
(kart.). N14. 01:20 "Mistinės istorijos" 
(7) (kart.). N-7. 02:10 "Kortų namelis" 
(9). N14. 03:00 Harlis Deividsonas ir 
Malboro (kart.). N14. 04:35 "Amerikie-
tiškos imtynės" (24) (kart.). N-7. 05:25 
Pričiupom! (kart.). N-7.

Šeštadienis, birželio 25 d. 
06:15 Pričiupom! (kart.). N-7. 

06:40 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 
07:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (9) 
(kart.). N-7. 08:30 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (10) (kart.). N-7. 09:30 Apie 
žūklę. 10:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 
10:30 Pričiupom! (kart.). N-7. 11:00 Pa-
saulio galiūnų čempionų lygos etapas 
Portugalijoje. 12:00 Akivaizdu, bet ne-
įtikėtina. 12:30 Akivaizdu, bet neįtikėti-
na. 13:00 "FAILAI X. Nibelungų kodas" 
(1). N-7. 14:00 "Mistinės istorijos" (29). 
N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" (30). N-7. 
16:00 "Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos" (17). N-7. 17:00 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" (26). 
N-7. 19:00 Už vaikystę. 19:30 Lietuvos 
Supermiestas. 21:55 MANO HEROJUS 
Liūtaširdis. N14. 00:00 AŠTRUS KINAS 
Piktosios dvasios sugrįžimas. S. 01:40 
"Kortų namelis" (8) (kart.). N14. 02:25 
"Kortų namelis" (9) (kart.). N14. 03:15 
"Kas žudikas? Baudžiamosios bylos" 
(17) (kart.). N-7. 04:05 Lietuvos Su-
permiestas (kart.).

Sekmadienis, birželio 26 d. 
07:00 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 07:30 Pasaulio galiūnų čempio-
nų lygos etapas Portugalijoje (kart.). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Auto-
pilotas. 09:30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu. 10:00 Sveikatos ko-
das. 11:00 "BBC dokumentika. Gyvū-
nų planeta" (4). 12:15 "BBC dokumen-
tika. Gyvūnų planeta" (5). 13:30 Svei-
kinimai. 16:00 Išgyvenk, jei gali. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 "44-
as skyrius" (27). N-7. 19:05 Adamsų 
šeimynėlė. N-7. 21:00 "Kultas" (3). 
N14. 22:00 "Kultas" (4). N14. 23:00 
Laukiniai. S. 01:00 Liūtaširdis (kart.). 
N14. 02:45 Piktosios dvasios sugrįži-
mas (kart.). S. 04:20 Adamsų šeimy-
nėlė (kart.). N-7.

TV3

LNK

BTV

Sekmadienis, birželio 26 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Ma-

dagaskaro pingvinai (17). N-7. 06:55 
Bidamanų turnyras (15). N-7. 07:25 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai (3). N-7. 
07:55 Ančiukų istorijos (26). 08:30 Ma-
dagaskaro pingvinai (18). N-7. 09:00 
Kung Fu Panda (6). 09:30 Statybų TV. 
10:00 Svajonių sodai. 11:00 Alioša Po-
povičius ir Slibinas Tugorius. 12:40 Sli-
binai. Nakties tamsumų dovana. 13:00 
Visai kaip tikra. 14:50 Dantukų fėja 2. 
N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis (20). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 2 Barai. Gy-
venimas greitkelyje. N-7. 21:30 Pavojin-
gasis Bankokas. N-14. 23:40 Rikošetas. 
N-14. 01:20 Robotas policininkas. N-14. 
03:20 Programos pabaiga.

Pirmadienis, birželio 20 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kung 

Fu Panda (4). 06:55 Simpsonai (17). 
N-7. 07:25 Simpsonai (18). N-7. 07:55 
Kempiniukas Plačiakelnis (7). N-7. 
08:25 Monsunas (11). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2367). N-7. 10:00 Kerš-
tas (5). N-7. 10:50 Ledynmetis 2. Eros 
pabaiga. N-7. 12:30 Slibinų dresuotojai 
(14). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (8). N-7. 13:30 Simpsonai (19). 
N-7. 14:00 Simpsonai (20). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (480). N-7. 15:00 Ma-
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Neįgalieji  
pasaulyje

Lenkijos fondą „Vienin-
telė tokia“ įsteigė dvi ne-
įgalios mamos, kurios pa-
sigedo valstybės dėmesio 
tokioms kaip jos. Buvo 
sukurtas tinklalapis, ku-
riame daug pasakojama 
apie neįgalias mamas, jų 
grožį, sumanumą, kūry-
biškumą ir didelį moti-
nystės džiaugsmą. Taip 
siekiama pakeisti visuo-
menės požiūrį į moteris 
su negalia.

Daiva dirba, vairuoja automo-
bilį, atlieka kitas visuomenines 
pareigas. Tačiau gegužės 19 d. 
sugedo keltuvas, kuriuo moteris 
pakyla  į namo terasą. Pastebėju-
si gedimą Daiva iš karto kreipė-
si į už jos namo pritaikymą atsa-
kingą įstaigą – Kauno neįgaliojo 
jaunimo užimtumo centrą. Deja, 
atsakymas nebuvo toks, kokio ji 
tikėjosi. Įstaigos vadovas infor-
mavo, kad remonto darbai gali 
užsitęsti iki dviejų mėnesių, nes 
keltuvo detalės bus gaminamos 
ir siunčiamos iš Latvijos. „Ži-
nau, kad siuntų paslaugų siste-
mos veikia Lietuvoje ir Latvijo-
je berods visą parą, naudojausi 
jų paslaugomis. Prekes iš Kini-
jos galima atsisiųsti per tris sa-
vaites, – dėl tokio delsimo ste-
bisi Daiva. – Įsivaizduokite, kad 
60 dienų neišvažiuosiu savaran-
kiškai į darbą, lauką, prekybos 
centrą, polikliniką. Negaliu net 
šuns pavedžioti. Kasdien turiu 
ieškoti pagalbos arba „nešikų“ 
laiptais aukštyn ar žemyn, o tai 
nėra saugu ir patikima, kaskart 
laužau vežimėlį.“

Kauno neįgaliojo jaunimo už-
imtumo centro atstovas Vidas 
Zigmantas sakė pirmą kartą iš-
girdęs apie šį atvejį, nes, pasak 
jo, moteris kreipėsi tiesiai į ap-
tarnaujančią įmonę. V. Zigman-
tas pasakojo, kad prieš 10 me-
tų įrengto keltuvo gedimas – di-
džiulis. Sugedo pagrindinis jėgos 
blokas. Tie keltuvai jau nebega-
minami, todėl reikėjo susisiek-
ti su žmonėmis Latvijoje, kurie 

turėjo atrasti reikiamas keltu-
vo dalis, kurias ir išsiuntė į Lie-
tuvą. Pasak V. Zigmanto, keltuvą 
prižiūrinti įmonė žada, kad šią 
savaitę jis jau bus sutvarkytas.

Daiva tikina, kad ji sugedus 
keltuvui tikrai kreipėsi į minė-
tąjį Neįgaliojo jaunimo užimtu-
mo centrą – pranešė apie ge-
dimą referentei. Pasak moters, 
V. Zig mantas turėjo nedarbingu-
mą, o direktorius atostogavo. Po 
keleto dienų pavyko prisiskam-
binti direktoriui, o jis susisie-
kęs su keltuvą aptarnaujančia 
įmone pažadėjo jį sutaisyti per 
2 mėnesius. 

Jai taip pat buvo pasiūlytos 
alternatyvos, kurios turėjo pa-
lengvinti gyvenimą be keltu-
vo, tačiau moteris jomis nebu-
vo sužavėta.

„Man pasiūlė laiptų kopiklį, 
kuris tinka ne visiems vežimė-
liams. Taip pat reikia mokančio 
juo naudotis asistento bei vietos, 
kur jį sandėliuoti, tad čia nėra 
išeitis“, – portalui teigė moteris.

Nors keltuvas senas ir ne-
begaminamas, pasak Būsto pri-
taikymo neįgaliųjų poreikiams 
skyriaus vedėjo V. Zigmanto,  jo 
pakeisti taip pat neįmanoma, 
nes pagal įstatymą, žmogus ga-
li kreiptis dėl naujo pritaikymo 
tik po 10 metų, o įvykus tokiam 
dideliam gedimui tai irgi nėra 
išeitis, nes viešieji pirkimai už-
trunka ne mažiau nei pusę me-
tų. Specialistas teigė besitikintis, 
kad ši problema bus išspręsta 
bent jau per mėnesį.

2 mėnesius negali išeiti iš namų 
Šarūnas Kubilius http://kaunas.kasvyksta.lt rašo, kad neįgalio-
jo vežimėliu judanti kaunietė jau beveik mėnesį negali savaran-
kiškai išeiti iš savo namų, o už tai atsakingos tarnybos gali tik 
gūžčioti pečiais ir dalinti pažadus.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Raseiniškiai birželio pradžioje 
buvo pakviesti prisijungti prie 
trečiojo Mildutės 365 metrų 
bėgimo. Bėgimas organizuo-
jamas raginant telktis šeimas, 
auginančias vaikus su negalia. 
Šio projekto iniciatoriai ir orga-
nizatoriai teigia, kad visi vaikai 
turi būti mylimi, visi nori žais-
ti, draugauti, juoktis, bendrau-
ti pagal savo poreikius ir gali-
mybes. 365 metrų draugystės 
bėgimas – lyg metų rato, kurio 
kiekviena diena tėvams dova-
noja naujų iššūkių, patirčių, 
pergalių ir meilės dovanų au-
ginant savo ypatingus mažuo-
sius, simbolis.

„Mažoji mūsų šeimos mei-
lės mokytoja – nuostabus vai-
kas, kasdien iš jos ir kartu su 
ja mokomės meilės, atjautos ir 
rūpesčio savo artimu pamokų. 
Didžiausia vertybė – kad mes 
turime ją, kiekvieną dieną – va-
kar, šiandien ir rytoj. Mildutė tu-
ri įvairių sveikatos, raidos sun-
kumų, tačiau, kaip ir kiti pana-
šaus likimo vaikai, yra mūsų vi-
suomenės, mūsų bendruome-
nės dalis. Ir kaip visi vaikai nori 

būti laiminga. Džiaugiamės, kad 
mūsų dukrytės įkvėpta simboli-
nė draugystės ir vienybės šven-
tė tampa šaunia tradicija“, – sa-
ko Mildutės tėveliai Sandra ir 
Donatas Maslauskai.

Šiemet šventę rengti padėjo 
tėvų, auginančių vaikus su ne-
galia, savipagalbos grupė. Gru-
pės susitikimai vyksta kas ant
rą ket virtadienį Raseinių bažny-
čios parapijos namuose. 

Bėgo kaip kas galėjo: veži-
mėliuose, mamai, tėčiui, sene-
liams ant pečių ar rankų, greitai 
ar lėtai, bet visi kartu. Šią gražią 
iniciatyvą, sutelkiančią rajono 
bendruomenės narius ir skati-
nančią aktyviai judėti, sveikai 
gyventi palaikė ir parėmė sa-
vivaldybės administracija. Pats 
jauniausias bėgimo dalyvis – vos 
dviejų savaičių Raseinių gyven-
tojas buvo apdovanotas marš-
kinėliais. 

Organizatoriai ragina kitą-
met į Mildutės 365 m bėgimą at-
eiti šeimas, auginančias ypatin-
gus, negalios paliestus vaikus ir 
prisijungti kuo daugiau juos pa-
laikančių raseiniškių. 

Mildutės 365 metrų draugystės  
ir vienybės bėgimas

Tinklalapyje http://www.regionunaujienos.lt/ spausdinama 
Raseinių rajono savivaldybės informacija apie tradiciniu tapu-
sį renginį. 

Apie mises ir misterius
Fondui „Vienintelė tokia“ rū-

pi ir rimti, ir paprastesni dalykai. 
Jei neįgaliesiems patinka gražuo-
lių rinkimai, vadinasi, reikia juos 
organizuoti. Fondo tinklapyje 
pranešama: šiemet pirmą kartą 
įvyks Lenkijos misterio vežimė-
lyje rinkimai! Fondas jau seniai 
ruošiasi šiam konkursui. Vis kil-
davo problemų problemėlių, o 
norėta, kad šis konkursas profe-
sionalumu nenusileistų populia-
riesiems „Lenkijos mis vežimėly-
je“ rinkimams. Dabar jau tvirtai 
nutarta: viskas parengta, rudenį 
misteris bus išrinktas!

O misės gyvena savo ritmu. 
Vos prasidėjus vasarai paaiškė-
jo 4ojo „Lenkijos mis vežimėly-
je“ konkurso finalininkės. Dešimt 
jų išrinko autoritetinga komisi-
ja, dar dviejų vietų likimą spren-
dė internautai. Pastarieji buvo 
ypač aktyvūs. Už į finalą pateku-
sias gražuoles balsavo po kelis 
tūkstančius internautų. Liepos 
pradžioje finalininkės susirinks 
Lenkijos sostinėje, dalyvaus fo-
tosesijose, makiažo, choreografi-
jos pamokose. Tiek pastangų bus 
įdėta, kad finalas (jis vyks liepos 
16 dieną Varšuvos Bemovo amfi-
teatre) atrodytų kuo įspūdingiau. 
Nugalėtojai karūną uždės pernai 
ją laimėjusi Katažyna Koziol.

Rengiant grožio konkursus 
vyksta ir kitų įvairių reikšmin-
gų akcijų. Atsiranda savanorių 
mokymai, parengiamas kalen-
dorius su finalininkių nuotrau-
komis (jame negailestingai lau-
žomi stereotipai) ir pan.

Veikiama įvairiomis 
kryptimis

Fondas prieš porą metų įstei-
gė modelių agentūrą – čia įdarbi-
namos ne tik gražios, bet įdomios 
asmenybės. Modelio judėjimo 
būdas neturi reikšmės, nes gro-
žis lengvai įveikia visus barjerus. 
Šiai agentūrai priklausančios ne-

Susivienijo negalią 
turinčios moterys 

įgalios merginos filmuojasi rekla-
mose, dalyvauja įvairiuose rengi-
niuose. Į agentūros tinklapį deda-
mos modelių nuotraukos.

Facebook grupei „Vienintelė 
tokia mama“ priklauso beveik 
du tūkstančiai neįgalių moterų 
ir merginų. Motinystės klausi-
mas čia – pats svarbiausias. Ne-
įgalios mamos patiria daug sun-
kumų, joms reikia medikų ir kitų 
specialistų patarimų. Konsulta-
cijų skyrelyje naudingumu išsi-
skiria teisiniai klausimai. Ypač 
svarbu priminti apie besikei-
čiančius įstatymus, tų permai-
nų įtaką neįgaliųjų gyvenimui. 
Pavyzdžiui, gaunantieji neįgalu-
mo pensijas Lenkijoje gali dirb-
ti, bet jų uždarbis negali viršyti 
tam tikros sumos, o ta suma vis 
kita, todėl labai pravartu, kad fa-
cebook puslapiuose ne vien pra-
mogaujama, čia randama vietos 
ir svarbiai informacijai.

Tačiau neužsisklendžiama 
savų problemų rate, kviečia-
ma dalyvauti ir kitų visuome-
ninių organizacijų akcijose. Vi-
są šį mėnesį internete parda-
vinėjami marškinėliai, išpiešti 
rožiniais ir violetiniais druge-
liais. Tai – kampanijos „Padedu, 
nes myliu“ dalis. Surinktos lėšos 
bus perduotos tiems, kam jų la-
biausiai reikia – vargstantiems, 
ligoniams.

Vargina tie patys 
rūpesčiai

Per Lenkijos miestus keliau-
ja įspūdinga paroda „Tėvystė be 
barjerų“. Didžiuliuose stenduose 
eksponuojamose nuotraukose – 
neįgalūs tėvai su savo vaikais. 
Stendai statomi ten, kur vaikšto 
daug žmonių. Nuotraukos rėkte 
rėkia: žiūrėkite, mes irgi galime 
būti tėveliai ir mamytės!

Ši kilnojamoji paroda jau 
aplankė ir Bydgoščių, kuriame 
gyvena Joana Niezgodka. Apie 
šią jauną moterį daug rašoma, 
diskutuojama. Pasitaiko ir pik-

tų atsiliepimų („vaikai jai reika-
lingi tik tam, kad jie pasirūpin-
tų savo mamyte“). Joanos ūgis 
nesiekia nė metro. Ji niekada 
neįstengė vaikščioti, kiek save 
pamena – vis vežimėlyje ir ve-
žimėlyje, ne viename, tai kita-
me. Dabar važinėja labai mo-
derniu ir gražiu.

Joanos kaulai nuolat lūžta. 
Tikrai niekas nenumatė, kad ji 
įstengs sukurti šeimą ir net gim-
dyti vaikus. Joana turi dvi dukre-
les – Michalinką (1 metukų) ir Zu-
zaną (3 metų). Rodos, tokia išskir-
tinė mama turėtų būti apgaubta 
ypatingo dėmesio, tačiau jai tenka 
spręsti tas pačias problemas, kaip 
ir kitoms neįgalioms mamoms. 
Nuvykusi į vaikų darželį, ji negali 
palydėti dukrelės iki grupės, nes 
įėjimas nepritaikytas neįgalie-
siems. Ji negali savarankiškai iš-
riedėti iš namų, nes negauna lei-
dimo įrengti keltuvą. Prieštarauja 
ir kaimynai, ir priešgaisrinės ap-
saugos specialistai. Joana kaltina 
pati save: prieš perkant butą, de-
rėjo visas šias subtilybes iš anksto 
išsiaiškinti. Ir nors ji gyvena pir-
mame aukšte, tarp laisvės ir ne-
laisvės – aštuoni laiptai, kurių ji 
pati negali įveikti ir visuomet tu-
ri šauktis pagalbos.

Toks gyvenimas. Turi pats 
apie viską pagalvoti ir pasirūpin-
ti. Aktyvioji Joana, niekada neuž-
sisėdinti namuose, net ir specia-
liai išmokytą šunį Silvą įsigijo ne 
tam, kad jis nuo žemės paduotų 
iškritusį iš rankų veidrodėlį. Aiš-
ku, jo visokia pagalba praverčia, 
bet svarbiausia – grįžtant vėlai 
namo jis bėga šalia lyg asmens 
sargybinis. Joana kartą pagalvo-
jo, kaip lengva būtų kokiam chu-
liganui išversti ją į gėlyną ir pa-
vogti brangų elektrinį vežimėlį. 
Juk neretai važiuoja visai viena. 
Dabar, kai šalia puškuoja Silva, 
maža moteris jaučiasi visai ra-
mi ir... laisva.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BalIKIENĖ

Nepaisant negalios Joana Niezgodka susilaukė 2 vaikų.

„Vienintelė tokia“ – fondas, kuris vienija neįgalias mamas.
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paŠėlusi draugystė

Juokas
Laimė 
Kaip lengvas pūkas
Kaip rytinė braškių uogienė
Paragavęs įsimylėsi tą skonį

Nutrūkusi nuo tėvų meilės
Begalinio rūpesčio
Draugystė nepriklauso nuo atstumo
Jei atrandi žmogų
Pakvaišusį nuo gyvenimo svaigulio

Nesvarbu kad jūrą ištaškysi
Į visas puses
Vis tiek bangų puta

Sujungs į vieną koliažą
Pakvaišusių merginų draugystę

artuma

Vaikystės pėdutėmis
Brendu per nuotrupas
Link savo gimtinės
Atmintyje mano žemės širdis
Pušis mena paslaptį
Žuvėdros ant mėlynos bangos
Krykštauja saulėlydžio peizaže
Suaugau
Išskrendu mintimis
Kur yra daugiau gyvenimo

Eglė BaRaNaUSKaItĖ, Palanga

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo 
rubrikas; „Aplinka visiems,“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“.

Vieną karštą birželio popie-
tę, pagirdęs ir perkėlęs ga-

nykloje gyvulius, smagiai nusi-
teikęs bėgau pievų takeliu. Len-
gvai peršokau upelį. Striksėda-
mas šokinėjau nuo kupsto ant 
kupsto. Stengiausi užminti basa 
koja kurmrausius. Netoli namų 
užilsęs, bet laimingas, griuvau 
į aukštą žolę. Gulėdamas aukš-
tielninkas, ilgai žiūrėjau į mėlyną 
dangų. Kaip mažytis blizgantis 
taškelis brėžia baltą dūmų juos-
tą. Ji plečiasi, didėja, trūkinėja, 
virsta keistų formų debesėliais. 
Galiausiai išsisklaido danguje, 
susilieja su kitais debesimis. 

– Aš čia! – atsiliepiu į kelintą 
mamos raginimą pareiti namo. 
Pašoku ir dumiu takeliu, brauk-
damas delnais per švelnias dobi-
lų galvutes. Bėgdamas pro rugių 
lauką, stengiuosi pirštais sučiupti 
prinokusią varpą. Galiausiai pusė 
varpos delne. Kramtau minkštus 
grūdus, burnoje jaučiu rugių sko-
nį. Pasibaigus rugiams, prasideda 
bulvių laukas. Iš po basų kojų pa-
kyla gelsvas smėlio debesėlis. Lė-
tai leidžiasi į vagą ant bulvių, bu-
rokų, žolės. Plonytis sluoksnis nu-
gula ant varnalėšų lapų. Prisiski-
nu kibių ir pasidarau antpečius. 
Ant krūtinės prisisagstau indė-
niškų ženklų, pilnas kišenes pri-
sikišu šovinių – nutariau skelbti 
broliui karą, kad nepadėjo per-
kelti karvės, pagirdyti veršiuko, 
avies. Parbėgęs į kiemą, pasisle-
piu už namo kampo ir laukiu, kai 
pro duris pasirodys brolio galva. 

– Ugnis! – sušunku ir pa-
leidžiu šūvių seriją. Ant galvos 
išauga ragai. Drabužiai apkim-
ba kulkų krūva. 

– Aš nesutinku taip kariauti! – 
šaukia Rimantas, plėšdamas nuo 
savęs kibius ir taikliai mesdamas 
į mane. – Duok ir man šovinių! 

– Neduosiu! 
– Tada aš nesakysiu, ką ra-

dau pušyne! 
– Pasakyk!
– Nesakysiu. Nustok mėtęs, 

tada gal ir pasakysiu! – prašo 
Rimantas.

– Na jau gerai, gerai, nebeka-
riauju, tik sakyk, ką radai. 

– Prisimeni tą vietą Plaipinė-
je, prie maro kapų, prie upelio, 
kur ant kalno griaustinis suskal-
dė į šipulius didžiulę eglę, kur 
kyšo iš krūmų geležinis kryžius, 
o šalia auga obelis? Eidamas pro 
šalį, pagalvojau, pažiūrėsiu, ar 
šiemet daug obuolių užderė-
jo. Papurčiau šaką ir išsigandęs 
pašokau į šoną. Virš galvos su-
zvimbė tartum vapsvų spiečius. 
Atsitempiau ilgą kartį. Dabar aš 
joms parodysiu, kaip kandžio-
tis! Atsargiai palenkiau šaką ir 
nustebau išvydęs didžiulį korį, 
pūpsantį ant šakos. Suabejojau, 
ar čia vapsvos. Daug mažesnės... 
šviesesnės... bitės... Labai apsi-
džiaugiau, suradęs laukinių bičių 
spiečių. Pamečiau kartį. Lengvai 
šokinėdamas per kupstus, nudū-
miau namo pasisakyti, ką radau. 

Stasys, Rimantas ir aš sugulėm 
prie namų į aukštą smilgų žo-

lę, kūrėm planus, kaip paragau-
ti medaus. Įkyriai puolė muse-
lės, žieduose garsiai dūzgė bitės, 
aplinkui skraidė kamanės, vėda-
vo sparneliais drugiai. Čia pat už 
rugių lauko stovėjo aukštas miš-
kas. Traukė, kvietė į žalią savo 
prieglobstį. Gyvuliai jau suvaryti 
į tvartus. Popietė laisva. Kaip pa-
ragauti laukinių bičių medaus?! 
Jau vien nuo tų žodžių salo šir-
dis. Bet kaip prie jų prieiti ir pa-
imti medaus? 

– Aš mačiau, – pašoko Sta-
sys, – kai buvau nuvažiavęs 
pas tetą. Ten bitininkas iš avi-
lio ėmė medų. Privaišino visus. 
Koks skanumėlis! Prisišveičiau 
va tiek, – ir parodė ranka į kaklą. 

Stasys smulkiai nupasakojo, 
kaip darbavosi bitininkas, kaip 
buvo apsirengęs, kas jam padė-
jo. Po neilgos valandėlės visi trys 
jau stovėjom prie obels. Jeigu kas 
nors tuo metu būtų ėjęs pro šalį 
ir pamatęs mus keistai apsiren-
gusius, būtų nustebęs. Visi apsi-
muturiavę iki galvos vyresniųjų 
brolių drabužiais. Ant veidų – 
rėčiai, kad būtų matyti. Kaklai 
aprišti skarelėmis. Ant rankų – 
pirštinės. Nė menkiausio plyše-
lio, pro kurį galėtų prasiskverb-
ti laukinės bitės. Atidžiai apžiū-
rėjome obelį. Šakos tankios, bus 
sunku prieiti. 

– Kas pirmas lips? 
– Stasys! Jis geriausiai žino, 

kaip kopinėti medų, – draugiš-
kai juokavome. Aš laikiau puo-
dą, į kurį Stasys sudės korius su 
medumi. Rimantas užtaisė ply-
šius, nuvaikė bites. Stasys jau 
įsikapanojo į obelį. Mes jam iš 
paskos. Šakos aštrios, skaudžiai 
badėsi! Stasys atsargiai prislinko 
prie pat didžiulių korių kupsto. 
Bitės įnirtingai puolė neprašytus 
įsibrovėlius, įkyriai skverbėsi už 
drabužių, lindo už apykaklės. 

– Ajajai! Įgėlė į veidą! – sukli-
ko Stasys. Viena ranka laikėsi už 
šakos, kita taisė rėtį, nusprūdu-
sį nuo veido. O bitės, rodos, to ir 
telaukė. Puolė kaip debesis kan-
džioti veidą. Tas, rėkdamas ne sa-
vo balsu, liuoktelėjo žemėn, kartu 
su savim nuplėšdamas bičių ko-
rius. Tūkstančiai įsiutusių bičių 
puolė mus su Rimantu, neišlai-
kęs skausmo, šokau žemėn pas-
kui Stasį. Krintant netyčia užsika-
bino kelnės už šakos. Taip ir likau 
kabaroti žemyn galva ore. Plikas 
kojas bitės dabar smaigstė geluo-
nimis. Šaukiausi pagalbos, net vi-
sas miškas aidėjo. Stasys nurūko 
toliausiai, net mano šauksmo ne-
išgirdo. Gerai dar, kad Rimantas 
netoliese gynėsi nuo pakvaišusių 
bičių. Atbėgęs nutraukė nuo ša-
kos su visu kelnių rietu. Į namus 
slinkome lėtai. Tėvams pasakėme, 
kad žaisdami slėpynių įkritome 
į bulvių rūsį, kur buvo didžiulis 
vapsvų korys. Kol išlipome, ir su-
kandžiojo visus. Mama ištepė su-
geltas vietas. Skausmas sumažėjo. 

Kitą dieną ėjau per dobilie-
ną prie gyvulių. Iš tolo ste-

bėjau, kaip darbuojasi bitės. Jos 
skraidė nuo balto prie raudo-
no dobilų žiedelio. Užsiėmusios 
savo darbu, nekreipė dėmesio į 
mane. Bet staiga nei iš šio, nei iš 
to viena pakilo ir ėmė sukti ra-
tus apie galvą. Atsiminiau vaka-
rykštę dieną, per kūną nubėgo 
virpulys, suskaudo sukandžio-
tas kojas, rankas. Tik toliau prie 
baltų žiedų pamačiau skraidan-
čią kamanę. Nutūpė ant žiedo – 
net stiebas nulinko. Prisirinkusi 
žiedadulkių krovinį, sunkiai at-
siplėšė nuo gėlės ir garsiai zyz-
dama tarsi bombonešis paki-

lo neaukštai virš dobilienos ir 
ėmė skrieti. Bėgau jai iš paskos. 
Štai skrenda visai neaukštai... 
leidžiasi ant žemės. Šmurkšte-
lėjo ir pradingo kurmių išraus-
tame urvelyje. 

– Viskas aišku! Čia jos gyvena! 
Reikia šią vietą gerai įsidėmėti! 

O kartais būdavo, vejuosi užil-
sęs kamanę per lauką. Ji ky-

la aukštyn, aukštyn... vis greitėja... 
susilieja į vos matomą taškelį ir iš-
nyksta prie pat balto beržynėlio. 
Uždusęs giliai alsuoju, žvalgausi 
į klevus, liepas... Žvilgsnis susto-
ja prie gandralizdžio. Prie namų 
gandrai, įdomu, išsiperėjo ar dar 
ne? Lizde nieko nematyti. Gal at-
skris tėvai? Tada ir pasirodys jau-
nikliai, kai juos maitins. Štai kaip 
tik iš priešingos pusės atskrenda 
gandras. Snape kažką ilgą neša. 
Kai priskrido arčiau, pamačiau, 
kad kietai sužnybtame snape be-
viltiškai raitėsi gyvatė. 

– Brrrru, – nusipurčiau. 
Praėjusią vasarą uogaujant 

tetai į koją įkando gyvatė. Ko-
ja ištino. Pasidarė bloga. Smar-
kiai vėmė. Brolis Antanas sku-
biai išvežė į ligoninę. Parvažia-
vęs pasakojo: 

– Gerai, kad suspėjote! – pa-
sakė daktarai. – Jeigu ilgiau bū-
tumėte užtęsę, galėjo net mirti. 

– Koks geras tas gandras! – 
pagalvojau. Kaip aš jį myliu! 
Daugiau niekad neleisiu baidyti 
kaimynų Proncei! Tegu varlinė-
ja po mūsą lanką! Tegu sau sto-
vi ant vienos kojos kiek patinka! 
Jeigu jau gandrai išsiperėjo, tai 
ir varnoms laikas būtų. Reikėtų 
įlipti į eglę pažiūrėti! Gal jau viš-
tos kiaušiniai prasikalė? Senokai 
įdėjome su Rimantu į varnų liz-
dą. Jei pražiopsosi, gali užkapoti. 
Grįždamas iš gyvulių, pažiūrėsiu. 
Dabar nėra laiko, – pagalvojau. 

– Na, žalioji, gerti nori? Ko 
murksai, neėdi žolės? Nenuė-
dei tos pačios, numindžiojai, nu-
šliaužiojai su grandine. Kur aš ta-
ve geriau pririšiu? Einame arčiau 

Laukinės bitės 
Baltiejaus miežių. Ten mačiau 
žalių dobilėlių. Vesdamas karvę, 
kartu paėmiau ir veršiuko gran-
dinę. Tas pradėjo bėgioti. Ištrūko 
iš mano rankos, pabėgo keliolika 
metrų ir ėda žolę prie pat Baltie-
jaus miežių ribos. Pririšau karvę, 
einu atsivesti veršiuko. 

– Palauk! – išgirdau griežtą 
balsą. Numetęs į šoną dalgį, Bal-
tiejus skubiai kopė į kalną. Aš 
viršuje laukiu ir galvoju: „Ko jam 
reikia iš manęs?“ Buvau girdėjęs 
daug negražių kalbų apie jį. Kai 
priėjo arčiau, negera nuojauta 
persmelkė visą. Bėgti nebėgti, – 
pagalvojau, bet likau stovėti vie-
toje. Tėvai visada liepdavo klau-
syti vyresniųjų. Veidas buvo at-
šiaurus, atstumiantis, lūpos pra-
sivėpė, pasirodė dantys. Išsigan-
dau nejuokais. Bėgti buvo per vė-
lu. Stipri vyriška ranka sugriebė 
už krūtinės. Sutraškėjo baltiniai. 

– Tai ko, šunsnuk, leidi ver-
šį į mano miežius? – sušvokštė 
pro dantis. 

– Tai kad neįėjo dar, – su-
šnibždėjau persigandęs tyliai. 

– Atsirado snarglys, mat dar 
mokys mane kaip gyventi?! 

Pakėlė į orą, apsuko ir tren-
kė į žemę. Nuo smūgio prara-
dau sąmonę. Atsigavęs išgirdau 
žodžius: 

– Kad turėčiau pagalį, už-
muščiau kaip šunį! Nusprogtum 
čia pat vietoje! 

Norėjau pašokti ir bėgti, ta-
čiau nebuvo jėgų pasikelti. Silp
numas apėmė visą kūną! Vos ga-
lėjau į šoną pasukti galvą. Tarp 
klevų ir liepų viršūnių, kur kale-
no gandrai, švietė didelė raudona, 
krauju pasruvusi saulė. Tokią pa-
čią kruviną saulę regiu ir šiandien, 
po daugelio metų (tokia ir išliko 
visam gyvenimui). Po sumušimo 
pradėjo silpti regėjimas. Vėliau, 
nelaimingai susiklosčius aplinky-
bėms, jau niekad nebegalėjau gro-
žėtis nuostabiąja saulės šviesa.

Pertas ZaBItIS
Raseinių r.

Po lietaus. Kastyčio Turevičiaus nuotr., Šakių r.
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