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Jurgita Masiulionytė neįgaliesiems skirta rampa saugiai nusileido iš traukinio vagono. 

Saugos diržu pritvirtinus Ramunės Šidlauskaitės vežimėlį, jau galima keliauti.  

Vasarą apsilankyti pa-
jūryje – daugelio svajo-
nė. Baltija vilioja ir neį-
galiuosius, tačiau ne visi 
ją gali išvysti, nes neturi 
ar patys nevairuoja au-
tomobilio. Šią problemą 
išspręsti padės „Lietuvos 
geležinkeliai“ – nuo va-
saros pradžios maršrutu 
Vilnius–Klaipėda–Vilnius 
pradėjo kursuoti naujieji 
dyzeliniai 730 ML trau-
kiniai. Iš sostinės į uosta-
miestį kiekvieną dieną jie 
važiuoja keturis kartus. 

Aplinka visiems

Specialioji mokykla „Atgaja“, kurioje mokosi in-
telekto ir kompleksinių sutrikimų turintis 7–21 
metų jaunimas, Vilniuje organizavo eurointegra-
cinę savaitę ,,Žaidimai be sienų“. Joje dalyvavo 
90 žmonių: 16 sportininkų, sėdinčių vežimėliuo-
se, 32 savarankiškai judantys sportininkai, tre-
neriai ir savanoriai iš 8 Europos šalių: Lietuvos, 
Lenkijos, Čekijos, Belgijos Vokietijos, Olandijos, 
Vengrijos, Slovakijos. Sporto ir pažintiniai ren-
giniai buvo skirti jaunuoliams, turintiems įvai-
rių negalių. 

Integracijos keliu Tikslas ne tik suvienyti, bet ir 
atkreipti dėmesį į problemas

Šventė Europoje vyksta nuo 1991 
metų, kai, griuvus Berlyno sienai, neį-
galius vaikus mokę pedagogai nuspren-
dė, kad reikia griauti ir sienas, skirian-
čias neįgaliuosius ir likusią visuome-
nės dalį. Mokytojai į susitikimą sukvie-
tė mokinius iš 4 šalių, pažinčių ir ben-
draminčių ratas plėtėsi, tad šventė ta-
po tradicinė. Iš pradžių vykusi kasmet, 
šiuo metu ji organizuojama kas dveji 
metai ir kaskart vyksta vis kitoje Eu-
ropos šalyje. 

Du dešimtmečius Europoje 
gyvuojanti šventė atkeliavo į Lietuvą

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Vokietijos komanda renginių metu spinduliavo gerą nuotaiką.

gali patekti specialiai tam skir-
ta mobilia rampa (nuovaža). Va-
gone yra dvi sulankstomos skir-
tingo ilgio rampos, galinčios iš-
laikyti 300–350 kg svorį.

Vagono viduje – daug erdvės. 
Yra numatytos vietos dviem neį-
galiųjų vežimėliams. Čia jie pri-
tvirtinami saugos diržais. Yra ga-
limybė ir persėsti į šalia esančias 
patogias sėdynes. 

Erdvus, patogus ir sanitari-
nis mazgas. Visa įranga jame pa-
žeminta: rateliuose sėdintiems 
keleiviams lengvai pasiekiama 
kriauklė, nuleistas veidrodis, 
prie kriauklės ir klozeto įrengti 
porankiai. Įvairiose vietose čia 
įtaisyti ir keli SOS mygtukai, kad, 
kilus problemų, neįgalusis galė-
tų išsikviesti pagalbą. 

Vagone įrengtas ir karštų 
gėrimų automatas. Juo gali nau-
dotis ir rateliuose sėdintys ne-
įgalieji: visi mygtukai lengvai 

pasiekiamame aukštyje. Už ka-
vos puodelį galima atsiskaityti 
ir kortele. 

Neįgalių ekspertų 
nuomonė – labai svarbi

Nors pirmieji modernūs trau-
kiniai – jau kelyje, iki rudens AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ įsigis dar 
kelis tokius traukinius (iš viso 
bus 7). Keleivių vežimo direkcijos 
Aptarnavimo departamento di-
rektoriaus pavaduotojo Andriaus 
Petrušio teigimu, bendrovei svar-
bu žinoti, ar neįgaliesiems skirto 
traukinio vagono pritaikymas ati-
tinka jų poreikius, ar dar reikėtų 
kažką patobulinti. Todėl „Lietu-
vos geležinkeliai“ surengė susi-
tikimą su rateliais judančiais ne-
įgaliaisiais, kad šie realiai įvertin-
tų traukinių pritaikymą riboto ju-
dėjimo asmenims. 

Nors ekspertų vaidmenį at-
likusios trys rateliais judančios 

Lietuvos žmonių su negalia są-
jungos (LŽNS) atstovės – Ginta 
Žemaitaitytė, Jurgita Masiulio-
nytė ir Ramunė Šidlauskaitė – 
esminių trūkumų neįžvelgė, vis 
dėlto atkreipė dėmesį į šiokį tokį 
nerimą keliančius dalykus. 

Pirmiausia – tai rampų sta-
bilumas. „Lietuvos geležinkelių“ 
atstovų teigimu, jos išbandytos 
ir atlaiko net didesnį svorį nei 
parašyta (per 300 kg), tačiau, 
pasak J. Masiulionytės, važiuo-
jant jaučiasi, kaip rampa įlinksta, 
nors jos vežimėlio svoris tik apie 
60 kg. „Ar elektriniu vežimėliu 
buvo bandoma patekti į trauki-
nį?“ – teiravosi G. Žemaitaitytė, 
nerimaudama, kiek rampa įlinks 
nuo kelis kartus didesnio svorio 
ir kaip jausis jame sėdintis žmo-
gus. Pasak jos, net jeigu į pagal-
bą suskubs traukinio palydovas, 
nereikėtų pamiršti, kad sunkes-
niam keleiviui padėti nėra len-
gva. Be to, kai kurie žmonės ir 
taip nesijaučia saugūs stumia-
mi aukštyn, o jeigu pagrindas 
nestabilus, tai gali sukelti dar di-
desnį išgąstį. 

G. Žemaitaitytės teigimu, 
svarbu atkreipti dėmesį ir į ki-
tus dalykus, pavyzdžiui, perono 
aukštį, jo plotį. Jeigu peronas ge-
rokai žemiau, linkstanti rampa 
atrodys dar nesaugesnė. O trum-
pesnė rampa pakankamai stati. 

Į Baltijos pajūrį – neįgaliesiems 
pritaikytais traukiniais

Neįgaliesiems pritaikytas 
vagonas 

Vasaros pradžioje į kelionę 
leidosi trys Lenkijoje pagaminti 
modernūs žemagrindžiai trau-
kiniai. Jų sąstate – trys vagonai 
(jais galės keliauti 150 kelei-
vių), vidurinis – visiškai pritai-
kytas neįgaliesiems. Keleiviams 
nepasiklysti padeda specialiais 
ženklais pažymėtos vagono du-
rys. Ant jų – ne tik neįgaliojo 

ženklelis, bet ir SOS mygtukas, 
kurį paspaudęs neįgalusis visa-
da sulauks traukinio personalo 
pagalbos. 

Į neįgaliesiems pritaikytą va-
goną rateliais judantys keleiviai 

Aldonos Milieškienė nuotr. 



Fundamentaliuose biologijos mokslo tyrimuose at-
skirti, ar bandymai vyksta mėgintuvėlyje (,,in vi-

tro“), ar gyvame organizme (,,in vivo“), buvo naudo-
jami du trumpiniai. Toks raidžių žaismas žodžiuose 
tik iš filologinės pusės atrodo nereikšmingas. Realy-
bėje šių žodelių įrašymas prie mokslinio tyrimo kei-
čia visą esmę. 

Į bakterijų, augalų ir gyvūnų gyvybinę erdvę moks-
lininkai įsiveržė prieš kelis dešimtmečius: inžinerinė 
genetika ten karaliauja kaip savo namuose. Antibioti-
kai, modifikuoti augalai, klonuoti gyvūnai jau nieko ne-
stebina. Ką galima ,,sukurti“ vien radioaktyvaus švitini-
mo būdu, mums pati gamta pademonstravo Fukušimos 
atominio sprogimo rezultatais: agurkų vaisiai su iš šo-
nų augančiais lapais, milžinais virtę ridikai, po visą au-
galą (ant lapų, stiebų, šaknų) išsibarstę žiedai – tai tik 
regima pasekmė. Deja, toks poveikis yra ir gyvūnams, 
ir žmogui, tik ,,rezultatai“ apčiuopiami ne iš karto. 

Kalbant apie dirbtinį moters apvaisinimą sąvokos 
tarp eksperimentų ,,in vitro“ ir ,,in vivo“ visiškai susi-
painioja. Neseniai Seime priimtas prieštaringai ver-
tinamas Pagalbinio apvaisinimo įstatymas yra tik vi-
so to proceso maža dalelytė. Nepriėmus šio įstatymo, 
gyvensime kaip viduramžiais, – argumentuoja vieni, 
priėmus dar labiau apsunkinsime nevaisingų šeimų 
padėtį, – argumentuoja antri. Statistika mums nepa-
lanki – visoje Europoje šis įstatymas jau seniai veikia. 
Dabar, įstatymą pagaliau priėmus, net pats sveikatos 
apsaugos ministras viliasi, kad... prezidentė jį vetuos. 

Svarstant įstatymą, visuomenė, medikai ir net par-
lamentarai pasidalijo į dvi stovyklas. Skandinavijos, 
Europos šalyse pagalbinio apvaisinimo būdu gimę 
kūdikiai sudaro 3–4 %. Galima atlikti net genetinius 
esančių ,,in vitro“ embrionų tyrimus, nustatyti lytį. 
Taigi galimybės begalinės, bet šioje srityje ir piktnau-
džiavimo būdai – beribiai. Užšaldytus embrionus auk-
so kaina superka privačios klinikos, kurios iš jų išski-
ria kamienines ląsteles ar naudoja kaip organų ,,mai-
šelius“ (augina prijungę prie mitybinių terpių organų 
transplantacijai). 

Man visa ši diskusija labai primena ir su negalia su-
sijusių įstatymų svarstymus – už neįgaliuosius spren-
džia sveiki žmonės. Kaip ir šiuo atveju, diskutuoja vi-
si, kas tik gali, o pavienių nevaisingų šeimų balsai vos 
vos girdimi. Diskusijos mastas ir priešingų stovyklų 
replikos aiškiai rodo, kad dabartiniame įstatyme yra 
daug prieštaravimų ir jis turi būti atidėtas tolesnėms 
diskusijoms. Belieka tik laukti išmintingo prezidentės 
sprendimo. Nors ką jis pakeis? Lietuvoje jau seniai yra 
vykdomas pagalbinis apvaisinimas. Pasiturinčios šei-
mos jau augina tokiu apvaisinimo būdu gimusius vai-
kus. Dabar tik siekiama, kad dalis tų procedūrų būtų 
finansuojamos, nes procedūros labai brangios (vie-
nos procedūros kaina 3000 eurų, o draudžiant užšal-
dyti embrionus, kainuos 2–3 kartus brangiau) ir kai 
kurioms šeimoms yra neprieinamos. Nepasiekiamos 
jos ir neįgaliesiems. 

Skandinavijos šalyse jauniems, patyrusiems stu-
buro traumą ar susirgusiems sunkia liga jaunuoliams 
tuoj pat paimama ir užšaldoma lytinių ląstelių, kad vė-
liau žmogus galėtų pagalbinio apvaisinimo būdu su-
silaukti vaikų. Bet Lietuvoje nėra net lytinių ląstelių 
banko, tad sukūrę šeimas neįgalieji vėliau neturi jo-
kių galimybių turėti vaikų ir apie tai nediskutuojama 
jau trečias dešimtmetis. Galime tik pasiguosti tuo, kad 
esame paskutinė šalis Europoje, priėmusi katalikybę 
(atsilaikėme net 400 metų), gal ir šioje diskusijoje iš 
po sąmonės išlenda sveiko proto nestokojanti mūsų 
pagoniškoji prigimtis? O ir pirmą klonuotą avytę Doli 
reikėtų prisiminti – kiek paaugusi ji tapo tokia agre-
syvi, kad teko ją užmigdyti. Manau, kad Gamta yra už 
mus daug išmintingesnė ir prieštaringose situacijose 
reikia įsiklausyti į jos balsą...

Pravartu įsiklausyti  
į Gamtos balsą

Apie tai,
kas

jaudina
Akmenės r.:

 „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Albina Balodie-
nė pasidalijo įspūdžiais iš 
įdomios kelionės į senąją 
Lietuvos sostinę.

Gražią vasaros pra-
džios dieną Akmenės ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
Akmenės padalinio nariai 
išsiruošė kelionėn į Tra-
kus. Nors netrumpas, ke-
lias neprailgo.

Atvykę grožėjomės 
ežerų ir gamtos panora-
ma, plaukiojome laivu po 
Galvės ežerą, aplankėme 
Trakų pilį, susipažinome 
su šios pilies ir senosios 
Lietuvos sostinės istorija, 
apžiūrėjome tai liudijan-
čius eksponatus. Aplankė-
me Švč. Mergelės Marijos 

Išvyka į Trakus

bažnyčią, apžiūrėjome vi-
są miestą... 

Ragavome ir nacionali-
nio karaimų patiekalo – ki-
binų, užsigerdami sultiniu. 

Diena pasitaikė graži, neli-
jo, tad buvo malonu pasi-
vaikščioti po Trakus. Grįž-
dami užsukome į Burbiš-
kių dvarą. 

Nuoširdžiai dėkojame 
Akmenės padalinio vado-
vei Vidai Veignorienei už 
surengtą įsimintiną ke-
lionę.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

  „Bičiulystei“ parašiusi 
Janina Pranaitienė pa-
sidalijo Nidoje patirtais 
įspūdžiais.

Sakoma, kad vasarą ir 
akmuo kruta. Nuo anks-
tyvo pavasario juda, kru-
ta ir Jurbarko rajono neį-
galieji. Jau buvo suorgani-
zuotos kelios ekskursijos, 
surengti keli renginiai, o 
birželio viduryje grupė 
Jurbarko rajono neįgalių-
jų ilsėjosi Nidoje.

Dėl nepastovaus oro 
atvykusieji poilsį rinko-
si atskiromis grupelėmis, 
pagal savo pomėgius. Vie-
ni tuojau nuskubėjo pasi-
sveikinti su jūra, kiti lai-
vais plaukiojo mariose. 
Kas aplankė kapinėse sa-
vo mirusius artimuosius, o 
kas tiesiog grožėjosi smė-
lio kopomis, kitais Nidos 
stebuklais. 

Kartu atvykęs meni-
ninkas Zigmas Morlencas 
iškart paniro į kūrybą: ei-

Jurbarkas: Nida mus sutiko svetingai

davo sutikti saulėtekių, 
ieškojo išskirtinių vaizdų, 
o prieš išvykstant suruošė 
savo tapybos kūrinių paro-
dą. Visi stebėjomės jų gro-
žiu ir per tokį trumpą laiką 
sukurtų paveikslų gausa.

Grupelė poilsiautojų 
maršrutiniais autobusais 
nuvyko į Smiltynėje įsikū-
rusį Jūrų muziejų ir delfi-

nariumą pasigrožėti del-
finų atliekamais triukais. 
Moterys net į Nidą atsi-
vežė rankdarbių ir, esant 
blogam orui, tęsė pradė-
tus darbus.

Kadangi neįgalieji bu-
vo atvykę iš įvairių rajono 
vietų: Veliuonos, Smali-
ninkų, Jurbarkų, Jurbarko 
miesto, tai vieną vėjuotą, 

lietingą pavakarę susirin-
kome į bendrą pabuvimą 
prie arbatos puodelio. Ar-
timiau susipažinome, pa-
bendravome, prisiminė-
me jaunystėje dainuotas 
dainas, pasikeitėme adre-
sais ir jau turime naujų 
bičiulių. Paskutinę poilsio 
pavakarę stebėjome virš 
Nidos uosto aukščiausios 
klasės akrobatinio skrai-
dymo meistro Jurgio Kai-
rio atliekamus viražus.

Poilsiautojus nuolatos 
globojo Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Vida Pie-
niutienė – lankė kamba-
riuose, stengėsi visur jiems 
padėti. Už tai jai esame 
labai dėkingi. Už suteik-
tą transportą ačiū taria-
me „Jurbarko Vilties“ va-
dovei Reginai Andriuškie-
nei, o vairuotojui Stasiui – 
už nuoširdžias paslaugas. Į 
namus grįžome gerai nusi-
teikę ir laukiame naujų pa-
kvietimų į išvykas. 

Akmenės neįgalieji grožėjosi senąja Lietuvos sostine.

Jurbarko rajono neįgalieji grožėjosi Nida.

  Anykščiuose patirtais 
įspūdžiais dalijasi laiškelį 
„Bičiulystei“ atsiuntusi Bi-
rutė Alūzienė.

Kelmės rajono neįgalių-
jų draugijos nariai išsiruo-
šėme į kelionę po Anykš-
čių kraštą. Viešnagę pradė-
ję nuo Puntuko, aplankėme 
ir 300 metrų ilgio pažinti-
nį medžių lajų taką. Jis vin-
giuoja palei medžių lajas, 
o jo pabaigoje kyla apžval-
gos bokštas, į kurį kopėme 
laiptais, kilome liftu ir gė-
rėjomės apylinkių vaizdais.

Grožėjomės aukščiau-
sia Lietuvoje Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažny-
čia. Dvibokštėje bažnyčio-
je įrengtą apžvalgos aikš-
telę pamatėme įveikę 186 
laiptukus. Iš čia atsivėrė 
puikūs Anykščių mieste-
lio vaizdai.

Nepraėjome ir pro An-

Kelmė: Turininga pažintinė kelionė

tano Baranausko klėtelę. 
Apie jos istoriją ir A. Bara-
nausko nuveiktus darbus 
mums papasakojo vietinė 
gidė. Ten pat apžiūrėjome 
tautodailininko Stanislovo 
Petraškos akmens tapybos 
parodą.

Nuvykome ir į Siauruko 
muziejų, ir Arklio muziejų. 

Pamatėme daug įdomių ir 
įvairių eksponatų. Susipa-
žinome su audėjos, kalvio 
darbais. Norintieji važinė-
josi ir jodinėjo arkliukais, 
suposi sūpuoklėse. 

Savo kelionę baigėme 
kopdami į Jono Biliūno 
Laimės žiburį. Daugelio jė-
gos išseko ir būrys išretė-

jo nuo gausybės aplankytų 
vietų, bet ištvermingiausi 
pasiekė paskutinio lanky-
tino objekto viršūnę.

Po ilgos ir turiningos 
kelionės, visi pavargę, bet 
labai laimingi ir dėkingi 
vairuotojui Dariui Štabo-
kui, grįžome į gimtuosius 
namus.

Kelmės neįgalieji įsiamžino prie Puntuko akmens. 
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Birštonas: Viešėjo 
Vokietijoje 

 Dalė Lazauskienė „Bičiu-
lystės“ skaitytojams pasakoja 
apie birštoniškių išvyką į Vokie-
tiją, kur dalyvavo ir oficialiuose 
priėmimuose, ir bendruose drau-
gystės vakaruose, ir pažintinė-
se išvykose po Šlėzvigo-Holštei-
no žemes.

Birželio pradžioje Biršto-
no neįgaliųjų draugijos nariai 
Transporto grupės savanorių 
kvietimu viešėjo draugiškame 
Birštonui Lecko mieste (Vo-
kietija).

Birštono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Julija Senavaitie-
nė pasakojo, kad su Transporto 
grupės atstovais bendrauja jau 
mažiausiai aštuonerius metus. 
Lecko miesto savanoriai kas-
met surenka po labdaros siuntą 
ir atveža kurorto neįgaliesiems, 
sunkiai sergantiems žmonėms 
būtinų slaugos, techninės pa-
galbos priemonių – vaikštynių, 
ramentų, tualeto kėdžių, funkci-
nių lovų, sauskelnių, paklotų, ki-
tų asmens higienos priemonių. 
Bičiuliai birštoniškius patikino, 
kad šiemet nauja siunta juos pa-
sieks spalį.

J. Senavaitienės teigimu, į 
bendrą susitikimą Lecke buvo 
pakviesti ir partneriai iš Len-
kijos Boleslavovo miesto. Vieš-
nagės programa buvo sudaryta 
taip, kad pakaktų laiko ir eks-
kursijoms, ir bendravimui, pasi-
keitimui nuomonėmis bei idėjo-
mis dėl tolesnio bendradarbiavi-
mo. Birštono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkę sužavėjo tai, kad 
Lecko gyventojai yra labai ben-
druomeniški – kiekvieną vaka-
rą svečiams jie rengė sudėtines 
vaišes, maloniai bendravo. Kal-
bų barjeras nebuvo juntamas 

– žmonės tarpusavyje bendra-
vo anglų, rusų kalbomis, kai pri-
trūkdavo žodžių, gelbėdavo ges-
tai ir akių kontaktas. Delegacijų 
nariams taip pat buvo sureng-
ti pusryčiai miesto rotušėje, kur 
juos priėmė meras p. Andreasas 
Deidertas. Susitikimo metu J. Se-
navaitienė padėkojo merui už 
malonų priėmimą ir įteikė kny-
gą apie Birštoną. Meras dalyva-
vo ir atsisveikinimo vakarienėje.

Birštoniškiams didelį įspūdį 
paliko vokiečių šeimų, kuriose 
buvo apgyvendinti, svetingumas, 
patogiai sutvarkyta buitis, tvar-
kinga aplinka. Jie grožėjosi žy-
dinčiomis viešosiomis erdvėmis, 
apžiūrėjo senąją Lecko miesto 
architektūrą, taip pat miesto ka-
pines – šios pasirodė tvarkingos, 
kuklios ir neperkrautos puošy-
bos elementais.

Birštoniškiai aplankė Gliuks-
burgo rūmus, turėjo progos pa-
matyti Šiaurės jūrą. Iš pajūrio 
miesto Dagebulo keltu buvo nu-
vykę į Fero uostą, Vyko saloje bu-
vo surengta apžvalginė ekskursi-
ja. Saloje yra vos trys kaimai, vei-
kia trys vėjo malūnai, joje daž-
nos nendrėmis dengtos sodybos, 
siaurų gatvelių tinklas. Šioje salo-
je plėtojama avininkystė, gyveni-
mą renkasi pasiturintys žmonės. 

Kadangi birštoniškių skrydis 
buvo numatytas iš Bilundo oro 
uosto Danijoje, pakeliui jie apžiū-
rėjo ir šios šalies miestus – Ribę 
ir Flensburgą.

„Kiekviena išvyka suteikia 
naujų įspūdžių, dovanoja naujų 
pažinčių. Išsiskirdami partneriai 
iš trijų šalių entuziastingai suta-
rė, kad kitą kartą susitiks paben-
drauti Lenkijoje“, – sakė J. Sena-
vaitienė.

Birštoniškiai išvykos prie Šiaurės jūros metu.

 Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ona Čer-
niauskienė laiške „Bičiulystei“ 
džiaugiasi puikia verslininkų 
dovana. 

„Galimybės neatsiranda iš 
niekur – jas reikia susikurti ir 
užsidirbti. Tai reikalauja atka-
klumo ir drąsos“ (Indira Gandi). 

Egidijaus Jurkevičiaus įmo-
nės veiklos 20-mečio šventėje 
turėjo būti daug gėlių ir dovanų, 
tačiau įmonės vadovai nuspren-
dė kitaip. Svečiai atėjo nešini vie-
nu rožės žiedu, o dovanoms ir gė-
lių puokštėms skirtas lėšas per-
vedė į Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijos sąskaitą. Neįgalieji jau 

džiaugiasi būsima kelione į Pas-
valio rajoną, Balsių malūną, kur 
vyks Lietuvos neįgaliųjų judėjimo 
45-mečio šventė. Kelionės išlai-
das apmokėsime iš E. Jurkevičiaus 
įmonės veiklos 20-mečio šventėje 
surinktų lėšų. Neįgalieji Aušra ir 
Darius Jankauskai bei jų mokykli-
nukas sūnus Justukas, Povilas Al-
bavičius su mama Nijole 5 paras 
pailsės Šventosios reabilitacijos 
centre. Jie jau buvo praradę viltį 
ten nuvykti, o geranoriški vers-
lininkai ją sugrąžino – nakvynės 
išlaidos bus apmokėtos. Likusias 
lėšas skirstysime kartu su įmonės 
vadovais ir jos pradžiugins dar ne 
vieną neįgalų asmenį. 

Lazdijai: 

Jubiliejaus dovanos atiteko 
neįgaliesiems

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgalieji ir „Lietuvos geležinkelių“ atstovai aptarė keliones traukiniu.

Traukinio sanitarinis mazgas erdvus, pažeminta visa jame esanti įranga.

A. Petrušis neįgaliuosius pa-
tikino, kad trumpoji rampa bus 
naudojama tik tais atvejais, kai 
peronas siauras (maršrute Vil-
nius–Klaipėda–Vilnius tokių 
beveik nėra, išskyrus Klaipėdą, 
kai traukinys atvyksta į antrąjį 
peroną) arba kai keleivis atva-
žiuoja iš anksto neįspėjęs ir jam 
reikia skubiai padėti. Tačiau, pa-
sak Techninės priežiūros cecho 
viršininko pavaduotojo Dangio 
Rupeikos, traukinio personalo 
užtenka (mašinistas ir pora pa-
lydovų), kad jis padėtų įlaipinti 
neįgalų keleivį. 

Apie planuojamą kelionę 
reikia pranešti iš anksto

Traukinio palydovė R. Šid-
lauskaitei padėjo saugiai įsitai-
syti neįgaliesiems skirtoje vie-
toje. Prisisegusi saugos diržu, ji 
jautėsi visiškai patogiai. Tačiau, 
sužinojusi, kad merginai geriau 
važiuoti persėdus į įprastą ke-
leivio vietą, palydovė padėjo jai 
tai padaryti. 

Pasak Keleivių vežimo sky-
riaus vyresniojo vadybininko 
Andžejaus Keso, neįgaliesiems 
pritaikytu traukiniu gali važiuo-
ti du rateliais judantys keleiviai, 
tačiau perkant bilietą įspėjus, 
kad jie persės į įprastas kelei-
viams skirtas vietas, galbūt būtų 
galima priimti ir dar porą žmo-
nių. G. Žemaitaitytės nuomone, 
tai labai svarbu, jeigu į kelionę 
išsiruošia grupelė neįgalių žmo-
nių. A. Petrušis primena, kad į 
pajūrį kiekvieną dieną vyksta 
keturi traukiniai, todėl, nusima-
čius du ar tris maršrutus, kelio-
nę galima susiplanuoti ir dides-
nei grupei žmonių.

Vis dėlto „Lietuvos geležin-
kelių“ atstovai rekomenduoja 
apie būsimą kelionę pranešti iš 
anksto – prieš 24 valandas. Taip 
neįgalieji užsitikrins, kad, atvykę 

į geležinkelio stotį, galės tęsti ke-
lionę (tai ypač aktualu tarpinė-
se stotyse į traukinį norintiems 
patekti žmonėms), o geležinke-
lio darbuotojai galės pasirengti 
tinkamai juos sutikti ir įlaipinti 
arba išlaipinti iš traukinio. Šiam 
reikalavimui neprieštarauja ir 
patys neįgalieji. 

Sutarta surengti 
mokymus 

G. Žemaitaitytės nuomone, 
kelionė labai priklauso nuo trau-
kinius aptarnaujančio persona-
lo, todėl reikia jį apmokyti, kaip 
padėti neįgaliam žmogui. Susi-
tikus su „Lietuvos geležinkelių“ 
atstovais buvo sutarta šią vasa-
rą surengti mokymus, kuriuose 
įvairių negalių žmonės papasa-
kotų, kokios pagalbos tikisi, kaip 
ją geriausia suteikti. 

LŽNS prezidentė Rasa Kava-
liauskaitė atkreipė dėmesį, kad 
neįgaliesiems svarbu ne tik pa-
tekti į traukinį, bet ir į pačią ge-
ležinkelio stotį, pasinaudoti joje 
esančiais objektais (pavyzdžiui, 
tualetu). Pasak G. Žemaitaitytės, 
reikėtų pasirūpinti, kad šalia ge-
ležinkelio stoties esančioje auto-
mobilių statymo aikštelėje būtų 
ne tik pažymėta neįgaliesiems 
skirta vieta, bet ir pasirūpinta, 

kad rateliais judantis žmogus 
galėtų laisvai privažiuoti prie 
automobilio, persėsti į jį, įsikel-
ti vežimėlį – tam reikia kur kas 
didesnės erdvės. 

„Lietuvos geležinkelių“ ir ne-
įgaliųjų atstovai sutarė vasarą 
vykdyti projektą „Kelionė nuo 
automobilio ar viešojo transpor-
to iki traukinio“. Jo metu bus ga-
lima išsiaiškinti, su kokiais sun-
kumais tenka susidurti neįga-
liesiems, pagalvoti apie galimy-
bes juos išspręsti ar palengvinti. 

Neįgaliesiems pritaikyti ir 
elektriniai traukiniai
Į pajūrį vykstantys traukiniai 

– ne vieninteliai, pritaikyti neį-
galiųjų poreikiams. AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ duomenimis, nuo 
2008 m. įsigyta 10 dviaukščių 
elektrinių traukinių, vykstančių 
maršrutais Naujoji Vilnia–Kau-
nas–Naujoji Vilnia bei Naujoji 
Vilnia–Trakai–Naujoji Vilnia. Pir-
mame ir paskutiniame traukinio 
vagonuose įrengti specialūs kel-
tuvai neįgaliesiems įkelti, išlai-
pinti. Elektriniuose traukiniuo-
se, kaip ir naujai įsigytuosiuose, 
įrengta po dvi vietas neįgalie-
siems ir specialus pagalbos myg-
tukas traukinio personalui išsi-
kviesti, specialiai pritaikytas sa-
nitarinis mazgas, žmonėms, tu-
rintiems regos negalią, skirti in-
formaciniai užrašai Brailio raštu. 

Nuo 2013 m. pradėti eksplo-
atuoti 3 dyzeliniai traukiniai, ku-
riuose taip pat įmontuoti keltu-
vai neįgaliesiems, vykstantiems 
maršrutu Vilnius–Minskas–Vil-
nius, Vilnius–Turmantas–Vilnius 
bei Vilnius–Šiauliai–Vilnius.

Iš dalies neįgaliųjų keliones 
geležinkeliu palengvina ir į ne-
pritaikytų traukinių vagonus pa-
tekti padedantys keltuvai. „Lie-
tuvos geležinkeliai“ turi 5 tokius 
keltuvus – du Vilniaus geležinke-
lio stotyje, po vieną Vilniaus oro 
uoste, Šiauliuose ir Klaipėdoje. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Į Baltijos pajūrį – neįgaliesiems 
pritaikytais traukiniais

Klausėte–atsakome Medumi nemokamai prekiauti 
sostinėje nebus galima

Laikraščio skaitytojas, suži-
nojęs, kad sostinės savivaldy-
bė nutarė leisti daliai gyvento-
jų, tarp jų ir neįgaliesiems, kai 
kuriais produktais prekiauti 
nemokamai, teiraujasi, ar tarp 
šių produktų yra medus.

Vilniaus miesto savivaldybės 
Finansų departamento Verslo li-

cencijavimo ir leidimų skyriaus 
vedėjas Gintaras Karanda lai-
kraščio skaitytojams paaiški-
no, kad, deja, medumi prekiau-
ti nemokamai nebus galima – 
šio produkto nėra tarp išvardy-
tų prekių. 

Savivaldybės tarybos spren-
dimu, Vilniuje gyvenantys bei 

savo gyvenamąją vietą sosti-
nėje deklaravę senjorai, neį-
galieji, moksleiviai, studentai 
ir bedarbiai sostinėje galės ne-
mokamai prekiauti miško gė-
rybėmis, savo sklypuose už-
augintomis uogomis, vaisiais, 
daržovėmis, gėlėmis, taip pat 
sendaikčiais. 
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Kas vadinama miego sutri-
kimais? Gal tai paprasčiau-

sia nemiga, ir tiek? Medicinoje 
skiriamos net trys miego su-
trikimų formos: 1) pasunkėjęs 
užmigimas; 2) negilus pavir-
šutiniškas miegas (naktį daž-
nai nubundama); 3) ankstyvas 
nubudimas ryte (toliau nebe-
užmiegama). Beje, šiuolaikinė 
medicina laiko pakankamu ir 
normaliu 6–10 valandų truk-
mės miegą. 

Kada reikėtų sunerimti dėl 
miego sutrikimų? Kai jie pasi-
reiškia per savaitę tris ir dau-
giau kartų. Dėl nepakankamo 
miego paprastai būna parau-
dusios akys, pabrinkę vokai, 
išsausėjusios lūpos, visą dieną 
jaučiamas bendras silpnumas 
(būna apsunkę viso kūno rau-
menys, dreba rankos), nerimas, 
mieguistumas.

Miego sutrikimų  
„vizitinė kortelė“

Ilgalaikiai miego sutrikimai 
pasitaiko maždaug 43 % mies-
tiečių. Tarp įvairių šalių kaimie-
čių ši negalia varijuoja nuo 10 
iki 30 %. Vienokie ar kitokie 
miego sutrikimai pasireiškia 
arba savarankiškai, arba yra su-
keliami įvairių kitų ligų. 

Trumpalaikių miego sutri-
kimų gali pasitaikyti visiems 
žmonėms. Priežastys: pervar-
gimas (ypač protinis), jaudini-
masis, išoriniai dirgikliai. Daž-
niausiai tokie miego sutrikimai 
praeina greitai ir be pėdsakų. 
Žmonės, turintys jautresnę ner-
vų sistemą, ypač dirbantys pro-
tinį darbą, miego sutrikimais 
skundžiasi dažniau. Pastovus 
neišsimiegojimas (toliau – ne-
miga) silpnina imunitetą, maži-
na darbingumą, blogina nuotai-
ką, gali sukelti depresiją. 

Darbingo amžiaus 
žmonių nemiga

Nemiga darbingo amžiaus 
žmonėms atsiranda ne vien dėl 
tų priežasčių, kurios nurodytos 
aukščiau, bet ir dėl kitų fakto-
rių, apie kuriuos dažniausiai 
net nepagalvojama. Tai tokios 
vidaus organų ligos kaip gas-
tritas, cholecistitas, pankrea-
titas, vidurių užkietėjimas bei 
disbakteriozė. Taigi kai sune-
galuoja skrandžio ir žarnyno 
sistema, pablogėja vitaminų 
bei mineralų pasisavinimas, o 
šių medžiagų stygius neigiamai 
veikia nervų sistemą.

Paaiškinimai:
1. Gastritas – skrandžio už-

degimas; dažniausiai pažei-
džiama visa gleivinė, kartais – 
ir raumeninis audinys.

2. Cholecistitas – tulžies pūs-
lės uždegimas.

3. Pankreatitas – ūminis ar-
ba lėtinis kasos uždegimas.

4. Disbakteriozė – žarnyno 
mikrofloros sudėties bei savy-
bių pasikeitimas į blogąją pusę. 
Šią ligą sukelia kai kurios ligos 
(pavyzdžiui, virškinimo trakto, 
infekcinės), netinkama mityba, 
apsinuodijimas žarnų sieneles 
žalojančiomis medžiagomis, ji 
gali atsirasti dėl rentgenotera-

pijos bei jonizuojančiojo spin-
duliavimo poveikio. Taip pat 
susargdina įvairūs gydymui 
naudojami cheminiai prepara-
tai, antibiotikai (ypač plataus 
spektro) ir imunodepresantai. 
Ligoniai, sergantys disbakte-
rioze, dažnai viduriuoja, skun-
džiasi vidurių pūtimu, gur-
guliavimu, galvos skausmais, 
prasta nuotaika. Gali atsiras-
ti mažakraujystė, burnos glei-
vinės uždegimas, deformuotis 
nagai, slinkti plaukai.

5. Mikroflora – mikrobų 
(bakterijų) rūšių visuma, esan-
ti kokioje nors terpėje, pavyz-
džiui, vandenyje, dirvožemyje, 
maisto produktuose, žmogaus 
ir gyvūnų organizmo ertmėse ir 
paviršiuje. Yrà odos, akies jun-
ginės, burnos, kvėpavimo ta-
kų, skrandžio, šlapimo ir lyti-
nių takų, plonosios ir storosios 
žarnos mikroflora. Daugiausia 
bakterijų turi storoji žarna, jo-
je mikroflora sintetina kai ku-
riuos būtinus vitaminus. Beje, 
vienos bakterijos vadinamos 
gerosiomis (jos nesukelia ligų, 
sudaro normalią, organizmui 
palankią terpę), kitos – blogo-
siomis (sukelia ligas) ir pusiau 
blogosiomis (kol jų nedaug, nė-
ra pavojingos).

Dieta – paprasta, 
poveikis – nepaprastas 

Miego kokybė priklauso 
nuo mūsų organizme esamo 
reikiamo kiekio hormono me-
latonino, aminorūgšties tripto-
fano, mineralų – geležies, kalio 
ir magnio. Svarbus ir beta ka-
rotenas (augalų pigmentas, iš 
kurio mūsų organizme pasiga-
mina vitaminas A), vitaminai 
B6, D ir E.

Melatonino šaltiniai: bana-
nai, morkos, neskaldytų grūdų 
duona, miežinės kruopos, ri-
dikai, riešutai, ryžiai, vyšnios, 
trešnės.

Triptofano randama tiek au-
galinės, tiek gyvūninės kilmės 
produktuose. Natūralios kil-
mės triptofaną mūsų organiz-
mas pasisavina kur kas efek-
tyviau negu jo turinčius vaisti-
nius preparatus ir maisto papil-
dus. Šiaip ši aminorūgštis yrà 
„silpna“. Mat kad ji sėkmingai 
pasiektų savo paskirties vietą, 
būtinos ją „lydinčios“ medžia-
gos: B grupės vitaminai, mag-
nis ir geležis. Pavyzdžiui, opti-
malus produktas (šiaip nepa-
tartina apsiriboti vien tik juo 
ir dar ilgesnį laiką), padedantis 
aprūpinti organizmą triptofanu 
– kepenys. Jose daug šios ami-
norūgšties kartu su geležimi ir 
B grupės vitaminais. 

Įsidėmėtina! Mūsų organiz-
mui triptofano reikia palyginti 
nelabai daug – paros norma – 
3,5 miligramo kiekvienam kū-
no masės kilogramui.

Pateikiame triptofano kie-
kius (miligramais), esančius 
100 g maisto produktų: triu-
šiena, kalakutiena, II kategori-
jos vištiena – 330, aviena – 210, 
jautiena – 220, veršiena – 250, 
kiauliena – 190, kiaušiniai – 
200, kalmarai – 320, silkė – 

250, lašiša – 220, skumbrė – 
160, olandiškas sūris – 790, ly-
dyti sūriai – 500, riebi varškė – 
210, liesa varškė – 180, pienas 
ir kefyras – 40, migdolai – 630, 
žemės riešutai – 750, kedro 
riešutai – 420, saulėgrąžų sė-
klos – 330, sojų pupelės – 600, 
žirniai ir pupelės – 260, grikių 
kruopos – 180, sorų kruopos – 
170, avižinės kruopos – 160, 
miežinės kruopos – 120, per-
linės kruopos – 100, grybai – 
130, makaronai – 130, džiovin-
ti abrikosai – 150.

Geležies šaltiniai: jautiena, 
paukštiena, žuvis, kiaušinio 
trynys, ankštiniai augalai, avi-
žiniai dribsniai, riešutai, grū-
dų produktai, vyšnios, obuo-
liai, slyvos, lapinės daržovės. 
Labai mažai geležies yra pie-
ne, jo produktuose, daugumo-
je šak niavaisių, aukščiausios 
rūšies miltuose. Mūsų organiz-
mas geležį geriau pasisavina 
iš gyvūninių produktų negu iš 
augalinių. Geležies atsargų ga-
li sumažėti geriant kavą, varto-
jant antibiotikus, vaistus, neu-
tralizuojančius skrandžio sul-
čių rūgštingumą.

Kalio šaltiniai: ypač daug jo 
yra džiovintuose vaisiuose – 
persikuose, abrikosuose, slyvo-
se, razinose, kriaušėse, obuo-
liuose. Daug kalio – riešutuose, 
sojoje, jūros kopūstuose, pupe-
lėse, žirniuose, špinatuose, bul-
vėse, sėlenose, kviečiuose, ba-
nanuose, moliūguose, kriaušė-
se, persikuose, menkėje. Kiek 
mažiau – mėsoje, piene ir jo 
produktuose, kiaušiniuose.

Magnio šaltiniai: duona, 
kruopos, sėlenos, žirniai, pupe-
lės, petražolės, krapai, špinatai, 
kiti žalialapiai augalai, juodoji 
arbata, džiovinti grybai, krabai, 
krevetės, jūros kopūstai, moliū-
gai ir geriamasis vanduo.

Beta karoteno šaltiniai: 
morkos, moliūgai, pomidorai, 
kopūstai, špinatai, brokoliai 
ir kitos žalios daržovės, abri-
kosai.

Vitamino B6 šaltiniai: pupe-
lės, pupos, žirniai, ropės, kruo-
pos (ypač grikių), mėsa, kepe-
nys, sūris, menkė.

Vitamino D šaltiniai: žuvų 
taukai, ikrai, sviestas, sūriai, 
mėsa, kiaušinio trynys, rie-
bi Atlanto silkė, menkės kepe-
nys, lašiša, pienas. Žmogaus or-
ganizme šis vitaminas susida-
ro odą veikiant saulės spindu-
liams (piktnaudžiaujant sau-
le galima susirgti odos vėžiu!).

Vitamino E šaltiniai: aliejai, 
grūdai, žirniai, grikių kruopos, 
kukurūzai, soja, kiaušinio try-
nys, pieno produktai, mėsa.

Nepageidautini 
produktai

Tai alkoholiniai gėrimai 
(taip pat nepageidautina rū-
kyti); centrinę nervų sistemą 
stimuliuojantys vaistai; kava; 
stipri juodoji arbata; kokakola, 
kiti energiniai gėrimai; kaka-
va; šokoladas; aštrūs priesko-
niai; produktai, turintys mais-
tinių dažiklių ir natrio gliuta-
mato, konservantų; cukrus, kiti 
saldumynai; piktnaudžiavimas 
valgomąja druska ir stipriai sū-
dytais produktais; konservai 
metalinėje taroje; maistas, sti-
muliuojantis dujų susidarymą, 
sukeliantis rėmenį ir virškini-
mo sutrikimus; pernelyg daug 
baltymų turintis maistas.

Vaistinių augalų 
pagalvės

Jei miego sutrikimai trun-
ka bent mėnesį, miegokime ant 
džiovintų vaistinių augalų pa-
galvės. Ją nesunku pasidaryti 
patiems. Impilas siuvamas iš 
lininio (geriausias varian tas) 
ar medvilninio audeklo (40x40 
cm). Tinkamiausia – nekietai 
vaistinės žaliavos prikimšta 
pagalvė. Jos turinys savo gydo-
mąsias savybes išlaiko apie po-
rą metų (paskui vaistiniai au-
galai keičiami). Rekomenduo-
tina į tą pačią pagalvę prikimš-
ti 1–2 rūšių džiovintų vaisti-
nių augalų.

Pastaba: jei žmogus alergiš-
kas, linkęs sirgti šienlige, rei-
kėtų apsiriboti tik viena auga-
lo rūšimi arba iš viso atsisaky-
ti tokių pagalvių.

Vaistiniai augalai, tinka-
mi pagalvėms:

Paprastasis apynys. Rudenį 
renkami subrendę (kai prade-
da ruduoti, gurgžda tarp pirš-
tų) spurgai.

Erškėtrožė. Renkami žiedai.
Vaistinė melisa. Žolė renka-

ma žydėjimo metu.
Vaistinė ramunė (ramunėlė). 

Žydėjimo metu renkami stiebai 
su žiedais.

Rugiagėlė. Renkami žiedai.
Pievinė arba pelkinė vingio-

rykštė. Žolė renkama žydėji-
mo metu.

Vaistinis valerijonas. Žydėji-
mo metu renkama visa augalo 
antžeminė dalis. 

Romualdas OGINSKAS

„Humoro jausmas – vienas galin-
giausių įrankių, padedantis užti-
krinti kasdienę gerą nuotaiką bei 
emocinę būklę, kurios itin svar-
bios gerai sveikatai palaikyti.“ 

Daktaras Paul E. McGhee.

Kol kas mokslininkai nesu-
taria, ar vien juoko užtenka no-
rint pagerinti fizinę, emocinę ir 
socia linę būsenas. Gali būti, kad 
geras humoro jausmas, pozity-
vus nusiteikimas, šeimos ir drau-
gų parama taip pat daro dide-
lę įtaką. Tačiau visi sutinka, jog 
kelios minutės juoko per dieną 
dar niekam nepakenkė. Juokian-
tis keičiasi ne tik mūsų emocinė, 
bet ir fiziologinė būsena. Kai kva-
tojame, įsitempia veido ir kūno 
raumenys, padažnėja širdies rit-
mas, sparčiau kvėpuojame, todėl 
kūno audiniai gauna daugiau de-
guonies. Tokie kūno pokyčiai pri-
lyginami tiems, kurių atsiranda 
lengvai sportuojant. Kai kurie 
specialistai netgi rekomenduo-
ja juokiantis atlikti lengvus fizi-
nius judesius. Tai padeda dar la-
biau suaktyvinti širdies darbą ir 
gali tapti lengva kasdiene treni-
ruote. Pastebėta, kad juokas taip 
pat degina kalorijas, tačiau per-
nelyg neapsidžiaukite. Norėdami 
numesti pusę kilogramo, turėtu-
mėte be perstojo kvatoti mažiau-
siai 12 valandų!

Juoko nauda
Nors juoko naudą patvirti-

nantys tyrimai nevienareikš-
miai, vis dėlto niekas nedrįsta 
ginčytis, kad juokas teigiamai 
veikia mūsų savijautą. Juoko su-
kelti pokyčiai organizme padeda 
pagerinti ne tik fizinę ir psichinę 
sveikatą. Tai taip pat itin galinga 
priemonė geriems tarpusavio 
santykiams sukurti ir palaikyti. 
Verta nors kartą per dieną nuo-
širdžiai pasijuokti, kad pastebė-
tumėte teigiamus pokyčius šiose 
gyvenimo srityse:

Fiziologinėje:
Juokas atpalaiduoja kūną. 

Smarkus nuoširdus juokas ma-
žina fizinę įtampą ir stresą, o jo 
atpalaiduojamasis poveikis gali 
tęstis net iki 45 minučių.

Juoktis 
sveika

Kada paskutinį kartą 
nuoširdžiai kvatojote? 
Kada tai darėte su drau-
gais? Juokas – galinga 
priemonė savijautai ir 
draugystėms stiprinti. 
Garsus, nuoširdus juo-
kas plinta kaip virusas ir 
gera nuotaika užkrečia 
esančius šalia. Pasirodo, 
juokas net labiau užkre-
čiamas nei bet koks kitas 
garsas, pavyzdžiui, kosu-
lys. O užsikrėsti verta, nes 
tai viena geriausių ne-
mokamų priemonių, ga-
linti pagerinti gyvenimo 
kokybę.

(nukelta į 5 psl.)

Dieta ir speciali pagalvė padeda 
lengviau įveikti miego sutrikimus
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Juokas gerina imunitetą. Juo-
kas mažina streso hormonų kie-
kį ir taip padeda stiprėti imuni-
tetui. Juokiantis daugėja antikū-
nų, kurie padeda kovoti su infek-
cijomis. Jei norite tapti atspares-
ni ligoms, nepamirškite kartais 
nuoširdžiai pakvatoti.

Juokas padeda išsiskirti en-
dorfinams. Tai hormonai, kurie 
akimirksniu pagerina nuotai-
ką. Endorfinai stiprina gerą sa-
vijautą ir net gali laikinai suma-
žinti skausmą. 

Juokas saugo širdį. Juokas 
stiprina kraujagysles ir gerina 
kraujo apytaką, o tai padeda iš-
vengti širdies smūgio ir kraujo-
takos sutrikimų.

Psichologinėje:
Juokas džiugina. Pati pagrin-

dinė juoko funkcija yra padėti 
mums pasijausti laimingiems. 
Nuoširdus juokas mus papras-
čiausiai verčia gerai jaustis, o tai 
daro gyvenimą gražų.

Juokas malšina nerimą ir bai-
mę. Priešingos emocijos niekuo-
met nebūna išreiškiamos tuo pa-
čiu metu. Jei stresinėje situacijo-
je gebate juoktis, vadinasi, ji nėra 
tokia bloga.

Juokas gerina nuotaiką. Juo-
kas – ne tik trumpalaikė emocijų 
išraiška. Juokdamiesi įsikrauna-
me teigiamos energijos ir mūsų 
nuotaika pagerėja.

Juokas skatina greitą atsiga-
vimą. Net po sunkių išgyvenimų 
nepamirškite bent kartais pasi-
juokti – tai pati geriausia prie-
monė, skatinanti ne tik fizinį, bet 
ir psichologinį sveikimą.

Socialinėje:
Juokas stiprina santykius. 

Juokas – puiki priemonė ge-
riems tarpusavio santykiams pa-
laikyti. Pasistenkite su draugais 
ar artimaisiais dažniau nuveik-
ti ką nors smagaus, ir netruksi-
te pastebėti, kaip pagerės jūsų 
santykiai.

Juokas pritraukia kitus žmo-
nes. Nuoširdžiai besijuokian-
tis žmogus dažniausiai atrodo 
draugiškas, tad verta dažniau 
šypsotis ir juoktis, jei norite su-
sirasti draugų.

Juokas gerina darbą koman-
doje. Jei tenka padirbėti koman-
doje, nepamirškite kartu pasi-
juokti. Sustiprinę tarpusavio 
santykius nuveiksite daug dau-
giau.

Juokas padeda spręsti konf-
liktus. Juokas atpalaiduoja ir su-
mažina neigiamas emocijas, o tai 
gali padėti akimirksniu pataisyti 
konfliktinę situaciją.

Kaip įprasti juoktis?
Nors gebėjimas juoktis ir 

šypsotis mums yra įgimtas, kar-

tais pamirštame tai daryti. Iš tie-
sų skleisti gerą nuotaiką galima 
nesunkiai išmokti. Tai bene len-
gviausiai įgyvendinama permai-
na, teikianti didelę naudą.

Šypsokitės. Šypsena – juoko 
pradžia. Ji užkrečiama kaip ir 
juokas. Pastebėta, kad įmano-
ma pradėti juoktis net visiškai 
nejuokingoje situacijoje. Taip 
pat yra ir su šypsena. Kiekvieną 
kartą, kai pamatote ar pagalvo-
jate ką nors gražaus, leiskite sau 
nusišypsoti.

Būkite dėkingas. Surašykite 
dalykus, už kuriuos esate dėkin-
gas. Vien minčių apie tai, ką ge-
ro turite gyvenime, pakanka, kad 
nustumtumėte į šalį blogą nuo-
taiką. Neleiskite jumyse įsigy-
venti negatyvioms mintims, nes 
jos – pagrindinis trukdis dažnai 
ir garsiai juoktis.

„Atraskite“ juoką. Kartais 
žmonės juokingomis istorijomis 
dalijasi tik tarpusavyje, tačiau 
neretai dauguma yra linkę savo 
gera nuotaika pasidalinti su vi-
su pasauliu. Kai išgirstate besi-
juokiančius draugus, nesidrovė-
kite paklausti, kas juos prajuoki-
no. Taip pat kartais paklauskite, 
kas gero ir juokingo jiems nutiko 
šiandien, vakar ar praėjusią sa-
vaitę. Taip visi kartu galėsite dar 
kartą smagiai pasijuokti.

Bendraukite su linksmais 
žmonėmis. Kaip jau buvo minė-
ta, juokas yra užkrečiamas. Jei 
jūsų aplinkoje bus daug pozity-
viai nusiteikusių žmonių, greitai 
ir jūs išmoksite į gyvenimą daž-
niau pažvelgti su šypsena veide.

Apskritai norint įprasti daž-
niau juoktis ir patirti mažiau 
streso, naudinga išmokti pa-
sijuokti iš savęs, pasistengti 
įžvelgti pozityvius dalykus net 
ir ne visuomet džiuginančiose 
situacijose. Apsupkite save ma-
lonių emocijų keliančiais daik-
tais, pavyzdžiui, nuotraukomis 
ar mielais suvenyrais. Užsira-
šykite jus įkvepiančią citatą ir 
laikykite ją matomoje vietoje. 
Atsiminkite, kad daugelis da-
lykų gyvenime nuo jūsų nepri-
klauso, todėl nevertėtų į juos 
reaguoti pernelyg rimtai. Juo-
lab kad tai, kas šiandien atrodo 
kaip nesėkmė, anaiptol nekels 
neigiamų emocijų ateityje. Iš-
mokite valdyti stresą ir dažniau 
leiskite laiką aplinkoje, kurioje 
yra mažų vaikų. Juk jie geriau-
siai geba pasijuokti iš visų savo 
nesėkmių. Galų gale jei tik turi-
te galimybę, įsigykite augintinį, 
kuris jus kasdien džiugins savo 
dėmesiu ir pokštais. Juk išmok-
ti juoktis nėra sunku, tačiau šis 
įprotis gali neįtikėtinai pakeisti 
jūsų gyvenimą.

Parengė Miglė LEVINIENĖ

(atkelta iš 4 psl.)

Nori susipažinti
Esu paprastas, laisvai bendraujantis 
vaikinas. Kaune studijuoju filosofiją. 
Ieškau draugės bendravimui, ben-
draminčių. 

Skambučių lauksiu tel. 8 621 774 34.

Kviečia kūrybinė literatų stovykla
Lietuvos neįgaliųjų draugija pratęsia dalyvių registraciją į neįgalių  
literatų kūrybinę stovyklą, vyksiančią liepos 25–30 dienomis Švento-
joje. Jūsų anketų (ją rasite LND interneto puslapyje www.draugija.lt) ir  
1 prozos arba 3 poezijos kūrinėlių laukiama iki liepos 13 d. 
Anketas siųskite adresu saule@draugija.lt.

Renginio koordinatorė Jurga 
Statulevičienė džiaugiasi, kad, 
pasisėmę idėjų, patobulinę or-
ganizacines žinias Belgijoje ir 
Lenkijoje organizuotuose rengi-
niuose, lietuviai sulaukė ir savo 
eilės pirmą kartą visus sukviesti 
į eurointegracinę savaitę Vilniu-
je. Pasak jos, vienas iš renginio 
tikslų buvo parodyti, kad nega-
lią turintys jaunuoliai gali būti 
savarankiškesni, gali bendrauti 
tiek tarpusavyje, tiek su bend-
ruomene. „Renginiu norėjome 
suvienyti neįgalius žmones, pa-
dėti jiems susirasti bendramin-
čių ir draugų. Tikimės, kad to-
kie renginiai padės visuomenei 
priimti „kitokius“ žmones, nes 
Lietuvoje kol kas sunkiai sekasi 
tai padaryti.“

Renginiu norima atkreip-
ti dėmesį ir į kitas problemas, 
su kuriomis susiduria neįgalūs 
vaikai bei jų šeimos nariai, pa-
vyzdžiui, nepakankamai gerą 
infrastruktūrą. Pasak J. Statu-
levičienės, Vilnius jau gerokai 
patobulėjęs, tačiau problemiš-
kų vietų vis dar yra nemažai. 
Liūdina tai, kad net naujai įren-
giamos ir rekonstruojamos vie-
tos dažnai netinkamai pritaiko-
mos neįgaliems žmonėms. Taip 
pat skaudina žmonių požiūris į 
„kitokius“ vaikus. „Yra vietų, iki 
kurių sunku nuvažiuoti su veži-
mėliais, kuriose sudėtinga jais 
judėti. Nemalonu ir tai, kad, išė-
ję į gatvę, esame stebimi. Šie vai-
kai, atsižvelgiant į jų galimybes, 
gali net daugiau nei mes, turin-
tys sveikas rankas ir kojas. Ne-
smagu, kai važiuoji su vežimėliu 
ar eini su „kitokiu“ vaiku, ir ta-
ve apeina ratu, juk tai nėra už-
krečiama.“

Integracinė savaitė 
džiugino pramogų gausa

Iš tolimiausių Europos kam-
pelių susirinkusioms koman-
doms lietuviai pasiūlė įvairias-
palvę programą. Visi buvo pa-
kviesti į Tautų vakarą, kurio me-
tu komandos susipažino, prisi-
statė patys jų dalyviai ir papa-
sakojo apie šalis, iš kurių atvyko. 
Vieni šoko, kiti dainavo, treti vai-

dino, buvo ir atlikusių akrobati-
nius triukus.

Antrą viešnagės dieną su-
sipažinti su Vilniaus bei Lietu-
vos istorija kvietė orientacinis 
pažintinis žaidimas po sostinės 
senamiestį. Jaunuoliai aplankė 
Gedimino pilį, Bernardinų baž-
nyčią, Lietuvos Respublikos pre-
zidentūrą – Daukanto aikštę ir 
kitas pažintines vietas. Valdo-
vų rūmuose ekskursijų vadovės 
svečiams papasakojo apie didin-
gą Lietuvos istoriją. Vėliau visi 
mėgavosi renginio organizatorių 
paruoštomis lietuviškomis vai-
šėmis ir dirbtuvėlėse kūrė pla-
katą su eurointegracinės savai-
tės simboliu aitvaru. Tam pasi-
telkė mozaikos, dailės ir įvairias 
kitas technikas.

Trečią dieną vyko didžioji 
Sporto diena. Jaunieji sportinin-
kai išbandė jėgas žaisdami tin-
klinį su dideliu pripučiamu ka-
muoliu, grindų riedulio estafetė-
je, krepšinio ir futbolo rungtyse. 
Visos užduotys buvo pritaikytos 
negalią turintiems jaunuoliams, 
tiek sėdintiems vežimėliuose, 
tiek judantiems savarankiškai. 
Pasak J. Statulevičienės, šiose 
rungtyse buvo svarbu ne laimėti, 
bet dalyvauti, įveikti save ir savo 
negalią. Visgi pasivaržyti koman-
dos galimybę turėjo. Jaunuoliai 
dalyvavo bočios žaidime, o ju-
dantys vežimėliais galėjo išban-
dyti jėgas ,,Race Running“ rung-
tyje su specialiomis triratėmis 
priemonėmis, kurias dalyviams 
pristatė pati šios priemonės kū-
rėja iš Danijos, parolimpinių žai-

dynių lengvosios atletikos čem-
pionė Connie Hansen. 

Šalys skirtingos, 
problemos tos pačios

Neretai girdime, kad vaikams 
ir jaunuoliams, turintiems įvai-
rių negalių, Lietuvoje trūksta 
renginių, tad buvo smalsu suži-
noti, kokia situacija kitose Eu-
ropos šalyse. Pasirodo – panaši.

Olandijos komandos vado-
vas Joopas Dacier tikina, kad jų 
šalyje yra nemažai žaidynių tarp 
įvairių mokyklų, tačiau neneigia, 
kad didesnių ir reikšmingesnių 
renginių trūksta, nes skiriamas 
vis mažesnis finansavimas neį-
galių žmonių reikmėms tenkinti. 
„Tokie renginiai yra labai svarbi 
ir gera patirtis tiek vaikams, tiek 
mums. Didžiajai daliai jaunuolių 
šios žaidynės gali būti vienintelė 
tokia galimybė gyvenime. Pažiū-
rėkite į jų veidus, akis, čia nerei-
kia nieko sakyti, jie tiesiog labai 
laimingi.“

Pasak J. Dacier, keturios die-
nos toli nuo namų, kai neįgalūs 
jaunuoliai darė viską kartu – 
pats geriausias integracijos pa-
vyzdys. 

Vokietijos komandos vado-
vas Seppas Fischeris sako: „Šis 
renginys parodo, kad kiekvie-
nas žmogus gali padaryti viską. 
Labai svarbu, kad jo metu vaikai 
gali patirti nuotykių, susipažin-
ti su kitomis šalimis, jų kultūra. 
Vokietijoje tokių švenčių nėra 
daug, galėtų būti ir daugiau. Bet 
mes turime galimybę dalyvauti 
kitose šalyse organizuojamuo-
se renginiuose.“ 

Į Lietuvą suvažiavusių ko-
mandų treneriai nešykštėjo ge-
rų žodžių renginio organizato-
riams. Jie tikino, kad vaikams 
patiko pasiūlyta programa ir jie 
namo išvažiuoja kupini įspūdžių 
bei gerų emocijų. 

J. Dacier juokavo, kad jų ko-
manda mielai čia pabūtų dar sa-
vaitę. Jaunuolius džiugino ir tai, 
kad nė vienas neliko nuskriaus-
tas, visi gavo medalius ir dovanė-
les, o kiekvienai komandai buvo 
įteikta eurointegracijos varžy-
bų taurė. 

Ieva JUODEIKIENĖ
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Du dešimtmečius Europoje 
gyvuojanti šventė atkeliavo į Lietuvą

Šventėje dalyvavo sportininkai, treneriai, mokytojai ir savanoriai iš 8 šalių.

Varžybų akimirka. Renginio organizatorių 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, liepos 11 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/1 s. 09:40 Premjera. Heidė. 25 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija. 25 s. 
10:35 Premjera. Džesika Flečer 2. N-7. 
2/2 s. 11:25 Didysis Gregas 2. N-7. 2/12 
s. 12:15 Savaitė. (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Giminės po 20 me-
tų. 10 s. 16:00 Senis. N-7. 373 s. 17:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 Gy-
venimas. 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:00 Sportas. 19:03 
Orai. 19:10 Auksinis protas. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:55 Aktualus interviu. 21:03 Spor-
tas. 21:08 Orai. 21:10 Loterija „Jėga“. 
21:15 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. 22:10 Trumposios ži-
nios. 22:15 Tanbachas – vieno kaimo 
likimas. N-14. 2 s. 23:55 Trumposios 
žinios. 24:00 Premjera. Pasiutęs šuo. 
Slaptasis Kadafio gyvenimas. 01:30 Se-
nis. N-7. 373 s. (kart.). 02:30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Rojus Lietuvoj. 
23, 24 s. (kart.).

Antradienis, liepos 12 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/2 s. 09:40 Premjera. Heidė. 26 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija. 26 s. 
10:35 Premjera. Džesika Flečer 2. N-7. 
2/3 s. 11:25 Didysis Gregas 2. N-7. 2/13 
s. 12:15 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Giminės po 20 metų. 11 s. 
16:00 Senis. N-7. 374 s. 17:05 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 Klausimė-
lis.lt. 17:50 Šiandien. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18:10 Sportas. 18:13 Orai. 
18:20 Tarptautinis vyrų krepšinio turny-
ras. Lietuva – Nyderlandai. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 
Aktualus interviu. 21:03 Sportas. 21:08 
Orai. 21:10 Loterija „Jėga“. 21:15 LRT 
90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 
90 legendų“. 22:50 Trumposios žinios. 
22:55 Karlas ir Berta. N-7. 00:25 Trum-
posios žinios. 00:30 Senis. N-7. 374 s. 
(kart.). 01:30 Auksinis protas. (kart.). 
02:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Rojus 
Lietuvoj. 25, 26 s. (kart.).

trečiadienis, liepos 13 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/3 s. 09:40 Premjera. Heidė. 27 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija 2. 
2/1 s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer 
2. N-7. 2/4 s. 11:25 Premjera. Didysis 
Gregas 3. N-7. 3/1 s. 12:15 Specialus 
tyrimas. 13:10 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Gimi-
nės po 20 metų. 12 s. 16:00 Senis. N-7. 
375 s. 17:05 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 17:35 Gyvenimas. 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:00 Spor-
tas. 19:03 Orai. 19:10 Auksinis protas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 20:55 Aktualus interviu. 21:03 
Sportas. 21:08 Orai. 21:10 Loterija „Jė-
ga“. 21:15 Stilius. 22:00 Trumposios ži-
nios. 22:05 Kaip Hektoras laimės ieško-
jo. N-7. 24:00 Trumposios žinios. 00:05 
Senis. N-7. 375 s. (kart.). 01:05 Auksinis 
protas. (kart.). 02:15 Bėdų turgus. (Sub-
titruota, 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 
Mūsų miesteliai. Leckava. 1 d. (kart.).

ketvirtadienis, liepos 14 d.
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/4 s. 09:40 Premjera. Heidė. 28 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija 2. 
2/2 s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer 
2. N-7. 2/5 s. 11:25 Premjera. Didysis 
Gregas 3. N-7. 3/2 s. 12:15 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Giminės po 20 metų. 13 s. 
16:00 Senis. N-7. 376 s. 17:05 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 Klausimė-
lis.lt. 17:50 Šiandien. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18:10 Sportas. 18:13 Orai. 
18:20 Tarptautinis vyrų krepšinio turny-
ras. Lietuva – Baltarusija. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 
Aktualus interviu. 21:03 Sportas. 21:08 
Orai. 21:10 Loterija „Jėga“. 21:15 Ke-
lionės su „Istorijos detektyvais“. 22:05 
Trumposios žinios. 22:10 Žana d'Ark. 
N-14. 00:50 Trumposios žinios. 00:55 
Senis. N-7. 376 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Emigrantai. (kart.). 

03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:10 Kelionės su „Istorijos detek-
tyvais“. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu 
per Lietuvą“. (kart.).

Penktadienis, liepos 15 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai 

2. 2/5 s. 09:40 Premjera. Heidė. 29 s. 
10:05 Premjera. Šokių akademija 2. 2/3 
s. 10:35 Premjera. Džesika Flečer 2. 
N-7. 2/6 s. 11:25 Premjera. Didysis Gre-
gas 3. N-7. 3/3 s. 12:15 Kelionės su „Is-
torijos detektyvais“. (kart.). 13:10 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Giminės po 20 me-
tų. 14 s. 16:00 Senis. N-7. 377 s. 17:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 17:35 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:55 
Sportas. 18:58 Orai. 19:00 Klausimė-
lis.lt. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 Trumpo-
sios žinios. 22:40 Premjera. Arnas, rite-
ris tamplierius. N-7. 00:55 Trumposios 
žinios. 01:00 Senis. N-7. 377 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dai-
nų – 90 legendų“. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas „90 dainų – 90 legendų“. (tęsi-
nys, kart.). 05:45 Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, liepos 16 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietu-
voj. 27, 28 s. 2012 m. 07:30 Mūsų mies-
teliai. Leckava. 2 d. 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Beždžio-
nių pasaulis. 2 d. Šeimos reikalai. (sub-
titruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Paslaptingas sodas. 1 d. Pa-
vasario pabudimas. (subtitruota). 13:50 
Šerloko Holmso nuotykiai. N-7. 1, 2 s. 
15:40 Klausimėlis.lt. 16:00 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:15 Svei-
kinimų koncertas. 17:35 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 
18:58 Orai. 19:00 Klausimėlis.lt. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 „Tai, kas tikra“. 
Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio 
gyvo garso koncertas. 22:35 Trumpo-
sios žinios. 22:40 Per vėlu pasakyti su-
die. N-7. (Subtitruota). 00:10 Trumpo-
sios žinios. 00:15 Pasaulio dokumen-
tika. Beždžionių pasaulis. 2 d. Šeimos 
reikalai. (subtitruota, kart.). 01:10 Pa-
saulio dokumentika. Paslaptingas so-
das. 1 d. Pavasario pabudimas. (sub-
titruota, kart.). 02:05 Šerloko Holmso 
nuotykiai. N-7. 1, 2 s. (kart.). 03:50 „Tai, 
kas tikra“. Irenos Starošaitės ir Žilvino 
Žvagulio gyvo garso koncertas. (kart.). 
05:20 Klausimėlis.lt. (kart.).

Sekmadienis, liepos 17 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietu-
voj. 29, 30 s. 07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. 09:00 Premjera. 
Nauji Piterio Peno nuotykiai. 11 s. 09:25 
Premjera. Zoro kronikos. 15 s. 09:50 
Aviukas Šonas 4. 4/14 s. 10:00 Gus-
tavo enciklopedija. (Subtitruota). 10:30 
Delfinai ir žvaigždės. 12:15 Pasau-
lio dokumentika. Atlanto vandenynas. 
3 d. Iš rojaus į pragarą. (subtitruota). 
13:10 Pasaulio dokumentika. Paslap-
tingoji Afrika 2. 2/6 d. Kongas. Laukinė 
širdis. (subtitruota). 14:05 Puaro. N-7. 
2/3, 2/4 s. 15:45 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas. 16:00 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:15 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 17:45 Bėdų 
turgus. (Subtitruota). 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:55 Spor-
tas. 18:58 Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 19:30 Savaitė. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
2 dienos Niujorke. N-7. 22:35 Trumpo-
sios žinios. 22:40 Pasaulio dokumenti-
ka. Atlanto vandenynas. 3 d. Iš rojaus į 
pragarą. (subtitruota, kart.). 23:35 Trum-
posios žinios. 23:40 Pasaulio dokumen-
tika. Paslaptingoji Afrika 2. 2/6 d. Kon-
gas. Laukinė širdis. (subtitruota, kart.). 
00:35 Puaro. N-7. 2/3, 2/4 s. (kart.). 
02:15 Stilius. (kart.). 03:00 Delfinai ir 
žvaigždės. (kart.). 04:45 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 05:05 Savaitė. (kart.).

07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (20). 
N-7. 08:25 Monsunas (14). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2380). N-7. 10:00 2 
Barai. Išlikimo kovos. N-7. 12:00 Slibi-
nų dresuotojai (4). N-7. 12:30 Slibinų 
dresuotojai (5). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (21). N-7. 13:30 Simp-
sonai (20). N-7. 14:00 Simpsonai (21). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (506). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (507). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (104). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (4). N-7. 20:00 
Svotai (6). N-7. 21:00 2 Barai. Gyveni-
mas greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Dešimt jardų. N-7. 00:35 
Skandalas (1). N-14. 01:30 2 Barai. Gy-
venimas greitkelyje. N-14. 01:55 Mažylė 
Houp (21). N-7.

Antradienis, liepos 12 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (4). N-7. 06:55 Simpso-
nai (20). N-7. 07:25 Simpsonai (21). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (21). 
N-7. 08:25 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(4). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2381). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Svo-
tai (6). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (22). N-7. 13:30 Simpsonai (22). 
N-7. 14:00 Simpsonai (23). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (508). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (509). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (105). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių va-
sara. Sugrįžimas (5). N-7. 20:00 Svo-
tai (7). N-7. 21:00 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Rizikinga erzinti diedukus. N-14. 
00:50 Skandalas (2). N-14. 01:40 2 Ba-
rai. Gyvenimas greitkelyje. N-14. 02:05 
Mažylė Houp (22). N-7.

trečiadienis, liepos 13 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Sli-

binų dresuotojai (5). N-7. 06:55 Simp-
sonai (22). N-7. 07:25 Simpsonai (23). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(22). N-7. 08:25 Naisių vasara. Sugrį-
žimas (5). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2382). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Svotai (7). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (23). N-7. 13:30 Simp-
sonai (24). N-7. 14:00 Simpsonai (25). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (510). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (511). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (106). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (6). N-7. 20:00 
Svotai (8). N-7. 21:00 2 Barai. Gyveni-
mas greitkelyje. N-14. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Rizikinga 
erzinti diedukus 2. N-14. 00:50 Raitelis 
be galvos (16). N-14. 01:40 2 Barai. Gy-
venimas greitkelyje. N-14.

ketvirtadienis, liepos 14 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Ma-

dagaskaro pingvinai (20). N-7. 06:55 
Simpsonai (24). N-7. 07:25 Simpsonai 
(25). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (23). N-7. 08:25 Naisių vasara. Su-
grįžimas (6). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2383). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Svotai (8). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (24). N-7. 13:30 Simp-
sonai (1). N-7. 14:00 Simpsonai (2). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (512). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (513). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (107). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasa-
ra. Sugrįžimas (7). N-7. 20:00 Svotai (9). 
N-7. 21:00 2 Barai. Gyvenimas greitkely-
je. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Iš-
minuotojų būrys. N-14. 01:15 2 Barai. 
Gyvenimas greitkelyje. N-14.

Penktadienis, liepos 15 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Mon-

sunas (14). N-7. 06:55 Simpsonai (1). 
N-7. 07:25 Simpsonai (2). N-7. 07:55 
Kempiniukas Plačiakelnis (24). N-7. 
08:25 Naisių vasara. Sugrįžimas (7). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2384). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Svotai 
(9). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (25). N-7. 13:30 Simpsonai (3). N-7. 
14:00 Simpsonai (4). N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (514). N-7. 15:00 Mažoji nuo-
taka (515). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia 
(108). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Žuviukas Nemo. 
N-7. 21:25 Mažieji Fokeriai. N-7. 23:20 
2 Barai. Naktis. S. 00:00 Mirtis iš dan-
gaus. N-14. 01:55 Rizikinga erzinti die-
dukus 2. N-14.

Šeštadienis, liepos 16 d. 
06:14 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (29). 07:00 Bidamanų 
turnyras (20). N-7. 07:30 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai (8). N-7. 08:00 Ančiukų 
istorijos (31). 08:30 Madagaskaro pin-
gvinai (21). N-7. 09:00 Kung Fu Pan-
da (9). N-7. 09:30 Mes pačios. Vasara. 
10:00 Kamelotas (5). N-7. 11:10 Fran-
kenvynis. N-7. 12:50 Anapus tvoros. 
N-7. 14:30 Vaiduoklių gaudytoja. N-7. 

Pirmadienis, liepos 11 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (27). 06:40 "Garfildas" (28). 
06:55 "Stebuklingi vaikai" (1). 07:25 
"Rožinė pantera" (9). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (40). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (41). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 valan-
dos (kart.). N-7. 11:50 Su cinkeliu. N-7. 
12:45 "Stebuklingi vaikai" (1) (kart.). 
13:10 "Rožinė pantera" (9) (kart.). 13:35 
"Svajonių princas" (147). 14:05 "Turtuo-
lė vargšė" (7). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 EURO 2016. 19:28 Orai. 
19:30 "Gyvenimo receptai" (6). N-7. 
20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:10 
EURO 2016. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Kitas pasaulis 4. Pabu-
dimas. N14. 23:55 "Judantis objektas" 
(8). N-7. 00:45 "Visa menanti" (26). N-7. 
01:35 "Ties riba" (4). N14.

Antradienis, liepos 12 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (29). 06:40 "Garfildas" (30). 
06:55 "Stebuklingi vaikai" (2). 07:25 
"Rožinė pantera" (10). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (42). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (43). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 
valandos (kart.). N-7. 11:50 Su cinke-
liu. N-7. 12:45 "Stebuklingi vaikai" (2) 
(kart.). 13:10 "Rožinė pantera" (10) 
(kart.). 13:35 "Svajonių princas" (148). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (8). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 "Gyvenimo receptai" 
(7). N-7. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Dingę be žinios 2. N14. 
00:05 "Judantis objektas" (9). N-7. 00:55 
"Visa menanti" (27). N-7. 01:45 "Ties ri-
ba" (5). N14.

trečiadienis, liepos 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (31). 06:40 "Garfildas" (32). 
06:55 "Stebuklingi vaikai" (3). 07:25 
"Rožinė pantera" (11). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (44). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (45). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 
valandos (kart.). N-7. 11:50 Su cinke-
liu. N-7. 12:45 "Stebuklingi vaikai" (3) 
(kart.). 13:10 "Rožinė pantera" (11) 
(kart.). 13:35 "Svajonių princas" (149). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (9). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 "Gyvenimo receptai" 
(8). N-7. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Nakties klajūnai. N14. 
00:20 "Judantis objektas" (10). N-7. 
01:10 "Visa menanti" (28). N-7. 02:00 
"Ties riba" (6). N14.

ketvirtadienis, liepos 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (33). 06:40 "Garfildas" 
(34). 06:55 "Stebuklingi vaikai" (4). 
07:25 "Rožinė pantera" (12). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (46). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (47). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:45 24 valandos (kart.). N-7. 
11:50 Su cinkeliu. N-7. 12:45 "Stebu-
klingi vaikai" (4) (kart.). 13:10 "Rožinė 
pantera" (12) (kart.). 13:35 "Svajonių 
princas" (150). 14:05 "Turtuolė varg-
šė" (10). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
"Gyvenimo receptai" (9). N-7. 20:30 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS Bejėgis teisingumas. N14. 00:00 
"Judantis objektas" (11). N-7. 00:50 
"Visa menanti" (29). N-7. 01:40 Svei-
katos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, liepos 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (35). 06:40 "Garfildas" (36). 
06:55 "Stebuklingi vaikai" (5). 07:25 
"Rožinė pantera" (13). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (48). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (49). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 
valandos (kart.). N-7. 11:50 Su cinke-
liu. N-7. 12:45 "Stebuklingi vaikai" (5) 
(kart.). 13:10 "Rožinė pantera" (13) 
(kart.). 13:35 "Svajonių princas" (151). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (11). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Policijos akademija. 
21:25 Šūvis tamsoje. N-7. 23:25 Džo-
na Heksas. N14. 00:50 Nakties klajū-
nai (kart.). N14.

Šeštadienis, liepos 16 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (33) (kart.). 06:40 "Garfil-
das" (34) (kart.). 06:55 "Eskimų mergai-
tė" (20). 07:00 "Eskimų mergaitė" (21). 
07:05 "Eskimų mergaitė" (22). 07:10 
"Eskimų mergaitė" (23). 07:20 ""Nicke-
lodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai" 
(10). 07:45 "Kung Fu Panda" (11). 08:10 
"Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys" (8). 
08:35 "Tomo ir Džerio nuotykiai" (12). 
09:00 "Ponas Bynas" (5). 09:30 Skry-
bėliuotė. 09:50 Kūlverstukas eina į mo-
kyklą. 10:00 KINO PUSRYČIAI. PREM-
JERA Žvėreliai Vėjo šalyje. 11:45 Dvie-
se mes jėga. 13:50 Pričiupom! N-7. 
14:20 Šūvis tamsoje (kart.). N-7. 16:30 
"Gyvenimo šukės" (83). N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Užburtoji Ela. 21:15 Di-
džiosios motušės namai. N-7. 23:05 Ke-
lyje 2. Alaus tenisas. N14. 00:50 Bejėgis 
teisingumas (kart.). N14.

Sekmadienis, liepos 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (35) (kart.). 06:40 "Garfil-
das" (36) (kart.). 06:55 "Eskimų mergai-
tė" (24). 07:00 "Eskimų mergaitė" (25). 
07:05 "Eskimų mergaitė" (26). 07:10 
"Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje" 
(1). 07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žu-
viukai burbuliukai" (11). 07:45 "Kung 
Fu Panda" (12). 08:10 "Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys" (9). 08:35 "Tomo 
ir Džerio nuotykiai" (13). 09:00 Sveika-
tos ABC televitrina. 09:30 Nauji papū-
gos Kešos nuotykiai. 10:00 "Na, palauk!" 
(3). 10:10 KINO PUSRYČIAI Mano tė-
tis keturkojis. N-7. 12:10 Policijos aka-
demija (kart.). 14:05 PREMJERA Rau-
donplaukė Zora. 16:00 Pričiupom! N-7. 
16:25 Medaus mėnuo Las Vegase. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Teleloto. 20:35 Žvaigždžių duetai. 
22:30 Nindzė žudikas. N14. 00:20 Vis-
kas ore! N14. 02:25 Kelyje 2. Alaus te-
nisas (kart.). N14.

Pirmadienis, liepos 11 d. 
06:30 Kazanova. Gundymo menas 

(kart.). N-7. 07:25 Sveikatos ABC televi-
trina. 07:55 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(9) (kart.). 08:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 09:50 "Mistinės istorijos" 
(18). N-7. 10:50 "Mistinės istorijos" (19). 
N-7. 11:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(285) (kart.). N-7. 12:55 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (20). N-7. 14:50 "Sudužu-
sių žibintų gatvės" (10). 15:50 "Prokuro-
rų patikrinimas" (286). N-7. 17:00 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Tokia tarnyba" (28). N-7. 19:30 
Pričiupom! N-7. 20:00 Pagalbos skam-
butis. N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 Kuni-
gas. N14. 23:05 Meilė manęs neišduos 
(kart.). N-7. 01:05 "Kultas" (7) (kart.). 
N14. 01:50 "Kultas" (8) (kart.). N14. 
02:35 "Kalbame ir rodome" (338). N-7. 
03:20 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 
04:00 Farai (kart.). N14. 04:25 "Kalbame 
ir rodome" (338) (kart.). N-7. 05:10 "Mis-
tinės istorijos" (33) (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 12 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Sudužusių žibintų gatvės" (10) 
(kart.). 08:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 09:50 "Mistinės istorijos" 
(20). N-7. 10:50 "Tokia tarnyba" (28) 
(kart.). N-7. 11:45 "Prokurorų patikrini-
mas" (286) (kart.). N-7. 12:55 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:55 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (21). N-7. 14:50 
"Sudužusių žibintų gatvės" (11). 15:50 
"Prokurorų patikrinimas" (287). N-7. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 "Tokia tarnyba" (29). 
N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21:00 Farai. N14. 
21:30 Matadoras. N14. 23:20 Kunigas 
(kart.). N14. 00:50 "Mistinės istorijos" 
(34) (kart.). N-7. 01:40 "Kortų name-
lis" (5). N14. 02:30 "Kalbame ir rodo-
me" (339). N-7. 03:15 Pagalbos skam-
butis (kart.). N-7. 03:55 Farai (kart.). 
N14. 04:20 "Kalbame ir rodome" (339) 
(kart.). N-7. 05:05 "Mistinės istorijos" 
(18) (kart.). N-7.

trečiadienis, liepos 13 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Sudužusių žibintų gatvės" (11) 
(kart.). 08:55 "44-as skyrius" (30) (kart.). 
N-7. 09:50 "Mistinės istorijos" (21). N-7. 
10:50 "Tokia tarnyba" (29) (kart.). N-7. 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (287) 
(kart.). N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (22). N-7. 14:50 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (12). 15:50 "Prokurorų patikri-
nimas" (288). N-7. 17:00 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "To-
kia tarnyba" (30). N-7. 19:30 Pričiupom! 
N-7. 20:00 Pagalbos skambutis. N-7. 
21:00 Farai. N14. 21:30 Vizas. Nojaus 
arkos paslaptis. N-7. 00:00 Matadoras 
(kart.). N14. 01:40 "Mistinės istorijos" (19) 
(kart.). N-7. 02:30 "Kortų namelis" (6). 
N14. 03:20 "Kalbame ir rodome" (340). 
N-7. 04:05 Pagalbos skambutis (kart.). 
N-7. 04:45 Farai (kart.). N14. 05:10 "Kal-
bame ir rodome" (340) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, liepos 14 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Sudužusių žibintų gatvės" (12) 
(kart.). 08:55 "44-as skyrius" (31) (kart.). 
N-7. 09:50 "Mistinės istorijos" (22). N-7. 
10:50 "Tokia tarnyba" (30) (kart.). N-7. 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (288) 
(kart.). N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:55 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (23). N-7. 14:50 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (13). 15:50 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (289). N-7. 17:00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Tokia tarnyba" (31). N-7. 19:30 Pri-
čiupom! N-7. 20:00 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:30 Arena. N14. 23:20 Vizas. Nojaus 
arkos paslaptis (kart.). N-7. 01:40 "Misti-
nės istorijos" (20) (kart.). N-7. 02:30 "Kor-
tų namelis" (7). N14. 03:20 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (20) (kart.). N-7. 04:05 "Di-
agnozė - žmogžudystė" (21) (kart.). N-7. 
04:50 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
05:15 "Mistinės istorijos" (21) (kart.). N-7.

Penktadienis, liepos 15 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:55 "Sudužusių žibintų gatvės" (13) 
(kart.). 08:55 "Laukinis" (19). N-7. 09:50 
"Laukinis" (20). N-7. 10:50 "Tokia tarny-
ba" (31) (kart.). N-7. 11:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (289) (kart.). N-7. 12:55 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:55 
"Diagnozė - žmogžudystė" (24). N-7. 
14:50 "Sudužusių žibintų gatvės" (14). 
15:50 "Prokurorų patikrinimas" (290). 
N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Pasaulio profe-
sionalų imtynės" (12). N-7. 19:30 "Ame-
rikietiškos imtynės" (27). N-7. 20:30 
"Amerikietiškos imtynės" (27). N-7. 
21:30 Gatvių kovotojas. N-7. 23:25 Are-
na (kart.). N14. 01:05 "Mistinės istorijos" 
(22) (kart.). N-7. 01:55 "Kortų namelis" 
(8). N14. 02:35 Gatvių kovotojas (kart.). 
N-7. 04:10 "Amerikietiškos imtynės" (27) 
(kart.). N-7. 05:00 "Amerikietiškos imty-
nės" (27) (kart.). N-7.

Šeštadienis, liepos 16 d. 
06:25 Pričiupom! (kart.). N-7. 

06:50 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 
07:40 "Diagnozė - žmogžudystė" (23) 
(kart.). N-7. 08:35 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (24) (kart.). N-7. 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 10:30 
Pričiupom! (kart.). N-7. 11:00 Pasaulio 
galiūnų čempionų lygos finalas Turki-
joje. 12:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
12:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 13:00 
FAILAI X. Drakula. Tikroji vampyro isto-
rija. N-7. 14:00 "Mistinės istorijos" (35). 
N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" (36). N-7. 
16:00 "Kas žudikas? Baudžiamosios by-
los" (20). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" (32). 
N-7. 19:00 Už vaikystę. 19:30 Muzikinė 
kaukė. 21:55 MANO HEROJUS Bai-
mės kaina. N14. 00:15 AŠTRUS KINAS 
Jie. S. 01:40 "Kortų namelis" (7) (kart.). 
N14. 02:30 "Kortų namelis" (8) (kart.). 
N14. 03:10 "Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos" (20) (kart.). N-7. 04:00 Mu-
zikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, liepos 17 d. 
07:00 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 07:30 Pasaulio galiūnų čempio-
nų lygos finalas Turkijoje (kart.). 08:30 
Tauro ragas. N-7. 09:00 "Viena už vi-
sus" (51). N-7. 09:30 "Viena už visus" 
(52). N-7. 10:05 Beatos virtuvė. 11:00 
"BBC dokumentika. Gamtos stebuklas. 
Mažyliai" (1). 12:00 "BBC dokumentika. 
Gamtos stebuklas. Mažyliai" (2). 13:00 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 13:30 
Už vaikystę (kart.). 14:00 Sveikinimai. 
16:00 Išgyvenk, jei gali. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 17:55 "44-as sky-
rius" (33). N-7. 18:55 Pričiupom! (kart.). 
N-7. 19:20 Nuogas ginklas: iš policijos 
metraščių. N-7. 21:00 "Kultas" (9). N14. 
21:50 "Kultas" (10). N14. 22:45 Pasku-
tinė naktis. N14. 00:25 Baimės kaina 
(kart.). N14. 02:30 Jie (kart.). S. 03:45 
Nuogas ginklas: iš policijos metraščių 
(kart.). N-7. 05:05 "Gamtos stebuklas. 
Mažyliai" (1) (kart.).

TV3

LNK

BTV

16:15 Ekstrasensai detektyvai (9). N-7. 
17:25 Ekstrasensai detektyvai (10). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Didžiosios traktorių lenktynės. 
N-7. 20:30 Paskutinis oro valdytojas. 
N-7. 22:35 Pagrobimas 2. Neišvengia-
mas kerštas. N-14. 00:20 2 Barai. Nak-
tis. S. 01:00 Strečas. N-14. 02:45 Ma-
žieji Fokeriai. N-7.

Sekmadienis, liepos 17 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (30). 07:00 Bidamanų 
turnyras (21). N-7. 07:30 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai (9). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (32). 08:30 Kapitono Gran-
to beieškant (3). 09:55 Kamelotas (6). 
N-7. 11:00 Monstrų vidurinė. N-7. 12:30 
Nykštukas Nosis. N-7. 14:10 Dručkiai. 
N-7. 16:15 Ekstrasensai detektyvai (11). 
N-7. 17:20 Ekstrasensai detektyvai (12). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 2 Barai. 
Išlikimo kovos. N-7. 21:30 Nesunaiki-
namieji. N-14. 23:40 Tariamas žudikas. 
N-14. 01:20 Pagrobimas 2. Neišvengia-
mas kerštas. N-14.

LRT

Pirmadienis, liepos 11 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kung 

Fu Panda (8). N-7. 06:55 Simpsonai 
(18). N-7. 07:25 Simpsonai (19). N-7. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąNeįgalieji  
pasaulyje

Išties, dėl liepsnojančių 
plaukų matai jį iš toli. Bet 
tik tada, kai jis... „pasibal-
noja“ savo draugus, tai 
yra įsitaiso ant jų pečių. 

Neturėk pinigų, bet turėk 
daug draugų! 

Amerikietis Kevanas Čan-
dleris serga raumenų distrofija, 
todėl negali pakilti iš savo veži-
mėlio. Vis dėlto negalia netruk-
do jam svajoti. Štai sugalvojo ap-
lankyti kelias Europos šalis – ne-
trukus ir įgyvendins šią svajonę. 

Viskas prasidėjo nuo netikėto 
Kevano noro – pasivaikščioti ka-
nalizacijos šachtomis Grynsboro 
mieste (čia yra siūloma tokia pra-
moga – požeminis miesto tyrinė-
jimas). Draugai per naktį sumo-
deliavo ir pasiuvo kuprinę-nešio-
klę, kurioje sėdėdamas Kevinas 
galėjo apžiūrėti požemius. Kai 
jie suprato, kad su Kevanu gali ei-
ti visur, gimė ir drąsesnė idėja – 
nuvykti į Europą. 4 padėti drau-
gui pasiryžę bičiuliai pasiuvo to-
bulesnę kuprinę. Siuvo ir taip, ir 
anaip. Pasisodindavo bičiulį ir iš-
eidavo į miestą išmėginti, ar pa-
togu bus taip, nešant kuprinėje 
žmogų, keliauti po Europą. To-
bulino, įvairias detales kirpo ir 
siuvo iš naujo, kol rado ir nešikui, 
ir nešamajam patogiausią kupri-
nės formą. Taigi 29 kg sveriantis 
Kevanas turistaus žvalgydamasis 
nuo draugų pečių, todėl galės pa-
tekti visur, kur tik panorės.

Kevanas, gyvenantis Indianos 
valstijoje, papasakojo, kad netru-
kus susitiks su draugais Tomu 
Trojeriu, Filipu Keleriu, Benu Du-
valiu ir Luku Tompsonu oro uos-
te Atlantoje ir... išskris į Europą.

Panaši į sapną svajonė
Dar neseniai visa tai atrodė 

lyg koks sapnas. Kokia kelionė? 

Žmogus-kuprinė 

Kokia Europa? Kevanas nieko 
neįstengia daryti savarankiškai. 
Be to, iš JAV iki Europos dar rei-
kia kažkaip nukakti. Lėktuvų bi-
lietai brangūs! Padėjo visagalis 
internetas. Bičiuliai pradėjo ieš-
koti, kas galėtų finansuoti kelio-
nės išlaidas. Pasirinko vadina-
mąjį sutelktinį finansavimą in-
terneto platformoje „Paremk 
mane“. Jei turi gerą idėją, čia gali 
apie ją papasakoti ir galbūt atsi-
ras žmonių, kuriuos sužavėsi ir 
jie duos tau pinigų... Taip pat su-
kūrė internete tinklaraštį „Mes 
nešame Kevaną“ ir pamažu pra-
dėjo kauptis lėšos. 

Amerikiečiai toje platformo-
je parašė: „Kiekvienas svajoja 
pakeliauti po Europą su kuprine 
ant pečių, bet ar daug turistų no-
rėtų patys tapti kuprine?“ Agita-
cinė kampanija internete starta-
vo metų pradžioje, vasario 3 die-
ną. Iki birželio 3-iosios į bičiulių 
sąskaitą įkrito 31 736 doleriai.

Svarbiausioms išlaidoms pa-
dengti dar trūko apie 3 tūkstan-
čių eurų. Bet su kiekviena die-
na sąskaita pučiasi ir pinigų ti-
krai nepristigs. Artėjant išvyki-
mo dienai grupė draugų sulau-
kia vis daugiau dėmesio.

Ką veiks Europoje?
Prieš išvykstant – tiek jaudu-

lio, kad sunku suprasti, kas bus 
svarbiausia – Europos grožybės 

ar penkiukės nuotykiai. Bičiuliai 
planuoja per 3 savaites aplanky-
ti Prancūziją, Angliją ir Airiją, no-
rėtų kiekvienoje šalyje praleisti 
bent po savaitę. Planuose – gra-
žiausių bažnyčių ir kaimo vietovių 
lankymas, Londonas ir kiti garsūs 
miestai. Kevanas svajoja pamatyti 
tas vietas, apie kurias tiek skaitė, 
svajojo ar matė filmuose (jis yra 
rašytojas, kuria nuotykių istori-
jas). Bičiuliai taip pat tikisi patir-
ti puikų nuotykį. Galbūt sudėtin-
giausia bus „Apple“ kompanijoje 
dirbančiam Lukui, mat jis filmuos 
kelionę – bičiuliai ruošiasi sukur-
ti dokumentinį filmą.

Tomas ir Filipas yra moky-
tojai, jie tikisi parsivežti daug 
įdomių įspūdžių, kuriuos rude-
nį papasakos savo mokiniams. 
Benas dirba bažnyčios adminis-
tratoriumi, turbūt dėl to marš-
rute pažymėti gražiausių baž-
nyčių adresai.

Amerikiečių pečius užgulė di-
delė atsakomybė. Juk šimtai nepa-
žįstamų žmonių patikėjo jų kelio-
nės idėja ir padovanojo nemažai 
pinigų. Tai nebus visai privati ke-
lionė. Jau dabar socialiniuose tin-
kluose nuolat pasakoja apie pasi-
ruošimą. Keliaujant irgi teks ra-
šyti dienoraštį ir pasakoti – dau-
giausia, aišku, apie Kevaną, atka-
klų keliauninką.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Kevanas Čandleris į Europą žvelgs nuo bičiulių pečių.

Panevėžio miesto savivaldybė 
ruošiasi kapitališkai suremon-
tuoti ir atnaujinti Smėlynės ga-
tvės dalį nuo geležinkelio per-
važos iki miesto ribos. Valdžia 
žada, kad gatvė pasikeis neat-
pažįstamai ir bus labai pato-
gi tiek vairuotojams, tiek pės-
tiesiems. 

Tačiau šioje gatvės atkarpo-
je gyvenantį vežimėliu judantį 
34 metų Modestą Meškauską 
ir tokio paties likimo jo gyve-
nimo draugę Laurą Braciškaitę 
bei jų kaimynus civilizacijos lai-
mėjimai aplenks. M. Meškaus-
ko ir L. Braciškaitės namas sto-
vi akligatvyje, kurio asfaltuo-
ti neplanuojama. Neįgalios po-
ros kaimynai ironizuoja, kad šį 
akligatvį, kuris yra Smėlynės 
gatvės dalis, pamiršo ir valdžia, 
ir Dievas. 

Nevaikštanti pora negali iš-
važiuoti duobėta, lietaus nuo-
tekų tinklų neturinčia, palijus 
ar pasnigus patvinstančia gat-
ve. M. Meškausko elektra va-
romas, storais ratais vežimėlis 
dar šiaip taip rieda pažliugu-
siu keliu, o jo draugės rankinei 
transporto priemonei toks „Da-
karo ralis“ yra neįveikiamas. 
Palijus mergina net nebando 
išriedėti į gatvę. „Laimei, turi-
me automobilį. Tik juo galime 
pajudėti iš namų“, – pasakojo 
M. Meškauskas.

Tiesa, dar neseniai jiems bu-
vo sudėtinga vežimėliais nusi-
gauti iki automobilio, o išlipus iš 
jo pasiekti namus. Įvažiavimas į 
jų namo kiemą buvo panašus į 
klampią pelkę. Šįmet Panevėžio 
savivaldybė įvažą į M. Meškaus-

ko namą išklojo trinkelėmis. Po-
ra sako, kad tai palengvino jų 
gyvenimą, bet neišsprendė pa-
grindinės problemos.

„Visai netoli yra parduotu-
vės, o mes negalime iki jų nu-
važiuoti vežimėliais, apskritai 
Smėlynės gatve sunku judėti ve-
žimėliu. Šaligatvis labai prastos 
būklės, o pervažiuoti per gele-
žinkelio bėgius iš viso neįma-
noma. Kitur teko matyti ant bė-
gių įrengtus specialius tiltelius 
neįgaliesiems“, – kalbėjo M. Pe-
trauskas.

Šiame akligatvyje neseniai 
būstą įsigijusiam Sauliui Kaušui 
labiausiai gaila neįgalios poros. 
„Jiedu tarsi įkalinti namuose. 
Kaip jaustis žmogui, kai išvažia-
vus iš namų jo vežimėlis įstrin-
ga žvyre ar dar blogiau – purve 
ir nei pirmyn, nei atgal?“ – reto-
riškai klausė jis.

Smėlynės gatvės akligatvio 
gyventojai tvirtina, kad Pane-
vėžio savivaldybės jie prašo iš-
asfaltuoti gatvelę jau bemaž 10 
metų. Savivaldybės duomeni-
mis, pirmieji prašymai užregis-
truoti tik 2013 metais. 

Šių metų gegužę M. Meš-
kauskas su kaimynais dar kar-
tą kreipėsi į Savivaldybę dėl 
privažiavimo prie namų kelio 
remonto. Jiems buvo atsakyta, 
kad 2016 metų biudžete numa-
tyta nepakankamai lėšų miesto 
vietinės reikšmės kelių (gatvių) 
remontui, todėl išasfaltuoti jų 
privažiuojamąjį kelią Savival-
dybė neturi galimybių.

Jeigu toks atsakymas ne-
tenkina, valdininkai pasiūlė jį 
apskųsti.

Pamiršo ir valdžia, ir Dievas
Inga Smalskienė Panevėžio laikraščio „Sekundė“ interneto por-
tale rašo, kad jauna pora, abu neįgaliųjų vežimėliais judantys, 
negali išvažiuoti gatve, kurioje gyvena, o numatytas jos remon-
tas vietą aplink jų namus aplenks .

  Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos tarybos narys Vladis-
lovas Kirkickas „Bičiulystei“ at-
siųstame laiške papasakojo apie 
vienijančią sporto šventę. 

Jau tapusi tradicine spor-
to šventė į Tauragės „Bastilijos“ 
sporto kompleksą sukvietė didelį 
būrį neįgaliųjų sportininkų net iš 
7 rajonų. Parungtyniauti ir pabūti 
drauge panoro Šilalės, Jurbarko, 
Pagėgių, Raseinių ir net tolimes-
nių regionų – Kauno bei Kazlų 
Rūdos – neįgalieji. Žinoma, nuo-
šalyje neliko ir patys tauragiškiai. 
Sporto šventės dalyviams bu-

vo pasiūlytos 8 rungtys: šaškės, 
šachmatai, kamuoliuko mėty-
mas į taikinį, figūrinio važiavimo, 
krepšinio baudų mėtymo, žiedų 
mėtymo ant stovo, smiginio ir 5 
kg metalinio bokalo laikymo. Kai 
kuriose rungtyse moterys ir vy-
rai varžėsi atskirose grupėse, ats-
kirai buvo vertinami vaikštantys 
ir neįgaliojo vežimėliais judantys 
sportininkai, o figūrinio važiavi-
mo rungtyje neįgalieji jėgas ga-
lėjo išbandyti ir mechaniniais, ir 
elektriniais vežimėliais.

Sportinė sėkmė šįsyk palan-
kiausia buvo tauragiškiams – jie 
pelnė net 12 medalių. Po 7 me-

dalius laimėjo Pagėgių ir Kazlų 
Rūdos sportininkai, 5 – Rasei-
nių, 4 – Jurbarko, 3 – Kauno, 2 
– Šilalės sporto entuziastai. Ne 
visi sportuojantieji tapo nuga-
lėtojais ar prizininkais, bet visi  
parodė savo galimybes, susira-
do naujų draugų.

Tarp šachmatininkų jau ne 
vieni metai sau lygių neturi pa-
gėgiškis R. Ambarcumjanas, o 
tarp šaškininkų vėl nepalaužia-
mas buvo tauragiškis P. Lažau-
ninkas. Moterų grupėje geriau-
siai sekėsi Kazlų Rūdos sporti-
ninkei D. Juodeikienei.

Krepšinio baudų metimo 
rungtį netikėtai laimėjo Taura-
gės rajono neįgaliųjų draugijos 
ansamblio vadovas A. Šileris, 
o tarp moterų taikliausia buvo 
Kauno atstovė O. Zdanovič. Sma-
giai praėjo žiedų mėtymo ant 
stovo rungtis. Čia pirmos vietos 
niekam neužleido tauragiškis 
A. Bruklys, o naujos neįgaliųjų 
sporto šakos – kamuoliuko mė-
tymo į taikinį – varžybas laimė-
jo P. Juodis iš Pagėgių. 

Figūrinio važiavimo neįga-
liojo vežimėliu rungtyje ir vėl 

Neįgaliųjų  
sportas

Tauragėje – draugystės ir sporto šventė

Tradicinės neįgaliųjų sporto šventės akimirkos.

niekas nepralenkė tauragiškių 
P. Kasanavičiaus, moterų grupė-
je – K. Liolaitės, elektrinių veži-
mėlių klasėje – M. Ramanausko. 

Įdomiai susiklostė 5 kg meta-
linio bokalo ištiestoje rankoje lai-
kymo rungtis: iš moterų stipriau-
sia pasirodė esanti Kazlų Rūdos 
atstovė S. Sabataitienė, o iš vyrų 
stipriausią ranką pademonstra-
vo tauragiškis P. Gavėnia.

Smiginio rungtis visada su-
traukia gausų būrį sportininkų. 
Čia pirmavo pagėgiškis P. Juodis, 
o tą pačią rungtį sėdint neįgalio-

jo vežimėlyje laimėjo raseiniškis 
V. Žemaitis.

Pertraukėlių metu sportinin-
kus ir žiūrovus linksmino Taura-
gės rajono neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Svaja“. Galintys šokti 
šoko, o kai kurie net pritarė dai-
nuojantiems ansambliečiams.

Smagi bei džiugi draugys-
tės ir sporto šventė pasibaigė, 
nugalėtojams įteikti medaliai ir 
taurės, o visi kiti irgi neliko nu-
skriausti – jie apdovanoti gera 
nuotaika ir geru sveikatos užtai-
su, susirado naujų draugų.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Vakaras

Žali beržai sodyboj ošė.
Artėjo vakaras vėsus.
Per apsiaustėlį vėjas košė
ir gildė žvarbstančius pirštus.

Šuva į priebutį nubėgo.
Kregždutės sutūpė lizde.
Šikšnosparniai skraidyti ėmė
melsvėjančioj sutemoje.

Žali beržai sodyboj ošė.
Per apsiaustėlį vėjas košė.

kaimYnuos

Tylu kaimynuos. Nebeloja šuo
ir nebegieda paryčiais gaidys.
Skanus ir gėlas šulinio vanduo
nebejuda; negirgžda rentinys.

Galbūt kažkas, praeidamas 
pro šalį,

dar pasisems to šulinio 
vandens

ir, įsitaisęs jaukiai ant suolelio,
senu gyventoju pasivaidens.

O neseniai ir gyvuliai, 
ir žmonės

dar gėrė; taškės vaikas kibire.
Prie kelio liepa ošė ir lapojo,
šlamėjo senos obelys sode.

Tylu kaimynuos. Nebeloja šuo,
o šuliny nebejuda vanduo.

Lietus

Staiga lauke šlamėti ima.
Nustebusi dairausi: kas?
Taip tyliai, taip atsargiai lyja,
tarytum artintųs kažkas

lengvais, vos girdimais 
žingsneliais

per sodą, kiemą link namų.

Ir miniatiūriniai lašeliai
sužvilga saulėj sidabru.

Pasauly daug gražių dalykų,
bet nepamiršiu niekada,
kaip tyliai, kaip atsargiai lijo.

***
Kai lyja, džiaugiuosi kartu 

su žeme, –
alsuoja jinai ne karščiu, 

o drėgme.
Kai lyja, atrodo, jog viskas 

gerai, –
pilni šuliniai, sklidini kibirai.
Dangus pasilenkia virš 

geriančios žemės,
jam tyliai dėkoja žolynų 

galvelės.
Visi ligi soties tegu atsigers
skanaus ir gaivaus, išganingo 

vandens.

Liepos

Pražydo liepa. Ūžia, dūzgia
daugybė bičių žieduose.
Ta liepų vasaros dalužė –
 žydėt, o bičių – ūžt jose.

Paskui, po keleto savaičių,
ūš medsukis. Medus kapnos.
Sukrovę vasarinį kraitį,
ilsėsis bitės aviliuos.

Žmogaus išvirtą dovanėlę –
cukrinį sirupą ragaus.
Nuvys darželių, pievų gėlės,
sulauksim vėjų ir lietaus.

Ateis žiema. Kūrensis krosnis.
Katė ant fotelio budės.
O stalą puoš medus ir duona,
ir liepomis namai kvepės.

Rasa STANKEVIČIENĖ
Kėdainių r.

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“.

Kol esame gyvenimo šventė-
je, visada laukiame vasaros. 

Kai žemuogėm pakvimpa miš-
kas ir šilai. Žydi rugiai. Liepos. 
Kaip puokštę praeitį žmogus lai-
kai. Kur pirmą žingsnį žengei. Su 
vėju lenktynių ėjai. Kur ašaros 
krito, kaip nužydėję žiedai.

Kiekvieną kartą sau sakau: 
sustok. Jau viską pasakei. Jau 
atskaudėjo. O gyvenimas ėjo.

Menu, buvo vasara. Po il-

Birželio pradžioje VšĮ Biržų 
rajono socialinių paslaugų 

centro Dienos socialinės globos 
grupės neįgaliųjų kolektyvas 
„Mes esame“ jau ketvirtą kartą 
dalyvavo Tčeve (Lenkija) vyku-
siame XIV tarptautiniame Nuos-
tabiųjų teatrų festivalyje. 

Tai vienas didžiausių rengi-
nių, remiamas ir globojamas UNI-
CEF ir Lenkijos Senato bei Švieti-
mo ir kultūros ministerijos, Pa-
mario vaivadijos, vyskupijos ir 
Tčevo apskrities bei miesto admi-
nistracijų. Šiais metais Nuostabių-
jų teatrų festivalyje pasirodė 34 
neįgaliųjų kolektyvai, suvažiavę 
iš Lenkijos, Ukrainos, Kaliningra-
do srities, net 5 kolektyvai iš Lie-
tuvos, po kolektyvą iš Gruzijos ir 
Pietų Afrikos Respublikos. 

Nors visą dieną važiavę (kelio-
nė truko 12 valandų), jaunuoliai 
laikėsi tvirtai ir ištvermingai. Va-
kare, pasiekę poilsio vietą, buvo-
me palydėti į šalia viešbučio miš-
kelyje esančius medinius name-
lius. Čia ir įsikūrėme. Buvo sma-
gu, nes 5 iš 8 važiavusių jaunuolių 
į Lenkiją vyko pirmą kartą, o kai 
kurie net pirmąsyk savarankiš-
kai, be tėvų, ir gyveno, ir miego-
jo, ir tvarkėsi. Jiems talkino cen-
tro darbuotojos: muzikos vadovė 
J. Garnelienė, socialinė darbuoto-
ja A. Gasiūnienė ir vyr. socialinė 
darbuotoja S. Simonavičienė. 

Festivalio organizatoriai 
stengėsi, kad dalyviai ne tik ga-
lėtų pasirodyti scenoje, bet ir 
puikiai praleistų laiką dalyvau-

Į didįjį 
kelią...

go gulėjimo pirmąkart pakilau. 
Kasdieną ėjau. Jau vaikščiot galė-
jau viena. Tik pasiremdama laz-
dute. Labai norėjau išeit į didįjį 
kelią, kuris jungė dvi sostines: 
Kauną ir Vilnių. Ir tą kelią prieš 
savaitę asfaltu išliejo. Prie jo aš 
dar nebuvau nuėjus. 

Oras kvepėjo smala. Juo eiti 
pasitaikė proga. Draugės gimi-
mo diena. Pasipuošiau nauja siu-
vėjos pasiūta suknele. Raudona 
baltais žirneliais. Artimiesiems 
pasakiau – išeinu! Dar į veidrodį 
ant sienos kabantį, nuo laiko pa-
dūmavusį, pažiūrėjau. Liūdnas 
veidas. Ir strazdanos nelinksmos. 
Lyg ne vasara būtų, o gilus ruduo. 

Mamos išlydėta ir prisaky-
ta: tik kelkraščiais eik. Dar ma-
šina kokia užvažiuos. Neužva-

žiuos. Tų mašinų, o dar sekma-
dienį, nesimatė. Gerai. Gerai. Bū-
kit ramios. Jeigu kas, laikysiuos 
už žemės. 

Pro vyšnias, smilgų takučiu. 
Pamažu. Į didįjį kelią išeinu. Ap-
sidairau. Tylu. Kelio juosta saulėj 
tviska lyg angis. Kažko daužosi 
širdis. Bet pastovėjus kiek žen-
giu. Lygumėlis koks! Tolyje ma-
tau atvažiuoja mašina. Į kelkraštį 
suku ir klumpu. Skaudžiai klum-
pu. Surinku. Aidu atsiliepė tyla. 
Greitai koją ranka pritraukiu. Ir 
jaučiu kažkas šiltas teka veidu. 
Matau suknelėje didžiulė skylė. 

Išgirstu žodžius. Kas boru-
žėlei atsitiko? Kas? Pritūpė jau-
nas žmogus. Suknelės skvernu 
uždengė nudaužtą kelį. Virpu iš 
skausmo ir baimės. Juk atsikelt 

Nuostabiųjų teatrų festivalis –  
puiki saviraiškos galimybė

dami įvairiose kitose veiklose. 
Svarbus bendravimo ir bendra-
darbiavimo akcentas, naujų ry-
šių užmezgimas. 

Šiais metais merginos turėjo 
galimybę pabūti labai moteriškos 
– pačios arba darbuotojos pade-
damos darėsi makiažą, vaikinai 
dalyvavo virvės traukimo rungty-
je, ant didelių lapų piešė peizažus, 
mokėsi įvairių šokių ir žaidimų, 
darė darbelius iš įvairių medžia-
gų. Kas norėjo, plaukiojo vandens 
dviračiais ir valtimis. Tradiciškai 
savaitės viduryje – vienas iš lau-
kiamiausių momentų – barbekiu 
vakaras su skaniausiomis ir gau-
siausiomis vaišėmis lauke, disko-
teka jaunimui iki vėlumos, pašne-
kesiai ir poilsis prie aikštės centre 
sukurto didžiulio laužo. 

Šiais metais į festivalio atida-
rymą buvo pakviesta populiari 
ir charizmatiška Lenkijos pop-
muzikos dainininkė, kompozi-
torė ir tekstų autorė Anna Wys-
zkoni. Jos dainas plojimais šiltai 

priėmė publika. O kai dainininkė 
nusileido nuo scenos padainuoti 
kartu, netilo ovacijos ir džiaugs-
mingi plojimai.

Įdomius pasirodymus – spek-
takliukus žiūrėjome keletą die-
nų. Jų buvo įvairių: linksmų, ko-
vojančių su blogiu, epizodų iš pa-
sakų ar prisisunkusių šiuolaiki-
nės realybės diktuojamų proble-
mų, verčiančių pamąstyti giliau. 
Keletas pasirodymų nustebino 
savo elegantiška gracija ir ge-
bėjimu justi muziką. Ne – ne iš-
girsti, bet išmokti pajusti, nes jie 
– kurtieji. Vis dėlto visiems buvo 
smagiausia žiūrėti linksmesnius, 
lengviau įsimenamus pasirody-
mus. Visiems buvo įdomu pama-
tyti svečių iš Afrikos pasirodymą.

Šis festivalis – tai nuosta-
bi galimybė prisiliesti prie kitų 
kultūrų, pamatyti, kaip dar gali-
ma bendrauti, ką galima keisti ar 
tobulinti, pasimokyti iš kitų pa-
tirčių ir pritaikyti jas sau. O neį-
galiems jaunuoliams – galimybė 
išmokti būti drąsiems, pasitikin-
tiems, tapti iš tiesų visaverčiais 
visuomenės nariais. 

Kiekvienas į namus dovanų 
parsivežė gerą nuotaiką, nau-
jų įspūdžių, praktinę dovaną – 
rankšluosčių rinkinį su festiva-
lio logotipu atminimui. O cen-
trui dovanų parvežėme festiva-
lio taurę ir fotoaparatą. 

Sigita SIMONAVIČIENĖ
Biržų rajono socialinių paslaugų 

centro vyresnioji socialinė 
darbuotoja

tai negaliu. Sėdėk ramiai, sako 
žmogus. Aš tuoj. Nubėga prie 
mašinos, stovinčios kiek toliau. 
Grįžta su krepšiu. Iš jo ištraukia 
vandens butelį ir tvarsčių. Greit 
nušluosto veidą ir koją apriša. 
Tvarkydamas vis klausia, koks 
vardas. Kiek metų. Dvylika. Jau-
nesne palaikiau. O dabar, Bo-
ruže, stokime. Aš negaliu stotis. 
Kaip negali? Tai gal atskridai iki 
čia? Žinau, boružės skraido.

Ir tada sukūkčiojau. Išsigan-
do žmogus. Atleisk. Tik neverk. 
Kur tavo namai? Kur didelė lie-
pa, atsakau. Atsistojo. Apsidai-
rė. Tai visai arti. Eisim į namus 
kitaip. Apkabink mano kaklą 
abiem rankelėm stipriai stipriai! 
Taip reikia. Paimu tavo lazde-
lę ir einam. Apkabino mane sa-

vo stipriomis rankomis ir greitu 
žingsniu ėjome link namų. 

Pamačiusi mus mama tepa-
sakė: Vajėzau! Nieko baisaus. 
Šitai greit sugis. Matyt, boružės 
angelas sargas prisnūdęs buvo.

Pataisęs tvarstį pasakė: ma-
no misija baigta. Apkabino galvą. 
Prispaudė prie širdies. Tvirtybės 
tau, boruže, ir didelės vilties. Ti-
kėjimo, kad skrisi!

Kojoje liko randas nuo pir-
mosios kelionės didžiuoju keliu. 
Skrydžio nebuvo ir kelio nėra. O 
tą žmogų menu. O gal jo nėra? Bet 
kartais pamąstau, o gal ten buvo 
Slavuckis? Iš pasaulinės organi-
zacijos „Gydytojai be sienų“? Pa-
našus elgesys. Ar tik gera širdis.

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys

Visus lydėjo džiugi nuotaika.

Festivalyje – Lietuvos atstovai.
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