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Gyvenimo kelionė – dėl vėžiu sergančių vaikų 

Sveiksta po baisios  
ligos 

8-metė Gerda eina į mokyklą, 
yra guvi, linksma, tačiau jos ma-
ma Ala Vilbrantienė dar negali 
visiškai atsipalaiduoti. Visai ne-
seniai šeima buvo gilioje duobė-
je – jų dukra sirgo 3 stadijos (te-
trūko tik žingsnio iki 4 stadijos) 
onkologine liga – Berkito limfo-
ma, viena agresyviausių krau-
jo ligų. Kai šeima sužinojo apie 

Praėjusį penktadienį Vil-
niaus miesto savivaldybė-
je Saulius Bagdonas bai-
gė „1 000 km širdies žygį“. 
Tauragiškis aplink Lietu-
vą žygiavo norėdamas at-
kreipti dėmesį į onkolo-
ginėmis ligomis sergan-
čių vaikų problemas ir 
surinkti lėšų specialioms 
reguliuojamoms lovoms 
Kauno klinikų Vaikų on-
kologijos skyriuje nupirk-
ti. Akcija pavyko – surink-
ta jau apie 30 tūkst. eurų. 

Tolerancijos link

Saulius Bagdonas nusifotografavo su nuo vėžio pasveikusia Mėta.

šią diagnozę, mergaitei buvo 2 
m. 10 mėn. 

Gerdai pasireiškė eiliniai per-
šalimo simptomai. Tėvai suneri-
mo, kai dukra tapo apatiška, van-
gi, nesituštino, o galiausiai ėmė 
vemti. Santariškių vaikų ligoni-
nėje mergaitei atliko įvairius ty-
rimus, tačiau diagnozės nustaty-
ti nepavyko. Blogiausia, kad situ-
acija negerėjo ir grįžus namo. Po 
kurio laiko mergaitė pagelto. Po-

liklinikoje padarius biochemi-
nius kraujo tyrimus, patikrinus 
echoskopu, tapo aišku, – kasoje 
yra auglys. „Kai tau pasako „aug-
lys“, tu dar nesupranti, ką tai reiš-
kia. Išslydo žemė iš po kojų. At-
simenu tik, kad liepė staigiai va-
žiuoti į chirurginį skyrių. Tas žo-
dis „staigiai“ iki šiol skamba“, – 
pasakoja mama. Norint išsiaiš-
kinti, ar auglys piktybinis, reikėjo 
atlikti biopsiją. Darinys buvo su-

siformavęs pavojingoje vietoje – 
kasos galvutėje. Prie jo buvo labai 
sunku prieiti nepažeidus kepenų 
ir kitų organų. Be to, tai – neope-
ruojama vieta. Pirmadienį echos-
kopas rodė 3,5 cm. Trečiadienį 
atliekant biopsiją, jis buvo jau 5 
cm. Tai parodė ir Gerdos sveika-
ta. Ėmė kratyti traukuliai, negalė-
jo šlapintis, nesituštino, nors bu-
vo daromos klizmutės, nebevalgė. 
Vaikas ėmė akyse gesti. 

Mama neslepia, kad buvo 
apėmusi neviltis. Tik tada, kai 
ėmė kalbėti aukštesniu tonu, 
ieškoti pažįstamų, kurie galėtų 
padėti, situacija pradėjo keis-
tis. Gerdą perkėlė į Onkohema-
tologijos skyrių, buvo paskirtas 
gydymas. 

Ala sako nenorinti nė prisi-
minti gydymo pradžios. Tai bu-
vo juodas laikas. Mergaitė gavo 
5 blokus chemijos, ligoninėje gy-
veno pusę metų, per tą laiką vos 
dienai ištrūkdavo namo. Per tą 
pusę metų gerėjimo taip ir ne-
buvo. Tik atsigavus – skiriamas 
antras, trečias chemijos blokas, 
nesulaukus norimo pagerėjimo – 
dar ir ketvirtas, penktas. „Viską 
praėjom, išgyvenom ir anafilak-
sinį šoką, kai širdis vaikui stojo. 
Žinau, kas tai yra ir palaikau vi-
sas mamas, kurioms reikia pagal-
bos. Visų pirma psichologiškai“, – 
sako A. Vilbrantienė. Jos teigimu, 
jai asmeniškai ligoninėje nė kar-
to nebuvo pasiūlytas psichologas. 
Mamos pagelbėdavo viena kitai. 
Nenuostabu, kad būna momentų, 
kai artimieji palūžta. „Kai matai 
per stiklą mirštančius vaikus, ne-
keli klausimo, kodėl man, už ką.  

(nukelta į 5 psl.)

Išsipildė sena svajonė
„Vilties paukštės“ Švenčiony-

se laukta jau kelerius metus. Šio 
rajono neįgaliųjų draugijos an-
samblio „Upelė“ vadovas Riman-
tas Ankėnas neslepia – kaskart 
lankantis vis kitame mieste labai 
norėjosi muzikai ir dainai neabe-
jingus bičiulius pakviesti į Šven-
čionis. Tačiau tam reikia sąlygų – 
koncertams skirta vieta, salė turi 

jo kreiptis nuo scenos, į kurią pa-
tekti padėjo šalia jos įrengtas mo-
dernus keltuvas. 

Švenčionių rajono savivaldy-
bės mero pavaduotojas Kęstutis 
Trapikas dėkojo šventinio ren-
ginio organizatoriams ir daly-
viams už tai, kad miestui, kurio 
pavadinimas įpareigoja kasdien 
žmonėms padovanoti šventę, jie 
suorganizavo tokį puikų renginį. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Jelena Ivančenko pa-
sidžiaugė, kad į renginį susirin-

ko didžiulis būrys dalyvių. „Vilties 
paukštė“ sukviečia pilnutėles sa-
les žmonių. Tai rodo, kad šventė 
jums reikalinga ir svarbi. O mes 
stengsimės, kad ji stiprėtų, su-
kviestų dar daugiau žmonių, įsi-
lietų į bendruomenės renginius, 
gal net išplistų į kitas šalis“, – sa-
kė J. Ivančenko.

Nuo lyriškų, mąslių dainų 
iki publikos pritarimu 

palydėtų 
Pirmosios į sceną pakilo taip 

pat R. Ankėno vadovaujamos 
Švenčionių miesto kultūros cen-
tro Dainos studijos mergaitės. 
Tuk, širdele, tuk tuk, / Tuk, šir-
dele, dėl manęs. / Būk, širdele, tik 
būk, / Būk, širdele, dėl manęs“, – 
į „Vilties paukštės“ dalyvių sie-
las liejosi skaidrūs vaikiški bal-
sai. Jie tapo gražia įžanga į ly-
riškų dainų pynę, kurią prista-
tė Švenčionių rajono neįgalių-
jų draugijos ansamblis „Upelė“.  

Po „Vilties paukštės“ sparnais – sielas 
skaidrinančios muzikos skambesys„Vilties paukštė“ tęsia ke-

lionę per Lietuvą. Praėju-
sią savaitę savo sparnus 
ji išskleidė Švenčionyse. 
Rytų Lietuvos neįgalius 
dainininkus, muzikantus 
svetingai sutiko atsinau-
jinęs miesto kultūros cen-
tras – jame įrengtas liftas, 
rekonstruota žiūrovų sa-
lė, neįgaliuosius į sceną 
kelia keltuvas. Muzika ir 
dainomis džiugino 9 me-
no mėgėjų kolektyvai iš 
Ignalinos, Utenos, Visagi-
no, Vilniaus r., Šalčininkų, 
Širvintų, Švenčionių. Savi-
tumo šventiniam koncer-
tui suteikė keliomis kal-
bomis skambėję kūriniai.

Integracijos keliu

būti pritaikyta judėjimo negalią 
turintiems žmonėms. Užsitęsus 
kultūros centro renovacijos dar-
bams R. Ankėnas trejus metus vis 
atidėliojo savo svajonę ir pagaliau 
šiemet ją įgyvendino. Šventei pa-
sirengta itin atsakingai, negailint 
dėmesio net mažiausioms smul-
kmenoms, kad jos dalyviai čia pa-
sijustų kaip namuose. Švenčionių 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Tadeušas Šimkovič taip 
pat neslėpė džiugesio, kad pirmą 
kartą į susirinkusius svečius galė-

Nuotaikingas Utenos rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvo „Vyturiai“ pasirodymas. Tadeušas Šimkovič į sceną pakilo moderniu keltuvu.

(nukelta į 3 psl.)



Ignalina:
�� „Bičiulystei“ laišką at-

siuntusi Lina Kovalevskie-
nė papasakojo apie Ignali-
noje vykusias Aukštaitijos 
regiono neįgaliųjų sporto 
žaidynes. 

Ignalinoje vyko IX 
Aukštaitijos regiono neį-
galiųjų žaidynės. Tai graži 
sporto, draugystės ir ben-
dravimo šventė. Žaidy-
nes organizavo Neįgalių-
jų draugija kartu su Igna-
linos kultūros ir sporto 
centru.  Šįkart ignaliniečiai 
sulaukė svečių iš Visagino, 
Švenčionių, Zarasų, Rokiš-
kio, Pasvalio. Ignalinai ats-
tovavo 2 komandos – „Šal-
tinėlio“ mokyklos ir Neįga-
liųjų draugijos. 

Žaidynės ir jų atidary-
mas vyko Ignalinos spor-
to ir pramogų centre. Vi-
sus pasveikino Neįgalių-
jų draugijos pirmininkė 
Regina Slabadienė ir savi-
valdybės meras Henrikas 
Šiaudinis. Renginyje daly-
vavo Socialinės paramos 
ir kaimo reikalų skyriaus 
vedėja Natalija Truchina. 
Meras pasidžiaugė pras-
mingu renginiu. Neįgaliųjų 
draugijų vadovams, subū-
rusiems komandas, įteik-
tos žaidynių taurės. Kie-
kvienai komandai meras 

Aukštaitijos regiono neįgaliųjų 
žaidynėse – daug medalių

padovanojo po nuotraukų 
albumą „Ignalina“. 

Žaidynių dalyviai var-
žėsi 9 rungtyse: mėtė krep-
šinio baudas, kimštinį ka-
muolį, lankus, plaukė ba-
seine, sėdo prie šachmatų, 
šaškių stalų, rankos taik-
lumą bandė strėlyčių mė-
tymo varžybose. Buvo ir 
2 naujos įdomios rungtys: 
virvele sujungtų kamuo-
liukų mėtymas ant kopė-
tėlių ir pupelių rinkimas. 

Apdovanojimų cere-
monijoje atskirų rungčių 
vyrų ir moterų grupėse 
nugalėtojams buvo įteikti 
medaliai, jauniausi žaidy-
nių dalyviai iš „Šaltinėlio“ 
mokyklos komandos ga-
vo padėkas.  Žaidynių da-
lyvius ir geriausiai pasiro-

džiusiuosius sveikino me-
ro pavaduotojas Gintau-
tas Kindurys. „Svarbu ne 
laimėti, o dalyvauti. Jūs tą 
žinote ypač gerai. Nors gy-
venime dėl sveikatos esa-
te šiek tiek apriboti, tačiau 
sveikiesiems rodote ryžto 
ir optimizmo pavyzdį“, – 
sakė mero pavaduotojas.

Iš viso išdalinti net 54 
medaliai, kai kurie žaidy-
nių dalyviai jų gavo po 2 
ar net 3. Ignaliniečiai žai-
dynėse taip pat užėmė pri-
zines vietas baudų mėty-
mo (Danutė Rakickienė, 
Ignė Černiauskaitė), lan-
kų mėtymo (Aldona Žukie-
nė, Juozas Vingilis), kimš-
tinio kamuolio mėtymo 
(D. Rakickienė), strėlyčių 
mėtymo (R. Slabadienė, 

Liudmila Palenčienė, Pe-
tras Dainys, Romualdas 
Ramelis) rungtyse, taip 
pat plaukimo varžybo-
se (L. Palenčienė), šaškių 
(Antanas Karmonas), ka-
muoliukų mėtymo (Anfisa 
Cicėnienė, Aldutė Žukienė, 
Balys Ustinovičius, P. Dai-
nys) ir pupelių rinkimo (A. 
Cicėnienė) rungtyse. 

Pasibaigus žaidynėms 
dar neskubėta skirsty-
tis. Renginio šeimininkė 
R. Slabadienė visus kvie-
tė pasivaišinti ir smagiai 
aptarti dienos įspūdžius. 
Žaidynių dalyviai buvo ti-
krai gerai nusiteikę, iš jų 
ir sveikieji galėtų pasimo-
kyti  sportinio aktyvumo 
bei mokėjimo džiaugtis 
gyvenimu.  

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

�� „Bičiulystei“ atsiųsta-
me Mariaus Glinsko laiš-
ke pasakojama apie turi-
ningą Jonavos rajono neį-
galiųjų draugijos kelionę į 
Anykščių kraštą. 

Anykščiai šiuo metu 
ypač garsūs savo lajų taku, 
kuriuo einant galima iš 20 
metrų aukščio pasigrožėti 
poetų apdainuotu šileliu, 
drąsesniems – įsilipti net 
į 43 metrų aukščio bokštą, 
pasižvalgyti po Šventosios 
vingių kraštovaizdį. Jona-
viečių būryje „bailių“ ne-
buvo, aukščio baimę įvei-
kė ir du lazdute pasirams-
čiuojantys globos namų 
gyventojai. Susidomėję vi-
si klausėsi gidės pasakoji-
mo apie čia augančius me-
džius, apie tai, kaip mūsų 
senoliai juos garbino ir ap-
dainavo. Neapeitas ir Pun-

Jonava: Iš naujo atrado Anykščius

tukas, kurį, anot legendos, 
kadaise pats velnias kėsi-
nosi užmesti ant bažny-
čios, pastovėta prie Jono 
Biliūno kapo ant Laimės 
žiburio kalnelio.

Toliau maršrutas ve-
dė į aukščiausią Lietuvo-
je Šv. Mato bažnyčią, An-
tano Baranausko klėtelę, 
o nukakę prie tarpukario 
laikus menančios puikiai 

išsaugotos medinės pra-
džios mokyklos, kurio-
je vaikystėje mokėsi šio 
krašto šviesuoliai, jona-
viečiai apžiūrėjo šiuolai-
kiškai įrengtą regioninio 
parko ekspoziciją. Čia in-
teraktyvioje lentoje pasi-
žvalgė po Anykščių krašto 
ežerus, piliakalnius, pasi-
domėjo jau atstatoma Vo-
rutos pilimi, menančia dar 

karalių Mindaugą. Aplan-
kytas ir šalia esantis me-
nų inkubatorius, kur ma-
tė, kaip audžiamos juos-
tos, veliama vilna, įsigijo 
įvairių suvenyrų.

Apžiūrėję Angelų mu-
ziejaus ekspoziciją, visi ta-
po „istorinio įvykio“ liudi-
ninkais. Ekskursijos daly-
vė naujoji draugijos narė 
tautodailininkė Janina Lis-
tvina anykštėnams pado-
vanojo neseniai savo na-
mų dirbtuvėje išdrožinėtą 
medinį angelą. Anykštėnės 
pažadėjo jį įrašyti į saugo-
mų vertybių sąrašą. 

Grįždami namo eks-
kursijos dalyviai stabtelėjo 
prie Kavarske čiurlenančio 
Šv. Jono šaltinio, nusiplovė 
rankas ir veidus, ne vienas 
šio gydančio vandens ir į 
namus parsivežė.

Nuoširdžiai susirūpinęs Justinas Marcinkevičius ge-
ros valios žmones ragino:

Kažką darykim, kad žmogus
Tiktai iš laimės verktų.
Deja, šiandien gyvename pasaulyje, kuriame nega-

lime turėti iliuzijų, kad žmogus pragyvens gyvenimą 
nepatyręs sielvarto. 

Mūsų gyvenime būna labai daug atsisveikinimų. At-
sisveikiname su vaikyste, jaunyste, mokykla, darbu, my-
limu žmogumi... Atsisveikinimai nepraeina be didesnio 
ar mažesnio jaudulio, švelnaus ar gilaus streso. Jis, siel-
vartas, visada bus su mumis. Kol žmogus gyvens, dirbs, 
mylės, džiaugsis, kurs, tol visiškai išvengti sielvarto jam 
nepavyks. Artimo žmogaus netektis, neįgalaus vaiko 
gimimas, sveikatos praradimas, tėvų skyrybos... Viską 
reikia iškentėti, su viskuo susitaikyti. Didesnės ar ma-
žesnės netektys – natūrali žmogaus gyvenimo dalis ir 
mūsų psichika paprastai pati jas įveikia. 

Gebėjimas jausti liūdesį yra tikro žmogaus savybė. 
Tačiau užsitęsęs gilus sielvartas nepageidaujamas – 
jis atima daug energijos ir sendina, tampa dvasios ligų 
priežastimi. Mes privalome visomis savo dvasinėmis ir 
proto jėgomis stengtis sielvartą įveikti.

Nors sakoma, kad menkas liūdesys šnekus, o didelis 
sielvartas bežodis, tačiau bet kuriuo atveju skausmo va-
landą žmogui nereikia likti vienam. Gerų žmonių apsup-
tis padeda mažinti sielvartą, vadovautis blaiviu protu, 
adekvačiai įvertinti situaciją. Dar daugiau: kai žmogui 
blogai, reikia ne tik ieškoti, kas padėtų, o ir imtis padė-
ti kitiems, kuriems dar blogiau negu tau. Susikoncen-
truodamas į kitų problemas, padėsi ir jiems, ir sau. Šve-
dų patarlė sako: ,,Jei dalijamasi džiaugsmu, tai dvigubas 
džiaugsmas. Jei dalijamasi sielvartu, lieka tik pusė jo.“

Geriausias vaistas nuo širdies skausmo – fizinis ak-
tyvumas. Norint palengvinti liūdesį, patariama imtis 
tvarkyti būstą. Vyrams labai naudingas malkų kapo-
jimas. Moterys tvirtina, kad joms įveikti sielvartą ge-
riausiai padeda aerobikos pratimai. Gali padėti bėgi-
mas, plaukymas, važiavimas dviračiu. Bet kokia fizinė 
veikla sumažina stresą, nes paskatina organizme en-
dorfinų išsiskyrimą, kurie yra natūralūs raminamieji.

Didelio sielvarto metu žmogus nesusilaiko ir pra-
trūksta raudoti. Nustatyta: suaugusios moterys ver-
kia vidutiniškai 67 kartus per metus, vyrai – tik 17. Ar 
ašaros padeda slopinti širdies skausmą? Šiuo klausi-
mu vieningos nuomonės nėra. Vienų nuomone, ašaro-
mis išlieti sielvarto negalima, rauda paguodos neteikia. 
Salomėja Nėris rašė: ,,Džiaukis ir dainuok su visu pa-
sauliu, kentėk ir liūdėk vienas.“ Gal ir žiauroka, gal ir 
negailestinga tiesa, bet kitiems mes reikalingi stiprūs. 
Nelaimės metu nerodantys ašarų laikomi stipriais. Bet 
visi pripažįsta, kad stipriam žmogui pakelti savo stipry-
bę būna labai sunku. Ir vis tik rodyti ašaras nėra gėda. 
Jaučiant sielvartą verkti yra natūralu. Tai žmogaus evo-
liucijos procese susikūręs palengvėjimo mechanizmas 
ir juo reikia pasinaudoti. Skausmui trukdyti išsiveržti, 
kaupti jį – labai kenksminga. 

Tam tikromis aplinkybėmis ugnis gali būti gesina-
ma ugnimi. Tačiau sielvartas sielvartu, liūdnomis min-
timis nemalšinamas. Protingas ligų ir negalių kamuo-
jamas žmogus skuba iš savo sielvarto pasijuokti, pasi-
šaipyti, nes kitaip jam tektų verkti. Tik pradėk apie liū-
dnus dalykus kalbėti ar mąstyti linksmiau, ir liūdesys 
sklaidysis. Anglijoje dar viduramžiais buvo sakoma: pa-
jaco atvykimas į miestą jo gyventojų sveikatai reiškia 
daugiau, negu dešimtys vaistais apkrautų mulų. Juokas 
tartum dezinfekuojamoji priemonė, vejanti iš gyveni-
mo pesimizmą, sielvartą, slogią nuotaiką. 

Giliai tikintiems žmonėms sielvartaujant padeda 
malda. Žmogus gali įveikti tiesiog neįtikėtinus sunku-
mus, kai yra įsitikinęs, jog tai turi prasmę. Labai veiks-
minga priemonė yra požiūrio į gyvenimą keitimas. Pa-
tartina giliau susipažinti su senovės mąstytojų, ypač 
stoikų, mintimis. Kasdieniai nemalonumai trikdo ma-
žiau, kai į juos žvelgi amžinybės šviesoje.

Sielvartas

Apie tai,
kas

jaudina

Sporto šventės dalyviai išsivežė nemažai medalių.

�� „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiške Juozapas Levickis iš 
Ėriškių pasidalijo Panevėžio 
rajono neįgaliųjų draugijos 
išvykos į pajūrį įspūdžiais.

Atsisveikinti su rudens 
peizažais ir paskutiniais 
paukščių balsais grupė 
senjorų ir neįgaliųjų, vado-
vaujamų Panevėžio rajono 
Upytės seniūnijos sociali-
nės darbuotojos Neringos 
Šarkanienės ir Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Au-
relijos Petronienės, vyko-

me į pajūrį – Klaipėdą. Pa-
keliui aplankėme prie Klai-
pėdos esantį mini zoologi-
jos sodą. Edvardo Legecko 
2001 m. įkurtame sode da-
bar yra apie 200 gyvūnų. 
Šią kolekcija sudaro apie 
150 gyvūnų rūšių, įtrauk-
tų į Lietuvos ir Tarptauti-
nę raudonąją knygą. Sodas 
gali didžiuotis vienais re-
čiausių Baltijos šalyse bal-
taisiais tigrais.

Kelionės tikslas – delfi-
nariumas. Nuvykus mūsų 

jau laukė gidė, kuri pris-
tatė edukacinę programą. 
Pirmieji delfinai 1993 m. 
rugsėjo 21 d. lėktuvu į 
Klaipėdą buvo atgabenti iš 
Sevastopolio. 1994 m. ba-
landžio 30 d. atidarytame 
delfinariume vyksta delfi-
nų ir Kalifornijos jūrų liūtų 
pasirodymai. Nuo 2003 m. 
rengiami seansai vaikams, 
sergantiems cerebriniu 
paralyžiumi, turintiems 
Dauno sindromą ar autiz-
mo spektro sutrikimą.

Buvo įdomu stebėti del-
finų ir jūrų liūtų atliekamą 
programą. Pirmą kartą ma-
čiusiems, ypač vaikams, – 
tai neapsakomas grožis.

Dienai dalijant pasku-
tinius šviesos spindulius 
išsiruošėm namų link. 
Linksmai nusiteikę, kupi-
ni energijos ir įspūdžių su 
daina grįžome į Panevėžį. 
Kelionės organizatorėms 
A. Petronienei ir N. Šarka-
nienei dėkojame už įdo-
mią ir smagią išvyką.

Jonavos neįgalieji Anykščių krašte. Mariaus Glinsko nuotr.

Panevėžio r.: Įspūdinga kelionė
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�� Akmenės krašto artrito ben-
drijos darbo grupės vardu „Bičiu-
lystei“ parašiusi Danutė Paura-
zienė pasidalijo įdomios kelionės 
įspūdžiais. 

Akmenės krašto artrito 
bendrijos senoliai ir vaikai tu-
rėjo galimybę aplankyti Vilnių. 
Kai kas sostinėje buvo pirmą 
kartą. Vaikščiodami po sena-
miestį pasidžiaugėme gražė-
jančia sostine. Pirmininkė Onu-
tė Pivorienė pasirūpino ne-
mokama ekskursija po Valdo-
vų rūmus. Turėjome galimybę 
pasiklausyti apie rūmų statybą, 
kai kuriuos neįkainojamus eks-
ponatus. Džiaugiamės neišpa-
sakytu jų grožiu. Nors ir skau-
dėjo kojos, tačiau nė vienas ne-
siskundė nuovargiu, skausmu. 
Vėliau aplankėme Aušros var-
tų Šv. Marijos koplyčią, priklu-
pome maldai. Grožėjomės įsta-
bia Šv. Teresės bažnyčia. Iš Vil-
niaus pasukome į žaliąjį Kauną. 
Aplankėme Pažaislio vienuoly-

ną. Vienuolė Julita labai įdomiai 
papasakojo vienuolyno istoriją, 
sužinojome apie jo fundatoriaus 
Paco gyvenimą, tragedijas, indė-
lį į vienuolyno išlaikymą, apie 
sovietmečio išdaigas – šventos 
vietos išniekinimą ir pan. Vis-
ko neįmanoma paminėti, gali-
me tik paraginti ir kitas orga-

Artrito bendrijos nariai iškylavo 

Akmenės krašto artrito bendrijos nariai daug sužinojo apie Pažaislio vie-
nuolyną.

Kviečia „Šauniausiųjų fiesta  
,,Sveika, daina-2016“

Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga kviečia dalyvauti festivalyje ,,Šauniau-
siųjų fiesta ,,Sveika, daina-2016“. Festivalis vyks lapkričio 17 d. rokų 

laisvalaikio salėje (kauno rajonas, rokai, nemuno g. 14) (patalpos 
pritaikytos judėjimo negalią turintiesiems). pradžia – 12 val. 

Festivalyje ,,Šauniausiųjų fiesta ,,Sveika, daina-2016“ su koncertine 
programa kviečiami dalyvauti neįgaliųjų tradiciniai vokaliniai ansam-

bliai iš bet kurių Lietuvos vietovių, kurie yra pasiekę aukštą meistrišku-
mo lygį, pelnę I-III vietų apdovanojimus neįgaliųjų ir/arba bendrosio-
se vokalinių kolektyvų apžiūrose, dalyvauja festivaliuose, šalies rengi-
niuose. Kiekvieno dalyvaujančio kolektyvo programa turėtų susidaryti 
iš ne mažiau kaip trijų skirtingo vokalinio žanro kūrinių (pvz., autorinė 
arba harmonizuota autentiška liaudies daina, arija, romansas, lopšinė, 
serenada ir t.t.). Maksimali programos trukmė – 15 min. Neįgaliųjų me-

no kolektyvus vertins trijų profesionalių menininkų komisija.

Norinčius dalyvauti festivalyje prašome užpildyti paraišką (ją galima 
rasti internete – www.negalia.lt/naujienos) ir iki 2016 m. spalio 31 d. 

atsiųsti adresu: Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga, A. Merkio g. 1, Lapės, 
Kauno rajonas, LT-54434 arba el. paštu kauno.kns@gmail.com.

Daugiau informacijos tel. 8 652 42 620. 

Nori susipažinti
50 m. laisvas neįgalus dirbantis vyras laukia paprastų, nuoširdžių moterų 
SMS arba skambučių rimtai draugystei. Geriau apkūnios, iš kaimo. Akme-
nė, tel. 8 624 30 972.

Kartu su juo muzika scenoje mė-
gavosi ir 9 metus gyvuojančiam 
kolektyvui vadovaujantis R. An-
kėnas. Vyriškis neslėpė savo 
simpatijos negalios palytėtiems 
žmonėms. Po sunkios ligos, ją 
lydėjusios komos būsenos į gy-
venimą sugrįžęs kultūros dar-
buotojas gerai žino, kokius liki-
mo iššūkius kasdien tenka įveik-
ti šiems žmonėms, todėl negai-
li nei laiko, nei jėgų, kad daina, 
muzika jiems suteiktų sielos at-
gaivą, pakylėtų virš nelengvos 
kasdienybės. Lietuvių liaudies 
dainos „Su gandrais“, „Neliūdėk, 
motule“, „Gyvenimas mano“, – 
toks R. Ankėno „Upelei“ pasiū-
lytas repertuaras lyriškai nutei-
kė ir šventinio renginio svečius.

Mąslia aura susirinkusiuosius 
apgaubė Švenčionėliuose, Dienos 
centre žmonėms su negalia, susi-
būręs Giedros Kaminskienės va-
dovaujamas moterų ansamblis 
„Melodija“. Sodrūs balsai, švel-
nios melodijos, prasmingi tekstai 
susiliejo į darnią iki širdies gel-
mių jaudinančią dermę. „Plaukia 
salos“ ir „Akmenys“ – tai tik po-
ra šventinei programai parengtų 
kūrinių. Pasak G. Kaminskienės, 
dar tik antrus metus gyvuojančio 
kolektyvo repertuare yra ir dau-
giau sudėtingų, tačiau jautrių, iš-
gyventų tekstų. 

Linksmesnę dainų pynę pa-
siūlė dar vienas Švenčionių ra-
jono neįgaliųjų draugijos kolek-

tyvas – Pabradėje gyvuojantys 
„Praeities aidai“. Janinos Demido-
vos vadovaujamam moterų an-
sambliui noriai pritarė visa salė. 
Oi motinėlė, oi ta skarelė balta, / 
Kaip obelėlė, sodo žiedais apsnig-
ta... – gerai žinomą dainą niūnia-
vo šventinio renginio dalyviai. O 
kai „Praeities aidai“ užtraukė gerą 
gaspadinę giriančią melodiją, pu-
blika jai pritarė garsiais plojimais.

Smagios nuotaikos 
užkratas – iš kapelinės 

muzikos atlikėjų 
Du Švenčionyse pasirodę ko-

lektyvai – Utenos rajono neįgalių-
jų draugijos vokalinis instrumen-
tinis ansamblis „Vyturiai“ ir Šir-
vintų rajono neįgaliųjų draugijos 
mišrus vokalinis ansamblis „Vil-
tis“ – savo programas paįvairino 
skambiais instrumentinės muzi-
kos intarpais. Uteniškiams vado-
vaujantis Kazimieras Streikus rū-
pinasi ne tik dainų atlikėjais, bet 
ir ne vienerius metus draugijoje 
muzikuojančia kaimo kapela. Jei-
gu koncertuoja visi drauge, vado-
vo parengtoje programoje visada 
sukuriama galimybė žiūrovams 
pasidžiaugti ir įtaigiu dainavimu, 
ir smagiai nuteikiančiu kapeliniu 
muzikavimu. 

Draugijos pirmininkė Sandra 
Ragaišytė džiaugėsi, kad žmo-
nės labai nori dainuoti. „Nieka-
da negalvojau, kad vyresnio am-
žiaus žmonėms taip reikia muzi-

kos, dainos, – šypsojosi ji. – Jeigu 
kartais reikia pasirodyti tik ka-
pelos vyrams, moterys jau tarsi 
nuskriaustos jaučiasi, kad negali 
kartu koncertuoti.“

Šioje „Vilties paukštėje“ „Vy-
turiai“ atliko latvių liaudies dai-
ną „Vienišas ąžuolas“, K. Strei-
kaus aranžuotą dainą „Drau-
gams“, o savo pasirodymą baigė 
itin nuotaikinga gaida – lietuvių 
liaudies daina „Polka linksmuo-
lė“. Publikos dėmesį prikaustė 
trijų muzikantų atliekama me-
lodija, kuriai pritarė ir kiti gro-
jantys bei dainuojantys kolek-
tyvo nariai. 

Uteniškiams nenusileido ir 
Širvintų „Viltis“. Nijolės Vitkaus-
kaitės vadovaujamas kolekty-
vas taip pat linksta į liaudišką 
muziką, o ansamblyje grojantis 
bei dainuojantis Jonas Romaška 
puikiai išmano ir kapelinės mu-
zikos subtilybes. Jis ir Širvintų 
kultūros centro „Norago“ kape-
loje groja, ir įvairiuose konkur-
suose armoniką virkdo. Kartu su 
Stanislovu Sičiūnu jiedu akom-
panavo Švenčionyse surengtam 
pasirodymui. „Vilties“ repertua-
re nuskambėjo ir pagal draugijos 
narės Veronikos Masiukienės žo-
džius bei J. Romaškos muziką su-
kurtas Širvintų rajono neįgalių-
jų draugijos himnas „Banguoja 
Širvinta“. Visą gyvenimą muzi-
kai paskyrusi, kartu su kolek-
tyvu dainuojanti, o prireikus ir 
pasmuikuojanti N. Vitkauskaitė 
į šventinę programą įtraukė ir 
liaudies dainą „Dainuok, sesule“ 
bei liaudišką romansą „Rožė ta“. 

Atsinaujinimas – 
gyvybingumo šaltinis
Pernai „Vilties paukštė“ sklan-

dė po Ignalinos dangumi, svetin-
gai priėmė visus šventės daly-
vius. Šiemet „Putino“ kolektyvas 
į Švenčionis atvyko kaip svečias. 
Netrukus 20-ąsias savo gyvavi-
mo metines švęsiantis ansam-
blis nuolat atsinaujina – keičiasi 
ir dainininkai, ir kolektyvo vado-
vai. Švenčionyse „Putino“ pasiro-

nizacijas būtinai aplankyti Pa-
žaislio vienuolyną. 

Važiavome namo pilni įspū-
džių. Už galimybę aplankyti Vil-
nių esame dėkingi Seimo nariui 
Sauliui Bucevičiui, kuris suteikė 
finansinę paramą. Tokios gali-
mybės mūsų bendrijai nesuda-
ro rajono valdžia. 

dymui „dirigavo“ naujas meno va-
dovas Vincas Kliukas. Pirmą kar-
tą su „Putinu“ dainavo ir Juozas 
Repšys. Vyriškis neslepia, kad pa-
sirengti šiam pasirodymui turėjo 
nedaug laiko – vos trijose repeti-
cijose tedalyvavo. Padėjo viso gy-
venimo įgūdžiai. Vyriškis šypsosi, 
kad vienos dainos žodžius moka 
jau 60 metų. Dar 1957-aisiais su 
Vilniaus universiteto ansambliu 
pasauliniame jaunimo festivaly-
je ją dainavo. Ansamblyje praleis-
ti metai J. Repšiui buvo didžiulė 
mokykla. Atvykęs dirbti į Ignali-
ną jis taip pat dainavo įvairiuose 
choruose, ansamblyje. Ir kai bi-
čiuliai pakvietė prisijungti prie 
„Putino“, – neatsisakė.

Nors muzikai atiduota daug 
metų, vyriškis neslepia, kad jo 
gyvenimo aistra – sportas, sli-
dinėjimas. J. Repšys – Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto gar-
bės narys. Tačiau su daina visada 
smagiau, kad ir ką bedarytum.

„Vilties paukštėje“ – 
daugiatautės melodijos

Rytų Lietuva – savitas kraš-
tas, kuriame gyvena skirtingų 
tautybių – lietuvių, lenkų, balta-
rusių, rusų, ukrainiečių ir kt. – 
žmonės. Įvairiatautė ir neįgalių-
jų draugijų narių sudėtis. Todėl 
nenuostabu, kad šiose draugijo-
se susibūrę meno mėgėjų kolek-
tyvai į savo programas įtraukia 
ir tautų, su kuriomis juos sieja 
prigimtiniai ryšiai, paveldą – tų 
kraštų liaudies dainas.

Visagino, Vilniaus bei Šalči-

ninkų rajonų neįgaliųjų draugi-
jų ansambliai Švenčionyse taip 
pat pristatė įvairiatautę muziką. 
„Vilties paukštės“ scenoje skam-
bėjo ukrainietiškos, lenkiškos, 
baltarusiškos, rusiškos melodi-
jos. Žinoma, visi kolektyvai į sa-
vo repertuarus įtraukė ir lietu-
vių liaudies dainas. Jau dešim-
tus metus Visagino „Pušelėms“ 
vadovaujanti Olga Šinkarenko 
koncertinę programą paįvairi-
no daina „Tylūs armonikos to-
nai“, Šalčininkų ansamblis „Dai-
nuok, širdele“ (vad. Františekas 
Daškevič) atliko lietuvišką dainą 
„Mylėk ir lauk“, o Vilniaus rajo-
no „Vaivorykštė“ (vad. Sergejus 
Didenko) – partizanų dainą „Su 
gandrais“. Nors kai kurios iš jų 
nuskambėjo su nežymiu akcen-
tu, vis tiek buvo miela klausytis 
taip išreikštos pagarbos kraštui, 
kuriame visi gyvename. 

Dar didesnis pasididžiavi-
mas Lietuva nuskambėjo Vil-
niaus rajono neįgaliųjų draugi-
jos narės Gretos Sidorčenko su-
kurtame ir šventiniame rengi-
nyje perskaitytame eilėraštyje. 
Nors moteris eiliuoja rusų kal-
ba, eilėraštis pulsuote pulsavo 
meile Trakų piliai ir Anykščių 
šileliui, Baltijos jūrai ir auksi-
nėms kopoms, jaunatvišką dva-
sią spinduliuojančiam senajam 
Vilniui.

„Vilties paukštė“ visiems su-
teikia sparnus ir galimybę iš-
reikšti savo mintis, jausmus, 
pasidžiaugti talentingais žmo-
nėmis. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr. 

Po „Vilties paukštės“ sparnais – sielas 
skaidrinančios muzikos skambesys

Dainuoja atsinaujinęs Ignalinos „Putino“ ansamblis.

Dainuoja Greta Sidorčenko.

Šventės organizatorius Rimantas 
Ankėnas (kairėje).
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Dėl orų permainų prasčiau 
jaučiasi apie 50 % moterų ir 

30 % vyrų. Ypač kenkia sveika-
tai staigus oro temperatūros pa-
sikeitimas – nesvarbu, ar tai atši-
limas, ar atšalimas. Žinoma, kur 
kas daugiau žmonių reaguoja ne 
į temperatūros, bet į atmosfe-
ros slėgio pokyčius. Dažniausiai 
žmonių savijauta pablogėja že-
mo atmosferos slėgio fone (pas-
tebimas dėmesingumo ir bendro 
darbingumo sumažėjimas). Be-
je, žemo atmosferos slėgio perio-
du kelių eismo įvykių padaugėja 
nuo 15 iki 20 %.

Kai pliusinė oro temperatūra 
padidėja 100 C ir tai vyksta gero-
kai padidėjus oro drėgnumui (iki 
90–100 %), ore 1–2 % (kartais 
ir daugiau) sumažėja deguonies.

Šaltuoju metų laiku nukren-
ta oro temperatūra, padidėja 
kritulių kiekis, dažnai sustiprė-
ja vėjas, ore taip pat sumažėja 
deguonies.

Poveikis sveikatai esant 
žemam atmosferos 

slėgiui
 sumažėja arterinis krau-

jospūdis bei kraujotakos greitis;
 atsiranda bendras silpnu-

mas, dusulys, sunkiau įkvėpti 
orą; jaučiamas oro stygius, nes 
atmosferoje mažiau deguonies;
 dėl hipoksijos (deguonies 

trūkumo) kraujyje padaugėja 
eritrocitų;
 ligoniai dažniau skundžia-

si galvos svaigimu bei „sunkumu 
galvoje“; asmenys, kuriems pa-
didėjęs kaukolės vidinis spau-
dimas, gali sulaukti migrenos 
priepuolių;
  žarnyne padidėja dujų 

kiekis;
  sutrikdomas širdies ir 

kraujagyslių darbas, padažnėja 
širdies plakimas;
 galimi audinių pabrinki-

mai, sąnarių skausmai, rankų ir 
kojų tirpimas.

Rizikos grupė
 dirbantys intensyviu re-

žimu;
 sergantys kvėpavimo or-

ganų ligomis;
 turintys problemų dėl ar-

terinio kraujospūdžio;
 sergantys širdies, galvos 

smegenų bei kojų kraujagyslių 
ateroskleroze, reumatinėmis li-
gomis bei osteochondroze;
 alergiški žmonės.

Padėk sau
Jeigu vargina žemas arterinis 

kraujospūdis, reiktų vartoti vais-
tus, kuriuos paskyrė gydytojas.

Gana greitai organizmą to-
nizuoja šios priemonės: 1) ry-
tą – kontrastinis dušas (keletą 
sekundžių leidžiamas karštas 
vanduo, paskui – drungnas; šie 
ciklai per vieną procedūrą kar-
tojami keletą kartų; kontrastinio 
dušo pabaigoje apsiliejama karš-
tu vandeniu); 2) pusryčiams – 
puodukas kavos; 3) pasitarus 
su gydytoju galima vartoti kurį 
nors tonizuojantį preparatą (pa-
vyzdžiui, ženšenį ir kt.) po 30 la-
šų 3 kartus per dieną prieš val-
gį; 4) geriama žalios arbatos su 

Permainų nauda
Nors dažniausiai stengiamės 

streso išvengti, vis dėlto šiek tiek 
sveiko nerimo gali atnešti dau-
giau naudos nei žalos. Būdami 
kasdienėje, įprastoje aplinkoje 
galime labai nesunkiai aptingti 
ir net nepastebėti, kad ne tik ne-
patiriame, bet ir neišmokstame 
nieko naujo. Nedidelis stresas 
padeda greičiau mokytis ir įsisa-
vinti naujus dalykus. Būtent dėl 
šios priežasties labai svarbu kar-
tais išsikelti sau naujų iššūkių ir 
bent trumpam pamiršti visiškai 
saugų gyvenimą. Vis dėlto svar-
bu atminti, kad per didelis stre-
sas organizmą veikia neigiamai, 
tad naujų veiklų vertėtų imtis 
įsitikinus, jog jos kels tik malo-
nų jaudulį.

Įpratę gyventi saugiai nesun-
kiai galime pamiršti, kaip įdomu 
išmokti naujų dalykų. Nesunku 
užstrigti nesibaigiančių kasdie-
nių darbų rate. Kai taip nutinka, 
nuolatos jaučiamės pavargę, ta-
riamai užsiėmę ir pamirštame, 
kad taip gyventi nėra nei sma-
gu, nei naudinga. Išėjus iš kom-
forto zonos galima nuveikti dau-
giau darbų ir pajausti didesnį 
malonumą.

Naujų dalykų išbandymas 
taip pat padeda išmokti geriau 
susidoroti su netikėtumais atei-
tyje. Netikėti ir nemalonūs da-
lykai nutinka nepaisant mūsų 
noro, kad būtų kitaip. Kai są-
moningai pasirenkame išban-
dyti ką nors naujo, įsileidžiame 
į savo gyvenimą šiek tiek kon-
troliuojamo nerimo, tai mus 
paruošia netikėtumams, kurie 
gali ištikti bet kuriuo gyveni-
mo momentu. Tai taip pat pa-
deda lengviau priimti iššūkius.  

medumi; 5) daroma lengva, ypač 
kvėpavimo, gimnastika; 6) reko-
menduotina daugiau laiko pra-
leisti lauke; 7) jeigu tik leidžia 
sąlygos, žemo atmosferinio slė-
gio laikotarpiu reiktų anksčiau 
susiruošti miegoti.

Pastabos: 
1. Ženšenis nerekomenduo-

jamas vartoti sergant diabetu, 
ūmiomis infekcinėmis ligomis, 
esant aukštam arteriniam krau-
jospūdžiui, prieš miegą (kai kam 
gali sukelti nemigą), dirbant 
karštose patalpose, per vasa-
ros karščius ir vaikams iki 16 
metų. Beje, vartojant ženšenio 
preparatą reiktų labai apriboti 
arba visai atsisakyti produktų, 
turinčių kofeino (arbata, kava, 
šokoladas ir kt.). Mat ženšenis 
sustiprina kofeino poveikį. Ir 
dar: jokiu būdu nereikia viršy-
ti oficialiai nustatytų preparato 
vartojimo dozių, nes galima su-
laukti pykinimo, galvos svaigi-
mo ar skausmo, arterinio krau-
jospūdžio padidėjimo (tai ypač 
svarbu hipertonikams), odos iš-
bėrimo, temperatūros padidėji-
mo ir kt. 

2. Nors sveikatai nepalan-
kiomis dienomis labai trūksta 
energijos, nugalėkite tingulį ir 
dieną pradėkite lengva gimnas-
tika bei dušu. Ypač svarbu šiuo 
laikotarpiu nedirbti viršvalan-
džių ir vengti atsakingų susiti-
kimų. Dienos metu būtina rasti 
laiko pamasažuoti kaklą ir pe-
čius. Daroma šitaip: abiem ran-
komis 10–15 min. glostoma oda 
nuo kaklo (iš nugaros pusės) vir-
šaus link pečių. Taip pat svarbu 
sumažinti saldumynų kiekį, ap-
riboti riebių, keptų ir aštrių val-
gių vartojimą.

3. Būtų idealu miegoti gerai 
išvėdintame kambaryje, o prieš 
pat miegą bent 5 min. pakvėpuo-
ti grynu oru. Prieš miegą nereik-
tų įsiaudrinti dalyvaujant karš-
tuose ginčuose arba žiūrint to-
kias televizijos laidas, kurios su-
kelia pyktį ar kitokias neigiamas 
reakcijas. Taip pat nedera prieš 
pat miegą dirbti daug protinių 
resursų reikalaujančių darbų, 
ypač skubant kažką padaryti iki 
užsibrėžtos valandos.

Poveikis sveikatai esant 
aukštam atmosferos 

slėgiui
  sumažėja darbingumas, 

jaučiamas bendras silpnumas;

 nusilpsta imunitetas, orga-
nizmas nebegali kaip anksčiau 
priešintis įvairioms infekcijoms 
(tai siejama su tuo, kad dėl padi-
dėjusio atmosferos slėgio krau-
jyje sumažėja leukocitų (baltųjų 
kraujo kūnelių) kiekis;
 prieš akis matomos „skrai-

dančios muselės“;
  galimi skausmai širdies 

plote;
 vargina galvos svaigimas, 

skausmas; 
 kai kada gali pykinti.
Pastaba: žmonių savijautai 

ypač kenkia tuomet, kai atmos-
feros oro slėgis per 3 valandas 
staigiai padidėja arba sumažėja 
vos vienu gyvsidabrio stulpelio 
milimetru. 

Kaip sau pagelbėti
 rytą naudingas kontras-

tinis dušas, trumpa ir lengva 
mankšta;
 pusryčiams ypač naudingi 

produktai, turintys kalio (varš-
kė, bananai, džiovinti abrikosai, 
razinos); šis mineralas šiek tiek 
skatina šlapimo išsiskyrimą, ta-
čiau mažina arterinį kraujospū-
dį; beje, nei šių, nei kitų produk-
tų svarbu nepersivalgyti;
  iki minimumo turi būti 

sumažintas valgomosios drus-
kos kiekis;
 pasitarus su gydytoju gali-

ma vartoti valerijono, gudobelės 
arba sukatžolės lašų (po 10 lašų 
3–4 kartus per dieną);
 teks atidėti darbus, reika-

laujančius didelių fizinių jėgų;
 jeigu tik įmanoma, nepa-

lankiomis sveikatai dienomis 
reiktų nepradėti naujų svarbių 
darbų;
 reiktų daugiau laiko skirti 

poilsiui ir anksčiau, negu įpras-
ta, eiti miegoti.

Pastabos: 
1. Jeigu žmogus valgo įvairų 

maistą, o dėl ligos, darbo pobū-
džio ar sporto gausiai neprakai-
tuoja ir nėra patyręs ilgalaikio 
viduriavimo (arba nepiktnau-
džiavo vidurius laisvinamaisiais 
ir šlapimą išskiriančiais prepa-
ratais), dažniausiai kalio trūku-
mo organizme nebūna. 

2. Apie kalio trūkumą pa-
prastai „praneša“ sutrikęs šir-
dies ritmas, raumenų nusilpi-
mas, kojų traukuliai, vidurių už-
kietėjimas. 

3. Įsidėmėtina, kad kalio per-
teklius gali rimtai sutrikdyti šir-

dies veiklą. Beje, tai pasitaiko la-
bai retai (dažniausiai tada, kai 
sergama inkstų funkcijos nepa-
kankamumu). 

Dar viena blogybė
Kiekvienas iš mūsų esame 

girdėję apie Saulės dėmes (jų at-
siradimas susijęs ne vien tik su 
planetų judėjimu, bet ir su dau-
geliu kitų galaktikos faktorių), 
magnetines audras. Ilgai moks-
lininkai nepripažino, pavyzdžiui, 
Saulės aktyvumo pokyčių įtakos 
žmonėms. Buvo tvirtinama, kad 
šio šviesulio virpesių energinė 
reikšmė itin maža. Vėliau atsi-
rado teorija apie tai, kad biolo-
ginėms sistemoms daro povei-
kį ir energiniai, ir informaciniai 
veiksniai. Prie pastarųjų priski-
riami Žemės elektromagneti-
nio lauko virpesiai (beje, sukelti 
Saulės aktyvumo pokyčių). Žmo-
gaus organizme yra elektromag-
netinės reguliacijos vidinės sis-
temos. Jos priima informaciją ir 
atitinkamai reaguoja įvairiuose 
lygiuose (makromolekulių, nu-
kleino rūgščių ir kt.).

Saulės aktyvumo, geomag-
netinių audrų dienomis širdies 
ir kraujagyslių katastrofų (in-
farktų, insultų) vidutiniškai pa-
didėja 1,5 karto, o aukščiausią 
ribą pasiekia pirmą ir antrą pa-
rą po geomagnetinių audrų. Bet 
kokioms orų permainoms jau-
trūs net 60 % sergančiųjų šir-
dies ir kraujagyslių ligomis. 80 
% iš jų ypač nepalankiai veikia 
tokia situacija, kai kartu suma-
žėja atmosferos slėgis ir padi-
dėja oro drėgnumas (lemiamas 
faktorius – šių parametrų poky-
čių greitis).

Pastabos: 
1. Ypač žalinga sveikatai, kai 

vienu metu žmones veikia orų 
kaita bei šiame skyrelyje nuro-
dyti faktoriai. 

2. Vien tik Saulės aktyvu-
mas, geomagnetinės audros bei 
Žemės elektromagnetiniai vir-
pesiai gali sukelti šiuos nega-
lavimus:
 maudimas arba diegimas 

širdies plote, dusulys;
  sąnarių, juosmens, rau-

menų gėla;
 blogas apetitas, sausumas 

burnoje, vidurių užkietėjimas 
arba viduriavimas;
 išblyškęs veidas, išrasoju-

si kakta, „maišeliai“ po akimis ir 
patamsėję paakiai;
 galvos skausmas (kartu ga-

li kraujuoti nosis);
 padidėjęs nuovargis (arba, 

priešingai, perdėtas veiklumas, 
nervinis dirglumas, nerimas);
 atminties pablogėjimas;
 rankų ir vokų drebėjimas.
Patarimai:
1. Jeigu iš anksto žinoma, pa-

vyzdžiui, kada prasidės magne-
tinė audra, pasitarus su gydyto-
ju, galima kartą per dieną po val-
gio išgerti 0,5 tabletės aspirino. 
Kokiais atvejais aspirinas drau-
džiamas vartoti, būna nurodyta 
vaisto pakuotėje (jei tokios in-
formacijos nėra, pasikonsultuo-
kite su gydytoju ar vaistininku). 

2. Kartu patartina vartoti 
(pasitarus su gydytoju ar vais-
tininku) kuriuos nors ramina-
muosius vaistus – raudonosios 
gudobelės, vaistinio valerijono 
ar paprastosios sukatžolės lašus.

Romualdas OGINSKAS

Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Padidėjęs jautrumas 
orų permainoms

Už 
komforto 

zonos ribų
Puikiai pažįstame mus 
supantį pasaulį. Esame 
pripratę patogiai gyven-
ti namuose, tuo pačiu ke-
liu keliaujame į vis tą pa-
čią parduotuvę, nes žino-
me, kuriose lentynose vis-
kas sudėta, bendraujame 
su tais pačiais žmonėmis, 
nes nujaučiame, ko gali-
me iš jų tikėtis. Gyvenda-
mi tokiame saugiame pa-
saulyje esame ramūs, nes 
tikimybė, kad įvyks kaž-
kas netikėto, yra labai 
maža. Tai leidžia išveng-
ti streso, liūdesio ir kitų 
nemalonių jausmų. Šis 
mažas uždaras pasaulis 
yra vadinamas „komfor-
to zona“. Kas tai ir kodėl 
tiek daug žmonių verčiau 
renkasi egzistuoti neišei-
dami iš šios „zonos“, nei 
pajausti gyvenimo jau-
dulį už jos ribų?

(nukelta į 5 psl.)
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Įpratę išeiti už komforto zonos 
ribų, pradėsite jausti būseną, ku-
ri moksliškai vadinama „produk-
tyvus diskomfortas“. Būtent ši 
būsena padeda toliau plėsti ga-
limybių ribas ir bandyti naujus 
dalykus. Tai, kas anksčiau kėlė 
nerimą, ilgainiui pasidaro įpras-
tu dalyku ir ateina metas ieškoti 
naujų iššūkių. 

Naujos patirtys, įgūdžiai ir 
idėjos įkvepia ir skatina kūrybiš-
kumą. Nauja patirtis, susieta su 
ankstesniais gyvenimo įvykiais, 
gali išmokyti neįkainojamų įgū-
džių, kuriuos bus galima pritai-
kyti ateityje. Išėjimas iš komfor-
to zonos praplečia įsitikinimų ri-
bas, atveria naujų perspektyvų, 
griauna turimus stereotipus. Tai 
gali padėti išspręsti įsenėjusias 
problemas bei priimti naujus iš-
šūkius su didesniu entuziazmu.

Nors nauda, gaunama per-
žengus save, nebūtinai yra aki-
vaizdi, tačiau ji padeda tobulėti 
asmenybei. Naujų veiklų išban-
dymas, naujų patiekalų ragavi-
mas, naujos pamatytos vieto-
vės ir kitos patirtys praturtina. 
Tai puikus ir smagus būdas to-
bulinti save. Tad kaip pasiryžti 
palikti baimes ir nerimą užnu-
gary ir pabandyti ką nors naujo 
bei netikėto? Kaip išeiti iš kom-
forto zonos? Norint gyvenime 
ką nors keisti, labai svarbu ne-
skubėti. Persistengus rezulta-
tai gali ne tik nedžiuginti, bet 
ir pridaryti žalos. Taigi, keletas 
patarimų, kaip paprastai ir ne-
skausmingai praplėsti savo pa-
žinimo ribas.

Pakeiskite 
kasdienius dalykus
Tai gali būti paprasčiausi ir 

daug pastangų nereikalaujantys 
dalykai. Pavyzdžiui, savaitei pa-
keiskite valgymo įpročius atsisa-
kydami mėsos, vietoje kavos rin-
kitės arbatą, keliaukite apsipirk-
ti į naują parduotuvę ar paban-
dykite skaityti naują žurnalą. Ne-
svarbu, ar permaina bus didelė, 
ar maža, svarbiausia, kad ji būtų 
susijusi su dalykais, kuriuos da-
rote kasdien. Net jei permaina 
neatneš didelių teigiamų rezul-
tatų, pagalvokite, ko ji jus išmo-
kė. Svarbiausia, nenusivilkite, jei 
viskas išėjo ne taip, kaip buvote 
suplanavę.

Neskubėkite priimti 
sprendimų
Atsiminkite, kad jums nerei-

kia niekur skubėti. Visus spren-
dimus priimate dėl savęs, o ne 
dėl ko nors kito. Apgalvokite, ko-
kių permainų norėtumėte imtis, 
kuo jos jums gali būti naudin-

gos. Pradėkite nuo vieno dalyko. 
Jei esate nuolat besikeičiančioje 
aplinkoje ir visuomet turite rea-
guoti greitai, išdrįskite sulėtinti 
tempą ir daugiau laiko skirti ap-
mąstymams. Tai irgi gali būti itin 
naudingas pokytis.

Pasitikėkite savimi 
O gal jūs esate toks žmogus, 

kuris nuolat viską pernelyg ilgai 
analizuoja ir nedrįsta priimti rei-
kiamų sprendimų? Tuomet pasi-
stenkite elgtis priešingai. Įsileis-
kite į gyvenimą daugiau spon-
taniškumo, dažniau sutikite su 
pasiūlymais, kvietimais. Išmo-
kite atsiradusioms galimybėms 
sakyti „taip“. Svarbiausia, būki-
te užtikrinti dėl savo pasirinki-
mo ir pasitikėkite juo.

Tobulėjimui – 
visas gyvenimas
Gyvenimas neapsivers aukš-

tyn kojomis per vieną naktį. Daž-
niausiai to ir nereikia, nes perne-
lyg staigios permainos ne džiu-
gina, o gąsdina. Siekiant išeiti 
už komforto zonos ribų gali pri-
reikti nemažai drąsos. Tai visiš-
kai normalu. Nauji ir nepažinti 
dalykai gąsdina, todėl natūralu, 
kad neretai mus stabdo daugybė 
apsaugos mechanizmų. Tačiau 
šiuolaikinis pasaulis yra drau-
giškesnis nei tas, kuriame gyve-
no mūsų protėviai, o permainos 
dažniausiai reiškia tam tikrą vi-
dinę evoliuciją. Iki čia, kur esame 
šiandien, mus atvedė smalsumas 
ir nauji sprendimai. Jei tai padėjo 
visai žmonijai, tikrai gali sukelti 
nedidelę revoliuciją ir kiekvieno 
mūsų gyvenime. Jei kankina įvai-
rios baimės, stenkitės jas įveik-
ti iš lėto, jei bijote, kad vienam 
neužteks jėgų ką nors pakeisti, 
paprašykite bičiulių ar artimų-
jų pagalbos. Išėjimas iš komfor-
to zonos praturtins nepriklauso-
mai nuo to, kaip greitai ar lėtai 
tai padarysite. Atsiminkite, kad 
asmeniniam tobulėjimui turite 
visą gyvenimą.

Peržengti savo baimes ir gali-
mybių ribas esame mokomi nuo 
pat vaikystės. Pirmosios kelio-
nės į darželį ar mokyklą, nau-
jų draugų paieškos, asmeninis 
tobulėjimas ir panašūs dalykai 
mus lydi visą gyvenimą. Užau-
gus ir pasinėrus į kasdienę ru-
tiną labai svarbu nepamesti no-
ro mokytis, atrasti. Nors saugus 
ir aiškus gyvenimas vilioja savo 
paprastumu, deja, jis neturi jo-
kios naudos žmogaus asmeny-
bės vystymuisi. Išeikite iš kom-
forto zonos ir nustebsite, koks iš 
tiesų įdomus, spalvingas ir tur-
tingas gali būti pasaulis.

Parengė Miglė LEVINIENĖ

(atkelta iš 4 psl.)

Galvoji, ką daryti, kad vaikas ne-
būtų vienu iš tų statistinių vie-
netų, kurie nepraėjo išbandymo. 
Kai mama nevilty, tada ir vaikui 
nelieka motyvacijos. Matydamas 
stiprią mamą, vaikas geriau su-
vokia, kad baigsis tie skausmai, 
kančios ir kada nors grįš namo. 
Suvoki, kad didžiąja dalimi nuo 
tavęs priklauso vaiko pasveiki-
mas ir privalai būti stipri“, – pa-
sakoja Ala.

„Šiuo metu džiaugiamės, kad 
Gerda ne ligoninėje, kad jai nela-
šinama chemija, kad ji eina į mo-
kyklą. Žodžio, „sveika“ ištarti dar 
ilgai negalėsiu, nes bijosiu. Juk 
yra žinių, kad vaikai, su kuriais 
mes gydėmės, ir po 5 metų grį-
žo. Tas labai baugina“, – sako ma-
ma. Pasak A. Vilbrantienės, dari-
nio kasoje chemija visiškai neiš-
naikino. „Ar jis aktyvus, mes ne-
žinome – nėra skirti tyrimai tam 
išsiaiškinti. Mums buvo pasaky-
ta, kad Lietuvoje to nedaro...“ – 
neslepia nerimo Ala.

Daug priekaištų 
sveikatos apsaugos 

sistemai 
Moteris sako, kad po tokio 

sudėtingo gydymo nebuvo skir-
ta jokios reabilitacijos. „O juk 
mus išleidžia be imuniteto. Jį rei-
kia iš naujo sukurti. Per tą pusę 
metų, kai guli, viskas atrofuoja-
si. Viskam atstatyti reikia daug 
pastangų – sanatorijų, kinezi-
terapijos paslaugų.“ Už tai šei-
ma mokėjo savo lėšomis. Be to, 
stip rūs vaistai sugraužė mergai-
tės skrandį ir stemplę. Pastoviai 
atsinaujina žaizdos, tenka laiky-
tis labai griežtos ir specifinės di-
etos. Tą daro visa šeima. Vien tik 
tam, kad Gerda jaustų, jog gyve-
na, kad nėra išskirtinė.

A. Vilbrantienės teigimu, 
valstybė šiandien per mažai rū-
pinasi sergančiais onkologinė-
mis ligomis vaikais. Mama la-
bai dėkinga paramos ir labda-
ros fondui „Mamų unija“, kuris 
padaro tai, ko neatlieka valsty-
bė. Užsiėmimai vaikams, rengi-
niai, medikamentai, sauskelnės, 
įvairūs tepalai odai po kompli-
kacijų gydyti, psichologinė pa-
galba – viso to stinga mūsų svei-
katos apsaugos sistemoje. „Kar-
tais kyla klausimas, už ką mes 
mokam mokesčius, jei už viską 
turim mokėti“, – svarsto mama. 
Ji pasakoja apie itin skaudžius 
atvejus – kai vaikui reikalingi 
tam tikri vaistai, tačiau jų nė-
ra, nes užtruko viešųjų pirkimų 
procedūra. Kol jų sulauks, ga-
li ir nebereikėti. Kartais vaikas 
negauna gydymo dėl kažkieno 
laiku nepasirašyto dokumento. 

Pasveikti padėjo 
tikėjimas 

Panaši ir Margaritos Šimė-
nienės istorija, tik gal šiek tiek 
linksmesnė. Moteris įsitikinu-
si, kad liga atsitraukė. Lapkričio 
pabaigoje bus 4 metai, kai suži-
nojo apie tai, kad jos sūnus Mar-
tynas serga sunkia mieloplasti-
nės leukemijos forma. Apie ligą 
moteris sužinojo atsitiktinai. Pa-
kilo temperatūra, vaikas pradėjo 

balti. Kad liga onkologinė, paaiš-
kėjo atlikus kraujo čiulpų tyri-
mus. Martynas tada buvo 8 mė-
nesių. Prasidėjo chemoterapija. 
„Lyg buvom pasveikę, bet liga 
vėl grįžo. Tik grįžti namo, ir vėl 
pakyla temperatūra, ir vėl che-
mijos blokas. Vėl guli, vėl matai 
sienas, bet susiimi ir eini į prie-
kį – neturi kitos išeities“, – sako 
Margarita. Iš įprasto gyvenimo ji 
buvo iškritusi apie 1,5 metų. Per 
tą laiką beveik nematė dukros. 
„Gyvenimas susitvarkė po krau-
jo čiulpų transplantacijos, – pri-
simena moteris. – Buvo visko – ir 
kraujavo per visur, ir oda keitėsi. 
Buvo žiauru matyti, kaip vaikas 
kankinasi. Žemė slydo iš po ko-
jų.“ Tačiau visa tai – jau praeitis. 
Moteris dabar stengiasi užmiršti 
tai, kas išgyventa, siekia žiūrėti į 
priekį, džiaugtis matydama, kaip 
vaikas auga, stiprėja. Dabar Mar-
tynui 4,5 metų. Jis lanko darželį, 
yra linksmas ir guvus. 

„Iš pat pradžių žinojau, kad 
viskas bus gerai. Nepasidaviau 
jokiems stresams. Juk namuo-
se laukė kitas vaikas. Mama tu-
ri tikėti. Jei netikėsi, niekada ir 
nepasveiksi“, – sako Margarita. 
Ji prisimena, kad gydantis labai 
padėjo šeima, vyras, o štai vals-
tybė – nelabai. Kai reikėjo vais-
tų, specialių priemonių, gelbėjo 
„Mamų unija“. Ligoninėje trūk-
davo paprasčiausio panadolio, 
termometrų. „Parašai „Mamų 
unijai“ bet kuriuo paros metu, ir 
atveš, ko tau reikia“, – prisimena 
Margarita. 

Pagalbos vaikams reikia 
nuolat

„Mamų unijos“ vadovė Eglė 
Mėlinauskienė sako, kad Kau-

no klinikose Vaikų onkologi-
jos skyrius naujas, tačiau lo-
vos jame senos. O tai, kur vai-
kas guli, ypač jei tenka ištisus 
mėnesius praleisti lovoje, yra 
labai svarbus. Ta patvirtino 
ir S. Bagdono pasitikti atėju-
sios mamos. „Atėjau pagerbti 
žmogaus, kuris padarė dėl mū-
sų žygdarbį“, – sako M. Šimė-
nienė. Jos teigimu, lovos labai 
svarbu. Jei guli geležinėje lovo-
je ir turi drebėti, kad jis neiš-
kristų, nes nėra jokios apsau-
gos, tai gijimas labai sudėtin-
gas. Jau nekalbant apie pragu-
lų ir žaizdų prevenciją. Už su-
rinktas lėšas tikimasi nupirkti 
lovas visam skyriui. 

S. Bagdonas žygiavo 40 die-
nų, aplankė 29 miestus, nuėjo 
1 300 kilometrų. Jo maršrutas 
buvo širdies formos. „Keliai ne-
bebus tokie kaip prieš tai. Vis-
kas yra sudilę, viską skauda, bet 
aš grįžau labai turtingas viduje, 
žinau, kad visą gyvenimą galė-
siu dalyti šitas istorijas, kurias 
sužinojau keliaudamas. Tai yra 
tikros istorijos, tikras skaus-
mas, – sako S. Bagdonas. – Galiu 
tai drąsiai vadinti gyvenimo ke-
lione. Esame viena didelė šeima 
ir visi rūpinamės mūsų Lietuvos 
ateitimi, o tai yra vaikai. Lenkiu 
žemai galvą prieš jus, prieš tuos, 
kurie aukojote.“ 

E. Mėlinauskienė sako esan-
ti labai dėkinga Sauliui, aukoju-
siam savo sveikatą ir laiką dėl 
vaikų. Vaikai serga ir sirgs, jiems 
pagalbos reikia nuolat. Jei kas 
nors nori padėti, gali tai padaryti 
labai įvairiai – savanoryste, pro-
fesinėmis žiniomis, aukodami. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr.

Gyvenimo kelionė – dėl vėžiu 
sergančių vaikų 

Saulius Bagdonas džiaugiasi Gerdos pergale prieš vėžį. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. PIRMADIENĮ, TRE-
ČIADIENĮ  –  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, spalio 31 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

38 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 39 
s. (kart.). 10:50 Laisvės vėliavnešiai. 
(kart.). 11:15 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės 
dienos. N-7. 40 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Prem-
jera. „Laisvės kaina. Savanoriai“. 
N-7. 1 s. 22:20 Trumposios žinios. 
22:25 Premjera. Savų darbas. Pa-
saulinės finansų krizės gijos. 00:15 
Trumposios žinios. 00:20 Premje-
ra. Valdžios tvirtovė. N-7. 9 s. 01:20 
Komisaras Reksas. N-7. 38 s. (kart.). 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:10 „Laisvės kaina. 
Savanoriai“. N-7. 1 s. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Teisė žino-
ti. (kart.). 05:30 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.).

Antradienis, lapkričio 1 d. 
06:05 Stilius. (kart.). 06:50 Naci-

onalinė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“. (kart.). 07:45 Premjera. Devin-
tasis. N-7. 09:05 Gražuolė ir Sebas-
tianas. N-7. 10:45 Atsiprašau. Tragi-
komedija. N-7. 12:20 Koncertas „Ne-
sudeginti tiltai“. 13:50 Pasitikiu tavimi. 
15:00 Visų Šventųjų diena. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija iš Antakalnio 
kapinių. 16:20 Edeno sodas. (kart.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 
19:00 Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. 22:00 Istorijos detek-
tyvai. 22:50 Premjera. Septynios sie-
los. N-7. 00:50 Savų darbas. Pasauli-
nės finansų krizės gijos. (kart.). 02:35 
Klausimėlis.lt. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Istorijos detektyvai. (kart.).

Trečiadienis, lapkričio 2 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

39 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 40 
s. (kart.). 10:50 Emigrantai. (kart.). 
11:45 Nacionalinė ekspedicija „Ne-
munu per Lietuvą“. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 41 
s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Gy-
venimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auksi-
nis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Italų kino magija. Premjera. 
Gorbačiovas. N-14. 00:15 Trum-
posios žinios. 00:20 Stilius. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Ko-
misaras Reksas. N-7. 39 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Gyvenimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Auk-
sinis protas. (kart.). 05:00 LRT radi-
jo žinios. 05:05 Auksinis protas. (tę-
sinys, kart.). 05:25 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, lapkričio 3 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

40 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 41 
s. (kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 
11:45 Interaktyvi viktorina „Paklaus-
kim Lietuvos“. (kart.). 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 42 
s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-

dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:19 
Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Specia-
lus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 LRT forumas. 21:55 Trumpo-
sios žinios. 22:00 Premjera. Šnipų 
žaidimas. N-14. 00:05 Trumposios 
žinios. 00:10 Tikri vyrai. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisa-
ras Reksas. N-7. 40 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 LRT 
forumas. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota, kart.). 05:30 Mū-
sų gyvūnai. (kart.).

Penktadienis, lapkričio 4 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

41 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 42 
s. (kart.). 10:50 Specialus tyrimas. 
(kart.). 11:45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Šlovės dienos. N-7. 43 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:55 Spor-
tas. 18:58 Orai. 19:05 Gamtos ins-
pektoriai. 19:30 Interaktyvi viktorina 
„Paklauskim Lietuvos“. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija 
„Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Premjera. 
Dvylika beždžionių. N-7. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 41 s. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lie-
tuvos“. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Auksinis balsas. (kart.).

Šeštadienis, lapkričio 5 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Spe-

cialus tyrimas. (kart.). 07:25 Prem-
jera. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2. 
2/5 s. 07:50 Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai 3. 3/22 s. 08:15 Džiunglių 
knyga 1. 16 s. 08:30 Girių horizon-
tai. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lie-
tuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. 
Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:05 LR Prezidento Valdo Adam-
kaus 90-mečiui. Prezidentas Val-
das Adamkus. I, II dalys. 14:20 Už-
rašai apie Šerloką Holmsą. N-7. 3 s. 
15:15 Klausimėlis.lt. (kart.). 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kal-
bą). 16:00 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota). 16:30 Sveikini-
mų koncertas. 18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 18:45 Sportas. 18:48 
Orai. 18:55 Bėdų turgus. (Subtitruo-
ta). 19:40 Stilius. 20:25 Loterijos „Ke-
no Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Auksinis balsas. 22:55 Trumposios 
žinios. 23:00 Premjera. Pradedantie-
ji. N-14. (subtitruota). 00:45 Trumpo-
sios žinios. 00:50 LR Prezidento Val-
do Adamkaus 90-mečiui. Prezidentas 
Valdas Adamkus. I, II dalys. (kart.). 
03:00 Užrašai apie Šerloką Holmsą. 
N-7. 3 s. (kart.). 03:55 Gamtos ins-
pektoriai. (kart.). 04:15 Klausimėlis.
lt. 04:35 Bėdų turgus. (Subtitruota, 
kart.). 05:15 Stilius. (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 6 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 
Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 09:00 Premje-
ra. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2. 
2/6 s. 09:25 Džiunglių knyga 1. 17 
s. 09:40 Premjera. Auklė Mun. 5 s. 
09:50 Aviukas Šonas 4. 4/30 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (Subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Erdvės. Pa-
saulio žavesys. 2 d. Kapris ir roman-
tiškos salos. (subtitruota). 13:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Slėpi-
ningoji Indija. 2 d. Kalnų šalis. (sub-
titruota). 13:55 Puaro. N-7. 6/1 s. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Laisvės vėliavnešiai. 
16:30 Tikri vyrai. 17:15 Lietuvos hu-
moro lyga. 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 18:45 Sportas. 
18:48 Orai. 18:50 Vilniaus arkivys-
kupijos „Caritas“ ir LRT paramos ir 
labdaros koncertas „Degu kaip žvakė 
2016“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Savaitė. 21:55 
Trumposios žinios. 22:00 Teisė ži-
noti. 22:30 Trumposios žinios. 22:35 
Užkibo. N-14. (subtitruota). 00:40 Ki-
no žvaigždžių alėja. Rokas ir jo bro-
liai. N-7. (kart.). 03:30 Puaro. N-7. 
6/1 s. (kart.). 05:15 Tikri vyrai. (kart.).

Pirmadienis, spalio 31 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (9). N-7. 06:40 Nuo-
tykių metas (7). N-7. 06:55 Simpso-
nai (17). N-7. 07:25 Simpsonai (18). 
N-7. 07:55 Gero vakaro šou. N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2459). N-7. 
10:00 Sila. Kelias namo (21). N-7. 
12:00 Ekstrasensų mūšis. N-7. 13:30 
Simpsonai (19). N-7. 14:00 Simpso-
nai (20). N-7. 14:30 Mažoji nuota-
ka (661). N-7. 15:00 Mažoji nuota-
ka (662). N-7. 15:30 Itališka meilė 
(46). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių 
vasara. Sugrįžimas (68). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (37). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Kobra 
11 (10). N-7. 23:35 Kvantikas (10). 
N-14. 00:35 CSI elektroninių nusikal-
timų skyrius (13). N-14. 01:30 Aferis-
tas (7). N-7.

Antradienis, lapkričio 1 d. 
06:20 Teleparduotuvė. 06:35 

Nuotykių metas (10). N-7. 07:05 Feir-
fild Roudas. N-7. 08:55 Mamos pa-
simatymas su vampyru. N-7. 10:45 
Markas Polas. N-7. 14:15 Kadetė 
Kelė. N-7. 16:30 Džonsonų atosto-
gos. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Namas, kuriame vaidenasi. N-7. 
21:10 Aplink pasaulį per 80 dienų. 
N-7. 23:45 Kautynės mažajame To-
kijuje. N-14. 01:15 Aferistas (8). N-7.

Trečiadienis, lapkričio 2 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (11). N-7. 06:55 
Simpsonai (19). N-7. 07:25 Simpso-
nai (20). N-7. 07:55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (68). N-7. 08:25 Moterys 
meluoja geriau (37). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2460). N-7. 10:00 Sila. 
Kelias namo (22). N-7. 11:55 Ekstra-
sensų mūšis. N-7. 13:30 Simpsonai 
(21). N-7. 14:00 Simpsonai (1). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (663). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (664). N-7. 
15:30 Itališka meilė (47). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(69). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. 
N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau 
(38). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 
22:25 Vikingų loto. 22:30 Ringo ka-
ralius. N-14. 00:40 CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius (14). N-14. 01:35 
Aferistas (9). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 3 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (12). N-7. 06:55 
Simpsonai (21). N-7. 07:25 Simp-
sonai (1). N-7. 07:55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (69). N-7. 08:25 Moterys 
meluoja geriau (38). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2461). N-7. 10:00 Sila. 
Kelias namo (23). N-7. 11:55 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 13:30 Simp-
sonai (2). N-7. 14:00 Simpsonai (3). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (665). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (666). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (48). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. Su-
grįžimas (70). N-7. 20:00 Farai. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (39). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Laiko policininkas. N-14. 00:35 CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius (15). 
N-14. 01:30 Aferistas (10). N-7.

Penktadienis, lapkričio 4 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (1). N-7. 06:55 Simp-
sonai (2). N-7. 07:25 Simpsonai (3). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįži-
mas (70). N-7. 08:25 Moterys me-
luoja geriau (39). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2462). N-7. 10:00 Sila. 
Kelias namo (24). N-7. 11:55 Ekstra-
sensų mūšis. N-7. 13:30 Simpsonai 
(4). N-7. 14:00 Simpsonai (5). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (667). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (668). N-7. 
15:30 Itališka meilė (49). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Princesė ir varlius. 21:30 Ka-
ribų piratai. Pasaulio pakrašty. N-7. 
00:55 Sėkmės, džentelmenai! N-7.

Šeštadienis, lapkričio 5 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 

Ančiukų istorijos (60). 07:00 Trans-
formeriai. Praimas (25). N-7. 07:30 
Nindžago: Spinjitzu meistrai (5). 
N-7. 08:00 Ančiukų istorijos (62). 
08:30 Kempas ir draugai. 09:00 Vir-
tuvės istorijos. 09:30 Gardu Gardu. 
10:00 Pasaulis pagal moteris. 10:30 
Svajonių ūkis. 11:00 Trys didvyriai 
ir Šamachando princesė. 12:35 Ke-

Pirmadienis, spalio 31 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (29). 07:00 "Džo-
nis Testas" (13). 07:25 "Kempiniu-
kas Plačiakelnis" (12) (kart.) 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (198). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (199). N-7. 09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:40 Yra, kaip yra. N-7. 
11:45 24 valandos (kart.). N-7. 12:50 
"Auklė" (37). 13:20 Būk mano mei-
le! N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(19). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Ar-
timi priešai. N14. 00:00 "Mentalistas" 
(13). N-7. 00:55 "Begėdis" (6). N14. 
01:55 "Juodasis sąrašas" (22). N-7.

Antradienis, lapkričio 1 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

Svečiai palėpėje (kart.). 07:55 "Kem-
piniukas Plačiakelnis" (13) (kart.) 
08:25 "Tomo ir Džerio pasakos" (12) 
(kart.). 08:50 "Ponas Bynas" (11) 
(kart.). 09:15 Monstrų namai. 11:05 
Rašalo širdis. 13:15 Peliukas Stiuar-
tas Litlis. 14:55 Neteisingai apkaltin-
tas. N-7. 16:40 Alvinas ir burundukai 
2. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 "Juodo-
sios našlės" (2). N-7. 21:30 Nojaus 
laivas. N14. 00:15 Šeimos albumas. 
Rugpjūtis. N14. 02:30 "Juodasis są-
rašas" (1). N-7.

Trečiadienis, lapkričio 2 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (30). 07:00 "Džo-
nis Testas" (1). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (19). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (1). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (2). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 
Yra, kaip yra. N-7. 11:45 24 valandos 
(kart.). N-7. 12:50 "Auklė" (38). 13:20 
Būk mano meile! N-7. 14:20 "Mano 
lemties diena" (20). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Tik nesijuok. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS. PREMJERA Javos karš-
tis. N14. 00:25 "Mentalistas" (14). 
N-7. 01:20 "Begėdis" (7). N14. 02:15 
"Juodasis sąrašas" (2). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (31). 07:00 "Džo-
nis Testas" (2). 07:25 "Kempiniu-
kas Plačiakelnis" (20). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (3). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (4). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:40 Yra, kaip yra. N-7. 11:45 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:50 "Auklė" 
(39). 13:20 Būk mano meile! N-7. 
14:20 "Mano lemties diena" (21). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Blyksnis. N14. 
00:20 "Mentalistas" (15). N-7. 01:15 
"Begėdis" (8). N14. 02:10 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, lapkričio 4 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (32). 07:00 "Džo-
nis Testas" (3). 07:25 "Kempiniu-
kas Plačiakelnis" (21). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (5). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (6). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 

10:40 Yra, kaip yra. N-7. 11:45 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:50 "Auklė" 
(40). 13:20 Būk mano meile! N-7. 
14:20 "Mano lemties diena" (22). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:00 
PREMJERA 2 ginklai. N14. 23:10 
Nebijok tamsos. 01:10 Javos karš-
tis (kart.). N14.

Šeštadienis, lapkričio 5 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džonis Testas" (2) (kart.). 06:55 
"Mažieji Tomas ir Džeris III" (47). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Har-
vis Biksas" (8). 07:45 "Neramūs ir 
triukšmingi" (17). 08:10 "Kempiniu-
kas Plačiakelnis" (14) 08:35 "Kem-
piniukas Plačiakelnis" (21) (kart.). 
09:00 "Tomo ir Džerio šou" (1). 09:30 
"Ponas Bynas" (12). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Stebuklingas kardas. 
11:35 Piko valanda. N-7. 13:35 Po-
licijos akademija. 15:30 "Gyvenimo 
šukės" (99). N-7. 17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Megama-
indas. 21:20 PREMJERA Mano moti-
nos prakeikimas. N14. 23:15 L.O.L. 
N14. 01:05 2 ginklai (kart.). N14.

Sekmadienis, lapkričio 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džonis Testas" (3) (kart.). 06:55 
"Mažieji Tomas ir Džeris III" (48). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Har-
vis Biksas" (9). 07:45 "Neramūs ir 
triukšmingi" (18). 08:10 "Sandžėjus 
ir Kreigas" (1). 08:35 "Tomo ir Dže-
rio šou" (2). 09:00 Sveikatos ABC te-
levitrina. 09:30 "Ponas Bynas" (13). 
10:00 KINO PUSRYČIAI Berniuko 
Rykliuko ir Lavos mergaitės nuo-
tykiai. 11:50 Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai. N-7. 14:00 Pričiupom! 
N-7. 14:30 "Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem" (10). N-7. 16:40 
Ne vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 PREMJERA Žvaigždžių 
duetai. 21:50 PREMJERA Eliziejus. 
00:00 Mano motinos prakeikimas 
(kart.). N14.

Pirmadienis, spalio 31 d. 
06:10 Sveikatos ABC televitri-

na. 06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 
(12). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (26) 
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" 
(7) (kart.). 10:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (12) (kart.). 11:35 "Prokurorų 
patikrinimas" (265) (kart.). N-7. 12:45 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" (3). 
N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (27). N-7. 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (266). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudu-
žusių žibintų gatvės" (13). 19:30 Gy-
venimiškos istorijos. 20:30 Visi vyrai 
- kiaulės... 2 (13). N-7. 21:00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:30 PREMJE-
RA Rytoj, kai prasidėjo karas. N14. 
23:35 Sąžiningas žaidimas (kart.). 
N-7. 01:20 "Džeikas, Storulis ir šuo" 
(12) (kart.). N-7. 02:05 "Juodasis są-
rašas" (13) (kart.). N-7. 02:50 "Juoda-
sis sąrašas" (14) (kart.). N-7. 03:35 
Gyvenimiškos istorijos (kart.). 04:20 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (13) (kart.). 
N-7. 04:45 "Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos" (3) (kart.). N-7.

Antradienis, lapkričio 1 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(13). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (27) 
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" 
(8) (kart.). 10:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (13) (kart.). 11:35 "Prokuro-
rų patikrinimas" (266) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(4). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (28). 
N-7. 15:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(267). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 Savaitės kriminalai 
(kart.). N-7. 18:30 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (14). 19:30 Gyvenimiškos 
istorijos. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (14). N-7. 21:00 "Pavariau" (15). 
N-7. 21:30 PREMJERA Labas rytas. 
N-7. 23:40 Rytoj, kai prasidėjo karas 
(kart.). N14. 01:35 "Džeikas, Sto-
rulis ir šuo" (13) (kart.). N-7. 02:20 
"Vampyro dienoraščiai" (20). N14. 
03:00 "Kalbame ir rodome" (388). 
N-7. 03:45 Gyvenimiškos istorijos 
(kart.). 04:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(14) (kart.). N-7. 04:55 "Kalbame ir 
rodome" (388) (kart.). N-7.

Trečiadienis, lapkričio 2 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(14). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (28) 
(kart.). N-7. 08:25 "Šuo" (8) (kart.). 
N-7. 09:30 "Mistinės istorijos" (30) 
(kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių žibin-

tų gatvės" (14) (kart.). 11:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (267) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (5). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(29). N-7. 15:45 "Prokurorų patikri-
nimas" (268). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(15). 19:30 Gyvenimiškos istorijos. 
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (15). 
N-7. 21:00 Pasienio sargyba. N-7. 
21:30 Išbadėjusių žaidynės. N14. 
23:10 Labas rytas (kart.). N-7. 01:15 
"Džeikas, Storulis ir šuo" (14) (kart.). 
N-7. 02:00 "Vampyro dienoraščiai" 
(21). N14. 02:40 "Kalbame ir rodo-
me" (389). N-7. 03:25 Gyvenimiškos 
istorijos (kart.). 04:10 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (15) (kart.). N-7. 04:35 "Kal-
bame ir rodome" (389) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 3 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(15). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (29) 
(kart.). N-7. 08:25 "Mistinės istorijos" 
(31) (kart.). N-7. 09:25 "Mistinės is-
torijos" (32) (kart.). N-7. 10:30 "Su-
dužusių žibintų gatvės" (15) (kart.). 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (268) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (6). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (30). N-7. 15:45 "Proku-
rorų patikrinimas" (269). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (16). 19:30 "Farų karai" (1). 
20:30 "Farų karai" (2). 21:30 Skiria-
moji juosta. N-7. 23:35 Išbadėjusių 
žaidynės (kart.). N14. 01:15 "Džei-
kas, Storulis ir šuo" (15) (kart.). N-7. 
02:00 "Vampyro dienoraščiai" (22). 
N14. 02:40 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (3) (kart.). N-7. 03:25 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (4) (kart.). N-7. 04:10 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 04:35 
Pasienio sargyba (kart.). N-7.

Penktadienis, lapkričio 4 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(16). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" 
(30) (kart.). N-7. 08:25 "Žurovas" 
(19). N-7. 09:25 "Žurovas" (20). N-7. 
10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(16) (kart.). 11:35 "Prokurorų pati-
krinimas" (269) (kart.). N-7. 12:45 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" (7). 
N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (31). N-7. 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (270). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Su-
dužusių žibintų gatvės" (17). 19:30 
"Amerikietiškos imtynės" (43). N-7. 
20:30 "Amerikietiškos imtynės" (43). 
N-7. 21:30 Gelbėjimo misija. N-7. 
23:20 Skiriamoji juosta (kart.). N-7. 
01:15 "Džeikas, Storulis ir šuo" (16) 
(kart.). N-7. 02:00 "Vampyro dieno-
raščiai" (23). N14. 02:40 Gelbėjimo 
misija (kart.). N-7. 04:05 "Žurovas" 
(19) (kart.). N-7. 05:00 "Žurovas" 
(20) (kart.). N-7.

Šeštadienis, lapkričio 5 d. 
06:05 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 06:30 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (5) (kart.). N-7. 07:20 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (6) (kart.). N-7. 08:10 
"Diagnozė - žmogžudystė" (7) (kart.). 
N-7. 09:00 Brydės. 09:30 Apie žūklę. 
10:00 "Mieliausias Amerikos šuo" (1). 
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Latvi-
ja. 12:05 "Pavariau" (15) (kart.). N-7. 
12:35 "Mistinės istorijos" (33). N-7. 
13:40 "Mistinės istorijos" (34). N-7. 
14:45 "Mistinės istorijos" (35). N-7. 
15:50 "Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos" (41). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 Pasienio 
sargyba (kart.). N-7. 18:30 Keliauk 
ir ragauk. Lietuva. 19:30 Muzikinė 
kaukė. 22:05 MANO HEROJUS Mi-
sionierius. N14. 23:55 AŠTRUS KI-
NAS Anakonda 2. Kruvinosios orchi-
dėjos beieškant. N14. 01:45 "Vam-
pyro dienoraščiai" (22) (kart.). N14. 
02:30 "Vampyro dienoraščiai" (23) 
(kart.). N14. 03:15 Muzikinė kaukė 
(kart.). 05:15 Galiūnų čempionų ly-
ga. Latvija (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 6 d. 
07:30 Sveikatos kodas. 08:30 

Tauro ragas. N-7. 09:00 "Viena už 
visus" (85). N-7. 09:35 "Viena už vi-
sus" (86). N-7. 10:10 Beatos virtuvė. 
11:00 "BBC dokumentika. Ledo že-
mė" (3). 12:05 "BBC dokumentika. 
Ledo žemė" (4). 13:15 Sveikinimai. 
15:50 "Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos" (4). N-7. 17:00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 "Šuo" (9) . N-7. 
19:10 Nuotakų karai. N-7. 21:00 "Juo-
dasis sąrašas" (15). N-7. 22:00 "Juo-
dasis sąrašas" (16). N-7. 23:00 Sep-
tyni (Seven). N14. 01:30 Misionierius 
(kart.). N14. 03:05 Anakonda 2. Kru-
vinosios orchidėjos beieškant (kart.). 
N14. 04:35 Nuotakų karai (kart.). N-7.

TV3

LNK

BTV

lionė po koledžus. N-7. 14:10 Tobu-
las vyras. N-7. 16:15 Simpsonai (1). 
N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis (18). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 
Eurojackpot. 19:30 Iššūkis kaime. 
N-7. 21:00 Transporteris. N-7. 23:00 
30 naktų paranormalių reiškinių su 
Šėtono apsėsta mergina su drako-
no tatuiruote. S. 00:30 Smagus pa-
sivažinėjimas 2. Mirtis kelyje. N-14.

Sekmadienis, lapkričio 6 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 

Ančiukų istorijos (61). 07:00 Trans-
formeriai. Praimas (26). N-7. 07:30 
Nindžago: Spinjitzu meistrai (6). N-7. 
08:00 Ančiukų istorijos (63). 08:30 
Mamyčių klubas. 09:00 Kulinariniai 
triukai. 09:30 Penkių žvaigždučių 
būstas. 10:00 Svajonių sodai. 11:00 
Slibinas Goriničius ir Dobrinia Niki-
tičius. 12:25 Kelionė į Raganų kal-
ną. N-7. 14:30 Geležinis Vilis. 14:35 
Kaulų trupintojo legenda. N-7. 16:45 
Ekstrasensų mūšis (19). N-7. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Fakto-
rius. N-7. 22:00 Profas. N-14. 23:55 
Neįmanoma misija. N-7.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Reinickendorfas – Berly-
no rajonas šiaurės vaka-
ruose. Čia prieš 30 metų 
buvo įsteigta įmonė, ku-
rioje neįgaliesiems pa-
siūlyti šiokie tokie dar-
beliai. Nieko daug nesi-
tikėta ir neplanuota, tie-
siog – priebėga psichikos 
negalią turintiems žmo-
nėms. Tuo laiku jų buvo 
80. Kaip įmonei sekasi 
šiandien?

„Sunku jau vien į pastatą patekti, 
ką jau kalbėti apie tai, kad reikia 
užsikerėplinti į trečią aukštą“, – 
kalbėjo apie Gintaro gatvėje įsi-
kūrusį Palangos socialinių pas-
laugų centro kabinetą palangiš-
kė Vida Butkienė, kuri judėti ga-
li tik su lauko vaikštyne. Moteris 
pabrėžė, kad bent į tokias įstai-
gas turėtų būti suteikta galimy-
bė patekti neįgaliems žmonėms. 

Palangiškė minėjo, kad baimi-
nasi dienos, kai jai vėl reiks atvyk-
ti į šį pastatą, o ko paprašyti, kad 
vietoj jos sutvarkytų būtinus do-
kumentus, neturi. Tad moteriai 
tenka samdyti žmogų, kuris pa-
dėtų jai įveikti šį nelengvą kelią.

Į šį kabinetą žmonės kreipia-
si dėl kompensuojamosios tech-
nikos – lovų, judėjimo prietaisų, 
lazdelių ir kt.

Moteris pripažino, kad Pa-
langoje įprastai nėra didelės 
bėdos neįgaliam žmogui savi-
mi pasirūpinti – sudarytos ga-
limybės patekti žmogui į rei-
kalingus objektus. „Galiu nueiti 
ir apsipirkti į parduotuves. Kur 
negaliu, ten ir neinu“, – teigė pa-
langiškė.

Palangos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Antanas Šiupi-
nys nesistebėjo, kad neįgalieji 
susiduria su sunkumais norė-
dami apsilankyti Palangos so-
cialinių paslaugų centre. „Man 
pačiam teko kreiptis, išties nė-
ra lengva neįgaliam žmogui ten 
patekti, todėl prireikus neįgalie-
ji siunčia artimuosius, kuriems 
tai nėra problema. Kiek teko gir-
dėti, šios patalpos tėra laikinas 
prieglobstis. Daugmaž viskas 

jau Palangoje blizga, bet mūsų 
žmonės dar kai kada kaip ir ap-
leisti“,– sakė A. Šiupinys.

Kaip pastebėjo pirmininkas, 
net į pačios draugijos patalpas 
neįgaliesiems su vežimėliais pa-
tekti sunku. Laimei, jau numaty-
tos kitos patalpos buvusios mo-
kyklos pastate Smilčių/Jūratės 
gatvių sankirtoje. Jose bus daug 
patogiau, tačiau dar neaišku, ka-
da pavyks ten persikelti. Ten kel-
sis ir Palangos sutrikusios psi-
chikos žmonių globos bendrija. 

Kita problema, kurią įžvelgė 
neįgalūs palangiškiai – fiziotera-
pijos kabinetas, esantis Palan-
gos pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centre. Ten, anot jų, 
taip pat sunku neįgaliam žmo-
gui patekti.

Palangiškiai ne vienus metus 
siekė, kad Klaipėdos jūrininkų 
ligoninės Palangos departamen-
te įkurtas fizioterapijos kabine-
tas būtų perkeltas į patogesnę 
vietą – pirminės asmens svei-
katos priežiūros centrą. Gyven-
tojai argumentavo, kad ligoninė 
gerokai per toli, būtų kur kas pa-
togiau, jeigu būtų miesto centre. 
Savivaldybės atstovai galiausiai 
išgirdo šį norą ir kabinetas buvo 
perkeltas, tačiau jis nepritaiky-
tas. Savivaldybės gydytoja Milda 
Gedvilienė papasakojo, kad su-
laukus nepasitenkinimo iš gy-
ventojų nuspręsta įrengti kel-
tuvą. Jis pirminės asmens svei-
katos priežiūros centre turėtų 
atsirasti nuo naujų metų. Beje, 
rengiamas ir pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro re-
novacijos projektas.

Sunkiai neįgaliųjų įveikiama užduotis – 
nesibaigiantys laiptai

Rasa Gedvilaitė portale www.palangostiltas.lt rašo apie tai, kad 
sunku patekti į Palangos socialinių paslaugų centrą. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Paprasti ir sudėtingi 
užsakymai

Ant Nikolės Mejer darbo sta-
lo guli senos kompiuterinių žai-
dimų konsolės. Ji valo jas šluos-
tėmis, dantų šepetėliais ir krapš-
tukais – prietaisai vėl kaip nauji, 
blizga kiekviena detalė.

Šį užsakymą įmonė gavo iš 
ką tik pradėjusios darbą firmos, 
kuri internete pardavinėja nau-
dotas konsoles. Nikolė mėgsta šį 
darbą: „Jis man sekasi, o kolegos 
labai mieli.“

31-erių Nikolė – viena iš 270 
įmonės darbuotojų. Kiekvienas 
turi savo veiklos. Už poros met-
rų nuo Nikolės sėdinti mergina 
dirba su metalo detalėmis, ku-
rios bus įmontuotos baldų stal-
čiuose.

Didelėje patalpoje vaizdas – 
lyg darbštuolių bičių avilyje. 
Keletas vyrų sėdi vežimėliuose 
prieš kompiuterius. Jie analizuo-
ja, kiek ir kokių prekių yra įmo-
nės sandėliuose, stebi, ar laiku 
išsiunčiami užsakyti gaminiai.

Svarbiausia – jaustis 
reikalingiems

Senajame Reinickendorfe įsi-
kūrusioje įmonėje prieš 30 me-
tų dirbo vos 80 žmonių. Šiandien 
šviesiuose dviaukščiuose pasta-
tuose darbuojasi 230 neįgaliųjų. 
Visi jie turi proto arba kitokias 
labai sunkias negalias. Dar dir-
ba 40 specialistų, konsultantų, 
kurie padeda, pamoko, vadovau-
ja. Gaunama užsakymų iš įvairių 
firmų. Labai svarbu darbus atlik-
ti kokybiškai.

Neįgalieji negalėtų konku-

Psichikos negalią 
turintys žmonės darbo 
rinkoje. Ar jie įstengia 

konkuruoti?

ruoti darbo rinkoje, todėl su-
daromos sąlygos pagal jų gali-
mybes ir poreikius siekti kuo 
geresnių rezultatų. Juk svar-
biausia – jaustis reikalingiems 
ir svarbiems darbuotojams. Ta-
čiau tai nereiškia, kad gali ga-
minti broką.

„Čia ne akligatvis“
„Per 30 metų mūsų įmonė la-

bai pasikeitė, – sako jos vadovas 
Johanas Viedenhusas. – Kažkada 
tiesiog norėta psichikos negalią 
turintiems žmonėms nors šiek 
tiek kažkokios veiklos. Šiandien 
girdime karštus debatus apie tai, 
kaip geriau ir įvairiau būtų gali-
ma įtraukti neįgaliuosius į kas-
dieninį gyvenimą.“

Pirmiausia dirbama su nau-
jokais. Jie parodo, ką įstengia, 
ko siekia. Jiems suteikiama ga-
limybė išmėginti save įvairiose 
srityse – taip neįgalieji ima ge-
riau orientuotis, įvertina savo 
gabumus, iš naujo atranda sa-
ve ir tikslą, kurio norėtų siekti.

„Čia ne akligatvis, – teigia 
įmonės vadovas. – Čia atsiranda 
naujų galimybių, labai įvairių – 
nuo namų ūkio iki pramoninio 
montavimo, nuo siuntinių ne-
šiojimo iki kūrybinių dirbtuvių.“

Apie pinigus
Neįgalieji čia uždirba 130–140 

eurų per mėnesį. Jei įstengiama 
pasiekti aukštos kvalifikacijos, 
galima uždirbti ir daugiau – čia 
ar kitose firmose. J. Viedenhu-

sas didžiuojasi, kad jo globoti-
niai gauna darbo ne tik „gimto-
joje“ įmonėje. Štai 30 darbuoto-
jų, padedami keturių konsultan-
tų, dirba žinomose grąžtų, kito-
se gamyklose. Kiti įstengia susi-
rasti paprastesnio darbo globos 
namuose, biuruose. „Laisvame“ 
pasaulyje neįgalieji dažnai jau-
čiasi geriau nei Reinickendorfe 
ir net įstengia konkuruoti su ki-
tais, kad gautų kuo geresnę dar-
bo vietą. J. Viedenhusas pasirūpi-
no, kad būtų įsteigta tarnyba, ku-
ri ieškotų darbo psichikos nega-
lią turintiems žmonėms.

Verslininkai įvairiai nusiteikę 
šių neįgaliųjų atžvilgiu. Daugelis 
mieliau sumoka baudas, bet neį-
galiųjų į darbą nepriima. Be abe-
jo, jų motyvai aiškūs: pavojinga, 
nežinia, kas jiems šaus į galvą, 
papildomi rūpesčiai, atsakomy-
bė ir už neįgaliuosius, ir už kitus 
žmones, kam tas vargas...

Kur kas pozityviau nusiteiku-
sios startuolių firmos. Technolo-
gijų įmonės, kuriančios aukštos 
pridėtinės vertės produktus ar 
paslaugas, dažnai yra labiau so-
cialiai atsakingos ir atviros vi-
siems žmonėms. Be abejo, neį-
galiesiems dažnai negalioja jo-
kios instrukcijos, o jų širdys ku-
pinos visokių baimių, bet tam ir 
yra konsultantai. Jie pasirūpina, 
kad neįgaliesiems aplinka būtų 
saugi, pašalina iš kelio erzinan-
čias kliūtis.  

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Spalio 15-16 dienomis Klai-
pėdoje vyko Lietuvos tinkli-

nio (sėdint) čempionatas. Susu-
mavus I ir II turo rezultatus, pa-
aiškėjo, kad pirmą vietą iškovo-
jo Klaipėdos „Žuvėdra“, antrą – 
Vilniaus „Feniksas“, trečią – Šiau-
lių „Entuziastas“. Marijampolės 
„Siekio“ komanda liko ketvirta, 
Kauno „Santaka“ – penkta (be-
je, pastaroji komanda antrame 
ture nedalyvavo). 

Buvo išrinkti geriausi ko-
mandų žaidėjai: Valdemaras 
Stankevič (Vilniaus „Feniksas“), 
Ramūnas Rojus (Klaipėdos „Žu-
vėdra“), Vidas Balkauskas (Ma-
rijampolės „Siekis“), Egidijus 
Monkus (Šiaulių „Entuziastas“).

Tuo pačiu metu vyko Balti-
jos lygos varžybų tarp Lietuvos 
ir Latvijos rinktinių II etapas. 
Turnyre kiekvienai šaliai atsto-
vauja po 2 rinktines. Šiuo metu 
pirmauja Latvijos I komanda. 

Paaiškėjo tinklinio 
(sėdint) čempionai 

Neįgaliųjų  
sportas

Gruodžio mėnesį Latvijoje vyks 
III Baltijos lygos varžybos. 

Svečio teisėmis čempiona-
te dalyvavo svečiai iš Balta-
rusijos. 

„Bičiulystės“ inf. 

Aldona viena iš 237 absolven-
tų, tačiau vienintelė – neįgalio-
jo rateliuose. Mergina nevaikš-
čiojo niekada. Įgimta sąnarių 
artogripozė paveikė visus sąna-
rius. Aldona nedejuoja. Paklaus-
ta, kaip sekėsi studijos, ji atsako, 
kad puikiai. Mokykloje buvo su-
darytos sąlygos, bendrabutyje 
Aldona galėjo gyventi su mama, 
nes jai nuolat reikia pagalbos. 
Pati negali apsirengti, apsiau-
ti batų, susišukuoti, nusipraus-
ti vonioje… 

Mergina sako pasirinkusi 
smulkiojo verslo administrato-
riaus specialybę, nes ji – plates-
nio profilio: galima dirbti buhal-
terinį, apskaitininko, vadybinin-
ko darbą. Aldona sako atsižvel-
gusi į negalią – negalėtų būti siu-
vėja, barmene, virėja ir kt. Dabar 
ji dar įstojo į Utenos kolegiją, kur 
studijuos verslo vadybą.

A. Vachmistrovičiūtė sako 
gerai sutarusi su bendramoks-
liais, kai reikėdavo pagalbos, 
draugai padėdavo. Nors pas-
kaitos vykdavo pirmuose aukš-

tuose, bet retkarčiais reikėdavo 
pakilti į antrą aukštą. Tada kur-
siokai užnešdavo su vežimėliu.

Aldona sako, kad tenka susi-
durti ir su negatyvu. Mama dėjo 
daug pastangų, kad dukra galėtų 
mokytis Širvintose, nes buvo pa-
siūlyta važiuoti mokytis į Kau-
no specialiąją mokyklą. Mamai 
pavyko įrodyti, kad dukrai būtų 
suteikta teisė mokytis bendrojo 
lavinimo mokykloje kartu su ki-
tais vaikais. 

Mergina sako niekada ne-
keikusi likimo. Šalia yra puikūs, 
nuoširdūs, draugiški žmonės, 
mylintys giminaičiai. Mergina 
Širvintose gyvena su mama, ku-
riai dėkinga už rūpestį. Būnant 
trejų metų Aldonai Čikagoje at-
liktos dvi sudėtingos operacijos: 
pėdų ir klubų. 

A. Vachmistrovičiūtė sako 
kartais pagalvojanti, koks bū-
tų gyvenimas, jei nereikėtų ra-
telių: galėtų lengviau keliauti, 
pasivaikščioti po mišką, auginti 
daržoves, prisiskinti uogų, nu-
eiti į šokius...

„Norėčiau pati pasiskinti uogų“
Rasa Jakiūnaitė žurnale „Vilkmergė“ pasakoja apie širvintiš-
kę Aldoną Vachmistrovičiūtę (21 m.), kuri šiais metais baigė 
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą. 
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybosPrie kūrybos 
šaltinio

Dovana 
Mes laukiam švenčių,
trokštam dovanų –
blizgučių, susuktų  
į brangų popierių.
Gimtadieniai ir jubiliejai –
kaip be jų? –
tik progos laukiame
kam nors ką nors
vertinga dovanoti.

Aš – tau, tu – man,
jis – jai, o ji – kitam...
Karalius dovanų
mūsų krašte madingas.
Už darbą – dovana,
už meilę – dovana,
už tai, kad dar esi,
dar būsi reikalingas.

Gyvenimas – didžiausia dovana...
Už jį dažnai 
pamirštam padėkoti.
Karti pamokanti tiesa:
širdies juk nenupirksi niekada,
nes ji vienintelė tokia – 
brangink ir saugok ją,
už jokius turtus, auksą 

neparduoki.

Nelaukiant
Nelaukiame rudens –
jis nelauktas ateina:
nukirsti jau rugiai, 
suartos ražienos.
Obuoliai nusvarino šakas,
kviečia ranką ištiest –
žemės dovanos tau – 
pasidžiauki paėmus.

Ir tu kaip tas medis,
apsunkęs našta, 
ir rankos – sparnai
nebe paukščio.
Saulė spindulį slepia,
rudens pilkuma

dengia dangų ir žemę,
ją pančiais sukausto.

Širdį nerimas slegia – 
ateina žiema:
pavargai, pailsai –
laikas dirbti ir laikas ilsėtis.
Obuolys nuriedėjo
nuo medžio šakos,
jį nuo žemės pakelk
ir ant stalo svetingai padėki.

Prašymas
Paspauski ranką,
prisiglausk prie peties,
kad pajusčiau 
pulsą tavo širdies – 
prisiglauski prie peties.
Noriu pajausti
tavo artumą,
pažvelgt į akis – 
sielos veidrodį.
Noriu žinoti, kad lauki, svajoji, 
ilgies – man trūksta tavęs.
Neskaičiuoju dienų,
mėnesių, metų –
ilgiuosi tavęs.
Lyg būtume vakar
kalbėję lig ryto,
o dienai prašvitus
dingai, išėjai…

Uždaryti kiemo varteliai
ir takas apaugęs žole,
žinau, kad sugrįši
pasitikti manęs.
Pareiki per sapną – 
jis juk visagalis:
grąžina net tai, 
kas sugrįžti tegali
kaip sapno miražas…
Sugrįžki, prašau, – 
nušluostyki ašaras.

Danutė KULIAVIENĖ 
Jonava 

„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“.

Nelikite be „Bičiulystės“ ir 2017-aisiais! 
Mieli skaitytojai, pradedame „Bičiulystės“ prenumeratą 2017 metams. 

„Bičiulystė“ – tai visa Jums svarbi informacija vienoje vietoje. Savaitraštyje ra-
site naudingos informacijos apie neįgaliesiems aktualias naujoves, supažin-
dinsime su naujausiais teisės aktais, pokyčiais sveikatos apsaugos sistemo-
je, pristatysime techninės pagalbos priemonių inovacijas. Iš laikraščio pus-
lapių sužinosite, kokios paramos galite tikėtis iš savivaldybių, kokias užim-
tumo veik las Jums žada neįgaliųjų organizacijos ir daug kitų dalykų. „Bičiu-
lystė“ dalysis liaudies medicinos patarimais, padės surasti atsakymus į Jums 
rūpimus klausimus, pasiūlys bičiulių kūrybos, ir, žinoma, įkvepiančių istorijų 
apie likimo kirčiams nepasiduodančius neįgaliuosius.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdybos nutarimu 
kitais metais keičiasi lengvatinės laikraščio prenumeratos kaina. pusės me
tų lengvatinė „bičiulystės“ prenumerata kainuos 5 eur., metų – 10 
eur. Vos 20 centų už vieną laikraščio numerį – ir į Jūsų namus kiek
vieną savaitę atkeliaus Jums skirta ir apie Jus rašanti „bičiulystė“. 

neįgalieji, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsiprenumeruoti „bi
čiulystę“, iki gruodžio 5 d. turėtų kreiptis į savo miesto ar rajono ne
įgaliųjų draugiją ar kitą žmones su negalia vienijančią organizaciją. 

Įprasta prenumeratos kaina Lietuvos pašte – 33 eur.

Domėkitės, sužinokite, bendraukite – prenumeruokite ir skaitykite „Bičiulystę“!

Lapkričio 1-ąją – Visų Šventųjų diena, 
lapkričio 2-ąją – Vėlinės

Vėlinės
Jos ateis su lapkričio darga-

na, atneš susikaupimą, rimtį ir 
prisiminimus apie jau išėjusius 
Anapilin. Gyvieji uždegs ant ty-
laus kapo kauburėlio žvakelę, 
padės gėlės žiedą ir ilgai kalbės 
apie žmones, kurie juos išmo-
kė mylėti gyvenimą ir savo ran-
komis kurti grožį. Lyg akmeni-
niai namai stūksos kapinaitės, 
paminklai rymos it išskobti iš 
medžio rūpintojėliai, bylodami 
apie mūsų laikiną kelionę že-
mės keliais. 

Aušra VERBLIUDAVIČIŪTĖ 

Skausmas, kitaip nei malonumas,
nesidangsto kauke.

Oskaras Vaildas

Ruduo, bičiuli! Ruduo! Kaip 
liepsnelės ore skraido raudoni 
klevo lapai. Šviečia gilės viršūnėj 
ąžuolų. Įsižiūrėk, žmogau, į spal-
vas auksinio rudenio. Gerai įsižiū-
rėk! Į atmintį jas surink, sudėk, o 
kai ateis žiema, eilėmis ar gražiais 
žodžiais jas išliek popieriaus bal-
tam lape. Mums išdalink.

Į lango skardinę palangę kap-
si ir kapsi lietaus lašai. Laikro-
dis ant sienos laiką skaičiuoja. 
Tiksi sekundės, minutės, valan-
dos tiksi. Bėga laikas. Taip nese-
niai buvo vakar ir taip arti rytoj. 
Tik ranką, gyvenime, paduok. 
Ateis rytas, nešinas diena. Kliū-
tis įveikti tikies. Ir naujos jėgos 
gimsta, kai ginies nuo beprasmy-
bės, minčių niūrių.

Dangus giedrėja. Keliuos iš 

patalo šilto. Dėlioju drabužius: 
šis sunkus, anas per vėsus, tas 
slegia pečius. Pagaliau įsėdu į 
savo ratus. Pradedu dienos ke-
lionę. Judėti reikia, bet tos sto-
telės, tie kampai! Kūno bundan-
tys skausmai. Kelionė – kaip ka-
rinis poligonas ištvermei bandy-
ti. Lyg per lūžtantį ledą. Saugai 
save nuo prikirstų lemties eke-
čių, kad tik neįlūžus, sau sakai. 
Gyvenimas toks gražus!

Pro lango stiklą padangėj 
aukštoj matau besiblaškantį 
paukštį. Tai kyla, tai krinta žemyn, 
lygiai skristi negali. Matyt, pasili-
kęs nuo savų, o skristi vienam to-
kiam aukšty – sunku. Įveikti bai-
mės, matyt, paukštis negali.

Vienatvė ar bausmė? Ar duo-
tas laikas su savim pasikalbė-
ti? Bet tik vienatvėje ir tyloje 
gali apsireikšti Dievas. Ir žmo-
gus pajusti gali jo buvimą. Ir ti-
ki – padės, jeigu labai reikės. Juk 

menkniekiais Aukščiausiojo ne-
trukdysi.

Kiek man duota, leista? Visur 
apvažiavau, net galva apsisuko 
nuo vingiuoto kelio. Žiūriu, prie 
stalo tu, bičiuli. Pakvipo pievom 
arbata karšta, tavo rankų pila-
ma. Praeitis šalia prisėdo. Sėsk 
ir tu, prašau. Nesakyk: „Gal kitą 
kartą.“ Kito karto gali ir nebūti. 
Yra tik šis laikas. Ši valanda. Kar-
tais pasimetusi laike ieškai žmo-
gaus sielos šauksme, paukščio 
balse. Supranti, kad sudužo tai, 
kas tiek laiko buvo kuriama, sta-
toma. Negaila. Liko, ko jau nie-
kas neatims.

Nuslinko rūkas nuo akių. 
Saulė sukosi ratu. Šviečia šer-
mukšnio uogos rudenio auksi-
niam peizaže. Gyvenimas eina 
pasiremdamas lazdele. Nelen-
gva, bet eina.

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys

Algio Gibos nuotr.

Gyvenime, ranką paduok

Vilijos Jocienės nuotr., Telšių r.
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