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Tarptautinė neįgaliųjų 
diena šiemet suvienijo di-
delę Lietuvos visuomenės 
dalį. Neįgaliųjų sumany-
ta socialinė akcija „Aš ir 
Tu – tai Mes!“, prie kurios 
prisijungė gausus būrys 
žmonių, pademonstravo, 
kad visi esme lygūs, vie-
ningi ir solidarūs, kad ne-
turi būti jokių žmones ski-
riančių ribų.

Tolerancijos link

Iš neįgaliųjų mokomės dvasios stiprybės

Neįgaliųjų dienai skirta šven-
tė-koncertas surengtas jau 22 kar-
tą. Ir neatrodo, kad būtų atsibodęs 
ar išsisėmęs – vienoje svarbiau-
sių Lietuvos koncertinių salių žiū-
rovų netrūko. Publika buvo tokia, 
kokios galėtų pavydėti kiekvienas 
artistas: plojimai ilgai nepaleido 

Apdovanojimai surengti 
antrą kartą 

Mintis apdovanoti daugiau-
siai pasiekusius neįgaliųjų socia-
linės integracijos srityje kilo so-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrei Algimantai Pabedinskie-
nei, renginį jau antrą kartą or-
ganizavo Neįgaliųjų reikalų de-
partamentas. 

Laikinai ministrės parei-
gas einanti A. Pabedinskienė, 
sveikindama nominantus, pa-
brėžė: „Norime pasidžiaugti 

ta bendruomenės dalimi, ku-
ri yra labai aktyvi, labai kūry-
binga.“ Neįgaliųjų reikalų de-
partamento direktorės Astos 

iš scenos dainininkų, muzikan-
tų, šokėjų. Į sceną kilo ir profesio-
nalai, neretai su savo ugdytiniais, 
jau tapusiais įvairių konkursų lau-
reatais, ir negalią turintys jaunie-
ji atlikėjai. Žiūrovams šventę do-
vanojo tokie gerai žinomi vardai, 
kaip Aušra Stasiūnaitė, Deividas 
Staponkus, Robertas Beinaris. 
Nuo mokytojų neatsiliko jų mo-
kiniai – ir muzikos mokyklos au-
klėtiniai, ir jau solinę karjerą pra-
dėję magistrantai. Į vieną gretą su 
jais stojo ir Lietuvos aklųjų ir sil-
pnaregių sąjungos narės solistės 
Ona Matusevičiūtė ir Jūratė Viz-
baraitė, Vilniaus muzikos moky-
klos „Lyra“ Lietuvos aklųjų ir sil-
pnaregių ugdymo centro skyriaus 
mišrus vokalinis ansamblis, ku-
riam vadovauja Tamara Blažienė-
Gaitanži. Ir žinoma, abejingų ne-
paliko savo „auksinę“ programą  
žiūrovams dovanojęs valstybinis 

Kartu mes galime viską! Būdami drauge mes 
tampame stipresni

Nuo idėjos iki plačios 
akcijos

Tarptautinę neįgaliųjų dieną 
gruodžio 3-iąją mini visos neįga-
liųjų organizacijos. Dažniausiai 
šia proga rengiami koncertai, pa-
dėkojama negalios srityje dirban-
tiems žmonėms. Tačiau papras-
tai tokie renginiai – gana uždari, 
vykstantys nedidelėse bendruo-
menėse. 

Šiaulietė, nuo vaikystės ce-
rebrinio paralyžiaus lydima Vid-
mantė Raustytė, naršydama po 
internetą, aptiko kitokią šios die-
nos paminėjimo idėją – neįgalie-
ji kartu su kitais visuomenės na-

riais galėtų susikibti rankomis 
ir sukurti visus vienijančią gyvą 
skulptūrą. Užteko šia idėja pa-
sidalyti socialiniuose tinkluose, 
kai ji pradėjo sparčiai sklisti, o 
„Baltijos ugdymo centras“ ėmė-
si iniciatyvos surengti tokią akci-
ją ir pakvietė prie jos prisijungti 
visą Lietuvą. 

Socialinė akcija „Aš ir Tu – 
tai Mes“ vyko 17-oje šalies mies-
tų. Rankomis susikibę jos daly-
viai sukūrė gyvas skulptūras: 
didžiuosiuose miestuose į ben-
drą visumą buvo stengiamasi 
sujungti ženklų „Neįgalusis“ ir 

Lietuvos nacionalinė fil-
harmonija Tarptautinės 
neįgaliųjų dienos išvaka-
rėse ir vėl prisipildė ne-
galią turinčių žmonių iš 
visos Lietuvos šurmulio: 
tradiciškai jiems koncer-
tą „Esame drauge“ dova-
nojo Lietuvos muzikų rė-
mimo fondas ir bendrija 
„Atgaiva“. 

Integracijos keliu

Šventėje „Esame drauge“ koncertavo ansamblis „Lietuva“.

Kandratavičienės teigimu, šie 
apdovanojimai – tai gera proga 
sustoti, įsivertinti, atsigręžti at-
gal ir pasimokyti iš nominantų 

stiprybės, tikslo siekimo, dva-
sios platybių. 

Šį kartą apdovanojimai įteik-
ti 6 nominacijose: už pasiekimus 
mene, už pasiekimus sporte, už 
draugiškiausią neįgaliesiems 
bendruomenę, už savanorystę, 
už darbo vietos sukūrimą sau 
ir kitiems, už atsakingą verslą 
ir palankias darbo sąlygas neį-
galiesiems. 

Apdovanoti  
už pasiekimus mene  

ir sporte
Už pasiekimus mene apdo-

vanojimą gavo tautinių šokių ko-
lektyvas „Šimtažiedis“, kurį pa-
siūlė VšĮ Vilkpėdės bendruome-
nės socialinių paslaugų centro 
direktorius Algimantas Arbočius. 
Kolektyvas, vadovaujamas cho-
reografės Rūtos Juškevičienės,  

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija Tarp-
tautinės neįgaliųjų dienos 
proga apdovanojo asme-
nis ir kolektyvus, sėkmin-
gai veikiančius su neįga-
liųjų integracija susijusio-
se srityse. 

Aktualijos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apdovanojo dirbančiuosius neįgaliųjų integracijos srityje. 

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Vilniuje rankomis susikibo daugiau kaip šimtas bendrystės idėjoms pritariančių žmonių.



Radviliškis:
�� Radviliškio rajono ne-

įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkės pavaduotoja Irena 
Vilniuvienė rašo, kaip pa-
minėta Neįgaliųjų diena. 

Radviliškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos nariai ir 
svečiai šventiškai nusitei-
kę rinkosi į miesto viešąją 
biblioteką. Čia vyko trigu-
ba šventė – tradicinis mū-
sų renginys „Vėjams šėls-
tant tegul skamba daina“, 
kuriam šiemet sukanka 10 
metų, draugijos ansamblio 
„Gabija“ 15-osios metinės 
ir Neįgaliųjų dienos pami-
nėjimas.

Renginį pradėjo mū-
sų vokalinis ansamblis 
„Gabija“ su savo tradicine 
daina apie rudenį. Vadovė 
Roma Apšegienė papasa-
kojo apie ansamblio veik-
lą, jo pavadinimo prasmę. 
Visiems kolektyvų vado-
vams buvo įteiktas ugnies 
simbolis – deganti žvakė.

Draugijos pirmininkė 
Jūratė Bredulskienė visus 
susirinkusiuosius gražiais 
ir prasmingais žodžiais pa-
sveikino Neįgaliųjų dienos 
proga. Renginyje dalyvavo 

Neįgaliųjų dieną – trys progos
savivaldybės administraci-
jos direktorės pavaduotoja 
Justė Venskutė ir Socialinės 
paramos skyriaus vedėjas 
Darius Brazys. J. Vencku-
tė kartu su sveikinimo žo-
džiais „Gabijos“ ansam-
bliui įteikė didžiulį šakotį, 
o D. Brazys visus pasveiki-
no Neįgaliųjų dienos proga. 
Sveikinimo žodį tarė ir Ra-
dviliškio viešosios bibliote-
kos direktorės pavaduotoja 
Vida Marcinkienė.

Renginio vedėja R. Ap-
šegienė skaitė ištraukas iš 
straipsnio laikraštyje apie 
pirmąją mūsų organizuo-
tą šventę „Vėjams šėls-
tant tegul skamba daina“. 
Tuomet, kaip ir dabar, pas 
mus koncertavo Radviliš-
kio „Bočiai“ ir Klaipėdos 
rajono Vėžaičių kultūros 
centro vokalinis ansam-
blis „Vaivorykštė“ (vad. 
Daiva Šilinskienė). Šį kar-
tą Radviliškio „Bočiai“ at-
vyko be ansamblio vado-
vės. Mūsų „Gabiją“ svei-
kino pirmininkė Rimantė 
Radavičienė, o moterys at-
liko keletą dainų be akom-
panimento. Aklųjų ir sil-

pnaregių sąjungos Radvi-
liškio skyriaus vardu drau-
giją ir ansamblį pasveikino 
pirmininkė Janina Aižinie-
nė, o ansamblis „Pasagėlė“ 
(vad. R. Apšegienė) padai-
navo kelias dainas. Visus 
labai sužavėjo Šeduvos 
miesto neįgaliųjų draugi-
jos dainininkės Irmina Be-
neševičiūtė, Aldona Dauk-
šienė ir jų vadovė Evelina 
Stalgienė. 

Maloniai nustebino 
draugijos narių Jolantos ir 
Raimondo Giedrikų dova-
na. Jie įteikė didžiulį medi-
nį šaukštą, kurį išdrožė Jo-
lanta. Kaip sveikindamas 
sakė Raimondas, jis aplais-
tytas žmonos ašaromis ir 
krauju. Šie žodžiai pasaky-

ti ne perkeltine prasme – 
Jolanta, kaip ir jos vyras, 
yra neregiai.

Šventėje prisiminti ir 
pagerbti buvę ansamblio 
„Gabija“ dainininkai. Ren-
ginyje dalyvavusios daini-
ninkės pakviestos bendrai 
dainai, joms įteikta gėlių.

Vakare Radviliškio kul-
tūros centre vyko ansam-
blio „Kitava“ koncertas, 
skirtas Neįgaliųjų dienai. 
Prieš koncertą Radviliškio 
rajono savivaldybės Socia-
linės paramos skyriaus ve-
dėjas D. Brazys dar kar-
tą visus sveikino su Tarp-
tautine neįgaliųjų diena ir 
įteikė mero padėkas akty-
viausiems rajono neįgalių-
jų draugijų nariams.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

�� Tauragės rajono neįga-
liųjų draugijos tarybos na-
rys ir ansamblio daininin-
kas Vladislovas Kirkickas 
rašo apie ansamblio veiklą. 

Po šaunaus pasirody-
mo Tauragėje vykusiame 
„Vilties paukštės“ kon-
certe šio miesto neįgalių-
jų ansamblis „Svaja“ tęsia 
savo koncertinę veiklą. 

Kai mus pakvietė pa-
dainuoti Žygaičių mies-
telio neįgaliųjų bendruo-
menė, labai apsidžiaugė-
me. Tai buvo smagus ir įsi-
mintinas koncertas, kurio 
metu sulaukėme daug pa-
laikymo ir plojimų.

Jau kitą vakarą kon-
certavome Tauragės rajo-

Tauragė: Šventė tęsiasi

no Dapkiškių bendruome-
nės narių jubiliatų šventė-
je. „Svajos“ ansamblio ly-
rinės melodijos išjudino 
šventės dalyvius, kurie ne 
tik pritarė dainininkams, 
bet ir šoko. Ypač daug plo-
jimų sulaukė balsingų an-
samblio vyrų atliekamos 
dainos. .

Jaudinantis susitiki-
mas laukė Lauksargių se-
nelių globos namuose. 
Nedidelėje globos namų 
salėje, kuri labiau prime-
na  koplyčią, vos tilpo visi 
norintys pasiklausyti mū-
sų atliekamų kūrinių. Juk 
nedažnai senelius aplan-
ko meno kolektyvai. Vos 

judantys senjorai labai 
susidomėję klausėsi mū-
sų atliekamų jų jaunys-
tėje dainuotų dainų. Kai 
kurie net ašarą nubraukė. 
O po koncerto gavome la-
bai netikėtą dovaną – vie-
na globos namų gyventoja 
padovanojo savo eilėraš-
čių rinkinį. Ansambliečiai 
pažadėjo knygelę perskai-
tyti ir kai kurias eiles su-
dainuoti.

Tauragės rajono neį-
galiųjų draugijos ansam-
blis „Svaja“, vadovaujamas 
energingo Almuto Šilerio, 
žada ir toliau džiuginti sa-
vo krašto žmones, dova-
noti jiems gražias dainas 
ir gerą nuotaiką.

Senovės Izraelio ir Judėjos karalius Saliamonas, 
nors buvo labai turtingas, nurodė tris blogybes, 

kurias dažniausiai patiria pinigus mėgstantys žmo-
nės: nerimą dėl turto pertekliaus, nepasitenkinimą 
dėl nepasotinamo siekimo dar labiau pralobti, pa-
gundą laužyti įstatymus.

Šis iš Antikos laikų atėjęs apibūdinimas ir šiandien 
nesvetimas tiems, kurie gviešiasi turėti kuo daugiau pa-
jamų ir gėrybių paprastų žmonių sąskaita. Ne tik indi-
vidai, bet ir valstybinės įstaigos. Kadaise poetas Justi-
nas Marcinkevičius rašė, kad žmonės, skanduojantys 
„Lietuva“, „Lietuva“, tą Lietuvą vadinantys motina, bruka 
rankas į jos kišenę norėdami pasisavinti kokių nors ver-
tybių, kabinasi į valdžios plaustą ir džiugiai plūduriuoja.

Panašiai plūdinėja ir kai kurie valstybės tarnauto-
jai, paveldėję nuostatą, kad interesantas visada netei-
sus, jo laikas nekainuoja, asmeniniai pinigai beverčiai, 
o įvairūs vienašališki sprendimai yra jų privilegija.

Antai „vargšai“ energetikai, bankininkai. Jiems gy-
ventojai moka už elektrą, dujas, karštą ir šaltą vande-
nį, už finansines paslaugas. Bet kai reikia pasiteirauti 
dėl jų klaidų ar gauti kitą informaciją, bėk pas juos (ar 
lengva nukakti neįgaliajam?) arba atskirai mokėk už 
telefono skambutį. Už trumpąjį keturių skaičių skam-
butį – pagal skambinančio asmens mobiliojo ryšio tu-
rimo plano galiojančius tarifus, o iš fiksuotojo apara-
to – už sujungimą bei pokalbio trukmę. Toks apiplė-
šimas dažnai kainuoja ne vieną eurą. Pensininkams, 
neįgaliesiems, skurdžiau gyvenantiems belieka taiks-
tytis su tokiomis sąlygomis arba tylėti. Na, o tie „var-
guoliai“ sugeba iš klientų nugvelbti milijonus už kaž-
kokius mistinius patarnavimus.

Nuo rūpesčio nemokamai telefonu teikti infor-
maciją atsiriboja butų ūkiai, administruojantys na-
mus, kuriuose neįkurtos bendrijos. Tiesiogiai apie 
menkiausią taisytiną dalyką name jiems nepraneši. 
Vėl tas pats telefoninis mokestis, tik iš devynių skai-
čių, tarp jų nelemtasis septynišimtukas. Ir skambučio 
priėmėjas vienintelis – Klientų aptarnavimo centras, 
nepaisant to, kokia tavo bėdelė ar klausimėlis, nere-
aguojant, kad už administravimą ir nuolatinę bendro 
naudojimo objektų priežiūrą kas mėnesį reikia paklo-
ti apie 8 ct už kv. metrą. Bet dėl tos priežiūros kaskart 
tenka maldauti ir, žinoma, skambinti.

Negali nestebinti ir mūsų pašto apetitai. Pavyzdžiui, 
užsiprenumeravai spaudos leidinį, sumokėjai už prista-
tymą, bet ėmė jo ir neatnešė. Kodėl? Negi bėgsi į pašto 
skyrių, kuris dabar net mieste kartais už gero kilometro 
nuo tavo namų. Sakysit, paskambink. Galima. Bet ten vėl 
tas septynišimtukas. Žodžiu, kaip liaudis taria, – mokėk, 
bajore! Mokėk, nors tenorėjai pasiteirauti.

Informacinio lobingumo epidemija plinta. Tiesa, iki 
šiol nesusirgo prekybininkai, notarų biurai, valstybi-
nės medicinos įstaigos. Policiją irgi dar gali prisišaukti 
nemokamai. Gerai, kad „baltos varnos“ dar neišnyko. 

Sunku suprasti, kodėl kai kurios aptarnavimo sfe-
ros įstaigos tokios abejingos savo klientams, iš kur 
imasi ta nemeilė ir savanaudiškumo geismas. Gal joms 
naudinga atsiriboti nuo klausinėtojų, išvengti papil-
domų rūpesčių ir dar uždirbti?

Tokie žmonės pasaulį vertina tik pagal tai, ką iš jo 
galima gauti. Jie nesidomi kitų reikmėmis, nereiškia 
pagarbos jų orumui ar asmenybės būčiai.

Keisčiausia, kad prieš tą būtį užsimerkia įvairaus 
rango politikai, kuriems, rodos, privalu domėtis gy-
ventojų aptarnavimo srities klaidomis. Tačiau jie re-
tokai konsultuojasi su visuomene. Dažniausiai yra pa-
daroma, o tik paskui suvokiamos pasekmės.

„Žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų.“ 
Tai eilutė iš Šventojo Rašto. Beveik pakartodamas se-
novės apaštalų teiginį, Vokietijos ir JAV filosofas, psi-
chologas ir humanistas Erichas Fromas (1900–1980) 
taip pat rašė, kad didis ir teisingas yra tas, kas mylė-
damas save vienodai myli ir visus kitus.

Savanaudiškumo 
geismas

Apie tai,
kas

jaudina

Palydint rudenį ir pa-
sitinkant žiemą mūsų 

laukia susikaupimo ir ap-
mąstymo mėnuo – Adven-
tas. Laukiame šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų. Šio laukimo 
tėkmėje neįgalieji mini sa-
vo šventę – Tarptautinę 
neįgaliųjų dieną.

Šią šventę paminėti Laz-
dijų rajono neįgaliųjų drau-
gijos nariai susirinko į viešo-
sios bibliotekos salę. Šven-
tės dalyvius ir svečius pa-
sveikino draugijos pirmi-
ninkė Onutė Černiauskienė.

Tylos minute buvo pa-
gerbti Neįgaliųjų draugijos 
nariai, išėję į amžinybę. O 
jų netekome išties nema-
žai. Tai pirmieji rajono ne-
įgaliųjų draugijos vadovai 
Juozas Valentukonis, Vla-

Lazdijai: Pasveikinti atvykusieji, pagerbti 
išėjusieji

das Mikelionis; buvę drau-
gijos tarybos nariai Juozas 
Burdinas, Nijolė Vilgockie-
nė, Jonas Kučinskas, Jonas 
Bernackas ir kiti. O šių me-
tų lapkričio 2 d. į paskuti-
nę kelionę palydėtas ilga-
metis draugijos pirminin-
kas Jonas Ambrasiūnas. 

Draugijos pirmininkė O. 
Černiauskienė pasidžiaugė 
nuveiktais darbais, dėkojo 
rajono savivaldybei, jos va-
dovams, rėmėjams, tarybos 
nariams ir aktyviems neį-
galiesiems. Tik bendrų pa-
stangų dėka judama į prie-
kį, integruojama vis dau-
giau neįgaliųjų. 

Šventės dalyvius nuo-
širdžiai pasveikino rajo-
no meras Artūras Marge-

lis. Jis pabrėžė, kad rajono 
neįgaliųjų draugija yra vie-
na aktyviausių nevyriau-
sybinių organizacijų rajo-
ne. Į ją turėtų lygiuotis ir 
kiti. Aktyviausiems drau-
gijos nariams meras įteikė 
padėkos raštus ir krepšelį 
su vaišėmis. 

Šventėje dalyvavo So-
cialinės paramos skyriaus 
vedėja Lina Margelienė, 
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos valdybos narė Aly-
taus miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Dai-
va Latvytė, rajono savival-
dybės tarybos narės Jani-
na Rožukienė ir Jūratė Juo-
dzevičienė, Socialinių pas-
laugų centro direktorė Re-
nata Rudienė, daugiavai-

kių šeimų bendrijos va-
dovė Eugenija Rėkuvienė. 

Pagarbos ir padėkų su-
laukė rėmėjai. 

Visiems svečiams ir 
šventės dalyviams įteikti 
draugijos darbščiųjų ran-
kų būrelio pagaminti su-
venyrai.

Neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Atjauta“ ir Vei-
siejų seniūnijos Barčių 
kaimo bendruomenės dai-
nininkės dovanojo turinin-
gus koncertus. Kiekviena 
padainuota daina sulaukė 
karštų plojimų. Toliau tę-
sėsi vakaronė. Šventės da-
lyviai vieni kitiems linkėjo 
stiprios sveikatos, pras-
mingų švenčių. 

Juozas Rasiulis 

Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Svaja“ džiu-
gina savo krašto žmones.

Ansamblis ,,Gabija".
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�� Apie tai, kaip Šiauliuose pa-
minėta Tarptautinė neįgaliųjų 
diena, pasakoja Edita Pupkevi-
čiūtė-Kiguolė. 

Šiaulių koncertų salėje „Sau-
lė“ jau šeštą kartą buvo minima 
Tarptautinė neįgaliųjų diena. 

Šiaulių mieste gyvenančius 
neįgaliuosius ir renginio svečius 
laimino Jo Ekselencija vyskupas 
Eugenijus Bartulis, savo menines 
programas pristatė „Lauros stu-
dija“ ir Šiaulių universiteto muzi-
kos pedagogikos studentė Ugnė 
Pilipavičiūtė. Šiaulių kurčiųjų re-
abilitacijos centro Pantomimos 
teatras susirinkusiesiems dova-
nojo spektaklį „Pagyvenusio vyro 
svajonės“ (scenarijaus autorius 
ir režisierius – V. Dargis). Šven-

Šiauliai: Neįgaliųjų dieną – 
apdovanojimai

tinę nuotaiką savo skaitomomis 
eilėmis kūrė ir svečiai iš Simono 
Daukanto gimnazijos.

Šventė buvo išskirtinė ne tik 
meninėmis programomis, bet ir 
apdovanojimais labiausiai pasi-
žymėjusiems: įteiktos Seimo na-
rių ir mero padėkos.

Neįgaliųjų žmonių dieną bu-
vo pasveikintas ir Šiaulių žmo-
nių su fizine negalia sporto klu-
bas „Entuziastas“, švenčiantis 30 
metų veiklos jubiliejų. Jis gavo iš-
skirtinę Rotary klubo narių dova-
ną – autobusiuką. 

Šventę organizavo Šiaulių 
miesto neįgaliųjų draugija, Šiau-
lių nevyriausybinių organizaci-
jų konfederacija. Renginį rėmė 
Šiaulių miesto savivaldybė. 

Minint Neįgaliųjų dieną įteiktos padėkos. 

veiklą pradėjo 1969 m., o 1999 
m. buvo pavadintas „Šimta-
žiedžiu“. Jis ypatingas tuo, kad 
didžioji dalis šokėjų turi ne-
galią, daugiausia – regėjimo.  
„Šimtažiedis“ aktyviai koncertuo-
ja, dalyvauja dainų šventėse, įvai-
riuose konkursuose Lietuvoje ir 
užsienyje, iš jų parsiveža nema-
žai apdovanojimų. 

Už pasiekimus sporte įteik-
ti 2 apdovanojimai. Vienas iš jų 
atiteko Lietuvos vyrų golbolo ko-
mandai. Karolio Levickio vado-
vaujami Lietuvos golbolininkai 
labiausiai sužibėjo Rio de Žanei-
re vykusiose parolimpinėse žai-
dynėse, kur užtikrintai nugalė-
jo visas komandas ir pelnė auk-
so medalį. Tai – pirmas koman-
dinėje sporto šakoje iškovotas 
mūsų šalies medalis. Iš A. Pabe-
dinskienės rankų apdovanojimą 
atsiėmė komandos kapitonas 
Genrikas Pavliukianecas. Apdo-
vanoti šią komandą pasiūlė Lie-
tuvos aklųjų sporto federacija 
bei Lietuvos žmonių su negalia 
orientavimosi sporto ir turizmo 
asociacija. 

Dar vienas apdovanojimas už 
pasiekimus sporte skirtas Min-
daugui Biliui, šiemet parolim-
pinėse žaidynėse iškovojusiam 
net 2 medalius: aukso – rutulio 
stūmimo ir sidabro – disko me-
timo rungtyse. Sportininką ap-
dovanoti pasiūlė Lietuvos paro-
limpinis komitetas. 

Organizacijoje – kaip 
šeimoje 

Kita nominacija – už draugiš-
kiausią neįgaliesiems bendruo-
menę. Šį apdovanojimą pelnė 
asociacija „Gyvastis“, vienijan-
ti žmones, sergančius inkstų li-
gomis, gyvenančius su perso-
dintais organais ar laukiančius 
transplantacijos, ligonių arti-
muosius, medikus. Asociacijos 
Vilniaus skyriaus pirmininkė 
Vilma Radavičienė pasidžiau-
gė, kad šiemet prie organizaci-
jos prisijungė kur kas daugiau 
narių, ir ne tik tie, kurie yra dia-
lizuojami ar laukia transplanta-
cijos. Tai tiesiog negalią turintys 
žmonės, kurie sako girdėję, kad 
organizacijoje labai smagu. 

Aldona Beloborodovienė 
inkstų nepakankamumu serga 
apie 30 metų, o nuo sausio pra-
dėjo dializuotis. Ji labai paten-
kinta, kad yra organizacija, vie-
nijanti panašių bėdų turinčiuo-

sius, kur galima ateiti, paben-
drauti, pasikalbėti apie ligą. „Or-
ganizacijoje visi labai draugiški, 
palaikome vienas kitą“, – sako 
moteris. Jai pritaria ir 4,5 metų 
su persodintu inkstu gyvenanti 
Loreta Syrycka: „Jei reikia, gali-
me vienas kitam paskambinti 
bet kada – nesvarbu, ar dieną, 
ar naktį.“ Ji pasakoja, kad kartą 
buvo organizacijos stovykloje 
Ignalinoje. Vieną bičiulį pakvietė 
į ligoninę – pasakė, kad atsirado 
jam tinkamas inkstas. Pati Lore-
ta sėdo už vairo, vežė naktį į Kau-
ną. „Būna, kad žmonės neturi kas 
pavežtų, neturi mašinų, neturi 
pinigų. Tada padedame mes“, – 
sako L. Syrycka. Organizacijos 
nariai ir rimtai kalbasi, ir šven-
tes švenčia, ir rankdarbius daro, 
ir keliauja, o svarbiausia – pade-
da vieni kitiems gyventi su liga. 

Padėka – negailintiems 
savo laiko

Už savanorystę apdovanotas 
diksilendas „Sweetband“. Kolek-
tyvas, kurio vienas iš iniciatorių 
buvo Karolis Pratkus, koncer-
tuoja kartu su Lietuvos specia-
liosios kūrybos draugijos „Gu-
boja“ spalvų muzikos orkestru. 
Diksilendas susibūrė 2004 m. 
Jo pagrindą sudaro 7 muzikan-
tų grupė, kurie savanoriškai, be 
atlyginimo koncertuoja su inte-
lekto negalią turinčiais vaikais. 
„Gubojos“ vadovė Viktorija Vi-
taitė sako, kad draugija orga-
nizuoja labai daug integracinių 
veiklų. Viena iš jų – proto nega-
lią turinčių vaikų bendradarbia-
vimas su profesionaliais muzi-
kantais. „Sweetband“ – pagrin-
diniai ir nuolatiniai mūsų talki-
ninkai. Tai – puikus bendradar-
biavimo pavyzdys. Jis neapsiri-
boja tik koncertais: muzikantai 

�� „Bičiulystei“ parašiusi Milda 
Kiškienė papasakojo apie Neį-
galiųjų draugijos veiklą, pasida-
lijo Tarptautinės neįgaliųjų die-
nos įspūdžiais. 

Nė nespėjome apsižvalgyti, 
o jau baigiasi metai. Geri jie bu-
vo: vykome į ekskursijas, teatrus, 
sporto šventes, ilsėjomės prie jū-
ros, koncertavome. Lapkričio mė-
nesį lankėmės Vilniuje, žūrėjome 
,,Žydrąjį Dunojų“. Širdis užbūrė 
nepakartojama J. Štrauso muzika. 

Šilta ir gera mūsų draugijo-
je. Kiekvieną savaitę renkamės 
į darbščiųjų rankų būrelį. Atei-
ti traukia ne tik noras išmokti 
kažko naujo, bet ir, svarbiausia – 
bendras mūsų širdžių plakimas. 
Greitai didžiosios metų šventės, 
ruošiame lauknešėlius sunkiau-
sios negalios draugijos nariams.

Tarptautinę neįgaliųjų dieną 
visi tradiciškai rinkomės į Kaz-
lų Rūdos bažnytėlę, kur meldė-
mės už mirusius draugijos na-
rius, prašėme sveikatos ir Die-
vo palaimos gyviesiems. Bažny-
čioje mus pasveikino pradinės 
mokyklos mokiniai, pagiedojo 
giesmelių. Su šia mokykla mes 
draugaujame jau šeštus metus. 

Po šv. Mišių mūsų laukė Kaz-
lų Rūdos viešojoje biblioteko-

je. Neįgaliųjų dienos proga visus 
susirinkusiuosius sveikino Kaz-
lų Rūdos meras Vytautas Kane-
vičius, Socialinės paramos ir svei-
katos priežiūros skyriaus vedėja 
Judita Simonavičienė, socialinės 
paramos centro ir „Carito“ direk-
torė Renata Andriušienė, senjorų 
klubui vadovaujanti savivaldybės 
tarybos narė Ramutė Vinikienė.

Neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė dėkojo savivaldybės vadovams, 
visiems dirbantiems draugijoje, 
dalyvaujantiems įvairiose veiklo-
se, darbščiųjų rankų būrelio na-
rėms (už numegztas kojines sun-
kiai vaikštantiems draugijos na-
riams), meno kolektyvams. 

Šventiniame renginyje tradi-
ciškai pasveikinti jubiliejus šven-
čiantys neįgalieji. Antrą pusmetį 
tokių buvo net 22. Jiems įteiktos 
gėlės ir kuklios dovanėlės, o 70 ir 
80 metų sulaukusiesiems – ir me-
ro asmeniniai sveikinimai.

Smagų koncertą surengė Le-
kėčių laisvalaikio centro ansam-
blis „Mikyta“ (vad. Rasa Pužaus-
kienė ir Regimantas Ramanaus-
kas), Jūrės kaimo kapela „Medlie-
va“ (vad. Danutė Berteškienė), 
atliekamomis melodijomis džiu-
gino menų mokyklos mokytojai, 
senjorų klubo daininkai. 

su vaikais bendrauja, kartu žai-
džia krepšinį, dalyvauja stovy-
klose“, – sako V. Vitaitė. O ir pats 
Karolis nežada atsisakyti šio 
kartais daug jėgų pareikalaujan-
čio užsiėmimo, nors veiklos turi 
sočiai – dirba Rokiškio muzikos 
mokykloje mokytoju, groja Pa-
nevėžio orkestre „Garsas“.

Sukūrusiems darbo 
vietas – apdovanojimai

Už darbo vietos sukūrimą 
sau ir kitiems apdovanojimas 
įteiktas Lietuvos žmonių su ne-
galia aplinkos pritaikymo aso-
ciacijos pirmininkei Nijolei Mil-
kevičienei. 2004 m. jos iniciaty-
va įkurtas VšĮ Joniškio socialinių 
paslaugų ir užimtumo centras 
(šiuo metu ten dirba 72 žmo-
nės), 2005 m. – VšĮ Neįgaliųjų 
integracijos ir darbinio užim-
tumo centras Molėtuose bei VšĮ 
Neįgaliųjų integracijos centras 
Panevėžyje. 

Už atsakingą verslą ir palan-
kias darbo sąlygas neįgaliesiems 
apdovanojimas skirtas UAB 
„Regseda“ direktorei Kristinai 
Zibalienei. Nuo 1959 metų vei-
kianti įmonė – viena seniausių 
neįgaliųjų įmonių. Prieš 6-erius 
metus įmonė buvo prie bankro-
to ribos, tačiau atėjus naujai di-
rektorei sustiprėjo, vėl atsisto-
jo ant kojų. Šiuo metu įmonėje 
dirba 140 žmonių. 86 proc. iš jų 
turi negalią. K. Zibalienės teigi-
mu, stengiamasi įdarbinti sun-
kiausios negalios žmones, daž-
niausiai su regos negalia. Įmonė 
gamina gofrokartono pakuotes, 
lanksto, klijuoja ir pan. „Viskas 
pas mus atliekama rankomis“, – 
sako direktorė. 

„Kalbėjau su daugeliu Klaipė-
dos įmonių, niekas šiandien nėra 
prisitaikę priimti aklo, šizofreni-
ja sergančio, su kompleksine ne-
galia žmogaus, todėl valstybė tu-
rėtų tokias įmones remti, – įsiti-
kinusi K. Zibalienė. – Esame vals-
tybei naudingi – per pastaruo-
sius metus sukūrėme 70 darbo 
vietų, jie užsidirba, neprašo pa-
ramos iš valstybės, be to, sumo-
kame daug mokesčių.“

A. Pabedinskienė pasidžiau-
gė, kad ministerijoje atsirado 
graži tradicija pagerbti tuos ne-
galią turinčius žmones, kurie yra 
aktyvūs savo bendruomenėje ir 
išreiškė viltį, kad ta tradicija tę-
sis ilgus metus. 

aurelija BaBinskienė 
Autorės nuotr.

Kazlų Rūda: Jau supynėm 
metų pynę 

Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ramutė Sarapinavičienė pa-
dėkojo aktyviems draugijos nariams. 

Iš neįgaliųjų mokomės  
dvasios stiprybės

(atkelta iš 1 psl.)

Asociacijos „Gyvastis“ narės Aldona Beloborodovienė, Loreta Syrycka, Vil-
ma Radavičienė. 

Už pasiekimus mene apdovanotas tautinių šokių kolektyvas „Šimtažiedis“.

2016 m. gruodžio 8–14 d., Nr. 48 (1337), „Bičiulystė“3 psl.



Žiemą ir pavasarį vitamino C 
stygius pasitaiko maždaug 

70 % žmonių (kartais šis skai-
čius siekia net 100 %), vasarą ir 
rudenį – 20–60 %. Dėl to pablo-
gėja bendra mūsų savijauta, fizi-
nis ir protinis darbingumas, at-
sparumas infekcinėms ligoms, 
neigiamiems aplinkos fakto-
riams. Antai daugkartiniais ty-
rimais nustatyta, kad vaikai, ne-
gaunantys pakankamai vitamino 
C, dažniau persišaldo, sunkiau 
serga, blogiau įsisavina moky-
mosi medžiagą, su didelėmis 
pastangomis įveikia fizines ap-
krovas. Tą patį galima pasakyti 
ir apie suaugusius žmones. Be 
to, šio vitamino stygius didina 
širdies ir kraujagyslių ligų rizi-
ką, blogina chirurginių operaci-
jų baigtį. Beje, maistas, kuriame 
yra pakankamai vitamino C, pa-
deda sumažinti kietosiomis da-
lelėmis užteršto oro negatyvų 
poveikį mūsų kvėpavimo siste-
mai (tai ypač svarbu žmonėms, 
sergantiems astma ir obstrukci-
ne plaučių liga).

Pastabos: 
1. Vitaminą C sintetina visi 

augalai ir dauguma gyvūnų, iš-
skyrus jūrų kiaulytes ir beždžio-
nes. Kadangi žmogaus organiz-
me trūksta kai kurių fermentų, 
šis vitaminas nesintetinamas, 
todėl jį būtina gauti su maistu 
(ar kitu būdu). 

2. Vitaminas C organizme 
nesikaupia ir yra greitai paša-
linamas.

Įsidėmėtina! 
Vartojimo normos: vyrams– 

90 miligramų (mg), moterims – 
75 mg, nėščiosioms – 85 mg, žin-
dyvėms – 120 mg.

Askorbo rūgštis
Ten, kur užsimenama apie vi-

taminą C, dažniausiai skliauste-
liuose parašomas askorbo rūgš-
ties pavadinimas arba pirma nu-
rodoma ši rūgštis, o skliauste-
liuose – vitaminas C. Ar iš tikrųjų 
tai ta pati medžiaga, tik turinti du 
pavadinimus? Palyginti neseniai 
buvo aptikta, kad tarp vitamino C 
ir askorbo rūgšties (C6H8O6) ne-
gali būti dedamas lygybės žen-
klas, nes šie dariniai struktūriš-
kai nėra identiški. Mat askorbo 
rūgštis, sukurta laboratorijoje, 
yra dirbtinė, turi tik supapras-
tintą vitamino C formą. Gamtinis 
vitaminas C (teisingiausia būtų 
vadinti vitamino C kompleksu), 
kuris randamas neperdirbtuose 
(šviežiuose) vaisiuose, uogose ir 
daržovėse, dar turi kitų sveika-
tai naudingų medžiagų. Jeigu vi-
taminą C palygintume su kiauši-
niu, tai askorbo rūgštis būtų tik 
apsauginis išorinis kiautas, o ne 
tai, kas yra viduje.

Taigi, askorbo rūgštis buvo 
išrasta kaip sintetinis variantas, 
skirtas pakeisti gamtinę vitami-
no C formą, kuri neatspari aukš-
tos temperatūros poveikiui. To-
dėl kai vartojamos, pavyzdžiui, 
pramoniniu būdu pagamintos 
apelsinų sultys, greičiausiai vie-
toje gamtinio vitamino C būna 
sintetinė askorbo rūgštis, ku-
ria siekiama pakeisti originalų 
vitaminą. 

Pastaba. Nors askorbo rūgš-
ties tabletės parduodamos be 
recepto, tačiau dėl jų reikalin-
gumo ir vartojimo reikia pasi-
tarti su gydytoju. Mat šis maisto 
papildas kai kuriems žmonėms 
apskritai nerekomenduotinas, 
kitiems gali pasireikšti šalutinis 
poveikis. Nepalyginti saugiau 
vartoti maisto produktus, turin-
čius vitamino C.

Kiek vitamino C rasta kai 
kuriuose produktuose

Pastarieji duomenys yra apy-
tikriai. Juose nurodyti vitami-
no C kiekiai (mg), esantys šimte 
gramų produkto. 

Daržovės: baklažanai – 5, 
konservuoti žalieji žirneliai – 10, 
baltagūžiai kopūstai – 40, raugin-
ti kopūstai – 20, žiediniai kopūs-
tai – 75, šviežios bulvės – 25, pa-
laikytos bulvės – 10, morkos – 8, 
svogūnai – 27, agurkai – 15, sal-
dieji žalieji pipirai – 125, raudo-
nieji pipirai – 250, ridikai – 50, 
ridikėliai – 20, ropės – 20, lapi-
nės salotos – 15, pomidorų sul-
tys – 15, pomidorų pasta – 25, 
raudonieji pomidorai – 35, krie-
nai – 110–200, špinatai – 30.

Vaisiai ir uogos: abrikosai – 10, 
apelsinai – 50, arbūzai – 7, bana-
nai – 10, bruknės – 15, vynuo-
gės – 4, vyšnios – 15, granatai – 5, 
kriaušės – 8, moliūgai – 20, sodo 
žemuogės – 60, spanguolės – 15, 
agrastai – 40, citrinos – 50, avie-
tės – 25, mandarinai – 30, per-
sikai – 10, slyvos – 8, raudonieji 
serbentai – 40, juodieji serben-
tai – 250, mėlynės – 5, džiovintos 
erškėtuogės – iki 1500, antaniniai 
obuoliai – 30.  

Įsidėmėtina! Gyvūninės kil-
mės produktuose (kepenys, 
inkstai, antinksčiai) vitamino C 
yra nedidelis kiekis. 

Vitaminui C kenkia
Netinkamos maisto produk-

tų laikymo sąlygos, šiluminis ir 
biocheminis perdirbimas bei 
kai kurie kiti faktoriai sunaiki-
na didelę dalį vitamino C. Pa-
vyzdžiui, kiekviena surūkyta ci-
garetė „ati ma“ iš organizmo apie 
30 mg (apskritai rūkaliai gali su-
naudoti ne daugiau kaip 60 % į 
organizmą patenkančio vitami-
no C), 20 min. trunkančios nei-
giamos emocijos (pavydas, bai-
mė, nusiminimas, pyktis, agre-
sija ir pan.) – iki 300 mg vitami-

no C. Antibiotikai ir migdomieji 
vaistai taip pat sutrikdo šio vita-
mino apykaitą. Be to, šio vitami-
no poreikis didėja dėl netinka-
mos mitybos, silpno šio vitami-
no įsisavinimo skrandyje ir žar-
nyne bei neigiamos vadinamųjų 
laisvųjų radikalų veiklos.

Paaiškinimas. Kas tie laisvie-
ji radikalai? Šiuo terminu vadi-
namos mažos molekulės, turin-
čios vieną perteklinį elektroną 
(elektronas – lengviausia patva-
ri neigiamo krūvio elementario-
ji dalelė). Beje, laisvieji radikalai, 
ieškodami kitų elektronų, skver-
biasi pro audinius ir žaloja mūsų 
ląsteles. Kartais jie gali pakenk-
ti net genų kodui, esančiam ląs-
telės branduolyje. Laikoma, kad 
laisvieji radikalai sukelia: širdies 
ligas, vėžį, senėjimą, uždegimi-
nius procesus, Parkinsono ligą, 
parodontozę, kataraktą ir kt. Su 
laisvaisiais radikalais geriausiai 
kovoja ne tik vitaminas C, bet 
ir – E, selenas ir beta karotenas.

Pastabos:
1. Kai atsiranda vitamino C 

stygius, pradeda silpti imuni-
tetas, padidėja kapiliarų (pačių 
smulkiausių kraujagyslių) pra-
laidumas (pavyzdžiui, pradeda 
kraujuoti dantenos), pablogė-
ja kraujo gamyba, sutrinka me-
džiagų apykaita, kaupiasi cho-
lesterolis, sunkieji metalai, nu-
kenčia psichika. 

2. Vitamino C poveikis bū-
na didesnis, kai kartu gaunama 
vitamino P (citrusai, arbatžo-
lės, salotos, petražolės, špina-
tai, morkos, kopūstai, juodavai-
sės aronijos uogos).

Įsidėmėtina!
Vitaminas C saugo nuo ardo-

mojo deguonies poveikio dau-
gelį biologinių medžiagų – vi-
taminus A, E, B1, B2, folio rūgštį 
ir biotiną (vitaminą H), stimu-
liuoja jungiamojo audinio, kau-
lų ir dantų formavimąsi, skatina 
žaizdų gijimą, padeda įsisavin-
ti vitaminą B12, geležį, apskritai 
žvalina organizmą, stabdo jo se-
nėjimą ir kt.

Vitamino netektys 
virtuvėje

Vitaminas C yra labai neat-
sparus: suskyla ilgai verdant, 
pridėjus geriamosios sodos, 
produktus džiovinant ir t.t. Pa-
vyzdžiui, kai bulvės dedamos į 
verdantį vandenį, suyra tik 7 % 

vitamino C, o kai į vėsų – 35 %. 
Verdant raugintus kopūstus aps-
kritai prapuola 40 % vitaminų, o 
jeigu prieš verdant dar jie plau-
nami, vien tik vitamino C praran-
dama iki 60 % (o kur kitų vita-
minų netektys!)!

Šis vitaminas ypač greitai 
žūsta maistą verdant variniame 
ar geležiniame inde (geriausia 
naudoti emaliuotus ir nerūdi-
jančio plieno uždengiamus in-
dus). Ilgai verdant pagreitėja vi-
tamino C skilimas. Ypač naudin-
ga maistą troškinti (kai terpė yra 
neutrali ar kiek rūgštoka). Blo-
giausia, kai maistas yra verda-
mas atvirame inde šarminiame 
skystyje, – vitaminas C žūsta la-
bai greitai.

Laikant žalumynus šaldytu-
ve, po paros iš buvusio vitami-
no C kiekio lieka tik 40–60 %. 
Šis vitaminas labai greitai suyra 
nuvalytose daržovėse, net jei-
gu jos būna pamerktos vande-
nyje. Obuoliai, išlaikyti 3 mėn., 
praranda 16 %, po pusmečio – 
25 %, po metų – iki 50 % ir dau-
giau buvusio vitamino C kiekio. 
Marinuojant ir sūdant irgi pra-
randama šio vitamino. Tačiau 
rauginant (pavyzdžiui, kopūs-
tus), vitaminas C išlieka. Šio vi-
tamino daug prarandama mais-
tą šildant ne vieną kartą. 

Pirmieji vitamino C sty-
giaus požymiai:
 sumažėjęs dėmesingumas,
 nuovargis, 
 depresija,
 nemiga,
 gleivinių uždegimai,
 dantenų kraujavimas,
 regėjimo pablogėjimas,
 nervingumas,
 dažni peršalimai,
 hemorojus,
  mazginis venų išsiplėti-

mas,
 nutukimas.

Svarbu nepadauginti
Škotijoje atlikus eksperi-

mentą su savanoriais, sutiku-
siais vartoti didelėmis dozė-
mis sintetinio vitamino C table-
tes, paaiškėjo, kad kai kuriems 
žmonėms dozė, didesnė kaip 4 
gramai, sukelia šlapimo organų 
akmenligę. Todėl rekomenduo-
jama vitamino C daugiau gauti 
su natūraliais produktais, o ma-
žesnę dalį – jei pritaria gydyto-
jas – tabletėmis (ar milteliais). 
Be to, per didelės sintetinio vi-
tamino C dozės dar gali sukelti 
pykinimą, vėmimą, viduriavimą, 
sutrukdyti geležies įsisavinimą 
ir tuo būdu sukelti mažakrau-
jystę bei prisidėti prie cukrali-
gės atsiradimo. Nepasitarusios 
su gydytoju, didelių sintetinio 
vitamino C dozių negali varto-
ti nėščiosios.

Pastabos:
1. Jei sintetinis vitaminas C 

vartojamas nedidelėmis ar vidu-
tinėmis dozėmis 5–6 kartus per 
dieną, jis įsisavinamas beveik vi-
sas (nors bendras vitamino kie-
kis per dieną yra didelis). Varto-
jant šį sintetinį vitaminą didelė-
mis dozėmis tik 1–2 kartus per 
dieną, jo įsisavinama nedaug.

2. Visais atvejais patarti-
na sintetinio vitamino tabletes 
(taip pat pusę tabletės ar ketvir-
tadalį) ir miltelius prieš vartoji-
mą ištirpinti stiklinėje vandens.

Romualdas OGinskas

Daktaras
Aiskauda

Dar keturiasdešimt metų 
nesulaukusiai jaunai pacientei 
buvo atlikta vadinamoji  lapa-
roskopinė operacija per natū-
ralias angas. Laparoskopinės 
operacijos metu inksto pikty-
binis navikas kartu su kiauši-
dės cistiniu dariniu buvo pa-
šalintas per makštį. Operaci-
ja atlikta NVI Onkourologijos 
skyriuje, operavo gydytojas 
onkourologas Paulius Bosas 
ir onkoginekologas dr. Kasty-
tis Žilinskas.

Pacientė nenorėjo, kad at-
sirastų pjūvis šalinant inksto 
naviką. Multidisciplininė gy-
dytojų komanda aptarė indi-
vidualų pacientės gydymo pla-
ną ir pirmą kartą Vilniuje buvo 
atlikta tokio tipo laparoskopi-
nė operacija – per užpakalinį 
makšties skliautą buvo paša-
lintas inkstas su naviku, kiau-
šidės cistinis darinys ir dalis 
šlapimtakio.

„Nustačius 8 cm inksto na-
viką centrinėje inksto dalyje, 
kito pasirinkimo nebuvo – rei-
kėjo šalinti inkstą, – sako NVI 
Onkourologijos skyriaus vedė-
jas dr. Albertas Ulys. – Inkstų 
navikas tokiame jauname am-
žiuje nėra labai dažnas atve-
jis. Iki 40 m. amžiaus gyvento-
jų grupėje 2012 m. ši diagno-
zė buvo nustatyta 10 vyrų ir 4 
moterims.“

„Maždaug 2,5 val. trukusios 
operacijos akivaizdūs privalu-
mai pacientės naudai, – sako 
gydytojas onkourologas P. Bo-
sas. – Šiuo atveju neabejotinas 
kosmetinis laimėjimas – rando 
nematyti iš viso ir tikrai nie-
kas net negalės įtarti, kad jau-
nai moteriai atlikta inksto pa-
šalinimo operacija. Taip pat 
sutrumpėjo pooperacinis pe-
riodas, nereikėjo malšinti po 
operacijų būdingo skausmo.“

Laparoskopinę operaciją 
per natūralias angas atlikęs gy-
dytojas onkourologas P. Bosas 
yra sukaupęs nemažą laparos-
kopinių operacijų patirtį – yra 
atlikęs daugiau nei pusę tūks-
tančio laparoskopinių prosta-
tos, inksto pašalinimo opera-
cijų. NVI Onkourologijos sky-
riuje per pusmetį padaryta di-
džiulė pažanga laparoskopinė-
je chirurgijoje. Europoje pir-
moji tokia operacija šalinant 
inkstą su naviku atlikta 2009 
m. Ispanijoje. Lietuvoje pirmą-
sias laparoskopines operaci-
jas per natūralias angas atliko  
LSMU Kauno klinikose prof. 
Mindaugas Jievaltas.

„Bičiulystės“ inf. 

Atlikta inksto 
naviko 

šalinimo 
operacija be 

pjūvio
Nacionaliniame vėžio 
institute (NVI) pirmą 
kartą Vilniuje sėkmin-
gai atlikta laparoskopi-
nė operacija – inksto na-
vikas pašalintas per na-
tūralią organizmo angą.
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„Pėsčiųjų takas“ simbolius, ma-
žesniuose – sustoti tik į ženk-
lą „Neįgalusis“ vaizduojančią 
skulptūrą. Taip buvo siekiama 
parodyti, kad visi esame lygia-
teisiai visuomenės nariai, tokie 
pat lygūs, taip pat bendraujan-
tys, galintys ir turintys teisę ne-
sijausti kitokie dėl savo negalios. 

Akcijos globėjas – 
Prezidentas Valdas 

Adamkus
Daugumoje prie akcijos pri-

sjungusių miestų gyvoji skulptū-
ra buvo kuriama tuo pačiu me-
tu – gruodžio 3-iąją, 13 val. Miestų 
aikštėse skambėjo specialiai ren-
giniui sukurtas himnas „Tu gali“. 
Jo autorius Julius, geriau žinomas 
kaip „Omerta“, neslėpė – šį kūrinį 
parašė sunkiu gyvenimo laikotar-
piu. „Jis įkvėpė mane. Labai džiau-
giuosi, kad įkvėpė ir kitus žmo-
nes“, – kreipdamasis į sostinės 
Katedros aikštėje susirinkusius 
akcijos dalyvius sakė „Omerta“.

Socialinė akcija turėjo ne tik 
savo šūkį, himną, bet ir globė-
ją. Juo sutikusio būti Prezidento 
Valdo Adamkaus mintis gyvosios 
skulptūros kūrėjams sostinėje 
perdavė „Baltijos ugdymo centro“ 
draugystės ambasadorius, akcijos 
vedėjas Laurynas Rimkus.

„Man buvo didelė garbė gau-
ti Jūsų laišką su prašymu tapti 
šios gražios ir turiningos akci-
jos globėju. Priimu šį prašymą 
kaip įsipareigojimą ir toliau lai-
kytis nuostatos, kurios laikiausi 
visą gyvenimą: kad mūsų neįga-
lieji bičiuliai – tai neatskiriama 
mūsų dalis. Mūsų Lietuvos, mū-
sų visuomenės, mūsų pačių da-
lis. Todėl, abejingumu ir ignora-
vimu skriausdami neįgaliuosius, 
skriaudžiame save – savo dvasią, 
savo žmogiškumą, savo valstybę. 
Kai tuo tarpu mūsų neįgalieji bi-
čiuliai mūsų valstybę garsina – 
prisiminkime parolimpines žai-
dynes, prisiminkime neįgaliųjų 
laimėjimus mokslo, kultūros sri-

tyse ir negalėsime nepripažinti, 
kad iš neįgaliųjų turi ko pasimo-
kyti likusioji visuomenės dalis – 
moralinės tvirtybės, atkaklumo, 
pastangų siekiant tikslo. Todėl, 
nuoširdžiai dėkodamas už Jū-
sų ir Jūsų kolegų indėlį į Lietu-
vos vardo garsinimą, linkiu, kad 
visada būtumėte matomi ir gir-
dimi. Ne kaip neįgalieji, o tie-
siog kaip žmonės – vaikštantys 
tomis pačiomis gatvėmis, gyve-
nantys tais pačiais rūpesčiais. 
Linkiu, kad dėmesys, skiriamas 
Jums, būtų ne proginis, o nuola-
tinis, pagalba – reali ir nuoširdi. 
Kad ne tik žodžiais, bet ir širdi-
mis, ir darbais galėtume pakar-
toti šiandieninės Neįgaliųjų die-
nai skirtos akcijos žodžius „Aš 
ir Tu – tai Mes!“ Siunčiu nuošir-
džius linkėjimus visiems, susi-
rinkusiems į prasmingą renginį, 
visiems Jūsų artimiesiems, ko-
legoms, likimo draugams ir tie-
siog draugams! Visiems, kurie 
kantriomis kasdienėmis pastan-
gomis keičia mūsų požiūrį ir ve-
da mūsų bendravimą žmogiško-
sios šilumos, atvirumo ir paties 
tikriausio žmogiškojo solidaru-
mo keliu. Kuo geriausios kloties 
visiems, šiuo keliu einantiems!“

Akciją organizavo ne tik 
neįgalieji 

Į „Baltijos ugdymo centro“ 
kvietimą savo mieste surengti ak-
ciją „Aš ir Tu – tai Mes“ atsiliepu-

sios Šeduvos neįgaliųjų draugijos 
narė Irmina Beneševičiūtė pasa-
kojo, kad prie jos noriai prisijun-
gė Šeduvos gimnazijos mokiniai, 
miesto bendruomenės nariai, ne-
galią turintieji ir jiems prijaučian-
tys žmonės. Draugijos nariai ra-
šė kvietimus, kabino juos miesto 
skelbimų lentose, skambino, ragi-
no akcijoje dalyvauti įvairias or-
ganizacijas. „Mūsų sukurtas žen-
klas „Neįgalusis“ nebuvo labai di-
delis, tačiau ir miestelis mažas, – 
Tarpautinės neįgaliųjų dienos iš-
vakarėse surengtos akcijos įspū-
džiais dalijosi specialiai į renginį 
sostinėje atvykusi Irmina. – Ma-
nome, kad akcija tikrai pavyko. Ji 
parodė mūsų bendrystę.“

Radviliškyje socialinę akciją 

organizavo rajono savivaldybės 
administracija, Radviliškio rajono 
visuomenės sveikatos biuras, Ra-
dviliškio miesto kultūros centras, 
Radviliškio „Gražinos“ pagrindi-
nė mokykla, kuri tapo pagrindine 
šios akcijos įgyvendintoja. 

Socialinę akciją organizavo 
ir Anykščių rajono savivaldy-
bė, socialinių paslaugų centras, 
Anykščių bei Aknystos socialinės 
globos namai. Į gyvają skulptū-
rą stojo ir nemažas Neįgaliųjų 
draugijos narių būrelis. 

Akcijos sumanytojai nesie-
kė, kad gyvąsias skulptūras kur-
tų vien negalią turintys žmonės. 
Daug svarbiau buvo šia akcija su-
dominti visą visuomenę, pajus-
ti tarpusavio bendrystę. Susiė-
mę rankomis akcijos dalyviai ne 
kartą skandavo tai patvirtinantį 
šūkį: „Kartu mes galime viską!“ 

Akcijos ambasadoriai – 
žinomi žmonės

Socialinėje akcijoje dalyvavo 
ir daug žinomų žmonių. Jos am-
basadoriais tapo parolimpietis 
Mindaugas Blius, „Lietuvos ry-
to“ televizijos žurnalistė Daiva 
Žeimytė ir kiti. 

Dainų alikėjas Sasha Song 
neslėpė, kad šeimoje taip pat 
yra neįgaliųjų, todėl žino, su ko-
kiais rūpesčiais jie susiduria, ko-
kiomis nuotaikomis gyvena, tad 
mielai prisijungė prie visus vie-
nijančios akcijos. Jaunimo vers-
lo klubo prezidentas Evaldas Da-
manauskas pasidalijo mintimis, 
ką jam davė bendravimas su ne-
galią turinčiais žmonėmis. Pasak 
jo, išskirtinumo šiems metams 
suteikė Niko Vujičičiaus rengi-
nio organizavimas, darbas su 
Justu Džiugeliu. „Iki tol aš galvo-
jau, kad reikia padėti šiems žmo-
nėms. Tačiau po šių metų aš pats 
jaučiuosi daug didesnis žmogus. 
Jie yra lygiai tokie, kaip ir mes. 
Daugeliu atvejų jie netgi geresni 
už mus“, – Katedros aikštėje su-
sirinkusiesiems sakė E. Dama-
nauskas. 

Šiemet į Seimą išrinktas neį-
galiojo vežimėliu judantis Justas 
Džiugelis pabrėžė, kad ši sociali-
nė akcija – didžiausia tokio pobū-
džio akcija Lietuvoje, atkreipian-
ti dėmesį į žmones su negalia. Pa-
sak jo, tokių akcijų reikia daugiau, 
nes visi esame lygūs, visi galime 
būti kartu ir džiaugtis gyvenimu.

aldona Milieškienė
Autorės nuotr.

dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“. 
Skambėjo ir klasikinės muzikos 
perliukai, ir lietuviškos patrioti-
nės dainos, ir liaudies melodijos – 
repertuaras buvo labai platus. 

Renginio dalyvius pasveiki-
no Vilniaus meras Remigijus Ši-
mašius. Jis pirmiausia pabrėžė, 
kad negalia – labai sąlyginė sąvo-
ka: kartais žmonės su negalia gali 
daug daugiau, negu negalios ne-
turintieji. Meras prisipažino, kad 
savivaldybė turi skolų neįgalie-
siems: dar nepadaryta daug dar-
bų, pavyzdžiui, daug vietų nėra 

pritaikyta. „Reikia labai daug pa-
daryti, kad šie žmonės galėtų lais-
vai judėti“, – teigė meras. Kitas da-
lykas, į kurį dėmesį atkreipė R. Ši-
mašius – mokyklų neprieinamu-
mas. Jis sako pastebėjęs, kad daž-
nai mokyklos nenori priimti spe-
cialiųjų poreikių turinčiųjų: kam 
mums tos problemos... „Noriu 
paskleisti aiškią žinią: šie vaikai 
į mokyklas turi būti kviečiami“, 
– pabrėžė sostinės vadovas. Pa-
sak R. Šimašiaus, šiuo metu mo-
kyklos konkuruoja pagal akade-
minius pasiekimus, tačiau geros 

mokyklos kriterijus yra ir emoci-
nė aplinka. Labai svarbi jos dalis 
– bendruomeniškumas, tai, kiek 
mokykla atvira specialiųjų porei-
kių turintiems vaikams. 

Renginio „Esame drauge“ da-
lyviams sveikinimą atsiuntė Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė. „Ši 
diena ir nuoširdi bičiulystė su-
artina, padrąsina ir sušildo visų 
širdis. Būdami drauge mes tam-
pame stipresni ir visas kliūtis ga-
lime įveikti lengviau. Turime tap-
ti bendruomeniška visuomene, 
kurioje kiekvienas žmogus būtų 
išgirstas, suprastas ir įtrauktas į 
valstybės gyvenimą. Tegul ir šis 
renginys suteikia daugiau drąsos 
ir ryžto mokytis, išreikšti save ir 
turiningai gyventi“, – sakė vals-
tybės vadovė. 

Bebaigianti savo kadenciją 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Algimanta Pabedinskienė, 
sveikindama renginio dalyvius, 
pabrėžė: „Ta plati linija, kuri bu-
vo tarp negalią turinčių žmonių ir 
jos neturinčių turi išnykti. Ir ji vis 
plonėja. Skirtumų tarp mūsų nė-

ra, mes turime būti drauge.“ Pasak 
ministrės, miesto meras kalbėjo 
apie aplinkos pritaikymą. Minis-
terijos uždavinys – būsto pritaiky-
mas. A. Pabedinskienė taip pat pa-
brėžė NVO veiklos Lietuvoje svar-
bą – jos teigimu, tai fenomenalus 
pavyzdys, kaip reikia ugdyti ben-
druomenę, ją kurti. 

Lietuvos muzikų rėmimo fon-
do vadovė Liucija Stulgienė, kuri 
jau daugiau nei 20 metų rūpina-
si, kad negalią turintieji susiburtų 
draugėn paklausyti profesionalios 
muzikos, pabrėžė, jog fondas ir to-
liau rūpinsis neįgaliųjų kultūriniu 

švietimu: tai ir tradicinis koncer-
tas „Esame drauge“, ir vakarai Sta-
sio Vainiūno namuose, kur sten-
giamasi suteikti galimybę savo 
gebėjimus parodyti jauniesiems 
kūrėjams su negalia. L. Stulgie-
nė sako kalbėdama su žmonėmis 
girdinti, kad po koncerto jie ir ki-
taip į savo bėdas žiūri, ir akys gal 
šviesesnės pasidaro. „Tam ir dir-
bame, kad jūsų dvasinė būsena 
būtų kuo geresnė. Neįgaliųjų at-
skirtis siekiant pažinti meno ver-
tybes turėtų visiškai išnykti“, – sa-
ko L. Stulgienė. 

aurelija BaBinskienė 

Būdami drauge mes tampame stipresni(nukelta į 3 psl.)

Scenoje – muzikos mokyklos „Lyra“ kolektyvas.

Kartu mes galime viską!

Šeduvoje sukurta gyvoji skulptūra. 

Plakatai jaunimo rankose – gražus draugiškumo pavyzdys. 

Socialinėje akcijoje „Aš ir Tu – tai Mes“ dalyvavo ir šeimos.

(atkelta iš 1 psl.)

Į renginį suvažiavo neįgalieji iš visos Lietuvos.

Irminos Beneševičiūtės nuotr.

Autorės 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, gruodžio 12 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 67 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 67 s. (kart.). 
10:50 Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 11:15 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 11:45 
Savaitė. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 
68 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 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Premje-
ra. „Laisvės kaina. Savanoriai“. N-7. 
7 s. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Premjera. Šaltojo karo paslaptys. At-
ominės bombos vagystė. (subtitruota). 
23:25 Trumposios žinios. 23:30 Prem-
jera. Valdžios tvirtovė. N-7. 15 s. 00:30 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 67 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:10 Karinės paslaptys. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Teisė žinoti. (kart.). 05:30 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. (kart.).

Antradienis, gruodžio 13 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 68 

s. 10:00 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės programos“ 
priėmimas. Tiesioginė transliacija iš LR 
Seimo. 12:00 Stilius. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Šlovės dienos. N-7. 69 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Na-
cionalinė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Istorijos detektyvai. 23:20 Trumpo-
sios žinios. 23:25 Da Vinčio demonai 
2. N-14. 2/1s. (subtitruota). 00:20 Sti-
lius. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 68 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Emigrantai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Naciona-
linė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, gruodžio 14 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 69 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 69 s. (kart.). 
10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 Nacio-
nalinė ekspedicija „Nemunu per Lietu-
vą“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 
70 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 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Auksinis protas. 22:45 Trum-
posios žinios. 22:50 Serena. N-7. 00:40 
Trumposios žinios. 00:45 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 69 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis 
protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 15 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

70 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 70 s. 
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Istorijos detektyvai. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Šlovės dienos. N-7. 71 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Specialus tyrimas. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 

Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 LRT forumas. 21:55 Trumpo-
sios žinios. 22:00 Premjera. Dokumenti-
nių filmų ciklas „Mano miestas“. Biršto-
nas. 2016 m. 22:55 Trumposios žinios. 
23:00 Premjera. Martos paslaptis. N-7. 
2 s. 00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 70 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Specialus tyrimas. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Dokumentinių 
filmų ciklas „Mano miestas“. Kauno ra-
jonas. 2016 m. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota, kart.). 05:30 Mūsų 
gyvūnai. (kart.).

Penktadienis, gruodžio 16 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

71 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 71 s. 
(kart.). 10:50 Specialus tyrimas. (kart.). 
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 
72 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:55 
Sportas. 18:58 Orai. 19:05 Muzikinis 
žaidimas „Atspėk dainą“. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 Trum-
posios žinios. 22:45 Gamtos inspekto-
riai. 23:10 Premjera. Rūkstantys tūzai. 
N-14. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Ko-
misaras Reksas. N-7. 71 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 02:55 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą“. (kart.). 04:05 Auksinis 
balsas. (kart.).

Šeštadienis, gruodžio 17 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Spe-

cialus tyrimas. (kart.). 07:25 Premjera. 
Nauji Piterio Peno nuotykiai 2. 2/17 s. 
07:50 Tatonka ir mažieji draugai. 6 s. 
08:00 Šervudo padauža Robinas Hu-
das. 2 s. 08:15 Džiunglių knyga 1. 29 
s. 08:30 Girių horizontai. 09:00 Labas 
rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 
Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Plėšrūnai. 7 d. Gyvenimas su grobuo-
niais. (subtitruota). 13:00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Didysis Azijos pen-
ketas. 5 d. Amūro tigras. (subtitruota). 
13:55 Prisiminimai apie Šerloką Holm-
są. N-7. 1, 2 s. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota). 16:30 
Sveikinimų koncertas. 18:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:45 Sportas. 
18:48 Orai. 18:55 Bėdų turgus. (Sub-
titruota). 19:40 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Auk-
sinis balsas. 22:55 Trumposios žinios. 
23:00 Premjera. Geriau nebūna. N-14. 
(subtitruota). 01:20 Trumposios žinios. 
01:25 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. 
7 d. Gyvenimas su grobuoniais. (subti-
truota, kart.). 02:15 Pasaulio dokumen-
tika. Didysis Azijos penketas. 5 d. Amū-
ro tigras. (subtitruota, kart.). 03:05 Pri-
siminimai apie Šerloką Holmsą. N-7. 1, 
2 s. (kart.). 04:50 Klausimėlis.lt. (kart.). 
05:15 Stilius. (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 18 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Nauji Piterio Pe-
no nuotykiai 2. 2/18 s. 09:25 Džiunglių 
knyga 1. 30 s. 09:35 Premjera. Auklė 
Mun. 11 s. 09:45 Premjera. Šikšnos-
parnis Patas. 6 s. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija. (Subtitruota). 10:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Erdvės. Pasaulio žavesys. 
7 d. Bankokas. Angelų miestas. (sub-
titruota). 13:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Šokiai laukinėje gamtoje. 2 
d. Išlikimo šokis. (subtitruota). 13:55 
Puaro. N-7. 8/1 s. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Lais-
vės vėliavnešiai. 16:30 Karinės paslap-
tys. 17:15 Lietuvos humoro lyga. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Tei-
sė žinoti. 19:30 Savaitė. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Premjera. Ana Karenina. N-14. 23:05 
Trumposios žinios. 23:10 Kino žvaigž-
džių alėja. Donas mirė. N-14. (kart.). 
01:05 Trumposios žinios. 01:10 Pa-
saulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio 
žavesys. 7 d. Bankokas. Angelų mies-
tas. (subtitruota, kart.). 02:05 Pasaulio 
dokumentika. Šokiai laukinėje gamtoje. 
2 d. Išlikimo šokis. (subtitruota, kart.). 
03:00 Puaro. N-7. 8/1 s. (kart.). 04:40 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 05:05 Sa-
vaitė. (kart.).

Pirmadienis, gruodžio 12 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (6). N-7. 06:55 Simpsonai 
(323). N-7. 07:25 Simpsonai (324). N-7. 
07:55 Gero vakaro šou. N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2488). N-7. 10:00 Sila. Ke-
lias namo (50). N-7. 11:55 Ekstrasensų 
mūšis. N-7. 13:00 Kung Fu Panda (6). 
N-7. 13:30 Simpsonai (325). N-7. 14:00 
Simpsonai (326). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (719). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(720). N-7. 15:30 Itališka meilė (75). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (5). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (60). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (16). 
N-7. 23:35 Kvantikas (16). N-14. 00:30 
Gražuolė ir pabaisa (17). N-7. 01:30 Hu-
bertas ir Staleris (5). N-7. 02:25 Kast-
las (12). N-7.

Antradienis, gruodžio 13 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (7). N-7. 06:55 Simpsonai 
(325). N-7. 07:25 Simpsonai (326). N-7. 
07:55 Rezidentai (5). N-7. 08:25 Mote-
rys meluoja geriau (60). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2489). N-7. 10:00 Sila. Ke-
lias namo (51). N-7. 11:55 Ekstrasensų 
mūšis. N-7. 13:00 Kung Fu Panda (7). 
N-7. 13:30 Simpsonai (327). N-7. 14:00 
Simpsonai (328). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (721). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(722). N-7. 15:30 Itališka meilė (76). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (6). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Moterys me-
luoja geriau (61). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Meilės priesaika. N-7. 00:40 
Gražuolė ir pabaisa (18). N-7. 01:35 Hu-
bertas ir Staleris (6). N-7. 02:35 Kast-
las (13). N-7.

trečiadienis, gruodžio 14 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (8). N-7. 06:55 Simp-
sonai (327). N-7. 07:25 Simpsonai 
(328). N-7. 07:55 Rezidentai (6). N-7. 
08:25 Moterys meluoja geriau (61). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2490). 
N-7. 10:00 Sila. Kelias namo (52). N-7. 
11:55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 13:00 
Kung Fu Panda (8). N-7. 13:30 Simpso-
nai (329). N-7. 14:00 Simpsonai (330). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (723). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (724). N-7. 15:30 
Itališka meilė (77). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Rezidentai (7). N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (62). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Ameri-
kietiškas apiplėšimas. N-14. 00:20 Gra-
žuolė ir pabaisa (19). N-7. 01:20 Hu-
bertas ir Staleris (7). N-7. 02:20 Kas-
tlas (14). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 15 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (9). N-7. 06:55 Simp-
sonai (329). N-7. 07:25 Simpsonai 
(330). N-7. 07:55 Rezidentai (7). N-7. 
08:25 Moterys meluoja geriau (62). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2491). 
N-7. 10:00 Sila. Kelias namo (53). 
N-7. 12:00 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13:00 Kung Fu Panda (9). N-7. 13:30 
Simpsonai (331). N-7. 14:00 Simpso-
nai (332). N-7. 14:30 Mažoji nuota-
ka (725). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(726). N-7. 15:30 Itališka meilė (78). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (8). N-7. 
20:00 Farai. N-7. 21:00 Moterys me-
luoja geriau (63). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Ragnaroko paslaptis. 
N-14. 00:35 Gražuolė ir pabaisa (20). 
N-7. 01:30 Hubertas ir Staleris (8). N-7. 
02:30 Kastlas (15). N-7.

Penktadienis, gruodžio 16 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (10). N-7. 06:55 Simpsonai 
(331). N-7. 07:25 Simpsonai (332). N-7. 
07:55 Rezidentai (8). N-7. 08:25 Mote-
rys meluoja geriau (63). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2492). N-7. 10:00 Sila. Ke-
lias namo (54). N-7. 11:55 Ekstrasen-
sų mūšis. N-7. 13:00 Kung Fu Panda 
(10). N-7. 13:30 Simpsonai (333). N-7. 
14:00 Simpsonai (334). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (727). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (728). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (79). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Turbo. 21:20 To-
ras. Tamsos pasaulis. N-7. 23:45 Neti-
kėtas prabudimas. N-14. 01:45 Ameri-
kietiškas apiplėšimas. N-14.

Šeštadienis, gruodžio 17 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (8) (R). 07:00 Nenu-

Pirmadienis, gruodžio 12 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (19). 06:50 "Tomas ir 
Džeris" (29). 07:15 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (25). 07:40 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (57). 08:35 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (58). 09:35 24 va-
landos. N-7. 10:25 Yra, kaip yra. N-7. 
11:25 24 valandos (kart.). N-7. 12:25 
Bus visko (kart.). 13:20 Būk mano mei-
le! N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(48). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Žudikas manyje. 
N14. 00:30 "Mentalistas" (10). N-7. 
01:25 "Strėlė" (5). N-7. 02:15 "Juoda-
sis sąrašas" (18). N-7.

Antradienis, gruodžio 13 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (20). 06:50 "Tomas ir 
Džeris" (30). 07:15 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (26). 07:40 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (59). 08:35 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (60). 09:35 24 va-
landos. N-7. 10:25 Yra, kaip yra. N-7. 
11:25 24 valandos (kart.). N-7. 12:30 
KK2 (kart.). N-7. 13:20 Būk mano mei-
le!. N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(49). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 "Juodosios našlės" 
(8). N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Drąsiaširdis. N-7. 00:25 "Mentalistas" 
(11). N-7. 01:20 "Strėlė" (6). N-7. 02:10 
"Juodasis sąrašas" (19). N-7.

trečiadienis, gruodžio 14 d. 
06:15 Dienos programa.06:20 

"Visatos broliai" (21).06:50 "Tomas 
ir Džeris" (31).07:15 "Madagaskaro 
pingvinai" (1).07:40 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (61).08:35 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (62).09:35 
24 valandos. N-7.10:25 Yra, kaip 
yra. N-7.11:25 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7.12:30 KK2 (kart.).  N-7.13:20 
Būk mano meile!. N-7.14:20 "Mano 
lemties diena" (50). N-7.16:30 La-
bas vakaras, Lietuva.17:25 Yra, kaip 
yra. N-7.18:30 Žinios.19:25 Spor-
tas.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 Speigo ban-
ga. N14.00:05 "Mentalistas" (12). 
N-7.01:00 "Strėlė" (7). N-7.01:50 "Juo-
dasis sąrašas" (20). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 15 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (22). 06:50 "Tomas 
ir Džeris" (32). 07:15 "Madagaskaro 
pingvinai" (2). 07:40 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (63). 08:35 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (64). 09:35 24 va-
landos. N-7. 10:25 Yra, kaip yra. N-7. 
11:25 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:30 
KK2 (kart.). N-7. 13:20 Būk mano mei-
le!. N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(51). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 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 VA-
KARO SEANSAS Visa griaunantis. 
N14. 00:35 "Mentalistas" (13). N-7. 
01:30 "Strėlė" (8). N-7. 02:15 Sveika-
tos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, gruodžio 16 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (23). 06:50 "Tomas 

ir Džeris" (33). 07:15 "Madagaskaro 
pingvinai" (3). 07:40 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (65). 08:35 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (66). 09:35 24 va-
landos. N-7. 10:25 Yra, kaip yra. N-7. 
11:25 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:25 
Nuo... Iki... (kart.) 13:20 Būk mano 
meile!. N-7. 14:20 "Mano lemties die-
na" (52). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:00 
Pasaulių karas. N14. 23:20 Požemi-
nis garažas. N14. 01:30 Visa griau-
nantis (kart.). N14.

Šeštadienis, gruodžio 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Tomas ir Džeris" (32) (kart.). 06:55 
"Madagaskaro pingvinai" (1) (kart.). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Harvis 
Biksas" (20). 07:45 "Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės" (31). 08:10 "San-
džėjus ir Kreigas" (12). 08:35 "Mada-
gaskaro pingvinai" (3) (kart.). 09:00 
"Tomo ir Džerio šou" (13). 09:30 "Po-
nas Bynas" (18). 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Piratai! Nevykėlių kompani-
ja. 11:45 Milijonas šventinių lempu-
čių. 13:35 Policijos akademija 7. Mi-
sija Maskvoje. N-7. 15:15 "Gyvenimo 
šukės" (105). N-7. 17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Jau atva-
žiavom? 21:25 Paskutinis tėvų išban-
dymas. Mažieji Fokeriai. N-7. 23:20 
Katastrofiškai nesėkmingas filmas. 
N14. 01:10 Pasaulių karas (kart.). N14.

Sekmadienis, gruodžio 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Tomas ir Džeris" (33) (kart.). 06:55 
"Madagaskaro pingvinai" (2) (kart.). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Harvis 
Biksas" (21). 07:45 "Žybsnis ir stebu-
klingos mašinėlės" (32). 08:10 "San-
džėjus ir Kreigas" (13). 08:35 "Tomo 
ir Džerio šou" (14). 09:00 Sveikatos 
ABC televitrina. 09:30 "Na, palauk!" 
(13). 09:45 "Na, palauk!" (14). 10:00 
KINO PUSRYČIAI Tomas ir Dže-
ris lobių saloje. 11:20 Haris Poteris 
ir Azkabano kalinys. N-7. 14:10 Pri-
čiupom! N-7. 14:35 "Didingasis am-
žius. Jos didenybė Kiosem" (16). N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Žvaigždžių duetai. 22:20 
Pagirios Las Vegase. N14. 00:35 Pa-
skutinis tėvų išbandymas. Mažieji Fo-
keriai (kart.). N-7.

Pirmadienis, gruodžio 12 d. 
06:10 Sveikatos ABC televitrina. 

06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" (10). 
N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (56) (kart.). 
N-7.  08:25 Muchtaro sugr įž imas 
(kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" (11) 
(kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (6) (kart.). N-7. 11:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (295) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(11). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (57). 
N-7. 15:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(296). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Su-
dužusių žibintų gatvės" (7). N-7. 19:30 
Gyvenimiškos istorijos. 20:30 Visi vyrai 
- kiaulės... 2 (31). N-7. 21:00 Savaitės 
kriminalai. N-7. 21:30 Paskutinė tvirto-
vė. N14. 23:40 Nuo 5 iki 7. Įsimylėjė-
lių laikas (kart.). N14. 01:25 "Džeikas, 
Storulis ir šuo" (10) (kart.). N-7. 02:10 
"Karas ir taika" (1) (kart.). N-7. 03:10 
Gyvenimiškos istorijos (kart.). 03:55 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (31) (kart.). 
N-7. 04:20 "Kas žudikas?" (5) (kart.). 
N-7. 05:10 "Gyvybės galia" (5) (kart.).

Antradienis, gruodžio 13 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(11). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (57) 
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.). N-7. 09:25 "Farų ka-
rai" (12) (kart.). N-7. 10:30 "Sudu-
žusių žibintų gatvės" (7) (kart.). N-7. 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (296) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (12). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (58). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (297). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(8). N-7. 19:30 Gyvenimiškos istorijos. 
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (32). N-7. 
21:00 Farai. N14. 21:30 Protu nesuvo-
kiama. N14. 23:40 Paskutinė tvirtovė 
(kart.). N14. 01:40 "Džeikas, Storulis ir 
šuo" (11) (kart.). N-7. 02:25 "Vampyro 
dienoraščiai" (21). N14. 03:05 "Kalba-
me ir rodome" (400). N-7. 03:50 Gyve-
nimiškos istorijos (kart.). 04:35 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (32) (kart.). N-7. 05:00 
"Kalbame ir rodome" (400) (kart.). N-7.

trečiadienis, gruodžio 14 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(12). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (58) 
(kart.). N-7. 08:25 "Kas žudikas? Bau-

džiamosios bylos" (9) (kart.). N-7. 
09:30 "Mistinės istorijos" (48) (kart.). 
N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(8) (kart.). N-7. 11:35 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (297) (kart.). N-7. 12:45 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" (13). 
N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (59). N-7. 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (298). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (9). N-7. 19:30 Gyveni-
miškos istorijos. 20:30 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (33). N-7. 21:00 Pasienio sar-
gyba. N-7. 21:30 Nes aš taip pasakiau. 
N-7. 23:35 Protu nesuvokiama (kart.). 
N14. 01:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 
(12) (kart.). N-7. 02:20 "Vampyro die-
noraščiai" (22). N14. 03:05 "Kalbame 
ir rodome" (401). N-7. 03:45 Gyveni-
miškos istorijos (kart.). 04:30 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (33) (kart.). N-7. 04:55 
"Kalbame ir rodome" (401) (kart.). N-7. 

ketvirtadienis, gruodžio 15 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(13). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (59) 
(kart.). N-7. 08:25 "Vanity Fair. Visiš-
kai slaptai" (2) (kart.). N-7. 09:25 "Mis-
tinės istorijos" (47) (kart.). N-7. 10:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (9) (kart.). 
N-7. 11:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(298) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (14). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (60). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (299). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(10). N-7. 19:30 "Farų karai" (13). N-7. 
20:30 "Farų karai" (14). N-7. 21:30 Ka-
ro menas. Išdavystė. N14. 23:40 Nes 
aš taip pasakiau (kart.). N-7. 01:35 
"Džeikas, Storulis ir šuo" (13) (kart.). 
N-7. 02:20 "Vampyro dienoraščiai" (1). 
N14. 03:05 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (11) (kart.). N-7. 03:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (12) (kart.). N-7. 04:35 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 05:00 
Pasienio sargyba (kart.). N-7.

Penktadienis, gruodžio 16 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(14). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (60) 
(kart.). N-7. 08:25 "Žurovas" (31). N-7. 
09:25 "Žurovas" (32). N-7. 10:30 "Su-
dužusių žibintų gatvės" (10) (kart.). 
N-7. 11:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(299) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (15). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (61). N-7. 15:45 "Proku-
rorų patikrinimas" (300). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (11). N-7. 19:30 "Amerikietiškos 
imtynės" (49). N-7. 20:30 "Amerikietiš-
kos imtynės" (49). N-7. 21:30 Univer-
salus karys. Atsiskaitymo diena. N14. 
23:50 Karo menas. Išdavystė (kart.). 
N14. 01:50 "Džeikas, Storulis ir šuo" 
(14) (kart.). N-7. 02:35 "Vampyro die-
noraščiai" (2). N14. 03:15 Universa-
lus karys. Atsiskaitymo diena (kart.). 
N14. 05:00 "Žurovas" (31) (kart.). N-7.

Šeštadienis, gruodžio 17 d. 
06:05 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 06:30 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (13) (kart.). N-7. 07:20 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (14) (kart.). N-7. 
08:10 "Diagnozė - žmogžudystė" (15) 
(kart.). N-7. 09:00 Brydės. Istorinė-pu-
blicistinė laida. 09:30 Apie žūklę. Laida 
žvejams. 10:00 "Amerikos mieliausie-
ji" (4). 11:00 Baltijos galiūnų čempio-
natas. I etapas. Kuršėnai. 12:05 "Pa-
variau" (21) (kart.). N-7. 12:35 "Misti-
nės istorijos" (49). N-7. 13:40 "Misti-
nės istorijos" (50). N-7. 14:45 "Vanity 
Fair. Visiškai slaptai" (3). N-7. 15:50 
"Kas žudikas?" (6). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Pasienio 
sargyba (kart.). N-7. 18:30 Keliauk ir 
ragauk. Lietuva. 19:30 Muzikinė kau-
kė. 22:05 MANO HEROJUS Operaci-
ja "Kardžuvė". N-7. 00:10 AŠTRUS KI-
NAS Slenkstis. N14. 02:00 "Vampyro 
dienoraščiai" (1) (kart.). N14. 02:40 
"Vampyro dienoraščiai" (2) (kart.). 
N14. 03:25 Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 18 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempiona-

tas. I etapas. Kuršėnai (kart.). 07:30 
Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 "Viena už visus" (97). N-7. 
09:35 "Viena už visus" (98). N-7. 10:10 
"Amerikos mieliausieji" (5). 11:05 "Gy-
vybės galia" (1). 12:10 "Gyvybės ga-
lia" (2). 13:15 Sveikinimai. 15:50 "Kas 
žudikas? Baudžiamosios bylos" (10). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
17:55 "Šuo" (14). N-7. 19:00 Trans-
formeriai. Tamsioji Mėnulio pusė. N-7. 
22:05 "Karas ir taika" (2). N-7. 23:20 
Paskutinis šansas įsimylėti. N-7. 01:05 
Operacija "Kardžuvė" (kart.). N-7. 
02:45 Transformeriai. Tamsioji Mėnu-
lio pusė (kart.). N-7. 05:10 "Gyvybės 
galia" (1) (kart.).

TV3

LNK

BTV

galimasis žmogus - voras (11). N-7. 
07:30 Vėžliukai nindzės (8). 08:00 An-
čiukų istorijos (10). 08:30 Ančiukų is-
torijos (11). 09:00 Kempas ir draugai. 
09:30 Virtuvės istorijos. 10:00 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Šaunuolis Džokas. 12:40 Ava-
lono mokykla. N-7. 14:20 Sniegas. 
16:15 Simpsonai (6). N-7. 16:45 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Vienas 
namuose 3. N-7. 21:40 Juros periodo 
parkas 3. N-7. 23:40 Naktinis skerdy-
nių traukinys. S. 01:15 Su Naujaisiais 
metais, mamos! N-14.

Sekmadienis, gruodžio 18 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (9). 07:00 Vėžliukai nin-
dzės (9). 07:30 Vėžliukai nindzės (10). 
08:00 Ančiukų istorijos (12). 08:30 Ma-
myčių klubas. 09:00 Kulinariniai triu-
kai. 09:30 Penkių žvaigždučių būstas. 
10:00 Svajonių sodai. 11:00 Sparnuo-
tasis desantas. N-7. 12:35 Marlis ir aš. 
Šuniukų metai. 14:25 Sniegas 2. 16:15 
Simpsonai (7). N-7. 16:45 Ekstrasen-
sų mūšis. N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 X Faktorius. N-7. 22:30 Nevaldo-
ma grėsmė. N-14. 00:25 Keršto valan-
da. Atlygis. N-14.
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Neįgaliųjų  
sportas

Lietuvos parolimpinis ko-
mitetas Neįgaliųjų spor-
to federacijos ir Aklųjų 
sporto federacijos tei-
kimu išrinko geriausią 
2016 metų Lietuvos neį-
galiųjų sporto komandą, 
trenerį, sportininką ir ge-
riausiųjų sportininkų de-
šimtuką.

Neįgaliųjų centro „Klaipėdos 
lakštutė“ jaunuoliai su savo mu-
zikine programa buvo pakvies-
ti dalyvauti tarptautiniame me-
no festivalyje Lenkijoje. Tai bu-
vo jau dešimtasis tarptautinis 
neįgaliųjų menininkų susitiki-
mas, šį kartą surengtas Europos 
susitikimų centre „Swiatovid“ 
Elblonge. Šiam renginiui klaipė-
diečių kolektyvas paruošė per-
formansą „Mandala“.

Mandalų piešimą „Klaipėdos 
lakštutė“ naudoja kaip meno 
terapijos rūšį arba tiesiog kaip 
meno išraiškos formą. Centro 
lankytojai patys sukūrė manda-
las, kurios papuošė šokėjų kos-
tiumus, sceną ir džiugino žiū-
rovo akį.

Šio performanso centrinis 
taškas – neįgaliojo vežimėlyje 
šokantis jaunuolis. Šokyje, mu-
zikoje, judesiuose visos gam-
tos stichijos susijungė į darnią 
visumą.

Šį šokį atliko įstaigos klien-
tai kartu su darbuotojais. Taip 
norėta parodyti, kad kiekvie-
nas žmogus yra unikalus ir kad 
tik kartu, priimdami vienas kitą 
tokius, kokie esame, galime su-
kurti bendrą ir darnią visumą. 
Šokį kūrė ir judesius tobulino 
įstaigos kineziterapeutė Žavin-
ta Jokimčiūtė.

Šis šokis pristatytas Klaipė-
dos neįgaliųjų sporto šventėje, 
kuri skirta Tarptautinei žmo-
nių su negalia dienai paminėti.

Klaipėdos neįgalieji – tarptautiniame 
festivalyje

„Vakarų eksprese“ galime perskaityti neįgaliųjų centro „Klaipėdos 
lakštutė" direktorės Danutės Daukantienės pasakojimą apie tai, 
kad centro ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame meno festivalyje. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Apdovanojimų vakarą Lie-
tuvos parolimpinis komitetas 
surengė „Lietuvos ryto“ televi-
zijoje.

Renginyje dalyvavo LR Seimo 
Pirmininkas Viktoras Pranckie-
tis, LR Seimo Pirmininko pava-
duotoja  Janina Degutienė,  LR 
Seimo nariai  Virgilijus Alekna, 
Gediminas Vasiliauskas, Kūno 
kultūros ir sporto departamen-
to generalinis direktorius Edis 
Urbanavičius, Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto vykdomojo 
komiteto narė, olimpinė čempio-
nė Lina Kačiušytė, Neįgaliųjų rei-
kalų departamento direktorė As-
ta Kandratavičienė, Lietuvos ne-
įgaliųjų sporto vadovai, rėmėjai.

Geriausia šių metų Lietuvos 
neįgaliųjų komanda paskelbta 
Lietuvos golbolo komanda, Rio 
de Žaneiro parolimpinėse žai-
dynėse iškovojusi I vietą – Genri-
kas Pavliukianecas, Mantas Bra-
zauskis, Mantas Panovas, Justas 
Pažarauskas, Nerijus Montvydas 
bei Mindaugas Suchovejus (tre-
neris Karolis Levickis).

Geriausio trenerio vardo 

nusipelnė aukso medaliais pa-
sipuošusios Lietuvos golbolo 
komandos treneris Karolis Le-
vickis.

Geriausias metų sportinin-
kas – lengvaatletis Mindaugas Bi-
lius, Rio de Žaneiro parolimpinė-
se žaidynėse laimėjęs aukso me-
dalį rutulio stūmimo ir sidabro 
medalį disko metimo rungtyse.

Į geriausiųjų 2016-ųjų me-
tų sportininkų  dešimtuką pa-
teko: lengvaatletis  Mindaugas 
Bilius(treneris Rimantas Alek-
sandras Plungė), parolimpinėse 
žaidynėse laimėjęs I vietą (rutu-
lys) ir II vietą (diskas), Genrikas 
Pavliukianecas (treneris Karo-
lis Levickis, I vieta parolimpinė-
se žaidynėse, golbolas), Mantas 
Brazauskis  (treneris Karolis Le-
vickis, I vieta parolimpinėse žai-
dynėse, golbolas), Ramunė Ado-
maitienė (trenerė Algina Marija 
Vilčinskienė, IV vieta parolim-
pinėse žaidynėse, šuolis į tolį), 
Kęstutis Skučas (IV vieta paro-
limpinėse žaidynėse, rutulio stū-
mimas), Osvaldas Bareikis (tre-
neris Algis Mečkovskis, V vieta 

parolimpinėse žaidynėse, dziu-
do), Edgaras Matakas (trene-
ris Ramūnas Leonas, VIII vieta 
parolimpinėse žaidynėse, plau-
kimas), Jonas Spudis (treneris 
Deimantas Jusys, X vieta paro-
limpinėse žaidynėse, ieties me-
timas), Andrius Skuja (treneris 
Deimantas Jusys, 2016 m. Euro-
pos leng vosios atletikos čempio-
natas, I  vieta rutulio stūmimas 
ir III vieta ieties metimas), Do-
natas Dundzys (treneris Jonas 
Baltrušaitis, 2016 m. Europos 
lengvosios atletikos čempiona-
tas, III vieta rutulio stūmimas).

Geriausiųjų sportininkų de-
šimtukas apdovanotas dekoraty-
vinėmis stiklo skulptūromis. Tra-
salis – Trakai resort& SPA cen-
tro direktorius Justinas Jasukai-
tis sportininkams įteikė savaitės 
poilsio kelialapius į SPA centrą.

Geriausiosios Lietuvos neį-
galiųjų sportininkų komandos 
ir geriausiojo neįgaliųjų sporti-
ninkų dešimtuko treneriai ap-
dovanoti Lietuvos parolimpinio 
komiteto padėkomis.

„Bičiulystės“ inf. 

Apdovanoti geriausi 
2016 metų sportininkai 

Šiomis dienomis 24 Kretingos 
dienos veiklos centro Salantų 
padalinio lankytojai su 14 dar-
buotojų intensyviai rengiasi ar-
tėjančioms Kalėdoms: siuva ka-
lėdines kojines, iš kankorėžių 
jau pasigamino eglutę, nusipy-
nė vainiką ir atidarė pirmąsias 
Advento kalendoriaus dėžutes.

Džiaugsmingą laukimą sim-
bolizuojantis Advento kalendo-
rius – tai ant didelio kalendoriaus 
lapo 28 skirtingo dydžio ir įvairia 
kalėdine atributika dekoruotos 
dėžutės, kuriose paslėpti maži 
siurprizai. „Besibaigiant dienai, 
sueiname visi ir sprendžiame, 
kas tądien geru darbu, poelgiu ar 
nuoširdžiu žodžiu labiausiai nu-
sipelnė atidaryti dėžutę, – tam ir 
priklauso joje slypintis siurpri-
zas“, – kalbėjo laikinai vyriausią-
ją socialinę darbuotoją pavaduo-
janti Airida Stonkienė.

Siuvimo ir rankdarbių bei 
keramikos kabinetuose – taip 
pat pakilus karštymetis. Pietų 
į valgyklą šeimininkių net ke-
lissyk buvo kviečiami akių nuo 
siuvinių neatplėšiantys Aušra, 
Kazys, Algis ir Alma, kurie giliai 
įsijautę dekoravo kalėdines ko-
jines. Į kryželiu siuvinėjamą žir-
gą Vytautas iš Grūšlaukės tarsi 
perkėlė savo minčių ir fantazi-
jos pasaulį. Keramikos paslap-
čių centro lankytojus moko so-
cialinė darbuotoja Rima Venga-
lienė. Vadovės sudominti, žmo-
nės minko molį, lipdo ir deko-
ruoja iš savo fantazijos klodų, 
– taip gimsta dekoratyviniai va-
zonai kalėdinėms puansetijoms, 
įvairios puodynės, skulptūrėlės. 

„Mūsiškiai žino, kad jų rank-
darbiai žmonėms patinka, ir la-

bai tuo džiaugiasi. Kiekvienas čia 
turi savo mėgstamiausią darbą: 
vieniems patinka lipdyti, glazū-
ruoti labiausiai mėgsta Ignas. 
Svajūnas ir Antanas per penke-
rius metus turbūt nepraleido nė 
vienos užsiėmimų dienos, – kū-
ryba juos užvaldo, čia jie pamirš-
ta savo rūpesčius, atsipalaiduo-
ja“, – terapinį užsiėmimų poveikį 
pabrėžė R. Vengalienė.

Į keramikos užsiėmimus Ka-
lėdų laukimo metu pamėgo už-
sukti ir Salantų ligoninės pa-
cientai.

Dienos veiklos centro Salan-
tų padalinys veikia 5 metus. Šio 
krašto neįgaliems žmonėms, tu-
rintiems fizinę, proto ar psichinę 
negalias, priminė A. Stonkienė, 
čia teikiamos dvejopos paslau-
gos: dienos užimtumo bei trum-
palaikės globos, kuri trunka iki 
pusmečio. Dienos tarnybą šiuo 
metu lanko 10 neįgalių asmenų, 
o globojami 7 asmenys, – pasta-
rieji čia dažniausiai laukia, kada 
atsiras laisva vieta Padvarių so-
cialinės globos namuose.

„Trumpalaikės globos pas-
laugas gaunantiems žmonėms 
esame tarsi trumpa gyvenimo 
stotelė. Jų nebėra kam prižiūrė-
ti – artimieji išmirę, geriantys 
ar išsivažinėję. Šių žmonių am-
žius – nuo 19 metų, dviem dabar 
gyvenančioms moterims – apie 
80, tačiau yra gyvenęs ir 90-metį 
perkopęs žmogus“, – pasakojo 
A. Stonkienė.

Kadangi Salantų padalinys 
įsikūręs prie pat šio miesto li-
goninės, prireikus neįgaliesiems 
čia suteikiama pirmoji pagalba, 
o esant rimtesniems atvejams, 
jie vežami pas specialistus.

Dienos centras verčia Advento 
kalendorių 

Irena Šeškevičienė tinklalapyje www.pajurionaujienos.com 
rašo apie tai, kaip Kretingos dienos veiklos centro Salantų pa-
dalinio lankytojai ruošiasi Kalėdoms. 

Geriausia metų komanda – Lietuvos golbolo komanda.

Kęstutis Skučas.

Edgaras Matakas su treneriu Ramūnu Leonu.

Ramunė Adomaitienė.

Geriausias metų treneris Ka-
rolis Levickis.

Jonas Spudis ir treneris Rimantas 
Plungė.

Andrius Skuja (dešinėje).

Osvaldas Bareikis (kairėje).

Mindaugas Bilius.

Donatas Dundzys.

Bendrovės vadovo iniciatyva 2016 m. gruodžio 20 d. 13 val. šaukiamas vi-
suotinis  uab „alinva“ akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos patalpose Saltoniškių g. 29, Vilnius.

susirinkimo darbotvarkė:
                     1. UAB „Alinva“ įstatų keitimas.             2. Kiti klausimai.
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Prie kūrybos 
šaltinio

„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“.

Kamilės šeimoje nelaimė. Mo-
čiutę ištiko insultas, tad ma-

no vaikystės draugė Irutė išvyko 
jos slaugyti. Vyras darbe, duk-
ra Gabrielė mokykloje, o neįga-
li duk relė Kamilė dienas leidžia 
mano namuose. Kai sesė grįžta iš 
mokyklos, išsiveda namo, o ryte 
vėl palydi iki mano durų. Ne, Ga-
brielė nepiktnaudžiauja. Tačiau 
gabi mergaitė turi daug popamo-
kinės veikos. O ir pamokas ruošti 
daug lengviau, kai netrukdo ne-
nustygstanti sesė. Tėtis dažnai 
užtrunka darbe, tad Kamilė pas 
mane būna iki vakaro. Negalė-
čiau skųstis. Labai sunku tikrai 
nėra. Kasdien gaminu valgį na-
muose, tai kartu pavalgo ir Ka-
milė. O apetitu ji nesiskundžia. 
Žinoma, nutinka įvairių nesu-
sipratimų, reikia padėti persi-
rengti, nusiprausti, susišukuo-
ti... Tačiau daugiausiai laiko ati-
ma bendravimas. Kamilei viskas 
labai greitai pabosta, ji nesugeba 
ilgesniam laikui sukaupti dėme-
sio. Pasakos klausosi tik iš pra-
džių, piešti ir spalvinti greitai 
meta, vaikiški filmukai tesudo-
mina trumpam. Atidėjusi visus 
namų ruošos darbus vakarui, 
stengiuosi visą dėmesį skirti jai. 
Pagloboti mergaitę pasisiūliau 
pati, nes kitos išeities neradome. 
Tad dabar ir stengiuosi. 

Kamilė gera mergaitė, drau-
giška, paklusni. Tik labai jautri. 
Ašaros pabyra greitai ir liejasi 
upeliais, nuraminti sunku. Ypač 
dabar, kai nėra mamos. Irutė 
skambina kasdien, klausia, kaip 
mums sekasi, žada grįžti kai tik 
galės... Mėtome kamuolį, ban-
dome verti karoliukus, žaidžia-
me įvairius žaidimus. Mano vy-
ras šaiposi, kad tapau tikra višta 
perekšle, nenuleidžiančia rankų 
nuo savo viščiuko. Manau, susi-
tvarkysiu. Mano vaikai jau paliko 
namus, o Kamilei dėmesys labai 
reikalingas. Noriu, kad ji jaustų-
si kuo geriau.

Diena graži, saulėta. Spalvin-
gas ruduo. Tiesa, vėjas šaltokas, 
bet juk lauke pabūti reikia. Turiu 
savo pamėgtą vietelę miško pa-
krašty. Tarsi tyčia, ten medkirčių 
palikti keli beržų kelmai. Ten ir 
pasėdėsime. 

Graži, nuo vėjų apsaugota 
aikštelė. Tiesa, medžiai čia neiš-
vaizdūs. Alksniai, karklai, kreivo-
kos eglės, beržas... Tačiau čia pat, 
už posūkio, visomis rudens spal-
vomis žėri klevas, uogomis žydi 
šermukšnis, raudonuoja putinas... 
Netrukus, pailsėjusios, ten ir eis-
me. O kol kas dairomės aplinkui, 
mojame rankomis praskrendan-
tiems paukščiams, kalbamės. 

Netoli mūsų, išsukusi į aikš-
telę nuo plento, sustojo mašina. 
Jaunas vyras ir gal dešimties me-
tų berniukas išlipo iš jos ir ėmė 
rinkti medžių lapus. Neiškentu-
si pasakiau, kad visai netoli yra 
gražus klevas. Lapai labai spal-
vingi. Vyras abejingai numoja 

ranka. Girdi, tiks bet kokie. Ir ko 
tie mokytojai prisigalvoja...

Kamilė pakyla ir eina klevo 
link. Renka lapus, ieškodama 
spalvingesnių. Nustebusi kele-
tą pakeliu ir aš, paduodu jai. O 
tada, kiek leidžia jos nevikrios 
kojelės, skuba prie berniuko ir 
ištiesia lapus jam. Širdį man už-
lieja šilta banga. Berniuko aky-
se – nuostaba. Iš pradžių žvilgt į 
Kamilę, paskui į tėtį, vėl į Kami-
lę. Tėtis nenoriai linkteli galvą, 
tik tada paima lapus. Net nepa-
dėkoję, tikriausiai iš netikėtumo, 
apsisuka ir nueina. Tačiau Ka-
milei to net ir nereikia. Ji šypso-
si ir pamoja ranka nuvažiuojan-
tiems. Jie neatsako tuo pačiu, bet 
ir tai, manau, nėra svarbu. O aš 
labai džiaugiuosi, kad neatsisa-
kė, kad paėmė.

Kamilė vis dar šypsosi ir 
klausia manęs, kam jiems tų la-
pų prireikė. Aiškinu, kad mokyk-
loje iš gamtinės medžiagos vai-
kai daro gražius darbelius. Juk 
ji pati pernai dienos centre su-
ko roželes iš klevo lapų ir vie-
ną padovanojo man. Prisimena, 
šypsosi ir linksi galvute. Vakare 
ji vis pasakojo ir pasakojo sesei 
apie tai, kokių gražių klevo lapų 
pririnko berniukui. 

Įdomu tik, kokį jausmą tai su-
kėlė tėvo ir sūnaus širdyse. Kokį 
įspūdį jiems paliko maža ir neti-
kėta neįgalios mergaitės dova-
nėlė. Manau, ne iš karto, bet di-
džiai nuostabai praėjus, tai tu-
rėjo bent kiek sušildyti jų širdis.

Rima Danylienė
Radviliškis

Dovanėlė

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Akimirkas tausokim
visas,
kurios dar mūsų.
Gyventi verta
besiklausant,
kaip
birželio naktys
dūsauja.

* * *
Šuo nubėgo tiltu
neatsigręždamas.
Į rytojų.
Juk atsitinka kartais
tai, ko nelaukiam
ir nenorim. 
Nesivykim šuns.
Kiekvienam
savas kelias
tolin.

* * *
Aistros pelenai
turėtų būt spalvoti.
Vienkartinės
gal net nespėja
sušvytėt.
Savim tikėkime.
Svajonių piligrimams –
nusivylimų
kaupina lėkštė.

* * *
Baltam lape
vienišo sopulio
kasdienybė
suka sau kokoną.
Nutrūktagalvės mintys,
pasileidusios bėgt,
išardė koloną.
Parpuolusios
nusidažė geltonai.
Kaip ruduo
palaidas šuo.

* * *
Netektis
mane surado.
Virkauja dabar.
Nepaduosi
duonos jai,
jinai
ne badas.
Šlubčiodama
eis kartu.
Kakšt, kabar...
Kakšt, kabar...

* * *
Nemigo naktimis
bandau
apkabinti likimą.
Jonvabaliais sušvyti

atgaila.
Atskirai į dangų
man nereikia.
Kasdienoj paguodžia
gražiai tobula
žemiška visuma.

* * *
Gavau laišką
iš daugtaškių.
Kol perskaitysiu,
spėsiu ir išeit...
Tad
šiuo metu
artėju į save.
Pro neišraudotą 
skausmą,
pro
karstadirbio dirbtuvę.
Ligi žemės trupinio,
kurs
visko pabaiga
svaigina...

Zinaida Dilytė-JuRėnienė. 
Panevėžio r. 

Akimirkoms

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.

Druskininkų „Draugystės“ 
sanatorijoje yra graži tradici-
ja – organizuoti meno žmonių 
susitikimus „Svečių popietėje“. 
Ten dirbanti kultūros renginių 
organizatorė Lilia Žukauskienė 
pakvietė druskininkiečius ir sa-
natorijos svečius į renginį „Aš 
savam laike“. Jame dalyvavo Kal-
varijos literatų klubo „Rasa“, Ne-
įgaliųjų draugijos narė Vilija Vil-
kelienė bei Druskininkų poezijos 
ir kitų menų mėgėjų asociacijos 
„Branduma“ nariai. 

Vilija į sanatoriją atvyko į rea-
bilitaciją. Ji paskaitė savo prozos 

kūrinėlį „Katerina“. Buvome su-
žavėti jos aktorinių ir literatūri-
nių gebėjimų. O „Alfiuko sapnai“ 
jaudino iki ašarų... Pasidžiaugė-
me ir Vilijos eilėmis, kurios su-
gulę neįgaliųjų kūrybos alma-
nachuose. 

„Brandumos“ nariai taip pat 
atvėrė eilių skryneles ir pasida-
lijo savo žodžiais... Padovanoję 
vieni kitiems po dalelę širdies, 
išsiskyrėme apgaubti šviesos, 
meilės ir gerumo raštais papuoš-
ta nostalgiško rudens skara.

alvyra GRėBliūnienė
Autorės nuotr.

Netikėti susitikimai

„Svečių popietė“ sukvietė literatūros mėgėjus.
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