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Meninių gebėjimų 
varžytuvėse – Kalėdų tema

Mielieji,

2019-ieji neįgaliųjų bend-
ruomenei nebuvo 

pap rasti. Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijai šie metai taip pat buvo svar-
būs: nuveikta daug reikšmingų 
darbų – išleidome Lietuvos neį-
galiųjų draugijos veiklos 30-čiui 
skirtą knygą, atlikome tyrimus 
apie švietimo, specialiojo ugdymo 
ir švietimo pagalbos prieinamu-
mą neįgaliems vaikams, neįgalaus 
vaiko teisių užtikrinimą ir pagalbą 
šeimai, surengėme nemažai įdo-
mių stovyklų ir renginių. 

Džiugino ir mūsų asocijuotų 
narių nuveikti darbai, laimėjimai 
sporto bei kultūros srityse. LND 
valdyba buvo itin vieninga ir dir-
bo draugijos labui. Noriu padė-

koti Jums visiems už atsidavimą 
savo darbui, už pasiekimus ir tuo 
pasidžiaugti. Kviečiu visus atverti 
švarų 2020 metų lapą ir pripildyti 
jį vilties, meilės bei išminties. Te-
gul Jums gimsta naujų idėjų, ku-
rios tampa kilniais darbais, jau-
dinančiais atradimais. 

Kalėdos – laikas, skirtas pa-
bendrauti su brangiais žmonė-
mis, paskambinti jiems, užrašyti 
atviruką, apsilankyti svečiuose ir 
pasakyti, kad jie Jums labai svar-
būs. Tegul Kalėdų žvakių šviesoje 
sudega visi Jūsų ir Jūsų artimų-
jų rūpesčiai ir liūdesys, o suspin-
di laimė, džiugesys ir meilė. Su 
Šv. Kalėdom!

Jelena IvaNčENKo
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 

pirmininkė

Mokėkime būti 
čia ir dabar 

  Mielieji,

Tebūnie šios artėjančios gra-
žiausios žiemos šventės vil-

ties, tikėjimo ir bendrystės išsi-
pildymas, malonus stabtelėjimas 
kasdienių darbų sūkury, susimąs-
tymo akimirka, ramybės palaima.

Sulėtinkime žingsnius, pri-
mirškime kasdieninius rūpesčius 
ir su viltimi pažvelkime į netru-
kus ateisiančius Naujus metus!

Kūčių vakarą džiaukimės tuo, 
kas yra šalia, palaikykime žvilgs-
niu ar rankos paspaudimu, atsi-
gręžkime ir išgirskime širdimi.

Įsiklausykime į Kalėdų varpų 
skambėjimą ir pajauskime sielos 
ramybę, prisiminkime amžinąsias 
vertybes ir pripildykime namus 
svetingumo bei harmonijos, šiltų 
ir tikrų minčių, žodžių ir darbų.

Tegul artėjančios šventės iš-
saugo mūsų jautrumą ir gerumą, 
dovanoja džiaugsmą, viltį, ramy-
bę bei išpildo svajones.

Šiltų ir prasmingų Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų metų!

Jolanta ŠlIužIENė
Neįgalųjų reikalų departamento 

prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos direktoriaus pavaduotoja

Rimutė Mireckaitė su savo veltu kalėdiniu paveikslu.

Kunigas Vytautas Rapalis. 
Tokios eglutės norėtų kiekvienas.

Jau šešerius metus artėjant 
didžiosioms žiemos šventėms 
Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centras kūrybingus žmones 
sukviečia į smagų renginį – 
abilimpiada vadinamas me-
ninių gebėjimų varžytuves. Jie 
čia savo fantaziją išlieja kur-
dami pačius įvairiausius dir-
binius – šiemet į kelias grupes 
pasidaliję abilimpiados daly-
viai puošė kalėdinį vainiką ir 
eglutę, ant kalėdinio žaisliuko 
stengėsi perkelti snaigių šo-
kį, nuvelti paveikslą, iš ma-
karonų sudėlioti originalius 
paveikslo rėmelius ir sukur-
ti kalėdinį atviruką. Šeštojoje 
kalėdinėje abilimpia doje daly-
vavo per 60 įvairias negalias 
turinčių kūrėjų.

Integracijoskeliu

Purpurinių snaigių šokis 
Grigiškių neįgaliųjų draugi-

jos auksarankė Zita Žviriukienė 
abilimpiadoje dalyvavo jau tre-
čią kartą. Originaliais smulkiau-
sių medžio skridinėlių raštais iš-
gražintais margučiais garsėjanti 
moteris čia irgi paniro į panašų 
kūrybinį procesą – vėlė kalėdinį 
žaisliuką, specialia adata atsar-
giai smaigstė vilną į įsivaizduo-
jamos snaigės spygliukus. 

„Velti sunkiau nei iš siūlų ir 
pagaliukų ornamentus kurti, – 
šypsojosi Zita. – Vilna sunkiau 
paklūsta, ją daug sudėtingiau 
kruopščiai į pagrindą įvelti. O 
gal taip atrodo todėl, kad dirb-
ti su margučiais esu įgudusi, o 
čia – nauja veikla. Prie kiekvie-
nos medžiagos reikia priprasti.“ 

Zitos snaigė švytėjo raudo-
nai ir moteris dėl to nė kiek ne-

išgyveno – Kalėdos juk stebuk
lų metas. Kūčių naktį ir gyvu-
lėliai tvartuose prabyla, ir van-
duo šulinyje vynu pavirsta, tad 
kodėl snaigė negalėtų suspindė-
ti raudonai. Vertinimo komisi-
jai tai irgi nepasirodė nepriim-
tina ar keista – Z. Žviriukienės 
sukurtas purpurinių snaigių šo-
kis buvo pripažintas vienu iš pri-
zininkų. 

Bendrystės stebuklas
Iš vilnos kalėdinį paveikslą 

sudėlioti pasiryžusi Rimutė Mi-
reckaitė neslėpė – šitas kūrybi-
nis procesas jai tarsi meditacija. 
Daugybėje veiklų paskendusi 
moteris šypsojosi – gyvenimas 
pasidarė toks intensyvus, kad 
vos visur ir besuspėja. „Daug 
laiko atima repeticijos – vaidinu 
Vilniaus krašto žmonių su ne-
galia sąjungos teatro trupėje, su 
ja važinėjame po įvairius festi-
valius, ne vieną vaidmenį turiu 
senjorų teatre, – pasakoja mote-
ris. – Dar paveikslus tapau, pa-
puošalus darau.“ Bet sužinojusi 
apie artėjančią abilimpiadą taip 

(nukelta į 5 psl.)

Susitinkame advento lai-
kotarpiu, kuris, atrodytų, turi 
būti susikaupimo, nusirami-
nimo metas, bet panašu, kad 
prieš Kalėdas žmonės dar la-
biau įsitempia – skuba atlikti 
nebaigtus darbus, pirkti dova-
nas, visi pavargę...

Iš tiesų advento laikas yra 
skirtas tam, kad žmogus susiran-
kiotų pats save, išsibarsčiusį po 
pasaulį, kuris iš esmės yra paties 

susikurtas. Deja, dažniausiai vi-
si kažkur skuba, yra pikti, nelai-
mingi, amžinai nepatenkinti da-
bartimi. O kai kažkas netenki-
na, tada atsiranda pyktis, nera-
mumas, nesantarvė. Stabtelkime 
ir paklauskime, vardan ko mes 
visa tai darome. Juk niekam ne 
paslaptis, kiek paskui tų dova-
nų, kurias masiškai perkame, yra 
perdovanojama, kiek jų keliauja į 

(nukelta į 5 psl.)

Tolerancijos link

Kalėdų laikotarpiu visa-
da norisi tikrumo, dvasinės 
atramos. Dažnai tuo metu 
atsisukame į bažnyčią, ku-
rioje ieškome atsakymų į eg-
zistencinius klausimus. O jie 
visais laikais tie patys – kas 
yra gyvenimo prasmė ir kur 
ieškoti laimės. Kalbamės su 
Vilniaus Švč. M. Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo baž-
nyčios klebonu Vytautu Ra-
paliu.

Kalėdinis vainikas.
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

„Ir kai debesys pražysta mariomis žvaigž-
džių...“

Kiek pamenu keliones iš miesto į kaimą pas tėvelius 
Kūčių vakarą, visuomet slidinėdavome pliku ledu. Lau-
kai ne visada baltuodavo, bet ledas blizgėdavo ant kelio 
kaip veidrodis. Ledas ir žvaigždės danguje sukurdavo 
paslaptingą ateinančių švenčių nuotaiką. Kūčių vaka-
ras – tai paskutinis gamtos merdėjimo taškas, jos ny-
kimo pabaiga, didžiausio gamtos nuovargio metas mū-
sų klimato juostoje. Išgyventi šį momentą reikėjo daug 
pastangų, taip atsirado aukštesnę energetiką kurian-
čios tradicijos: visų šeimos narių susirinkimas prie ben-
dro stalo. Nuoširdžiai bendraudami mes apsikeičiame 
energija, atsinaujiname fiziškai ir dvasiškai. Tai vaka-
ras, skirtas tarpusavio santarvei, atsiprašymui. Susėdi-
mas prie bendro stalo, dalijimasis duona bei tarpusavio 
meile, buvimas kartu šiltame kambaryje ar prie plaz-
dančios ugnies židinyje sukurdavo atmosferą, kurioje 
atsiverdavo pirmapradė Kūčių vakaro esmė. Šiandien 
mes ją jau primiršome ir įsisukame į visas mūsų tradi-
cijas paminantį antikalėdinį ratą, susipriešiname ne tik 
su gamtoje vyraujančia rimtimi, bet ir su didžiulio kos-
minio virsmo dovana. Šviesos stygius gamtoje nedaro 
mums tokio neigiamo poveikio, kiek mes patys, gyven-
dami triukšme ir nesibaigiančių šviesų, mirgančių gir-
liandų, mums svetimų fejerverkų chaose. Po tokio dirb-
tinio „džiaugsmo“ maratono esame išsekę, pikti, tuščio-
mis širdimis ir piniginėmis. 

Turbūt nedaugelis iš mūsų atsimena, kad mūsų 
protėviai prie Kūčių stalo sėsdavo tik danguje sužibus 
žvaigždei Vakarei. Dabar jau beveik nieko mums ne-
reiškianti ši tradicija žmonijos priešistorėje turėjo didžiu-
lę prasmę. Tuo metu sėsdami prie Kūčių stalo, mes lyg 
sulaukiame Dangaus pritarimo, tarsi susivienijame su 
virš mūsų esančiu pasauliu. Ką gi mes pirmiausia pa-
matome pakėlę akis ten, kur „marios žvaigždžių“? Mū-
sų protėviai turbūt stebėjo dangų daug dažniau ir jiems 
beveik prieš 6 000 metų kilo būtinybė tas žvaigždes tvar-
kingai sugrupuoti. Jie taip pat pastebėjo, kad vasarą ir 
žiemą danguje mirksi skirtingi žvaigždžių nėriniai, išsi-
dėstę per dangų nusidriekusiame šviesiame ruože. Taip 
„gimė“ žvaigždynų pavadinimai, tarp jų – ir Paukščių 
takas. Žiemą virš mūsų galvų driekiasi nemažai paukš-
čių vardais pavadintų žvaigždynų. Savo patirtis lietu-
viai sudėjo net į liaudies dainas, kuriose dažni gulbės, 
povo įvaizdžiai (viena iš tokių – lietuvių liaudies daina 
„Po tėvulio dvarą povas povinėja“). 

Esame girdėję, kad prie Kūčių stalo kartu renkasi 
ir į Dausas iškeliavusieji, kuriems dar ir šiandien pa-
dedama lėkštė su stalo įrankiais bei paliekama tuščia 
kėdė. Kaip išėjusieji patenka į mūsų ar savo buvusius 
namus? Visą šį paslaptingą sugrįžimą mūsų protėviai 
paaiškina taip pat pasitelkę paukščių, kurių gausu žie-
mos danguje, įvaizdį. Religijotyrininkas Gintaras Be-
resnevičius taip pat yra pastebėjęs, kad Kūčių naktį at-
skriejusios protėvių vėlės prie židinio pabarstytuose pe-
lenuose palieka paukščių kojų pėdsakus. Buvo mano-
ma, kad paukščio įvaizdis padėdavo žmonėms surasti 
dangaus ir žemės vienybę. Galime sutikti su šiais teigi-
niais, galime ir ne. Tik net praėjus šimtmečiams nuo to-
kio žemės ir dangaus, gyvenančiųjų ir išėjusiųjų vieny-
bės supratimo beveik niekas nepakito. Mes ir šiandien 
turime daug su šiais išgyvenimais susijusių klausimų, į 
kuriuos nei mokslas, nei religija negali tiksliai atsakyti. 
O gal ir nereikia. Man labai džiugu, kad pavargę nuo 
miestų triukšmo, vis dažniau žmonės keliasi gyventi į 
užmiesčius ar savaitgaliais sugrįžta į sodybas. Manau, 
jie Kūčių ar Kalėdų vakarą pakėlę akis į dangų, tikrai 
keliaus kartu su Paukščių tako žvaigždynų žvaigždė-
mis, kurdami savo širdyse kosminę Ramybę...

Kai pražysta debesys

Apie ta
i, 

kas jau
dina

�� Aldona Petkienė „Bi-
čiulystei“ parašė apie įspū-
dingą kelionę į Pakruojo dva-
re vykstantį šviesų festivalį. 

Rytas išaušo rudeniš-
kai šlapias, bet Šilutės ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
keliautojų tas negąsdino, 
visas 100 rinkosi draugijos 

kieme, kur jų laukė 2 au-
tobusai, vežantys Pakruo-
jo dvaro link. 

Pirmininkės Laimos 
Micienės laukė didelė at-
sakomybė – pasirūpinti ne 
tik keleivių saugumu ke-
lionėje, bet ir kad visi 100 
būtų skaniai bei sočiai pa-

maitinti gražioje Vikšnė-
nų gyvenvietėje esančia-
me „Barvilio“ bare. 

Vakarui artėjant Pak
ruojo dvare visų laukė dar 
neregėto dydžio ir grožio 
didieji Kinijos žibintai „Vi-
satos ženklai“. Jie čia bus 
iki sausio 5 d. Šiame fes-

Šilutės neįgalieji Pakruojo dvare vykstančiame šviesų festivalyje patyrė daug įspūdžių.

Šilutė:

tivalyje visus džiugino di-
džiulėje teritorijoje ratu iš-
sirikiavę zodiako ženklai, 
šokiai su drakonu, iš šir-
dies gelmių kylantys norai, 
šaunūs artistų pasirodymai. 

Kiekvienas atvykęs ga-
lėjo susirasti jam sėkmę 
atnešantį simbolį ateinan-
tiems metams. Tris valan-
das pavaikščioję po par-
ką, gražių žibintų šviesoje 
skanavę siūlomus gardu-
mynus, pavargę ir apsvaigę 
nuo įvairiaspalvių žibintų 
šviesos išvykome į namus. 
Už nuostabią kelionę dėko-
jame pirmininkei L. Micie
nei, o už saugų sugrįžimą 
ir dėmesį neįgaliam žmo-
gui – UAB „Šilutės auto-
busų parko“ vairuotojams 
L. Kaktai ir S. Kraučenkai. 
O mes liekame laukti gra-
žiausių žiemos švenčių. 

Apsilankė šviesos festivalyje

�� Laimutė Kasparavi-
čienė su „Bičiulystės“ skai-
tytojais dalijasi smagiomis 
adventinės popietės akimir-
komis.

Nors už lango dangus 
dar pilkas ir į žemę lietutis 
vis smelkias, visi laukiam 
šaltuko ir sniego, visi lau-
kiam šventų Kalėdų.

Kretingos rajono neį-
galiųjų draugija šiltai pa-
sitiko svečius iš Palan-
gos ir Kėdainių neįgalių-
jų draugijų, kurie atvažia-
vo į advento popietę. Visi 
atvyko pasipuošę, links-
mi, o mūsiškių su plačio-
mis šypsenomis prigužėjo 
pilna salė.

Adventinę popietę pra-
dėjo Kretingos rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkas Antanas Juškėnas. 

Po šiltų žodžių sceną už-
valdė linksmas karteniš-
kių mini spektaklis. Ši 
veikla finansuojama Ne-
įgaliųjų reikalų departa-
mento pagal Kretingos r. 
neįgaliųjų draugijos pa-
rengtą projektą. Žiūrovus 
savo dainomis džiugino 
Palangos neįgaliųjų drau-
gijos ansamblis. Ypač vi-
sus sužavėjo sodrus jauno-
jo atlikėjo Nedo Norman-
to balsas ir nedingstantis 
jo optimizmas. Plojimais 
po kiekvienos dainos bu-
vo palydėtas ir iš Kėdainių 
atvykęs ansamblis.   

Gera dalytis laimingo-
mis akimirkomis su žiūro-
vais, svečiais ir savais. Ge-
ra matyti jų veiduose ste-
buklingos nakties lauki-

mą, tikėjimą Dievu ir pa-
čiu savimi.

Popietės dalyviai buvo 
apdovanoti simbolinėmis 
dovanėlėmis ir pakviesti 
pabendrauti prie bendro 

Kartenos neįgalieji parodė mini spektaklį. 

Kretinga: 

stalo. Pasižadėjome neuž-
miršti vieni kitų, bendrau-
ti, dalytis džiaugsmais.

Šv. Kalėdos – stebuklų 
ir vilties naktis. Tegu ji ap-
lanko kiekvieną iš jūsų. 

Kalėdų belaukiant

�� Rasa Stankevičienė 
„Bičiulystei“ parašė apie 
Kėdainiuose vykdomą spor-
to projektą. 

Kėdainių rajono para-
plegikų asociacija toliau 
vykdo projektą „Sportas 
mus išlaisvina“, kurį pa-
rengė pirmininkė Alma 
Margevičienė. Šis projek-
tas iš dalies finansuojamas 
Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos lėšomis.

Projektas patvirtintas 
4 metams. Jau nuo šių me-
tų antro pusmečio asocia-
cijos nariai pradėjo jį vyk-
dyti. 2 kartus per savaitę 
neįgalieji, padedami ins-
truktorių, treniruojasi tre-
niruoklių salėje ir plauki-
mo baseine. Iki šių metų 
pabaigos įsigysime sėdin-
tiems neįgaliojo vežimėly-
je skirtą treniruoklį, kuris 
bus neįgaliesiems skirtoje 
poilsio aikštelėje. Juo bus 
galima naudotis šiltuoju 
metų laiku.

Liepos mėnesį vyko re-
gioninės neįgaliųjų sporti-

Projektas tik įsibėgėja

nės žvejybos varžybos prie 
neįgaliesiems skirto tven-
kinio. Jose dalyvavo net 
36 žvejai iš Kėdainių, Pa-
nevėžio, Ukmergės, Kau-
no ir Kupiškio. 

Rugsėjo 1626 dieno-
mis net 40 judėjimo ne-
galią turinčių kėdainiškių 
dalyvavo jiems surengto-
je sporto stovykloje Mon-
ciškėse.

Taip pat mokėmės 
sportinių šokių. Pirmiau-
sia atlikome mankštos pra-
timus, paskui mokėmės 
makarenos ir salsos. Mo-

kymuose dalyvavo 20 as-
menų, visi liko labai pa-
tenkinti.

Kėdainių kultūros cen-
tro Vilainių skyriaus sa-
lėje vyko renginys, skir-
tas Tarptautinei neįgalių-
jų dienai paminėti. Į sceną 
renginio vedėjai pakvie-
tė VšĮ ,,Stok ir šok“ šokių 
mokytojus Jurgitą ir Tomą 
Jančorus iš Vilniaus. Jur-
gita ir Tomas tuoj pat iš-
judino visą salę – parodė 
sėdimojo rokenrolo jude-
sius. Keletą kartų pasikar-
toję, netrukus susirinku-

sieji šoko su muzika. Tuo 
metu ant scenos šoko už-
siėmimų ,,Šokime kartu“ 
dalyviai, paraplegikų or-
ganizacijos nariai, jau ge-
rai įvaldę šokio judesius. 
Jie, o kartu ir salėje sėdin-
tys, dar pašoko makareną. 
Šokėjai buvo palydėti gau-
siais plojimais.

Ekspertai įvertino šį 
projektą kaip kokybiškai 
efektyvų ir ekonomišką. 
Asociacijos nariai akty-
viai dalyvauja numatyto-
se veiklose. Jas vykdysime 
dar tris metus.

Šokių mokytojai Jurgita ir Tomas parodė sėdimojo rokenrolo judesius.

Kėdainiai:
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Animacinių filmų kūrėjai re-
žisieriai Valentas Aškinis 
ir Jūratė Leikaitė-Aškinie-
nė, Vilniuje įkūrę Animaci-
jos mokyklą, sako, kad prob-
lemos, su kuriomis susiduria 
tėvai, auginantys specia liųjų 
poreikių turintį vaiką, jiems 
visu didumu iškilo, kai jų 
Dauno sindromą turinčiam 
sūnui Rapolui sukako penke-
ri. Noras padėti sūnui tobulė-
ti tapo didelių ieškojimų, atra-
dimų ir nusivylimų pradžia.

Viltis, įveikusi neviltį
Jūratė ir Valentas, paklaus-

ti, ar jiems teko pažinti negalią 
turinčių žmonių, kol dar netu-
rėjo Rapolo, sako, kad su neį-
galiaisiais nebuvo labai artimai 
pažįstami. Tiesa, Jūratės mama 
35erius metus dirbo neįgaliųjų 
internatinėje mokykloje, tad to-
kių vaikų Jūratė pamatė anksti, 
o Valentui buvo tekę dirbti su 
talentinga scenariste Eligija Vo-
lodkevičiūte, turinčia negalią. 
Tačiau kai gimė Rapolas, trečia-
sis Aškinių vaikas jų gyvenimas 
ir kūrybiniai darbai įgavo kitą 
pagreitį. Kūrėjai skaudžiai paju-
to tolerancijos ir supratingumo 
negalią turinčiajam stoką. 

„Kai laukiausi Rapolo, nesi-
dariau jokių tyrimų, sakiau, kaip 
Dievas duos, taip ir bus“, – pa-
sakoja Jūratė. O sužinojusi, kad 
sūnelis gimė su Dauno sindro-
mu, moteris tyliai sau pamanė, 
kad Dievas norėjo jai kažką pa-
sakyti. „Kai gimė Rapolas, mes 
ne tik nežinojome, ar jis vaikš-
čios, ar kalbės, ar mokės ką nors 
daryti savarankiškai, svarbiau-
sia, nežinojome, ar sūnelis gy-
vens“, – pasakoja Jūratė.

Keturis mėnesius Aškinių 
pagrandukas buvo tarp gyvy-
bės ir mirties. Berniuką opera-
vo. Po operacijos – sunkus svei-
kimo metas. Tėvams rūpėjo, ar 
sūnus judės, ar reaguos į aplin-
ką. „Mano mama vis melsdavo-
si, kad tik Rapoliukas vaikščiotų. 
Jis ilgai nevaikščiojo, atsistojo ir 
pradėjo eiti tik ketverių metu-
kų“, – pasakoja Jūratė. 

Iki penkerių Rapolas ir ne-
kalbėjo. Tėvai vežiojo pas logo-
pedus, o jis tylėjo. O kai prabilo, 
ėmė kalbėti nesustodamas. Va-
lentas pasidžiaugia, kad mokyto-
ja neseniai pagyrė Rapolą, jog šis 
sklandžiai, su intonacija padek
lamavo gana sudėtingą eilėraštį.

Jūratė sako, kad dabar jiedu 
su Valentu neįsivaizduoja savo 
gyvenimo be Rapolo, o jam gi-
mus abudu jautėsi labai vieniši, 
negavo jokios informacijos, kaip 
ugdyti neįgalų vaiką, kokios jo 
galimybės, o ir iš aplinkinių, 
net iš giminių prisiklausė vis-
ko. Berniukas auga labai drau-
giškas, greitai pritampa naujo-
je aplinkoje, tačiau bėda ta, kad 
ne visada ta nauja aplinka jį prii-
ma. Rapoliukui teko pakeisti net 
kelis vaikų darželius. „Mes visą 
laiką bandome sūnų integruo-
ti į bendrojo ugdymo įstaigas, 
nes jis gerai kalba, yra vikrus, 
bet labai greitai išgirstame, kad 
esame nepageidaujami“, – pasa-
koja Jūratė.  

Kitoks vaikas trukdo ar 
padeda

Per 8 metus tėvams taip ir ne-
pavyko pasiekti, kad Rapolas ga-
lėtų lankyti bendrąją grupę vai-
kų darželyje ar mokykloje. Šiuo 
metu jis mokosi Palaimintojo 
Teofilio Matulionio gimnazijos 
specialiojoje klasėje. Darželyje 
tėvams labai greitai pasakė, kad 
Rapolas trukdo, bendrojo ugdy-
mo mokyk los direktorius pasitei-
sino, jog jų mokykloje dirba per 
mažai mokytojų padėjėjų, kad 
vaikas, turintis Dauno sindromą, 
galėtų mokytis bendrojoje klasė-
je. „Tačiau kai klasėje yra kitoks 
vaikas, kiti vaikai išmoksta glo-
boti, atjausti... Į mūsų mokyk lėlę 
buvo atėję mokinių iš bend rojo 
ugdymo mokyklos, tarp jų buvo 
berniukas, turintis specialiųjų po-
reikių, – sako Jūratė. – Mergaitės 
mane įspėjo, kad jis pieš atskirai, 
o jei ko nors nesupras, jos jam pa-
aiškins.“ O berniukas piešė labai 
gražiai... Jūratė sako, kad žavėjo-
si ir klasės draugų supratingumu, 
ir mokytojos požiūriu: „Mes vi-
si viena klasė, mes visi drauge!“ 

Rapolas smalsus, jam pamo-
koje kyla daug įvairiausių klau-
simų. Kai mokytoja nespėja at-
sakyti, pasidaro nuobodu ir jis 
pradeda triukšmauti. Jūratė sa-
ko, kad Rapolas galėtų lankyti 
šokių būrelį. Deja, tokio, kuris 
priimtų šokti kartu su kitais vai-
kais, nepavyksta rasti. Muzikos 
mokyklėlėje „Yamaha“ Rapolui 
taip pat neatsirado vietos. Jūratė 
sako, kad labai sunku surasti to-
kią meninės veiklos vadovę, ku-
ri drąsiai priimtų į bendrą būrį ir 
specialiųjų poreikių turintį vaiką. 
Labai sunku rasti ir informacijos 
apie tai, kur vaikai, turintys spe-
cialiųjų poreikių, galėtų lavintis, 
tobulėti. „Sužinome iš portalų, 
kokius vaistus gerti, o žinių, pa-
keliančių nuotaiką, labai trūks-
ta“, – dalijasi patirtimi J. Aški-
nienė. Ypač informacijos trū-
ko tuomet, kai sūnus gimė. „Tas 
metas pats juodžiausias mano gy-
venime. Iš medikų gavau tik to-
kios žlugdančios literatūros, ku-
rią paskaičius nebesinorėjo gy-
venti“, – prisimena ji. Vėliau Jū-
ratė pradėjo informacijos ieškoti 
pati, susirado Žmonių su Dauno 
sindromu ir jų globėjų asociaci-
ją, bet ieškojimai tęsiasi ir dabar.

„Tolerancijai – taip, 
smurtui – ne“

Negalėdami integruoti sū-
naus į bendrąsias vaikų grupes 

net kai jam sukako 5eri, Aški-
niai sumanė projektą „Toleran-
cijai – taip, smurtui – ne“. „Tai 
kūrybinis festivalis, jungiantis 
daug miestų, mes stengiamės 
per animaciją surasti sąlyčio taš-
kų tarp negalią turinčių ir svei-
kų vaikų. Norėjome, kad Rapo-
las bendrautų su visais vaikais, 
matytų, kaip jie žaidžia, dalijasi 
daiktais, žaislais, maistu, girdė-
tų, kaip jie kalbasi. Mums labai 
to trūko“, – pasakoja moteris. 

Dirbdami pagal projektą Aš-
kiniai apvažiavo daug bendrojo 
ugdymo ir specialiųjų mokyklų. 
Jų organizuojamuose renginiuo-
se dalyvavo šimtai vaikų. Valen-
tas pasakoja, kad vasaros stovyk
loje visi kūrė filmą „Dvylika 
brolių, juodvarniais laksčiusių“. 
Vaikai buvo įvairaus amžiaus, 
bet kiekvienas pagal savo suge-
bėjimus gavo užduotis – scenas, 
kurias galėjo nupiešti. Piešė visi: 
vienas – paukštį, kitas – sparną, 
trečias – Elenytę, ir viskas buvo 
sujungta į animacinį filmą. 

Jūratė sako, kad projektas kė-
lė minčių, jog mokyklose, kurio-
se yra klasės specialiųjų porei-
kių turintiems vaikams, peda-
gogai nesistengia visų vaikų su-
jungti į bendrą veiklą. Tik vasarą 
Aškiniams pavyko dirbti su vi-
sais vaikais kartu. „Specialiojo-
je „Atgajos“ mokykloje, kur vi-
si vaikai turi didesnę ar mažesnę 
negalią, dirbome atskirai su ma-
žesniais vaikais ir su vyresniais. 
Kūrėme net du filmus. Buvo la-
bai įdomu. Kai vaikai nelabai 
mokėdavo nupiešti, nuspalvin-
davo piešinį, kurį mes duodavo-
me“, – pasakoja Jūratė. Buvo ir 
vaikų, sergančių cerebriniu pa-
ralyžiumi. Jiems nebuvo papras-
ta dirbti su pieštukais, teptukais. 
Jūratė prašydavo jų nupiešti tik 
brūkšnį – kiekviename lape vis 
kita spalva. Mokytoja stebėjosi: 
ką darysite kalėdiniame filme su 
visais tais piešiniais? „Iš jų bus 
saliutas!“ – pasakė Jūratė. Fil-
me visi vaikų margumynai pui-
kiausiai tiko. 

Jūratė ir Valentas dirbo ir su 
silpnaregiais vaikais ir žavėjosi, 
kaip šie stropiai piešia dideliais 
storais spalvikliais, kaip jaučia 
spalvas.

Mums besikalbant iš mokyk
los grįžo Rapolas. Padovanojau 
jam knygutę, o jis stipriai mane 
apsikabino. Iš berniuko sklido 
tokia jauki šiluma, toks gerumas, 
kad nesinorėjo išeiti. 

Eglė KulvIEtIENė

Tolerancijos link Kaip aš pažinau negalią

Noras padėti sūnui vedė 
netikėtų atradimų link

Valentas ir Jūratė, gimus sūnui Rapolui, įkūrė animacijos studiją, kurioje spe-
cialiųjų poreikių turintys vaikai ugdomi kartu su visais. 

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos sukviesti susirinko jos nariai iš visų 
seniūnijų.

�� Panevėžio rajono neįgaliųjų 
draugijos narys Juozapas Levic-
kis su „Bičiulystės“ skaitytojais da-
lijasi šiltos šventės įspūdžiais. 

Tarptautinės neįgaliųjų die-
nos proga Panevėžio rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
Aurelija Petronienė sukvietė na-
rius iš visų seniūnijų į Ramyga-
los kultūros centrą. Minėjime 
dalyvavo Seimo narys Petras 
Nevulis, rajono meras Povilas 
Žagunis, savivaldybės tarybos 
narės, seniūnijų atstovai, Socia
linės paramos skyriaus vedėja 
Virginija Savickienė. Svečiai ne-
gailėjo šiltų žodžių. Už ilgame-
tį darbą ir organizacijos veiklą 
Panevėžio r. meras P. Žagunis 
draugijos pirmininkę A. Petro-
nienę apdovanojo padėkos raštu. 
Ramygalos kultūros centro di-
rektorė ir renginio vedėja Lore-

ta Kubiliūnienė pasirūpino pui-
kiu šventės scenarijumi. Rengi-
nys prasidėjo Karolinos Raziū-
nienės atliekamu kūriniu „Ačiū, 
kad šalia esi“. 

Savo programą dovanojo 
Ramygalos gimnazijos mokslei-
viai ir merginų modernaus šokio 
grupė. Upytės amatų centro di-
rektorė Aušra Sidorovienė ir ko-
lektyvo „Vešeta“ (vadovas Sta-
sys Sargautas) susirinkusiuosius 
pasveikino kūriniu „Mūsų die-
nos kaip šventė“. Programą do-
vanojo neįgaliųjų draugijos ko-
lektyvas „Jod vingė“, vadovauja-
mas G. Kiselienės, ir Karsakiš-
kio seniūnijos grupė, vadovau-
jama V. Jonušienės. Renginio 
svečiai buvo apdovanoti drau-
gijos narių sukurtais darbeliais, 
suvenyrais. Gera visiems nors 
trumpai pabūti kartu. 

Gera pabūti kartu
Panevėžio r. 

Druskininkiečiai nuotaikingai paminėjo Neįgaliųjų dieną.

�� „Bičiulystei“ atsiųstame laiške 
Ramutė Saveikienė pasidalijo Ne-
įgaliųjų dienos minėjimo įspūdžiais. 

Tarptautinę neįgaliųjų dieną 
paminėjo ir Druskininkų savi-
valdybės neįgalieji. Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Raimun-
das Tenenis pasveikino susirin-
kusius bičiulius ir palinkėjo būti 
sveikesniems, daugiau bendrau-
ti, iškilusias problemas spręs-
ti kartu. Tylos minute buvo pa-
gerbti iškeliavusieji Amžinybėn.

Buvo malonu ne tik matyti, 
kad susirinko daug žmonių, bet 
ir žinoti, kad jie aktyviai daly-
vauja renginiuose, programose, 
kuriose parodo savo talentus, su-
gebėjimus, džiugina ne tik mū-
sų, bet ir visų aplinkinių širdis. 
Tikiu, kad kiekvienas iš mūsų 
gali pasimokyti stiprybės, tvir-
tumo, gebėjimo priimti iššūkius. 
Druskininkų savivaldybės vardu 

neįgaliuosius pasveikino Soci-
alinės paramos skyriaus vedėja 
Marytė Sasnauskaitė.

Eilėmis renginio dalyvius 
sveikino ir sutrikusio intelekto 
bendrijos „Viltis“ pirmininkė 
Loreta Sadauskienė su savo ko-
manda. Nepamiršta pasveikinti 
ir jubiliatus, negalėję ateiti neį-
galieji aplankyti namuose. 

Draugijos ansamblio „Rasa“ 
vadovas Algimantas Padegimas 
nuotaiką skaidrino dainomis. 
Prie arbatos, kavos puodelio ren-
ginio dalyviai dalijosi įspūdžiais, 
rūpesčiais ir džiaugsmais. Dėko-
jame renginį parėmusioms įmo-
nėms ir organizacijoms.

Už Druskininkų savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos narius 
ir visus negalią turinčius žmo-
nes Švč. Mergelės Marijos Škap
lierinės bažnyčioje buvo aukotos 
šv. Mišios. 

Turime ko vieni iš kitų 
pasimokyti

Druskininkai:
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Daktaras
Aiskauda

Kūčios laikomos išskirtine 
šeimos susibūrimo ir san-

tarvės (susitaikymo) švente. Pa-
gal tradiciją per Kūčias valgoma 
12 pasninkiškų patiekalų (ne-
vartojami kiaušiniai, mėsa, pie-
nas, grietinė, sviestas), tikintis, 
jog kiekvienas ateinančių metų 
mėnuo bus sotus.

Kūčių vakarienė valgoma 
Kalėdų išvakarėse (gruodžio 24 
d.), paskutinę advento dieną. Se-
niau galiojo nuoroda, kad Kūčios 
turėtų prasidėti ne anksčiau kaip 
18–19 val., kai pateka Vakari-
nė žvaigždė. Kūčios siejamos su 
kūdikėlio Jėzaus gimimo išva-
karėmis bei šviesiojo paros me-
to trumpėjimo pabaiga. 

Svarbiausia –  
nepersivalgyti

Niekur nėra nuorodos, kad 
per Kūčias būtina suvalgyti vis-
ką, kas tik yra ant stalo ar šaldy-
tuve. Juk kas liks po šios šventi-
nės vakarienės – ne bėda, – ga-
lės palaukti Kalėdų.

Tarkime, kad vien šio pata-
rimo jums nepakanka, kad ne-
persivalgytumėte. Tuomet tu-
rėkite kantrybės ir susipažinki-
te bent su keletu tiesų apie per-
sivalgymą.

Maisto perteklius – smūgis 
sveikatai

Maisto perteklius labai ap-
sunkina virškinimo sistemą ir ji 
nebegali gerai dirbti, todėl žmo-
gaus organizmas iš didelės mais-
to masės įsisavina nedaug mais-
tinių medžiagų. Antra vertus, 
persivalgymas sunaudoja labai 
didelį kiekį energijos (iki 60 %!), 
maitinantis normaliai, virškini-
mui pakanka vos 10 % energijos.

Pastabos: 
a) nuolat persivalgant paky-

la arterinis kraujospūdis, nutun-
kama (dėl persivalgymo nutunka 
net 95 % žmonių, dėl kitų prie-
žasčių – vos 5 %), susergama ate-
roskleroze, gastritu, skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opalige, 
inkstų, kepenų ir tulžies pūslės 
ligomis, podagra, cukralige ir ki-
tomis ligomis,

b) nuo gausaus valgio pras-
tėja nuotaika, atsiranda bendras 
nuovargis, pasidaro sunku kvė-
puoti, pradeda skaudėti išsipūtu-
sį skrandį, pykina,

c) kartais dėl persivalgymo 
taip pablogėja sveikata, kad tenka 
kviesti greitąją medicinos pagalbą.

Įsidėmėtina:
1) valgant paskubomis, kal-

bant ir mažai kramtant, suval-
goma daugiau;

2) sotumo pojūtis atsiranda 
ne tuojau pat, kai maistu užpil-
domas skrandis, o praėjus bent 
20 minučių;

3) pakilti nuo stalo dera ne 
tuomet, kai jaučiatės pasisotinę 
visu 100 %, o kai dar šiek tiek 
norisi valgyti.

Paprasti, bet  
efektyvūs persivalgymo  

saugikliai
 Kūčių rytą reikėtų papus-

ryčiauti kaip įprasta, dieną ne-
vengti nei priešpiečių, nei pietų 
ir jokiu būdu ne badauti ruošiant 
skrandį Kūčių vakarienei, ku-
rioje teks įveikti dvylika valgių;
  Žinoma, Kūčios turė-

tų prasidėti nuo kalėdaičio lau-
žymo ritualo, paskui nereikėtų 
skubėti prie pageidaujamo val-
gio prieš tai neišgėrus šiltos ar-
batos arba paprasto vėsaus van-
dens. Vienoks ar kitoks gėri-
mas suaktyvins virškinimo sis-
temą (skrandyje išsiskirs skran-
džio sultys kartu su fermentais, 
padedančiais virškinti suvarto-
tą maistą); beje, suvalgius ma-
žą kąsnelį sauso maisto, skran-
dis bus pustuštis ir norėsis dar 
valgyti; 
 prieš Kūčių pradžią reiktų 

vengti sulčių, limonado, kom-
poto, nes juose esantis nemažas 
cukraus kiekis, greitai patekęs į 
kraują, smegenims „įjungs“ so-
tumo signalą;
 valgyti pradėti reikėtų nuo 

kokio nors šalto užkandžio, pvz., 
nuo šviežių ar virtų daržovių sa-
lotų, raugintų burokėlių, po to 
galėtų būti valgomi krakmolo 
turintys patiekalai, miltiniai val-

giai, kruopų, makaronų salotos, 
paskiausiai reikėtų valgyti mais-
tą, turintį baltymų (silkė, žuvis). 
Beje, užuot valgius geriau rei-
kėtų ragauti (svarbu įprasti prie 
mažų porcijų, neskubėti, maistą 
gerai sukramtyti); 
 saldžiais patiekalais, pvz., 

spanguolių, džiovintų vaisių ki-
sieliumi, aguonų piene pamir-
kytais kūčiukiais reikėtų pasi-
mėgauti tik Kūčių vakarienės 
pabaigoje;
 po deserto jokiu būdu ne-

sumanyti vėl grįžti prie silkės ar 
koldūnų su grybais.

Receptų pavyzdžiai su 
komentarais

Aguonpienis
Jam paruošti reikės: 1 stikli-

nės aguonų, 1/2 stiklinės cuk
raus ir virinto vandens. Daroma 
taip: aguonos užplikomos ver-
dančiu vandeniu ir apie 2–3 va-
landas brinkinamos. Po to van-
duo nupilamas, aguonos sugrū-
damos arba keletą kartų perma-
lamos mėsmale. Galutiniame 
etape įpilama virinto atšaldyto 
vandens ir pasaldinama. Papras-
tai su aguonpieniu valgomi kū-
čiukai (jei kūčiukai kieti, jie pa-
mirkomi aguonpienyje).

Aguonos turi raminančių 
(raminamasis efektas tiks nemi-
gos varginantiems žmonėms), 
nuskausminančių, antibakteri-
nių savybių. Aguonose yra iki 
24 % baltymų, daug Omega6 
riebalų rūgščių, geležies ir fos-
foro, kuris padeda palaikyti tin-
kamą kaulų ir raumenų būklę. 
Taip pat aguonose yra kalcio ir 
magnio, būtinų smegenų veiklai, 
daug skaidulų, skatinančių žar-
nyno judesius. Sėklose esantys 
baltymai bei cukrus, pridėtas į 
aguonpienį, gali stimuliuoti se-

rotonino, gerinančio miego ko-
kybę, išsiskyrimą.

Paaiškinimas: serotoninas – 
audinių hormonas; jo yra auga-
luose, širšių, skorpionų, gyvačių 
ir kai kurių kirmėlių liaukose; jis 
svarbus nervinių impulsų skli-
dimui, kraujo krešėjimui, regu-
liuoja kraujagyslių traukimąsi ir 
plėtimąsi, mažina kapiliarų pra-
laidumą, skatina žarnų judesius.

Spanguolių kisielius
Šiam gaminiui reikės: 1 sti-

klinės spanguolių, 1 litro van-
dens, 150 gramų cukraus, 1/2 
stiklinės krakmolo, šiek tiek ci-
namono ir gvazdikėlių (nebū-
tinai). Iš perrinktų, nuplautų ir 
sumaigytų uogų išspaudžiamos 
sultys. Liekanos užpilamos van-
deniu ir pavirinamos su cukru-
mi bei prieskoniais. Perkošto 
nuoviro ir sulčių turi būti 1 li-
tras. Nuoviras užvirinamas, su-
pilamas išleistas krakmolas, už-
virinama ir supilamos išspaus-
tosios sultys. Įmaišius daugiau 
krakmolo, išverdamas tirštas 
kisielius.

Spanguolės ir iš jų pagamin-
tas gėrimas turi daugiausiai anti-
oksidantų lyginant su kitais vai-
siais ar vaisių sultimis. Spanguo-
lėse yra vitaminų C (15 %), E (6 
%), K (6 %), B6 (3 %), skaidulų 
ir kitų biologiškai aktyvių me-
džiagų. Spanguolės padeda ap-
sisaugoti nuo šlapimo, kvėpa-
vimo takų infekcijų, akmenų 
susidarymo, mažina širdies ir 
kraujagyslių ligų riziką, apsau-
go nuo skorbuto ir dantų ėduo-
nies, skrandžio opaligės, padeda 
sergant peršalimo ligomis, tinka 
nutukimo, širdies ligų ir vėžio 
profilaktikai. Taip pat spanguo-
lės mažina blogojo cholesterolio 
koncentraciją, palaiko arba didi-
na gerojo cholesterolio koncen-
traciją, mažina kraujo plokštelių 
sukibimą.

Lazdynų riešutai su me-
dumi

Lazdyno riešutų vitaminų 
sąrašas: vitamino A – 5 mik
rogramai (mkg), vitamino E – 
26,29 miligramai (mg), vitami-
no K – 9 mkg, vitamino B1 – 
0,39 mg, vitamino B2 – 0,21 mg, 
vitamino PP – 1,35 mg, vitami-
no B6  – 0,31 mg, folio rūgšties 
(vitamino Bc) – 71 mkg, vita-
mino B3 – 1,15 mg, vitamino 
H (biotino) – 35 mkg, vitami-
no C– 3 mg. Šiuose riešutuose 

Kad Kūčių stalas šventinę nuotaiką 
pakeltų, o ne sugadintų

gausu aukštos kokybės baltymų 
ir skaidulų, didelis kiekis fola-
to, kalcio, magnio ir kalio, labai 
daug antioksidanto proantocia-
nidino, kurio poveikis 20 kartų 
stipresnis nei vitamino C ir 50 
kartų nei vitamino E. Šis anti-
oksidantas stiprina kraujagyslių 
sieneles, prisideda gydant šir-
dies kraujagyslių ligas, žemina 
arterinį kraujospūdį, atitolina 
demenciją. 

Paaiškinimas: demencija – 
silpnaprotystė, ištinkanti norma-
lios psichikos žmogų dėl aukštų-
jų psichinių funkcijų nepakan-
kamo išsivystymo arba visiško 
išnykimo; priežastys – įvairios 
ligos ir liguistos būsenos, kurios 
galvõs smegenų žievėje sukelia 
negrįžtamų pakitimų.

Šiuolaikiniai moksliniai ty-
rimai patvirtino, kad medus dėl 
savo unikalios sudėties (jame 
rasta per 300 bioaktyvių me-
džiagų) tikrai yra veiksminga kai 
kurių ligų profilaktikos ir gydy-
mo priemonė, tinkanti įvairaus 
amžiaus žmonėms. Medumi 
gydomasi kiek ilgiau negu che-
miniais preparatais, tačiau re-
tai sulaukiama vadinamųjų ša-
lutinių reiškinių. Šis bičių pro-
duktas turi nemažai gydomųjų 
savybių, tačiau tai nėra vaistas 
nuo visų ligų. 

Medus
Medus kovoja su bakterijo-

mis, virusais, grybeliais, geri-
na medžiagų apykaitą, greitina 
audinių atsinaujinimą, pasižy-
mi konservuojančiu, antiužde-
giminiu, antialerginiu ir toni-
zuojančiu poveikiu, lėtina orga-
nizmo senėjimo procesus, nor-
malizuoja skrandžio ir žarnyno 
trakto veiklą, stimuliuoja vidaus 
organų funkciją, aktyvina rau-
donųjų kraujo kūnelių susidary-
mą, gerina odos mitybą (dėl to 
oda pasidaro minkštesnė, padi-
dėja jos tonusas, dingsta sausu-
mas ir pleiskanojimas), normali-
zuoja miegą ir t. t. Beje, vartojant 
medų, išsiskiria daug energijos, 
būtinos visiems gyvybiniams or-
ganizmo procesams.

Grynu medumi (arba kar-
tu su kitais maisto produktais, 
vaistiniais augalais) gydomos 
peršalimo ligos, nemiga, išimti-
nais atvejais – įvairūs pūliniai, 
sunkiai gyjančios žaizdos, nu-
degimai, migrena, aterosklero-
zė, hipertoninė liga (kartu su 
kitomis natūraliomis priemo-
nėmis), astma (palengvina prie-
puolius), užkimimas, padidėjęs 
širdies plakimas. 

Romualdas oGINSKaS

Šv. Kalėdos – viena gražiau-
sių metų švenčių. Tai, atro-
dytų, tobulas laikas mums 
visiems prisipildyti širdies 
šilumos, lydėsiančios ištisus 
metus. Tačiau ar tikrai?

Psichologinės sveikatos cent
ro psichologės Milda Lukašo-
nokienė ir Rita ŽliobaitėBa-
rusevičė teigia, kad tai, ar šv. 
Kalėdų rytą pabusime prisipil-
dę džiaugsmo ir ramybės, labai 
priklauso nuo to, kokius tikslus 
kėlėme didžiosioms metų šven-
tėms besiruošdami. Anot psi-
chologės A. Lukašonokienės, 
tam, kad Kalėdos būtų mūsų šir-

dyse, labai svarbu tą kelią į širdį 
joms parodyti ir jau dabar aki-
mirkai stabtelėti ir pradėti dėlio-
tis ne kalėdinį valgiaraštį, o... sa-
vo mintis ir tikruosius siekius. 

„Visur skubame, lekiame, 
norime kiekvieną artimąjį nu-
stebinti vis įdomesne dovana, 
nerimaujame, ar nieko nepa-
miršome. Skubame ir bėgame, 
kol pagaliau atbėgame iki fini-
šo – švenčių, nuo kurių esame 
pavargę dar joms nė neprasidė-
jus“, – pasakoja R. Žliobaitė–
Barusevičė. 

Klinikinė psichologė sako, 
kad svarbiausias priešnuodis 
šiuo laikotarpiu – rūpintis savi-
mi ir nepamiršti laiko sau. „Ne-
turėtume galvoti, kad jei nepa-
vyks kažko nupirkti, kažko iš-
kepti, šventės bus nepasiseku-
sios. Mums visiems yra būdin-
ga turėti lūkesčių tiek savo pa-
ties, tiek kitų atžvilgiu, tačiau 
būtent nepagrįstai aukšti lūkes-
čiai dažnai mums sutrukdo pa-
stebėti ir mėgautis tuo, kad net 
ir neįvykdžius 100 proc. plano, 
šventės gali būti pačios gražiau-

sios“, – teigia M. Lukašonokie-
nė. Psichologė ragina nepamiršti, 
kad laiko prieš šventes skyrimas 
sau, savo pabirusių minčių „su-
sirinkimas“, gyvenimo priorite-
tų peržvelgimas, galėtų dovanoti 
naują patirtį ne tik per šventes, 
bet ir joms pasibaigus.

Nepamirškime ir to, kad kar-
tais ramybei pasiekti užtenka 
sustoti ir vos porą kartų giliai 
įkvėpti ir ramiai iškvėpti. Idealu, 
jeigu vieną trumpą „užbėgimą“ 
į parduotuvę pakeistų pasivaikš-
čiojimas miške, ištuštėjusiame 

parke. Gal galime tai padaryti su 
mums artimu žmogumi, kuriam 
norėtume įteikti pačią brangiau-
sią dovaną? „Ir bene geriausia 
žinia yra ta, kad dovanojant to-
kias dovanas, išmokus mėgautis 
laiku tiek su artimu, tiek su sa-
vimi pačiu, ramybė ir jaukumas 
užlies mus dar iki švenčių ir ne-
apleis mūsų net ir eglutę nupuo-
šus, kalėdinėms dainoms nuti-
lus“, – sako klinikinė psicholo-
gė M. Lukašonokienė.

Psichologinės sveikatos centro 
ir „Bičiulystės“ inf. 

Prieššventinis laikotarpis: ar įmanoma be streso?
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Mokėkime būti čia ir dabar(atkelta iš 1 psl.)
sąvartynus. Ką mes švenčiame? 
Ar savo pačių šventę, kurią su-
sikuriame kaip galimybę išleisti 
pinigus, padėti verslo žmonėms, 
kad jie galėtų kurti darbo vie-
tas, ar mes iš tiesų norime švęs-
ti prasmę ir esmę?

Sutinku žmonių, kurie yra 
laimingi. Jie sako: atsikračiau 
karštligiško bėgimo, lėkimo, 
dovanų ieškojimo, nes supra-
tau, kad čia ne mano šventė. Kol 
mes nesugrįšim prie suvokimo, 
kad Kalėdos yra Šv. Kalėdos, Jė-
zaus Kristaus gimimo šventė, kol 
mes nepasikviesime į savo jau-
kius, gražius, šiltus namus šven-
tės kaltininko – Jėzaus, mes švę-
sime kažką, ką sunku pavadin-
ti Kalėdomis. Ir klausimas, kiek 
joje bus esmės ir prasmės. 

Kur ieškoti to prasmės jaus-
mo? 

Vienais metais surengėme 
akciją – globos namų, dienos 
centrų vaikai padarė atvirukus. 
Juos savanoriai nunešė į nakvy-
nės, globos namus. Tų namų gy-
ventojai užrašė savo norus. Kas 
norėjo kojinių, kas šaliko, kep-
tuvės ar baterijų radijui. Parne-
šėme tuos atvirukus į bažnyčią 
ir jais papuošėme eglutę. Po šv. 
mišių buvo pasiūlyta tuos atvi-
rukus nurinkti ir išpildyti ant jų 
parašytus senelių norus. Žino-
te, visi atvirukai buvo nurinkti. 

Lietuvoje yra daug nuostabių 
organizacijų – Caritas, maltie-
čiai, neįgaliųjų draugijos. Kiek 
jie padaro gražių dalykų! Tos 
organizacijos būtų niekas be ten 
dirbančių savanorių, jos neveik-
tų, jei mes neturėtume žmonių, 

kuriems patinka daryti gera. 
Žmonės supranta, kad dalinda-
miesi jie tampa turtingesni ir jų 
aplinka tampa turtingesnė. Esa-
me dėkingi už kiekvieną auką, 
kurią žmonės patiki toms orga-
nizacijoms, bet dar geriau, kad 
patys nueitų pas žmones, ku-
riems aukoja, pamatytų juos, pa-
bendrautų. Pamatysite, kad ki-
taip atrodys pasaulis.

Vienas kunigas pasakė, kad 
dažnai einame į piligrimines 
keliones, bet pamirštame tuos, 
kurie yra šalia. Nueikite į sene-
lių namus. Tai bus tobula dvasi-
nė piligrimystė. Jei dar išeitų pa-
keisti sauskelnes ar nors užkloti 
ligonį, arba paklausyti sergan-
čiojo demencija... Išeisi toks nu-
švitęs, nuskaistinta siela ir nerei-
kės nei tolimų rytų, nei ypatingų 
meditacijų. Žmogus iš esmės yra 
geras. Tik jis kaip voverytė su-
kasi savo rate ir bijo sustoti. Bė-
da, kad taip ir gyvenimas prale-
kia. Gyventi reikia šiandien, čia 
ir dabar. 

Galbūt tarp mūsų skaity-
tojų yra žmonių, kuriems pa-
tiems reikia pagalbos... Kuo jie 
galėtų pasidalinti? 

Kiekvienas žmogus gali ką 
nors duoti kitam. Gali paskam-
binti draugei, išklausyti ją. Gali 
ką nors numegzti, pasimelsti už 
kitus žmones, pagaliau už val-
džią pasimelsti, kad jie klaidų 
nedarytų. Kiekvienoje situaci-
joje reikia išmokti dėkoti. Padė-
kokime už šią dieną – už tai, kad 
atsikėliau, kad dar judu, už tuos 

žmones, kurie gali man padėti, 
kai yra bėda. Stebuklai praside-
da nuo paprastų dalykų. Apsi-
dairykime aplink – gal kaimynui 
galime ką nors padovanoti, kad 
ir nematerialaus: padėkoti, kad 
mes šiais metais nesusipykome, 
kad gražiai sutarėme... 

Tokioje situacijoje labai len-
gva pradėti gailėtis savęs ir kal-
tinti nenusisekusį likimą... 

Kai pirmą kartą dalyvavau 
žmonių su negalia diskotekoje, 
kur buvo daug žmonių neįgalių-
jų vežimėliuose, negalėjau su-
laikyti ašarų. Dėl to gavau bar-
ti: negali gailėti, reikia priim-
ti žmogų tokį, koks jis yra. Ir iš 
tiesų tuo įsitikinau vėliau ben-
draudamas su šiais žmonėmis 
maltiečių stovykloje, piligrimi-
nėse kelionėse. „Mūsų negalia 
yra mūsų galia“, – sakė viena 
mergina. 

Galiu tai patvirtinti ir savo 
asmenine patirtimi. Kurį laiką 
jaunystėje, paauglystėje aš be-
veik nekalbėjau. Kiekvieną žo-
dį, kiekvieną skiemenį sakyda-
mas užsikirsdavau. Man kalbė-
ti, ypač su nepažįstamais žmonė-
mis, buvo katastrofa. Teko patir-
ti visokio gydymo ir procedūrų, 
bet niekas nepadėjo. Kartą vie-
nas gydytojas pasakė: „Tau nie-
kas nepadės, kol neišmoksi iš sa-
vęs pasijuokti.“ Kiekvieną dieną 
išsiųsdavo mane į miestą. Turė-
davau visų klausinėti, kiek va-
landų. Ypač tų, su kuriais kal-
bėti nesinorėjo. Tas pats patari-
mas padėjo ir nuėjus į mokyklą 

dėstyti tikybos, ir dirbant kuni-
gu. Mane perkėlė į kitą parapiją, 
labai jaudinausi. Tikrai žinojau, 
kad užsikirsiu. Na, bet kai iš pat 
pradžių iš savęs pasijuoki, pajuo-
kauji, anekdotą papasakoji, vis-
kas – problema dingsta.  

Kiekvieną kartą, kai su ne-
įgaliaisiais važiuoju į Lurdą, 
matau, kad didžiausias dalykas 
jiems – išeiti iš namų. Suprantu, 
kad baisu, kad yra daug kliūčių, 
daug kur nepritaikyta. Bet nėra 
kito kelio – turi save nugalėti. Jei 
užsidarysi savo kambarėlyje, taip 
ir liksi ten. Reikia tik išeiti – tik
rai atsiras žmonių, kurie padės. 

Atrodytų, gyvename vis ge-
riau, tačiau dažnai girdime, 
kad Lietuvoje daugiausiai sa-
vanoriškai pasitraukti iš gy-
venimo pasirinkusių žmonių. 
Kodėl mes tokie nelaimingi? 

Gerovė žmogui reikalinga, 
kad jis galėtų oriai gyventi. Su 
tuo mes negalime diskutuoti. 
Bet jokia gerovė žmogaus žmo-
gumi nepadaro. Žmogus gali bū-
ti viskuo aprūpintas, bet jo siela 
bus visiškai tuščia. Paradoksas – 
mes, lietuviai, garsėjame savižu-
dybių skaičiumi, nors gyvename 
gana neblogai. O kiek man teko 
bendrauti su tremtiniais, nesu 
girdėjęs, kad kas nors iš jų prieš 
save būtų pakėlęs ranką. Iš tos 
duonos, kurios trupinius surink-
davo, dar nusilipdydavo rožan-
čių. Nors galėjo suvalgyti. Ne-
galiu atsistebėti tų žmonių dva-
sine stiprybe. 

Yra problema, kai žmogus 

neturi ko valgyti, bet kita prob
lema, kai visko turi labai daug, 
tačiau to nevertina. Kiek mais-
to išmetame! Jei žmogus mokė-
tų sau pasakyti „stop“ ir mokė-
tų dalintis, pasaulis būtų visai 
kitoks. Jei nebus pusiausvyros 
tarp suvokimo, kas yra gerovė ir 
kas yra dvasinis gyvenimas, mes 
turėsime tokių problemų. 

Kartą parapija surengė akci-
ją – turtingesnių tėvelių vaikai 
pradėjo dalintis su mažiau turin-
čiais vaikais – drabužiais, daik-
tais, padėjo vieni kitiems mo-
kytis. Vienas turtingesnis vai-
kas, pamatęs, kad namuose prie 
vieno stalo ir valgoma, ir pamo-
kos ruošiamos, ir dar tėvas kažką 
meistrauja, pradėjo labai vertinti 
ir savo kambarį, ir asmeninį vai-
ruotoją, išmoko ir lovą pasikloti, 
ir ačiū pasakyti. 

Viskas atsistoja į savo vietas, 
kai įsivaizduojame, kas būtų, jei 
gyventume paskutinę gyveni-
mo valandą ar dieną. Ar mes ir-
gi taip skubėtume, taip lėktume? 
Jei viską darysi tik dėl savęs, tau 
bus labai liūdna, kai reikės visa 
tai palikti, bet jei kursi kažką dėl 
bendro gėrio, dėl visuomenės, 
turėsi pasitenkinimo. Ir kai ne-
bepajėgsi to daryti, galėsi ramiai 
pasakyti: „Dariau, ką galėjau.“ 

Nebijokime pripažinti, kad 
esame Dievo vaikai ir Dievas 
mus myli. Tai bus tavo gimimo 
epocha, tavo naujo gimimo me-
tas. Tai bus tavo Kalėdos, ir Ve-
lykos taip pat. 
Kalbėjosi aurelija BaBINSKIENė 

savo planus sudėlioja, kad šitam 
kūrybiniam pusdieniui laiko vi-
sada atranda.

Kalėdiniame jos paveikslė-
lyje – neįmantrus, bet mielas 
vaizdelis – eglės šakelė, jauku-
mą skleidžianti raudonos žvakės 
liepsna. Tikros Kalėdos...

Tokia pat nuotaika gaubė ir 
šventinį vainiką, eglutę puo-
šiančius renginio dalyvius. Pa-
sišnekučiuodami, pasitardami, 
vieni kitiems padėdami jie kū-
rė bendrystės stebuklą. 

Ieškoma naujų kūrybinės 
raiškos galimybių

Ir abilimpiados iniciatorė 
Vilniaus neįgaliųjų dienos cen-
tro vadovė Nijolė Zenkevičiū-
tė pasidžiaugė, kad per šešerius 
metus meninių gebėjimų var-
žytuvės tapo panašesnės į drau-

giškas kūrybines dirbtuves. Į jas 
susirenka įvairių negalių žmo-
nės, artimiau vieni su kitais su-
sipažįsta, pabendrauja. 

Prasidėjusi Vilniuje ši ini-
ciatyva plinta ir po kitus šalies 
miestus. Vilniaus neįgaliųjų die-
nos centras tokius kūrybinius 
renginius jau organizavo Jiezne, 
Tauragėje, Vilkaviškyje, kitą-
met planuojama susitikti Elek-
trėnuose ir kitur. Vilniuje vyku-
sioje abilimpiadoje patirties pa-
sisėmusi Kėdainių rajono para-
plegikų asociacija jau pati orga-
nizuoja tokias varžytuves. 

Iki šių metų tradiciškai tik 
prieš Kalėdas vykusi abilimpia
da pakvietė ir į priešvelykinį 
renginį. Nors, pasak N. Zenke-
vičiūtės, dalyvių buvo mažiau, 
tačiau nustebino labai gražūs ir 
kokybiški jų darbeliai. 

Organizacinius abilimpiados 

rūpesčius šiemet iš N. Zenkevi-
čiūtės perėmusi rankdarbių bū-
relio vadovė Laima Stanėnaitė 
džiaugiasi, kad kiekvienais me-
tais į šį renginį užsiregistruo-

ja vis daugiau dalyvių. Smagu 
ir tai, kad kai kurios neįgalių-
jų organizacijos jame dalyvau-
ja nuo pat pradžių – keičiasi tik 
žmonės, atsiranda vis daugiau 

turinčių sunkią negalią. Šiemet 
pirmą kartą buvo sugalvota bū-
tent jiems skirta užduotis – ka-
lėdinio atviruko kūrimas. Da-
lyviams užteko tik nuspalvin-
ti paruoštus atviruko priešinio 
kontūrus. 

L. Stanėnaitė sako, kad abi-
limpiados dalyviams pamažu 
keliami profesionalumo reika-
lavimai, daugiau dėmesio krei-
piama į temos atskleidimą, dar-
belių kokybę. O organizatoriai 
rūpinasi ne tik tuo, kad visiems 
būtų sudarytos geros sąlygos, 
kad jie būtų aprūpinti reikalin-
gomis priemonėmis, bet kaskart 
pasiūloma ir vis naujų kūrybinės 
raiškos galimybių.

aldona DEltuvaItė
Autorės nuotr.

Meninių gebėjimų varžytuvėse – Kalėdų tema
(atkelta iš 1 psl.)

Lina apžiūri bičiulių kūrinius.

Jūratė – pačiame kūrybos įkarštyje. Velti Zitai buvo sunkiau nei kiaušinius marginti.

Svetlanos snaigė tuoj taps įspūdingu kalėdiniu žaisliuku.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ ir PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, gruodžio 23 d. 
09:20 Senis. N-7. 398 s. 10:25 

Miuncheno kriminalinė policija 36. 
N-7. 36/6 s. 11:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 90 s. 12:00 Beatos virtuvė. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lie-
tuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7. 219 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Var-
totojų kontrolė. (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
LRT forumas. 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Tikrasis genijus. N-7. 
6 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 90 
s. (kart.). 00:30 Klausimėlis. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Savai-
tė. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? 
(kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Tikra-
sis genijus. N-7. 6 s. (kart.). 04:50 Kū-
rybingumo mokykla. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 219 s. (kart.).

Antradienis, gruodžio 24 d. 
06:05 Stilius. (kart.). 07:00 Klau-

simėlis. 07:20 Didysis Bethoveno 
šuolis. 09:05 Turbo. 10:45 Premje-
ra. Putlučiai ir laukiniai. Žavūs gyvū-
nų jaunikliai. 12:20 Premjera. Ugnis 
ir paguoda. 13:20 Kaip prisijaukin-
ti slibiną 2. 15:05 Koncertas. Gytis 
Paškevičius. 17:25 Loterija „Keno 
Loto“. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir ko-
dėl? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
(Ne)emigrantai. (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 Lo-
terija „Jėga“. 21:00 Bernelių šv. Mi-
šios iš Vilniaus arkikatedros. 22:30 
Kalėdų nakties šv. Mišios iš Vatika-
no. 00:30 Kalėdinis atsisveikinimas. 
N-7. (subtitruota, kart.). 01:55 Kalė-
dinis ledo festivalis. N-7. 03:20 Kas 
ir kodėl? (kart.). 03:45 Klausimėlis. 
(kart.). 04:15 Didysis Bethoveno 
šuolis. (kart.).

trečiadienis, gruodžio 25 d. 
06:05 Vartotojų kontrolė. (sub-

titruota, kart.). 07:00 Klausimėlis.lt. 
07:20 Kalėdinis Bethoveno nuoty-
kis. 08:50 Kaip Paulinė Kalėdas gel-
bėjo. 20 s. (kart.). 09:05 Lujis, Luka ir 
sniego mašina. 10:25 Premjera. Gy-
vūnų Kalėdos. (subtitruota). 11:20 
38-asis tarptautinis festivalis „Ry-
tojaus cirkas“. 12:55 Urbi et Orbi. 
Tiesioginė transliacija iš Vatikano. 
13:30 Kalėdinis interviu su Vilniaus 
arkivyskupu Gintaru Grušu. 13:50 
WDSF Pasaulio sportinių standar-
tinių šokių čempionatas Vilniuje. 
16:00 Kalėdos su Erica Jennings. 
17:25 Loterija „Keno Loto“. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Gyveni-
mo spalvos. Kalėdos (subtitruota). 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Irena 
Starošaitė „Spalvotas gyvenimas“. 
23:00 Bridžitos Džouns dienoraštis. 
N-14. 00:35 Kalėdos Rivjeroje. N-7. 
02:10 Gyvenimo spalvos. Kalėdos 
(subtitruota, kart.). 03:05 Kalėdos 
su Erica Jennings. (kart.). 04:30 Ka-
lėdinis Bethoveno nuotykis. (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 26 d.
06:05 (Ne)emigrantai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Klausimėlis.lt. 
07:20 Bethoveno lobis. 09:05 Paka-
likai. 10:40 Šokliukė ir Kalėdų eglu-

tė. 11:05 Premjera. Gamtos cirkinin-
kai. 12:00 Kalėdų šv. Mišios iš Kauno 
Prisikėlimo bazilikos. 13:25 Premje-
ra. Kelionės namo. 14:30 Premjera. 
Močiute, Guten Tag! 16:00 Šventinis 
sveikinimų koncertas. 17:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas 
ir kodėl? 18:30 Kūdikis Kalėdoms. 
N-7. 20:05 Klausimėlis. (kart.). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 Loteri-
ja „Jėga“. 21:00 Dviračio žinios. Naci-
onaliniai humoro asociacijos apdo-
vanojimai H.A.H.A 2019. 22:30 Bri-
džitos Džouns dienoraštis. Ties pro-
to riba. N-14. 00:15 Koncertas. Gytis 
Paškevičius. Laiko traukiniai. (kart.). 
02:35 Vakaras su Edita. (kart.). 03:25 
Kas ir kodėl? (kart.). 04:20 Bethove-
no lobis. (kart.).

Penktadienis, gruodžio 27 d. 
09:20 Senis. N-7. 399 s. 10:25 

Miuncheno kriminalinė policija 36. 
N-7. 36/7 s. 11:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 91 s. 12:00 Gyvenimo spalvos. 
Kalėdos (subtitruota, kart.). 13:00 
Stilius. (kart.). 13:58 Loterija „Keno 
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 La-
ba diena, Lietuva. 16:35 Kūrybingu-
mo mokykla. 16:45 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 220 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Visi kalba. 19:30 
Beatos virtuvė. (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 Lo-
terija „Jėga“. 21:00 Auksinis protas. 
22:30 Su Kalėdom, po velnių. N-7. 
23:55 Ir vis tiek mes mylime. N-14. 
01:30 Močiute, Guten Tag! (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas 
ir kodėl? (kart.). 03:30 Šventadie-
nio mintys. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Beatos virtuvė. (subti-
truota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 220 s. (kart.).

Šeštadienis, gruodžio 28 d. 
06:05 Visi kalba. (kart.). 07:00 

Mūšio laukas. 07:30 Kalėdų šeima 
Elfų šalyje. 09:00 Labas rytas, Lietu-
va. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 
Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lie-
tuva. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Sniegynų vilkė. Žiemos 
pasaka. (subtitruota). 12:55 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Gyvū-
nų metropolis. 1 s. (subtitruota). 
13:50 Džesika Flečer 10. N-7. 10/6, 
10/7 s. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Langas 
į valdžią. 18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Simonui 
Donskovui – 70! 22:50 Mano dide-
lės storos graikiškos vestuvės 2. 
00:25 Su Kalėdom, po velnių. N-7. 
(kart.). 01:45 Europos kinas. Fanto-
mų gniaužtuose. N-14. (kart.). 03:20 
Neužmiršti. 13 d. (kart.). 04:05 Lan-
gas į valdžią. (kart.). 04:30 Kalėdų 
šeima Elfų šalyje. (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 29 d. 
06:05 Ugnis ir paguoda. (kart.). 

07:00 Šventadienio mintys. 07:30 
Klausimėlis. 08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 
2 s. Stebuklingas stalelis. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (subtitruo-
ta). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Septyni pasauliai, viena planeta. 2 
d. Azija. (subtitruota). 12:55 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Gyvūnų 
jaunikliai. Pirmi gyvenimo metai. 
2 s. (subtitruota). 13:45 Puaro. N-7. 
3/3, 3/4 s. 15:28 Loterija „Keno Lo-
to“. 15:30 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 15:45 Istorijos detek-
tyvai. (subtitruota). 16:30 Gyveni-
mo spalvos. Kalėdos. (subtitruota, 
kart.). 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Duo-

tV3
Pirmadienis, gruodžio 23 d. 
0 0:20.  G eležinis  žmogus 

2. 02:30. Tobuli aferistai. 04:05. 
Makgaiveris 1, 9. 04:55. Atsargiai! 
Merginos 4, 63. 06:10. Televitrina 
3. 06:25. Keršytojų komanda 1, 49. 
06:55. Žuvėliokai 3, 45. 07:25. Kem-
piniukas Plačiakelnis 1, 89. 07:55. 
La Maistas (kart.) 1, 16. 08:55. Mei-
lės sūkuryje 3202. 10:00. Nuo likimo 
nepabėgsi 1, 31. 11:00. Nuo likimo 
nepabėgsi 1, 32. 12:00. Atsargiai! 
Merginos 4, 64. 12:30. Atsargiai! 
Merginos 4, 65. 13:00. Parduotas 
gyvenimas 1, 72. 13:30. Parduotas 
gyvenimas 1, 73. 14:00. Parduotas 
gyvenimas 1, 74. 14:30. Parduotas 
gyvenimas 1, 75. 15:00. Simpsonai 
9, 10. 15:30. Simpsonai 30, 10. 16:00. 
TV3 žinios 256. 16:25. TV3 orai 256. 
16:30. TV Pagalba 14, 80. 18:30. TV3 
žinios 357. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27. TV3 orai 357. 19:30. Namas 2, 
17. 20:30. Moterys meluoja geriau 
12, 58. 21:00. TV3 vakaro žinios 203. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
203. 22:00. Pi gyvenimas.

Antradienis, gruodžio 24 d. 
00:30. Transporteris. 02:10. Kol 

dar neatėjo audra. 03:50. APB 1, 8. 
04:40. Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 
64. 06:20. Televitrina 3. 06:35. Pasa-
ka apie pagrobtą nimfą. 07:45. Vie-
nas namuose 3 (kart.). 09:45. Maža-
sis Kalėdų senelio padėjėjas. 11:25. 
Meškiukas Padingtonas 2. 13:30. 
Sniego karalienė 2. 15:00. Trys rie-
šutėliai Pelenei. 16:45. Snieguolė ir 
septyni nykštukai. 18:30. TV3 žinios 
358. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 
orai 358. 19:30. Kūčių vakarienė su 
kunigu Ričardu Doveika. 22:00. Li-
no Adomaičio šventinis koncertas 
„Vandenynai“. 23:55. Graži moteris.

trečiadienis, gruodžio 25 d. 
02:10. Pi gyvenimas (kart.). 

04:20. APB 1, 9. 05:10. Atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 4, 65. 06:15. Televitrina 
3. 06:30. Kempiniukas Plačiakelnis 
1, 89. 07:00. Troliai Mumiai ir žie-
mos pasaka. 08:40. Šiaurės ašiga-
lis. Pasiruošimas Kalėdoms. 10:20. 
Vakaro pasakojimai. 12:10. 43-iasis 
Monte Karlo tarptautinis cirko festi-
valis. 14:45. Pono Poperio pingvinai. 
16:25. Sniego šunys. 18:30. TV3 ži-
nios 359. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 359. 19:30.  Pito drakonas. 
21:30. Melagiai. 22:25. Vikinglotto 
52. 22:30. Melagiai. 23:05. Blogos 
mamos ir jų Kalėdos.

ketvirtadienis, gruodžio 26 d. 
01:10. Graži moteris (kart.). 

03:20. Sniego šunys (kart.). 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Keršytojų ko-
manda 1, 50. 06:55. Sniego karalie-
nė 2 (kart.). 08:20. Kalėdiniai mai-
nai. 10:25. Kalėdų karštligė 2. 12:10. 
Trys muškietininkai. 14:20. Kaimy-
nas šnipas. 16:05. Palikti sniegy-
nuose. 18:30. TV3 žinios 360. 19:22. 
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 360. 
19:30. Ledo šalis. 21:20. Ledinis karš-
tis. 21:30. Olafo nuotykiai ledo ša-
lyje. 21:55. Moterys meluoja geriau. 
Robertėlis. 23:45. Maištinga siela.

Penktadienis, gruodžio 27 d. 
01:50. Melagiai (kart.). 03:10. 

Palikti sniegynuose (kart.). 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Keršytojų ko-
manda 1, 51. 06:55. Žuvėliokai 3, 46. 
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 

Lnk
Pirmadienis, gruodžio 23 d. 
06:40 Pramuštgalviai. 08:15 

Rango. 10:25 Haris Poteris ir Išmin-
ties akmuo. N-7. 13:30 Žvaigždžių 
dulkės. N-7. 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 16:30 Paskutinis tėvų iš-
bandymas. Mažieji Fokeriai. N-7. 
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 DGM: Didysis geru-
lis milžinas. N-7. 21:50 Sąjunginin-
kai. N-14. 22:28 Telefoninė loteri-
ja 1634. 22:30 Sąjungininkai. N-14. 
00:15 Kaip išgyventi Kalėdas. N-7. 
02:00 Nakties įstatymai (kart.). N-14.

Antradienis, gruodžio 24 d. 
06:25 Pramuštgalviai Paryžiu-

je. 07:55 Tiltas į Terabitiją. 09:45 Le-
gendos susivienija. 11:35 Haris Pote-
ris ir paslapčių kambarys. N-7. 14:45 
Spaidervikų kronikos. N-7. 16:35 Tur-
tuolis Ričis. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 Valanda su Rū-
ta. Kūčios. 21:30 PREMJERA Ir visi jų 
vyrai. N-14. 23:50 Kaip pavogti žmo-
ną. N-7. 01:50 Paskutinis tėvų išban-
dymas. Mažieji Fokeriai (kart.). N-7.

trečiadienis, gruodžio 25 d. 
06:20 Pramuštgalviai išky-

lauja. 07:55 Drakono užkeikimas. 
09:40 Medžioklės sezonas atida-
rytas. 11:25 Haris Poteris ir Azka-
bano kalinys. N-7. 14:10 Kaukė. N-7. 
16:15 Asteriksas ir Obeliksas prieš 
Cezarį. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 PREMJERA Fantas-
tiniai gyvūnai ir kur juos rasti. N-7. 
22:10 Tėtukas namie. N-14. 00:05 
Kūčių naktis. S. 02:00 Sąjunginin-
kai (kart.). N-14.

ketvirtadienis, gruodžio 26 d. 
06:10 Turtuolis Ričis. 08:05 Vo-

lisas ir Gromitas. Kiškiolakio pra-
keiksmas. 09:45 Medžioklės sezo-
nas atidarytas 2! 11:15 Haris Pote-
ris ir ugnies taurė. N-7. 14:15 Jau at-
važiavom? 16:10 Asteriksas ir Obe-
liksas. Misija Kleopatra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 
19:30 PREMJERA Valerianas ir tūks-
tančio planetų miestas. N-7. 22:15 
Tėtukas namie 2. N-14. 00:15 Bloga-
sis Santa 2. N-14. 02:00 Kūčių naktis 
(kart.). S. 03:40 Alchemija IX. Kinas 
pagal Bela Tarr’ą. 04:05 RETROS-
PEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. 
Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, gruodžio 27 d. 
06:00 Jau atvažiavom? (kart.). 

07:50 Medžioklės sezonas atidary-
tas 3! 09:15 Tintino nuotykiai. Vie-
naragio paslaptis. 11:25 Haris Po-
teris ir Fenikso brolija. N-7. 14:15 
Alvinas ir burundukai 3. 16:00 La-
bas vakaras, Lietuva. 16:40 Kelio-
nė į paslaptingąją salą. N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 
19:30 Džekas milžinų nugalėtojas. 
N-7. 21:45 SAVAITĖS HITAS Suma-
žinti žmonės. N-14. 00:30 Tėtukas 
namie 2 (kart.). N-14. 02:15 Bloga-
sis Santa 2 (kart.). N-14.

Šeštadienis, gruodžio 28 d. 
06:55 Medžioklės sezonas ati-

darytas (kart.). 08:30 KINO PUSRY-
ČIAI Smurfai 2. 10:45 Transforme-
riai. Tamsioji Mėnulio pusė. N-7. 
13:50 Bėgimas džiunglėse. N-7. 
15:55 Aloha. N-7. 17:55 Gyvūnų pa-
saulis. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS. 
PREMJERA Kamanė. N-7. 21:50 Karš-
tos gaudynės. N-14. 23:40 Draugiš-
kas seksas. N-14. 01:45 Sumažinti 
žmonės (kart.). N-14.

Sekmadienis, gruodžio 29 d. 
07:05 Medžioklės sezonas ati-

darytas 2! (kart.) 08:35 Tomas ir 
Džeris. Mažieji Kalėdų Senelio pa-
galbininkai. 09:00 Sveikatos namai. 
N-7. 10:00 KINO PUSRYČIAI Piratai! 
Nevykėlių kompanija. 11:45 Skūbis 
Dū. 13:30 Piko valanda. N-7. 15:30 
Šnipas ne savo noru. N-7. 17:20 Te-
leloto. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 Lietuvos bal-
sas. Senjorai. SUPERFINALAS. 22:10 
PREMJERA Šeimynėlė. N-14. 00:15 
Ačiū už Jūsų tarnybą. N-14. 02:25 
Karštos gaudynės (kart.). N-14.

btV
Pirmadienis, gruodžio 23 d. 
06:15 „CSI. Majamis“ (20) (kart.). 

N-7. 07:10 „Mano virtuvė geriau-
sia“ (20) (kart.). 08:25 „Stoties po-
licija“ (17) (kart.). N-7. 09:25 „Pa-
skutinis faras“ (5) (kart.). N-7. 10:25 
„Gelbėtojai - 112“ (25) (kart.). N-7. 
10:55 „Gelbėtojai - 112“ (26) (kart.). 
N-7. 11:25 „Nusikaltimų tyrėjai“ (1) 
(kart.). N-7. 12:35 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (5). 
N-7. 13:35 „Mano virtuvė geriau-
sia“ (21). 14:55 „Stoties policija“ (18). 
N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (6). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Gelbėtojai 
- 112“ (27). N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 
112“ (28). N-7. 18:30 „CSI. Majamis“ 
(21). N-7. 19:30 „Jūrų pėstininkai“ 
(17). N-7. 20:30 „Galiu rytoj“ (13). 
N-7. 21:00 Jupiterė. Pabudimas. N-7. 
23:30 Baltųjų rūmų šturmas (kart.). 
N-14. 02:00 „Narkotikų prekeiviai“ 
(6) (kart.). N-14. 02:55 „Gyvi numi-
rėliai“ (11) (kart.). N-14. 03:40 „Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (5) (kart.). N-7.

Antradienis, gruodžio 24 d. 
06:35 „Laukinė karalystė“ (6) 

(kart.). 07:40 „Diena laukinėje gam-
toje“ (1) (kart.). 08:40 Uraganas. Vė-
jo odisėja. 10:15 Riterio žvaigždė. 
N-7. 13:00 36-asis Pasaulinis ryto-
jaus cirkas. 14:50 Žiedų valdovas. 
Žiedo brolija. N-7. 18:30 Mumi-
ja. N-7. 21:00 Azartiniai žaidimai. 
N-14. 23:05 Jupiterė. Pabudimas 
(kart.). N-7. 01:25 Uraganas. Vėjo 
odisėja (kart.).

90. 07:55. Namas (kart.) 2, 17. 08:55. 
Legendinės legendos 1, 15. 10:00. 
Nuo likimo nepabėgsi 1, 33. 11:00. 
Nuo likimo nepabėgsi 1, 34. 12:00. 
Atsargiai! Merginos 4, 66. 12:30. At-
sargiai! Merginos 4, 67. 13:00. Par-
duotas gyvenimas 1, 76. 13:30. Par-
duotas gyvenimas 1, 77. 14:00. Par-
duotas gyvenimas 1, 78. 14:30. Par-
duotas gyvenimas 1, 79. 15:00. Simp-
sonai 21, 13. 15:30. Simpsonai 21, 14. 
16:00. TV3 žinios 260. 16:25. TV3 orai 
260. 16:30. TV Pagalba 14, 81. 18:30. 
TV3 žinios 361. 19:22. TV3 sportas 
1. 19:27. TV3 orai 361. 19:30. Vienas 
namuose 4. 21:10. Robinas Hudas. 
23:30. Daina po dainos.

Šeštadienis, gruodžio 28 d. 
01:55. Blogos mamos ir jų Kalė-

dos (kart.). 03:45. Vienas namuose 
4 (kart.). 06:15. Televitrina 3. 06:30. 
Ančiukų istorijos (kart.) 1, 19. 07:00. 
Transformeriai. Kibernetinė Visata 
1, 11. 07:15. Transformeriai. Kiber-
netinė Visata 1, 12. 07:30. Aladinas 
1, 150. 08:00. Ančiukų istorijos 1, 
20. 08:30. Virtuvės istorijos 10, 17. 
09:00. Gardu Gardu 8, 17. 10:00. Būk 
sveikas! 2, 17. 10:30. Penkių žvaigž-
dučių būstas 7, 17. 11:00. Mano pi-
nigai 1, 9. 11:30. Olafo nuotykiai 
ledo šalyje. 11:50. Mikė Pūkuotu-
kas. 12:55. Nevykėlio dienoraštis: 
Ilga kelionė. 14:30. Po priedanga. 
16:20. Suaugusiųjų priežiūra. 18:30. 
TV3 žinios 362. 19:17. TV3 sportas 1. 
19:22. TV3 orai 362. 19:25. Eurojack-
pot 52. 19:30. Uošvių nepasirinksi 1, 
4. 21:00. Gerumo stebuklas. 23:15. 
Meilės priesaika.

Sekmadienis, gruodžio 29 d. 
01:20. Moterys meluoja geriau. 

Robertėlis (kart.). 03:00. Suaugusių-
jų priežiūra (kart.). 05:45. Televitri-
na 3. 06:00. Sveikatos medis 6, 16. 
07:00. Transformeriai. Kiberneti-
nė Visata 1, 13. 07:15. Transforme-
riai. Kibernetinė Visata 1, 14. 07:30. 
Aladinas 1, 151. 08:00. Ančiukų is-
torijos 1, 21. 08:30. Svajonių ūkis 
6, 15. 09:00. La Maistas 1, 17. 10:00. 
Pasaulis pagal moteris 8, 17. 11:00. 
Svajonių sodai 15. 12:00. Iš vabalų 
gyvenimo. 13:50. Slaptasis agen-
tas Maksas. 15:40. Urmu pigiau 2. 
17:30. Visi mes žmonės 3, 17. 18:30. 
TV3 žinios 363. 19:22. TV3 sportas 
1. 19:27. TV3 orai 363. 19:30. X Fak-
torius 7, 17. 22:30. Transporteris 2.

Lrt
trečiadienis, gruodžio 25 d. 
06:45 „Gyvūnijos stebuklai“ (3). 

07:50 36-asis Pasaulinis rytojaus cir-
kas. 09:40 Šiaurinių elnių šeimyna. 
10:50 Namų areštas. 13:00 37-asis 
Pasaulinis rytojaus cirkas. 15:00 
Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės. N-7. 
18:30 Mumijos sugrįžimas. N-7. 
21:00 Tobulos Kalėdos. N-7. 23:10 
Azartiniai žaidimai (kart.). N-14. 
01:10 Riterio žvaigždė (kart.). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 26 d. 
06:25 37-asis Pasaulinis ryto-

jaus cirkas (kart.). 08:25 „Geriau-
sias žmogaus draugas“ (1). 09:25 
„Geriausias žmogaus draugas“ (2). 
10:25 Paskutinis veiksmo filmų he-
rojus. N-7. 12:55 Elektra. N-7. 14:50 
Žiedų valdovas. Karaliaus sugrį-
žimas. N-7. 18:50 Mumija. Drako-
no imperatoriaus kapas. N-7. 21:00 
Terminatorius. Genesys. N-14. 23:25 
Tobulos Kalėdos (kart.). N-7. 01:30 
Namų areštas (kart.).

Penktadienis, gruodžio 27 d. 
06:25 „CSI . Majamis“ (21) 

(kart.). N-7. 07:20 „Mano virtuvė 
geriausia“ (21) (kart.). 08:40 „Stoties 
policija“ (18) (kart.). N-7. 09:40 „Pa-
skutinis faras“ (6) (kart.). N-7. 10:35 
„Gelbėtojai - 112“ (27) (kart.). N-7. 
11:05 „Gelbėtojai - 112“ (28) (kart.). 
N-7. 11:35 „Jūrų pėstininkai“ (17) 
(kart.). N-7. 12:35 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (6). 
N-7. 13:35 „Mano virtuvė geriau-
sia“ (22). 14:55 „Stoties policija“ (19). 
N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (7). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Gelbėtojai 
- 112“ (29). N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 
112“ (30). N-7. 18:30 „CSI. Majamis“ 
(22). N-7. 19:30 „Amerikietiškos im-
tynės“ (50) (Wrestling - RAW). N-7. 
20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(50) (Wrestling - SmackDown). N-7. 
21:30 Nudėti Giunterį. N-14. 23:15 
Terminatorius. Genesys (kart.). 
N-14. 01:30 Paskutinis veiksmo fil-
mų herojus (kart.). N-7. 03:35 „Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (6) (kart.). N-7.

Šeštadienis, gruodžio 28 d. 
06:25 „Gyvūnijos stebuklai“ 

(3) (kart.). 07:30 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“ (56) (kart.). 
N-7. 08:30 „Galiu rytoj“ (13) (kart.). 
N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 09:30 
Sveikatos kodas televitrina. 10:05 
„Varom!“ (1). N-7. 10:35 „Geriausias 
žmogaus draugas“ (1) (kart.). 11:40 
„Negyvenamose salose su Beru 
Grilsu“ (2). N-7. 12:45 „Džeimio ir 
Džimio kulinarinės dvikovos“ (7). 
13:45 „Anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai“ (8). N-7. 14:45 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“ (57). N-7. 15:45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“ (2). N-7. 17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Rytas - Lietkabelis. 
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji. 
22:05 MANO HEROJUS Troja. N-14. 
01:00 AŠTRUS KINAS Skautai prieš 
zombius. N-14.

Sekmadienis, gruodžio 29 d. 
06:30 „Giants Live“ pasaulio 

galiūnų čempionatas. Mančeste-
ris, Jungtinė Karalystė. (kart.). 07:30 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“ (57) (kart.). N-7. 08:30 Tauro 
ragas. N-7. 09:00 „Ultimate Stron-
gman“ pasaulio veteranų galiūnų 
čempionatas. Belfastas, Šiaurės 
Airija. 10:05 „Varom!“ (2). N-7. 10:35 
„Geriausias žmogaus draugas“ (2) 
(kart.). 11:40 „Negyvenamose sa-
lose su Beru Grilsu“ (3). N-7. 12:45 
„Džeimio ir Džimio kulinarinės dvi-
kovos“ (8). 13:45 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįstami kraštai“ (1). 
N-7. 14:45 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (58). N-7. 15:45 
„Nusikaltimų tyrėjai“ (3). N-7. 17:00 
Betsafe–LKL čempionatas. Nevėžis 
- Pieno žvaigždės. 19:30 Žandaras 
ir žandariukės. N-7. 21:30 „Narkoti-
kų prekeiviai“ (7). N-14. 22:30 „Gyvi 
numirėliai“ (12). N-14. 23:25 Nudėti 
Giunterį (kart.). N-14. 01:05 Skautai 
prieš zombius (kart.). N-14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

kim garo! 19:30 Fortūnos šypsena. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jė-
ga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 21:00 Savaitė su „Dviračio ži-
niomis“. 21:30 Snieguolė ir medžio-
tojas. N-14. 23:35 40 dienų ir 40 nak-
tų. N-14. (subtitruota). 01:10 Pasau-
lio dokumentika. Septyni pasauliai, 
viena planeta. 2 d. Azija. (subtitruo-
ta, kart.). 02:00 Pasaulio dokumen-
tika. Gyvūnų jaunikliai. Pirmi gyve-
nimo metai. 2 s. (subtitruota, kart.). 
02:50 Kelionės namo. (kart.). 03:55 
Šventadienio mintys. (kart.). 04:25 
Mano didelės storos graikiškos ves-
tuvės 2. (kart.).
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Sporto žaidynių tradicija išlaikyta ir bus tęsiama

Garliavos sporto ir kultūros 
centras tapo nauja Lietuvos 
neįgaliųjų sporto žaidynių 
arena. XII žaidynės čia su-
rengtos rekonstrukcijai užda-
rius S. Dariaus ir S. Girėno 
sporto centrą (Kauno sporto 
halę). Daugiau kaip 500 iš 
įvairių rajonų į žaidynes su-
sirinkusių dalyvių dar kar-
tą patvirtino, kad šis rengi-
nys jau turi savo tradicijas, o 
sportas – geriausias būdas ne 
tik išlikti fiziškai aktyviems, 
bet ir palaikyti socialinius ry-
šius, bendrauti. Ištvermin-
giausiems, pagal savo išgales 
geriausių sportinių rezultatų 
šaškių ir šachmatų, smiginio, 
bočios, rankų lenkimo, krep-
šinio 3x3 ir baudų metimo 
rungtyse pasiekusiems sporto 
entuziastams įteikti 198 me-
daliai ir diplomai. 

Neįgaliųjų  
sportas

Žaidynių direktorius I. Mačiukas ir Kretingos r. neįgaliųjų draugijos pirmininkas 
A. Juškėnas su rankų lenkimo rungties nugalėtojais. Dešinėje – K. Jokubauskas.

Rankų lenkimo dvikova tarp S. Ribačiauskaitės (kairėje) ir I. Vilniuvienės.Pakruojiškius krepšininkus sveikina draugijos pirmininkė L. Narkevičiūtė.

Tradiciniam renginiui – 
nauji iššūkiai

Žaidynių direktorius Ignas 
Mačiukas neslepia – šiemetinės 
žaidynės susidūrė su netikėtais 
iššūkiais. Viskas prasidėjo nuo 
to, kad Kūno kultūros ir sporto 
departamento kuruotų su spor-
tu susijusių veiklų finansavimas 
buvo perduotas Švietimo, moks-
lo ir sporto ministerijai. „Užtru-
ko ir projektų vertinimas, ir su-
tarčių pasirašymas, – pasakojo 
I. Mačiukas. – Kadangi esame 
ne kokia nors verslo struktūra, 
o nevyriausybinė neįgaliųjų or-
ganizacija, neturime tiek pinigų, 
kad galėtume patys surengti žai-
dynes ir tik vėliau atgauti joms 
panaudotas lėšas. Mums netgi 
buvo pasiūlyta žaidynes perkel-
ti į kitus metus. Vis dėlto pasi-
sekė įtikinti, kad 11 metų vykęs 
renginys negali nutrūkti, tik tra-
diciškai rudens pradžioje vyku-
sias žaidynes iš pradžių nukėlė-
me į lapkritį, o galiausiai jas su-
rengėme tik gruodį.“

I. Mačiukas džiaugiasi, kad 
gerokai iš anksto patalpų už-
imtumą planuojantis Garliavos 
sporto ir kultūros centras gera-
noriškai pakoregavo treniruočių 
grafikus ir sutiko priimti neįga-
liuosius. „Čia viskas mums pri-
taikyta, – sakė jis. – Erdvioje sa-
lėje buvo galima pažymėti net 
penkias bočios aikšteles, organi-
zuoti krepšinio varžybas, baudų 
metimą, rankų lenkimą. Atski-
rose patalpose vyko tik smiginio 
ir šaškių, šachmatų varžybos.“

Iš rudens į žiemos pradžią nu-
keltos žaidynes šiek tiek sutrum-
pino į jas atvykusių neįgaliųjų 
organizacijų sąrašą, bet, pasak 
I. Mačiuko, jų dalyviams išdalin-
ta 500 renginiui skirtų marški-
nėlių, o tai patvirtina, kad spor-
to entuziastai pasirengę įveikti 
bet kokias kliūtis. Ir į Garliavą jie 
atvyko ne tik iš aplinkinių rajo-
nų, bet net iš Kretingos, Pagėgių, 
Mažeikių. Buvo ir įvairių nega-
lių turinčių sportininkų, ir gau-
sus būrys jų pasveikinti atvyku-
sių svečių, ir pučiamųjų instru-
mentų orkestras – daugiau kaip 

dešimtmetį puoselėta Lietuvos 
neįgaliųjų sporto žaidynių tradi-
cija išlaikyta ir, pasak I. Mačiu-
ko, bus tęsiama toliau. 

Sporto veiklų finalinis 
akcentas 

Daugeliui į sporto žaidynes 
atvykusių neįgaliųjų draugijų 
komandų šios varžybos tapo įgy-
vendinamų socialinės integra-
cijos per kūno kultūrą ir sportą 
projektų finaliniu akcentu. Laz-
dijų rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Onutė Černiauskie-
nė pasakojo, kad ir per užsiėmi-
mus daugiausiai dėmesio sky-
rė į žaidynes įtrauktoms rungti-
mis – smiginiui, bočiai, šaškėms. 
Į Garliavą atvykę 9 draugijos na-
riai po šias rungtis ir pasiskirstė. 
Tiesa, pagrindiniam šaškinin-
kui susirgus šioje rungtyje laz-
dijiškiai nedalyvavo. „Smiginį 
sumėtėm gerai, bočios žaidime 
iškovojome I vietą, – sportine 
draugijos narių sėkme džiaugėsi 
pirmininkė. – Projekte iš anksto 
buvome nusimatę šias varžybas, 
todėl galėjome padengti ir trans-
porto, ir maitinimo išlaidas.“

O štai Pakruojo rajono neį-
galiųjų draugija šį projektą bai-
gė įgyvendinti jau lapkritį, ta-
čiau nuo organizacijos įsikūrimo 
sportui daug dėmesio skiriantys 
pakruojiškiai nepagailėjo ir savo 
pinigų, kad galėtų atvykti į žai-
dynes, dar kartą jėgas išbandyti. 

Antrą kartą šiose žaidynėse 
dalyvavęs rateliais judantis Egi-
dijus Gabriūnas labiausiai buvo 
patenkintas krepšinio 3x3 var-
žybomis. Komanda, kurioje jis 
žaidė su pakruojiškiu Ramūnu 
Gudoniu ir dar vienu pažįsta-
mu šiauliečiu, rateliais judančių-
jų grupėje pelnė II vietą. 

Prieš 14 metų į avariją pate-

kusiam ir stuburo traumą paty-
rusiam Egidijui krepšinio aikš-
telėje verdančios sportinės ais-
tros – ne naujiena. Vyras pri-
klauso Šiaulių „Entuziasto“ 
sporto klubo krepšinio koman-
dai, treniruojasi, dalyvauja var-
žybose. Antrus metus jau ne-
bedirbantis vyras prisijungė ir 
prie draugijos sportinių veiklų, 
porą kartų per savaitę atvažiuo-
ja į bočios, krepšinio užsiėmi-
mus, mankštas daro. „Ir patys į 
varžybas vykstame, ir Pakruojy-
je sporto entuziastus iš Pasvalio, 
Šiaulių, Bauskės priimame“, – 
pasakojo Egidijus. 

Ir sporto rungtys, 
ir gyvenimo pamokos
Kazlų Rūdos neįgaliųjų drau-

gijos atstovė Laimutė Stasiulio-
nienė prisipažįsta kasmet labai 
laukianti šių žaidynių. Ko gero, 
tik vienose iš šiemet jau 12 kartą 
surengtų draugiškų varžybų ne-
dalyvavo, todėl sako nesupran-
tanti, kodėl kai kurios draugijos 
nepasinaudoja galimybe savo 
nariams suteikti sveikų emoci-
jų. Sporto entuziastė džiaugėsi 
ir puikiu žaidynių organizavi-
mu – pasak jos, viskas vyko la-
bai sklandžiai, apie viską buvo 
iš anksto pagalvota. „Pažiūrėkit, 
kiek smagiai nusiteikusių žmo-
nių laukia prie smiginio, kokios 
aistros verda prie rankų lenki-
mo stalo, – šypsodamasi pasa-
kojo Laimutė. – O kiek žmonių 
sutraukia bočios žaidimas!“

Ilgametė bočios rungties tei-
sėja, Kauno krašto neįgaliųjų 
sporto klubo „Santaka“ pirmi-
ninkė Irena Sadauskienė patvir-
tino – penkiose aikštelėse var-
žėsi beveik pusantro šimto šio 
žaidimo aistruolių, arba 46 ko-
mandos. Šioje rungtyje savo jė-

gas išmėgino net ir labai sunkią 
negalią turintys dalyviai. 

Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Rolanda 
Petronienė sako, kad tiek bočia, 
tiek smiginis lavina ne tik rankos 
taiklumą, bet ir skatina žmones 
daugiau judėti, mąstyti. „Buvo-
me net suskaičiavę, kad per bo-
čios treniruotes nužingsniuoja-
me po kelis tūkstančius žings-
nelių. Neturėdamas tikslo tokį 
atstumą neįgalus žmogus vargu 
ar įveiktų, o treniruotėse nuei-
na. Kamuoliukų mums niekas 
nepaduoda, patys žaidėjai tu-
ri juos susirinkti, atsinešti. Kai 
azartas užvaldo, ir skaudančius 
sąnarius pamirštame. Ir į šias 
žaidynes atvyko net trys mūsų 
draugijos bočios komandos“, – 
pasakojo R. Petronienė. 

Tikra proto mankšta vyko 
ir prie šaškių, šachmatų lentų. 
Ši rungtis žaidynėse paprastai 
trunka ilgiausiai. Pakruojo ra-
jono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Lolita Narkevičiūtė 
patvirtino: laikas čia bėga ne-
pastebimai. 

Pirmą kartą varžybose prie 
realios šachmatų lentos sėdusi 
Lolita sako įgijusi įdomios pa-
tirties. Nuo rugsėjo žaidybinius 
įgūdžius ji kaupė varžydamasi su 
virtualiu varžovu – kompiute-
rine programa. „Anksčiau žais-
davau paprastus kompiuterinius 
žaidimus, kol draugas paragino 
dėlioti sudėtingesnes figūras, – 
pasakojo Lolita. – Visus šachma-
tų ėjimus žinojau nuo vaikystės, 
tėtis buvo jų išmokęs. Tiesa, lai-
mėti man niekad neleisdavo. Bet 
palengva išmoksti teisingai stra-
tegiškai galvoti. Nors žaisdama 
kompiuteriu sužinojau daug vi-
sokių paslapčių, tikram mačui su 
realiu varžovu nebuvau pasiruo-
šusi. Paaiškėjo, kad daug ko ne-
žinojau: ir to, kad laikrodį reikia 
laiku sustabdyti, ir kad palietus 
figūrą reikia daryti ėjimą, nes 
apsigalvoti jau negalima. Klaidų 
visai negalima daryti.“

Medaliai, kurių ir laukta, 
ir nesitikėta

Labiausiai emocijos per kraš-
tus liejosi rankų lenkimo var-
žybose. Ir nesvarbu, ar ranko-
mis buvo susikibusios moterys, 
ar vyrai, vaikštantys ar rateliais 
judantys šio sporto entuziastai – 
sporto salėje aidėjo juos visus 
palaikančių aistruolių šūksniai. 
Turbūt niekas neabejojo, kad 

ne tokioms patyrusioms var-
žovėms nepavyks įveikti dau-
giau kaip pora dešimtmečių šiuo 
sportu užsiimančios rankų len-
kikės rad viliškietės Irenos Vil-
niuvienės. Tačiau kad net po-
rą medalių iškovos pirmą kartą 
gyvenime šią rungtį išbandyti 
nusprendusi iš Kėdainių gyve-
nimo namų sutrikusio intelek-
to asmenims atvykusi Simona 
Ribačiauskaitė, ko gero, niekas 
nesitikėjo. O smulkutė Simona 
ėmė ir laimėjo. 

Dar atkaklesnė kova užvirė 
rankų stiprybę sėdus įrodyti vy-
rams. Mažeikiškio Mariaus Ur-
bono rankos išties geležinės, tad 
du jo iškovoti medaliai – supran-
tamas vyro jėgos įvertinimas. O 
štai pirmą kartą šioje rungtyje 
dalyvavusio kauniečio Mindau-
go Datenio laimėjimas tapo dar 
viena netikėta staigmena. 

Kretingos rajono neįgaliųjų 
draugijos sportininkų komanda 
buvo negausi – atvyko tik ketu-
riese. Pasak draugijos pirminin-
ko Antano Juškėno, sporto veik
la draugijoje dar tik pradeda įsi-
bėgėti. Vis dėlto patys didžiausi 
entuziastai nepabūgo iššūkių ir 
kaip lygūs su lygiais varžėsi smi-
ginio, bočios, baudų metimo ir 
rankų lenkimo rungtyse. O ko-
mandoje turėdami tokį patyru-
sį rankų lenkiką, kaip Kęstutis 
Jokubauskas, be medalio į Kre-
tingą grįžti nesiruošė. 

Ir A. Juškėnas neklydo – 
Kęstutis savo svorio kategorijoje 
iš tiesų iškovojo du medalius: I 
vietą pelnė dešiniosios, II – kai-
riosios rankos lenkimo rungtyse. 
17 metų po miške patirtos trau-
mos, kai ant jo nuvirtusi drebulė 
sutraiškė stuburą, rateliuose sė-
dintis vyras pasakojo šiuo sportu 
susidomėjęs prieš trejus metus. Iš 
per šį laiką vykusių beveik poros 
dešimčių varžybų tik iš dviejų 
grįžo be apdovanojimų. Ir iš šių 
žaidynių pernai parsivežė du III 
vietos medalius. Kažkaip ypa-
tingai Kęstutis sako nesitreni-
ruojantis, bet mankštą su svar-
menimis namuose daro kasdien. 

„Sportas stiprina sveikatą, o 
tokios varžybos ir asmenybę grū-
dina“, – sakė žaidynių dalyviai. 
O Blinstrubiškių socialinės glo-
bos namuose gyvenantis ir šio 
renginio nepraleidžiantis Virgi-
nijus Žemaitis dar pridūrė: „Lai-
kas praleistas varžybose ir žvejy-
boje neįeina į gyvenimo trukmę.“ 

aldona MIlIEŠKIENė
Autorės nuotr.
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Svajonės pildosi, tik 
nebijokime svajoti!

Inegracijos keliu

  
 

  
   

 

Konkursas

***
Tarp galiukų pirštų 
Kalėdų stebuklą laikau 
Niekad nepamiršiu 
Kaip kadaise tave sutikau. 
Ir šitam prisiminime 
Gimsta mano dabartis – 
Meilės tavo atgimime 
Skęsta tyliai atmintis. 
Ant kalėdinės eglutės 
Veidrodiniam burbule 
Atsispindi po truputį 
Meilė su tavim šalia. 
Tas kalėdinis stebuklas 
Toks trapus, kad net  baisu 
Ir ant pirštų – ant galiukų 
Tu esi ir aš esu.

Marija olEŠKEvIčIENė 
Vilnius 

***
Stebuklą Kalėdų 
Paduodu delne, 
Ant delno gruoblėto 
Suraski Mane... 
Iš tavo svajonių, 
Minčių ir sapnų 
Sudėtą dėlionę 
Teikiu dovanų.
Pirštus aš atgniaušiu
 Iš lėto – palauk 
Išskris – nepagausi 
Savęs neapgauk, 
Nes laimė ir viltys 
Tik jausmas trapus... 
Kaip sapnas ir mintys – 
Jų tuoj nebebus...

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies 
remia projektą „Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)
įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Sveikiname                                   mėnesį  
gimtadienius šventusius

lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Tegu tie metai, bėgantys pro šalį, 
Jūsų gyvenimą pavasariais žymės. 
Rudens šalna pakąsti viską gali, 
Tegu tik niekad nepalies širdies. 
Tad linkim Jums energijos, 
                              sveikatos 
Ir šypsenos geros, 
Tegu Jums skiriamų „Ilgiausių metų“ 
Dar šimtą kartų gruodis pakartos.

Kauno m. neįgaliųjų draugijos pirmininką Igną Mačiuką, 
Kaišiadorių r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę Stanislavą Globienę, 
Kelmės r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę Birutę Alūzienę, Plungės r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę Eugeniją Kurmienę, Vilkaviškio 
krašto neįgaliųjų draugijos pirmininkę Valę Masiliūnienę.

Ar teko kada sutikti žmo-
gų, kuris neturėtų svajonės? 
Ko gero, ne, nes visi kuriame 
vienokius ar kitokius planus, 
laukiame slapčiausių norų 
išsipildymo. O apie ką sva-
joja negalią turintys vaikai, 
jaunuoliai? Ar jų svajonės 
skiriasi nuo negalios netu-
rinčių bendraamžių? Į šiuos 
klausimus geriausiai atsa-
kys  Kaišiadorių šv. Fausti-
nos mokykloje eksponuojama 
respublikinė meninės kūrybos 
paroda „Svajonių koliažai“.

216 svajotojų
Idėja pakviesti vaikus ir jau-

nuolius išsakyti savo svajones 
kilo parodos sumanytojai bei 
iniciatorei Kaišiadorių kultūros 
centro taikomosios dailės būre-
lio neįgaliesiems vadovei Nijo-
lei Kriugždaitei. Ir šias svajones 
ji pasiūlė ne nupiešti, o pasitelk-
ti koliažo techniką – sudėlioti iš 
laikraščių, žurnalų, suglamžy-
to popieriaus skiaučių, džiovin-
tų augalų, sagų, siūlų, audinio 
gabalėlių, paįvairinti nuotraukų 
fragmentais. 

Vaikams ši mintis patiko. Iš 
visos Lietuvos į Kaišiadoris pra-
dėjo plaukti originalūs darbe-
liai – net 216 koliažų atkeliavo 
iš Kauno, Trakų, Palangos, Kur-
šėnų, Kupiškio, Kretingos, Šiau-
lių, Zarasų, Panevėžio, Pasvalio, 
Radviliškio, Rusnės, Alytaus, Jo-
navos, Druskininkų, Šakių, Šal-
čininkų, Vilniaus, Utenos, Šven-
čionių, Kalvarijos, Skuodo. Savo 
sukurtų darbelių pasiūlė ir kai-
šiadoriečiai. Visi jie ir tapo įspū-
dingos parodos eksponatais. 

„Parodos dalyviai temą su-
prato skirtingai. Vienus „Svajo-
nių koliažo“ tema paskatino eks-
perimentuoti su medžiagomis ir 
formomis, kitus įkvėpė fanta-
zuoti apie savo ateitį. Ir viena, ir 
kita yra be galo svarbu. O magija 
atsiranda tuomet, kai leidi abiem 
dalykams vykti kartu tame pa-
čiame popieriaus lape“, – vaikų 
darbelių parodos įspūdžiais pa-

sidalijo menotyrininkė Dovilė 
Tumpytė.

Džiuginantys darbeliai
Svajoklių darbus vertino 

Kaišiadorių kultūros centro di-
rektoriaus įsakymu sudaryta ko-
misija, kurioje – ne tik moks-
lo, meno, bet ir socialinės sri-
ties ekspertai: menotyrinin-
kė D. Tumpytė, Kauno VDU 
„Atžalyno“ progimnazijos dai-
lės mokytoja metodininkė Vida 
Gigienė, Kaišiadorių šv. Fausti-
nos mokyklos specialioji peda-
gogė metodininkė Asta Kase-
lienė, Kaišiadorių kultūros cen-
tro taikomosios dailės būrelio 
vadovė N. Kriugždaitė, Kauno 
miesto neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Ignas Mačiukas, Kai-
šiadorių A. Brazausko gimnazi-
jos dailės mokytoja metodinin-
kė Andromeda Ostašenkovienė 
ir Kaišiadorių kultūros centro 
parodų kuratorė, dailininkė Li-
na Urbanavičienė.

Išrinkti geriausius buvo iš-
ties sunkus uždavinys. Komi-
sijos nariai negalėjo abejingai 
žvelgti į vaikų išsakytas svajo-
nes turėti mielą augintinį ar no-
rą skristi balionu, globoti gamtą 
ar... pamatyti Ameriką. Ne vie-
ną ant popieriaus lapo sudėliotą 
vaizdelį papildė, gilesnės pras-
mės suteikė jų autorių sugalvoti 
pavadinimai. Štai, pavyzdžiui, 
nerūpestingai žingsniuojančio 

berniuko paveikslėlis pavadintas 
„Aš noriu vaikščioti“, iš popie-
riaus skiautelių sudėliota skren-
danti figūrėlė – „Turėti sparnus“, 
o į koliažą sugulusių sagų apskri-
timai – „Gyvenimas be kampų“. 
Nežinia, kokios patirtys ir išgy-
venimai prasiveržė šiuose vaikų 
ir jaunuolių darbeliuose, bet vi-
si jie jaudina. 

Visi parodos dalyviai apdova-
noti Kaišiadorių kultūros centro 
padėkos raštais. Pačių įdomiau-
sių koliažų autoriai ir jų mokyto-
jai sulaukė Seimo narės Laimutės 
Matkevičienės padėkų. Ji paža-
dėjo jaunųjų kūrėjų darbų paro
dą surengti ir šalies parlamente. 

Svajonė jau išsipildė
Kultūros centro taikomosios 

dailės būrelio neįgaliesiems va-
dovės, dirbančios ir su Šv. Faus-
tinos mokyklos auklėtiniais, sva-
jonė surengti tokią parodą iš-
sipildė su kaupu. Iš pradžių ji 
buvo sumaniusi rengti rajoni-
nę parodą, tačiau pasitarus su 
tuometine Kaišiadorių kultūros 
centro direktoriaus pavaduoto-
ja Modesta Kalinauskiene nu-
spręsta joje pakviesti dalyvauti 
ir kitas šalies įstaigas bei orga-
nizacijas, dirbančias bei vieni-
jančias neįgalius vaikus ir jauni-
mą, taip pat ir joms nepriklau-
sančius neįgaliuosius nuo 5 iki 
29 metų amžiaus. Gražiai idė-
jai pritarė ir Kaišiadorių kultū-
ros centro direktorius Arnoldas 
Škimelis. Būsimi dalyviai buvo 
suskirstyti į 5 amžiaus grupes 
nuo 5–7 iki 19–29 metų. Dau-
gelio rajonų savivaldybių švieti-
mo skyriai kvietimą dalyvauti 
parodoje išplatino savo ugdymo 
įstaigoms, ir svajoklių darbeliai 
pradėjo plaukti, o šv. Faustinos 
mokykla sutiko surengti jų par-
odą. Ne be reikalo sakoma, kad 
svajonės pildosi, tiktai reikia ne-
bijoti svajoti.

aldona DEltuvaItė

Skuba vis ratu.
O žemėn jaunatis
Pašviečia avinėlio rageliu, 
Šerkšnotoj lango pievoj 
Blyksteli skaidriu ežerėliu
Spindi trečioji žvakė –
– Piemenų –
Metų kelionė baigiasi.
Pakelės smuklėje 
Triukšminga ir tvanku, 
Mediniame tvartelyje –
Ramu, šviesu...
Viltis, tikėjimas ir meilė –
Jie kartu 
Dalina džiaugsmo žvakę -
– Angelų –

vitalija lIžaItIENė 
Šakių r. 

Adventas
Grįžulo rogėm, 
Debesų žirgais
Keliauja pilnatis
Plačiais dangaus laukais.
Atvėso žvaigždės,
O aplink tylu tylu,
Uždegsiu pirmą žvakę –
– Pranašų –
Pavakariop pasnigo.
Tamsiame skliaute
Delčia palieka baltas pėdas.
Akimirkai sustoja,
Kad lange 
Įžiebtų žvakę antrąją –
– Betliejaus –
Laikas neturi laiko...

Parodą apžiūrėjo ir kartu su jos autoriais įsiamžino Seimo narė L. Matkevičienė.

Gaidvilė Stankevičiūtė prie savo koliažo „Tokia graži šeima“.

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda
tai paskutinė šių metų „bičiulystė“, kitas numeris išeis sausio 9 dieną.


