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Šiais metais planuojama 
tikslinti Socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįga-
liesiems bendruomenė-
je projektų finansavimo 
tvarkos aprašą, iki lie-
pos 1 dienos turėtų būti 
pateiktas projektas. Neį-
galiųjų reikalų departa-
mento vadovė Genovai-
tė Paliušienė susitiko su 
neįgaliųjų organizacijų 
atstovais, išklausė jų pas-
tabas dėl galimų tvarkos 
aprašo pakeitimų ir atsa-
kė į kylančius klausimus.

(nukelta į 3 psl.)

Universalus 
dizainas – 
kol kas tik 

siekiamybė
Vilniaus miesto savival-
dybėje įvyko Lietuvos 
žmonių su negalia sąjun-
gos (LŽNS) organizuota 
konferencija – diskusija 
„Universalus dizainas – 
realybė ar utopija“. Joje 
kalbėta apie aplinkos pri-
taikymo situaciją Lietu-
voje, universalų projek-
tavimą, pristatytas LŽNS 
ir užsienio šalių partnerių 
įgyvendintas projektas 
„Universal Design – Bar-
rier Free Environments“ 
(„Universalus dizainas – 
aplinka be kliūčių“). 

Diskusijos apie universalų projektavimą sudomino neįgaliuosius. 
Egidijaus Skipario nuotr.

(nukelta į 5 psl.)

Patogios aplinkos reikia 
ne tik neįgaliesiems
Konferenciją pradėjusi LŽNS 

prezidentė Rasa Kavaliauskai-
tė dar kartą pabrėžė, jog univer-
salus dizainas – ne tik neįgalių-
jų, bet visos visuomenės porei-
kis. Nors Lietuvoje universa-
laus dizaino principai jau seniai 
nebe naujiena, neretai jie vis dar 
suprantami kaip vien neįgalių-
jų poreikis.

Užsienio partnerių 
patirtis – proga tobulėti

LŽNS kartu su partneriais 
įgyvendinto projekto „Universal 
Design – Barrier Free Environ-
ments“ tikslas buvo įvairių šalių 
atstovams susipažinti vieniems 
su kitų situacija ir perimti gerą-

ją patirtį. Anot R.Kavaliauskaitės, 
toks pasižvalgymas – labai nau-
dingas, mat tuomet kiekvienam 
iš partnerių nereikia „išradinė-
ti dviračio“, galima pasinaudoti 
gerais, patikrintais sprendimais. 
Ispanų partneriai iš Katalonijos, 
Taragonos regiono, pasakojo, jog 
jų vietos valdžia, rūpindamasi 
neįgaliais gyventojais, ne tik lai-
kosi visoje šalyje galiojančių sta-
tybos reikalavimų, bet išsikėlė 
sau dar griežtesnius. Vertindami, 
pavyzdžiui, pastato prieinamu-
mą, ekspertai kreipia dėmesį ne 
vien į galimybę patekti į jį – ar yra 
liftas, nuovaža, bet ir į tai, ar ša-
lia yra patogi automobilių staty-
mo aikštelė, ar patogiai įrengtos 
perėjos, autobusų stotelės. Angli-
jos partnerių – Prieinamos aplin-
kos centro – atstovė Aleksandra 
Smidli susirinkusiesiems pateikė 
pavyzdžių, kaip statybos ar pro-
jektavimo klaidos taisomos va-
dovaujantis jų parengtais reika-
lavimais ir patarimais, kurie iš-
leisti specialiais leidiniais. Vieni 
jų – privalomi, kiti – vadinamo-
jo „aukštesnio“ lygio prieinamu-
mo patarimai, darantys aplinką 

Kiekvieną pavasarį – vis 
nauja ekspozicija

Pavasarinė dienos centro 
„Šviesa“ Keramikos studijos par-
oda sostinės centre įsikūrusia-
me lauko ekspozicijų paviljone 
tapo gražia tradicija. Čia neįga-
liųjų rankomis sukurti kerami-
kos dirbiniai pristatyti jau penk-
tą kartą. Šią prestižinę keramikos 
kūriniams skirtą erdvę neįgalie-
siems atvėrė Kultūrinių inicia-
tyvų grupės „Kvadratas“ prezi-
dentas, profesionalus keramikas 
Tomas J.Daunora. Socialiniams 
projektams atviras menininkas 
džiaugėsi, kad kiekvienais metais  

Baltojo skersgatvio keramika – 
neįgaliųjų dovana sostinei

Sostinės centre, Gedimi-
no prospekte įsikūru- 
siame meno kūrinių eks-
pozicijai skirtame stikli-
niame paviljone „Gobis. 
Lauko. Ekspo“ atidary-
ta Baltojo skersgatvio ke-
ramikos paroda. Prie ori-
ginalios ekspozicinės 
erdvės, kurioje autorinius 
darbus pristato žymūs ša-
lies ir užsienio keramikai, 
šįkart vilniečius ir sostinės 
svečius stabtelėti kviečia 
neįgalieji – dienos centro 
„Šviesa“ Keramikos studi-
jos nariai. 

Parodos puošmena – juodosios gulbės – Dalios Keperšaitės kūryba.

Marsiečius parodoje apgyvendino Povilas Vasko. Egidijaus Skipario nuotr. 

Projektų paraiškos – 
ilgesniam laikui

Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje finansavimo tvarka neįga-
liųjų organizacijoms labai svar-
bi, nes iš šios programos gautos 
lėšos lemia ir suteiktų bendruo-
menėje paslaugų skaičių, ir pa-

Regionuose išsakytos problemos 
perduotos departamento vadovei

čių organizacijų išgyvenimą. Ka-
dangi dauguma paslaugų teikia-
ma metai iš metų, organizacijoms 
svarbu užsitikrinti veiklos tęsti-
numą ir tiksliau planuoti ateitį. 

Vienas iš žadamų pasikeitimų 
minėtame apraše – nuo 2014 m. 
projektų paraiškos bus teikiamos 
3 metams. Pasak G.Paliušienės, 
tai leis užtikrinti, kad lėšos veik-

loms vykdyti būtų pervedamos 
anksčiau (netgi sausio mėnesį), 
be to, bus galima iš anksto ge-
riau suplanuoti darbus. Neįga-
liųjų reikalų departamento va-
dovės teigimu, kasmet reikės pa-
tikslinti ne pačias paraiškas, o tik 
sąmatas. 

(nukelta į 5 psl.)

Neįgaliųjų organizacijų vadovai turėjo daug klausimų Neįgaliųjų reikalų 
departamento direktorei Genovaitei Paliušienei. Aurelijos Babinskienės nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Gyvenimas dalina 
dovanas

Anykščių r.:

„Ir kokias čia dovanas jis mums dalina?“ – jau gir-
džiu niurzgėti mėgstančiųjų balsus. Pirmiausia mūsų, 
neįgaliųjų ir pensininkų. Arba vienų ir kitų kartu. Vis 
dėlto drįstu jiems prieštarauti. Ir dar kartą patikin-
ti: „Dalina, mielieji, tikrai dalina, tik reikia jas mokė-
ti priimti.“

Pati didžiausia dovana, kaip teigia filosofas Liutau-
ras Degėsys, mums yra laikas. „Tada gali užsiimti da-
lykais, kurie dirbančiam žmogui buvo tiesiog neįma-
nomi, neleistini, nepasiekiami ir nepadorūs“, – rašo jis 
savo knygoje „Prisiminimų prisiminimai“. Ne vienas 
iš mūsų tą gali patvirtinti, ne vienam negalia padova-
nojo laiko, kurį galime skirti sau ir daryti tai, ko galbūt 
norėjom, bet nebuvo kada. Tą yra patyrę mūsų literatai, 
kurių kūrinėlių pristatymai puošia „Bičiulystės“ savai-
traščio 8-ąjį puslapį ir kurių visi skaitytojai nekantriai 
laukiame. Jų autoriai dovanoja mums savo nekasdie-
niškas mintis ir leidžia pasimėgauti nepatirta realybe.

Daugelio iš mūsų „bėda“ ta, kad nemokame vertinti 
to, ką turime. Nesugebam mėgautis gyvenimo smulk- 
menomis. Kad buitis ir būtis neslėgtų, tereikia išmok-
ti džiaugtis mažmožiais. Žinia, gyvename kupiname 
įtampos ir agresijos amžiuje, ir, kaip pastebi psicholo-
gai, visi tarsi užsikrėtę viena ir ta pačia aistra – domi-
nuoti, pralenkti, užvaldyti. Žmonės nebemoka džiaug-
tis mažais dalykais, nes yra pernelyg įsijautę į kasdie-
nes lenktynes dėl sėkmės. Tame fone būti neįgaliu ne-
lengva. Norom nenorom pradedi ilgėtis nepasiekiamų 
dalykų ir skaičiuoti savo skaudulius. Trikdo žmonių 
gyvenimo viešinimas spaudoje ir televizijoje. Ypač tų, 
„prasisiekusiųjų“. Susidaro įspūdis, kad žmonių tarpu-
savio santykiai vis labiau netenka paslaptingumo, o tik- 
rosios vertybės nebeturi prasmės.

Visi lekia, aišku tie, kurie gali, galvotrūkčiais. Sten-
giasi aplankyti kuo daugiau šalių, vietovių. Jau skai-
tome ir apie prasidedantį neįgaliųjų kelionių sezoną. 
Aišku, ne į egzotiškus kraštus ir nebūtinai į pajūrį. Kai 
kam užteks artimiausio parko, ežerėlio ar miškelio. O 
kai kam – suolelio kieme ar kėdės balkone. Bet nerei-
kėtų dėl to pasijusti nuskriaustiems. Ir kaip čia nepri-
siminti Justino Marcinkevičiaus žodžių, pasakytų vie-
name jo interviu po Kultūros premijos įteikimo: „Di-
džiausia kelionė man yra į save.“

Deja, vienatvė ir ramybė daug ką iš mūsų baugina. 
Dėl savo nerimstančios dvasios esame kažkur kitur. Ne 
čia ir ne dabar. Neretai tampame savo praeities belais-
viais. Vis permąstome tai, kas ir kaip buvo, svarstome, 
kaip galėjo būti, ko neturėjo nutikti. Arba per daug ne-
rimaujame dėl to, kas bus, jeigu bus (sugrąžins pensijas 
ar ne, statys atominę ar ne, gręžios žemės gelmes Že-
maitijoje dėl menamų skalūnų dujų ar ne). Gyvename 
įsitempę, nepastebėdami šios akimirkos grožio ir nepri-
imam to, ką ji mums dovanoja. Turbūt ne veltui kardi-
nolas J.A. Bačkis savo velykiniame sveikinime mokė ti-
kinčiuosius: „Neleiskite, kad iš jūsų atimtų džiaugsmą.“

Išminčiai teigia, kad gyvenimas yra toks, kokiu jį 
paverčia mūsų mintys. O mintims įtaką daro laikas. Sa-
koma, kad šiuolaikiniam žmogui visi metų laikai pavo-
jingi. O ypač – pavasaris. Tada žmogus esą labiau pa-
žeidžiamas. Nes, anot poetų, pavasaris galvoj sumai-
šo prisiminimus ir geismus. Ir kaip nesumaišys, po il-
gos ir šaltos žiemos išvydus gležnus žibuoklių žiede-
lius ar po staiga nušniokštusio lietaus – sugeltonavu-
sį forzitijų krūmą. Be poezijos čia neapsieisime. Tą ge-
riausiai suvokė japonai. O jų tradiciją grožėtis pavasa-
rį žydinčiom dekoratyvinėm vyšniom – sakurom per-
ėmė ir Vilnius.

Dešiniajame Neries krante prie Nacionalinės dai-
lės galerijos ką tik žydėjo sakuros. Tiesa, jos mus džiu-
gino tik vieną savaitę. Bet užtat – koks grožis! Tai – tik- 
ras stebuklas. Jis simbolizuoja trumpą ir nepakartoja-
mą žmogaus gyvenimą. Ir kartu primena, kad šiame su-
maišties ir netikrumo kupiname pasaulyje laikas nepa-
liauja mums dalinti dovanas ir kad pats gyvenimas yra 
dovana.Visoks gyvenimas.

Pasvalio r.: 

Palinkėjo kantrybės ir 
ištvermės tęsiant darbus

Anykščių rajono neį-
galiųjų draugijos delega-
tai buvo pakviesti į mies-
to koplyčią, kurioje įvyko 
draugijos ataskaitinė-rin-
kiminė konferencija. Joje 
taip pat dalyvavo Anykš-
čių rajono savivaldybės 
meras Sigutis Obelevičius 
ir Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Veneta Veršu-
lytė. Konferencijoje Neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Aldona Šerėnienė apžvel-
gė per 4 metus nuveiktus 
darbus.

Draugija vykdo įvairia-
pusę veiklą ir pagal neįga-
liesiems teikiamų paslau-
gų skaičių yra tarp lyde-
rių Lietuvoje. Čia organi-
zuojami įvairūs mokymai: 
drabužių ir žaislų siuvimo, 
siuvinėjimo, vilnos vėlimo, 
vytelių pynimo, floristikos, 
karpinių, keramikos, kuli-
narijos, dirbinių iš šiaudų 
ir odos, modelino ir karo-
liukų. Gaminiai sėkmin-
gai parduodami Kaziuko 
mugėje, Anykščių miesto 
šventėse, eksponuojami ra-
jono bibliotekose. Draugi-
joje nuolat veikia neįgalių 
amatininkų dirbinių paro-
da-pardavimas. Apsilan-
kius darbo dienomis čia 
visada galima nusipirkti 
jų dirbinių.

Anykščių rajono neį-

galiųjų draugijos nariams 
teikiamos įvairios masažo 
paslaugos: jie gali pasinau-
doti masažo lova su nef-
ritais, masažo krėslu, tre-
niruokliais ir kitais masa-
žuokliais, įprastu masažu.

Labai svarbios asmens 
higienos ir priežiūros pa-
slaugos. Draugija teikia 
skalbimo, kirpimo paslau-
gas. Turi 7 skalbimo maši-
nas, patalpose dirba kirpė-
ja, kuri paslaugas teikia ir 
neįgaliųjų namuose. Skal-
biniai iš sunkiausios nega-
lios asmenų, gyvenančių 
mieste, surenkami ir nuve-

žami atgal draugijos trans-
portu. Sėkmingai bendra-
darbiaujant su seniūnais, 
neįgalių seniūnijų gyven-
tojų skalbiniai taip pat at-
vežami į draugiją, o paskui 
jiems grąžinami švarūs. 
Draugija turi autobusiuką, 
kuriuo už nedidelį mokes-
tį pasinaudoja daug neįga-
liųjų. 10-čiai draugijos na-
rių, kurie patys nepajėgia 
išsivirti maisto, į namus 
nunešama sriuba. Draugija 
dalyvauja „Maisto banko“ 
programoje. 50-70 žmonių 
gauna paramą maisto pro-
duktais. Kiekvieną vasarą 

45 neįgalieji važiuoja ilsė-
tis į Šventąją. Draugijos na-
riams suteikta teisė lengva-
tinėmis sąlygomis lankyti 
Anykščių baseiną. 

Neįgaliesiems teikia-
mos informavimo, kon-
sultavimo paslaugos, tar-
pininkaujama sprendžiant 
aktualius klausimus dėl 
būsto ir aplinkos pritaiky-
mo, dėl techninės pagalbos 
priemonių išdavimo ir pri-
taikymo bei kitais klausi-
mais. Telefonu bei lanky-
dama žmones namuose 
neįgaliuosius konsultuoja 
ir pati A.Šerėnienė, todėl 
pirmininkei gerai žinomos 
draugijos narių problemos. 
Jau 12 metų organizacijai 
vadovaujanti A.Šerėnienė 
dėl savo dėmesingumo 
ir nuoširdumo įgijo dau-
gelio neįgaliųjų pasitikė-
jimą. Susirinkime kalbėję 
tarybos nariai pirmininkės 
darbą įvertino gerai ir be-
veik vienbalsiai ją išrinko 
dar vieną kadencijai. Me-
ras S.Obelevičius pažadėjo 
draugijai finansinę paramą 
ir palinkėjo A.Šerėnienei 
ištvermės tęsiant darbus.

Egidijus MUSTEIKIS
Gintauto Sabalio nuotr.

Konferencijos pabaigoje koncertavo pagyvenusių žmonių 
ansamblis „Sodžius“, vadovaujamas Anykščių rajono neįga-
liųjų draugijos narės Aldonos Augulienės. 

Pasvalio rajono neįga-
lieji Motinos dienos pami-
nėjimui šiemet skyrė daug 
dėmesio. Gegužės 3-iąją 
Žilpamūšio bendruome-
nės vadovų pakviesti, rin-
komės į pavasarine žalu-
ma pradedančią puoštis 
Mūšos pakrantės gyven-
vietę. Čia, rekonstruotos 
Žilpamūšio mokyklos sa-
lėje, mus šiltai sutiko Sa-
ločių seniūnas Algiman-
tas Mašalas, bendruome-
nės pirmininkė Janina Ka-
tauskienė ir gausus mamų 
su vaikučiais būrys. Ren-
ginį motinoms skirta ly-
rine daina pradėjo Neį-
galiųjų draugijos vokali-
nis ansamblis „Žalsvasis 
šaltinis“. 

Rimtiems pamąsty-
mams apie prabėgusį gy-
venimą nuteikė Dianos 
Aukštuolienės sukurtas 
scenos vaizdelis „Nuo-
traukos iš seno albumo“. 
Vokalinio ansamblio, va-
dovaujamo Jono Vaite-

Minint Motinos dieną

kūno, smagios melodijos 
tarp žiūrovų sukėlė links-
mą šurmulį. Salė nušvi-
to vaikučių mamoms pa-
dovanotais pavasariniais 
žiedais. 

O gegužės 7-ąją mo-
tinų pagerbti Neįgalių-
jų draugijos nariai rinko-
si į Pasvalio krašto mu-
ziejų. Pirmiausia išklau-
sėme šv. mišias Pasvalio 
Šv. Jono Krikštytojo baž-
nyčioje. Paskui mūsų lau-
kė turininga meno mėgė-

jų programa. Pasvalio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Eglė Vegytė 
renginį pradėjo šiltais žo-
džiais apie brangiausią 
žmogų – mamą. Pasvalio 
Šv. Jono Krikštytojo para-
pijos vikaras Miroslavas 
Anuškevič, prisiminda-
mas savo vaikystę, kalbė-
jo apie motinų pasiauko-
jimą bei atlaidumą savo 
vaikams. 

Po vaidybos būrelio 
„Vėrinys“ spektakliuko 

lyrines dainas mamoms ir 
močiutėms bei visiems su-
sirinkusiesiems skyrė vo-
kalinis ansamblis ,,Žalsva-
sis šaltinis“. Ievos Krikš-
čiūnaitės atliekama dai-
na išėjusioms mamoms 
atminti sugraudino visą 
salę. O kad renginys ne-
sibaigtų minorine gaida, 
„Žalsvasis šaltinis“ su-
grojo smagių melodijų 
popuri.

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr. 

Rimtiems pamastymams nuteikė Dianos Aukštuolienės sukur-
tas scenos vaizdelis „Nuotraukos iš seno albumo“.

Dainą išėjusioms mamoms 
paskyrė Ieva Krikščiūnaitė.

Kėdainių r.: Pagerbtos Mamos
 Regina Tichonovie-

nė laiške „Bičiulystei“ papa-
sakojo apie draugijoje pami-
nėtą neseniai praėjusią Mo-
tinos dieną. 

Kėdainių rajono neįga-
lieji buvo susirinkę pami-
nėti Motinos dienos. Šven-
tę gražiais žodžiais apie 
mamą pradėjo literatų bū-
relio vadovė Danguolė Ba-

rauskienė. Balsingos būre-
lio moterys dainavo Leo-
kadijos Mockienės sukur-
tas dainas. Bene labiausiai 
sujaudino Kazimiero Da-
niūno atliekama daina apie 
motinas, laukiančias savo 
vaikų, grįžtančių iš užsie-
nio, kuriai jis pats sukūrė 
žodžius. Ne viena mama, 
močiutė braukė ašaras, 

klausydama šio kūrinio. 
Būrelio aktyvistė Ge-

novaitė Jakienė visus pra-
juokino, žiūrėdama į vei-
drodį, kuris niekaip neįti-
ko, vis blogai rodė jos at-
vaizdą. 

Pasirodymą tęsė an-
samblis „Giedra“, vado-
vaujamas Aldonos Sas-
nauskienės. Jis atliko kūri-

nį „Sudie, kvietkeli tu mie-
liausias“ – lietuvių liaudies 
dainų popuri, padainavo 
romansų apie motiną, su-
vaidino trumpą spektak- 
liuką iš gyvenimo. Drau-
gijos pirmininkas Riman-
tas Dubosas pasveikino vi-
sas moteris su Motinos die-
na ir aktyviausioms įteikė 
po pavasarinį gėlės žiedą.
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„Šviesos“ lankytojai vis labiau 
stebina savo kūrybiškumu, tech-
nologiniais atradimais ir naujais 
kolekcijos eksponatais. 

Parodos atidarymas tapo 
smagia ir nuotakinga švente 
ne tik patiems centro lankyto-
jams, jų bičiuliams, bet ir vi-
siems, tą saulėtą vidurdienį stab-
telėjusiems pasiklausyti mies-
to centre netikėtai suskambusio 
A.Vivaldžio „Pavasario“ ar pa-
sigrožėti originaliais keramikos 
kūriniais.

Lauko ekspozicijoje išsirikia-
vo išmintingosios pelėdos, nuo-
taikingi šerniukai, karališkos juo-
dosios gulbės, marsiečiai, taiko-
mosios dailės dirbiniai. Dienos 
centro „Šviesa“ direktorė Jūratė 
Tamašauskienė džiaugėsi, kad 
kiekvieną kartą centras į paro-
dą atveža vis naujus darbus. „Tai 
įrodo, kokie esame kūrybiški. Su-
gebame surasti idėjų ir papuošti 
miestą naujais kūriniais“, – kal-
bėjo J.Tamašauskienė. 

Atradęs savo vietą 
žmogus tampa stiprus 
Praėjusiais metais 20-metį at-

šventusį Užupio Baltajame skers-
gatvyje įsikūrusį dienos centrą 
„Šviesa“ lanko per 70 suaugusių 
proto negalią turinčių žmonių. 
Daugiau kaip pusė jų nemažai 
laiko praleidžia profesionalios 
keramikės Astės Masiukaitės jau 

ma, siekiame estetikos, meninio 
lygio, bet svarbiausia yra žmo-
gus.“ Keramikos studijos vado-
vė įsitikinusi, kad net silpniau-
sias žmogus, atradęs savo vietą, 
labiau pasitiki savimi ir tampa 
daug stipresnis.

Parodos eksponatams sukurti 
prireikia visų metų. A.Masiukaitė 
šypsosi: ši paroda – tarsi meti-
nė Keramikos studijos ataskaita. 
Penkti metai ją pateikia, penktus 
metus vilniečiams ir sostinės sve-
čiams demonstruoja absoliučiai 
naujus kūrinius. Visi jie – perso-
naliniai centro lankytojų kūriniai. 

Didžiausias džiaugsmas – 
kūrybos procesas

Stiklinėje lauko ekspozicijo-
je besipuikuojančios juodosios 
gulbės ir nuotaikinga šerniu-
kų šeimynėlė – Dalios Keperšai-
tės kūriniai, išmintingosios pelė-
dos, marsiečiai, didieji dekoruoti 
indai – Povilo Vasko darbai. Joli-
ta Petkevičiūtė ir Linutė Lapiny-
tė parodai nulipdė po porą dė-
žučių, o Martyno Kitovo sukurtą 
jūros dugno kompoziciją gražiai 
papildė smulkučiai Jovitos Ban-
dzaitės akmenėliai. Ekspozicijo-
je akį traukia ir taikomosios dai-
lės kūriniai: ornamentuotus puo-
delius nulipdė Martynas Šimkus, 
dekoratyvinę lėkštę – Jūratė Ka-
reivaitė, o dubenėlį (peleninę) – 
Rita Bekinkytė. 

Visiems parodos autoriams 
Kultūrinių iniciatyvų gru-
pės „Kvadratas“ prezidentas 
T.J.Daunora įteikė padėkos raš-
tus, visų darbeliais pasidžiaugė, 
visiems palinkėjo sėkmės. Kūrė-
jų veiduose skleidėsi šypsenos – 
jie nuoširdžiai džiaugėsi tokiu jų 
darbo įvertinimu. 

Nuoširdus džiaugsmas, pa-
sak T.J.Daunoros, ir yra didžiau-
sias šių žmonių pranašumas, 
svarbiausia pamoka mums vi-
siems. Jie džiaugiasi ne tik įverti-

nimu, dar labiau – dalyvaudami 
pačiame kūrybos procese. 

Į tai dėmesį atkreipė ir su die-
nos centru glaudžius ryšius palai-
kantis bei jo lankytojų kūriniais 
besižavintis Dailės akademijos 
profesorius Albertas Gurskas.

T.J.Daunora prisiminė ir prieš 
kelerius metus „Kvadrato“ vyk-
dytą socialinį-kultūrinį projektą 
„Neregys mieste“. Profesionalus 
keramikas neslėpė jo metu suži-
nojęs daug naujo, įgijęs iki tol net 
neįsivaizduotų patirčių. Buvę be 
galo įdomu pamatyti, kaip pasau-
lį suvokia nuo gimimo neregin-
tis žmogus – kaip jis lipdo drau-
go portretą, kokią įsivaizduoja 
aplinką ir pan.

Lauko ekspozicija rengiasi 
kelionėms 

Per 9-erius metus minėtoje 
stiklinėje ekspozicijoje pristatyta 
daugiau kaip 80 keramikos paro-
dų: čia eksponuoti autoriniai Lie-
tuvos ir užsienio profesionalų, 
vaikų dailės mokyklų ir būrelių, 
specializuotų mokyklų bei neįga-
liųjų dienos centrų darbai. Pasak 
T.J.Daunoros, vietos užtenka vi-
siems, o parodų įvairovė tik dar 
labiau atskleidžia kūrėjų savitu-
mą, praplečia pasaulio suvoki-
mo sampratą. 

Kitąmet 10-ąsias gyvavimo 
metines minėsiantis lauko paro- 
dų paviljonas užsibrėžęs tiks-
lą tapti kilnojamąja keramikos 
darbų ekspozicija. Galbūt į ją pa-
teks ir neįgaliųjų kūriniai, ir po 
visą šalį paskleis idėją, kad ta-
lentas stipresnis už negalią, kad 
neįgaliųjų darbai verti tokio pat 
meno gerbėjų ir miestų bei rajo-
nų gyventojų dėmesio, įvertini-
mo bei paskatinimo kurti. O ke-
ramika – puiki kalba, padedan-
ti išsakyti tai, ko nepavyksta iš-
tarti žodžiais. 

Aldona MILIEŠKIENĖ 
Egidijaus Skipario nuotr. 

Baltojo skersgatvio keramika – 
neįgaliųjų dovana sostinei

Gėrio niekada nebūna per daug.
(Seneka)

Noriu papasakoti apie 2 
nuostabias moteris – 2 Dalias. 

Vieną iš jų pažinojau dar 
tada, kai ši buvo mokinukė 
su kasytėmis. Mano kaimy-
nystėje užaugo, ištekėjo. Gy-
venimas nelepino, teko patirti 
daug skausmo, kuris krito bal-
tu šerkšnu plaukuose, bet širdis 
viską gali iškęsti. Ypač motinos 
širdis... Sakoma, netektys pa-
lieka joje gilius randus, bet pa-
daro atviresnę kitų nelaimėms 
ir vargams.

Dalia Benkauskienė dabar 
mūsų Alytaus rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė. Tai pas ją 
ateina žmonės atverti skaudan-
čios širdies, pasiguosti. Kiek- 
vienam ji ras šiltą žodį, padės, 
kiek galės. Ji pasiteiraus ne tik 
apie mano ir kitų sveikatą, bet 
paklaus, kaip sekasi vaikams ir 
anūkams, kaip klostosi jų gyve-
nimai. Nesvarbu, koks amžiaus 
skirtumas, koks išsilavinimas, 
kiekvienas ras kelią į Dalios šir-
dį. Į draugiją žmonės ateina su-
žinoti apie renginius, susimokė-
ti nario mokestį. Bet užsuka ir 
tokie, kurie tiesiog nori pabūti 
ir išsipasakoti.

Antroji Dalia (Kavolynienė) 
yra Techninės pagalbos neįga-
liesiems centro prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 
Alytaus skyriaus vedėja. Jai ne-
įgalieji negaili gražių žodžių. Ši 
žvitrių akių, švelnios šypsenos 
moteris į mano gyvenimą atė-
jo vėliau. Su ja susitikau prieš 
6-erius metus, bet, atrodo, pa-
žinau visą amžinybę. Visada 
su šypsena, maloniu balsu kiek- 
vieną pasitinka ir išlydi. Pas ją 
apsilankę žmonės pasijaučia ly-
giaverčiais, juos maloniai aptar-
nauja, parodo visas priemones, 
paaiškina, pataria, kokios jiems 
tinka. Jeigu kažko neturi, grei-
tai gauna. Iš jos kabineto žmo-
nės išeina gavę gerą dozę geru-
mo, užuojautos. Norisi dar ilgai 
su Dalyte bendrauti – taip ją va-
diname mažybiniu vardu.

Taigi šios 2 Dalios dirba Aly-
taus mieste ir nežinau, ar jos 
pažįsta viena kitą, bet yra labai 
panašios. Jos abi dirba mėgsta-
mą darbą ir į jį atsineša tik gerą 
nuotaiką. Savo asmenines prob- 
lemas palieka namuose, su-
pranta žmogų, jį gerbia ir gina 
jo interesus. V.Hugo yra pasa-
kęs: „Vidinis žmogaus geru-
mas – tai saulė.“ Šios moterys 
visada kupinos gėrio, kurį nuo-
lat dalija kitiems. Tai lyg ąsotis, 
pilnas tyro šaltinio vandens, ku-
ris numalšina troškulį ir nuo-
vargį, suteikia viltį eiti pirmyn.

Aldona KRIcKIENĖ

Dvi Dalios – du gėrio 
šaltiniai

Vieną vakarą sostinės Er-
furto gatvėje, eidami šaligatviu 
(turbūt neatsargiai), užkliudė-
me Problemą. Ji sėdėjo ratu-
kuose, buvo vyriškosios lyties 
ir amputuotomis kojų galūnė-
mis. Kaip ir dauguma proble-
mų, šitoji irgi buvo valstybei ne-
reikalinga, – išstumta iš ligoni-
nės likimo valiai, poliklinikoje 
nepriimta pertvarstyti galūnių, 
mat Problema nebuvo draus-
ta! O Ji palyginti jauna, tik apie 
50-ies metų, kaip sakyta, vyriš-
kos giminės. 

Problemai, nereikalingai 
valstybei, reikėjo padėti – pa-
galbos ėmėsi gatvės praeiviai. 
Buvo vakaras, artėjo naktis, 
reikėjo ieškoti Problemai išei-
ties. Kažkaip ją gvildenome, o 
Problemos subjektą, sėdintį ra-
tukuose ir atsidūrusį autobu-
sų stotelėje, guodėme, teiravo-
mės, kur jis pernakvosiąs šią 
naktį. Na ir ką gi, viskas, pasi-
rodo, atsiremia į pinigus, drau-
dą, biurokratizmą, kuris, žmo-
niška kalba kalbant, yra ne kas 
kita, kaip abejingumas, išsako-
mas trim žodžiais su šauktuku: 
„O mums nepriklauso!“

Bet naktis artėjo, buvo lietin-
ga... Reikėjo padėti – kas atnešė 
šiltesnę striukę, kas keliasdešimt 
litų. Ir Problema kažkaip perna-
kvojo stotelėje, nors truputį ir 
lietingą, bet, ačiū Dievui, nešal-
tą naktį. Problema, žinoma, tirtė-
jo, – vis dėlto neseniai nupjautos 
galūnės. Tirtėjo kartu ir kai kurie 
gretimų namų gyventojai, nera-
mus buvo jų miegas. 

Po nakties Problema dar 
buvo gyva. Viena geroji sama-
rietė Danutė iškvietė Greitąją 
pagalbą, kuri, aišku, Problemos 
nevežė į ligoninę (neapdrausta, 
bepinigė!), o paprašyta nuvež-
ti į kokią prieglaudą, atrėžė: „O 
mums tai nepriklauso!“ 

Tada kita geroji samarietė 
Veronika, nieko nelaukusi, pati 
įsikinkė į tuos ratukus ir ėmėsi 
Problemą stumti į Motinos Te-
resės vienuolijos prieglaudą... 
Nors atstumas nuo Lazdynų 
iki stoties rajono, kur įsikūrusi 
minėtoji vienuolija, ilgas, reikia 
manyti, kad sėkmingai nustū-
mė ir pagalba Problemai buvo 
suteikta... 

Alfredas GUŠčIUS 
literatūros (ir visuomenės) kritikas 

Pagalba problemai

Rašinių konkursas 
„Neįgalusis – savo šalies pilietis! (?)“

5-ąja dienos centro „Šviesa“ lankytojų paroda džiaugėsi centro direktorė 
J.Tamašauskienė (dešinėje) ir Keramikos studijos vadovė A.Masiukaitė. 

Stiklinėje lauko ekspozicijoje – Baltojo skersgatvio keramikos paroda.

Informacinis pranešimas
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga praneša, kad  

2013 m. birželio 6 d. įvyks eilinis LŽNS visuotinis narių  
suvažiavimas. Jis vyks Kėdainiuose, P. Lukšio g. 16. 

Suvažiavimo pradžia – 11 val.
LŽNS

14 metų vadovaujamoje Kerami-
kos studijoje, kur susipažįsta su 
meninės kūrybos principais, pa-
tys dalyvauja šiame slėpininga-
me procese. 

A.Masiukaitė pasakoja, kad 
keramika – viena iš užimtumo 
veiklų. Meninei kūrybai daug dė-
mesio skiriančiame centre neįga-
lieji gali lankyti tapybos, tekstilės, 
grafikos, medžio apdirbimo bū-
relius, muzikos grupę.

Keramikos studiją pasirinkę 
neįgalieji į užsiėmimus renkasi 2 
kartus per savaitę. Vadovė pui-
kiai pažįsta kiekvieną žmogų, 
žino jo galimybes, parenka in-
dividualias užduotis. „Vieni gali 
dirbti 10–20 minučių, kiti – porą 
valandų ar net visą dieną, – pa-
sakoja A.Masiukaitė. – Labai ati-
džiai žiūrim į tai, kiek žmogus 
gali – stengiamės, kad nebūtų nė 
mažiausios prievartos, kad vy-
rautų laisvas pasirinkimas, kad 
tikrai būtų smagu dirbti. Žino-

„Kvadrato“ prezidentas Tomas 
J.Daunora neįgaliesiems atvėrė 
prestižines ekspozicijų erdves.
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Daktaras
Aiskauda

Kodėl švedės maistui naudoja... dilgėles?

Dažnas XXI a. žmogus 
dar neprarado noro uo-

gauti ir grybauti, tačiau nelabai 
mėgsta dilgėliauti. Priminsime, 
jog Lietuvoje prieš šimtą metų 
kaimiečiai valgė sriubas ir salo-
tas, paruoštas iš beveik pusšim-
čio augalų (vaistažolių, piktžo-
lių, kitokių žolių, krūmų, me-
džių). Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą šis skaičius sumažėjo per-
pus, dabar – nesiekia ir dešim-
ties (balandūnė, didžioji dilgė-
lė [toliau – dilgėlė], kiškiakopūs-
tis, baltažiedė notrelė, valgomo-
ji rūgštynė ir kt.). 

Daugelis pasakys, jog moder-
niais laikais neverta grįžti į bau-
džiavos laikus, į badmečius, nes 
dabar kitas visuomenės išsivys-
tymo lygis... Tokių ir panašių ar-
gumentų galima rasti ir daugiau, 
ir daugumai jų teks pritarti. Bet 
kuo paaiškinti tą faktą, jog Šve-
dijos sostinės turgavietėse pava-
sarį pardavinėjamos jaunos... dil-
gėlės (10–15 cm aukščio). Šios ša-
lies šeimininkės jas dažnai nau-
doja sriuboms, kepiniams, salo-
toms ir kitoms reikmėms. 

Du kartus maistingesnė  
už morką

Kuo paaiškinamas toks šio 
augalo populiarumas tokioje tur-
tingoje šalyje kaip Švedija? Šios 
šalies gyventojai žino, jog dilgė-
lė net du kartus maistingesnė už 
morką, o kaloringumu nenusi-
leidžia bulvėms. Beje, nuo seno 
ir Švedijoje, ir Norvegijoje dilgė-
lė laikoma pačiu naudingiausiu 

augalu ir net vadinama vaistažo-
lių karaliene. Pridursime, jog se-
novėje dilgėlę labai gyrė Plinijus, 
Berunis, Avicena bei kiti žymūs 
gydytojai ir mokslininkai.

O kaip Lietuvoje? Mūsų šei-
mininkės, kurios naudoja mais-
tui dilgėles, dažniausiai iš jų 
įprastu būdu verda sriubą, bet 
neruošia salotų, nes nežino kaip 
jas paruošti.

Kaip užveisti dilgėlynus? 
T.Rautavaros knygoje „Kam 

tinka augalai“ net siūloma so-
duose ir daržuose užveisti dil-
gėlynus; jiems skirtą žemę tręš-
ti vejų žole, bulvių lupenomis ir 
būtinai išravėti kitas žoles – tuo-
met dilgėlės bus vešlios, maistin-
gos ir švarios. Jeigu dilgėlės var-
tojamos ne maistui, o kaip vaisti-
nis augalas, renkami dilgėlių la-
pai kartu su žydinčiomis viršū-
nėmis birželio–spalio mėnesiais 
ir džiovinami. Dilgėlių prepara-
tai vartojami trūkstant vitami-
nų, sergant mažakraujyste, kai 
kuriomis odos, plaukų, virški-
nimo organų ir kitomis ligomis, 
išoriniams ir vidiniams kraujavi-
mams stabdyti.

Pastaba. Dilgėlių ir jų vais-
tinių preparatų nereikėtų var-
toti padidėjus kraujo krešumui 
bei šiam augalui alergiškiems 
žmonėms.

Sriubos receptas
Kulinarinėse knygose gali-

ma rasti dilgėlių sriubų recep-
tų, tačiau juose nurodoma gal 
net per daug įvairių priedų. O 

štai Norvegijos namų ūkio mo-
kytojų mokyklos dilgėlių sriu-
bos gaminimo recepte yra tik 
du pagrindiniai komponentai – 
dilgėlės ir bulvės. Pradžioje nu-
plautos dilgėlės 10 min. verda-
mos uždengtame puode, po to 
išgriebiamos, nuvarvinamos ir 
smulkiai supjaustomos. Paskui 
puodas su viralu vėl pastatomas 
ant ugnies, įpilama daugiau van-
dens (bendras vandens tūris turi 
būti apie litrą), užvirinama. Tada 
į puodą įdedama dviejų nemažų 
sutarkuotų bulvių masė, ir ver-
dama, kol sriuba sutirštės. Ga-
lop suberiamos susmulkintos 
dilgėlės, pasūdoma (dar galima 
įberti pipirų, laiškinio česnako) 
ir vėl užvirinama. Sriubą išpils-
čius į lėkštes, galima užberti ko-
kių nors prieskoninių žalumynų, 
pvz., petražolių.

Salotų receptas
2–3 saujos nuplautų ir smul-

kiai supjaustytų viršutinių jau-
nų dilgėlės lapų sugrūdama su 
6–7 supjaustytais jaunais svogū-
nų laiškais. Pagardai: 2–3 šaukš-
tai augalinio aliejaus, 2 šaukštai 
citrinos rūgšties arba šiek tiek 
(pagal skonį) obuolių acto. Salo-
tos papuošiamos ridikėlio grie-
žinėliais. 

Pastaba. Nelabai geras pa-
protys dilgėlių lapus prieš ruo-
šiant maistui mirkyti verdančia-
me vandenyje, mat žaliava pra-
randa savo privalumus, o joje 
esančios rūgštys iš organinio bū-
vio pereina į neorganinį ir tampa 
sunkiai virškinamomis.

Vitamininiai mišiniai
Šiuos mišinius dažniausiai 

sudaro dviejų rūšių vaistingie-
ji augalai. Pavyzdžiui, viena vi-
tamininė arbata sudaryta iš to-
kios džiovintos žaliavos: 3 da-
lių dilgėlių lapų ir 7 dalių šer-
mukšnio vaisių. Nuoviras ruo-
šiamas taip: šaukštas mišinio 
užplikomas 2 stiklinėmis ver-
dančio vandens ir virinama 10 
minučių. Po to nuoviras 4 va-
landoms paliekamas sandariai 
uždengtame inde vėsioje vieto-
je (jei indas yra šviesaus stiklo, 
pageidautina jį laikyti tamsioje 
vietoje arba tamsiai uždengti). 
Perkošta (per dvigubą marlę) ar-
bata geriama po pusę stiklinės 3 
kartus per dieną.

Stiprinant išsekusį organiz-
mą vitaminais, mikroelemen-
tais, ypač sergant mažakraujys-
te, gali būti vartojami ir sudėtin-
gesni mišiniai.

Pirmasis receptas: 2 dalys 
sausų dilgėlių lapų, 3 dalys erš-
kėtrožės uogų, 5 dalys šermukš-
nio uogų. Viskas sumaišoma, 
sutrinama į miltelius. Šaukštas 
mišinio užplikomas 0,5 l ver-
dančio vandens, virinama 5–10 
min. Po to nuoviras paliekamas 
uždengtame inde vėsioje vieto-
je 24 valandoms. Praėjus šiam 
laikui nuoviras perkošiamas 
per dvigubą marlę. Geriama po 
pusę stiklinės 3 kartus per die-
ną (galima pagal skonį pasaldy-
ti medumi).

Pastaba. Nei su šiuo miši-
niu, nei atskirai negalima var-

toti neprinokusių šermukšnių 
uogų, nes jose būna organizmui 
kenksmingos ciano rūgšties. Šio 
augalo vaisiai taip pat nevartoti-
ni, jei žmogus jiems alergiškas, 
serga skrandžio bei dvylikapirš-
tės žarnos opalige bei padidėjus 
skrandžio sulčių rūgštingumui

Antrasis receptas. Lygio-
mis dalimis sumaišomi dilgėlių, 
melisos lapai, juodųjų serbentų 
pumpurai, erškėtrožės uogos ir 
pusė dalies geltonžiedžio bar-
kūno žolės. Šaukštas mišinio 
užplikomas stikline verdančio 
vandens, po 40 min. perkošia-
ma ir geriama po stiklinę 3 kar-
tus per dieną.

Pastabos.  Jei nesveikos 
kraujagyslės ir ligonis labai pra-
kaituoja, teks atsisakyti juodų-
jų serbentų. Beje, žmonės, aler-
giški braškėms ar žemuogėms, 
dažniausiai negali vartoti ir erš-
kėtrožės uogų. Nors melisa yra 
vaistas nuo šimto ligų, tačiau jos 
preparatai (ypač jei vartojami il-
gesnį laiką) vyrams gali susil-
pninti potenciją.

Nauda ne tik žmonėms
Žemdirbiai, neturintys gerai 

įrengtų rūsių, šaldytuvų, ilgiau 
išlaikys pieną, jei į jį bus įdėta 
dilgėlių lapų. Net šviežia mėsa 
ir išdaryta žuvis išsilaiko ilgiau, 
kai apdedama dilgėlių lapais.

Jei karvėms kartu su įpras-
tiniu pašaru duodama šviežių 
dilgėlių arba džiovintų dilgėlių 
lapų miltelių, padaugėja pieno, 
taip pat jis būna riebesnis.  

Romualdas OGINSKAS

Raudonojo Kryžiaus veiklą atspindinti istorinė  
apybraiža laukia tęsinio

Sostinėje, Žurnalistų na-
muose, pristatyta Algi-
manto Jazdausko kny-
ga „Žmonės iš saulės“. 
Tai jau antroji žurnalisto 
knyga, skirta gausiausios 
ir įtakingiausios tarptau-
tinės organizacijos – Rau-
donojo Kryžiaus (RK) – is-
torijai. Pirmoji – „Ištakos 
ir intakai“ – pasirodė 
1998 m., antrosios išleidi-
mas sutapo su Tarptauti-
nio Raudonojo Kryžiaus 
150-osiomis metinėmis. 
Tiesa, autorius neslėpė, 
kad pastarosios knygos 
rankraštis buvo baigtas 
2006-aisiais, tačiau lėšų 
jai išleisti teko laukti dar 
6-erius metus. 

Raudonojo Kryžiaus vei-
kla A.Jazdauskas susidomėjo 
prieš gerų porą dešimtmečių. 
1990-aisiais pasirodžius trijų or-
ganizacijų – Lietuvos vaikų fon-
do, Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus ir tuometinės Lietuvos in-
validų draugijos – įkurtam „Bi-
čiulystės“ savaitraščiui, redak-
cijos apžvalgininku jame dirbu-
siam A.Jazdauskui buvo patikėta 
kuruoti Raudonojo Kryžiaus te-
mas. Žurnalistą įtraukė šios hu-
manitarinės organizacijos veikla, 
jis stengėsi sukaupti ir savaitraš-
čio puslapiuose pateikti kuo dau-
giau įdomios bei skaitytojams 
naudingos informacijos. Nuo 
1995-ųjų Lietuvos RK pradėjo 
leisti savo žurnalą, o jį redaguo-
ti pakvietė A.Jazdauską. Žurna-
listo archyvus papildė dar dau-
giau įdomių duomenų. Tačiau 
kartu A.Jazdauskas įsitikino, kad 
beveik nėra susistemintos infor-
macijos apie Lietuvos RK, jo iš-
takas, istoriją. Matydamas tokią 
informacinę spragą, analitiniam 
darbui neabejingas žurnalistas iš-
sikėlė ambicingą tikslą – surink-
ti istorinius duomenis ir parašy-
ti knygą apie Lietuvos Raudo-
nąjį Kryžių. 

Žurnalistų namuose prista-
tyta A.Jazdausko knyga „Žmo-
nės iš saulės“ – pirmoji istorinė 
apybraiža, kurioje susistemin-

ta informacija aprėpia laikotar-
pį nuo 1919 iki 1989 metų. Joje – 
ir ligoninių steigimas nepriklau-
somybės kovose sužeistiems ka-
riams gydyti, ir sveikatos įstaigų 
bei Birštono kurorto plėtra tar-
pukario laikotarpiu, ir humani-
tarinė pagalba į gimtinę grįžtan-
tiems tremtiniams, taip pat poli-
tiniams kaliniams, karo pabėgė-
liams ir kt. Norėdamas atspindėti 
70 metų istoriją, knygos autorius 
ne vieną dieną praleido Lietuvos 
centriniame valstybės archyve. Jo 
fonduose saugoma daugiau kaip 
12 tūkst. dokumentų. 3–4 tūkst. 
jų peržvelgė Lietuvos RK istoriją 
parašyti pasiryžęs A.Jazdauskas. 
Reikalingos informacijos jis ieš-
kojo ir RK draugijoje, spaudo-
je bei kitur. 

Istorinės apybraižos kūri-
mas – labai sudėtingas, daug 
kantrybės, kruopštumo ir ati-
dos reikalaujantis darbas. Iš tie-
sų labai įdomu skaityti žurnalis-
to ranka rašytą istorinę apybrai-
žą. Chronologiškai suminėti ar-
chyvuose aptiktas žinias, do-
kumentus – viena, o sukauptus 
bei susistemintus duomenis pa-
teikti skaitytojui patrauklia for-
ma nenusižengiant istorinei tie-
sai, kad dokumentinės knygos 
skaitymas sužadintų norą versti 
puslapį po puslapio – visai kas 
kita. A.Jazdauskui puikiai pavy-

ko sudominti skaitytoją, išlaiky-
ti jo dėmesį.

Knygos pristatyme kalbėju-
siems renginio dalyviams „Žmo-
nių iš saulės“ puslapiuose su-
kaupta informacija taip pat pa-
dėjo išsamiau pristatyti vieną ar 
kitą RK veiklos sritį. Lietuvos RK 
darbuotojai susirinkusiuosius 
supažindino su šio judėjimo is-
torija, dabar atliekamais organi-
zacijos darbais, RK draugijos pir-
mininkas Romualdas Konstanti-
nas Dobrovolskis trumpai prista-
tė buvusius šios organizacijos va-

dovus, o žurnalisto profesijai iš-
tikimas likęs A.Jazdauskas pa-
pasakojo apie Lietuvos RK vei-
klą nušvietusią spaudą, kurios, 
deja, ilgai nebuvo galima pava-
dinti periodine, nes leidiniai pa-
sirodydavo su nemenkomis per-
traukomis. 

RK spauda prasidėjo nuo 
Kaune pradėto leisti Gailestin-
gųjų seserų sąjungos mėnraš-
čio „Lietuvos sesuo“. Jį redaga-
vo Ona Bakšytė. Įžanginiame  

Knygos autoriui žurnalistui Algimantui Jazdauskui (kairėje) ir Lietuvos RK 
draugijos pirmininkui Romualdui Konstantinui Dobrovolskiui bendrų temų 
pokalbiams netrūksta. Egidijaus Skipario nuotr.

(nukelta į 5 psl.)
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Universalus dizainas – kol kas tik siekiamybė

dar patogesnę. Pastarieji nėra pri-
valomi. Pasak Estijos Žmonių su 
judėjimo sutrikimais sąjungos at-
stovo Jurijaus Jarve, siekiant di-
desnės kontrolės ir sąžiningesnio 
statybos reikalavimų laikymosi, 
Taline buvo įsteigta speciali or-
ganizacija, kurioje dirba neįga-
liųjų atstovai. Jos naudingumui 
ir reikalingumui pritarė miesto 
taryba, tad dabar į pastatų priei-
namumą žvelgiama atsakingiau.

Tūkstančiai nepritaikytų 
pastatų

Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto doc. dr. Juozas Mer-
kevičius pristatė atlikto visuome-
ninės paskirties pastatų prieina-
mumo neįgaliesiems rezultatus. 
Vadovaujantis jais, Lietuvoje yra 
apie 34 tūkst. pastatų, į kuriuos 
neįgalieji, judantys rateliais, ne-
gali patekti. Norint juos pritai-
kyti, šiandienos kainomis vals-
tybei reikėtų maždaug 7 mlrd. 
litų. Štai, pavyzdžiui, norint pri-
taikyti visuomeninės paskirties 
pastatus Vilniaus mieste per 20 
metų, savivaldybė kasmet tam 
turėtų skirti po 15 mln. litų. Taip 

pat reikėtų griežčiau kontroliuo-
ti, kad neatsirastų naujų pastatų, 
kurie būtų neprieinami. Pasak 
LŽNS viceprezidentės Gintos Že-
maitaitytės, labai svarbu suprasti 
ir skleisti informaciją, jog šių pi-
nigų ir visuomeninės paskirties 
pastatų prieinamumo reikia ne 
vien neįgaliesiems – pritaikę juos 
visi galėsime jaustis patogiau.

Būtinas ir švietimas
Pasak Kultūros paveldo de-

partamento direktorės Dianos 
Varnaitės, nors dar ne visur pa-
tenkame ir aplinkos pritaikymo 
procesas užtruks ne vienerius 
metus, teigiamų pokyčių tikrai 
yra. Pradėjusi bendradarbiauti 
su LŽNS, D.Varnaitė prisipažįs-
ta kitaip ėmusi žiūrėti į kultūros 
paveldo objektus – dabar ji išsyk 
įvertina ir jų prieinamumą. Spe-
cialistės įsitikinimu, kalbant apie 
šias problemas svarbūs ne tik pi-
nigai, bet ir visuomenės švieti-
mas, kuris keičia požiūrį. Pama-
žu ir patys muziejai supranta, jog 
aplinkos pritaikymas ir patogu-
mas lankytojams – ne prabanga, 
bet būtinybė. Štai, pavyzdžiui, 
Šiaulių „Aušros“, Žaliūkių ma-
lūnininko sodybos muziejai ren-

ka įdomią statistiką – jie skaičiuo-
ja, kiek čia kasmet apsilanko neį-
galiųjų ir džiaugiasi, jog tas skai-
čius didėja. Vadinasi, ir pritaiky-
mas padarytas tinkamai, ir žmo-
nės juo noriai naudojasi. 

Investicijos atsiperka
LŽNS projektų koordinatorė 

Vilūnė Martišauskaitė susirin-
kusiesiems pristatė įgyvendina-
mą projektą „Be slenksčių“, ku-
rio metu buvo patikrinta per 700 
objektų ir įvertintas jų prieina-
mumas neįgaliesiems. Anot jos, 
situacija kol kas yra tokia, kad 
žmonės eina ten, kur gali patek-
ti, bet ne ten, kur norėtų. Vilniaus 
dailės akademijos Architektūros 
katedros profesorius Marius Ša-
liamoras susirinkusiesiems pa-
teikė aplinkos prieinamumo pa-
vyzdžių iš užsienio šalių ir Lietu-
vos. Jis pritarė D.Varnaitei ir ra-
gino aplinkos prieinamumo, uni-
versalaus dizaino principų nesie-
ti vien su pinigais ir papildomo-
mis išlaidomis. Anot jo, bene ge-
riausiai šių išlaidų atsipirkimą 
suvokia didieji prekybos cen-
trai – jie negaili pinigų patogu-
mui ir už tai yra lankomi ir ver-
tinami. Kartais tam, kad aplinka 

būtų patogesnė, užtenka tiesiog 
nestatyti automobilio ant šaligat- 
vio, neužtverti praėjimų, projek-
tuojant aikšteles numatyti, kad 
jos būtų patogios, o ne aklai sku-
bėti įsisavinti lėšas.

Įstatymai negalioja?
Išklausę Lietuvos situacijos 

pristatymo projekto partneriai 
iš Ispanijos suskubo pasiteirau-
ti, ar mūsų įstatymuose nenu-
matyta prievolė naujus pastatus 
statyti jau pritaikytus, o rekons-
truojamus padaryti prieinamus. 
Gavęs teigiamą atsakymą ir su-
žinojęs, kad šios nuostatos įtvir-
tintos Statybos techniniuose re-
glamentuose jis negalėjo suvok-
ti, kaip tuomet vis dar gali atsi-
rasti naujų parduotuvių, kirpy-
klų ir kt., kur neįgalieji negali 
patekti. Dar kartą svečią priver-
tė nustebti tai, jog šių nesusipra-
timų nesustabdo ir priduodant 
pastatus dalyvaujantys neįgalių-
jų atstovai. Anot projekto partne-
rio iš Ispanijos, jų šalyje minėtų 
dviejų sąlygų pakanka užtikrinti, 
kad įstatymo nuostatų būtų lai-
komasi. Mūsų situacija, deja, vis 
dar yra kitokia.

Olia MAcIULEVIčIŪTĖ

žodyje redaktoriai rašė, jog lei-
dinys supažindins su gailestin-
gųjų seserų darbais ir gyveni-
mu, pačioms seserims teiks ži-
nių apie slaugymo naujoves, li-
gas. Tačiau išėjo tik 3 leidinio 
numeriai. Po pusantrų metų 
Gailestingųjų seserų sąjunga at-
naujino iliustruoto žurnalo lei-
dimą, pavadindama jį „Gailes-
tingoji sesuo“. Deja, dėl finan-
sinių sunkumų tepasirodė vos 
vienas Kristinos Grinienės reda-
guojamo leidinio numeris. Žur-
nalas atsigavo tik 1938 metais, 
tačiau taip pat neilgam – išleis-
ti tik 4 numeriai. 

1935-1939 m. Lietuvos RK 
draugija leido „Biuletenį spau-
dai“. Tai buvo tęstinis informa-
cinis leidinys, kurio tekstai buvo 
rašomi mašinėle, susegami ir 
siunčiami laikraščių bei žurna-
lų redakcijoms, Valstybės radio-
fonui. Leidinys buvo skirtas in-
formacijai apie RK veiklą skleis-
ti. Išleista 15 numerių, jų apim-
tis – nuo 10 iki 50 psl.

Karui nuūžus į Rytus, daug 
gyventojų graibstyte graibs-
tė „Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus žinias“ – didelio forma-
to neperiodinį laikraštį. Pirma-
sis A.Ragausko redaguojamas 
„Žinių“ numeris pasirodė 1941 
m. liepos pabaigoje. Jame buvo 
skelbiami tremtinių ir politinių 
kalinių paieškos skelbimai. Iki 
tų pačių metų spalio pabaigos 
pasirodžiusiuose 10 numerių 
paskelbta daugiau kaip 3 tūkst. 
paieškų skelbimų. 

Naciams uždraudus vartoti 
Raudonojo Kryžiaus vardą, ne-
teko šaknų ir panašaus pava-
dinimo informacinis leidinys. 
Nuo 1941 m. gruodžio buvo lei-
džiamos „Savitarpinės pagal-
bos žinios“. Jas redagavo paty-
ręs žurnalistas Mikas Ilgūnas. 
Tačiau naciams jis kažko neįti-
ko ir buvo paprašyta redakto-
rių pakeisti. Šias pareigas ėjo 
V.Stanevičius, P.Saladžius. 

Ilgiausiai – 1924–1944 m. – 
be pertraukų kas mėnesį (kar-
tais 2 kartus per mėnesį) RK 
draugija leido vaikams skir-
tą iliustruotą žurnalą „Žiburė-
lis“. Dalis leidinio buvo skirta 
RK veiklai, kita – eilėraščiams, 
įvairiai kūrybai. 

Nuo 1990 m. spalio apie 
Lietuvos RK buvo rašoma „Bi-
čiulystėje“, o po 5-erių metų, 
1995-aisiais RK draugijai įkū-
rus žurnalą „Raudonasis Kry-
žius“, 12 metų ėjusį leidinį reda-
gavo A.Jazdauskas. Šiuo metu 
organizacija savo spaudos lei-
dinio neturi. 

Renginyje dalyvavusi socia- 
linės apsaugos ir darbo vicemi-
nistrė Angelė Bajorienė Raudo-
najam Kryžiui linkėjo didesnės 
informacijos sklaidos. Tik 35 
savivaldybėse veikiantys orga-
nizacijos padaliniai – kiek per 
siaura šios organizacijos veikla. 
Galbūt spauda padėtų plačiau 
skleisti humanistines idėjas. 

O A.Jazdauską renginio da-
lyviai taip pat ragino nepadė-
ti plunksnos. Jo istorinė apy-
braiža baigėsi 1989-ųjų įvykiais. 
Nuo to laiko jau prabėgo ketvir-
tis amžiaus – reikia tai užfiksuo-
ti naujoje knygoje, „Žmonių iš 
saulės“ tęsinyje.

Aldona DELTUVAITĖ

(atkelta  iš 4 psl.)

Be to, pasak G.Paliušienės, 
yra tikslinama lėšų, skiriamų 
savivaldybėms Socialinės re-
abilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projek-
tams, paskirstymo tvarka. Šiuo 
metu skirstant lėšas savivaldy-
bėms yra kreipiamas dėmesys į 
2 kriterijus: neįgaliųjų skaičių sa-
vivaldybėje ir einamaisiais me-
tais joje paslaugas gaunančius 
asmenis. Tačiau pastebėta, kad 
neįgaliųjų skaičius skirtingose 
savivaldybėse labai įvairuoja – 
nuo 6 iki 12 proc., o pasižiūrėjus 
į kitą kriterijų – specialiųjų socia- 
linių paslaugų poreikį, matyti, 
kad jis nėra proporcingas vie-
nur ar kitur gyvenančių neįga-
liųjų kiekiui. Tarkim, Vilniuje ir 
Kaune gyvena panašiai neįga-
liųjų, bet paslaugų poreikis sos-
tinėje yra 3 kartus didesnis. Pa-
sak G.Paliušienės, žadama savi-
valdybes sureitinguoti atsižvel-
giant į neįgaliųjų organizacijų 
nuomonę. 

Vietoj asmeninio 
asistento – asmeninis 

padėjėjas
Neįgaliųjų organizacijos jau 

ne pirmą kartą atkreipė dėmesį, 
kad jų finansavimas nepriklau-
so nuo suteiktų paslaugų skai-
čiaus. Anykščių rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Al-
dona Šerėnienė pastebėjo, kad 
vienas žmogus draugijoje gau-
na po keletą, kartais net iki 5 
paslaugų. Neįgaliųjų organiza-
cijoms norėtųsi, kad būtų geriau 
finansuojamos tos organizacijos, 
kurios teikia daugiau paslaugų. 
G.Paliušienės nuomone, tokiu 
atveju reikėtų pateikti du sąra-

šus (atskirai surašyti paslaugas 
gaunančiuosius ir atskirai – su-
teiktas paslaugas). 

Beveik visuose neįgalių-
jų draugijų susibūrimuose re-
gionuose kilo klausimas ir dėl 
asmeninio asistento pareigy-
bės. Kėdainių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Rimantas 
Dubosas atkreipė dėmesį, kad 
teikiantis asmeninio asistento 
paslaugas pirmininkas turi būti 
išvykęs pas žmones, tada ki-
tiems atrodo, kad draugija ne-
dirba. O juk pagrindinė orga-
nizacijų vadovų veikla – neįga-
liųjų teisių gynimas, informavi-
mas, konsultavimas, atstovavi-
mas. Ji užima labai daug laiko ir 
turėtų būti finansuotina. 

G.Paliušienė sakė suprantan-
ti, kad neįgaliųjų organizacijų 
vadovų darbas įvertintas nepa-
kankamai, tačiau informavimo, 
konsultavimo paslaugų Sociali-
nių paslaugų kataloge nėra, to-
dėl šios veiklos negali būti fi-
nansuojamos. Tačiau į projek-
tus būtų galima įtraukti teisų 
gynimo, atstovavimo paslaugas. 

Be to, Neįgaliųjų reikalų de-
partamento vadovės teigimu, 
žadama tobulinti asmens asis-
tento veiklos aprašymą. Asme-
ninį asistentą planuojama pa-
vadinti asmeniniu padėjėju. Jo 
pareigos būtų neįgaliuosius pa-
lydėti, užpildyti dokumentus ir 
pan. Tai neturėtų būti neįgalių-
jų priežiūra namuose (savival-
dybės šias paslaugas turėtų teik-
ti iš valstybės tam skirtų tiksli-
nių lėšų). 

Žadama supaprastinti ir rei-
kalavimus buhalteriams.

Sąrašai išliks
Daug diskusijų kilo dėl tei-

kiant paraišką reikalaujamų pa-
teikti sąrašų. Neįgaliųjų organi-
zacijų vadovų nuomone, jų tiks-
lių neįmanoma sudaryti, kadan-
gi neįgalieji organizacijose kei-
čiasi – miršta, išvažiuoja gyventi 
kitur, išeina iš organizacijų, atsi-
randa nauji. A.Šerėnienė pateikė 
pavyzdį. Nuo spalio 15 d., kada 
reikėjo pateikti paraiškas, 15 or-
ganizacijos narių mirė, 3 išvyko, 
24 nauji įstojo į draugiją. 

G.Paliušienės nuomone, šie 
sąrašai yra būtinas dalykas, nes 
jie konflikto atveju padeda įro-
dyti, kad paslaugos tikrai bus 
suteiktos konkretiems žmo-
nėms. Tai ir apsauga siekiant 
apsidrausti nuo fiktyvų būsimų 
paslaugų teikėjų, kurių pateik-
tuose projektuose gali būti nu-
rodytas bet koks žmonių skai-
čius. Juk finansuojama ne orga-
nizacijų veikla, o konkrečios pa-
slaugos. Jau dabar būna, kad pa-
tikrinus pastebima, jog sąrašai 
yra fiktyvūs, organizacija finan-
suotos veiklos nevykdė. Štai pa-
vyzdžiui, šiemet dalį skirtų lėšų 
į biudžetą grąžinti turės neįga-
liųjų sporto klubas „Draugystė“. 

Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Rolanda 
Petronienė pastebėjo, kad sąra-
šai turėtų būti lengvai koreguo-
jami – yra pakankamai aišku, 
kas norės kitais metais draugijo-
je dainuoti, bet nelengva numa-
tyti, kurie organizacijos nariai 
norės piešti, megzti, ar pavyz-
džiui, sportuoti. G.Paliušienė 
sutiko su siūlymu, kad galima 
būtų numatyti galimybę sąrašus 
lengviau keisti, papildyti. 

Reikėtų kritiškiau vertinti 
savo projektus

Vilniaus miesto neįgaliųjų 

draugijos pirmininkė Jadvyga 
Rostovskaja iškėlė klausimą – ar 
nebūtų galima atsisakyti neįga-
liųjų organizacijoms privalomų 
viešųjų pirkimų. G.Paliušienė 
sakė jau yra pritarusi siūlymui 
supaprastinti šias procedūras 
ir jei tai patvirtins viešųjų pirki-
mų tarnyba, gali būti, kad bus 
atsisakyta neįgaliųjų organiza-
cijoms reikalavimo viešuosius 
pirkimus vykdyti per Centrinės 
viešųjų pirkimų tarnybos infor-
macinę sistemą. Tai išties ilgai 
užtrunka, organizacijoms sun-
ku suspėti įgyvendinti numaty-
tas veiklas. 

Klausimų neįgaliųjų orga-
nizacijų vadovams kyla daug 
ir įvairių. Vieni skundžiasi dėl 
per griežto projektų vertinimo, 
per didelio dokumentų kiekio, 
kiti nežino, iš kokių lėšų sumo-
kėti komunalinius mokesčius, 
dar kiti nerimauja dėl į finan-
savimą pretenduojančių ben-
druomenių. Į daugelį klausimų 
G.Paliušienė atsakė, kitus pata-
rė spręsti patiems, tačiau neįga-
liųjų organizacijų neišgąsdino. 
Panašu, kad dirbančioms ir ne-
įgaliesiems reikalingas paslau-
gas teikiančioms organizaci-
joms nerimauti dėl ateities nėra 
pagrindo – lėšos, skiriamos So-
cialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektų finansavimui ne-
mažės, o turėtų netgi pamažu 
didėti. G.Paliušienė neįgaliųjų 
organizacijoms patarė stengtis 
rašyti kuo konkretesnius pro-
jektus, labai aiškiai apibrėžiant 
planuojamas veiklas, prieš kriti-
kuojant projektų vertintojus pa-
žiūrėti kritiškiau į savo pareng-
tas paraiškas.  

Aurelija BABINSKIENĖ

Regionuose išsakytos problemos perduotos 
departamento vadovei

(atkelta  iš 1 psl.)
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 Labas rytas, Lietu-
va: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – žinios; 
6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 8.35 –
orai, sportas.
12.15 – 15.00 Laba diena, Lietu-
va: 12.20, 14.40 – žinios; 12.25, 
14.50  – sportas, orai; 13.00, 
14.00 – LRT radijo žinios.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 20 d. 
9.00 Kobra 11 (133) (kart.) (N-

7). 10.00 Bėdų turgus. Pokalbių lai-
da (kart.). 11.00 LRT Aktualijų stu-
dija. 12.00–15.00 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 Namelis prerijose (60). 
16.00 Premjera. Kobra 11 (134) (N-
7). 17.00 Senis (71) (N-7). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Hindenburgas. Paskutinis skrydis (1) 
(N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
21.15 Įžvalgos. Pertraukoje – 22.00 
Perlas. 22.15 Dokumentinio kino va-
karas. Apokalipsė. Antrasis pasauli-
nis karas (2) (N-7). 23.20 Vakaro ži-
nios. 23.35 Hindenburgas. Paskuti-
nis skrydis (1) (kart.) (N-7). 0.35 Se-
nis (71) (kart.) (N-7). 

Antradienis, gegužės 21 d. 
9.00 Kobra 11 (134) (kart.) (N-

7). 10.00 Vieša paslaptis (kart.). 10.40 
Mokslo ekspresas (kart.). 11.00 LRT 
Aktualijų studija. 12.00–15.00 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 Namelis preri-
jose (61). 16.00 Premjera. Kobra 11 
(135) (N-7). 17.00 Senis (72) (N-7). 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Hindenburgas. Paskutinis 
skrydis (2) (N-7). 19.40 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 Perlas. 20.30 
Panorama. 21.15 Emigrantai. Pertrau-
koje – 22.00 Perlas. 22.15 Pinigų kar-
ta. 23.20 Vakaro žinios. 23.35 Hinden-
burgas. Paskutinis skrydis (2) (kart.) 
(N-7). 0.35 Senis (72) (kart.) (N-7). 

Trečiadienis, gegužės 22 d. 
9.00 Kobra 11 (135) (kart.) (N-7). 

10.00 Emigrantai (kart.). 11.00 LRT 
Aktualijų studija. 12.00–15.00 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 Namelis preri-
jose (62). 16.00 Premjera. Kobra 11 
(136) (N-7). 17.00 Senis (73) (N-7). 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Hindenburgas. Paskutinis 
skrydis (3) (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 
20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 21.15 
Teisė žinoti. 22.00 Perlas. 22.05 Teisė 
žinoti. 22.15 Lyderiai. Dalyvauja ISM, 
Tarptautinių santykių ir politikos moks-
lų institutas, Šiaulių universitetas. 
23.20 Vakaro žinios. 23.35 Hinden-
burgas. Paskutinis skrydis (3) (kart.) 
(N-7). 0.35 Senis (73) (kart.) (N-7). 

Ketvirtadienis, gegužės 23 d. 
9.00 Kobra 11 (136) (kart.) (N-7). 

10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 
10.30 Ugnies tramdytojai (kart.). 11.00 
LRT Aktualijų studija. 12.00–15.00 
Laba diena, Lietuva. 15.00 Namelis 
prerijose (63). 16.00 Premjera. Kobra 
11 (137) (N-7). 17.00 Senis (74) (N-
7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Hindenburgas. Paskuti-
nis skrydis (4) (N-7). 19.40 Vieša pa-
slaptis. 20.25 Perlas. 20.30 Panora-
ma. 21.15 Tautos aikštė. Pertrauko-
je – 22.00 Perlas. 23.20 Vakaro ži-
nios. 23.35 Hindenburgas. Paskuti-
nis skrydis (4) (kart.) (N-7). 0.35 Se-
nis (74) (kart.) (N-7). 

Penktadienis, gegužės 24 d. 
9.00 Kobra 11 (137) (kart.) (N-7). 

10.00 Stilius. Gyvenimas (kart.). 11.00 
LRT Aktualijų studija. 12.00–15.00 
Laba diena, Lietuva. 15.00 Namelis 
prerijose (64). 16.00 Premjera. Kobra 
11 (138) (N-7). 17.00 Senis (75) (N-
7). 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.30 Detektyvo meistrai. 
Frosto prisilietimas (18) (N-7). 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.15 Duo-
kim garo! Pertraukoje – 22.00 Perlas. 
23.15 Trifidų dienos (1) (N-14). 1.05 
Senis (75) (kart.) (N-7). 

Šeštadienis, gegužės 25 d.
6.00 Šventadienio mintys (kart.). 

6.30 Stilius. Namai (kart.). 7.15 Naci-
onalinė paieškų tarnyba (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Aiven-
has (25). 9.25 Džeronimas (2/5). 9.50 
Aviukas Šonas (1/36). 10.00 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys 
atsidaro. 11.30 Svečių ekspresas. 
12.00 Ugnies tramdytojai. 12.30 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Tikro-

sios dinozaurų spalvos. JAV, 2010 
m. 13.30 Pasaulio panorama. 13.55 
Futbolas. SMScredit.lt A Lyga. „Sū-
duva“ – „Ekranas“. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.10 Svei-
kinimų koncertas. 18.30 Detekty-
vo meistrai. Frosto prisilietimas (19) 
(N-7). 20.25 Perlas. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Muzikinis projektas „Auk-
sinis balsas“. 23.00 Klajoklis. Istorinis 
veiksmo f. Prancūzija, Kazachstanas, 
2005 m. (N-14). 

Sekmadienis, gegužės 26 d. 
6.00 Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto 

suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo aka-
demija. 9.00 Tara Dankan (15). 9.25 
Džeronimas (2/6). 9.50 Aviukas Šo-
nas (1/37). 10.00 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota laida). 10.30 Brolių 
Grimų pasakos. Užkeiktas princas. 
Vokietija, 2008 m. 11.45 Cirkas. X-
asis tarptautinis cirko festivalis „Circo 
Massimo“. 8 d. 12.30 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Didžiosios migra-
cijos. Poreikis daugintis. Didžioji Brita-
nija, 2010 m. 2 d. (subtitruota). 13.30 
Detektyvo klasika. Užrašai apie Šer-
loką Holmsą (3, 4) (N-7). 15.30 Šven-
tadienio mintys. 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.10 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu (subtitruota). 16.45 
Lietuva – jūrinė valstybė. 17.15 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 17.45 Septynios 
Kauno dienos. 18.30 Stilius. Gyve-
nimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Pa-
norama. 20.45 Europos balsas. 20.50 
Savaitė. 21.15 Mūsų laisvės metai – 
1996. 23.45 Muzikinis projektas „Auk-
sinis balsas“ (kart.). 

Pirmadienis, gegužės 20 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (337) (kart.) (N-7). 7.30 Smur-
fai (17). 8.00 Meilės triumfas (1) (N-
7). 9.00 Meilės sūkuryje (1649) (N-
7). 10.05 Be namų (12) (N-7). 11.00 
Naktis muziejuje 2. Nuotykių kome-
dija. JAV, 2009 m. (N-7). 13.00 Di-
dvyrių draugužiai (16). 13.30 Smur-
fai (18). 14.00 Meškiukai Gamiai (7). 
14.30 Simpsonai (338) (N-7). 15.00 
Natalija (77) (N-7). 16.00 Ašarų ka-
ralienė (27) (N-7). 17.00 Diena. 17.40 
Gyvenimo kryžkelės (93). 18.45 TV3 
žinios. 19.20 Pamiršk mane (76) (N-7). 
19.50 Paslapčių namai. 20.30 Gyve-
nimas yra gražus. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (112) (N-7). 21.35 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Kerštas (11) (N-14). 
23.00 Pelkė (22) (N-7). 0.00 Daktaras 
Hausas (21) (N-14). 1.00 Eureka (17) 
(N-7). 1.55 Įstatymas ir tvarka. Nusi-
kalstami kėslai (2) (N-14). 

Antradienis, gegužės 21 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (338) (kart.) (N-7). 7.30 Smur-
fai (18). 8.00 Meilės triumfas (2) (N-
7). 9.00 Meilės sūkuryje (1650) (N-7). 
10.05 Be namų (13) (N-7). 11.00 Gy-
venimo kryžkelės (93). 12.00 Gyveni-
mas yra gražus. 12.30 S dalelių pa-
slaptys (3) (N-7). 13.00 Didvyrių drau-
gužiai (17). 13.30 Smurfai (19). 14.00 
Meškiukai Gamiai (8). 14.30 Simpso-
nai (339) (N-7). 15.00 Natalija (78) (N-
7). 16.00 Ašarų karalienė (28) (N-7). 
17.00 Diena. 17.40 Gyvenimo kryžke-
lės (94). 18.45 TV3 žinios. 19.20 Pa-
miršk mane (77) (N-7). 19.50 Paslap-
čių namai. 20.30 Prieš srovę. 21.00 
Moterys meluoja geriau (113) (N-7). 
21.35 TV3 vakaro žinios. 22.00 Tikra-
sis teisingumas (10) ((N-14). 23.00 
Pelkė (23) (N-7). 0.00 Daktaras Hau-
sas (22) (N-14). 1.00 Eureka (18) (N-
7). 1.55 Įstatymas ir tvarka. Nusikals-
tami kėslai (3) (N-14). 

Trečiadienis, gegužės 22 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (339) (kart.) (N-7). 7.30 Smur-
fai (19). 8.00 Meilės triumfas (3) (N-
7). 9.00 Meilės sūkuryje (1651) (N-7). 
10.05 Be namų (14) (N-7). 11.00 Gy-
venimo kryžkelės (94). 12.00 Prieš sro-
vę. 12.30 S dalelių paslaptys (4) (N-7). 
13.00 Didvyrių draugužiai (18). 13.30 
Smurfai (20). 14.00 Meškiukai Ga-
miai (9). 14.30 Simpsonai (340) (N-7). 
15.00 Natalija (79) (N-7). 16.00 Aša-
rų karalienė (29) (N-7). 17.00 Diena. 

17.40 Gyvenimo kryžkelės (95). 18.45 
TV3 žinios. 19.20 Pamiršk mane (78). 
19.50 Paslapčių namai. 20.30 Motina 
ir sūnus (20) (N-7). 21.00 Moterys me-
luoja geriau (114) (N-7). 21.35 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 
Ryšys (3) (N-7). 23.05 Pelkė (24) (N-
7). 0.05 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 1.05 Eureka (1) (N-7). 1.55 
Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kės-
lai (4) (N-14). 

Ketvirtadienis, gegužės 23 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (340) (kart.) (N-7). 7.30 Smur-
fai (20). 8.00 Meilės triumfas (4) (N-
7). 9.00 Meilės sūkuryje (1652) (N-
7). 10.05 Be namų (15) (N-7). 11.00 
Gyvenimo kryžkelės (95). 12.00 Mo-
tina ir sūnus (20) (kart.) (N-7). 12.30 
S dalelių paslaptys (5) (N-7). 13.00 
Monsunas (1). 13.30 Smurfai (21). 
14.00 Meškiukai Gamiai (10). 14.30 
Simpsonai (341) (N-7). 15.00 Nata-
lija (80) (N-7). 16.00 Ašarų karalienė 
(30) (N-7). 17.00 Diena. 17.40 Gyve-
nimo kryžkelės (96). 18.45 TV3 ži-
nios. 19.20 Pamiršk mane (79) (N-7). 
19.50 Mylimiausi. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (115) (N-7). 21.35 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Aferistas (1) (N-
7). 23.00 Pelkė (25) (N-7). 0.00 Pel-
kė (26) (N-7). 1.00 Eureka (2) (N-7). 
1.55 Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami 
kėslai (5) (N-14).

Penktadienis, gegužės 24 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (341) (kart.) (N-7). 7.30 Smur-
fai (21). 8.00 Meilės triumfas (5) (N-
7). 9.00 Meilės sūkuryje (1653) (N-
7). 10.05 Be namų (16) (N-7). 11.00 
Gyvenimo kryžkelės (96). 12.00 Vir-
tuvės mitų griovėjai. 12.30 S dalelių 
paslaptys (6) (N-7). 13.00 Monsunas 
(2). 13.30 Smurfai (22). 14.00 Meš-
kiukai Gamiai (11). 14.30 Simpsonai 
(342) (N-7). 15.00 Natalija (81) (N-
7). 16.00 Ašarų karalienė (31) (N-7). 
17.00 Diena. 17.40 Gyvenimo kryž-
kelės (97). 18.45 TV3 žinios. 19.20 
Palikti sniegynuose. Nuotykių f. JAV, 
2006 m. (N-7). 21.45 Drilbitas. Kome-
dija. JAV, 2008 m. (N-7). 23.50 Mei-
lė Niujorke 2. Komedija. Rusija, 2010 
m. (N-7). 1.35 Jackass 3D. Komedija. 
JAV, 2010 m. (S). 

Šeštadienis, gegužės 25 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (11). 7.30 Ant bangos 
(20). 8.00 Skunk Fu (19, 20). 8.30 Mo-
derni šeima (1) (N-7). 9.00 Mūsų gy-
vūnai. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Svajonių sodai. 11.00 Mažasis sniego 
žmogus. Nuotykių f. JAV, 1997 m. (N-
7). 12.55 Medaus mėnuo su mama. 
Komedija. JAV, 2006. (N-7). 14.40 
Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. 15.05 Svotai (11) (N-7). 16.15 
Svotai (12, 13) (N-7). 18.35 Eurojack-
pot. 18.45 TV3 žinios. 19.00 Paslap-
čių namai. 21.00 Apgaulinga aistra. 
Trileris. JAV, 2012 m. (N-14). 23.10 
Černobylio dienoraščiai. Siaubo f. 
JAV, 2012 m. (S). 1.00 Nerimo die-
nos. Romantinė drama. JAV, D. Bri-
tanija, 2008 m. (N-14). 

Sekmadienis, gegužės 26 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (12). 7.30 Ant bangos 
(21). 8.00 Skunk Fu (21, 22). 8.30 
Moderni šeima (2) (N-7). 9.00 Svei-
kas žmogus. 10.00 Laikas keistis 
(15). 10.30 Sportuok su mumis. 11.00 
Mažasis sniego žmogus 2. Nuotykių 
f. JAV, 1997 m. 12.55 7 dalykai, ku-
riuos turiu padaryti iki 30 gimtadienio. 
Komedija. Kanada, JAV, 2008 m. (N-
7). 14.40 Svotai (14–16) (N-7). 18.10 
Virtuvės mitų griovėjai (7). 18.45 TV3 
žinios. 19.00 Savaitės komentarai. 
19.30 Narnijos kronikos. Princas Kas-
pijanas. Nuotykių f. JAV, D. Britanija, 
2008 m. (N-7). 22.25 Diena, kai susto-
jo Žemė. Fantastinis trileris. JAV, Ka-
nada, 2008 m. (N-7). 0.30 Nepapras-
tų šokėjų legionas. Veiksmo f. JAV, 
2011 m. (N-7). 

liukai nindzės (9) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (72) (kart.) 
(N-7). 8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 
9.45 Būk mano meile! 10.45 Mergi-
na iš Džersio (kart.) (N-7). 12.55 Di-
džioji sėkmė (10).13.25 Vėžliukai nin-
dzės (10). 13.55 Tomas ir Džeris (51). 
14.25 Auklė (1). 15.00 Tūkstantis ir 
viena naktis (34) (N-7). 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos 
(N-7). 18.45 Žinios. 19.30 KK2 (N-7). 
20.15 Nuo... Iki.... 21.30 Dviračio šou. 
22.00 Žinios. 22.25 Kriminalinė Lietu-
va (N-7). 22.35 VAKARO SEANSAS. 
Sukeisti žudikai. Trileris. JAV, 1998 
m. (N-14). 0.25 Havajai 5.0 (8) (N-7). 
1.20 Vampyro dienoraščiai (6) (N-14). 

Antradienis, gegužės 21 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (56).  6.50 Tomas ir 
Džeris (51) (kart.). 7.20 Vėžliukai nin-
dzės (10) (kart.). 7.50 Kung Fu Panda 
(1). 8.20 Auklė (1) (kart.). 8.50 24 va-
landos (kart.) (N-7). 9.45 Kriminalistai 
(12) (kart.) (N-7). 10.50 Sklinda gan-
dai (kart.) (N-7). 12.55 Didžioji sėkmė 
(11). 13.25 Vėžliukai nindzės (11). 
13.55 Tomas ir Džeris (52). 14.25 
Auklė (2). 15.00 Tūkstantis ir viena 
naktis (35) (N-7). 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 
18.45 Žinios. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 
Ponas Bynas (7, 8) (N-7). 21.30 Dvi-
račio šou. 22.00 Žinios. 22.25 Krimi-
nalinė Lietuva (N-7). 22.35 VAKARO 
SEANSAS. Keršto valanda. Teisingu-
mas. Veiksmo f. JAV, 2007 m. (N-14). 
0.30 Havajai 5.0 (9) (N-7). 1.25 Vam-
pyro dienoraščiai (7) (N-14).

Trečiadienis, gegužės 22 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (57). 6.50 Tomas ir 
Džeris (52) (kart.). 7.20 Vėžliukai nin-
dzės (11) (kart.). 7.50 Kung Fu Panda 
(2). 8.20 Auklė (2) (kart.). 8.50 24 va-
landos (kart.) (N-7). 9.45 Valanda su 
Rūta (kart.). 11.45 Ponas Bynas (7, 
8) (kart.) (N-7). 12.55 Didžioji sėkmė 
(12). 13.25 Vėžliukai nindzės (12). 
13.55 Tomas ir Džeris (53). 14.25 
Auklė (3). 15.00 Tūkstantis ir viena 
naktis (36) (N-7). 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 
18.45 Žinios. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 
Ponas Bynas (9, 10) (N-7). 21.30 Dvi-
račio šou. 22.00 Žinios. 22.25 Kri-
minalinė Lietuva (N-7). 22.35 VA-
KARO SEANSAS. Panikos kamba-
rys. Veiksmo trileris. JAV, 2002 m. 
(N-14). 0.50 Havajai 5.0 (10) (N-7). 
1.45 Vampyro dienoraščiai (8) (N-14).  

Ketvirtadienis, gegužės 23 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (58). 6.50 Tomas ir 
Džeris (53) (kart.). 7.20 Vėžliukai nin-
dzės (12) (kart.). 7.50 Kung Fu Pan-
da (3). 8.20 Auklė (3) (kart.). 8.50 24 
valandos (kart.) (N-7). 9.45 Būk mano 
meile! 10.40 Nuo... Iki... (kart.). 11.50 
Ponas Bynas (9, 10) (kart.) (N-7). 
12.55 Didžioji sėkmė (13). 13.25 Vėž-
liukai nindzės (13). 13.55 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (1). 14.25 Auklė (4). 
15.00 Tūkstantis ir viena naktis (37) 
(N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Ži-
nios. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 
Dviračio šou. 22.00 Žinios. 22.16 Mes 
– europiečiai. 2012 m. 22.25 Krimina-
linė Lietuva (N-7). 22.35 Mentalistas 
(13) (N-7). 23.35 PREMJERA. Ties 
riba (1) (N-14). 0.30 Havajai 5.0 (11) 
(N-7). 1.25 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, gegužės 24 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (59). 6.50 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (1) (kart.). 7.20 Vėž-
liukai nindzės (13) (kart.). 7.50 Kung 
Fu Panda (4). 8.20 Auklė (4) (kart.). 
8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 
Žvaigždžių duetai. Istorija praside-
da iš naujo (kart.). 12.55 Didžioji sė-
kmė (14). 13.25 Vėžliukai nindzės 
(14). 13.55 Linksmieji Tomas ir Dže-
ris (2). 14.25 Auklė (5). 15.00 Tūks-
tantis ir viena naktis (38) (N-7). 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 va-
landos (N-7). 18.45 Žinios. 19.30 KK2 
Penktadienis (N-7). 21.00 Farai (N-
14). 22.00 PENKTADIENIO BOMBA. 
PREMJERA. Drakono akys. Veiksmo 
f. JAV, 2012 m. (N-14). 23.50 Kruvi-
noji Valentino naktis. Siaubo trileris. 
JAV, 2009 m. (S). 1.55 Mentalistas 
(13) (kart.) (N-7). 

Šeštadienis, gegužės 25 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Se-

drikas (93, 94). 6.55 Beprotiški ma-
žųjų nuotykiai (82). 7.20 Berniukas 
ir voveriukas (13). 7.45 Žvėrelių bū-
rys (17). 8.10 Ogis ir tarakonai (42). 
8.35 Benas Tenas (6). 9.00 Atgal į 
vaikystės miestą. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI. PREMJERA. Keturkojis Ku-
pidonas. Nuotykių f. šeimai. 11.55 
PREMJERA. Loch Neso paslaptis (1, 
2) (N-7). 16.00 Apgavystės (53) (N-
7). 17.05 Džo butas. Komedija. JAV, 
1996 m. (N-7). 18.45 Žinios. 19.00 
Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda 
iš naujo. 22.00 SUPERKINAS. Grei-
ti ir įsiutę 2. Veiksmo f. JAV, Vokieti-
ja, 2003 m. (N-7). 0.15 Betmenas ir 
Robinas. Fantastinis nuotykių f. JAV, 
1997 m. (N-7). 

Sekmadienis, gegužės 26 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Se-

drikas (95, 96). 6.55 Beprotiški ma-
žųjų nuotykiai (83). 7.20 Berniukas 
ir voveriukas (14). 7.45 Žvėrelių bū-
rys (18). 8.10 Ogis ir tarakonai (43). 
8.35 Benas Tenas (7). 9.00 Sveika-
tos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 
KINO PUSRYČIAI. Tomas ir Džeris. 
Stebuklingas žiedas. Animacinis f. 
JAV, 2002 m. 11.15 Ambicinga blon-
dinė. Romantinė komedija. JAV, 2007 
m. (N-7). 13.10 Skardinis puodelis. 
Romantinė komedija. JAV, 1996 m. 
(N-7). 15.55 Apgavystės (54) (N-7). 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Tele-
loto. 18.45 Žinios. 19.00 Alfa savai-
tė. 19.30 Plikis ir ponia (N-7). 21.00 
Kriminalistai (13) (N-7). 21.55 AUK-
SINIS SEKMADIENIO KINAS. Valy-
tojas. Kriminalinis trileris. JAV, 2008 
m. (N-14). 23.45 Nematomas žmogus 
2. Veiksmo trileris. JAV, 2006 m. (N-
14). 1.40 Farai (kart.) (N-14). 

Pirmadienis, gegužės 20 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitri-

na. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 
Muchtaro sugrįžimas (N-7) (kart.) 
8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (kart.) 
8.30 Tauro ragas (N-7) (kart.) 9.00 
Žmogus prieš gamtą. Uolietieji kal-
nai (N-7). 10.00 Ekstrasensų mū-
šis (N-7) (kart.) 11.00 Kalbame ir ro-
dome (N-7). 12.00 Pasiklydusi šir-
dis (N-7). 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (N-7) (kart.) 14.00 Brolis už 
brolį (N-7) (kart.) 15.00 Mentai (N-
7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) 
17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-7). 
18.00 Žinios. 18.25 Brolis už brolį (N-
7) 19.25 Pagal įstatymą 20.00 Žinios. 
20.25 Gyvenimo spalvos. 21.25 Už-
kalnio 5 (N-7). 22.25 Tikras kraujas 
(N-14). 23.25 Karo vilkai. Jūrų pės-
tininkai (N-14). 0.25 Sostų karai (N-
14). 1.25 Tikras kraujas (N-14). 2.25 
– 5.59 Bamba (S). 

Antradienis, gegužės 21 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitri-

na. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 
Muchtaro sugrįžimas (N-7) (kart.) 
8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 
Žmogus prieš gamtą. Prancūzijos 
Alpės (N-7). 10.00 Mistinės istori-
jos (N-7) (kart.) 11.00 Kalbame ir ro-
dome (N-7). 12.00 Pasiklydusi širdis 
(N-7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7) (kart.) 14.00 Brolis už brolį (N-7) 
(kart.) 15.00 Mentai (N-7). 16.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7) 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 
Brolis už brolį (N-7) 19.25 Pagal įsta-
tymą 20.00 Žinios. 20.30 Žvaigždu-
tės (N-7). 21.30 Širdžių ėdikės. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2001 m. (N-
14). 23.55 Karo vilkai. Jūrų pėstinin-
kai (N-14). 0.55 Sostų karai (N-14). 
1.55 Tikras kraujas (N-14). 2.55 – 
5.59 Bamba (S). 

Trečiadienis, gegužės 22 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitri-

na. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 
Muchtaro sugrįžimas (N-7) (kart.) 
8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 
Žmogus prieš gamtą. Kosta Rikos 
atogrąžų miškas (N-7). 10.00 Svo-
tai (N-7) (kart.) 11.00 Kalbame ir ro-
dome (N-7). 12.00 Pasiklydusi širdis 
(N-7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas (N-

7) (kart.) 14.00 Brolis už brolį (N-7) 
(kart.) 15.00 Mentai (N-7). 16.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7) 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 
Brolis už brolį (N-7) 19.25 Pagal įsta-
tymą 20.00 Žinios. 20.25 Sąmokslo 
teorija (N-7). 21.25 Mano vaivorų nak-
tys. Romantinė drama. Kinija, Pran-
cūzija, 2007 m. (N-14). 23.20 Karo 
vilkai. Jūrų pėstininkai (N-14). 0.20 
Sostų karai (N-14). 1.20 Tikras krau-
jas (N-14). 2.20 – 5.59 Bamba (S). 

Ketvirtadienis, gegužės 23 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.) 8.00 Pra-
juokink mane (N-7). 9.00 Žmogus 
prieš gamtą. Moabo dykuma (N-7). 
10.00 Žvaigždutės (N-7) (kart.) 11.00 
Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Pa-
siklydusi širdis (N-7). 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.) 14.00 Bro-
lis už brolį (N-7) (kart.) 15.00 Mentai 
(N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-
7) 17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-7). 
18.00 Žinios. 18.25 Brolis už brolį (N-
7) 19.25 Pagal įstatymą 20.00 Žinios. 
20.25 Naujoji banga 2012. 0.20 Sostų 
karai (N-14). 1.20 Tikras kraujas (N-
14). 2.20 – 5.59 Bamba (S). 

Penktadienis, gegužės 24 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.) 8.00 Pra-
juokink mane (N-7). 9.00 Žmogus 
prieš gamtą. Siera Nevados kalnai 
(N-7). 10.00 Gyvenimo spalvos (kart.) 
11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 
Pasiklydusi širdis (N-7). 13.00 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.) 14.00 
Brolis už brolį (N-7) (kart.) 15.00 Men-
tai (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7) 17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 18.00 Žinios. 18.25 Brolis už brolį 
(N-7) 19.25 Pagal įstatymą 20.00 Ži-
nios. 20.25 PREMJERA. Netikusios 
avys (N-7). 21.25 RUSŲ KINAS. Nuo-
taka bet kokia kaina. Komedija. Rusi-
ja, 2009 m. (N-7). 23.25 Amerikietiš-
kos imtynės (N-14). 0.25 45 kalibras. 
Kriminalinė drama. JAV, 2006 m. (N-
14). 2.20 – 5.59 Bamba (S). 

Šeštadienis, gegužės 25 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitri-

na. 7.00 Pasitarkime (N-7). 8.00 Gy-
venimo spalvos (kart.) 9.00 Atsargiai 
– moterys! 9.30 Apie žūklę. 10.00 
Šeštadienio rytas. 11.00 PREMJERA.
Galiūnai. Stipriausias pasaulio žmo-
gus 2012. 11.30 PREMJERA. Eks-
tremali padėtis. Degančio automo-
bilio gniaužtuose (N-7). 12.00 Dvie-
se prieš gamtą (N-7). 13.00 VRS ka-
mera. 13.30 Milijonieriai. 14.00 Pra-
juokink mane (N-7). 15.00 Svotai (N-
7). 16.00 Muchtaro sugrįžimas (N-7). 
17.00 Pragaro virtuvė (N-7). 18.00 
Ekstrasensų mūšis (N-7) 19.00 Ba-
ladė apie Bomberį. Ukraina, 2011 m. 
(N-7). 20.00 Žinios. 20.20 Savaitės 
kriminalai (N-7). 21.00 MANO HE-
ROJUS. Čempionas 2. Kriminalinis 
veiksmo f. 2006 m. (N-14). 23.00 
AŠTRUS KINAS. Užkeiktas mies-
tas. Saubo f. Ispanija, Jungtinė Ka-
ralystė, 2005 m. (S) 0.55 Netikusios 
avys. Ukraina, 2010 m. (kart.) (N-7) 
1.55 – 5.59 Bamba (S). 

Sekmadienis, gegužės 26 d. 
5.59 Programa. 6.00 Joyce Me-

yer. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 
5 (N-7) (kart.) 8.00 Duok labas. 8.30 
Tauro ragas (N-7) 9.00 Autopilotas. 
9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadie-
nio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. 
12.00 Plėšrūnai. Vandenynų pabai-
sos (N-7). 13.00 Nacionalinė loteri-
ja. 13.30 Milijonieriai. 14.00 Sveikini-
mai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 17.00 Daktaras Tyrsa (N-7). 18.00 
Mistinės istorijos (N-7) 19.00 Nauja-
kuriai (N-7). 20.00 Žinios. 20.20 MEI-
LĖS ISTORIJOS. Svajonių laivas. Ba-
lis (N-7). Romantinė drama. Vokietija, 
2012 m. 22.20 Pagrindinis įtariama-
sis (N-14). 23.20 Mano vaivorų nak-
tys. Romantinė drama. Kinija, Pran-
cūzija, 2007 m. (N-14) (kart.) 1.10 – 
5.59 Bamba (S). 

Pirmadienis, gegužės 20 d.  
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora. Pasakų šalyje. Ani-
macinis f. JAV, 2012 m. 7.20 Vėž-
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Neįgalieji pasaulyje

Bildukas

„Bičiulystės“ inf.

Įvairenybės

Kryžiažodis „Sėja“
Vertikaliai: 1. Lietuvos miestas. 

2.  Plaukai geltoni kaip ... 3. Šauksmas 
reiškiant pritarimą, džiaugsmą. 4. Už-
raktas. 5. Viena indoeuropiečių grupių 
– rusai, lenkai, čekai, serbai ir kt. 9. Žino-
mas Lietuvos politikas. 11. Kas padary-
tas iš sidabro. 13. Praėjęs laikas. 14. Arti-
mųjų Rytų valstybė. 15. „... miršta pasku-
tinė.“ 16. Portugalijos sostinė. 22. Stati-
nys futbolo aikštėje. 24. Jo ... visiškai pa-
krikę. 25. Laikraštis „Lietuvos ...“. 26. Euro-
pos Sąjungos valstybių pinigas. 27. Mo-
komasis mokyklos kambarys.

Horizontaliai: 6. Lietuvos mies-
tas. 7.  Javų sėjimas. 8. Upė, tekanti pro 
Sankt Peterburgą. 10. Tapybinis Dievo 
arba šventojo paveikslas, kuris yra reli-
ginio garbinimo objektas. 12. Blogi dar-
bai skamba kaip ...“ 15. Banga. 17. Pavė-
sinė. 18. Žymus vengrų 19 a. kompozito-
rius ir pianistas. 19. Indas su ąsa. 20. Jau-
nosios atstovė, globėja vestuvėse. 21. „Tas 
saldus žodis .... „ 23. Nuomininkas. 25. Tu 
... į pasimatymą. 28. Saulė jau ... laidos. 
29. Buvęs Italijos pinigas. 30. „Anykščių 
šilelio“ autorius.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Aukštyn kojom apsivertęs, bet šviesus 
gyvenimas

Vieni iš mūsų aplinkybėms pastojus kelią tikslų link nusi-
vilia, supyksta ir nuleidžia rankas, kiti gi pajaučia azartą 
ir ima dar labiau siekti svajonių. Olga Stvolova iš Novosi-
birsko (Rusija) įsitraukė į azartišką žaidimą su likimu ir iš-
sikovojo teisę ištrūkti iš namų, išmoko nebijoti aplinkinių 
žvilgsnių ir nesutrikti dėl jų nejautrumo. Ji nekaltino liki-
mo ir neklausė, kodėl nelaimės teko būtent jai. Suvokė, 
jog tai jos gyvenimas, tad ir kovoti teks pačiai.

Kryžiažodžio  
„Inkilas“ atsakymai:

Vertikaliai: 1. Kirvarpa 2. Alkis 3. Un-
dinė 5. Irakas 6. Romas 7. Adventas 
8. Žmuidzinavičius 13. Piratas 14. Va-
rovas 15. Didokas 16. Kalėdos 20. Gur-
manai 21. Galerija 24. Burtai 25. Sartas 
26. Malti 28. Vakar.
Horizontaliai: 1. Karalius 4. Liberija 9. 
Įdėmiai 10. Vytis 11. Vagie 12. Inkilas 
17. Paikas 18. Tirana 19. Akompania-
torė 22. Uralas 23. Paroda 27. Kurčias 
29. Altas 30. Dabar 31. Atkusti 32.  Iš-
mintis 33. Istorija.

Nesėkminga sėkmė
Į neįgaliojo ratelius Olga at-

sisėdo būdama vos 9-erių metų. 
Mergaitė ėmė dažnai peršalti, 
ją persekiojo angina, varginda-
vo nugaros skausmai. Pasak jos, 
sveikata pablogėjo staiga ir visai 
netikėtai. Paguldę mergaitę į li-
goninę medikai žadėjo per ke-
lias dienas atlikti tyrimus ir pa-
leisti ją namo. Beieškodami, ko-
dėl pašlijo mergaitės sveikata, 
gydytojai nepastebėjo epiduri-
to – uždegiminio stuburo paki-
timo, kuriam esant būtina sku-
bi operacija. Dėl to netrukus Ol-
gos kojos tapo nejautrios. Pasak 
jos, nors liga buvo pastebėta per 
vėlai, kad būtų galima išgelbėti 
kojų jautrumą, pradelsus dar ke-
lias dienas, ant plauko būtų pa-
kibusi ir jos gyvybė, tad tam tik- 
ra prasme jai vis dėlto pasisekė.

Vaikystė viename 
kambaryje

33-jų moteris, prisimindama, 
kaip jautėsi suvokusi, kad ne-
gali valdyti kojų, pasakoja ne-
puolusi į neviltį. Tada ji tikėjo, 
jog praeis savaitė, kita ir viskas 
vėl bus gerai. Praėjus tam lai-
kui galvodavo, kad reikia dar 
šiek tiek palaukti ir tada tik- 
rai vėl galės vaikščioti. Taip tę-
sėsi, kol Olga susitaikė su savo 
naująja padėtimi ir apsiprato su 
mintimi, kad nebevaikščios. Pa-
sak jos, visi draugai, kurių aktyvi 
mergaitė turėjo didžiausią būrį, 
pamažu nustojo su ja bendrau-
ti – Olga negalėjo su jais laksty-
ti, žaisti kieme, tad bendrų inte-
resų vis mažėjo, kol visai nebe-
liko. Beveik visą vaikystę Olga 
pasakoja praleidusi tame pačia-
me kambaryje, ant tos pačios so-
fos – čia ji sėdėdavo, čia gulėda-
vo... O juk buvo laikai, kai lauk-
dami jos pasirodant kieme, susi-
rinkdavo visi klasės berniukai...

Olga pasakoja, jog vaikystėje 
bene labiausiai nepalūžti jai pa-

dėjo pusseserės apsilankymai 
vasarą. Pasak moters, tai buvo 
tikri žygdarbiai, mat savo noru 
ryžtis praleisti vasaros savaitę 
kambaryje – ne kiekvieno vai-
ko jėgoms. Kartu praleistas lai-
kas įkvėpdavo Olgai jėgų ir il-
gainiui išmokė gyvenime ieško-
ti šviesių dalykų. Nors užaugu-
sios pusseserės pasuko skirtin-
gais keliais, vaikystėje parody-
tą rūpestį ir meilę Olga širdyje 
tebesaugo.

Mato neįgaliąją,  
ne moterį

Būdama 16 Olga svajojo įsi-
mylėti ir būti mylima. Ji susipa-
žindavo su brolio draugais, bet 
į santykius tai neišsirutuliodavo. 
Ji prisimena labai dėl to išgyve-
nusi, verkdavusi. Kiek vėliau su-
sitaikė su mintimi, jog bendrau-
dami su ja priešingos lyties at-
stovai nevertino jos kaip moters. 

Deja, šios pesimistinės nuosta-
tos ji neatsisakė ir dabar. Mote-
ris taip pat skeptiškai žiūri į ga-
limybę susipažinti su vaikinais 
internetu, mat netiki, jog pašne-
kovai identifikuoja ją kaip mo-
terį. Tiesa, ji pasakoja pastebin-
ti vis daugiau porų, kur neįga-
lus yra tik vienas iš dviejų part- 
nerių. Moteris tikisi, jog ateityje 
ir jai tai bus įmanoma.

Olga pasakoja savęs nieka-
da nelaikiusi neįgaliąja. Anot 
jos, ji tiesiog negali vaikščioti ir 
tai nėra tokia didelė problema, 
kaip gali pasirodyti. Ji tikina, 
jog prie visko galima priprasti, 
o sunkumai – ne pagrindas atsi-
sakyti svajonių ir norų. Dauge-
liui žmonių jos svajonės – išei-
ti į parduotuvę, į kavinę, parką, 
nebūti namuose – atrodo tokios 
paprastos, tačiau dėl jų merginai 
teko kovoti ne tik su nedraugiš-
ka neįgaliesiems aplinka, bet ir 

su savo tėvais. Olga prisimena 
ilgus įtikinėjimus, kurių reikė-
davo norint pakeisti tėvų požiūrį 
ir priversti juos suvokti, jog būti 
namie neįgaliajai rateliuose – ne 
geriausia išeitis.

Stiprybės suteikia šeima 
Olgos tėtis – vienintelis žmo-

gus, galintis jai padėti išeiti į lau-
ką. Nuo pat vaikystėje dukrą iš-
tikusios nelaimės iki dabar jis 
pirmiausia išnešdavo mergai-
tę į lauką iš buto, esančio 5-ame 
aukšte, vėliau nukeldavo ir ra-
telius. Pasak Olgos, nors mies-
te pastaraisiais metais atsirado 
daug pritaikytų vietų, nukeliauti 
iki jų savarankiškai neįgalieji ne-
turi jokios galimybės. Ten auto-
mobiliu ją nuveža tėtis. 

Apie savo mamą Olga atsi-
liepia kaip apie rūpestingiausią 
ir labiausiai jai padedančią, vi-
sada būnančią šalia. Tiesa, kaip 
ir visos mamos, kartais ji apgau-
bia Olgą perdėta globa, tad mo-
teriai tenka ją įtikinėti, jog sava-
rankiškumas – tai stiprybė ir bū-
tina jo siekti. 

Ragina nebijoti  
sunkumų

Pasak Olgos, nors išeiti iš 
namų rateliais judančiam neį-
galiajam vis dar nemenkas iš-
šūkis, progų tai padaryti dau-
gėja. Ji lankėsi operos teatre, pa-
galiau gali pati nusipirkti dra-
bužių, kosmetikos, nuvažiuoti į 
kavinę. Olgos teigimu, išėjimas 
iš namų kiekvienam neįgalia-
jam – sunkumas, bet būtina prie 
to pratintis ir nugalėti aplinky-
bes. Kasdienybė neįgaliuosius 
rateliuose pasitinka netaisyklin-
gai įrengtomis nuovažomis, ne-
veikiančiais liftais, tačiau, Olgos 
įsitikinimu, tai ne priežastis užsi-
daryti namuose. Dėl savęs būti-
na kovoti, neieškant kaltųjų rei-
kia eiti į priekį.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKAITĖ

– Maniškis sako man: „Ko-
kia tu liesa. Suvalgyk gaba-
lėlį torto.“
– O kas toks tas „taviškis“?
– Na... vidinis balsas.

*  * *
– Labas! Kaip laikaisi? Kas 
gero?
– Et, kas čia bus gero... Oras 
bjaurus, dar ir tu skambini...

Ateities spausdintuvas
3D spausdintuvai, atsiradę maž-

daug prieš 40 m., šiandien jau nėra 
naujiena. Labiausiai jie tinka tiems, 
kurie kuria kažką naujo ir, prieš pa-
leisdami didelę seriją, nori patikrin-
ti, ar brėžiniuose, pagal kuriuos bus 
gaminamas daiktas, nėra klaidų. 
Tokį spausdintuvą, naudojantį spe-
cialų plastiką, galima įsigyti ir Lie-
tuvoje. Tačiau pastaruoju metu vis 
dažniau prabylama apie galimybę 
šį unikalų prietaisą taikyti medicino-
je. 2011-aisiais amerikiečių medikas 
Antonis Atala iš Veik Foresto univer-
siteto (JAV), stebint miniai žmonių, 
pademonstravo atspausdintą inks-
tą. Tiesa, tai – tik inksto prototipas, 
funkcionuoti žmogaus viduje jis kol 
kas negali. Tačiau minėtasis univer-
sitetas toliau tęsia tyrimus ir jiems 
jau pavyko trimačiais spausdintu-
vais sukurti kai kuriuos žmogaus or-
ganų audinius, protezus ar užgydyti 
žaizdas. Tam pasitelkiamos žmogaus 
ląstelės. Profesorius A.Atala pasako-
ja, kaip ši naujovė veikia: „Tai kaip ra-
šalinis spausdintuvas, tik vietoje ra-
šalo naudojame ląsteles. Galime ma-
tyti, kaip spausdinimo galvutė juda 
ir spausdina audinį. Tereikia 40 min. 
ir turime kaulo dalį, kurią būtų gali-
ma implantuoti.“ Iš tiesų spausdintu-
vas spausdina gardelę. Ji – kaip kar-
kasas, prie kurio natūraliai limpa ląs-
telės, kurios ir suformuoja organą. 
Ta gardelė, grubiai tariant, yra iš cuk- 
raus. Paskui ji tiesiog ištirpsta, o ląs-
telės – išlieka. Mokslininkai mano – 
tik laiko klausimas, kada pagal kiek- 
vieno žmogaus genomą bus gali-
ma ant atspausdintos gardelės už-
auginti būtent konkrečiam žmogui 
reikalingą organą, kad jo neatmes-
tų organizmas. Optimistiškiausiomis 
prognozėmis tai turėtų būti įmano-
ma po 10–20 m. 

Profesorius A.Atala teigia, jog 
projektuojami ir dar sudėtingesni 
spausdintuvai. Vienas jų turėtų me-
džiagą spausdinti tiesiai ant pacien-
to ir taip užgydytų žaizdas. Sužeistas 
pacientas gulėtų lovoje, skaitytuvas 
nuskaitytų jo žaizdą ir tada spaus-
dinimo galvutė sukurtų reikiamus 
sluoksnius.

Nėra pirštų 
atspaudų – nėra vizos

Be rankų gimęs kazachų meni-
ninkas Karipbekas Kujukovas nebu-
vo įleistas į Didžiąją Britaniją, nes pa-
reigūnai negalėjo paimti jo pirštų at-
spaudų. Vyriškis ketino dalyvauti ko-
vos prieš branduolinius ginklus kon-
ferencijoje Edinburge. Tačiau iš Di-
džiosios Britanijos konsulato Stam-
bule jis gavo laišką, kuriame teigia-
ma, kad „jo biometriniai duomenys 
yra prastos kokybės“, ir prašoma pa-
teikti naują prašymą. Didžiosios Bri-
tanijos Vidaus reikalų ministerija tvir-
tina, kad sprendimas neišduoti jam 
vizos nebuvo priimtas ir kad mini-
mas laiškas galėjo būti „nesusikalbė-
jimo“ rezultatas. 

44 m. K.Kujukovas buvo privers-
tas atšaukti savo apsilankymą minė-
toje konferencijoje ir neslėpė savo 
nusivylimo. K.Kujukovas yra gimęs 
Semipalatinsko regione, kur buvo 
įsikūręs vienas pagrindinių buvusios 
Sovietų sąjungos branduolinių ban-
dymų poligonų. 

Vykdant branduolinių bandy-
mų programą, šiame regione gimė 
tūkstančiai neįgalių vaikų. Meninin-
kas piešia laikydamas teptuką burna 
ir dantimis, su savo piešiniais bran-
duolinio nusiginklavimo kampani-
joje jis dalyvauja jau 20 metų. 

2013 m. gegužės 16–22 d., Nr. 19 (1138), „Bičiulystė“7 psl.



Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio Paskui meilę... Laiškas 

pavasariui
Ilgai tavęs laukė žmogus 

bei žalumos ir gėlių pasiilgu-
si gamta. Kur buvai užtrukęs, 
gražuoli pavasari, ko nesku-
bėjai uždegti baltųjų žiedų 
žvakių ant kaštonų šakų, nu-
sėti pievų auksaspalviais pie-
nių kilimais? Dabar po tru-
putį, netvirtu žingsniu, vėjų 
ir lietaus lydimas, jau žengi į 
žemę, beldiesi į mūsų namų 
duris, ragini žmogų pradė-
ti sėjos ir sodinimo darbus 
sode ir darže. Apsigaubk 
žiedų skraiste, pradžiugink 
paukščių čiulbesiu, kad iš-
tirptų visi liūdesio ir skaus-
mo ledai žmogaus širdyje. 

Sodų 
žydėjimas

Nutilo pavasario vėjai, 
saulė ėmė dosniai šildyti 
žemę savo šiltais spinduliais. 
Lyg burtininko lazdelei mos-
telėjus obelys pradėjo dabin-
tis žiedų skaromis. O žmo-
gus ėjo nuo vienos prie kitos 
obels, grožėdamasis žiedų 
gausa, kvėpdamas jų aroma-
tą ir laimingas, sulaukęs dar 
vieno obelų žydėjimo.

Tulpės
Vėl pražydo tulpės. Iš to-

liau jos primena skaisčias 
ugneles. Linguoja, siūbuo-
ja pūstelėjus vėjui, lyg šoktų 
paslaptingą pavasarinį šokį. 
Sušildo žmogaus širdį   pa-
merktos ant stalo stovinčioje 
vazelėje. Tulpėmis dėkojame 
mamoms už jų mums pado-
vanotą gyvenimą ar įteikia-
me širdžiai artimam žmogui, 
taip išreikšdami savo simpa-
tiją. Pavasaris. Žydi tulpės, 
tuo žydėjimu dovanodamos 
kiekvienam iš mūsų džiaugs-
mo akimirką.

Vaikystės 
ežeras

Jį dar ir šiandien prisime-
nu su plūduriuojančia valti-
mi, dideliais lelijų žiedais ir 
su gerojo Dėdės išgalvoto-
mis staigmenomis. Jos buvo 
mažytės, paprastos, bet labai 
mielos, sušildytos to tauraus 
žmogaus širdies gerumo. Tai 
lauže keptos bulvės ar eže-
ro bangų krantan išmestas 
akmenukas ir linksmi pasa-
kojimai, kelionės valtimi į kitą 
ežero krantą. Dėdė jau seniai 
ilsisi smėlio kalnelyje ir ežero 
kraštovaizdis gerokai pakitęs. 
Tik mano prisiminimuose jis 
liks su Dėdės pasakojimais, 
plaukiojimais su valtimi eže-
ro bangomis ir dideliais leli-
jų žiedais.

Aušra VERBLIUDAVIčIŪTĖ
Šeduva

„Tu pakviesk mano 
vasarą...“ – sodrių 

spalvų, aguonų ir rugiagėlių žie-
dais nusėta knyga. Ne tik virše-
liai. Sodrus, tirštas, kupinas jaus-
mų ir knygos turinys. Tai Vilijos 
Dobrovolskienės – poetės, mo-
kytojos – kūrybos rinktinė, trijų 
gyvenimo knygų – „Iš ilgesio tas 
vakaras“, „Išeinu gyventi“, „Tu 
pakviesk mano vasarą...“ – api-
bendrinimas. Joje – gausi gyve-
nimo patirtis: įvairiaspalvis mei-
lės išgyvenimas, bandymai nau-
jai atrasti save, apmąstyti tėvynę, 
susitikti su kūrybos žmonėmis.

Knygoje ryški romantinė pa-
saulėjauta – išgyvenama stip- 
ri, aistringa meilė, dažnai ne-
laiminga, išduota, kankinanti. 
Skleidžiasi daugybė meilės spal-
vų, patiriama prieštaringiausių 
būsenų. Eilėraščių mylinčioji – 
moteris. Ji patiria ir dramatiš-
kos meilės proveržius, kai „įsi-
veržus viesulu gaiviu sujunda 
sielos ežerai“, „aistra prasiver-
žia lyg uraganas, užgriūva tarsi 
bekraštė lavina“, ir ramios, kan-
trios meilės jausmą: „Tau savo 
delnuose sušildžiau meilę. / To-
kią švelnią, tokią žemišką.“ Mo-
kama tyliai jos laukti – dengia-
mas stalas, uždegamos žvakės, 

mokama tyliai pasidžiaugt jai 
pasirodžius:

Dar neišeik iš mano dienos –
Dar nelyja.
Dar pasėdėk, mano ranką laikyk –
Žodžiai atgyja.

(„Šiandien siaučia stipri pūga“)

Visgi patys stipriausieji iš-
gyvenimai – nelaimingos mei-
lės patirtys. Nesulaukiama laiš-
kų, retėja skambučiai, trumpė-
ja žinutės, tačiau dar „atleidžia-
me tiems, kuriuos mylim“. Dau-
gybė eilėraščių skiriama skau-
džiausiam išgyvenimui – pra-
rastai meilei, „išėjusiai per klam-
pų melą“. Stengiamasi ją išgy-
venti, išskaudėti, ištverti. Auto-
rei pavyksta sukurti taiklių me-
ninių vaizdų (šulinio metafo-
ra), perteikiančių paliktos mo-
ters savijautą:

Ir išsėmė mane.
Išsėmė.
Kaip šulinį –
Lig dugno. (...)
Tik gėla
Ir dugno dumblas.

(„Ir išsėmė mane“)

Dar viena ryški šios temos 
eilėraščių dalis – atsisveikini-
mas su prarasta meile ir naujo 
kelio pradžia. Išgyvenus meilės 
kančią, pripažinus, „kad ir ta-
vęs, meile, amžinos nėra“, atsi-
sveikinama su mylimuoju, pa-
laiminama ir atleidžiama. Vie-
nas ryškiausių eilėraščių, kuria-
me atsisveikinama su romanti-
ne pasaulėjauta, beatodairišku 
jausmu, maksimalizmu, mylimu 
žmogumi – „Aš nebūsiu tokia 
jauna“. Jis įdomus savo forma, 
struktūra, kuriamas neiginiais: 
„aš nebūsiu tokia jauna, (...) glež-
na, (...) graži, (...) drąsi. / Tau ne-
būsiu.“ Jie išryškina vis dar sti-
prų neigiamą jausmą mylima-
jam. Atsisakoma būti besąlygiš-

kai mylinčia, atsiduodančia, su-
siliejančia su mylimu žmogumi. 
Pabaigos klausimas „O kokia aš 
sau būsiu?“ ir stiprus „tau nebū-
siu – sau būsiu“ kontrastas liu-
dytų apie eilėraščio moters grę-
žimąsi į save ir naujų vidinių ga-
lių paiešką.

Pastarąją mintį pratęstų ir an-
trojo knygos skyriaus pavadini-
mas, turbūt sutampantis ir su 
jo svarbiausiąja mintim. Tai tai-
kliais J.Mačiukevičiaus žodžiais 
„Viso gero. Išeinu gyventi“ išsa-
kyta mintis apie naują gyveni-
mo etapą.

Lig šiol negyvenau.
Kažko tikrai nebuvo. (...)
Pasauli, pasitik mane –
Aš išeinu.
Aš išeinu kitaip gyventi.

(„Lig šiol negyvenau“)

Pirmiausia kitoks gyvenimas 
skleidžiasi laisve ir apsispren-
dimu. Eilėraščio moteris tampa 
vis mažiau priklausoma nuo tų, 
kurie „už rankos laikė“, „alyvų 
puokštes dovanojo“, „aistras ne 
man giedojo“. Juntama gyveni-
mo branda, vis greičiau bėgantis 
laikas. Pasigirsta ironiškas, pa-
šaipus, kartais net bravūriškas 
kalbėjimas, likimo kalbinimas:
O dabar išgersiu už tave, likime –
Jeigu tu šalia, tai sveikas būk!
Nebijok, išgėrusi tavęs nespardysiu,
NEKEIKSIU. O REIKĖTŲ (NORS 
PADŪK)!

(„Ironiškas. Likimui“)

Jau trečiajame eilėraščių rin-
kinyje „Tu pakviesk mano vasa-
rą…“ atrandami nauji išgyveni-
mai – ramybė, saugumas, meilės 
branda („kur buvo šilta ir saugu 
po dangumi tavų delnų“). Šiuos 
jausmus pavyksta puikiai sudė-
lioti į trioletų ciklą. (Trioletas – 
labai griežtos sandaros lyrikos 
žanras. Tai posmas, kurį sudaro 
aštuonios eilutės. Pirmoji būti-

nai sutampa su ketvirtąja ir sep-
tintąja, o antroji – su aštuntąja.) 
Man – tai vieni gražiausių šio 
rinkinio eilėraščių. Išlaikę trio-
letams būdingą svajingą, nostal-
gišką nuotaiką, atskleidžiantys 
brandžius jausmus įvairių metų 
laikų fone.

Tau savo delnuose sušildžiau meilę –
Tokią švelnią, tokią žemišką.
Taip slėptą nuo visų. Išsaugotą.
Tau savo delnuose sušildžiau meilę.

(„Trioletai“)

Šiame rinkinyje autorė imasi 
pačių įvairiausių žanro eksperi-
mentų: kuria trieilius, trioletus, 
akrostichus, raudas, eilėraščių 
eilutes išdėlioja tam tikra grafi-
ne tvarka, taip eilėraščio vaizdų 
kurdama naujas prasmes. Rašo 
daug proginių eilėraščių – dedi-
kacijų: Lietuvai, K.Donelaičiui, 
Maironiui, V.Kudirkai, Naga-
sakio ir Hirosimos vaikams, 
akrostichus savo draugams ir 
artimiesiems. Taip skleidžiasi 
naujos spalvos – rūpestis tėviš-
ke, istorija, ryškėja literatūros 
autoritetai („Į tave lyg į pirmą-
ją meilę sugrįžtam. / Patylėti. / Ir 
nusilenkt.“ „Maironiui“). Ypač 
įdomūs draugams ir pažįsta-
miems skirti akrostichai. Iš var-
dų pirmųjų raidžių kuriant pos-
mo eilučių pradžias ryškėja iš-
skirtinės žmonių savybės, auto-
rės empatija ir pastabumas, šil-
ti santykiai, sieją autorę ir tuos, 
kam skiriami posmai.

Taigi baigdama kelionę po 
sodrias V.Dobrovolskienės po-
ezijos pievas turiu pasakyti, 
kad sutikau čia spalvingą mote-
rį – įsimylėjusią, žydinčią, ken-
čiančią, brandžią. Praėjusią ne-
laimingos meilės išbandymus 
ir vėl iš naujo atgimusią. Savo 
gyvenimo patirtis mokančią pa-
versti poezija.

Laima JANčAUSKYTĖ

Mieli „Bičiulystės“ 
skaitytojai, 

Baigiasi pirmasis šių metų pusmetis, tad lai-
kas suskubti užsisakyti „Bičiulystę“ kitiems 6 mė-
nesiams. 

Neįgaliųjų gyvenimo aktualijos, įstatymų nau-
jovės, sveikatos patarimai, Jūsų kūryba ir dar daug 
kitų reikalingų dalykų bus ir toliau spausdinama 
„Bičiulystės“ puslapiuose. Tai – Jūsų laikraštis, at-
spindintis bėdas ir džiaugsmus, suteikiantis stip- 
rybės. Tad nelikite be „Bičiulystės“.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norin-
tys lengvatinėmis sąlygomis užsiprenu-
meruoti „bičiulystę“, turėtų kreiptis į savo 
miesto ar rajono draugiją. 10 Lt per pus-
metį kainuosianti prenumerata bus pri- 
imama iki birželio 5 dienos. 

Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir 
„Lietuvos ryto“ biuruose savaitraštį galėsite 
užsisakyti iki birželio 15 d.

prenumeratos kainos:
6 mėn. – 57 Lt; 3 mėn. – 28,50 Lt;
1 mėn. – 9,50 Lt. Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ Šventosios tilto liekanos. Lidijos Umbrasienės nuotr. 
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