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Valstybės apdovanojimas neį-
galaus žmogaus rankose – ne-
eilinis įvykis. Kaip sutikote ži-
nią, kad Jums bus įteiktas ordi-
no „Už nuopelnus Lietuvai“ Ri-
terio kryžius? Kokios emocijos 
užvaldė per apdovanojimų cere-
moniją? Turbūt nedažnai lanko-
tės Prezidentūroje...

Prezidentūroje ne vien aš, 
bet ir kiti neįgalieji lankosi retai, 

Riterio kryžius – neįgaliųjų 
judėjimo įkvėpėjui

Valstybės dieną už nuo-
pelnus Lietuvai, šalies 
vardo garsinimą apdova-
nojami labiausiai nusipel-
nę žmonės. Ir šią liepos 
6-ąją valstybės ordinai ir 
medaliai įteikti beveik 40 
asmenų. Simboliška, kad 
tarp apdovanotųjų – ir ne-
įgaliųjų judėjimo Lietu-
voje iniciatorius bei pra-
dininkas rašytojas Jonas 
Mačiukevičius. Tai įrody-
mas, kad valstybei svar-
būs visi jos piliečiai, rei-
kalingos visų jų mintys ir 
darbai. „Jūsų protai, ran-
kos ir širdys kuria nuosta-
bius dalykus vardan vals-
tybės. Tegul šis pavyzdys 
įkvepia kiekvieną prisi-
dėti prie sėkmingos Lie-
tuvos kūrimo. Žmogaus, 
dirbančio Lietuvai, nuo-
pelnai visada yra mato-
mi, vertinami ir nebus 
pamiršti“, – teikdama ap-
dovanojimus sakė Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė. 
Nuoširdžiai sveikindama 
garbingo apdovanojimo 
proga „Bičiulystė“ kalbi-
na Joną MAČIUKEVIČIŲ, 
kurio iniciatyva buvo įkur-
tas ir šis savaitraštis. 

Tolerancijos link

o apdovanojami dar rečiau. Beje, 
be gerbiamo T. Šerno, kitų ir ne-
žinau. Todėl mano „pasirody-
mas“ toje garbingoje salėje dau-
giareikšmis. Pirmiausia – tai ge-
ras ženklas neįgaliesiems, kad 
jie labiau patikėtų savo jėgomis 
ir galimybėmis, leidžiančiomis 
grįžti į visavertį gyvenimą. Tai  

(nukelta į 3 psl.)

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Jonui Mačiukevičiui įteikė ordino „Už nuopel-
nus Lietuvai“ Riterio kryžių.                                                       Egidijaus Skipario nuotr. 

Įtraukė į eksperimentą 
Sužinojus, kad kūrybinė sto-

vykla vyks gražiame gamtos 
kampelyje, prie Veprių ežero, 
pasak M. Šileikaitės-Čičirkienės, 
plenero tema piršte piršosi – kas 
gi daugiau, jei ne peizažas. Tačiau 

Į Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND)surengtą tradi-
cinę fotografų kūrybinę 
stovyklą šiemet susirin-
kusių neįgaliųjų laukė ne-
tradicinė užduotis. Ple-
nero vadovės – Lietuvos 
fotomenininkų sąjungos 
narės Marijos Šileikai-
tės-Čičirkienės sumany-
ta tema „Peizažas: šiuo-
laikinės minties iššūkis 
klasikiniam žanrui“ su-
kėlė nemenką šoką – ką 
gi reikės fotografuoti? Ne 
vien spragsėti fotoapara-
tu, bet ir paskatinti mąs-
tyti norėjusi vadovė savo 
tikslą pasiekė – plenerą 
pristatanti video paroda 
tikrai nustebino neįgalių-
jų kūrybingumu.

Prie kūrybos 
šaltinio

Peizažas su minties iššūkiu 
klasikiniam žanrui

į fotografiją kaip į žmogų mąsty-
ti, galvoti priverčiantį meną žvel-
gianti fotomenininkė nenorėjo, 
kad neįgalieji fotografuotų gra-
žius, romantiškus vaizdus, gėlių 
žiedus. Vadovei magėjo plenero 

Netradicinis Vydmanto Bručo žvilgsnis.  

Tiesiog poilsiauja ir... 
mokosi

Stovykloje dirbančioms psi-
chologėms Daliai Bortnikienei 
ir Rasai Zinkevičienei kiekvie-
na vasara Monciškėse – tai iš-
šūkis. Suvažiuoja vaikai ir tė-
vai, savaitei susikuria nedidelis 
kolektyvas, kaskart vis kitoks. 
Kitokios negalios, kitoks ir am-
žius. Pernai stovyklavo net 4–5 
metų vaikų, kurie pagražino, 
sušildė grupę. Šiemet jauniau-

Stovykloje vaikai gražiai 
atsiskleidė draugystei

Savaitė, iki kraštų pripil-
dyta meilės, stebuklų, 
svajonių išsipildymo. To-
kia ta fizinę negalią turin-
čių vaikų ir jų tėvų stovy-
kla, Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos vidurvasarį su-
rengta Landšafto terapi-
jos ir rekreacijos centre 
Monciškėse.

siam buvo 9 metai.
Tėvai ir vaikai tiesiog poil-

siauja. Tačiau psichologės stebi 
jų santykius, bendravimą, anali-
zuoja, todėl poilsis derinamas su 
edukaciniais pokalbiais, naudin-
gais tiek tėvams, tiek vaikams.

Vizitas pas psichologą – 
poliklinikoje ir stovykloje

„Visą dieną praleidžiame 
kartu. Bendras gyvenimas vyks-
ta kieme – žaidžiame, kalbame. 
Įpusėjus stovyklai tėvai ir vaikai 
atsipalaiduoja, ima elgtis kaip 
namie. Ką pastebime, pasako-
me tėvams. Tokie pokalbiai ti-
krai turi daugiau prasmės už 
oficialų vizitą pas psichologą. 
Juk trumpai apsilankęs nei viską 
papasakosi, nei kažką tinkamai 
įvertinsi“, – pasakoja D. Bort- 
nikienė, Monciškėse dirbusi jau 
tris vasaras.

Integracijos keliu

Vaikų ir tėvų stovykla Monciškėse – didžiulis džiaugsmas visiems.



 „Bičiulystei“ laiškelį atsiuntusi 
Visagino neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Stefanija Varkavičie-
nė pasidalijo įdomios išvykos įspū-
džiais. 

Keliaudami pas likimo drau-
gus, siekiame ne tik pasidalyti 
darbo patirtimi, bet ir praturtinti 
save, geriau pažinti Lietuvą, ku-
rioje gyvename.

Visagino neįgaliųjų draugi-
jos 50-ties narių grupė nepaisant 
blogo oro svečiavosi Molėtuose. 
Čia mus svetingai sutiko gidė Te-
resa. Kartu su ja aplankėme Gie-
draičių, Dubingių apylinkes, Di-
džiokus, Videniškių vienuolyną 
su XVII a. freskomis. 

Paskui patraukėme į Molė-
tų observatoriją. Savarankiškai 
apžiūrėjome įspūdingą augme-

Visaginas: Norime pažinti 
Lietuvą

nijos ir akmenų parką. Bet dar 
labiau nustebome, kai gidas šį 
parką pasiūlė apžiūrėti iš apž-
valgos rato. Mes ten įžiūrėjome 
dangaus kūnus! Nuostabu. Ob-
servatorijoje įrengtas labai tur-
tingas muziejus, gidas įdomiai 
papasakojo apie jo eksponatus. 

Pilni įspūdžių sėdome į au-
tobusą ir patraukėme susitikti 
su Molėtų krašto neįgaliaisiais. 
Susitikimas buvo šiltas, skambė-
jo aklųjų kapelos muzika. Kon-
certavome vieni kitiems, pasipa-
sakojome apie savo veiklą. Bai-
giantis susitikimui pakvietėme 
molėtiškius kartu padainuoti. Iš-
siskyrėme lyg giminės. Tai buvo 
mūsų pirmas, bet tikrai ne pa-
skutinis susitikimas.

Panevėžys:

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 „Bičiulystei“ laišką atsiuntusi 
Panevėžio miesto neįgaliųjų drau-
gijos tarybos narė Milda Čerke-
sienė papasakojo apie įdomią mieste 
prie Nevėžio surengtą šventę bei joje 
dalyvavusių neįgaliųjų įvertinimą. 

Vienas išskirtinių Panevėžio 
Skaistakalnio parke vykusios Va-
sarvidžio šventės akcentų – pir-
mą kartą surengtas gardžiausio 
pyrago konkursas. Jame dalyva-
vo ir miesto Neįgaliųjų draugi-
jos nariai.

Pyragų vertinimo komisijos 
pirmininkė muzikologė, televi-
zijos laidos „Ryto suktinis“ kū-
rėja Zita Kelmickaitė, sužavėta 
sumanymo rengti pyragų kepi-
mo ir ragavimo šventę, teigia, jog 
tai puikus bendruomenės telki-
mo pavyzdys.

Z. Kelmickaitė ir kiti komisi-
jos nariai – miesto meras Vitali-
jus Satkevičius, bendrovės ,,Ma-
xima“ vyriausioji technologė Da-
nutė Gaidelienė, menininkė iš 
Estijos Eva Valjaots, Panevėžio 
kraštotyros muziejaus direkto-
rius Arūnas Astramskas – mie-
lai ragavo pyragus ir gyrė kepė-
jas. Visi pyragai – nuo trupinto 
iki Napoleono – buvo išvaizdūs 
ir gardūs, kiekvienas kuo nors 
ypatingas, išskirtinis.

Daug stalų prireikė pade-
monstruoti „Maximos“ preky-
bos centro konditerijos meistrų 
specialiai iškeptą vieną ilgiau-
sių – 40 metrų ilgio karamelinį 
pyragą. Toliau rikiavosi konkur-
so dalyvių pyragai, pretendavę 
į nominacijas „Vasarvidžio pyra-
gas“, „Skaistakalnio populiaru-
sis“, „Emigranto svajonė“ ir kt.

Komisija „Pyragų  pyrago“ 
vardą suteikė Panevėžio mies-
to neįgaliųjų draugijos pyragui. 

Apdovanotas
neįgaliųjų 
pyragas

Nugalėtojams skirta 500 Lt pre-
mija. Komisijai ragaujant pyra-
gą, meras V. Satkevičius patiki-
no, kad Panevėžio miesto neįga-
liųjų draugija – viena aktyviau-
sių, dalyvauja įvairiuose rengi-
niuose.

Draugijos pirmininkė Sta-
nislava Arbutavičienė džiaugė-
si, kad pavyko komandinis dar-
bas. Smagu, kad neįgalieji susi-
telkė dalyvauti konkurse, pasi-
skirstė darbus. Draugija prisi-
dėjo produktais, padėjo spręsti 
organizacinius klausimus. Vie-
ni  iškepė paplotėlius, kiti su-
galvojo papuošti kepinį užrašu 
„Panevėžys – Lietuvos kultūros 
sostinė“. Rima Burbienė ir Hen-
rikas Rodžianskas, pasipuošę 
turtingų ponų apdarais, nešė ir 
pristatė pyragus. „Visi neįgalieji 
džiaugėsi apdovanojimu, nes tai 
tikrai didelis įvertinimas už sun-
kų darbą. Buvo verta rizikuoti ir 
dalyvauti. Negalia – ne kliūtis 
dalyvauti bendruomenės gyve-
nime“, – sakė S. Arbutavičienė.

Baigiantis birželiui Jurbarko ra-
jono neįgaliųjų draugijos patal-
pose vyko neįgalių literatų klubo 
„Versmė“ poezijos popietė. Pa-
klausyti eiliuojančių klubo narių 
kūrybos susirinko nemažas būre-
lis likimo draugų. 

Jau trečią kartą literatai tarsi 
atsiskaitė už savo veiklą. O nu-
veikta tikrai nemažai. Tai ir iš-
vykos į rajono miestelius skai-
tyti savos kūrybos, ir dalyvavi-
mas visuose Neįgaliųjų draugi-
jos renginiuose, išleista ne viena 
poezijos knygelė. Per šį laikotar-
pį antrąją knygelę „Laikas bėga“ 
išleido Aušra Brazaitytė ‒ labai 
trapios, jautrios sielos žmogus, 
ir tai atsispindi jos kūriniuose. 
Skirsnemunietė Julija Galbuogie-
nė savo kūrybą sudėjo į dvi kny-
geles. Meile Lietuvai, jos gamtai, 
tėviškei alsuojančios eilės ne vie-
ną skaitytoją sujaudino iki ašarų. 
Beje, Julijos eilėms pritaikius mu-
ziką, visai kitokį skambesį įga-
vo bent dešimt jos kūrinių. Šiuo 
metu spaustuvėje jau rengiama 
trečioji J. Girdzijausko kūrybos 
knygelė. Tris stiprius insultus 
patyręs kūrėjas tvirtai tiki švie-
sia ateitimi ir vadovaujasi moto 
„Negalima gręžiotis atgal, reikia 
žvelgti tik į priekį“. Sunkiai kal-
bantis vyras visa tai, ką nori pa-
sakyti, sudeda į eiles. Brandžia 
gyvenimo patirtimi pagrįsti Ja-

„Versmės“ kūrybinis derlius

O. Čirvinskienės suburto neįga-
lių literatų klubo „Versmė“ vei-
kla. Į kiekvieną susitikimą eida-
vome kaip į šventę. Susirinkę 
klausydavomės vieni kitų kūri-
nių, vadovės patarimų, atlikda-
vome įvairias užduotis. Taip po 
truputį tobulėjome. Gaila, kad 
šie susitikimai jau baigėsi. Jie 
mums buvo ir galimybė paben-
drauti, ir gera proga nors trum-
pai išvykai iš namų.

Dėkojame vadovei O. Čir-
vinskienei už mūsų globą, pa-
tarimus. Linkime kurti naujus 
projektus ir toliau vesti mus kū-
rybos keliu“, – rašoma redakcijai 
adresuotame Jurbarko rajono ne-
įgaliųjų draugijos literatų laiške.

„Versmės“ klubo nariai su savo kūrybos gerbėjais.

Kėdainių rajono Skinderiš-
kio dendrologiniame parke 

vyko muzikos ir poezijos šventė, 
kurios organizatorė – Kėdainių 
paraplegikų asociacijos vadovė 
Alma Margevičienė. Šventėje da-
lyvavo Molėtų, Kelmės, Ukmer-
gės, Kauno, Radviliškio, Panevė-
žio neįgaliųjų organizacijų atsto-
vai ir, žinoma, kėdainiškiai. 

Muzikos ir poezijos šventė 
„Vidurvasario svaigi liepa“

Tarp dainingų ir poetiškų 
molėtiškių buvo ir daugeliui 
pažįstamas šmaikštusis Pranas 
Pliuška, kurio dainos ir eilės vi-
suomet sulaukia gausių ploji-
mų. Kelmės neįgaliųjų ansam-
blis „Svaja“ paruošė puikią mu-
zikinę programą, o eiles skaitė 
Jadvyga Šimkienė ir Edvardas 
Stankus. Iš Ukmergės atvažiavo 

ir gausus būrys gražia vienoda 
apranga pasipuošusių daininin-
kų, tarp kurių atsirado ir kurian-
čių eilėraščius. Kauniškiai ne tik 
deklamavo, bet ir pateikė vaidi-
nimų ištraukų. Iš Radviliškio at-
vyko Antanas Stugys, kuris dai-
navo savo kūrybos dainas, pri-
tardamas gitara. Zinaida Jurė-
nienė iš Panevėžio paskaitė ei-
lių ir padainavo. Kėdainiškiams 
atstovavo Paraplegikų asociaci-
jos vokalinis ansamblis „Almė-
ja“, vadovaujamas meno vado-
vės Daivos Staškuvienės. Buvo 
skaitomos Stasio Černevičiaus ei-
lės. Nuotaikingų eilėraščių apie 
vasarą padeklamavo Milda Ver-
kauskienė ir šio rašinio autorė, o 
Agnė Gulbinaitė ir Modestas Ta-
rasevičius sušoko šokį. Visi buvo 
pakviesti atlikti bendrą dainą, 
išklausyti padėkų (organizato-
rei, dalyviams, meno vadovams, 
operatoriui Vytui) ir atsiimti mie-
lų dovanėlių. 

Po visų pasirodymų šeimi-
ninkai nuklojo stalus sumušti-
niais, šviežiais agurkais ir netgi 
pavaišino žuviene, kurią išvirė 
asociacijos narė Regina Šlamie-
nė. Alkanas neliko ir atklydęs 
šuo, beje, šlubčiojantis – kaip ir 
ne vienas šventės dalyvis. 

Ir dar vienas dangaus žen-
klas. Baigus pasirodymus ir pa-
valgius skaniosios žuvienės pra-
trūko lyti. Tuomet šventės daly-
viai palindo po svetingu pavė-
sinės stogu ir šnarant lietui tęsė 
muzikinę programą. Patį parką 
apžiūrėti gal ir pritrūko laiko, 
bet tikimės tai padaryti kitąsyk, 
nes ne iš vienų lūpų nuskambėjo 
linkėjimai tokias šventes pavers-
ti tradicija.

Rasa STANKEVIČIENĖ
Radviliškietis Antanas Stugys dai-
navo savo kūrybos dainas.

Dainuoja renginio šeimininkai – kėdainiškiai.

Panevėžietė Zinaida Jurėnienė 
paskaitė savo eilių.

Jurbarkas:

Pyragus vertina Z. Kelmickaitė ir 
miesto meras V. Satkevičius.ninos Pranaitienės tiek eiliuoti, 

tiek proziniai kūriniai ne vieną 
priverčia permąstyti gyvenimo 
vertybes. Jautrus, šiek tiek me-
lancholiškas Stasys Arbačiaus-
kas į savo eiles sudeda itin daug 
jausmų – meilę, švelnumą, pa-
mąstymus apie egzistencijos pe-
ripetijas. Visi paminėtieji kūrėjai 
yra „Versmės“ klubo branduo-
lys. Kiti klubo nariai žengia dar 
nedrąsokus žingsnius. Tvirtai ti-
kiu, kad ir jie atsiskleis kaip tie 
žiedai pavasarį. 

Onutė ČIRVINSKIENĖ 

 Redakcija gavo ir „Versmės“ klu-
bo narių laiškelį. 

„Džiaugiamės vadovės 
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ženklas ir socialinės politikos 
formuotojams: ne vienam turėjo 
kilti klausimas, kodėl taip retai 
į Prezidentūrą pakviečiami ne-
įgalieji? Gal vis dėlto Lietuvo-
je per retai pavartoma JTO Ne-
įgaliųjų teisių konvencija, ku-
rioje gausu gairių, nurodančių, 
kaip civilizuotai vykdyti sociali-
nę politiką neįgaliųjų bendruo-
menėje. Manau, tai ženklas ir vi-
sai visuomenei, nes vis dar per 
mažai tiesiama kelių, kuriais ne-
įgalieji galėtų judėti link civili-
zuotos būties. Socialinės atskir-
ties labai daug.

Tai ne vienintelis toks gar-
bingas Jūsų darbo įvertinimas. 
Kiek ir kokių apdovanojimų už 
ilgametę veiklą neįgaliųjų la-
bui turite?

Prieš penkerius metus Socia-
linės apsaugos ir darbo ministe-
rija apdovanojo aukščiausiuoju 
savo apdovanojimu – Gerumo 
Žvaigžde. Turiu nemažą šūsnį 
gražiai įrėmintų įvairių padė-
kų, kurias įteikė ministrai, me-
rai, neįgaliųjų organizacijų va-
dovai. Branginu ir gerus straips-
nius, gerus žodžius.

Esate žinomas kaip val-
džios socialinės politikos, per 
menko rūpesčio neįgaliaisiais 
kritikas. Ar šis apdovanoji-
mas neprislopins Jūsų kritiško 
žvilgsnio į neįgaliesiems svar-
bius reikalus?

Esu brangiausiems žmo-
nėms pasakęs, kad Dievas mane 
apdovanojo rašytojo talentu ir 
didele nelaime. Tų dviejų da-
lykų samplaika, pajungta vie-
nam tikslui, ir yra mano gyve-
nimo misija. Todėl tos Dievo 
patikėtos misijos niekas negali 
pakreipti bet kokia kita linkme.

„Man nustatytas tik 20 proc. 
darbingumo lygis, sėdžiu ne-
įgaliojo vežimėlyje, tačiau 
neseniai pavyko įsidarbinti. 
Girdėjau, kad neįgaliesiems 
taikomi mažesni mokes-
čiai. Norėčiau sužinoti, kokie 
jie?“ – klausia Modestas G.

Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymo 6 straipsnis numato, 
kad asmenims, kuriems nusta-
tytas 0–25 proc. darbingumo ly-
gis, arba senatvės pensijos am-
žiaus sulaukusiems asmenims, 
kuriems teisės aktų nustatyta 
tvarka yra nustatytas didelių 
specialiųjų poreikių lygis, arba 
asmenims, kuriems teisės aktų 
nustatyta tvarka yra nustatytas 
sunkus neįgalumo lygis, taiko-
mas mėnesio neapmokestina-
mųjų pajamų dydis (NPD) yra 
800 litų. 

Asmenims, kuriems nusta-
tytas 30–55 proc. darbingumo 
lygis, arba senatvės pensijos 
amžiaus sulaukusiems asme-

Riterio kryžius – 
neįgaliųjų judėjimo 

įkvėpėjui
Jūsų iniciatyva įkurta Lietu-

vos neįgaliųjų draugija jau pa-
minėjo savo 25-ąsias gyvavimo 
metines, sėkmingai veikia ir ki-
tos neįgaliuosius vienijančios 
organizacijos, prie kurių atsi-
radimo esate nemažai prisidė-
jęs – „Vilties“ bendrija, Lietuvos 
žmonių su negalia sąjunga. Kaip 
vertinate šiandienę neįgaliųjų  
situaciją? Dėl ko dar skauda šir-
dį? Gal nerimo mintimis pasida-
linote su Prezidente?

Nerimo mintimis su Prezi-
dente nepasidalinau, bet Jos Eks-
celencijos asmenyje mačiau gerą, 
jautrų žmogų, todėl neatmetu 
galimybės kada nors išsakyti ne-
įgaliųjų didžiausias bėdas. Mano 
galva, norint spręsti ne vienkar-
tines problemas, o valstybės ly-
giu „sustyguoti“ neįgaliųjų su-
grįžimą į visuomenę, į Lietuvą, 
reikia naujų asmenybių, geban-
čių įsigilinti į socialinės politikos 
esmę. Niekaip nesupratau, kam 
reikalingas Neįgaliųjų reikalų 
departamentas ir kodėl jis sten-
giasi išblaškyti neįgaliųjų orga-
nizacijas, paversti jas „klubais“. 
Principas – skaldyk ir valdyk – 
net neetiškas.

Esate rašytojas, poetas, ne 
viename kūrinyje daug vietos 
skyręs ir neįgaliam žmogui. Ką 
dabar rašote? Kokių kūrybinių 
planų turite?

Dabar daug rašau vaikams. 
Artimiausiu metu pasirodys 
knyga „Rozalijus sugrįžo“. Visai 
neseniai išleista trijų pjesių kny-
ga „Bitė Maja“, knygos „Bacilos 
galas“, „Kaip greitai tu augi“... 
Išleidau ir didelę knygą, kurioje 
esama ir neįgaliųjų gyvenimo is-
torijos „Mes ir ligoninė“.

Dėkoju už Jūsų mintis, susi-
mąstyti skatinančias įžvalgas.

Kalbėjosi  Aldona MILIEŠKIENĖ

Neįgaliesiems – 
mažesni 

mokesčiai
nims, kuriems teisės aktų nu-
statyta tvarka yra nustatytas vi-
dutinių ar nedidelių specialiųjų 
poreikių lygis, ar asmenims, ku-
riems teisės aktų nustatyta tvar-
ka yra nustatytas vidutinis ar 
lengvas neįgalumo lygis, taiko-
mas mėnesio NPD yra 600 litų. 

Atsiradus arba pasibaigus 
teisei į šioje dalyje nurodytą mė-
nesio NPD dydį, šis dydis pra-
dedamas arba nustojamas taiky-
ti nuo kitą, negu atsirado arba 
pasibaigė teisė į jį, mėnesį gau-
tų pajamų. 

Nuolatiniams Lietuvos gy-
ventojams, auginantiems vai-
kus, nustatytas papildomas 
NPD 200 litų už kiekvieną vai-
ką. Papildomo NPD taikymas 
nėra siejamas su pajamų, susi-
jusių su darbo santykiais ar jų 
esmę atitinkančiais santykiais, 
atitinkamais dydžiais. Papildo-
mi NPD kalendoriniais metais 
taikomi tėvams per pusę.

Šiemet pagrindinė buvo 
jausmų tema. Psichologės ją 
atskleidė per piešinius, žaidi-
mus, įvairius pratimus, užduo-
tis. Mokė tėvus ir vaikus tvarky-
tis su emocijomis, atpažinti kito 
žmogaus veido ir gestų kalbą.

Individualiuose pokalbiuose 
su tėvais buvo liečiama dar vie-
na jautri tema – kaip tėvai prii-
ma savo vaikų negalią. Būdavo, 
kad tėvai paprašydavo pasikal-
bėti ir kitais klausimais, kurių 
kyla šimtai. Juk jie augina vaikus 
su ypatingais poreikiais.

Stovyklos įspūdžiai – 
ilgam

Stovyklos dalyviai jau grįžo 
namo. Patirtų įspūdžių ilgam 
užteks jaustis džiaugsmingai, 
pakiliai. Snieguolė Saulėnienė 
iš Trakų sako, kad jos 12-metė 
dukra Dovilė kelias dienas vi-
siems artimiesiems pasakojo, 
kaip gera buvo stovykloje, gy-
rėsi išmokusi papuošti stalą iš 
servetėlių padarytomis roželė-
mis, pasigaminti sau papuoša-
lų iš visokių niekniekių.

„Viskas ten buvo puiku. 
Labai mandagūs darbuotojai. 
Daug naudinga sužinojome iš 
pokalbių su psichologėmis, pa-
simokėme stiprybės ir kaip ne-
prarasti vilties sunkią minutę. 
Noriu padėkoti Kristinai Vainie-
nei iš Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos. Ji mums viską paaiškino, 
todėl išvengėme nepatogių situ-
acijų“, – tikina Snieguolė.

vyklos teritoriją, žaidė su lėlė-
mis. Solveiga nekalba ir negir-
di, bet draugės rado kaip su ja 
bendrauti – ženklais.

Anot Gabrielės mamos Ri-
tos Bitinienės, vaikai taip gražiai 
atsiskleidė draugystei ir dėl to, 
kad jie čia pasijuto visiškai lais-
vi. Vežimėliais galėjo nuvažiuo-
ti iki jūros, aplėkti teritoriją, be 
kitų žmonių pagalbos patekti į 
namelį, valgyklą ir kitur. Kėlė 
nuotaiką ir tuo pat metu stovy-
kloje atostogavę suaugę neįga-
lieji. Vaikai matė: va, kokie jie 
stiprūs, savarankiški ir gražūs, 
nors irgi juda tik vežimėliais.

Laiminga ir vilniečio Domi-
nyko mama Ana Juodvalkienė: 
„Mano sūnelis kurčias, todėl ne-
lengvai susidraugauja. Tačiau 
tokia ši stovykla – jau kitą die-
ną sūnus ėmė artimai bendrauti 
su kitu vilniečiu – Julianu, taip 
pat su Pavelu iš Šalčininkų ir kt. 
Dabar draugystė tęsiasi susira-
šinėjant elektroniniais laiškais, 
kai kurie vaikai tapo draugais 
socialiniame tinkle. Labai gera 
buvo stovykloje. Tiek užsiėmi-
mų ir vaikams, ir tėvams, įdo-
mios ekskursijos. Atsisveikinda-
ma sakiau vadovei D. Bortnikie-
nei, kad išsivežame puikių įspū-
džių visiems metams. Dabar te-
lieka svajoti dar kada nors vėl 
patekti į Monciškes.“

Kiekvienam ištiesti  
ranką

Kokia buvo šiųmetė vai-
kų grupė – kuo ypatinga? Į šį 
klausimą D. Bortnikienė atsa-
kė: „Kaip visuomet, susirinko 
vaikai iš visos Lietuvos. Kadan-
gi amžiaus skirtumas ir nega-
lios sunkumas buvo labai įvai-
rus, dažnai dirbdavome suskirs-
tę vaikus į dvi grupes. Stengė-
mės, kad nė vienas nepristigtų 
dėmesio. Buvo labai silpna 14-
metė mergaitė. Kartais už ją pa-
darydavome kokių darbelių – 

Stovykloje vaikai gražiai 
atsiskleidė draugystei

mamai džiaugsmas, nors ir su-
prato, kad jos dukra nebūtų su-
gebėjusi sukurti tokių rankdar-
bių. Buvo hiperaktyvių vaikų. Jų 
išdaigas iškart po įvykio, čia ir 
dabar, visi kartu aptardavome, 
išanalizuodavome. Džiaugėmės 
visų vaikų didelėmis ir mažes-
nėmis pergalėmis. Dominykas 
stovykloje išmoko važiuoti di-
deliu suaugusiesiems skirtu tri-
račiu. Tiesiog sėdo ir nuvažiavo 
į Šventąją. Mamai buvo džiaugs-
mingas šokas, juk ji jo iš akių ne-
paleisdavo. Atsigavo ir Gabrie-
lės mama, kuri įsitikino, kad jos 
dukrelė savarankiškai bendrau-
ja su kitomis mergaitėmis.“ 

Sėkmę lėmė ir įdomi 
programa

Grįžęs namo į Akmenės ra-
joną, Albertas Semenavičius, ly-
dėjęs į stovyklą globotinį Spar-
taką Brižinską, atsiuntė „Bičiu-
lystei“ laišką.

„Kiek nuoširdumo ir mei-
lės mums suteikė kilniaširdžiai 
Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto studentai, mokę mus 
mankštos pratimų, suorganiza-
vę diskoteką, – rašo A. Semena-
vičius. – Ilgai prisiminsime du 
susitikimus su Jono Aisčio pre-
mijos laureatu Jonu Endrijaičiu. 
O kur dar išvykos į Dinozaurų 
parką, Palangą, Šventąją. Lais-
valaikiu – biliardas, stalo teni-
sas, įvairūs žaidimai su kamuo-
liu. Stovykloje visi jautėsi drą-
siai, visi lygūs, daug mokantys 
ir galintys.“

Spartako globėjas tikisi dar 
kartą grįžti į Monciškes, nes ne-
įgaliems vaikams būtinai reikia 
ne tik vaistų, bet ir retsykiais pa-
keisti aplinką, patirti nepakar-
tojamų įspūdžių. Visų vaikų tė-
vai lyg susitarę kartojo: kasmet 
pildysime anketas, bandysime 
vėl patekti į tą svajonių šalį prie 
jūros... 

Brigita BALIKIENĖ

Brangios draugysčių  
gijos

Jos pynėsi tarp tėvų, ypač 
atvykusių iš to paties miesto. 
Draugaus ir grįžę namo, o dar 
kada nors sutikę stovyklos dar-
buotojus pasakos naujienas ne 
tik apie savo vaikus, bet ir ki-
tus, anksčiau čia buvusiuosius.

Susibičiuliavo ir vaikai. Trys 
mergaitės – Gabrielė, Dovilė ir 
Solveiga – tapo neišskiriamos 
draugės. Jos krykštavo pajūryje 
lyg trys žvejų mergaitės iš pa-
sakos, kartu rinko kriauklytes 
ir akmenėlius rankdarbių pa-
mokėlėms, riedėjo po visą sto-

Karolina su mama Ana Krupovec.

Stovykloje vakai jautėsi drąsūs, daug mokantys ir galintys.

Klausėte – 
atsakome
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Daktaras
Aiskauda

Uogos – natūralus sveikatos šaltinis

Psichologo 
patarimai

paprastai atsakingos jaunesnės 
bitės. Per mokslininkų atlieka-
mą tyrimą daliai vyresnių bičių 
buvo leista rūpintis bičių lervo-
mis, kuo paprastai užsiima jau-
nesnės bitės, o kitos tuo metu 
skraidė lauke ir ieškojo maisto. 
Palyginus lauke skraidžiusių ir 
lervas prižiūrėjusių bičių sme-
genis, buvo rasti didelių pro-
teino, aptinkamo ir žmogaus 
smegenyse bei susijusio su se-
nėjimo procesu, skirtumų. Šio 
proteino mažėjimas yra susijęs 
ir su demencijos bei Alzheime-
rio ligos pasireiškimu. Vyres-
nio amžiaus bičių, kurios rūpi-
nosi bičių lervomis, smegenyse 

Jaunystės paslaptis
šio proteino buvo randama ge-
rokai daugiau, tai reiškia, kad 
jų senėjimo procesas buvo ge-
rokai sulėtėjęs. Įprastas veiklas 
atliekančios bitės šio proteino 
turėjo daug mažiau ir jų senėji-
mo procesas vyko kur kas grei-
čiau. Remdamiesi tuo, kad bičių 
smegenų ląstelės yra labai pana-
šios į žmonių, mokslininkai tei-
gia, kad ir žmonės gali sustab-
dyti savo senėjimo procesą, pa-
sirinkdami atitinkamą socialinio 
gyvenimo būdą.

Svarbu paminėti, kad vy-
resnis amžius dar nereiškia, jog 
proto gebėjimai būtinai supras-
tės. Yra daugybė būdų, kuriais 

galima išlaikyti tokius puikius 
protinius gebėjimus kaip jau-
nystėje. Dauguma tyrėjų mano, 
kad, pavyzdžiui, atminties išlai-
kymas daugiausia susijęs būtent 
su gyvenimo būdo pasirinkimu. 
Kaip raumenys, kurių nenaudo-
jame, nusilpsta, taip ir smege-
nys, tinkamai nenaudojamos, 
ima prarasti savo gebėjimus.

Žinoma, svarbu prisiminti, 
kad smegenų funkcionavimo 
galimybės labai priklauso nuo 
tinkamai pasirinktos mitybos 
bei fizinio aktyvumo. Vis dėlto 
šiame straipsnyje kalbėsime ne 
apie tai. Čia pristatysime būdus, 
kurie padės išlikti jaunatviš-
kiems pasitelkiant keletą kon-
krečių veiklų, apie kurias gal-
būt niekada net nesusimąstėte. 

Išmokite groti muzikos 
instrumentu

Galbūt turite neišpildytą 
svajonę išmokti groti kokiu nors 
instrumentu? Ko gero, manėte, 
kad tai nebeįmanoma, nes per 
vėlu. Tačiau mokymasis groti 
yra ir puiki proto mankšta. Ty-
rimais įrodyta, kad net ir ser-
gančiųjų senatvine demencija 
atmintis, pradėjus groti kokiu 
nors muzikos instrumentu, pa-
gerėjo. Tad nekreipkite dėmesio 
į stereotipus, kad ką nors moky-
tis yra per vėlu – pagalvokite, 
koks instrumentas jus labiausiai 
žavi, ir imkitės darbo. Žinoma, 
nereikia tikėtis, kad tapsite mu-
zikos virtuozu, tačiau gerai pra-
leistas laikas ir geresnė atmintis 
garantuoti.

Šiame straipsnyje neat-
skleisime paslaptingo 
jaunystės recepto, kuris 
padėtų visuomet jaunai 
atrodyti, bet sužinosite 
būdų, kurie padės jums 
jaustis jaunatviškiems 
net ir vyresnio amžiaus. 
Juk svarbiausia tai, kaip 
jaučiamės, tiesa?

Margalapės aktinidijos 
uogos

Aktinidija – aktinidinių šei-
mos daugiametis vijoklinis uo-
gakrūmis. Didesnės reikšmės 
mūsų krašte turi margalapė (ru-
doji) ir dailioji (smailialapė) ak-
tinidija. Margalapės aktinidijos 
stiebas plonas, ilgas, šakotas, la-
pai ovalūs, žiedai balti, pažasti-
niai. Uogos – elipsės formos, iki 
2 cm ilgio ir 1 cm pločio, žalios 
arba tamsiai žalios, saldžios arba 
saldžiarūgštės, turinčios daug sė-
klų. Margalapė aktinidija žydi 
birželio–liepos, uogos subręsta 
rugpjūčio–rugsėjo mėnesį.

Uogos valgomos šviežios, iš 
jų verdamas kompotas, kisielius, 
spaudžiamos sultys, gaminamas 
sirupas, uogienė, tyrė, marmela-
das, saldainių įdaras. Gerai išsi-
laiko šaldytos uogos, o džiovin-
tos pavirsta į razinas.

Aktinidijos uogos turi įvairių 
bioaktyvių medžiagų (vitaminų, 
pektino, rauginių medžiagų, or-
ganinių rūgščių ir kt. medžiagų), 
bet labiausiai vertinamos dėl ma-
lonaus skonio ir labai didelio vi-
tamino C kiekio. Antai suvalgius 
vieną didelę aktinidiją (3,5 g) 
mūsų organizmas gauna reikia-
mą vit. C paros dozę. Beje, tokį 
pat kiekį vit. C turi 235 g vyšnių, 
142 g aviečių, 16 g juodųjų ser-
bentų. Nemažiau įspūdingai at-
rodo aktinidijų uogose esančio 
vit. C kiekis lyginant su kitomis 
uogomis. Pavyzdžiui, aktinidi-
jose vit. C yra 200 kartų daugiau 
negu vynuogėse, 40 kartų – nei 
obuoliuose, 20 kartų – nei citri-
nose, 10 kartų – nei juoduosiuo-
se serbentuose. Įdomu tai, jog ak-
tinidijose nerasta vit. C ardančių 
medžiagų (šis vitaminas suyra 
tik kaitinant aukštoje tempera-
tūroje) ir kad vienas šio augalo 
krūmas vit. C ištisus metus gali 
aprūpinti net 4 asmenis.

Liaudies medicina aktinidi-
jas vertina ne vien tik dėl dide-
lio kiekio vit. C, bet ir dėl kitų  
biologiškai aktyvių medžiagų, 
kurios gerina imunitetą, didina 
darbingumą, stabdo aterosklero-
zės vystymąsi, reguliuoja choles-
terolio kiekį, stiprina raumenis, 
padeda apsisaugoti nuo kai ku-
rių širdies, kraujagyslių bei on-
kologinių ligų. Seniau šios uo-
gos buvo vartojamos nuo dantų 

ėduonies, kraujavimui stabdyti, 
tuberkuliozei gydyti (kaip pagal-
binė priemonė). 

Avietės
Kultūrinių veislių aviečių 

uogos vertinamos dėl malonaus 
aromato ir savito saldžiarūgš-
čio skonio. Beje, laukinės avietės 
būna aromatingesnės, ilgiau išsi-
laiko džiovintos. Šios uogos val-
gomos šviežios, iš jų spaudžia-
mos sultys, gaminami kompotai, 
kisieliai, uogienės, džemas, želė, 
marmeladas, saldainių įdaras, 
sirupas, gira ir kt. Norint uogas 
išlaikyti ilgiau, jas galima džio-
vinti arba šaldyti (tuomet išlieka 
bioaktyvios medžiagos, šviežių 
uogų skonis ir aromatas).

Šviežios uogos mažina gal-
vos skausmą, švelnina nemalo-
nius pagirių pojūčius, tinka gy-
dant mažakraujystę, odos pūli-
nius, padeda išlaikyti šarmų ir 
rūgščių pusiausvyrą organizme, 
lėtina aterosklerozės vystymosi 
procesus, gerina širdies ir krau-
jagyslių darbą, mažina choleste-
rolio kiekį, gerai malšina trošku-
lį, gerina virškinimą, skatina pra-
kaitavimą (per valandą reikia iš-
gerti 2–3 stiklines karštos avie-
čių arbatos; arbatos receptas: 2 
šaukštai džiovintų uogų užpliko-
mi stikline verdančio vandens, iš-
geriama po pusvalandžio), maži-
na karščiavimą, lengvina atsiko-
sėjimą (į uogas dar reikėtų įmai-

Gervuogės
Iš savaime augančių labiau-

siai paplitusi paprastoji (juoda-
vaisė) gervuogė. Vaisiai – juodi, 
melsvu apnašu sudėtiniai kau-
lavaisiai, sultingi ir aštraus sko-
nio. Uogos valgomos šviežios, iš 
jų spaudžiamos sultys, gamina-
mi sirupai, kompotai, uogienės, 
džemas, marmeladas, vynas. No-
rint išlaikyti ilgiau, gervuogės 
džiovinamos. 

Šviežiomis gervuogėmis ir jų 
sultimis malšinamas karščiuo-
jančių ligonių troškulys, perno-
kusios uogos gydo vidurių už-
kietėjimą (kaip silpna vidurius 
paleidžianti priemonė), o nesu-
nokusios vidurius kietina. 

Liaudies medicinoje šiomis 
uogomis stimuliuojamas galvos 
smegenų darbas, stiprinamas 
jungiamasis audinys, gydomas 
klimakterinis sindromas, pro-
filaktiškai vartojama nuo vėži-
nių ligų ir priešlaikinio senėjimo.

Šilauogės
Šiandien žinoma per 70 ši-

lauogių veislių (ankstyviausių 
veislių uogos prinoksta liepos 
viduryje, vėlyviausių – rugsėjo 
pabaigoje). Šios puikaus skonio 
(saldžiarūgštis skonis prilygs-
ta mėlynėms, o saldumu net jas 
pralenkia) ir gydomųjų savybių 
turinčios uogos nuo XX a. pra-
džios auginamos didelėse plan-
tacijose. Lietuvoje šilauogės at-
sirado tik 1969 metais. Šiomis 
mėlynos spalvos uogomis susi-
domėjo bei tebesidomi moksli-
ninkai ir nedidelis būrelis sodi-
ninkų.

Šilauogės gerina nuotaiką, di-
dina darbingumą, saugo nuo ža-
lingo ultravioletinių spindulių 
poveikio, mažina riziką susirgti 
diabetu, veikia beveik kaip anti-
depresantai, nesukelia alergijos. 
Jose esančios bioaktyvios me-
džiagos gerina imunitetą, ape-
titą, žarnyno veiklą, mažina pil-
vo riebalus, šlapimo takų užde-
gimų riziką, stiprina atmintį, re-
gėjimą (Japonijoje jos vadinamos 
akių uogomis, nes saugo nuo 
glaukomos, kataraktos, amžinės 
geltonosios dėmės degeneraci-
jos, akių infekcijų, akių nuovar-
gio ir kt.), lėtina organizmo se-
nėjimą, gerina medžiagų apykai-
tą, mažina kraujyje cholesterolio 
kiekį, stiprina širdies raumenį, 

kraujagysles, pasižymi antiuž-
degiminiu, antivėžiniu aktyvu-
mu, tinka Alzheimerio ir ateros-
klerozės profilaktikai, viduria-
vimui stabdyti (šiuo atveju var-
tojamos džiovintos uogos). Kad 
organizmui būtų nauda, pakan-
ka per dieną suvalgyti 1/2 stikli-
nės uogų.

Šilauogės valgomos šviežios 
(beje, verdant, kepant, džiovi-
nant, šaldant uogų nauda sveika-
tai sumažėja 50–60 %!), jų deda-
ma į salotas, tortus, pyragus, val-
goma su pienu, grietinėle, valgo-
maisiais ledais, jogurtu.

Aronijos uogos
Lietuvoje daugiausia augi-

nama juodavaisė aronija, žmo-
nėse kartais dar vadinama juo-
duoju šermukšniu. Juodavaisės 
aronijos vaisiai yra malonaus sal-
džiarūgščio, šiek tiek aitraus sko-
nio. Uogos vartojamos šviežios 
ir džiovintos, iš jų spaudžiamos 
sultys, gaminami sirupai, kisie-
liai, kompotai, uogienės, džemas, 
marmeladas, jų dedama į kondi-
terijos gaminius.

Aronijos uogos reikalingos 
sergant mažakraujyste, tinka var-
toti kraujuojant iš inkstų, plaučių 
kraujagyslių, padidėjus krauja-
gyslių sienelių pralaidumui, atsi-
radus avitaminozei, šalina iš or-
ganizmo cholesterolio perteklių, 
normalizuoja skydliaukės darbą, 
mažina galvos skausmus, gerina 
miegą, darbingumą, skatina rau-
donųjų kraujo kūnelių gamybą, 
bet lėtina baltųjų kraujo kūnelių 
(leukocitų) susidarymą ir didi-
na kraujo krešumą, turi antivė-
žinių savybių, mažina arterinį 

kraujospūdį (esant normaliam 
arteriniam kraujospūdžiui, toks 
poveikis nepasireiškia), stiprina 
skrandžio, žarnyno ir smulkių-
jų kraujagyslių (kapiliarų) sie-
neles, gerina apetitą, virškini-
mą, bet didina skrandžio sulčių 
rūgštingumą (galima vartoti tik 
sergant gastritu su sumažėjusiu 
skrandžio sulčių rūgštingumu). 
Pektinai, kurių gausu šiose uo-
gose, padeda iš organizmo paša-
linti nuodingąsias medžiagas bei 
sunkiųjų metalų druskas. Beje, 
iš aronijos uogų gaminami bio-
logiškai aktyvūs maistiniai da-
žai (juose yra apie 6,5 % vit. P), 
kurie naudojami vietoj kai kurių 
sintetinių dažų konditerijos ir vi-
taminų pramonėje, vaisvandenių 
gamyboje. 

Pastabos: 
1. Šių uogų nepatariama var-

toti sergant venų uždegimu, gre-
siant infarktui, insultui, sumažė-
jus arteriniam kraujospūdžiui, 
sergant gastritu (kai padidėjęs 
skrandžio sulčių rūgštingumas), 
skrandžio ar dvylikapirštės žar-
nos opalige bei vyresnio amžiaus 
žmonėms.

2. Padidėjus arteriniam krau-
jospūdžiui aronijos uogos var-
tojamos 3 kartus per dieną po 
100 g arba geriama po 1/4 stikli-
nės sulčių.

3. Atsiradus fiziniam ar proti-
niam nuovargiui, nerviniam dir-
glumui geriama 3 kartus per die-
ną po 1/2 stiklinės aronijos sul-
čių, lygiomis dalimis atskiestų 
su virintu kambario temperatū-
ros vandeniu.

Romualdas OGINSKAS

šyti šiek tiek medaus), gydo skor-
butą (ligą, kurią sukelia ilgalai-
kė vit. C stoka maiste arba jo ne-
pakankamas įsisavinimas dėl li-
gos), padeda organizmui apsi-
valyti nuo šlakų ir sunkiųjų me-
talų druskų, stimuliuoja žarny-
no veiklą.

Pastaba. Uogos nevartotinos 
sergant podagra (liga, kuriai bū-
dingas šlapimo rūgšties druskų 
[uratų] kaupimasis organizme; 
podagrai būdingas sąnarių su-
storėjimas, pirštų nejudrumas, 
patinimas ir skausmas) ir nefri-
tu (inksto uždegimu).

Aktinidijos uogos labiausiai vertinamos dėl malonaus skonio ir labai dide-
lio vitamino C kiekio.

Arizonos valstijos ( JAV) 
mokslininkai nustatė, kad vy-
resnio amžiaus bitės gali sulėtin-
ti savo smegenų senėjimo proce-
są, kai imasi darbų, už kuriuos 
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Rašinių konkursui  „Negalia – mano likimas“

Dėdė Vincas ir jo žmona Ja-
dvyga visą gyvenimą gy-

veno kaime. Abu dirbo fermoje, 
šėrė veršelius. Uždirbo neblo-
gai, tačiau ir namuose ilsėtis ne-
buvo kada. Gyvuliai, paukščiai, 
daržai – tik spėk suktis. Laisva-
laikiu (keista, kad jo dar rasda-
vo) dėdė padėdavo statybinin-
kui kaimynui ir taip dar prisi-
durdavo rublį, kitą. Veltui laiko 
neleisdavo ir žmona. Buvo pui-
ki šeimininkė: virė, kepė, kon-
servavo, mezgė, siuvo... Augino 
du vaikus, tik jų prie darbo labai 
nespaudė. Patys nemokyti, norė-
jo, kad nors vaikai geresnį gyve-
nimą turėtų, ragino juos moky-
tis. Vaikai per daug ir nesiver-
žė prie ūkio darbų. Vienas pas-
kui kitą paliko namus, išvyko į 
miestą. Ten sukūrė šeimas, į na-
mus grįždavo tik tėvų aplankyti. 
Vertėsi neblogai, tačiau tėvų pa-
ramą priimdavo noriai, o kartais 
net susibardavo, kuriam kliuvo 
daugiau. Tėvai stengėsi nė vieno 
nenuskriausti, o save dažniau-
siai pamiršdavo. Kai darbo fer-
moje nebeliko, ėmė ūkininkau-
ti. Dirbo šviesios dienos nema-
tydami. Pavalgydavo dažniau-
siai paskubomis, kartais net ne-
prisėdami, nors dėdienė gaminti 
mokėjo, o ir maisto netrūko. Ta-
čiau susėsti prie stalo ir juo pa-
simėgauti, neskubant pasikal-
bėti namuose nebuvo įprasta. 

Teisinosi laiko stoka. Su gimi-
nėmis beveik nebendraudavo. 
Vis sakydavo, kad negali ilges-
niam laikui palikti namų ir gy-
vulių, o patys į svečius nekvies-
davo. Jei vakare įsijungdavo te-
levizorių, dėdė pavargęs prie jo 
imdavo snausti. Tada žmona iš-
jungdavo ir liepdavo eiti miego-
ti, juk rytoj anksti keltis. 

Nežinia, kiek jie būtų taip gy-
venę, bet aukštyn kojom viską 
apvertė bėda. Grįžtant namo sli-
džiu keliu, dėdė nesuvaldė maši-
nos, nulėkė nuo kelio ir apsiver-
tė. Žmona žuvo vietoje, o dėdė 
ilgai gydėsi ligoninėje. Neteko 
rankos, beveik nebematė viena 
akim, o ir šiaip sveikata smar-
kiai pašlijo. Apie tai, kad galė-
tų toliau ūkininkauti, nė kalbos 
būti nebegalėjo. Vaikai parda-
vė gyvulius, žemę. Norėjo ir so-
dybą parduoti, bet dėdė Vincas 
nesutiko. Kraustytis pas dukrą 
nenorėjo. Tektų gyventi viena-
me kambary su anūku, o ir gim-
tus namus palikti gaila. Tačiau 
ir juose netruko pasijusti įkalin-
tas. Atlikti paprasčiausius namų 
ruošos darbus viena ranka buvo 
sunku – tuo labiau, kad visada 
laikė juos moteriškais ir vyrą že-
minančiais. Ir apie valgio ruoši-
mą jokio supratimo neturėjo. Il-
gėjosi žmonos ir dažnai eidavo į 
kapines, kur braukdamas ašaras 
skundėsi savo gyvenimu. 

Mokykitės naujos 
užsienio kalbos

Kaip ir mokymasis groti mu-
zikos instrumentu, taip ir mo-
kymasis naujos užsienio kalbos 
neleidžia jūsų smegenims atsi-
palaiduoti. Mokantis tarp sme-
genų neuronų susidaro naujos 
jungtys, o tai gerina atmintį ir 
veikia kaip Alzheimerio ligos 
prevencija.

Tyrinėkite naujas 
aplinkas

Ko gero, ne vienas vyresnio 
amžiaus žmogus bijo pasiklys-
ti, jam sunkiau susiorientuo-
ti nepažįstamoje aplinkoje. Sie-
kiant pagerinti orientacinius ge-
bėjimus, siūloma duoti smege-
nims tam tikrų užduočių. Atėję 
į naują prekybos centrą ar mu-
ziejų, vaikščiodami po jį stenki-
tės įsidėmėti, koks yra jo išdės-
tymas. Smegenims nuolat duo-
dant panašių pratimų, pastebė-
site, kad vis geriau gebate su-
siorientuoti aplinkoje. Tai taps 
savitu žaidimu, kuris ilgainiui 
duos puikių rezultatų.

Savanoriaukite
Žinoma, gali atrodyti, kad 

užtenka darbų ir savuose na-
muose, tad eiti padirbėti ki-
tur nėra prasmės, bet nevertė-
tų to atsisakyti taip greitai. Išė-
ję į pensiją, žmonės dažnai ima 
jaustis gana vieniši, nes susiau-
rėja jų socialinis ratas. Savano-
rystė yra puiki galimybė įsilie-
ti į naują kolektyvą, kurį vienija 
bendros idėjos. Galite pagelbėti 
beglobiams gyvūnams, o gal ki-
tiems žmonėms, nebegalintiems 
savimi pasirūpinti. Naudingu-
mo jausmas atpirks bet kokias 
laiko sąnaudas, o kitų dėkingu-
mas suteiks daugiau džiaugsmo 
ir jūsų gyvenimui.

Žaiskite
Mūsų smegenims labai nau-

dinga žaisti. Tyrimais įrodyta, 
kad žaidimas, jeigu jis pakanka-
mai sunkus ir naujas, labai svar-
bus žmogaus smegenų vysty-
muisi. Išmokite žaisti šachma-
tais ar kortomis, spręskite kry-
žiažodžius – neleiskite sau nuo-
bodžiauti. 

Mokykitės ir 
naudokitės naujosiomis 

technologijomis
Dažnai vyresnio amžiaus 

žmonės atsisako naudotis nau-
josiomis kompiuterinėmis tech-
nologijomis, nes mano, kad yra 
nepajėgūs. Tačiau nors iš pra-
džių gal ir būtų sunku susio-
rientuoti, kaip kas veikia, pa-
mažu, paprašius pagalbos, ti-
krai išmoktumėte. Negana to, 
kad jūsų kasdienybė pasidary-
tų paprastesnė, smegenys taip 
pat būtų priverstos išmokti nau-
jų dalykų ir taip sulėtintų senė-
jimo procesą.

Taigi tai, kokio gyvenimo 
norime vyresniame amžiuje, 
priklauso tik nuo mūsų. Yra 
daugybė būdų, kuriais galima 
„pristabdyti“ senėjimo proce-
są. Tad nenuleiskime rankų ir 
nesakykime, kad viskam per 
vėlu. Imkimės konkrečių veiks-
mų jau dabar.

(atkelta iš 4 psl.)

Gal dar ne vėlu? Tačiau laikas ėjo, ir nori ne-
nori teko suprasti, kad kitaip jau 
nebus. Žmogus, bėdos prispir-
tas, kartais savy atranda neįti-
kėtinų galių. Taip ir dėdei Vin-
cui nutiko. Pamažu išmoko su-
sitvarkyti viena ranka, įprato pa-
sikalbėti su kaimynais. Priglau-
dė benamį šunelį, ir abu dažnai 
išeidavo pasivaikščioti. Take-
lis per mišką vedė į kaimą, ka-
pines, bažnyčią, parduotuvę.... 
Kartais ir iki pat vakaro negrįž-
davo. Pavasaris, sužaliavę me-
džiai, čiulbantys paukščiai – ko 
gi dar reikia vienišam, skaus-
mo prislėgtam žmogui. Gamta 
guodė ir ramino, padėdavo už-
simiršti. Nors regėjimas neatsi-
statė, neskubėdamas, viena akim 
matydamas, dar grybą ar uogą 
rasdavo. Pamėgo žvejoti, anks-
čiau tam niekada neturėjo laiko. 
Žodžiu, susitaikė su likimu. Kai 
pamačiau jį giminės susitikime, 
labai apsidžiaugiau. Atrodė at-
sigavęs, pažvalėjęs, noriai su vi-
sais bendravo. Prisėdome pasi-
kalbėti. Prieš save mačiau tarsi 
visai kitą žmogų. 

– Žinai, gyvenime aš labai 
daug dirbau, – pradėjo jis. – No-
rėjau būti turtingas, vis atrodė 
maža. Bambėdavau, jei žmona 
kur užgaišdavo, ar, mano nuo-
mone, dirbo nereikalingus dar-
bus. Mat mėgo rankdarbius ir 
gėles. Buvau įsitikinęs, kad to 
visai nereikia. O ir ją pačią ne 
itin vertindavau, negailėdavau, 
neužjausdavau, kartais apšauk-
davau be reikalo. Tik netekęs 

supratau, kokia gera moteriškė 
buvo. Ir kad visų pinigų niekada 
neuždirbsi. Reikia žmogui ir pa-
ilsėti. Jei žmona būtų gyva, tegul 
ir su negalia, manau, dabar mes 
būtume laimingi. Rastume laiko 
pabūti gamtoje, pabendrauti su 
giminėmis, o ir vieni prie kavos 
puodelio pasėdėti... Deja...

Taip jau išėjo, kad praradęs 
sveikatą atradau kitus dalykus. 
Supratau, kad laimės ne ten ieš-
kojau. Turiu stogą virš galvos, 
maistui pinigų pakanka, net san-
taupų šiek tiek turiu. Visko vai-
kams neatidaviau. Yra ir dar kai 
kas, ką tau pasakysiu. Žinau, ne-
išplepėsi. Vaikai nepritars. Yra 
vieniša kaimynė, kuri sunkiai 
vaikšto lazdele pasiramsčiuoda-
ma. Parnešu maisto iš parduotu-
vės, o ji pietus paruošia, kojines 
numezga, padeda apsitvarky-
ti. Kartais pamąstau, gal galėtu-
me gyventi kartu, vienas kitą pa-
ramstyti? Gal dar ne vėlu? Nesi-
jausčiau toks vienišas, kad ir kiek 
man liko gyventi. Pasakiau, kad 
tikriausiai tai būtų nebloga išei-
tis, pritariau jo sumanymui visa 
širdimi. Du likimo nuskriaus-
ti vieniši žmonės tikrai sugebė-
tų atjausti ir paguosti, išklausy-
ti. Ir vandens stiklinę paduotų, o 
tai jau tikrai svarbu. Palinkėjau 
sėkmės, sveikatos...

Vėliau sužinojau, kad dėdė 
Vincas pardavė savo sodybą ir 
persikėlė pas kaimynę Onutę. 
Tikiuosi, dviese jiems bus len-
gviau. 

Atsikvėpkime, gal pasėdėkim,
Pasiguoskime, kad skuba metai
Ir raukšlės veiduos gilėja, 
Kad vaikai mūs namus palieka,
Artimi svetimėja,
Kad kartais jėgų pritrūksta,
Vos pusę kelio nuėjus...

S. Žalnieriūnienė 

Kiek yra raukšlelių po aki-
mis ‒ visos mano, kaip ir tie 

metai, iš kurių susideda gyve-
nimas. Likimas? Gal jį atsineša-
me, ateidami į šį pasaulį? Skepti-
kai, žinoma, tvirtins: „Žmogus ‒ 
savo likimo kalvis“. Nesiginčy-
siu su jais, yra tokių pavyzdžių. 
Yra ir dar kai kas, ką labai svar-
bu žinoti žmogui. Svarbu susi-
taikyti su duota negalios našta, 
kantriai ją nešti. Tai ‒ žygdarbis, 
nors už jį nelaukiame nei ordi-
nų, nei apdovanojimų.

Gimiau ir augau gražiau-
siame Lietuvos kampelyje, Za-
rasų krašte, netoli Stelmužės 
ąžuolo. Buvo nelengvi pokario 
metai. Nebuvome turtingi, bet 
maisto visada užtekdavo. Tė-
veliai darniai sugyveno tarpu-
savyje. Rudenį kambariai kve-
pėdavo obuoliais (dar ir dabar 
jaučiu tą kvapą), nes turėjome 
didelį sodą. Miškas buvo vi-
sai arti, todėl ir grybų, ir uogų 
prisirinkdavome. Darbų buvo 
daug. Nors buvau 13‒14 metų, 
jau teko sunkiai plušėti kolūky-
je. Rudenį eidavau į mokyklą, 
kuri buvo toli nuo namų. Nie-

kada nepraleisdavau pamokų, 
buvau pareiginga, mokiausi la-
bai gerai. Taip baigiau septyn-
metę mokyklą. Būdama vaikas, 
matyt, nepajausdavau, kaip su-
šlapdavo kojos, kartais ir šalta 
būdavo. Susirgau angina, sąna-
rių uždegimu ir pirmąkart išgir-
dau gydytojus sakant: „Širdelėj 
kažkas negerai.“ Tada man buvo 
14 metų. Baigusi Zarasų viduri-
nę mokyklą, mokiausi Vilniu-
je ir antrąkart stipriai susirgau. 
Diagnozė: širdies reumatas. Ap-
sigydžiusi pamiršdavau ligą. Iš-
tekėjau. Susilaukėme dviejų vai-
kų. Jiems paaugus, dirbau. Per-
vargdavau, trūko poilsio, mie-
go. Gal tuo metu reikėjo rimtai 
susirūpinti savo sveikata? Ne-
mokėjau saugoti savęs, o kaip 
to reikėjo! 

Dabar supratau, kad mano 
gyvenimas nepraėjo be randų 
širdyje. Prieš 12 metų Klaipė-
doje buvo atlikta sunki širdies 
operacija, pakeisti du vožtuvai. 
Gydytojai teigė, kad tą operaciją 
reikėjo atlikti gerokai anksčiau. 
Nuo 42 metų turėjau II invali-
dumo grupę. Dar operuotos abi 
akys, nes buvo katarakta. Dabar 
rašau ir skaitau be akinių. Man 
nustatytas nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) poreikis, nes sveikata 
pablogėjusi, nors geriu nemažai 
vaistų. Taip ir „adau“ savo šir-
dį. Vieną kampą susiuvu ‒ kitas 
plyšta. Šis posakis labai tinka ir 
man, nes „atsisako“ dar vienas 

vožtuvas. Gydytojai nežada nie-
ko gero. Kai rytais susidėlioju 
vaistų dozę, su dukra juokia-
mės: „Kosmonauto davinys!“ 

Tai koks gi tas mano likimas? 
Sudėtingas, žinoma, nelengvas, 
bet tikrai nenuobodus. Kinų pa-
tarlė sako: „Neduok, Dieve, gy-
venti istorinių perversmų lai-
kais“. Užuot susitelkę „vardan 
tos Lietuvos“, susvetimėjome, 
tapome pikti, nenuoširdūs, abe-
jingi... Bet jeigu tavo aplinkoje 
yra šviesių žmonių (tegul vie-
nas kitas), ‒ gyventi verta. Visa-
da geru žodžiu minėsiu Klaipė-
dos kardiochirurgus G. Stanke-
vičių ir G. Kundrotą ‒ už antrą 
duotybę gyventi.

Kaip gi nesidžiaugti, kai gir-
džiu ūbaujant medžiuose lau-
kinį balandį ‒ mano numylėtą-
jį pilką paukštelį, kad galiu va-
karais pasimelsti už likimo bro-
lius ir seseris, už save? 

Poetas Vladas Vaitkevičius 
pavadino savo knygą „Šešėly 
krintančios žvaigždės“. Krisda-
mos jos blyksteli ryškia šviesa, 
o mes bandome greitai sugalvo-
ti norus: kad tik vaikai būtų lai-
mingi, kad anūkai augtų svei-
ki, kad grįžtų dvasingumas į iš-
sigandusią planetą ‒ Žemę, kad 
atsirastų darbų jaunimui ir ne-
reikėtų jiems palikti žilagalvių 
motinų, kad senatvė būtų ori, 
nemėtoma į slaugos ar psichia-
trinius skyrius.

Taigi, Dievuliuk mielas, sti-
prink mūsų tikėjimą. O už Liki-
mą, kokį davei, už tokį dėkoju...

Silvija DAINYTĖ
Mažeikiai

Dar plak, širdie!

Rima DANYLIENĖ 
Radviliškis

Parengė:

Milda VICKUTĖ

Kai Lietuvoje buvo įkurta neįga-
liųjų ir senelių globos tarnyba, 

į mūsų namus atėjo dirbti Emilija.
Nelepino jos gyvenimas. Dirbo 

įvairiuose darbuose, net dviem eta-
tais, kad tik galėtų išmaitinti ketu-
ris savo vaikus. Vyras nelabai padė-
jo, nes buvo girtuoklis ir anksti iške-
liavo Anapilin. 

Išėjusi į pensiją, Emilija pasijuto 
lengviau. Vaikai išleisti į gyvenimą, 
buitis sutvarkyta. Rodos, gyvenk 
ir ilsėkis, bet vos mėnesiui praėjus 
Emilija įsidarbino globos tarnyboje. 
15 metų dirbo šį nelengvą ir atsa-
kingą darbą. Kiekvieną dieną nešina 
sunkiais maisto krepšiais lankydavo 
senelius ir neįgaliuosius, kol galiau-
siai pavargo nuo gyvenimo naštos 
ir teko atsisakyti pamėgto darbo.

Susipažinome su Emilijos šei-
ma, ypač susidraugavome su jos 
sūnumi Sigitu. Jis su žmona Da-
lia perėmė mamos pradėtą dar-
bą. Tapo mūsų globėjais, o dabar ir 
slaugytojais.

Jau 15 metų tęsiasi mūsų drau-
gystė. Jie tapo tokie artimi, lyg ti-
krieji tėvai. Sigitas nusipirko dides-
nį automobilį, kad tilptų ir mudvie-
jų su žmona vežimėliai. 

Jų dėka daug kur buvome, ap-
lankėme įdomius Lietuvos kampe-
lius. Ypač Sigitui patinka neįgaliųjų 
susitikimai Talačkonyse, kur visuo-
met mus nuveža.

Ačiū jums, brangieji. Ir nepa-
likite mūsų audringame gyveni-
mo kely.

Lyg tikrieji 
tėvai

Stasys ČERNEVIČIUS
Kėdainiai
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 21 d. 
9.00 Komisaras Reksas (74) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (14). 11.00 Pasaulio dokumen-
tika. Didžiosios visatos paslaptys 
su Morganu Frimanu. JAV, 2011 
m. 2/7 d. (kart.). 12.00 Šiaurietiš-
kas būdas. 10 d. (kart.). 12.30 Pa-
saulio dokumentika. Didžiosios mi-
gracijos. 3 d. Lenktynės dėl išliki-
mo. Didžioji Britanija, 2010 m. (sub-
titruota, kart.). 13.30 Savaitė (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Taip. Ne. 15.00 
Prisiminimai apie Šerloką Holmsą 
(3) N-7. 16.00 Komisaras Reksas 
(75) N-7. 17.00 Stilius. Ved. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Naisių vasara (21, 22). 19.30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Premjera. Lilehameris (4) N-7. 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Doku-
mentinio kino vakaras. Slaptasis Pa-
kistanas. Didžioji Britanija, 2011 m. 
2 d. N-7 (subtitruota). 23.00 Vakaro 
žinios. 23.30 Rojus Lietuvoj (2/12, 
13). 0.30 Šnipai (40) N-7. 1.30 Se-
nis (152) N-7. 

Antradienis, liepos 22 d. 
9.00 Komisaras Reksas (75) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis preri-
jose (15). 11.00 Lilehameris (4) 
(kart.) N-7. 12.00 Slaptasis Pakis-
tanas. Didžioji Britanija, 2011 m. 2 
d. N-7 (subtitruota, kart.). 13.00 Ro-
jus Lietuvoj (2/14, 15). 14.00 Žinios. 
14.15 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(kart.). 15.00 Prisiminimai apie Šer-
loką Holmsą (4) N-7. 16.00 Komisa-
ras Reksas (76) N-7. 17.00 Pagal-
bos ranka. 17.30 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (subtitruota). 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Naisių vasara (23, 24). 19.30 
Bėdų turgus. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.05 UEFA Čem-
pionų lygos atranka. Vilniaus VMFD 
„Žalgiris“ – Zagrebo „Dinamo“. Per-
traukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.15 Vakaro žinios. 23.45 Rojus 
Lietuvoj (2/16, 17). 0.45 Šnipai (41) 
N-7. 1.45 Senis (153) N-7. 

Trečiadienis, liepos 23 d. 
9.00 Komisaras Reksas (76) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(16). 11.00 Stilius (kart.). 12.00 Emi-
grantai (kart.). 12.50 Lašas po lašo 
(kart.). 13.00 Rojus Lietuvoj (2/18, 
19). 14.00 Žinios. 14.15 Bėdų tur-
gus. Pokalbių laida (kart.). 15.00 Pri-
siminimai apie Šerloką Holmsą (5) 
N-7. 16.00 Komisaras Reksas (77) 
N-7. 17.00 Istorijos detektyvai. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Naisių vasara (25, 26). 19.30 
Lietuva gali. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Premjera. 
Lilehameris (5) N-7. 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.05 Gyvenimas. 23.00 
Vakaro žinios. 23.15 Užsienio nau-
jienos. 23.30 Rojus Lietuvoj (2/20, 
21). 0.30 Šnipai (42) N-7. 1.30 Se-
nis (154) N-7. 

Ketvirtadienis, liepos 24 d. 
9.00 Komisaras Reksas (77) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(17). 11.00 Lilehameris (5) (kart.) 
N-7. 12.00 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo laida (kart.). 12.45 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas (kart.). 13.00 
Rojus Lietuvoj (2/22, 23). 14.00 Ži-
nios. 14.15 Emigrantai. 15.00 Pri-
siminimai apie Šerloką Holmsą (6) 
N-7. 16.00 Komisaras Reksas (78) 
N-7. 17.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.30 Naisių va-
sara (27, 28). 19.30 Auksinės ran-
kos. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Premjera. Lileha-
meris (6) N-7. 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.05 Specialus tyrimas. 23.00 
Vakaro žinios. 23.30 Rojus Lietuvoj 
(2/24, 25). 0.30 Šnipai (43) N-7. 1.30 
Senis (155) N-7. 

Penktadienis, liepos 25 d. 
9.00 Komisaras Reksas (78) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(18). 11.00 Lilehameris (6) (kart.) 
N-7. 12.00 Kulinarijos laida „Sko-
nio improvizacija" (kart.). 13.00 Ro-
jus Lietuvoj (2/26, 27). 14.00 Žinios. 
14.15 Stilius (kart.). 15.00 Puaro 
(1/1) N-7. 16.00 Komisaras Reksas 

(79) N-7. 17.00 Specialus tyrimas. 
18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.15 Žingsnis po žings-
nio. Būstas. 18.30 Naisių vasara 
(29, 30). 19.30 Taip. Ne. 20.25 Lo-
terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Jūros šventė 2014. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 0.00 
Senis (156) N-7. 1.15 Puaro (1/1) 
(kart.) N-7. 

Šeštadienis, liepos 26 d. 
6.05 Klausimėlis.lt 6.15 Pagal-

bos ranka. 6.40 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 7.30 Bėdų turgus. 
Pokalbių laida (kart.). 8.30 Gimtoji 
žemė. 9.00 Premjera. Haudis Gau-
dis (5) 9.25 Premjera. Mažasis prin-
cas (2/22). 9.50 Premjera. Čaplinas 
(14). 10.00 Kulinarijos laida „Sko-
nio improvizacija“. 11.00 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 12.00 Mūsų 
miesteliai. Juodupė. 1 d. 13.00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Di-
džiosios visatos paslaptys su Mor-
ganu Frimanu (2). JAV. 2011 m. 2/8 
d. 14.00 Muzikinis projektas „Auksi-
nis balsas“. 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.10 Sveikini-
mų koncertas. 18.30 Bėdų turgus. 
19.30 Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Jūros šven-
tė 2014. 0.00 Lengvi pinigai. Krimi-
nalinė komedija. Prancūzija, 2008 
m. N-14 (subtitruota). 

Sekmadienis, liepos 27 d. 
6.05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu (subtitruota, kart.). 6.30 Šven-
tadienio mintys. 7.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademi-
ja. 9.00 Premjera. Haudis Gaudis 
(6). 9.25 Premjera. Mažasis princas 
(2/23). 9.50 Premjera. Čaplinas (15). 
10.00 Gustavo enciklopedija (subti-
truota). 11.00 Brolių Grimų pasakos. 
(8) Nykštukėnas. Vokietija, 2009 m. 
12.15 Klausimėlis.lt 12.30 Šiaurie-
tiškas būdas. 11 d. 13.00 Auksi-
nė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(6/4) N-7. 15.00 Kryžių kalno atlai-
dai. 16.45 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 17.00 Visi namie. 17.30 La-
šas po lašo. 17.35 Taip. Ne. 18.30 
Forsaitų saga (4) N-7. 19.30 Prem-
jera. Myliu Klaipėdą. Dok. f. 2014 
m. 20.30 Panorama. 20.50 Savai-
tė. 21.20 Jūros šventė 2014. 0.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro (6/4) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, liepos 21 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (6). 7.30 Simpsonai (16) 
N-7. 8.00 Brazilijos aveniu (87) N-7. 
9.05 Meilės sūkuryje (1921). 10.10 
Visada sakyk visada (8) N-7. 11.10 
Naktis muziejuje 2. Nuotykių kome-
dija. JAV, 2009 m. N-7. 13.20 Anti-
nas Narsuolis (2). 13.50 Pilotas Balu 
(7). 14.20 Simpsonai (17) N-7. 14.50 
Nuostabi meilė (106, 107) N-7. 16.45 
Moterys meluoja geriau (3, 3). 17.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.25 TV Pagalba N-7. 20.00 
Aklos vestuvės (7) N-7. 21.00 Mei-
lė ar pinigai? N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Privati praktika (4) N-7. 
23.00 Brangusis Džonai. Romantinė 
drama. JAV, 2010 m. N-7. 1.10 Tikra-
sis teisingumas (12) N-14. 

Antradienis, liepos 22 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Pilotas Balu 
(7). 7.30 Simpsonai (17) N-7. 8.00 
Brazilijos aveniu (88) N-7. 9.05 Mei-
lės sūkuryje (1922). 10.10 Visada sa-
kyk visada (9) N-7. 11.15 Aklos ves-
tuvės (7) N-7. 12.20 Juodoji skylė 
(9) N-7. 12.50 Transformeriai. Prai-
mas (11) N-7. 13.20 Antinas Narsuo-
lis (3). 13.50 Pilotas Balu (8). 14.20 
Simpsonai (18) N-7. 14.50 Nuosta-
bi meilė (108, 109) N-7. 16.45 Mo-
terys meluoja geriau (5, 6). 17.50 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.25 TV Pagalba N-7. 20.00 
Žvaigždžių dešimtukas. Vasara N-7. 
21.00 Meilė ar pinigai? N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Agentūra 
S.K.Y.D.A.S. (6) N-7. 23.00 Ameri-
kos nindzė. Veiksmo f. JAV, 1985 
m. N-14. 1.00 Tikrasis teisingumas 
(13) N-14. 

Trečiadienis, liepos 23 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (8). 7.30 Simpsonai (18) 
N-7. 8.00 Brazilijos aveniu (89) N-7. 

9.05 Meilės sūkuryje (1923). 10.10 
Visada sakyk visada (10) N-7. 11.15 
Žvaigždžių dešimtukas. Vasara N-7. 
12.20 Juodoji skylė (10) N-7. 12.50 
Transformeriai. Praimas (12) N-7. 
13.20 Antinas Narsuolis (4). 13.50 
Pilotas Balu (9). 14.20 Simpsonai 
(19) N-7. 14.50 Nuostabi meilė (110, 
111) N-7. 16.45 Moterys meluoja ge-
riau (7, 8). 17.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.25 TV Pa-
galba N-7. 20.00 Inspektorius Mažy-
lis (9) N-7. 21.00 Meilė ar pinigai? 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Vikingų loto. 22.05 Daktaras Hausas 
(19) N-14. 23.05 Amerikos nindzė 2. 
Veiksmo f. JAV, 1987 m. N-14. 0.55 
Daktaras Hausas (1) N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 24 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (9). 7.30 Simpsonai (19) 
N-7. 8.00 Brazilijos aveniu (90) N-7. 
9.05 Meilės sūkuryje (1924). 10.10 
Visada sakyk visada (1) N-7. 11.15 
Inspektorius Mažylis (9) N-7. 12.20 
Juodoji skylė (11) N-7. 12.50 Trans-
formeriai. Praimas (13) N-7. 13.20 
Antinas Narsuolis (5). 13.50 Pilotas 
Balu (10). 14.20 Simpsonai (20) N-7. 
14.50 Nuostabi meilė (112, 113) N-7. 
16.45 Moterys meluoja geriau (9, 
10). 17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.25 TV Pagal-
ba N-7. 20.00 Mano geriausia drau-
gė (6) N-7. 21.00 Meilė ar pinigai? 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 
Žalioji enciklopedija. 22.00 Gelbėto-
jų būrys (12) N-7. 23.00 Už priešo li-
nijos. Karo trileris. Kolumbija. JAV, 
2009 m. N-14. 0.55 Daktaras Hau-
sas (2) N-14. 

Penktadienis, liepos 25 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (10). 7.30 Simpsonai (20) 
N-7. 8.00 Brazilijos aveniu (91) N-7. 
9.10 Vestuvių muzikantai (2) N-7. 
10.10 Visada sakyk visada (2) N-7. 
11.15 Mano geriausia draugė (6) 
N-7. 12.20 Juodoji skylė (12) N-7. 
12.50 Transformeriai. Praimas (14) 
N-7. 13.20 Antinas Narsuolis (6). 
13.50 Pilotas Balu (11). 14.20 Simp-
sonai (1) N-7. 14.50 Nuostabi meilė 
(114, 115) N-7. 16.45 Moterys me-
luoja geriau (11, 12). 17.50 Kvieski-
te daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.10 Madagaskaras. Animacinis f. 
JAV, 2005 m. 20.50 Ekstraordinarių 
džentelmenų lyga. Veiksmo f. JAV, 
Vokietija, Čekija, Didžioji Britanija, 
2003 m. N-7. 23.05 Gyventoja. Tri-
leris. D.Britanija, JAV, 2011 m. N-14. 
0.55 Mūsų šeimos vestuvės. Roman-
tinė komedija. JAV, 2010 m. N-14. 

Šeštadienis, liepos 26 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (50) N-7. 
7.30 Mažieji išdykėliai (39, 40). 8.00 
Didvyrių draugužiai (2). 8.30 Pilotas 
Balu (12). 9.00 Antinas Narsuolis (7). 
9.30 Statybų TV. 10.00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 10.30 Ar-
tūras ir Maltazaro kerštas. Nuotykių 
f. Prancūzija, 2009 m. 12.20 Šokis 
hiphopo ritmu 2. Gatvės. Romantinė 
drama. JAV, 2008 m. N-7. 14.15 Jau-
navedžiai. Komedija. JAV, Vokietija, 
2003 m. N-7. 16.15 Kobra 11 (3) N-7. 
17.20 Ekstrasensai detektyvai (312) 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Drau-
giškos vyrų krepšinio rungtynės. Lie-
tuva – Latvija. 19.50 Rungtynių per-
traukoje – Eurojackpot. 21.00 Fe-
nikso skrydis. Veiksmo f. JAV, 2004 
m. N-7. 23.15 Samdomas žudikas. 
Veiksmo f. JAV, 1992 m. N-14. 1.10 
Švarus dosjė. Frileris. Didžioji Brita-
nija, 2012 m. N-14. 

Sekmadienis, liepos 27 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (51) N-7. 
7.30 Mažieji išdykėliai (41, 42). 8.00 
Didvyrių draugužiai (3). 8.30 Pilo-
tas Balu (13). 9.00 Antinas Nar-
suolis (8). 9.30 Statybų TV. 10.00 
Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. 10.30 Artūras 3. Dviejų pa-
saulių karas. Nuotykių f. Prancū-
zija, 2010 m. 12.30 Šokis hiphopo 
ritmu. Revoliucija. Romantinė dra-
ma. JAV, 2012 m. N-7. 14.30 Sė-
kmės džentelmenai. Komedija. Ru-
sija, 1972 m. N-7. 16.15 Kobra 11 (4) 
N-7. 17.20 Ekstrasensai detektyvai 
(313) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Karibų piratai. „Juodojo perlo“ už-
keikimas. Nuotykių f. JAV, 2003 m. 
N-7. 21.50 Apsuptyje 2. Tamsi teri-
torija. Veiksmo trileris. JAV, 1995 
m. N-14. 23.55 Virusas. Veiksmo f. 
JAV, 1999 m. N-14. 

Pirmadienis, liepos 21 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (20). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (56). 7.25 Agen-
tas Šunytis (1) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (194) N-7. 8.50 
Gepardas, vardu Duma (kart.) Nuo-
tykių f. šeimai. JAV, 2005 m. 10.50 
Laimingas bilietas. Komedija. JAV, 
2010 m. (kart.) N-7. 12.55 Agentas 
Šunytis (2). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(68). 13.30 Kaukė (35). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (55) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (25) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.50 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 Tikras gyvenimas. 20.25 
K11. Komisarai tiria. Žudikė sesuo 
N-7. 21.00 Soriukas. N-14. 21.30 
Žinios. Verslas. 22.10 PREMJERA 
Mentalistas (1) N-7. 23.10 Judantis 
objektas (1) N-7. 0.10 Havajai 5.0 
(12) N-7. 1.05 Nikita (15). 2.00 Iš-
rinktieji (6) N-14. 

Antradienis, liepos 22 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (21). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (57). 7.25 Agen-
tas Šunytis (2) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (195) N-7. 8.50 
Velvet (7) (kart.) N-7. 10.25 Išlaisvin-
ti Vilį. Nuotykių f. šeimai. JAV, Pran-
cūzija, 1993 m. (kart.) 12.30 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (56) (kart.). 12.55 
Agentas Šunytis (3). 13.20 Ogis ir 
tarakonai (69). 13.30 Kaukė (36). 
13.55 Pavogtas gyvenimas (56) 
N-7. 14.50 Be kaltės kalta (26) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.50 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 Tikras gyvenimas. 
Našlaitė. 20.25 K11. N-7. 21.00 So-
riukas. N-14. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.10 VAKARO SEANSAS Žudikai. 
Veiksmo f. JAV, 1995 m. N-7. 0.50 
Nikita (16) 1.45 Išrinktieji (7) N-14. 

Trečiadienis, liepos 23 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 Di-
dysis filmukų šou (22). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (58). 7.25 Agen-
tas Šunytis (3) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (196) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.30 
Tikras gyvenimas. Vestuvių foto-
grafas (kart.). 10.30 Tikras gyve-
nimas. Našlaitė (kart.). 11.30 K11. 
Komisarai tiria. Žudikė sesuo (kart.) 
N-7. 12.10 K11. Komisarai tiria. 
Paštininko apiplėšimas (kart.) N-7. 
12.55 Agentas Šunytis (4). 13.20 
Ogis ir tarakonai (70). 13.30 Kau-
kė (37). 13.55 Pavogtas gyvenimas 
(57) N-7. 14.50 Be kaltės kalta (27) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 Tikras gy-
venimas. Nenuorama tėvas. 20.25 
K11. Komisarai tiria. Šantažas iki 
mirties. N-7. 21.00 Soriukas. N-14. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Ypatinga užduotis. 
N-14. Veiksmo trileris. JAV, 2008 
m. 0.05 Havajai 5.0 (13) N-7. 1.00 
Nikita (17) 1.55 Išrinktieji (8) N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 24 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (23). 7.00 Tomas ir 
Džeris (1). 7.25 Agentas Šunytis (4) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (197) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 10.10 Tikras gyvenimas. 
Nenuorama tėvas (kart.). 11.10 K11. 
Komisarai tiria. Šantažas iki mirties 
(kart.) N-7. 11.50 Pagalbos skambu-
tis N-7. 12.55 Agentas Šunytis (5). 
13.20 Ogis ir tarakonai (71). 13.30 
Kaukė (38). 13.55 Pavogtas gyveni-
mas (58) N-7. 14.50 Be kaltės kalta 
(28) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.30 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Tikras gy-
venimas. 20.25 K11. Komisarai ti-
ria. Šunų veisykla. N-7. 21.00 So-
riukas. N-14. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 VAKARO SEANSAS Po-
žemių ugnis. Veiksmo f. JAV, 1997 
m. N-14. 0.20 Havajai 5.0 (14) N-7. 
1.15 Deksteris (3) N-14. 2.10 Svei-
katos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, liepos 25 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (24). 7.00 Tomas ir 
Džeris (2). 7.25 Agentas Šunytis (5) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (198) N-7. 8.50 24 valandos. 
N-7. 10.10 Tikras gyvenimas. Antroji 
šeima (kart.). 11.10 K11. Komisarai 

tiria. Šunų veisykla (kart.) N-7. 11.45 
Mano vyras gali N-7. 12.55 Agentas 
Šunytis (6). 13.20 Ogis ir tarakonai 
(1). 13.30 Kaukė (39). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (59) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (29) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 Policijos akademija (1, 2) 
N-7. 21.30 Pinigų traukinys. Veiks-
mo komedija. JAV, 1995 m. N-14. 
23.45 Teisė žudyti. Kriminalinis tri-
leris. JAV, 2008 m. N-14. 1.45 So-
riukas (kart.) N-14. 

Šeštadienis, liepos 26 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (15). 6.55 Nenu-
galimieji (7). 7.20 Antinas Gudruo-
lis (17). 7.45 Teisingumo lyga. Įsi-
veržimas (13). 8.10 Sunkus vaikas 
(3). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos (2). 
9.00 Ponas Bynas (18). 9.30 Drako-
nas. Animacinis f. Rusija, 1961 m. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. PREM-
JERA Skūbis-Dū! Samurajaus kar-
das. Animacinis f. JAV, 2009 m. 
11.35 PREMJERA Trys sekliai ir 
Skeleto salos paslaptis. Nuotykių f. 
šeimai. Pietų Afrika, Vokietija, 2007 
m. 13.30 Policijos akademija (1, 2) 
(kart.) N-7. 15.30 Mano puikioji au-
klė (85, 86). 16.30 Didingasis amžius 
(92) N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SU-
PERKINAS Pramuštgalviai. Anima-
cinis f. JAV, 1998 m. 20.40 PREM-
JERA Trise valtimi. Gamtos šauks-
mas. Nuotykių komedija. JAV, 2009 
m. 22.30 Kiečiausi Spartos vyrai. Pa-
rodijų komedija. JAV, 2008 m. N-14. 
0.05 Raudonas vanduo. Siaubo tri-
leris. JAV, 2003 m. N-14. 1.55 Po-
žemių ugnis. Veiksmo f. JAV, 1997 
m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, liepos 27 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (16). 6.55 Nenu-
galimieji (8). 7.20 Antinas Gudruo-
lis (18). 7.45 Teisingumo lyga. Įsi-
veržimas (14). 8.10 Sunkus vai-
kas (4). 8.35 Tomo ir Džerio pa-
sakos (3). 9.00 Sveikatos ABC te-
levitrina. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Bukas ir bukesnis. Kai Haris suti-
ko. Komedija. JAV, 2003 m. N-7. 
11.45 Išlaisvinti Vilį. 2 dalis. Nuoty-
kių f. šeimai. JAV, Prancūzija, 1995 
m. 13.45 Tai kur po velnių tie Mor-
ganai? Romantinė komedija. JAV, 
2009 m. N-7. 15.55 Mano puikioji 
auklė (87). 16.30 Didingasis amžius 
(93) N-7. 18.30 Žinios. 19.00 Telelo-
to. 20.00 Velvet (8) N-7. 21.35 Sau-
lės ašaros. Veiksmo f. JAV, 2003 m. 
N-14. 23.55 Mirtini spąstai. Krimina-
linis veiksmo f. JAV, 2008 m. N-14. 
1.50 Pinigų traukinys. Veiksmo ko-
medija. JAV, 1995 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, liepos 21 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitri-

na. 6.45 Gamta iš arti (kart.). 2014 
m. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Mistinės istorijos (8) N-7. 
9.00 Rosamunde Pilcher. Angliš-
kas vynas. Romantinė drama. Aus-
trija, Vokietija, 2011 m. (kart.) N-7. 
11.00 Laukinis (20) N-7. 12.00 Svo-
tai (5) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Pragaro vir-
tuvė (21) N-7. 15.00 Amerikos ta-
lentai (36). 16.00 Liežuvautoja (14) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Mentalis-
tas (38) (N-7. 19.30 Didžiojo spro-
gimo teorija (16, 17) N-7. 20.30 Jo-
kių kliūčių (11). 21.30 Lėktuvo už-
grobimas. Veiksmo f. JAV, 2011 
m. N-14. 23.15 Vampyro dienoraš-
čiai (15) N-14. 0.10 Mentalistas (38) 
(kart.) (N-7. 1.05 Laukinis (20) (kart.) 
N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Antradienis, liepos 22 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(9) N-7. 9.00 Amerikietiškos imty-
nės (24) (kart.) N-7. 11.00 Lauki-
nis (21) N-7. 12.00 Svotai (6) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Pragaro virtuvė (22) N-7. 
15.00 Amerikos talentai (37). 16.00 
Liežuvautoja (15) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (39) (N-7. 19.30 
Didžiojo sprogimo teorija (18, 19) 
N-7. 20.30 Jokių kliūčių (12). 21.30 
Vendelio Beikerio istorija. Romanti-
nė komedija. JAV, Vokietija, 2005 

m. N-7. 23.25 Vampyro dienoraš-
čiai (16) N-14. 0.20 Mentalistas (39) 
(kart.) (N-7. 1.15 Laukinis (21) (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, liepos 23 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(10) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.). N-7. 10.00 Jokių kliūčių (11) 
(kart.). 11.00 Laukinis (22) N-7. 
12.00 Svotai (7) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Mano virtuvė geriausia (1). 15.00 
Amerikos talentai (38). 16.00 Lie-
žuvautoja (16) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (40) (N-7. 19.30 
Didžiojo sprogimo teorija (20, 21) 
N-7. 20.30 Jokių kliūčių (13). 21.30 
Nužudyk mane švelniai. Drama. Di-
džioji Britanija, JAV, 2002 m. N-14. 
23.35 Vampyro dienoraščiai (17) 
N-14. 0.30 Mentalistas (40) (kart.) 
(N-7. 1.25 Laukinis (22) (kart.) N-7. 
2.25 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, liepos 24 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(11) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Jokių kliūčių (12) 
(kart.). 11.00 Laukinis (23) N-7. 
12.00 Svotai (8) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Mano virtuvė geriausia (2). 15.00 
Amerikos talentai (39). 16.00 Lie-
žuvautoja (17) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (41) (N-7. 19.30 Didžiojo 
sprogimo teorija (22, 23) N-7. 20.30 
Juoko kovos N-7. 21.30 Žandaras 
Niujorke. Komedija. Italija, Prancū-
zija, 1965 m. N-7. 23.40 Vampyro 
dienoraščiai (18) N-14. 0.35 Menta-
listas (41) (kart.) (N-7. 1.30 Laukinis 
(23) (kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Penktadienis, liepos 25 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(12) N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (13) (kart.). 
11.00 Laukinis (24) N-7. 12.00 Svo-
tai (9) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Mano virtuvė 
geriausia (3). 15.00 Amerikos ta-
lentai (40). 16.00 Liežuvautoja (18) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Šeimynėlė 
(17, 18) N-7. 19.30 Amerikietiškos 
imtynės (25) N-7. 21.30 16 kvarta-
lų. Veiksmo f. JAV, Vokietija, 2006 
m. N-14. 23.35 Nužudyk mane švel-
niai (kart.) N-14. Drama. Didžioji Bri-
tanija, JAV, 2002 m. 1.35 Laukinis 
(24) (kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, liepos 26 d. 
7.00 Yra kaip yra N-7. 8.00 Ga-

lileo N-7. 8.30 Driftas su D1 Sport. 
9.00 Brydės. 9.30 Apie žūklę. 10.00 
Atsargiai – moterys! (9) N-7. 10.30 
Kviečiu vakarienės. 11.00 Lietu-
vos galiūnų čempionato II-etapas. 
12.00 Žmogus prieš gamtą. Įdo-
miausi momentai (8) N-7. 13.00 Pra-
juokink mane N-7. 14.00 Milijonie-
riai N-7. 15.00 Šeimynėlė (17, 18) 
(kart.) N-7. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Brolis už brolį (8) 
N-7. 18.00 Ekstrasensai detekty-
vai (9) N-7. 19.00 Savaitės krimina-
lai N-7. 19.30 Skonis. 21.30 MANO 
HEROJUS Drakono bučinys. Veiks-
mo f. JAV, Prancūzija, 2001 m. N-14. 
23.35 AŠTRUS KINAS Palikti van-
denyne. Trileris. JAV, 2003 m. S. 
1.15 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, liepos 27 d. 
7.00 Yra kaip yra N-7. 7.55 Na-

cionalinė loterija. 8.00 Galileo N-7. 
8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 Mitų grio-
vėjai (16) N-7. 10.00 Pašėlusios mo-
čiutės N-7. 10.50 Gamta iš arti. 2014 
m. 11.00 Meilės sala (4) N-7. 12.00 
Plėšrūnai. Negailestingi žudikai (2) 
N-7. 13.00 Prajuokink mane N-7. 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už bro-
lį (9) N-7. 18.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (10) N-7. 19.00 MEILĖS ISTO-
RIJOS Rosamunde Pilcher. Pavogta 
vasara. N-7. Romantinė drama. Aus-
trija, Vokietija, 2011 m. 21.00 RUSŲ 
KINAS Akla višta. Veiksmo kome-
dija. Rusija, 2004 m. N-14. 23.15 
Bagerio Vanso legenda. Romanti-
nė drama. JAV, 2000 m. N-14. 1.40 
Bamba TV. S. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Lietuvos žinių“ korespondentas Kazys Kazakevičius domėjosi, 
kaip sekasi vykdyti keliuose rajonuose pradėtą neįgaliųjų inte-
gracijos ir visuomenės saugumo didinimo projektą.

Neįgalieji buvo įdarbinti ste-
bėti, ką užfiksuoja vaizdo ka-
meros miestų ir miestelių gat- 
vėse. „Neįgalių žmonių dar-
bu džiaugiasi ir policija, ir me-
rijų vadovai, o gyventojai jau-
čiasi saugesni“, – rašo straips-
nio autorius.

Marijampolės apskrities vy-
riausiajame policijos komisaria-
te prie monitorių budintys ne-
įgalieji yra savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojai. Jų pa-
slaugos merijai kainuoja apie 
150 tūkst. litų per metus. „Tai 
labai tinkamai panaudoti pini-
gai. Ir miestiečiai jaučiasi sau-
gesni, ir didinamas neįgaliųjų 
užimtumas“, – teigia Marijam-
polės savivaldybės meras Vi-
dmantas Brazys.

Publikacijoje pasakojama, 
kad jau ne vienus metus neį-
galiesiems vaizdo kamerų per-
duodamus vaizdus patikėta ste-
bėti didžiausiuose šalies mies-
tuose – Vilniuje, Kaune, Klaipė-
doje, Šiauliuose, Alytuje, Mari-
jampolėje. Pastarajame mieste 
šis darbas neįgaliesiems skirtas 
dar nuo 2008 metų, kai Nemuno 
euroregionas, gavęs 4 mln. litų 
vertės Europos Sąjungos finan-
suotą projektą, vaizdo stebėji-
mo sistemas, prisidedant pa-
čioms savivaldybėms, įrengė ne 
tik Marijampolėje, bet ir Vilka-
viškyje, Lazdijuose bei kituose 
pasienio su Lenkija miestuose.

Kitose vietovėse neįgalieji 
buvo įdarbinti vykdant Neįga-
liųjų integracijos ir visuomenės 
saugumo didinimo projektą. Iš 
pradžių tai buvo tarsi eksperi-
mentas. Daugelis merijų, įverti-

nusios jo rezultatus, sutiko to-
liau pačios finansuoti pradė-
tą neįgaliųjų integracijos ir vi-
suomenės saugumo didinimo 
projektą.

Autorius apgailestauja, kad 
eksperimentas pavyko ne visur. 
Rokiškyje ir keturiuose rajo-
no miesteliuose neįgalieji pusę 
metų stebėjo policijos kamerų 
užfiksuojamus vaizdus ir budė-
tojų posto pareigūnams praneš-
davo apie didesnius žmonių su-
sibūrimus, kylančias grėsmes, 
Kelių eismo taisyklių pažeidė-
jus. Tačiau taip buvo tik iki ge-
gužės vidurio. Finansinės pro-
blemos privertė atsisakyti neį-
galiųjų paslaugų. 30 tūkst. litų 
per metus – tiek kainuotų ne-
įgaliųjų išlaikymas – Rokiškio 
rajonui per didelė našta. Šio 
rajono policijai neįgalieji davė 
daug naudos, pavyko užfiksuo-
ti kur kas daugiau įvairių viešo-
sios tvarkos pažeidimų, kurie 
galėjo peraugti į nusikaltimus. 

„Šių metų pradžioje mūsų 
šalyje netekto darbingumo pen-
sijos buvo mokamos 255,4 tūkst. 
gyventojų. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos duomeni-
mis, įvairiose profesinės reabi-
litacijos programose per metus 
dalyvauja apie 600 asmenų, tu-
rinčių įvairią negalią“, – rašo-
ma straipsnyje. Autorius tiki-
si, kad vaizdo kamerų stebėto-
jų darbas tarp profesinės rea-
bilitacijos dalyvių bus toks pat 
populiarus kaip apskaitininko, 
buhalterio, verslo organizato-
riaus, kasininko ir kitos progra-
mos. Telieka rasti bendrą kalbą 
su savivaldybėmis.     

Eksperimentas  
pavyko ne visur

Dokumentinio filmo „Dviese“ režisierė Neringa Medutytė tę-
sia neįgaliųjų temą. Apie tai rašo www.lrytas.lt.

Filmas „Dviese“ aplankė di-
džiausius Jungtinės Karalys-
tės festivalius ir laimėjo pres-
tižinį Karališkosios televizijos 
bendruomenės apdovanojimą 
(anglų k. „Royal Television So-
ciety“). Naujas Londone gyve-
nančios N. Medutytės projek-
tas – dokumentinių fotografi-
jų serija. Nuotraukose ji įamži-
no Šakių dienos centrą lankan-
čius skirtingą negalią turinčius 
žmones. Menininkė fotografavo 
juos namuose – neįgalius suau-
gusius vaikus ir jų motinas, ku-
rios ir šiandien privalo būti tvir-
tos lyg jaunos mamos. Nesvar-
bu, kokius gimtadienius šven-
čia, joms vaikai amžiams liko 
mažyliai. 

N. Medutytė aplankė 9 šei-
mas. Pamatė daug skausmo, 
meilės. Tai ir fiksavo nuotrau-
kose – pasitikėjimo kupinus 
žvilgsnius, švelnius apsikabi-
nimus ar gėlytės segimą į moti-
nos plaukus. Išvyko į Londoną 
su Remigijaus dovanotu angelu 

(prieš 50 metų jo motinai buvo 
pasakyta – dėl širdies ydos vai-
kas negyvens nė metų), su Lai-
mos, patyrusios gimdymo trau-
mą, šeimos kurtais rankų darbo 
atvirukais, kuriuos išdalys arti-
miems žmonėms. Režisierei be 
galo gaila, kad Laima, įdomi ir 
protinga mergina, uždaryta tarp 
keturių sienų, nes žmonės gatvė-
je negailestingai bado pirštais.

„Pamačiau labai skaudžių 
likimų ir supratau, kaip svarbu 
džiaugtis paprasčiausiais da-
lykais. Negalią turintys žmo-
nės moka dalytis, puoselėti ar-
timus ryšius, gėrį. Visiems siū-
lau apsilankyti neįgaliųjų ben-
druomenėje, ypač mažoje, kur 
labai greitai išaiškėja, kas yra 
tikra. Tai, kaip rūpinamės sil-
pniausiais visuomenės nariais, 
parodo ir mūsų tikrąjį veidą. Ti-
kriausiai tai viena mano gyve-
nimo misijų – siekiu, jog žmo-
nės silpnesnį ir kitaip atrodantį 
ne skriaustų, o pamiltų“, – sako 
režisierė.

Ne skriausti – pamilti

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Neįgalieji
pasaulyje

Europos Parlamente – 
neįgalus Lenkijos 

atstovas

Gyvenimo netikėtumai
Katovicuose gyvenančiam 

Marekui Plurai – 44 metai. Ve-
dęs, turi 2 vaikus. Išsilavinimas – 
aukštasis, pedagoginis. Dėl pro-
gresuojančios raumenų atrofijos 
nuo vaikystės dienas leidžia ne-
įgaliojo vežimėlyje.

2 kartus (2007 ir 2011 metais) 
M. Plura buvo renkamas į Len-
kijos Seimą, kur daug laiko sky-
rė neįgaliųjų reikalams. Neža-
da jų pamiršti ir Europos Parla-
mente (EP), į kurį neseniai buvo 
išrinktas.

Vis dėlto sėkmę rinkimuose 
jam lėmė aistringa kova už gim-
tąjį Šlionską (Sileziją), pastangas, 
kad šio regiono gyventojai būtų 
pripažinti tautine grupe su savo 
kalba. Marekas netgi pažadėjo, 
kad jo biuras Briuselyje bus tarsi 
Šlionsko ambasada. Oponentai 
jį vis kumšteli: kas toliau – auto-
nomija ir prisijungimas prie Vo-
kietijos ar Čekijos?! O Marekas 
tikisi, kad ES regioninė politika 
padės jam įgyvendinti savo vi-
sai nekaltas idėjas. Facebook pa-
skyroje galima išvysti jo tekstų 
ir šlionskiečių kalba. Tai – kiek 
kitokia lenkų kalba. Lyg vilnie-
tis skaitytų jau kiek sunormin-
tus žemaitiškus raštus...

Darbas atskleidžia 
neįgaliojo galimybes
Internete galima rasti ir labai 

piktų pasisakymų apie M. Plu-
rą. Lenkijos neįgalieji piktinasi, 
kad jis visus juos nori išvaryti į 
darbą, laiko veltėdžiais. Marekas 
ginasi tenorįs sugriauti sistemą, 
kai neįgaliam žmogui svarbiau-
sia įrodyti, kad jis nieko nebesu-
geba, ir gauti tą varganą sociali-
nę pašalpą. O turėtų būti kitaip: 
bendromis pastangomis reikia iš-
siaiškinti, ką neįgalusis dar suge-
ba, padėti jam užsidirbti, pasijus-
ti žmogumi, kuris moka mokes-
čius, nekaulija labdaros.

Europarlamentaras savo kai-
liu patyrė, ką reiškia būti išlai-
kytiniu. 25 metus gaudavo vien 
socialinę pašalpą (apie 600 zlo-
tų). Laimė, sutiko Evą, įsimylė-
jo. Atsirado žmogus, už kurį jis, 
neįgalusis, tapo atsakingas. Eva 
tuo laiku buvo bedarbė. Ką ji val-
gys, kur miegos? Reikia susirasti 

Jei ne mylimoji Eva, Ma-
rekas šiandien gyventų 
globos namuose ir kas-
dien svarstytų, kur gauti 
porą zlotų alaus bokalui. 
Meilė pažadino jį, priver-
tė ieškoti darbo, mokytis, 
domėtis neįgaliųjų, taip 
pat ir visos visuomenės 
problemomis.

darbą! Marekas norėtų, kad kie-
kvienas neįgalusis vakare būtų 
pavargęs nuo darbo, nes žino, 
koks puikus tas jausmas.

Neįgalieji ir politika
Dirbdamas Seime, M. Plura 

perprato politinių žaidimų tai-
sykles. Jei nori nuveikti ką nors 
konkretaus, turi įrodyti, kad už 
tavo nugaros – tūkstančiai rin-
kėjų, reikia veikti pasitelkiant ži-
niasklaidą, visuomenės nuomo-
nę, pasinaudoti itin geru prieš-
rinkiminiu laiku, kai valdžia la-
bai bijo skandalų.

O jei daug metų vengiama 
dialogo kuria nors opia tema, 
pūlinys vieną dieną sprogsta. 
Taip atsitiko 2014-ųjų pavasa-
rį, kai kelios dešimtys mamų su 
neįgaliais vaikais okupavo Len-
kijos Seimą, tiesiog apsigyveno 
jame. Tai padėjo išsireikalauti 
daugiau pinigų tokioms vargs-
tančioms šeimoms. Tačiau Mare-
kas ir šiuo atveju turi savo nuo-
monę. Anot politiko, dažnai su-
siklosto taip: neįgalaus vaiko 
pinigai tampa šeimos pragyve-
nimo šaltiniu, o vaikas uždaro-
mas tarp keturių sienų, nesisten-
giama jo ko nors išmokyti. Iš ko 
gyvens mama, jei jos vaikelis 
numirs? Juk ji seniai pamiršu-
si savo profesiją, darbo rinkoje 
nebeturi jokios vertės. O jei nu-
mirs mama? Nepratusiam prie 
svetimų žmonių vaikui tai būtų 
nepakeliama. Tad šis skandalas 
Seime tik paskatino Mareką dar 
labiau stengtis, kad būtų steigia-
ma kuo daugiau dienos centrų, 
kur neįgalūs vaikai bendrautų 
su įvairiais žmonėmis, mokytų-
si nesudėtingų darbelių.

Paimti iš Europos tai, kas 
geriausia

M. Plura sieks, kad EP patvir-
tintų europinę neįgaliojo asmens 
kortelę arba mobilumo kortelę. 
Su tokiu dokumentu neįgalieji, 

svečiuodamiesi įvairiose ES šaly-
se, galėtų naudotis tos šalies neį-
galiesiems skirtomis transporto, 
muziejų ir kitomis lengvatomis. 
Anot politiko, yra tiek daug gerų 
pavyzdžių, tik imk ir daryk. Kai 
kuriose šalyse jau veikia vieno-
dų euroraktų specialiems tuale-
tams, liftams sistema. Juk tai – ti-
kras perversmas! Susiruošusiam 
į kelionę neįgaliajam nebereikia 
jaudintis, kad nepateks ten, kur 
labai reikės.

Europarlamentaras svajo-
ja, kad Lenkiją kuo greičiau pa-
siektų tai, kas sukurta ir puikiai 
veikia kitose šalyse. Jį žavi, kaip 
efektyviai Didžiosios Britanijos 
nevyriausybinės organizacijos 
padeda įdarbinti neįgaliuosius, 
stebina puiki asmeninių asisten-
tų, darbo trenerių veikla. Visa tai 
Lenkijoje dar teks kurti, įrodinė-
ti, kad tai prasminga, nes pade-
da neįgaliesiems būti aktyviems.

Beje, per ankstesnes keliones 
į Briuselį Marekas pastebėjo, kad 
ir ten ne viskas padaryta neįga-
liųjų labui. Mieste šaligatvių bor-
teliai dažnai per aukšti, metro 
irgi ne visur pasiekiamas, nes la-
bai senas, nepritaikytas. Vis dėl-
to politikas nusiteikęs pozityviai 
ir tikisi, kad jo darbas EP bus la-
bai naudingas, kūrybingas. Įdo-
mu, kad Lenkijos delegacijoje EP 
yra ir kandžialiežuvis Januszas 
Korwin-Mikke, garsėjantis prieš-
taringai vertinamais pasisaky-
mais. Parolimpiada jam – nesą-
monė, mat išaukštinama tai, kas 
yra priešingybė sportui – nega-
lia. Televizijoje jis norėtų maty-
ti tik sveikus, gražius, protingus 
žmones, kitaip žmonija negalės 
teisingai vystytis. Jis siūlo atimti 
iš moterų teisę balsuoti, nes juk 
jos vis tiek balsuoja kaip vyrai, 
su kuriais miega. Ir t. t. M. Plura 
tikisi, kad Januszas netaps lenkų 
delegacijos simboliu.
Pagal www.niepelnosprawni.pl parengė

Brigita BALIKIENĖ

„FingerReader“ skaito 
akliesiems knygas

Neregiai nuo šiol galės skai-
tyti ne tik Brailio raštu pa-

rašytas knygas. Jie ims į rankas 
tekstus be jokių iškilumų.

Masačusetso technologijų 
instituto (JAV) mokslininkai su-
kūrė ant rodomojo piršto užmau-
namą įrenginį, kuriame įtaisyta 

mažytė kamera. Tereikia vedžio-
ti pirštą per eilutes.

Tai tarsi magiškas skaity-
mas pirštų galiukais. Iš tikrųjų 
jokio stebuklo nėra. Mokslinin-
kai 3 metus kūrė specialią pro-
graminę įrangą. Prietaisas atpa-
žįsta kameros skenuojamą teks-

tą, o sintetinis balsas be jokių in-
tonacijų jį perskaito. Neregiai ar 
turintieji rimtų regos sutrikimų, 
pasinaudoję tokiu „žiedu“, galė-
tų perskaityti gautą oficialų raš-
tą, meniu restorane ar užrašą ant 
pakuotės parduotuvėje.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo 
rinkoje – neįgalieji“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“.

o

(atkelta iš 1 psl.)

Peizažas su minties iššūkiu klasikiniam žanrui
dalyvius įtraukti į eksperimentą, 
paskatinti juos pamatyti natūra-
liam vaizdui neįprastus dalykus, 
patiems surežisuoti netikėtumu 
galinčią nustebinti nuotrauką. 

Sumanymas pavyko ne iš 
karto. Plenero dalyviai pasakojo 
kurį laiką nesupratę, kokių nuo-
traukų iš jų tikimasi. Ir tik pama-
tę pirmuosius „į temą“ pataikiu-
sius kolegų bandymus, pamažu 
patys pradėjo žvelgti kitomis aki-
mis. „Svetimkūnis peizaže“, „In-
vazija į gamtą“ – tokiais ir pana-
šiais supaprastintais temos įvar-
dijimais mintyse vedini po Ve-
prių apylinkes pasižvalgę ple-
nero dalyviai sukūrė išties pui-
kių nuotraukų. Vadovė šypsojo-
si: iš pradžių buvo ir tokių, kurie 
keletą kartų apėję stovyklavietę, 
pareiškė nieko įdomaus neradę. 
Fotomenininkės patarimas pa-
tiems tą įdomumą susikurti – 
kokiu nors netikėtu daiktu su-
drumsti gražų peizažą, dauge-
liui palengvino užduotį. 

Pasvalietis Vydmantas Bru-
čas, panevėžietis Algis Giba, ra-
seiniškis Mindaugas Tučas – la-
biau patyrę plenero dalyviai ‒ 
bene greičiausiai pasidavė žai-
dimo taisyklėms ir paniro į eks-
perimentą. 

Išmoko nenuleisti rankų
Pirmą kartą tokiame plenere 

dalyvavusi raseiniškė Anželika 
Gagaitytė pasakojo ilgokai mąs-
čiusi, ką netradiciško nufotogra-
fuoti. Pirmą dieną netgi buvo ap-
ėmusi baimė, kad apskritai nepa-

vyks įvykdyti užduoties. O ne-
tikėtai minčiai pagaliau šovus į 
galvą teko net kolegą pagalbon 
pasitelkti. Mergina sugalvojo 
nufotografuoti skrendantį... skė-
tį. Nuotrauka, kurią parodė va-
dovei, padarė bene iš 12 bandy-
mo. Rami, bevėjė diena sutruk-
dė įgyvendinti kitą režisūrinį su-
manymą – Anželika įsivaizdavo 
įspūdingą tarp medžio šakų virš 
ežero besiplaikstančios skraistės 
vaizdą. Buvo ir ežeras, ir pakran-
tės medžiai, ir skraistė, tačiau ne-
tikėtos nuotraukos – ne. 

Jau senokai fotografija besi-
dominti mergina su ja norėtų su-
sieti savo gyvenimą. Dar juosti-
niu fotoaparatu fotografuoti pra-
dėjusi Anželika pasakoja jau ke-
letą jų pakeitusi. Paskutinysis – 
veidrodinis „Canon“ – priklauso 
pusiau profesionaliųjų grupei. 
Juo fotografuoti – didelis malo-
numas. Raseinių neįgaliųjų die-
nos užimtumo centre A. Gagai-
tytė yra surengusi dvi parodas, 
viena jų – „Žirgas – ištikimybė, 
jėga, greitis“ – buvo eksponuo-
jama ir Raseinių viešojoje biblio-
tekoje. Į Kauno ryšininkų moky-
klą įstojusi (su pasirenkamąja fo-
tografijos disciplina) Anželika 
pasiryžusi siekti savo svajonės, 
mokytis ir tobulėti. 

Nepaisant turimos patir-
ties, labiausiai Anželika džiau-
gėsi plenere atsikračiusi kaus-
čiusios baimės eksperimentuo-
ti. „Išmokau ieškoti, nenuleis-
ti rankų – nepasisekė vienas ka-
dras, darau antrą, trečią, kol tu-
riu tai, ką sumaniau“, – pasako-
jo mergina.

Svarbu ne fotoaparatas,  
o mintis

Išlydėdami į plenerą Anykš-
čių rajone, Troškūnuose, gyve-
nantį Skirmantą Jočį, tėvai sū-
nui taip pat linkėjo išmokti to, 
ką galėtų panaudoti tapęs foto-
grafu. Skirmantas neslepia, kad 
apie tai galvoja ne vien tėvai, bet 
ir jis pats. Tiesa, koją šiek tiek kiša 
ne patys geriausi brandos atesta-
to pažymiai (Skirmantas norėjo 
stoti į universitetą, bet pritrūko 
balų), tačiau pasiduoti jis neketi-
na. „Esu jaunas, man tik 22-eji, ką 
nors sugalvosiu. Dabar rengiuosi 
važiuoti į Valakupių reabilitacijos 
centrą, į profesinę reabilitaciją, o 
paskui pagalvosiu ir apie rimtes-
nius mokslus“, – ateities planais 
dalijosi vaikinas. Skirmantą do-
mina fototechnika, jos galimybės. 
Išvydęs įdomesnį vaizdą, visada 
stengiasi jį užfiksuoti. Jeigu foto-
aparato su savimi neturi, čium-
pa mobilųjį telefoną. Jo prireikė 
ir plenere, nes rateliais judančio 
vaikino fotoaparatas „Kodak“ iš-
krito iš rankų ir sugedo. 

Mobiliuoju telefonu fotogra-
favo ir marijampolietė Danguolė 
Plečkaitytė. Plenero vadovė neį-
galiųjų neskirstė į grupes pagal 
tai, kokiu fotoaparatu jie foto-
grafuoja, priėmė visas nuotrau-
kas – svarbu, kad jose būtų min-
tis, spalva, kompozicija. 

Kliūtis įveikia noras 
tobulėti 

Dėl geros nuotraukos pane-
vėžietė Stanislava Juozapaitytė 
nepatingėjo atsikelti vos brėkš-
tant. Virš ežero tvyrantis viską 
sušvelninantis rūkas, iš jo išny-
rantis kelmas, ankstyvon žūklėn 
išsiruošęs žvejys – tokių vaizdų 
kasdien neišvysi. Ir skaidraus 
vandens buteliukas iš rūko besi-
vaduojančio ežero fone – tokiai 
nuotraukos režisūrai reikia ypa-
tingo žvilgsnio, gebėjimo pama-
tyti išgrynintą vaizdą. Ir, žino-
ma, daug darbo, noro tobulėti. O 

šito Stanislavai tikrai netrūksta. 
Fotografuoti moteris pradė-

jo visai neseniai. Pernai vasarą 
lankė neįgaliųjų draugijoje vy-
kusius fotografijos kursus, pir-
mą kartą išvažiavo į Šventojoje 
LND surengtą plenerą. Šiųme-
tėje kūrybinėje stovykloje drau-
ge su savo mokinėmis dalyva-
vęs seminarą Panevėžyje vedęs 
A. Giba džiaugėsi ir Stanislavos, 
ir dar dviejų pradedančių, bet la-
bai stropiai besimokančių pane-
vėžiečių – Genovaitės Tirilytės ir 
Dalės Hokušienės – pastangomis 
kuo daugiau sužinoti, išmok-
ti, išbandyti. A. Giba pripažino, 
kad plenero tema – ne iš lengvų-
jų. Dar sunkiau ją buvo įgyven-
dinti rateliais judantiems žmo-
nėms. Tačiau nuoširdžiai dirbu-
siems šį iššūkį įveikti pavyko.

Geriausios pamokos – 
nuotraukų peržiūra 

Kūrybinei stovyklai tikrai 
pritrūksta jai numatyto forma-
laus darbo laiko. Plenero vado-
vė M. Šileikaitė-Čičirkienė prie 
kompiuterio sėsdavo iškart po 
pusryčių, o pakildavo tik tada, 
kai nebelikdavo savo nuotrau-
kas peržiūrėti, aptarti norin-
čių neįgaliųjų. Neretai apie fo-
tomenininkę susispiesdavo bū-
relis plenero dalyvių. „Komen-
tuoji vieno žmogaus nuotrau-
kas, o pamoka – visiems, – pa-
sakojo vadovė. – Pamatę vieni 
kitų nuotraukas, išgirdę pasta-
bų, ir pačią užduotį geriau suvo-
kė.“ Iš pradžių užfiksuotus vaiz-
dus komentuodavo vadovė, vė-
liau savo nuomonę ėmė išsaky-
ti ir temą perpratę patys fotogra-
fai. M. Šileikaitė-Čičirkienė juo-
kauja, kad iki plenero pabaigos 
neįgalieji gerokai patobulėjo ne 
tik kaip fotografai, bet ir kaip šio 
meno vertintojai. Peržiūrint nuo-
traukas neretai pasigirsdavo re-
plikų: peizažas labai gražus, o 
kur iššūkis žanrui, kur koks nors 
kliuvinys? 

Pasak vadovės, įdomu būda-

vo stebėti, kaip tuos pačius vaiz-
dus, daiktus pamato ir nufoto-
grafuoja skirtingi žmonės. Į kitą 
peržiūrą, vieni iš kitų pasimokę, 
plenero dalyviai atnešdavo jau 
visai kitokių nuotraukų. 

Vadovė džiaugėsi visų daly-
vių kūrybingumu. Ne vien foto-
grafuojant, bet ir kuriant bendrą 
atmosferą, kūrybinę dvasią. Ji 
prisiminė, kaip sumaniusi video 
parodai nufotografuoti visus 
nuotraukų autorius, niekaip ne-
galėjo padaryti D. Plečkaitytės 
portreto, mat ši buvo labai už-
siėmusi – ieškojo batų. „Sakau, 
nesimatys tų batų, neieškok tu 
jų, aš tave ilgais drabužiais ap-
rengsiu... – vis dar tebesišypso-
dama pasakojo vadovė. – O ji – 
ne, ir gana. Pasirodo, Danguolė 
iš visų plenero dalyvių batų darė 
užrašą „Foto pleneras“. Štai ko-
kia kūrybinga mergina!“ 

M. Šileikaitės-Čičirkienės 
nuomone, kiekvienas pleneras 
turi palikti sukurtų darbų paro- 
dą. Atrinkus po 3–4 geriausias 
kiekvieno dalyvio nuotraukas, 
jas atspaudus, tokią parodė-
lę būtų galima pristatyti LND 
renginiuose, galbūt plenere da-
lyvavusių neįgaliųjų organiza-
cijose, ir būtinai ja pradėti kitų 
metų kūrybinę stovyklą. Toks 
pereinamumas būtų labai nau-
dingas – žmonės pamatytų, kas 
buvo daroma ankstesniais me-
tais, padiskutuotų, norėtų labiau 
pasitempti. Video paroda gerai, 
bet tokios, kurią galima pakabin-
ti, eksponuoti, visai kita išlieka-
moji vertė. 

Aldona DELTUVAITĖ

Anželika Gagaitytė išmokė skraidyti skėtį. 

Danguolės Plečkaitytės kūrybinis darbas.

Algio Gibos nuotraukoje – netradicinis peizažas. 

Grupė plenero dalyvių su vadove M. Šileikaite-Čičirkiene (pirma iš dešinės). 
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