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Didžiausia viltis – 
medicinos pažanga 

Ugnė Zagorskaitė tikriausiai buvo jauniausia šventės „Tau, 
Vilniau!“ dalyvė, sostinės gyventojams ir svečiams siūliu-
si savo sukurtus papuošalus. Ketverių su puse metų mer-
gaičiukė labai mėgsta verti, derinti karoliukus, kurti iš jų 
patrauklius auskariukus. Jos amžiaus vaikams būdingus 
gerokai aktyvesnius užsiėmimus į ramią kūrybinę veiklą 
Ugnė iškeitė ne savo noru – dėl netikėtai užklupusios ligos 
širdies ir plaučių transplantacijos operacijos laukianti mer-
gaitė neturi jėgų intensyviai judėti. 

ir šiuo metu nedirbančius asmenis registruotis į profesinės reabilitacijos programą. 
Galite pasirinkti apskaitininko, kasininko–pardavėjo, manikiūrininko, kirpėjo, duonos gaminių ke-
pėjo, siuvėjo, pynėjo iš vytelių, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, maketavimo ir projekta-
vimo, pagalbinio virtuvės darbuotojo, konditerio, virėjo, picų ruošimo bei kitas paklausias specialybes.
Bus mokama pašalpa, teikiamas maitinimas. Atvykusius iš kito miesto – apgyvendinsime.
Platesnė informacija www.vzdrmc.lt, tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras

kviečia negalią turinčius 

Draugystė turi sklisti iš širdies
Draugystė žmogui reika-
linga kaip oras, kaip van-
duo. Nėra nieko liūdniau, 
kaip negalią turinčio žmo-
gaus vienatvė. Tai supran-
tant ir pradėjo Lietuvoje 
kurtis neįgaliųjų draugi-
jos, o Širvintose daugiau 
nei prieš 20 metų atsirado 
„Draugystės“ šventė. 

(nukelta į 4 psl.)

Į ypatinga kūrybine atmosfera garsėjantį Zyplių dvarą susi-
rinko Šakių rajono neįgaliųjų draugijos surengto tautodai-
lininkų plenero dalyviai. Kūrybingas neįgalieji savo žinio-
mis dalijosi, naujų įgūdžių ir patirties čia sėmėsi jau šeštą 
kartą. Šįsyk 10 plenero dalyvių paniro į keramikos pasaulį, 
stengdamiesi įminti gyvojo molio paslaptis.

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Donorystė – gyvybės kelias

neišgirdo rimto perspėjimo apie 
artėjančią grėsmę, nedvejoda-
ma pakluso šiam patarimui ir 
iš karto, tą pačią dieną, su iš pa-
žiūros visai gerai besijaučiančia 
dukrele nuvažiavo į Santariškių 
vaikų ligoninę. Tačiau vos pra-
vėrus Priėmimo skyriaus duris, 
Ugnė nualpo. Mergaitė nedel-
siant buvo paguldyta į reanima-
cijos palatą, atlikti tyrimai. Gy-
dytojų išvada buvo tarsi perkū-
nas iš giedro dangaus. Ugnei nu-
statyta širdies yda, kurios prak-
tiškai neįmanoma pagydyti. O ją 
lydi plaučių arterinė hipertenzi-
ja, atvira ovalinė anga, II laipsnio 
triburio vožtuvo nesandarumas, 
širdies nepakankamumas, lėtinė 

Mažoji Ugnė ir jos mama Indrė išmoko džiaugtis kiekviena akimirka. 
  Aldonos Deltuvaitės nuotr.

Netikėta diagnozė
Ugnei tebuvo metukai ir aš-

tuoni mėnesiai, kai pradėjusi lan-
kyti vaikų lopšelį peršalo: parau-
do gerklė, ėmė sloguoti, kosėti. 
Mama Indrė prisimena tuomet 
per daug nesibaiminusi – ar re-
tas vaikas sunegaluoja? Juolab 
kad liga „gilyn“ nėjo, plaučių už-
degimo buvo išvengta. 

Ugnei pasveikus abi su mama 
nuėjo į polikliniką – reikėjo pažy-
mos į lopšelį. Nebuvo jokio neri-
mo. Tačiau paklausiusi mergai-
tės širdelės, gydytoja sukluso – ji 
plakė labai greitai. Medikė patarė 
nuvažiuoti į Santariškes, pasiro-
dyti vaikų kardiologams. 

Šiandien I.Zagorskienė pati 
stebisi – nors gydytojos balse ji 

Šventę surengė 
ukmergiškiai

„Draugystė turi sklisti iš šir-
dies – turėti viltį, juoką, meilės ir 
drąsos, tada ji augs ir pamažu žy-
dės nebodama rudens šalnos“, – 

Pleneras prasidėjo 
neįgaliųjų darbų paroda

Plenero dalyvės į Zyplių dva-
rą atvyko ne tuščiomis – mo-
terys susivežė savo mėgsta-
miausių rankdarbių pavyzdžius,  

Zyplių dvarą nustebino  
neįgaliųjų išmonė ir gebėjimai

Daiva Stimburienė parodė, kaip liejamos žvakės.           Aurelijos Babinskienės nuotr.

Plenero dalyviai trumpam tapo Zyplių dvaro „ponais“.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Nieko negali būti 
liūdniau už vienatvę

Kol esi jaunas, apie vienatvę ir vienišumą nemąs-
tai: mokaisi, pradedi dirbti, kuri šeimą. Tave supa 
žmonės, vienaip ar kitaip esi priverstas su jais ben-
drauti, galbūt sieki bendrų tikslų, draugauji. Sten-
giesi, svajoji, mąstai. Ir net vaikystėje nori turėti arti-
mą žmogų, patikėtinį, kuriam galėtum išsakyti savo 
slapčiausias mintis, troškimus. 

Toks artimiausias žmogus vaikystėje, manyčiau, 
turi būti mama. Ji – maitintoja, guodėja, prie kurios 
mintimis sugrįžtame net tada, kai jos netenkame. 
Visada baisu išgirsti apie motiną, kuri pametė savo 
vaiką auginti svetimiems arba jį net nužudė. Tokia 
neverta motinos vardo. 

Tačiau ateina laikas, kai bręstantis žmogus (ypač 
berniukai) savo paslapčių nebedrįsta išsipasako-
ti tėvams, kai norisi draugo, kuris neišjuoktų, pa-
laikytų, neišduotų. Išmintingi žmonės paliko daug 
įdomių pastebėjimų: „Žmogus labiau už viską bijo 
vienatvės“ (E.Fromas), „Nieko negali būti liūdnes-
nio, kaip nugyventi amžių vienišam“ (I.Saikokus), 
„Džiaukis ir dainuok su visu pasauliu, kentėk ir liū-
dėk vienas“ (S.Nėris).

Visos šios mintys teisingos. Kaip ir tai, kad vie-
natvė ir vienišumas atsiranda bene liūdniausiu žmo-
gaus gyvenimo tarpsniu – senatvėje ir, kaip bebū-
tų liūdna, ligų lydimas. Užauga ir išvažiuoja iš tėvų 
namų vaikai, mirtis pasiglemžia sutuoktinį, pagaliau 
ateina laikas išeiti ir į pensiją. Ir nors Ch.Kortasaras 
sakė: „Mokėk būti vienišas“, ne visi vienišumą vie-
nodai pakelia. Dar rašytojas A.Moravija teigė, kad 
„vienišas ne tas, kas vienas, bet tas, kas jaučiasi vie-
nišas.“ Filosofuoti galima daug ir nuobodžiai, bet nė 
vienas iš mūsų nenorėtų metų metais būti įkalintas 
vienutėje. Kasdien vienas valgyti prie stalo, vienas 
vartyti nuotraukų albumus arba dešimtis kartų skai-
tyti tas pačias knygas. 

„Vienatvė yra nerimo motina“, – teigia Antikos 
išminčiai. Vienišam žmogui baisu likti vienam su-
sirgus. Kas paduos bent vandens gurkšnelį, iškvies 
gydytoją, kas pasirūpins be priežiūros likusiu ka-
tinu ar šuneliu, pagaliau kas aplankys ligoninėje? 

Pastaruoju metu ir kaimynai susvetimėjo. Ir kas 
gali būti artimo, kai amžiaus skirtumas 50 ir dau-
giau ir metų, kai visiškai skirtingi gyvenimo intere-
sai. Tad ir atsitinka taip, kad miręs senolis atranda-
mas po kelių savaičių ar mėnesio, dažnai net pikta-
valių nužudytas ir apiplėštas. 

Neįgaliųjų draugijos palaiko ryšius su dar paga-
linčiais draugijos nariais. O kas pasirūpina tais, ku-
rie ir į renginius neatvyksta, kurie net duonos patys 
į parduotuvę nenueina? Sako: yra tarnybos. Gyve-
nimo patirtis byloja ką kita – nubraukiami net prie-
žiūrai, pagalbai skirti pinigėliai, nes kažkas popie-
riuje neparašė to, ką turėjo parašyti. Gali pasisam-
dyti žmogų, kuris atneš iš parduotuvės visko, tik tu-
rėk pinigų, tačiau jų dažnai net kasdieninėms reik- 
mėms trūksta. Savimi pasirūpinti pirmiausia turi 
pats neįgalusis. O gal jis turi vaikų? 

Gyvenime smulkmenų nėra. Ypač neįgaliojo gy-
venime. Reikia nusiprausti, apsikirpti, pataisyti ba-
tus, atlikti smulkų remontą. Reikia, reikia...

Prie lango kėdėje sėdi neįgalusis ir tuščiomis aki-
mis žvelgia į gatvę. Pravažiuoja mašinos, praeina 
žmonės. Visi vis pro šalį. Atsidarytų langą, pašauk-
tų, bet ar išgirs, ar prieis? O gal palaikys tik keistuo-
liu ar keistuole, kurie nežinia ko ieško. Tiesa, dar yra 
telefonas. Tačiau jis vis rečiau suskamba.

O gal paskambinti?

Rietavas:

Laukia daug darbų

Pasvalys: Vasaros pabaiga – viešnagių 
pas kaimynus metasLietuvos ir Latvijos lau-

kams pasipuošus gelsva 
ražienų spalva, Bauskės 
neįgaliųjų bendrijos pa-
kviesta, Pasvalio rajono 
neįgaliųjų draugijos vo-
kalinio ansamblio ,,Žals-
vasis šaltinis“ dainininkų 
grupė susiruošė aplanky-
ti kaimynų. O proga buvo 
rimta – šiemet Bauskės ne-
įgaliųjų bendrijai sukako 
20 metų. Jos pirmininkė 
Anna Šumska, vadovau-
janti organizacijai nuo įsi-
kūrimo pradžios, pasvalie-
čiams surengė įdomią pa-
žintinę kelionę. 

Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Eglė Vegytė ir tarybos 
narė Marytė Trybienė, pa-
sipuošusios tautiniais rū-
bais, bauskiečiams įteikė 
Pasvalio krašto duonos ke-

Rietavo savivaldybės 
neįgaliųjų draugija jau ket- 
virtus metus iš eilės va-
saros palydėtuves ir nau-
jus mokslo metus prade-
da prie gražuolio Daugėdų 
tvenkinio. Ir šiemet tven-
kinio pakrantėje susirinko 
gausus būrys neįgaliųjų. Jų 
pasveikinti atskubėjo ir šių 
valdų šeimininkė, Daugė-
dų seniūnė Asta Globienė.

Buvo smagu pabūti 
gamtoje, tačiau draugi-
jos nariai čia susirinko ne 
tik vasaros palydėti, bet 
ir aptarti, kas nuveikta 
prabėgusiais mokslo me-
tais, kaip bus dirbama šie-
met. Draugijos pirmininkė 
Onutė Žibelienė priminė, 
kad vyko psichologiniai 
mokymai neįgaliesiems ir 
jų šeimų nariams. Buvo 
įgyvendinama sveikatin-
gumo programa ir moko-
masi sveikos gyvensenos. 
Vyko darbo terapijos už-
siėmimai. 

Kadangi nemažai drau-
gijos narių negali pakilti iš 
lovos, jie bent porą kartų 
per metus aplankomi na-
muose, reikalui esant nu-
vežami į gydymo įstaigas. 

Buvo dalyvaujama įvai-
riuose projektuose. Suau-
gusieji ir vaikai dvi savai-
tes stiprybės ir darbingu-
mo sėmėsi Neringos mies-
to socialinės reabilitaci-
jos kultūros centre. Ten jų 
sukurti rankdarbiai šiuo 
metu puošia draugijos pa-
talpas. O.Žibelienė negai-
lėjo gerų žodžių aktyvis-
tams: Aldonai Kubiliūtei, 
Aidai Jokubaitienei, Linai 
Laurinaitienei, Aurelijai 
Taurozaitei, Aldonai Ruz-
gienei, Kaziui Jurkui, Vir-
ginijui Lingei, Marijai Kil-
čiauskaitei, Gertrūdai Var-
piotienei ir kitiems. Taip 
pat dėkojo Vincui Varpio-
tui, kuris per labai trum-
pą laiką įkūrė kaimo ka-
pelą, atgaivino vokalinio 
ansamblio „Vilčių balsai“ 
veiklą.

Šie mokslo metai taip 
pat bus gana įtempti. Ka-
dangi draugiją papildė 
nauji nariai, tie, kurie juda 
tik su neįgaliojo vežimė-
liu, bus mokomi, kaip juo 
naudotis, kaip patiems ap-

sitarnauti. O.Žibelienė in-
formavo, jog jau prasidėjo 
darbo terapijos užsiėmi-
mai. Du kartus per savaitę 
moterys renkasi draugijo-
je ir iš savo išsiaugintų gė-
rybių gamina įvairius pa-
tiekalus, iš vaistinių žole-
lių ruošia arbatas, iš dar-
žovių ir vaisių daro koktei-
lius, dalijasi viena su kita 
patirtimi. Pasisiuvo kepu-
raites, prijuostes. Draugi-
ja iš nario mokesčio įsigi-
jo kepimo krosnelę, turi ir 
skalbimo mašiną, čia gali-
ma atsigaivinti duše. 

Naują programą pra-

dėjo repetuoti ir V.Varpioto 
kaimo kapela bei vokalinis 
ansamblis, nes jiems teks 
pasirodyti rugsėjo pabai-
goje vyksiančioje Rietavo 
savivaldybės šventėje – 
Mykolinėse, į kurią suva-
žiuos daug svečių ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš Vokieti-
jos bei Latvijos, nes savi-
valdybė kartu švęs ir sa-
vivaldos įkūrimo 760-metį. 
Neįgalieji laukiami ir kai-
mų bendruomenių šventė-
se, kviečiami į kaimyninių 
rajonų šventes.

Donata VITKIENĖ
Autorės nuotr.

Rietaviškiai vasarą palydėjo prie gražuolio Daugėdų tvenkinio.

palą. Apžiūrėję bendrijos 
patalpas, išvykome į Me-
žuotnės rūmų komplek-
są, esantį už 10 kilometrų 
nuo Bauskės. Sužinojome 
daug įdomių ir mums ne-
žinomų istorinių faktų iš 
Latvijos valstybės istorijos. 
Vėliau važiavome į Runda-
lės rūmų kompleksą. Tai 
vienas didingiausių baro-
ko ir rokoko architektūros 
kūrinių Latvijoje. 

Grįžę iš ekskursijų, bu-
vome pakviesti apžiūrėti 
Bauskės alaus gamyklos. 
Čia suskambo dainos, prie 
ansamblio ,,Žalsvasis šalti-
nis“ prisijungė ir bauskie-
čiai. Susitikimą paįvairino 
instrumentinės muzikos 
atlikėjai – ,,Žalsvojo šalti-
nio“ kapeliukė.

Nespėjus išblėsti su-
sitikimo įspūdžiams, vėl 
reikėjo keliauti į Bauskę – 
šį sykį į neįgaliųjų sporto 
šventę. Kviesdamas į ren-
ginį, neįgalių sporto mėgė-

jų Bauskės klubo pirminin-
kas Ilguonis Rencis primi-
nė, kad dalyvaudami neį-
galiųjų sporto šventėje Pas-
valyje bauskiečiai iškovo-
jo daugiausiai medalių. 
To jis palinkėjo ir pasva-
liečiams. Neįgaliųjų spor-
to varžybos Bauskėje vyks-
ta šiek tiek kitaip – į jas yra 
pakviečiami šeimų nariai, 
net vaikai ir anūkai, ku-
rie rungtyniauja savo am-
žiaus grupėse. Šį sykį spor-
tinė sėkmė labiausiai lydė-
jo Biržų rajono neįgaliųjų 
draugijos sporto mėgėjų 
delegaciją. Neblogai sekė-
si ir pasvaliečiams – drau-
gijos pirmininkė E.Vegytė 
pelnė du aukso medalius, 
M.Trybienė – vieną. Po so-
čių pietų Biržų ir Pasvalio 
delegacijoms buvo sureng-
ta ekskursija į Bauskės pi-
lies muziejų. Svetingą La-
tvijos žemę palikome pilni 
geriausių įspūdžių. 

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr.Prie Rundalės rūmų. 

Pasvaliečiams gerai sekėsi sporto šventėje. 
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Danguolė Plečkaitytė lipdė rožes.

geriausiai pavykusius darbelius 
ir, nieko negaišdamos, surengė 
jų parodą. To, kad pleneras ne 
tik baigtųsi, bet ir prasidėtų pa- 
roda, dar nėra buvę. 

O kaip čia savo talentų ne-
parodysi, kai į Zyplius susirin-
ko devynių amatų meistrės. Dan-
guolė Plečkaitytė pristatė savo 
mezginius, nėrinius, atvirukus 
ir net skrybėlaites. Puikios buvo 
ir Mildos Kiškienės rankomis su-
kurtos segėmis virtusios lininės 
gėlės. Meno traukai atsispirti ne-
galinti moteris jau bene 15 metų 
užsiima įvairia širdžiai miela kū-
rybine veikla: pirmiausiai ėmėsi 
eilių, o draugijoje pradėjus reng-
ti įvairių amatų kursus, į juos įsi-
traukusi Milda išmoko dirbti su 
oda: ja aptraukti vazonėlius, da-
ryti pakabukus raktams, gėles. 
Viena paskutiniųjų M.Kiškienės 
aistrų – tapyba. Originalių idė-
jų niekada nestokojanti Vilija Jo-
cienė nustebino skystame stikle 
sustingdytais augalėliais – to-
kios technikos nė viena plene-
ro dalyvė dar nebuvo mėginusi. 
Visą savaitę Zyplių dvare veiku-
sioje parodoje buvo eksponuoja-
ma ir daugybė kitų akį traukian-
čių rankdarbių, kurių kūrimo pa-
slaptimis vėliau moterys noriai 
dalijosi tarpusavyje. 

Zyplių dvarą nustebino neįgaliųjų  
išmonė ir gebėjimai

nužiesti, jiems dekoruoti. O jau 
džiovinimas, degimas, glazūra-
vimas patikėtas Zyplių dvaro 
keramikos dirbtuvėms. Sutvar-
kyti neįgaliųjų dirbiniai laukia 
kito tautodailininkų apsilanky-
mo. Ir šiemet po dvejų metų per-
traukos į Zyplius susirinkusios 
plenero dalyvės turėjo gražaus 
darbelio, kol 2011-aisiais nulip-
dytas bei kiekvieno dalyvio sa-
vaip dekoruotas plokšteles į vie-
ną pano sujungė ir ant dvaro sie-
nos pakabino. 

Jau tampa tradicija, kad ple-
nero dalyviai kuria ne tik atski-
rus savo darbelius, bet nulipdo 
ir vieną bendrą darbą, kurį pa-
lieka Zyplių dvarui. Šiemet mo-
terys padarė kuparėlį (skryne-
lę), išpuošė jį įvairiais dekoro 
elementais, į vidų pridėjo mo-
linių suvenyrų. Beje, tarp jų – ir 
E.Zabramskienės nulipdyti eu-
rai. Moteris juokauja, kad po šio 
plenero Zypliai jau tikrai pasi-
rengę Lietuvos stojimui į euro 
zoną. Kol šie pinigėliai sutvir-
tės, degimo krosnies karštį iš-
tvers, žiūrėk – iš tiesų bus pats 
laikas ne litus, o eurus piniginė-
se skaičiuoti.

Plenero uždarymo dieną mo-
terys surengė ir per savaitę čia 
nulipdytų darbelių parodą. Ke-
ramikos dirbtuvėse išdėliojo vie-
ną už kitą patrauklesnes vazeles 
ir žvakides, dubenėlius ir smilka-
lines, kitus originalius darbelius. 
Pavakarojimu prie laužo baigę-
sis pleneras dar labiau suartino 
jo dalyves. V.Jocienės nuomone, 
šie neįgaliųjų plenerai (visi, ne 
tik Zypliuose rengiami) yra kur 
kas daugiau nei tik savaitė ben-
dros kūrybos, nes jie leidžia to-
bulėti, siekti išmokti kažko naujo, 
o svarbiausia – suteikia galimy-
bę susipažinti su naujais žmonė-
mis, atrasti vienminčių, bendrau-
ti su jais visiems bendriems ren-
giniams seniai pasibaigus. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Zitos Antanavičienės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.) šo. Taip pasipuošusios moterys 
dvare surengė intriguojančią fo-
tosesiją. Pramoga taip visoms pa-
tiko, kad nutarė šitaip pasipuo-
šusios sutikti ir į baigiamąjį ple-
nero vakarą susirinksiančius sve-
čius. Kaip tarė, taip ir padarė. Pa-
sak T.Virokaitienės, iš molio dar-
bininkių moterys tapo kilmingo-
mis dvaro poniomis, sutikusio-
mis į plenero baigiamąjį vakarą 
atvykusius Šakių rajono savival-
dybės merą Juozą Bertašių, vice-
merę Rimą Rauktienę, Neįgaliųjų 
draugijos pirmininką Saulių Ra-
kauską. Svečius maloniai nuste-
bino toks plenero dalyvių kūry-
bingumas, o meras pažadėjo, kad 
ir kitąmet šis projektas sulauks 
savivaldybės palaikymo.

Keramika – kantrybės 
išbandymas

Tačiau ne vien pramogomis 
gyveno keramikos subtilybių su-
žinoti suvažiavusios plenero da-
lyvės. Šiemet į Zyplius susirinko 
su moliu jau dirbusios moterys. 
Vienos keramikos pradžiamoks-
lį buvo išėjusios ankstesniuose 
čia vykusiuose seminaruose, ki-
tos molį lipdyti mokėsi įvairiuo-
se būreliuose. 

Zita Antanavičienė darbo su 
moliu pradmenų išmoko Ma-
rijampolės kultūros centre vei-
kiančiame tautodailės būrelyje 

vusią formą. Deja, šlapia audi-
nio atraiža darbelio ne tik neat-
gaivino, bet jį „susprogdino“ – 
pasirodo, nuo per didelės drė-
gmės molio dirbinys sutrūkinė-
ja, subyra. Tačiau Zita labai neiš-
gyvena: susmulkinusi lūženas ji 
pasiruoš molio klijų – be jų neiš-
siversi kurdamas didesnius dir-
binius, kuriuos reikia suklijuoti, 
sujungti, o patirta nesėkmė bus 
gera pamoka ateičiai. 

Ne pirmą kartą Zypliuose 
besilankanti M.Kiškienė džiau-
gėsi pagaliau išdrįsusi prisės-
ti prie žiedimo staklių. Prisilie-
tė, pamėgino – kiekvieną kar-
tą moteris stengiasi pajusti vis 
naujų potyrių. Milda prisime-
na pirmuosiuose tautodailinin-
kų pleneruose išbandžiusi ki-
tus savo pomėgius: dailę, kar-
pinius, o molį minkančius kole-
gas tik iš šalies nužvelgdavusi. 
Tačiau molis turi kažkokią sun-
kiai nusakomą trauką – šia me-
džiaga susidomėjusio ji ilgai ne-
paleidžia. Tai patvirtina ir Edi-
ta Zabramskienė, tikinanti, kad 
pradėjus lipdyti viskas aplinkui 
pasimiršta ir visai nesinori baig-
ti šio didžiulio susitelkimo reika-
laujančio užsiėmimo. 

Šakių rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininko pavaduotoja 
E.Zabramskienė džiaugiasi, kad 
Zypliai visada noriai priima ne-
įgaliuosius, suteikia jiems ne tik 
pastogę, bet ir nuoširdų rūpes-
tį bei paramą. Keramikos plene-
rų dalyviai paprastai patys nu-
sprendžia, ką norėtų lipdyti, o 
kilus neaiškumams gali pasikon-
sultuoti su čia dirbančia profesio- 
nalia keramike Egle Kurcikevi-
čiene. Kūrybinėse dirbtuvėse 
dažnai apsilanko, patarimų ne-
gaili ir šio dvaro šeimininkas Vi-
das Cikana. 

Plenero dalyvių dovana 
Zypliams

Keramika – pakankamai 
daug laiko ir kruopštumo reika-
laujantis procesas. Savaitę trun-
kančio plenero paprastai užten-
ka tik dirbiniams nulipdyti ar 

Neįgaliu tapau dėl laiku ne-
suteiktos medicininės pa-

galbos. Į medikus kreipiausi, nes 
skaudėjo galvą, tačiau jokių tyri-
mų man jie neskyrė – nustatė rini-
tą, slogą. Patarė sveikatai negerė-
jant vėl į juos kreiptis. Bet sveika-
ta tik blogėjo, neilgai trukus mane 
suparalyžiavo. Buvau komoje, be to 
teko 13 kartų operuotis. Pasveikti, 
deja, nepavyko – nevaldau dešinės 
rankos ir labai sunkiai vaikštau. Pra-
radau gerą darbą, kurį tuo metu tik 
turėjau pradėti. Nutarėm kreiptis į 
teismą dėl medikų tinkamai neat-
likto darbo, bet paaiškėjo, kad Vil-
niaus universiteto ligoninės Santa-
riškių klinikose kažkur tariamai pa-
simetė ambulatorinė kortelė, iš ku-
rios turėjo paaiškėti mano gydymo 
eiga. Teismas nusikaltimo sudėties 
nenustatė. Tada kreipiausi į Trakų 
apylinkės teismą (gyvenu Elektrė-
nų savivaldybėje) dėl šeimos gydy-
tojos tinkamai nesuteiktos medici-
ninės pagalbos. Nepatikėsit, bet ir 
čia tiesiog iš bylos be logiškų paaiš-
kinimų ėmė ir dingo man palankus 
ekspertizės aktas. Taigi ir čia pralai-
mėjau bylą. 

Kad neturėčiau problemų, su-
mokėjau tai, ką jie išleido advoka-
tams samdyti. Daugiau nesibylinė-
jau – supratau, kad tiems, kam tu-
riu pretenzijų, labai nepadoriai se-
kasi ir pasinaudoti įstatymais nėra 
jokių galimybių. Lietuvos medikai 
klaidų juk nedaro. 

Esu baigęs Elektrėnų profesi-
nę mokyklą, buvau užsiregistravęs 
Darbo biržoje, kaip ir visi kiti, vaikš-
čiojau į pokalbius dėl darbo. Tuo 
metu Elektrėnuose buvo renkami 
darbuotojai „Maximai“, bet pažiūrė-
jo direktorius į tokį vos gyvą, sun-
kiai paeinantį su lazdele varguolį. 
Prekių aš nekrausiu ir kasoj nesėdė-
siu – darbo man neatsirado. 2008 
metų pabaigoje man buvo įkurta 
valstybės subsidijuojama dizaine-
rio darbo vieta spaustuvėje, turin-
čioje socialinės įmonės statusą, už 
tuos pinigus nupirktas kompiute-
ris, spausdintuvas ir programinė 
įranga. Kelis mėnesius atlyginimas 
buvo visai neblogas, kartu su kitom 
gaunamom išmokom man užteko. 
Tuomet prasidėjo krizė ir algą la-
bai sumažino, didžiąją dalį išleis-
davau degalams, toli reikdavo va-
žiuot. Taigi nauda man buvo men-
koka, na ir darbo duodavo nedaug. 
Vėliau pradėjo kaltinti nebūtais da-
lykais – esą neatlieku man skirtų 
pareigų ir pan. Paskui įmonėje kei-
tėsi valdžia, atsirado naujas direk-
torius, jis man prižadėjo darbą ki-
toje vietoje, jei sutiksiu su tam tik- 
rom sąlygom. Sutikau, nemaniau, 
kad direktorius meluoja. Bet išme-
tė mane kaip musę iš barščių. Nuo 
to laiko neveikiu nieko, nematau 
jokių galimybių, nes beveik visos 
neįgaliesiems siūlomos tariamai 
labai paklausios specialybės iš tie-
sų yra visiškai nepaklausios ir nie-
kur nepritaikomos, ypač su mano 
negalia. Taigi belieka žiūrėti, kaip 
gyvena neįgalieji, pvz., Vokietijoj ir 
pavydėti, kad ten „problemos“ taip 
puikiai sprendžiamos. 

Raimondas GuMBIS

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

Belieka 
pavydėti 
kitiems

Po tokio prisistatymo, pasak 
plenero vadovės Teresės Virokai-
tienės, buvo smagu atlikti ir ki-
tus Zypliuose vykstančių plene-
rų ritualus: duoti priesaiką, pa-
kelti vėliavą, ant kurios savo au-
tografus palieka visi pirmą kar-
tą čia atvykę dalyviai (šiemet to-
kių naujokių buvo keturios ), at-
likti simbolinį jų krikštynų aktą, 
surengti konkursą, kas greičiau 
nulipdys molinį paukštuką. 

Originalios idėjos sulaukė 
palaikymo

Tokia nuotaikinga plenero 
pradžia tebuvo tik įžanga į anks-
tesnes kūrybines stovyklas nepa-
našų ir naujų sumanymų kupiną 
plenerą. Visus labai maloniai nu-
teikė T.Virokaitienės suplanuota 
išvyka į Gelgaudiškio dvarą, kur 
teatralizuotos ekskursijos metu 
svečius pasitikę rūmų gyvento-
jai įdomiai ir vaizdžiai pristatė 
dvaro istoriją.

Nusileisti gelgaudiškiams ne-
ketino ir pačios plenero dalyvės. 
V.Jocienei pasiūlius, į Zyplius vi-
sos moterys atsivežė po vakari-
nę suknelę, kai kurios – ir skry-
bėlaitės ar prie tokios aprangos 
derančių pirštinaičių nepamir-

„Mūza“, tad prieš porą metų pir-
mą kartą išsiruošusi į keramikų 
plenerą Zypliuose jau nemažai 
išmanė. Tačiau, pasak moters, vi-
sada atsiranda dalykų, kurių rei-
kia ne tik pasimokyti, bet įgusti 
juos atlikti. Šiemetiniame plene-
re jai magėjo sužinoti, kaip su-
klijuoti atskiras detales, kad dir-
binys neprarastų savo formos, 
tvirtai laikytųsi, kaip jį gerai iš-
džiovinti. Z.Antanavičienė juo-
kauja, kad karti praktika priver-
čia dar ir dar kartą grįžti prie jau 
išmoktų tiesų, kol vienas ar ki-
tas kūrybinis etapas tampa ne 
eksperimentu, o tvirtu įgūdžiu. 
Namo parsivežus ant plokštės 
nulipdytą paveikslėlį, šis susi-
kraipė. Moteris pamanė, kad jį 
sudrėkinus pavyks grąžinti bu-

Kuparėlis –
bendras plenero 
dalyvių kūrinys.

Milda Kiškienė pamėgino žiesti.

Marijonos Grudzinskienės darbai.

Plenero dalyvės noriai dalijosi savo patirtimi.
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Psichologo
patarimai

Žmogaus pasąmonėje sly-
pi neįkainojami energijos 

ir išminties klodai, kuriais gali-
ma pasinaudoti norint kuo grei-
čiau pasveikti. Visais laikais psi-
chologus domino tam tikras psi-
chikos „centras“, kuris daro įta-
ką žmogaus gyvenimui. Šį „cen-
trą“ Z.Froidas pavadino pasą-
mone – instinktų ir motyvų šal-
tiniu. Instinktai ir motyvai regu-
liuoja žmogaus elgesį, tačiau di-
džiąja dalimi yra neįsisąmonin-
ti, t.y. mums nežinomi. G.Jungas 
manė, kad pasąmonės „veikla“ 
kur kas platesnė – ji ne tik lemia 
žmogaus elgesį, bet ir brandina 
asmenybę, skatina žmogų siekti 
psichinės gerovės. G.Jungas tikė-
jo, kad pasąmonės siunčiami sig- 
nalai yra skirti tam, kad žmo-
gus pasiektų vidinę pusiausvy-
rą ir gerovę.

Pasąmonė informaciją „per-
duoda“ jausmais, intuicija ir sap- 
nais. Medicinos mokslų dakta-
ras Nikolajus Kasatkinas aprašė 
atvejį, kai vienas studentas kelis 
kartus sapnavo tą patį sapną: jį 
apsiveja pitonas, spaudžia krūti-
nę ir jis negali pajudinti nei ran-

Paslaptingoji pasąmonė ir gilus 
atsipalaidavimas

kų, nei kojų. Tuo metu medikai 
jokių ligos požymių nerado. Tik 
praėjus metams po pirmojo sap- 
no apie pitoną vaikinui buvo di-
agnozuotas nugaros smegenų 
navikas ir netrukus jis buvo vi-
siškai suparalyžiuotas. 

Minėtas medikas daugiau 
nei 30 metų tyrė sveikų ir ligo-
tų žmonių sapnus. Rezultatai 
buvo stulbinami – žmogaus sap- 
nai perspėja apie ligą! „Prana-
šiški“ sapnai atsiranda maždaug 
2–3 mėnesius prieš nustatant hi-
pertoniją, prieš mėnesį iki gastri-
to, prieš 2 mėnesius iki pirmųjų 
tuberkuliozės požymių. Paaiš-
kėjo, kad pagal sapnus net gali-
ma nustatyti pažeistą organą. Pa-
vyzdžiui, žmogui, kuriam pra-
sideda plaučių ligos (pleuritas, 
bronchitas ar tuberkuliozė), gali 
sapnuotis, kad jis nori išnerti iš 
vandens ar kad jam ant krūtinės 
užkrauta kažkas sunkaus. Arba 
jis lenda pro siaurą plyšį tvoro-
je ir užstringa ties krūtine. Arba 
lipa į kalną ir jam sunku kvėpuo-
ti. Sergantieji skrandžio ir virš-
kinamojo trakto ligomis sapna-
vo, kaip valgo supuvusį, neska-
nų, vėmimus sukeliantį maistą. 

Jei žmogus niekaip „negir-
di“ ar nesupranta, ką pasąmo-
nė jam nori pasakyti, ji „praby-
la“ fizinės ligos simptomais. Už-
gniaužta ir nerealizuota energi-
ja „susiranda“ silpniausią orga-
ną ir jame „apsigyvena“ ligos 
pavidalu. Tyrimai rodo, kad 
daugelis pasveikusių nuo on-
kologinės ligos žmonių priėjo 
prie išvados, kad iki ligos gy-
veno ne įsiklausydami į savą-
jį „Aš“, o stengėsi atitikti kitų 

(sutuoktinių, tėvų, viršininko 
ar visuomenės) lūkesčius. Vie-
ni stengėsi būti „gerais“ žmo-
nėmis, kurie „niekada nepyksta 
ir visada yra malonūs“; kiti sie-
kė įrodyti, kad yra kažko ver-
ti, ilgą laiką dirbdami nemėgs-
tamą darbą; treti, nieko neda-
rydami, kad santykiai būtų ge-
resni, pasyviai gyveno „nesėk- 
mingoje“ santuokoje „vardan 
vaikų“, nors tie patys vaikai pa-
augę sakė, kad „jau geriau tėvai 
būtų išsiskyrę, nei taip gyvenę“.

Jei problemas stengiamasi 
ne užmiršti, o išspręsti, jei ne-
kaupiamos nuoskaudos ir nusi-
vylimas, jei įsiklausoma į save, 
o ne gyvenama pagal kažkieno 
kito primestus reikalavimus, 
galima sakyti, kad žmogaus są-
monė „draugauja“ su pasąmo-
ne ir tada „nėra vietos“ ligai.

Natūralus organizmo gebė-
jimas save išgydyti prilygina-
mas stebuklui, nors yra įrody-
ta, kad tai įmanoma, ir iš tiesų 
įvyksta. Tiesiog reikia atstatyti 
psichinio ir fizinio „kūnų“ pu-
siausvyrą bei harmoniją.

Egzistuoja glaudus ryšys 
tarp fizinės ir dvasinės savijau-
tos. Tai reiškia, kad kai jaučia-
me psichologinį ir emocinį kom-
fortą, mūsų kūnas yra atsipalai-
davęs. Ir atvirkščiai – jei esame 
apimti nerimo ar kaustomi bai-
mės, mūsų kūne vyksta iš pra-
džių nejuntami, tačiau pavojingi 
biocheminiai pokyčiai, o raume-
nyse kaupiasi įtampa. Todėl jei 
masažistė „užčiuopė“ įsitempu-
sius raumenis, žinokite, kad bū-
tina atkreipti dėmesį į save patį 
ir tai, kas vyksta jūsų gyvenime.

Nustatyta, kad apie 80 proc. 
visų kraujotakos, endokrininių, 
virškinimo trakto, onkologinių 
sutrikimų ar imuninės sistemos 
nusilpimų yra psichosomatinio 
pobūdžio. Organizmui fiziolo-
giškai reikalingas periodiškas 
poilsis, kuris įmanomas gilumi-
nio atsipalaidavimo arba miego 
metu. Atsipalaidavęs žmogus 
tampa ramus, stabilizuojasi psi-
chika bei psichiniai procesai, tei-
giamai veikiama jo emocinė bei 
protinė būklė. Todėl atsipalai-
davimą galima laikyti sveika-
tinančia procedūra.

Atsipalaidavimo būdai yra 
labai įvairūs. Jie pasirenkami at-
sižvelgiant į asmeninius polin-
kius bei siekius.

Veiksmingai sąmoningai at-
sipalaiduoti galima taikant re-
laksacijos-koncentruoto atsipa-
laidavimo – techniką. Tokių me-
todų esmė – sąmoningas kūno 
raumenų grupių įtempimas ir 
atpalaidavimas, kai kuriais atve-
jais papildomai panaudojant sa-
vitaigą ir vaizduotę. Taip galima 
pašalinti nereikalingą emocinę 
įtampą, susikurti vidinę ramy-
bę bei užkirsti kelią organizmo 
alinimui, pervargimui, atsikra-
tyti nemigos, atkurti vidinę pu-
siausvyrą bei harmoniją. Mano-
ma, kad 15–20 min. giluminio at-
sipalaidavimo tolygu 2–3 val. ge-
ros kokybės miego.

Muzika taip pat gali būti 
puiki atpalaidavimo priemo-
nė. Tyrimai rodo, kad muzika 
gali veikti širdies ir kraujagyslių 
(pvz., mažina sistolinį kraujos-
pūdį), kvėpavimo, nervų siste-
mos veiklą. Taip pat įrodyta, kad 

muzika gali padidinti periferi-
nio matymo jautrumą, paveikti 
raumenų tonusą, asmens nuo-
taiką, netgi padidinti darbingu-
mą. Muzikos kūrinių klausymas 
mažina nerimo ir pykčio lygį. 
Siekiant atpalaiduojančio povei-
kio, paprastai naudojama klasi-
kinė, specialiai sukurta relaksa-
cinė muzika su įvairių gamtos 
garsų intarpais, lėto tempo, len-
gvos muzikos kūriniai.

Aromaterapija – vienas iš 
gydymo metodų, kuomet eteri-
niai aliejai naudojami fizinėms 
bei dvasinėms problemoms 
sušvelninti ir jų profilaktikai. 
Šiuolaikiniai tyrimai tik patvir-
tina, kad eteriniai aliejai turi 
antiseptinių, imuninę sistemą 
stiprinančių, antivirusinių sa-
vybių. Kvapai teigiamai veikia 
organizmą, o eterinių aliejų po-
veikis juntamas per odą ir kvė-
pavimo takus.

Ko gero, vienas paprasčiau-
sių ir lengviausiai prieinamų 
atsipalaidavimo būdų – tai pa-
sivaikščiojimas gryname ore. 
Laikas lauke svarbus ne tik fi-
zinei, bet ir psichinei žmogaus 
sveikatai palaikyti. Reguliariai 
pasivaikščioti einantis žmogus 
ilgainiui tampa pastebimai ra-
mesnis. Gamta atpalaiduoja ner-
vų sistemą, padeda atsiriboti 
nuo varginančių problemų. Net-
gi nuteistiesiems įkalinimo įstai-
gose suteikiama teisė pasivaikš-
čioti gryname ore. Kaip jums at-
rodo, kodėl?.. Nes tai labai reika-
linga mūsų organizmui.

Laura BRATIKAITĖ–
ČEKANAuSKIENĖ

Psichologė 

hipoksemija. Medikai netgi buvo 
užsiminę, kad į reanimacijos pa-
latą paguldyta mergaitė daugiau 
kaip 4 paras gali ir neišgyventi. 
„Išgirdę diagnozę, mes su vyru 
pasijutome tarytum mus kažkas 
smaugtų, negalėjom pratarti nė 
žodžio, o ašaros bėgo upeliu. Tik 
mintyse klausiau: „Dieve, kodėl, 
už ką mums taip?...“ – prisime-
na moteris. 

Grįždama į namus su apie 
mėnesį ligoninėje praleidusia du-
krele Indrė nejautė žemės po ko-
jomis. Gydytojų prognozės, jog 
mergaitės sveikata tik blogės, o 
vienintelė išeitis – plaučių ir šir-
dies persodinimas, nepaliko kito 
pasirinkimo – Indrė prisiekė sau, 
jog bus stipri ir, jei prireiks, nors 
su vėjo malūnais kovos, viską pa-
aukos, bet Ugnytė gyvens.

Svajonės šokti teko 
atsisakyti 

Tarsi prisijungdama prie ma-
mos priesaikos, Ugnė iš visų jėgų 
kabinosi į gyvenimą.  „Ji tikra 
kovotoja“, – dukrele didžiuoja-
si Indrė.

Niūriausios gydytojų prog-
nozės nepasitvirtino. Jau treti 
metai, kaip, nors ir gerdama sau-
jas medikamentų (mergaitė nuo-
lat vartoja 4 rūšių vaistus, taip 
pat vitaminus, mineralus, nes 

geriant skysčius varančias table-
tes iš organizmo pasišalina šir-
džiai reikalingas kalis, kitos me-
džiagos), Ugnė gyvena, džiau-
giasi kiekviena diena ir džiugina 
savo šeimą – tėvelius ir du broliu-
kus. Metukų ir trijų mėnesių Ro-
kas – geriausias Ugnės draugas. 
Mama juokauja, kad nepaisant 
amžiaus skirtumo, jų fizinės gali-
mybės panašios, tad noriai kartu 
žaidžia. Su 8-mečiu Ignu mergai-
tei per sunku aktyviai bendrau-
ti, bet visada gera į jį atsiremti. 

Ugnės fizinis krūvis yra labai 
ribojamas. Iš lėto vaikštinėti mer-
gaitė gali, tačiau bėgioti, kaip jos 
amžiaus vaikai, – nebe. O taip no-
rėjo, svajojo išmokti šokti... Deja, 
ir į trečią aukštą, kuriame Za-
gorskai gyvena, Ugnė pati ne vi-
sada užlipa – ima dusti. Aktyvius 
užsiėmimus jai kompensuoja po-
mėgis piešti, karpyti, kurti gro-
žybes iš karoliukų. Mergaitė la-
bai džiaugėsi šventėje „Tau, Vil-
niau!“ užsidirbusi pinigėlių ir ga-
lėjusi apsilankyti „Mcdonalde“. 

Medicininiai tyrimai – 
įprasta procedūra 

I.Zagorskienė neslepia nieka-
da nežinanti, ar šiandien pakan-
kamai gerai besijaučianti mergai-
tė jau rytoj neatsidurs ligoninėje. 
Daug vaistų geriančios ir pakan-

kamai dažnai sergančios Ugnės 
imunitetas labai nusilpęs. Kiek-
vienas namiškių kostelėjimas jai 
sukelia audringą reakciją, kuri 
dažnai baigiasi ligoninės pala-
toje. Ypač neramiai šiuose na-
muose laukiama šaltojo metų se-
zono – šaltas, drėgnas oras tan-
kiai kvėpuojančiai mergaitei vi-
sada tampa didžiuliu išbandy-
mu. Pakanka prasižiojus kelis-
syk įtraukti šalto oro, ir gerklės, 
plaučių uždegimo beveik nieka-
da nepavyksta išvengti. Ugnei 
itin pavojingi ir virusų siautėji-
mai – mergaitė labai sunkiai po 
jų atsigauna. 

Kartą, o neretai ir dusyk per 
mėnesį I.Zagorskienė su dukrele 
lankosi Santariškių vaikų ligoni-
nėje pas mergaitės sveikatą pri-
žiūrinčią gydytoją Ritą Sudikie-
nę. Kardiograma, širdelės echos-
kopija, kraujospūdžio matavi-
mas – įprastos procedūros. Ugnė 
jau nebeverkia net kai jai iš venos 
ima kraują – tik sukanda dantu-
kus ir stipriai užsimerkia. 

Serga ir daugiau vaikų 
Ugnė – ne vienintelis vaikas, 

kuriam nustatyta plautinė hiper-
tenzija. I.Zagorskienė praleido ne 
vieną dieną naršydama interne-
te, po kruopelytę rinkdama in-
formaciją apie panašaus likimo 

mažylius. Norėjosi su kuo nors 
pasitarti, sužinoti, kaip kiti vai-
kai ištveria šią ligą. Taip moteris 
susipažino su trimis šeimomis, 
kurių mažyliams nustatyta įgim-
ta plautinė hipertenzija. „Gyvas-
tis“, Vaiko širdies asociacija – tai 
organizacijos, į kurių veiklą įsi-
traukę Zagorskai irgi stengiasi 
pasisemti kuo daugiau patirties, 
kaip padėti dukrelei, kaip susi-
gyventi su jos liga. 

Indrė džiaugiasi, kad jau 
metus Ugnės sveikata neblogė-
ja. Tačiau reikia laikytis daugy-
bės draudimų – net vasarą jo-
kios saulės, jokių maudynių, jo-
kių ledų (su labai labai retomis iš-
imtimis) – Indrė stengiasi be rei-
kalo nerizikuoti. Ne visada Ugnė 
sutinka su tokia griežta mamos 
nustatyta tvarka. Kartais pagrin-
diniu argumentu tampa ašaros, 
kurioms atsispirti ne taip papras-
ta. Tačiau ir mama, ir dukra žino, 
kad iš visų jėgų reikia stengtis 
kuo ilgau išsaugoti šiandieninę 
padėtį, kuo labiau atitolinti ga-
limą transplantacijos operaciją.

Viliasi išvengti 
transplantacijos

Vaikai donorais tampa kur 
kas rečiau nei suaugę. Ir tai su-
prantama – savo mažylio nete-
kusiems tėvams labai sunku gal-

voti apie kitus, apsispręsti padėti 
gelbėti jų gyvybes. Be to, turi su-
tapti ne tik donoro ir recipiento 
kraujo grupė, kiti įprastiniai ro-
dikliai, bet ir vaiko amžius, svo-
ris, širdelės ar kito persodinti ke-
tinamo organo dydis. „Tokio do-
noro neužsisakysi“, – realiai situ-
aciją vertina I.Zagorskienė. 

Šiuo metu širdies transplanta-
cijos laukia 4 vaikai (iš jų 3 – lai-
kinai ne recipientai). Oficialiuose 
recipientų sąrašuose Ugnės pa-
vardės kol kas nėra. Kol mergaitei 
dar padeda vaistai, kol ji pati gali 
vaikščioti, apie plaučių ir širdies 
persodinimą kalbama tik kaip 
apie galimybę, bet ne šiuo metu 
neišvengiamą būtinybę. Juolab, 
pasak Indrės, niekas negali užti-
krinti, kad organus persodinus, 
iš tikrųjų bus geriau, nes niekada 
nežinai, kuo viskas gali baigtis. 

Daugiausiai vilčių I.Zagor- 
skienė sieja su medicinos pažan-
ga. Pasak moters, vos ne kiekvie-
ną dieną galima perskaityti ar iš-
girsti apie naujus medicininius 
tyrimus, atliktus bandymus, iš-
rastus vaistus ar gydymo būdus. 
Dabar svarbiausia – kuo ilgiau iš-
saugoti šiandieninę Ugnės svei-
katą ir tikėtis, jog medicinos pa-
žanga taps stebuklą galinčia pa-
dovanoti jų sąjungininke. 

Aldona DELTuVAITĖ

Didžiausia viltis – medicinos pažanga (atkelta iš 1 psl.)
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Vilija Budrikienė „Šilutės naujienose“ pasakoja apie tai, kaip 
būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija įvertino šiemet atliktus 
darbus.

Šiemet neįgalių žmonių būs-
to pritaikymo programai Šilutės 
rajono savivaldybė turėjo apie 30 
tūkstančių litų. Pavasarį būstų 
pritaikymo eilę sudariusi komi-
sija jau apžiūri, kaip už skirtus 
pinigus gyvenimas palengvin-
tas kiekvienam neįgaliajam. Ta-
čiau kai kuriuos darbus statybi-
ninkai atliko ne visai taip, kaip 
buvo numatyta. Komisijos na-
riai nutarė, kad statybininkus 
privers taisyti broką. 

Melioratorių alėjoje gyve-
nantis Tomas Tvardovskis jau 
greit džiaugsis jam nupirktu mo-
biliuoju keltuvu. Socialinės para-
mos skyriaus vyriausioji specia-
listė Albina Šidlauskienė, tvar-
kanti neįgaliųjų būsto pritaiky-
mo reikalus, sako, jog beliko tik 
sulaukti specialių diržų ir įreng-
ti keltuvą. Tomo namų pritaiky-
mui buvo numatyta ir panaudo-
ta 4 tūkst. 80 Lt suma.

Naujai įrengtu dušu jau 
džiaugiasi Laučiuose gyvenan-
čių trijų žmonių šeima. Marytė 
ir Vladas Buožiai į neįgaliųjų ve-
žimėlius buvo priversti atsisėsti 
prieš keletą metų. Tėvus dabar 
prižiūrintis sūnus Tadas pasa-
koja, kad jie negalėjo vežimėliais 
įvažiuoti į vonios patalpą, jiems 
nebuvo įmanoma ir nusileis-
ti laiptais į lauką. Apžiūrėję na-
mus komisijos nariai suskaičia-
vo, kad voniai pritaikyti ir nuo-
važai įrengti reikėtų 11 400 litų 
sumos. Dabar vonios kambarė-
lis jau švyti naujomis spalvomis 
ir M.Buožienė džiaugiasi, kad 
jau gali ir į jį patekti, ir patogiai 
praustis. Užtat ne tokia gera pa-
dėtis lauke. Įrengta nuovaža la-
bai stati. Akivaizdu, kad tokiu 
stačiu šlaitu riedantis neįgalu-
sis gali ir susižeisti. Ir iš lauko 
jį su vežimėliu užstumti į namą 
būtų nelengva.

Priekaištų statybininkams 

komisija turėjo ir Šilutėje, Lais-
vės alėjoje gyvenančio Juoza-
po Mikužio namuose, nors nei 
pats neįgalusis, nei jo žmona Ja-
dvyga jokių pretenzijų nereiš-
kė. Atvirkščiai: „Mes dabar labai 
laimingi“, – tikino jie. Juozapas 
kojų neteko prieš kelerius metus. 
Jas amputuoti teko dėl paveldė-
tų ligų. Kartu jau 57 metus gyve-
nantys Jadvyga ir Juozapas daug 
metų yra Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos nariai. 

Šios šeimos namų balkone 
įrengtas pakilimas, kad Juoza-
pas galėtų patogiai įvažiuoti į 
balkoną savo vežimėliu. Tą pa-
daryti įmanoma prie balkono 
durų paklojus nedidukę nuo-
važą. Tad dabar Juozapas jau 
džiaugiasi galįs pasėdėti saulu-
tėje, tarp balkono gėlių.

Jadvyga džiaugiasi ir pritai-
kytu vonios kambariu, nes da-
bar gali be vargo ten įvežti ir 
nuprausti vyrą. Tačiau komisi-
jos nariai jos džiaugsmo nesu-
prato. Anot jų, akivaizdu, kad 
prausiantis vanduo išteka į ko-
ridorių, nes vonios grindys iš-
keltos gerokai aukščiau nei ko-
ridoriaus ir jokio slenksčio nėra 

Be to, į vonios kambarėlį įsta-
tytos ne stumdomosios, kaip 
buvo numatyta, o paprastos, 
drėgmei neatsparios durys. To-
kių negalima dėti vonios kamba-
riuose, nes gaudamos drėgmės 
jos greit sukrypsta.

J.Mikužienė pasirašė, kad 
priima atliktus, 8 tūkst. 404 Lt 
kainavusius darbus, nes, anot 
jos, tai esą tik menki nesklan-
dumai. Bet komisijos nariai pa-
žadėjo, jog kvies statybininkus 
paaiškinti, kodėl taip neatsakin-
gai dirbo.

„Kalbėsimės su abiejų dirbu-
sių įmonių vadovais ir bandysi-
me spręsti akivaizdžias proble-
mas“, – sakė A.Šimelionis.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Statybininkams nepavyks 
apgauti neįgaliųjų 

Evelinos Zenkutės straipsnyje, kurį galima perskaityti tinklala-
pyje klaipeda.diena.lt, rašoma apie neįgaliųjų iš Jekaterinburgo 
įgyvendinamą drąsų projektą.

Prie Uralo kalnų esančio Je-
katerinburgo miesto neįgaliuo-
sius vienijanti organizacija „Bal-
toji lazdelė“, įgyvendindama 
tarptautinį projektą „Tvirtybės 
burės“, nuo 2011 metų organi-
zuoja keliones audringomis pa-
saulio jūromis. 

Vienas suplanuotas maršru-
tas įgulą atvedė ir į Klaipėdą. 
Kiekviename kelionės aplink 
pasaulį etape komanda ant de-
nio skiriasi. Organizatoriai pri-
ima visus norinčius plaukti: ne 
tik neįgaliuosius, bet ir sveikus. 
Žmones su negalia jachtose ar 
kitose vandens transporto prie-
monėse lydi patyrę jūrininkai, 
tačiau projekto „Tvirtybės bu-
rės“ dalyviai ant denio nesnau-
džia. Kiekvienas pagal savo su-

gebėjimus, sveikatą, atlieka pa-
skirtus darbus.

Projekto „Tvirtybės burės“ 
dalyviai jau plaukiojo prie Kro-
atijos, Tailando, Kipro krantų, 
pabuvojo Baikalo ežere ir Šiau-
rės jūroje. 

Tiesa, septintojo etapo, skir-
to plaukiojimui po Baltijos jūrą, 
nepasisekė įveikti – įgula iš 
Ventspilio į Klaipėdą atvyko 
autobusu.

„Prastos oro sąlygos ir pa-
kilusios bangos sumaišė kor-
tas. Tačiau visus lietuvius – tiek 
sveikus, tiek turinčius nega-
lią, skatiname prisijungti prie 
tolimesnių mūsų žygių. O jų 
dar tikrai bus“, – teigė judėji-
mo „Baltoji lazdelė“ iniciatorius 
O.Kolpaščikovas.

Svečiai iš Jekaterinburgo 
kviečia į drąsų projektą

Draugystė turi sklisti iš širdies

tokiais žodžiais buvo pradė-
ta šventė, trumpam suvienijusi 
negalios žmones. 22-ąją „Drau-
gystės“ šventę Širvintų rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė Melanija Jachimavičienė per-
davė organizuoti Zitai Kviklie-
nei – Ukmergės rajono neįgalių-
jų draugijos vadovei, tikėdama, 
kad veikli pirmininkė padės jai 
atsinaujinti. Daugelį metų besi-
sukanti kultūros sferose, šimtais 
suorganizuotus renginius skai-
čiuojanti Z.Kviklienė tai priėmė 
kaip iššūkį ir nutarė, jog šį kartą 
šventė bus visai kitokia – truks 2 
dienas, o susirinkę žmonės joje 
galės ne tik pabūti kartu, pasiro-
dyti scenoje, bet ir šio to išmok-
ti, parodyti savo kūrybingumą 
ir ramiai, neskubėdami pava-
karoti, pabendrauti. Į atnaujin-
tą Veprių laisvalaikio ir užimtu-
mo centrą susirinko ištikimiausi 
bičiuliai – neįgaliųjų draugijos iš 
Širvintų, Panevėžio miesto ir pa-
čios Ukmergės. 

Šventė surengta gamtos ap-
suptyje, šalia Šventosios upės ir 
Veprių ežero. Tad jos dalyviai ga-
lėjo ir pasivaikščioti paupiu, pae-
žere ar pušynu. Džiugu, kad po 
remonto pastatai pritaikyti judė-
jimo negalią turintiesiems.  

Parodė kūrybingumą
Susipažinę ir išklausę svečių 

bei organizatorių sveikinimo kal-
bas, jos dalyviai buvo pakviesti 
į floristikos kūrybinę valandėlę. 
Jau iš anksto buvo pasakyta, kad 
reikia atsivežti rudeninių gėry-
bių: daržuose užaugintų daržo-
vių, vaisių, gėlių. Juk dabar toks 
metas, kai jų soduose netrūksta – 
kodėl gi nepasitekus fantazijos ir 
nesukūrus ko nors gražaus. Na, 
o neįgalieji pasirodė esą labai kū-
rybingi: moliūgai, agurkai, obuo-
liai, kriaušės virto linksmais žmo-
geliukais, pasipuošusiais gėlių ir 
vynuogių kasomis, iš žiedlapių 
susidėliojo laivai ir širdys, ru-
dens spalvas atskleidė įstabios 
gėlių ir lapų puokštės. O kartais 
pati gamta ką nors gražaus suku-
ria – nestokojant fantazijos cuki-
nijoje galima įžiūrėti gulbės silu-
etą, vieno ar kito gyvūno formą 
įgauna įmantriai susisuksi bulvė 
ar milžiniškas moliūgas. 

Juolab kad ir kūrybingų žmo-
nių netrūksta. Štai Stanislava Juo-
zapaitytė iš Panevėžio – viena to-
kių. Moteris pagal specialybę yra 
konditerė. Ji šventei iškepė di-
džiulį tortą, kuris buvo papuoš-
tas Panevėžio herbu, prisidėjo ir 
kuriant rudeniškas kompozici-
jas. Moteris pasakoja, jog jai la-
bai mieli rankdarbiai ir ji sten-
giasi išbandyti visas jų rūšis. Pa-
tinka ir tapyti ant šilko, ir kurti 
iš modelino. Nors moteris dirba, 
tačiau negalia trukdo įsidarbin-
ti pilnu krūviu, todėl lieka laiko 
saviraiškai, kūrybai. 

Ne mažiau smagus buvo ir 
sumuštinio darymas – per 10 mi-
nučių jį reikėjo sutepti kuo ilges-
nį. Panevėžio miesto neįgalių-
jų draugijos komanda per duotą 
laiką padarė net 7 metrų ir 89 cm 
ilgio sumuštinį, Ukmergės neįga-
liųjų „kūrinys“ siekė 5 m 4 cm, o 
širvintiškių – 3 m 60 cm. O kaip 

smagu buvo paskui ragauti vie-
niem kitų sumuštinius. 

Ir pasilinksmino,  
ir šio to išmoko

Aktyviai savo gebėjimus pa-
rodę šventės dalyviai vėliau 
buvo pakviesti pasimokyti, kaip 
mūsų protėviai liedavo žvakes. 
Ukmergės kultūros centro Del-
tuvos filialo vedėja Daiva Stim-
burienė parodė, kaip tai daroma, 
o vėliau šventės dalyviai patys 
galėjo pabandyti nulieti žvakę. 
Šis procesas truko visą valandą. 
Nors darbas atrodė gana mono-
toniškas, šventės dalyviams šis 
laikas neprailgo, nes jie nedelsda-
mi užtraukė dainą. Vėliau buvo 
malonu įsigyti pačių nulietą žva-
kę – iš tikro bičių vaško, nepakar-
tojamo pievų ir medaus kvapo. 

Na, o pavakary šventės daly-
viai susidomėję klausėsi žolinin-
kės Rasos Šimonienės patarimų 
ir ragavo jos išvirtos arbatos, pa-
tiektos su pačių pasidarytais su-
muštiniais. Neįgalieji ilgai nepa-
leido žolininkės, uždavė jai dau-
gybę klausimų, todėl buvo su-
tarta, jog ji dar sykį apsilankys 
draugijoje ir papasakos apie žo-
leles daugiau. 

Neapsieita be vakarojimo 
prie laužo, šokių, dainų, aukci-
onų kartu su kaimo kapela „Vie-
versa“ ir į dangų paleistais fe-
jerverkais bei dangaus žibintais. 

„Draugystės“ estafetė – 
panevėžiečiams

Antra šventės diena buvo 
skirta dainoms – po nuotaikin-
gos mankštos ir šv. Mišių Veprių 
bažnyčioje „Draugystės“ šventę 
pratęsė konkursas „Dainų skry-
nelė“. Prie jau minėtų šventės da-
lyvių prisijungė ir Elektrėnų neį-
galiųjų draugijos atstovai bei Ja-
siuliškių socialinės globos namų 
ansamblis „Melodija“. Šeiminin-
kams ukmergiškiams atstovavo 2 
ansambliai: „Goda“ ir „Kartos“. 
Pagrindinis prizas buvo skirtas 
už geriausiai atliktą liaudies dai-

(atkelta iš 1 psl.)

ną. Jį išsivežė liaudiškiausias – 
Širvintų rajono neįgaliųjų drau-
gijos kolektyvas. 

Na, o šventinę nuotaiką pa-
pildė tikros kiniškos salotos ir vė-
liau čia pat, gryname ore, mums 
neįprastu būdu (kiniškai) paga-
minti makaronai. 

Šventės organizatoriai ne-
gailėjo prizų, geros nuotaikos. 
Z.Kviklienė apgailestavo, kad į 
jos kvietimą atvykti į šventę atsi-
liepė mažai draugijų – buvo pa-
siruošta sutikti kur kas daugiau 
žmonių. Tačiau tai nesutruk-
dė bendrauti, susipažinti, pabū-
ti kartu. Šventės organizatoriai 
pasidžiaugė, kad kai kurie ren-
ginio dalyviai sutiko senus pa-
žįstamus, susirado naujų drau-
gų. Juk neretai negalią turinčia-
jam labai trūksta bendravimo, 
šilto žodžio ir supratimo.

Ukmergiškė Jadvyga Juzė-
nienė guodėsi, kad dažnai tenka 
būti vienai. Visą gyvenimą mo-
kytoja dirbusi moteris pasakoja, 
jog ją dažnai aplanko buvę mo-
kiniai, kurie parėmė ir knygelės 
išleidimą. Moteris pasakoja, jog 
užaugo mylinčioj šeimoj, todėl 
ir dabar nori visiems dalinti ši-
lumą, meilę, o tai dabar geriau-
siai gali padaryti per savo eilė-
raščius. „Jei ne kūryba, nematy-
čiau gyvenime prasmės“, – sako 
J.Juzėnienė. Visą gyvenimą akty-
vi buvusi moteris, kūrusi spekta-
klius, dainavusi, dabar nelengvai 
susitaiko su tuo, kad sunku judė-
ti, kad nuolatinė jos pagalbinin-
kė – lazdelė. Moteris džiaugiasi, 
kad „Draugystės“ šventėje rado 
bendraminčių, perskaičiusių „Bi-
čiulystėje“ išspausdintą jos eilė-
raštį, taip pat mėgstančių kūrybą. 

Renginio kulminacija tapo 
draugiškiausio kolektyvo rinki-
mas. Juo tapo Panevėžio mies-
to neįgaliųjų draugijos kolek-
tyvas, kuriam pereina ir parei-
ga surengti „Draugystės“ šven-
tę kitąmet. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr.

Smagiai nusiteikę kompozicijas iš daržo gėrybių kūrė panevėžiečiai. 

Šventės dalyviai įdėmiai klausėsi garbių svečių sveikinimų.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 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, rugsėjo 23 d. 
9.00 Kobra 11 (29) (kart.) N-7. 

10.00 Prezidentinio lėktuvo užgrobi-
mas (2) (kart.) N-7. 12.00 Namelis pre-
rijose (143) 13.00 Vilniaus geto sunai-
kinimo 70-mečiui. Premjera. Fanios 
Vilnius. 2013 m. 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (16) N-7. 17.00 Kobra 
11 (30) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 19.00 Premjera. Rojus 
Lietuvoj (12). 19.30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20.25 Perlas. 20.30 Pano-
rama. 21.00 LRT ekonomikos forumas. 
Pertraukoje – 22.00 Perlas. 22.30 Va-
karo žinios. 22.45 Užsienio naujie-
nos. 23.00 Dokumentinio kino vaka-
ras. Niekada neužmiršk meluoti. JAV, 
2012 m. (subtitruota). 0.00 Viena byla 
dviem (16) (kart.) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 24 d. 
9.00 Kobra 11 (30) (kart.) N-7. 

10.00 Iškilmingas minėjimas, skirtas 
Vilniaus geto sunaikinimo 70-osioms 
metinėms atminti. Tiesioginė translia-
cija iš LR Seimo. 12.00 Namelis preri-
jose (144) 13.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (kart.). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 18.45 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 19.00 Prem-
jera. Rojus Lietuvoj (13). 19.30 Emi-
grantai. 20.25 Perlas. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 Pi-
nigų karta. Pertraukoje – 22.00 Perlas. 
22.30 Vakaro žinios. 22.45 Užsienio 
naujienos. 23.00 Prisikėlęs faras (7) 
N-7. 0.00 Viena byla dviem (17) (kart.) 
N-7. 1.15 Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, rugsėjo 25 d. 
9.00 Kobra 11 (31) (kart.) N-7. 

10.00 Muzikinis projektas „Auksinis 
balsas“ (kart.). 12.00 Namelis prerijose 
(145). 13.00 Emigrantai. Socialinės do-
kumentikos laida (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Viena byla dviem (18) N-7. 
17.00 Kobra 11 (32) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.25 
Verslas. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 19.00 Premjera. Rojus Lietuvoj 
(14). 19.30 Bėdų turgus. 20.25 Per-
las. 20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio 
centre. 21.30 Lietuva gali. Pertrauko-
je – 22.00 Perlas. 22.30 Vakaro žinios. 
22.45 Užsienio naujienos. 23.00 Pri-
sikėlęs faras (8) N-7. 0.00 Viena byla 
dviem (18) (kart.) N-7. 1.15 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, rugsėjo 26 d. 
9.00 Kobra 11 (32) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (12, 13) (kart.). 
11.00 Pinigų karta. Publicistinė laida 
(kart.). 12.00 Namelis prerijose (146). 
13.00 Bėdų turgus (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.50 Viena byla dviem (19) N-7. 17.00 
Kobra 11 (33) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.25 Vers-
las. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19.00 Premjera. Rojus Lietuvoj (15). 
19.30 Klaidos kaina N-7. 20.25 Perlas. 
20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio cen-
tre. 21.30 Specialus tyrimas. Pertrau-
koje – 22.00 Perlas. 22.30 Vakaro ži-
nios. 22.45 Užsienio naujienos. 23.00 
Apgaulė. Trileris. JAV, 2006 m. N-14. 
1.00 Viena byla dviem (19) (kart.) N-7. 
2.15 Dėmesio centre (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 27 d. 
9.00 Kobra 11 (33) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (14, 15) (kart.). 
11.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (147). 13.00 Klaidos 
kaina. Publicistika. N-7 (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.50 Viena byla dviem (20) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (34) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.25 Verslas. 18.45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 19.00 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 20.25 Perlas. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Perlas. 23.00 Detektyvė 
King (3) N-7. 0.00 Viena byla dviem 
(20) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 28 d. 
6.00 Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų 

turgus. Pokalbių laida (kart.). 7.45 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 

8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. 
Aivenhas (43). 9.25 Keliautojai – lai-
ko valdovai (15). 9.50 Aviukas Šo-
nas (2/31). 10.00 Linksmoji knyga. 
10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 11.30 Septynios Kauno dienos. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Veidas. 
Visa tiesa apie botoksą. Didžioji Brita-
nija, 2011 m. 13.00 Šeštadienio de-
tektyvas. Premjera. Inspektorius Lui-
sas (2/1) N-7. 15.00 Durys atsidaro. 
15.30 Pasaulio panorama. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.05 
Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Lyderių turnyras „Žinių riteriai ir 
damos“. 20.00 Visi namie. 20.25 Per-
las. 20.30 Panorama. 21.00 Muziki-
nis projektas „Auksinis balsas“. 23.00 
Premjera. Tamsioji pusė. Siaubo trile-
ris. JAV, 1993 m. 1.20 Pasaulio doku-
mentika. Veidas. Visa tiesa apie botok-
są. Didžioji Britanija, 2011 m. (kart.). 

Sekmadienis, rugsėjo 29 d. 
6.00 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu (kart., subtitruota). 6.30 Šven-
tadienio mintys. 7.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Girių ho-
rizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 
Nuotykiai elfų šalyje (7). 9.25 Keliauto-
jai – laiko valdovai (16). 9.50 Aviukas 
Šonas (2/32). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija (subtitruota). 10.30 Brolių Grimų 
pasakos. Batuotas katinas (10). 11.45 
Klausimėlis.lt 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Afrika. 3 d. Kongas. 
Didžioji Britanija, 2013 m. (Subtitruo-
ta). 13.00 Detektyvo klasika. Mis Mar-
pl. Čimnizo pilies paslaptis. Didžioji Bri-
tanija, 2010 m. N-7. 15.00 Istorijos de-
tektyvai. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 16.45 Šiaurie-
tiškas būdas. 13 d. 17.15 Klausimėlis.lt 
17.30 Stilius. 18.30 Nacionalinis šokio 
talentų projektas „Šok“. 20.30 Panora-
ma. 20.45 Savaitė. 21.15 Mūsų laisvės 
metai – 1997. 23.15 Detektyvo klasi-
ka. Mis Marpl. Čimnizo pilies paslaptis. 
Didžioji Britanija, 2010 m. N-7 (kart.). 

Pirmadienis, rugsėjo 23 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibinų 

dresuotojai (6) (kart.) N-7. 7.25 Simp-
sonai (5) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (89) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1737). 10.00 Moterys meluoja geriau 
(95, 96) N-7. 11.05 Kadetė Kelė. Kome-
dija. JAV, Kanada, 2002 m. 13.30 Ra-
gai ir kanopos sugrįžta (2). 14.00 Sli-
binų dresuotojai (7) N-7. 14.30 Simp-
sonai (6) N-7. 15.00 Natalija (164) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (2) N-7. 17.00 
TV Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė (11) N-7. 20.00 Gyvenimas 
yra gražus N-7. 20.30 Farai N-7. 21.00 
Pasmerkti 2 (13) N-7. 21.35 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Kerštas (18) N-14. 
23.00 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba (117) N-14. 0.00 Las Vegasas (5) 
N-14. 1.00 Daktaras Hausas (6) N-14. 
1.55 Gelbstint Greisę (19) N-14. 2.45 
Lujis (13) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 24 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibinų 

dresuotojai (7) (kart.) N-7. 7.25 Simpso-
nai (6) (kart.) N-7. 7.55 Meilės triumfas 
(90) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1738). 
10.00 Moterys meluoja geriau (97) N-7. 
10.30 Moterys meluoja geriau (98) N-7. 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 11.30 TV 
Pagalba N-7. 12.24 Didvyrių draugužiai 
(36). 12.55 Maksas Stilas (6). 13.30 
Ragai ir kanopos sugrįžta (3). 14.00 Sli-
binų dresuotojai (8) N-7. 14.30 Simp-
sonai (7) N-7. 15.00 Natalija (165) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (3) N-7. 17.00 
TV Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė (12) N-7. 20.00 Prieš srovę 
N-7. 21.00 Pasmerkti 2 (14) N-7. 21.35 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Transporte-
ris (4) N-14. 23.00 CSI kriminalistai (4). 
N-7. 0.00 Las Vegasas (6) N-14. 1.00 
Daktaras Hausas (7) N-14. 1.55 Kal-
tės kaina (1) N-14. 3.00 Lujis (1) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 25 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibinų 

dresuotojai (8) (kart.) N-7. 7.25 Simp-
sonai (7) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (91) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1739). 10.00 Moterys meluoja geriau 
(99) N-7. 10.30 Moterys meluoja ge-
riau (100) N-7. 11.00 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 11.30 TV Pagalba N-7. 12.24 
Didvyrių draugužiai (37). 12.55 Maksas 
Stilas (7). 13.30 Ragai ir kanopos su-

grįžta (4). 14.00 Slibinų dresuotojai (9) 
14.30 Simpsonai (8) N-7. 15.00 Nata-
lija (166) N-7. 16.00 Nepaklusni širdis 
(4) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 17.55 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Moterų laimė (13) N-7. 
20.00 Motina ir du sūnūs (3) N-7. 20.30 
Opiumas liaudžiai N-7. 21.00 Pasmerk-
ti 2 (15) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Vikingų loto. 22.05 Elementaru 
(2) N-14. 23.05 CSI Niujorkas (1) N-7. 
0.05 Las Vegasas (7) N-14. 1.05 Dak-
taras Hausas (8) N-14. 1.55 Kaltės kai-
na (2) N-14. 2.55 Lujis (2) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 26 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Sli-

binų dresuotojai (9) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (8) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (92) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1740). 10.00 Moterys meluoja ge-
riau (101) N-7. 10.30 Moterys meluo-
ja geriau (102) N-7. 11.00 Kvieskite 
daktarą! N-7. 11.30 TV Pagalba N-7. 
12.25 Didvyrių draugužiai (38). 12.55 
Maksas Stilas (8). 13.30 Ragai ir ka-
nopos sugrįžta (5). 14.00 Slibinų dre-
suotojai (10) N-7. 14.30 Simpsonai (9) 
v 15.00 Natalija (167) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (5) N-7. 17.00 TV Pa-
galba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų 
laimė (14) N-7. 20.00 Humoro gran-
dų šou. 21.00 Pasmerkti 2 (16) N-7. 
21.35 TV3 vakaro žinios. 22.00 Kobra 
11 (3) N-7. 23.05 Kaulai (2) N-7. 0.05 
Las Vegasas (8) N-14. 1.05 Daktaras 
Hausas (9) N-14. 2.00 Kaltės kaina (3) 
N-14. 2.55 Lujis (3) N-7. 

Penktadienis, rugsėjo 27 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibi-

nų dresuotojai (10) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (9) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (93) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1741). 10.00 Moterys meluoja geriau 
(103) N-7. 10.30 Moterys meluoja ge-
riau (104) N-7. 11.00 Kvieskite daktarą! 
N-7. 11.30 TV Pagalba (73) (kart.) N-7. 
12.25 Didvyrių draugužiai (39). 12.55 
Maksas Stilas (9). 13.30 Ragai ir ka-
nopos sugrįžta (6). 14.00 Slibinų dre-
suotojai (11) N-7. 14.30 Simpsonai (10) 
N-7. 15.00 Natalija (168) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (6) N-7. 17.00 TV 
Pagalba (15) (kart.) N-7. 17.55 Žvaigž-
džių dešimtukas (154). 18.30 TV3 ži-
nios (104). 19.30 Aukštyn. Animacinis 
f. šeimai. JAV, 2009 m. 21.20 Geleži-
nis žmogus. Veiksmo f. JAV, 2008 m. 
N-14. 23.55 Neperšaunamas vienuo-
lis. Veiksmo komedija. JAV, Kanada, 
2003 m. N-14. 1.55 Brangusis Džonai. 
Romantinė drama. JAV, 2010 m. N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 28 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (20). 7.30 Bai-
lus voveriukas (23). 8.00 Simpsonai (7) 
N-7. 8.30 Sportuok su mumis. 9.00 Sta-
tybų TV. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Svajonių sodai. 11.00 Šnipė Harieta. 
Komedija. JAV, 1996 m. 13.05 Šni-
pų vaikučiai 3. Žaidimo pabaiga. Nuo-
tykių f. JAV, 2003 m. 14.45 Pasivaikš-
čiojimas debesyse. Romantinė drama. 
JAV, Meksika, 1995 m. N-7. 16.50 Mo-
derni šeima (11) N-7. 17.20 Kastlas (7) 
N-7. 18.20 Eurojackpot. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Romeo ir Džiuljeta. 21.15 
Karibų piratai. Ant keistų bangų. Nuoty-
kių f. JAV, 2011 m. N-7. 0.05 Aukštasis 
žmogus. Kriminalinė drama. JAV, Ka-
nada, Prancūzija, 2012 m. N-14. 2.05 
Geležinis žmogus. Veiksmo f. JAV, 
2008 m. N-14. 

Sekmadienis, rugsėjo 29 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (21). 7.30 Bai-
lus voveriukas (24). 8.00 Simpsonai 
(8) N-7. 8.30 Sportuok su mumis (2). 
9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Laikas keis-
tis. 10.00 Beatos virtuvė. 11.00 Ra-
mona ir Bizė. Komedija. JAV, 2010 m. 
N-7. 13.05 Armijoje. Komedija. JAV, 
1994 m. N-7. 15.00 Viliojimo menas. 
Romantinė komedija. Airija, Vokieti-
ja, 2004 m. N-7. 16.50 Moderni šeima 
(12) N-7. 17.20 Kastlas (8) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komenta-
rai. 19.30 X Faktorius. 21.10 Maksima-
li bausmė. Trileris. JAV, 2012 m. N-14. 
23.20 Pažintis su šmėklomis. Siaubo f. 
JAV, 2012. S. 1.05 Pasivaikščiojimas 
debesyse. Romantinė drama. JAV, 
Meksika, 1995 m. N-7. 

Džeris (17). 7.20 Na, palauk! (10). 7.30 
Karlsonas sugrįžo. Animacinis f. Ru-
sija, 1970 m. 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (118) N-7. 8.50 Lobiai O.K. 
Veiksmo ir nuotykių komedija. Rusija, 
2012 m. (kart.) N-7. 10.55 Vėl septy-
nioliko. Nuotykių f. JAV, 2009 m. (kart.) 
N-7. 12.55 Na, palauk! (11). 13.05 Tre-
jetas iš Rūgpienių kaimo. Animacinis f. 
Rusija, 1978 m. 13.25 Dreikas ir Džo-
šas (57). 13.55 Kung Fu Panda (2). 
14.25 Auklė (89). 15.00 Uždrausta 
meilė (32) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis (48). 
18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.20 Nuo...Iki.... 21.00 Krimina-
linė Lietuva N-7. 21.21 Žinios. Vers-
las. 22.00 VAKARO SEANSAS Rūks-
tantys tūzai 2. Žudikų puota. Veiksmo 
f. JAV, Kanada, 2009 m. N-14. 23.45 
Havajai 5.0 (16) N-7. 0.40 Taikinys (2) 
N-7. 1.35 Išrinktieji (82) N-14. 

Antradienis, rugsėjo 24 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (35). 6.50 Tomas ir 
Džeris (18). 7.20 Na, palauk! (11). 
7.30 Trejetas iš Rūgpienių kaimo. Ani-
macinis f. Rusija, 1978 m. 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (119) N-7. 8.50 
Havajai 5.0 (24) (kart.) N-7. 9.45 Ko-
misaras Aleksas (1) (kart.) N-7. 10.45 
Lietuvos balsas (kart.). 12.55 Na, pa-
lauk! (12). 13.05 Žiema Rūpgienių 
kaime. Animacinis f. Rusija, 1984 m. 
13.25 Dreikas ir Džošas (58). 13.55 
Kung Fu Panda (3). 14.25 Auklė (90). 
15.00 Uždrausta meilė (33) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 18.00 Namai, 
kur širdis (49). 18.45 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 K11. Komi-
sarai tiria. Paštininko apiplėšimas N-7. 
21.00 Kriminalinė Lietuva N-7. 21.21 
Žinios. Verslas. 22.00 VAKARO SE-
ANSAS Ugnies siena. Kriminalinis tri-
leris. Australija, JAV, 2006 m. N-7. 0.15 
Havajai 5.0 (17) N-7. 1.10 Taikinys (3) 
N-7. 2.05 Išrinktieji (1) N-14. 

Trečiadienis, rugsėjo 25 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (36). 6.50 Tomas ir 
Džeris (19). 7.20 Na, palauk! (12). 
7.30 Žiema Rūpgienių kaime. Anima-
cinis f. Rusija, 1984 m. 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (120) N-7. 8.50 
Auklė (89, 90) (kart.). 9.50 Valanda 
su Rūta (kart.). 11.20 KK2 penktadie-
nis (kart.) N-7. 12.55 Na, palauk! (13). 
13.15 Atsargiai, beždionėlės! Anima-
cinis f. 13.25 Dreikas ir Džošas (59). 
13.55 Kung Fu Panda (4). 14.25 Auklė 
(91). 15.00 Uždrausta meilė (34) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 
Namai, kur širdis (50). 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 K11. 
Komisarai tiria. Mirtina šeimos drama 
N-7. 21.00 Kriminalinė Lietuva N-7. 
21.21 Žinios. Verslas. 21.35 Renka-
mės Europą. 22.00 VAKARO SEAN-
SAS Smurto istorija. Kriminalinis trile-
ris. JAV, Vokietija, 2005 m. N-14. 0.05 
Havajai 5.0 (18) N-7. 1.00 Taikinys (4) 
N-7. 1.55 Išrinktieji (2) N-14. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 26 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (37). 6.50 Tomas ir 
Džeris (20). 7.20 Na, palauk! (13). 
7.40 Atsargiai, beždionėlės! Animaci-
nis f. 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (121) N-7. 8.50 Didingasis amžius 
(5) (kart.) N-7. 10.55 Nuo...Iki... (kart.). 
11.35 K11. Komisarai tiria. Paštininko 
apiplėšimas (kart.) N-7. 12.15 K11. 
Komisarai tiria. Mirtina šeimos drama 
(kart.) N-7. 12.55 Na, palauk! (14). 
13.15 Beždžionėlės, pirmyn! Anima-
cinis f. 13.25 Dreikas ir Džošas (60). 
13.55 Kung Fu Panda (5). 14.25 Au-
klė (92). 15.00 Uždrausta meilė (35) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
18.00 Namai, kur širdis (51). 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.00 Kriminalinė Lietuva N-7. 
21.21 Žinios. Verslas. 22.00 Judantis 
objektas (8) N-7. 23.00 Paskutinė tvir-
tovė (7) N-7. 0.00 Havajai 5.0 (19) N-7. 
0.55 Ties riba (18) N-14. 1.50 Sveika-
tos ABC (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 27 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (38). 6.50 Tomas ir 
Džeris (21). 7.20 Na, palauk! (14). 
7.40 Beždžionėlės, pirmyn! Animaci-
nis f. 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (122) N-7. 8.50 Didingasis amžius 
(6) (kart.) N-7. 10.55 Judantis objek-
tas (8) (kart.) N-7. 11.55 Paskutinė 
tvirtovė (7) (kart.) N-7. 12.55 Na, pa-
lauk! (15). 13.15 Beždžionėlės ir plė-
šikai. Animacinis f. 13.25 PREMJERA 
Nugalėtoja (1). 13.55 Kung Fu Panda 
(6). 14.25 Auklė (93). 15.00 Uždraus-

ta meilė (36) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Ponas Bynas (9) 
N-7. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 penktadienis N-7. 21.00 PENK-
TADIENIO BOMBA Aš esu legenda. 
Veiksmo trileris. JAV, 2007 m. N-7. 
22.55 Slenkstis. Veiksmo trileris. JAV, 
2006 m. N-14. 0.50 Pjūklas 6. Siaubo 
f. Australija, Didžioji Britanija, JAV, Ka-
nada, 2009 m. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 28 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (7). 6.55 Garfildas (97, 
98). 7.20 Policijos akademija (14). 7.45 
Keista šeimynėlė (7). 8.10 Ogis ir tara-
konai (37-39). 8.35 Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova (11). 9.00 Po-
nas Bynas (9) (kart.) N-7. 9.30 Padė-
kime augti. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Beprotiškiausios melodijos. Nuotykiai 
tęsiasi. Veiksmo ir nuotykių komedi-
ja. JAV, Vokietija, 2003 m. 11.50 Be-
veik didvyriai. Nuotykių komedija. JAV, 
1998 m. N-7. 13.40 Kur aš jį mačiau? 
Animacinis f. Rusija. 13.50 Kiaulė tau-
pyklė. Animacinis f. Rusija. 14.00 Ko-
misaras Aleksas (2) N-7. 15.00 Di-
dingasis amžius (7) N-7. 17.00 Vieš-
butis Grand Hotel (25) N-7. 18.45 Ži-
nios. 19.00 Lietuvos balsas. 21.15 SU-
PERKINAS Ponas ir ponia gangsteriai. 
Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. N-7. 
23.20 PREMJERA Bernis. Kriminalinė 
komedija. JAV, 2011 m. N-7. 1.25 Aš 
esu legenda. Veiksmo trileris. JAV, 
2007 m. (kart.) N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 29 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (8). 6.55 Garfildas (99, 
100). 7.20 Policijos akademija (15). 
7.45 Keista šeimynėlė (8). 8.10 Ogis 
ir tarakonai (40-42). 8.35 Benas Te-
nas prieš ateivius. Lemiama kova (12). 
9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir 
bites. 10.00 KINO PUSRYČIAI Kito-
kia Pelenės istorija. Romantinė kome-
dija. JAV, Kanada, 2008 m. N-7. 11.45 
PREMJERA Julie ir Julia. Romantinė 
komedija. JAV, 2009 m. N-7. 14.05 
Komisaras Aleksas (3) N-7. 15.00 Di-
dingasis amžius (8) N-7. 17.00 Ne 
vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 
Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Lie-
tuvos komiko vakaras. 22.10 AUKSI-
NIS SEKMADIENIO KINAS. PREM-
JERA Bjauri tiesa. Romantinė kome-
dija. JAV, 2009 m. N-14. 0.05 Maveri-
kas. Veiksmo komedija. JAV, 1994 m. 
2.35 Ponas ir ponia gangsteriai. Veiks-
mo komedija. JAV, 2010 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 23 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis 
(kart.) N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. 
Nežabotos laimės siekimas. Romanti-
nė drama. Austrija, Vokietija, 2011 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis 
(117) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (5). 
15.30 Tikri pabaisos (6). 16.00 Praga-
ro virtuvė (6) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Lie-
jyklos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Prajuokink mane 
N-7. 21.30 Meilė trunka trejus metus. 
Romantinė komedija. Belgija, Prancū-
zija, 2011 m. N-14. 23.35 Sostų karai 
(2) N-14. 0.40 Liejyklos gatvė (kart.) 
N-7. 1.40 Kalbame ir rodome (kart.) 
N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Antradienis, rugsėjo 24 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Mistinės istori-
jos (kart.) N-7. 9.00 Žandaras iš San 
Tropezo. Komedija. Italija, Prancūzi-
ja, 1964 m. (kart.) N-7. 11.00 Pasikly-
dusi širdis (118) N-7. 12.00 Kalbame 
ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos ga-
tvė (kart.) N-7. 15.00 Narutas. Viesulo 
kronikos (6). 15.30 Tikri pabaisos (7). 
16.00 Pragaro virtuvė (7) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.30 
Žinios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra 
kaip yra N-7. 21.30 Namai namučiai. 
Komedija. JAV, 2009 m. N-14. 23.20 
Gyvi numirėliai (2) N-14. 0.20 Liejyklos 
gatvė (kart.) N-7. 1.20 Kalbame ir ro-
dome (kart.) N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugsėjo 25 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Šv.Triniano mokykla 2. Di-
rektorės aukso legenda. Nuotykių ko-
medija. Didžioji Britanija, 2009 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis 
(119) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (7). 
15.30 Tikri pabaisos (8). 16.00 Praga-
ro virtuvė (8) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Lie-
jyklos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 Babelis. Drama. JAV, Meksika, 
Prancūzija, 2006 m. N-14. 0.20 Liejy-
klos gatvė (kart.) N-7. 1.20 Kalbame ir 
rodome (kart.) N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 26 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacio-

nalinė loterija. 7.03 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 9.00 Pavojingi susitikimai 
(4) (kart.) N-7. 10.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis 
(120) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (8). 
15.30 Tikri pabaisos (9). 16.00 Praga-
ro virtuvė (9) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Lie-
jyklos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 Mirtinas numeris. Trileris. Aus-
tralija, Didžioji Britanija, 2007 m. N-14. 
23.35 Karo vilkai. Likvidatoriai 2 (2) 
N-14. 0.35 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
1.35 Kalbame ir rodome (kart.) N-7. 
2.30 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugsėjo 27 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
11.00 Pasiklydusi širdis (121) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 15.00 Na-
rutas. Viesulo kronikos (9). 15.30 Tikri 
pabaisos (10). 16.00 Pragaro virtuvė 
(10) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos ga-
tvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Meilė ir 
kitos nelaimės. Romantinė komedi-
ja. Didžioji Britanija, Prancūzija, 2006 
m. N-7. 21.45 Amerikietiškos imty-
nės (35) N-14. 22.45 Dredas. Veiks-
mo f. Didžioji Britanija, Indija, JAV, Pi-
etų Afrika, 2012 m. N-14. 0.35 Mirti-
nas numeris. Trileris. Australija, Di-
džioji Britanija, 2007 m. (kart.) N-14. 
2.30 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 28 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip yra 

(kart.) N-7. 8.00 Galileo. 8.30 Cukrus 
N-7. 9.00 Nerealu! N-7. 9.30 Apie žū-
klę. 10.00 Narutas. Viesulo kronikos (5, 
6) (kart.). 11.00 Galiūnų čempionų ly-
gos etapas Portugalijoje. 12.00 Žmo-
gus prieš gamtą. Borneo džiunglės (2) 
N-7. 13.00 Dviračio šou (kart.). 14.00 
Prajuokink mane (kart.) N-7. 15.00 
Jūrų velniai (11) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Svotai (2) N-7. 
18.00 Ekstrasensų mūšis N-7. 19.00 
Savaitės kriminalai N-7. 19.30 Žan-
daras Niujorke. Komedija. Italija, Pran-
cūzija, 1965 m. N-7. 21.40 MANO HE-
ROJUS. Miesto teisingumas. Veiksmo 
trileris. JAV, 2007 m. N-14. 23.40 AŠ-
TRUS KINAS. Keliautojas. Siaubo f. 
JAV, 2007 m. N-14. 1.35 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugsėjo 29 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (31). 6.30 Televi-
trina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 8.00 
Galileo. 8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 
Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje. 
10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Svei-
katos kodas. 12.00 PLĖŠRŪNAI. Pa-
vojingi susitikimai. Laukiniai vakarai (5) 
N-7. 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Sveikini-
mai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Daktaras Tyrsa (19) N-7. 18.00 
Mistinės istorijos N-7. 19.00 MEILĖS 
ISTORIJOS. Rosamunde Pilcher. Bal-
tosios balandės paslaptis. Romantinė 
drama. Vokietija, 2012 m. N-7. 21.00 
RUSŲ KINAS. Miražas. Veiksmo f. Ru-
sija, 2008 m. N-7. 22.45 Popiežius Bor-
džija. Biografinis filmas. Ispanija, 2006 
m. N-14. 1.40 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Pirmadienis, rugsėjo 23 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (34). 6.50 Tomas ir 
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Įvairenybės

Kryžiažodis „Gandras“
Vertikaliai: 1. Žymi Lietuvos dvirati-

ninkė. 2. Ertmė organe, atsiradusi suirus 
audiniui. 3. Juokai, pokštai. 4. Krikščionių 
tikėjimo simbolis. 5. Ilgas ispanų sulen-
kiamas peilis. 7. Savivaliavimas, sauva-
lė. 8. Pajamų ir išlaidų santykis. 10. Seno-
vės graikų mitologijoje – daugiaakis mil-
žinas sargas. 12. Izraelio smulki mone-
ta. 17. Riterio padėjėjas. 18. Knygų mėgė-
jas, vertintojas, rinkėjas. 20. Senovės pa-
būklas sienoms daužyti. 21. Gyvenamoji 
vieta. 22. Senovės romėnų mitologijoje – 
trys keršto ir bausmės deivės. 23. Turtingo 
musulmono santuokinės ir nesantuokinės 
žmonos. 29. Varyti agitaciją, raginti, ska-
tinti. 30. Pirmosios lietuviškos knygos au-
torius. 31. Mokymo įstaigos tipas. 32. Yra 
..., kur upės teka. 33. Vaisius. 34. Miestas, 
kuriame buvo nužudytas JAV preziden-
tas Kenedis. 35. Namelis paukščiams pe-
rėti. 36. Besarmatis. 37. Labai užkrečiama 
epideminė liga. 

Kryžiažodžio „Kirai“ atsakymai: 
(„Bičiulystė“, Nr. 36)

Vertikaliai: 1. Libanas 2. Dalasas 3. Meistras 4. Dargana 5. Varpinė 7. Sidabras 
6. Paskaita 10. Manai 12. Maras. 17. Spiritizmas 18. Adventizmas 20. Milanas 21. Eta-
žerė 22. Taurelė 23. Idealas 29. Statutas 30. Irstytis 31. Balerina 32. Šalis 33. Bananas 
34. Barakas 35. Snausti 36. Kėbulas 37. Vinys.

Horizontaliai: 6. Kiras 9. Batai 11. Ridikas 13. Šamanas 14. Egiptas 15. Santa-
ka 16. Šapalas 18. Anonsas 19. Spartakiada 24. Viktoras 25. Adelaidė 26. Braižyti 27. 
Įtariant 28. Kaprizas 30. Insultas 34. Baranauskas 38. Sadamas 39. Indėlis 40. Kume-
lys 41. Titanas 42. Rutulys 43. Dagilis 44. Lašas 45. Otsas. „Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Skaudūs likimo 
smūgiai nepalaužė  

ir suteikė ryžto
Iš Šiaurės Airijos kilęs Markas Polokas – tikras vilties ir dva-
sinės stiprybės pavyzdys. 37-erių metų vyras įveikia gy-
venimo išbandymus ir neabejoja, kad tai, kas vis dar ne-
įmanoma, rytoj gali tapti realybe. Aklas, nuo juosmens 
paralyžiuotas vyras nenuleidžia rankų ir kuo galėdamas 
prisideda prie stuburo pažeidimų gydymo, dalijasi žinio-
mis ir įkvepia kitus tikėti.

Gyvenimo nuopuoliai ir 
pakilimai

Viena akimi Markas apa-
ko būdamas vos penkerių. Kita 
nustojo matyti sulaukęs 22-ejų 
metų, atšokus tinklainei. Tuokart 
jaunas ir optimizmo bei jėgų ku-
pinas vaikinas įveikė jį apniku-
sią depresiją ir ėmėsi beprotiškų 
žygių, kad sau ir kitiems įrodytų, 
jog gali. Jis dalyvavo maratonuo-
se, kopė į kalnus, plaukė – darė 
viską, ką buvo daręs iki apakda-
mas. 2009-aisiais Markas tapo 
pirmuoju aklu žmogumi, daly-
vavusiu lenktynėse į Pietų aši-
galį slidėmis. Tai buvo 22 dienų 
kelionė, kurios metu temperatū-
ra nukrisdavo ir iki 50 laipsnių 
šalčio. Dar po metų jis dalyvavo 
regatoje, kurioje kartu su koman-
dos nariais įveikė 1,4 tūkst. my-
lių atstumą. Apie jį sužinoję įta-
kingų kompanijų, įvairių labda-
ros organizacijų atstovai kvies-
davosi Marką, kad žmonės ga-
lėtų išgirsti jo mintis. Jis kartu 
su vienu režisieriumi net išlei-
do motyvuojančią ir įkvepiančią 
knygą. Tuo metu, pasak Marko, 
jis išgyveno didžiulį pakilimą ir 
atrodė, kad gyvenimas yra sė-
kmingas. Šį įspūdį stiprino ir su-
planuotos vestuvės. Iki jų tebuvo 
likęs vos mėnuo.

Ir vėl nuopuoliai...
Tą dieną vyras su bičiulių ko-

manda dalyvavo Anglijos kara-
liškoje regatoje. Jo sužadėtinė Si-
mona Džordž – teisininkė ir ra-
šytoja – rūpinosi vestuvių rei-
kalais ir buvo išvykusi iš namų. 

Naktį po regatos namuose Mar-
kas buvo vienas. Tos nakties įvy-
kiai iki šiol lieka neįminta mįsle. 
Niekas nematė, kas nutiko vidu-
je, tačiau vyras iškrito per antro-
jo aukšto miegamojo langą. Pana-
šu, kad rimtai susižeidusio Mar-
ko gyvybę išgelbėjo tik tai, kad 
mįslinga nelaimė nutiko jį parve-
žusiems bičiuliams dar nespėjus 
išeiti iš kiemo. Jie iškvietė greitąją 
pagalbą ir palaikė vyro kvėpavi-
mą kol atvyko medikai. Markui 
buvo nustatytas rimtas nugaros 
smegenų pažeidimas, jis buvo 
paralyžiuotas nuo juosmens – 
taip jo gyvenimas apsivertė aukš-
tyn kojom dar kartą.

Negalios nevienodos
Pasak Marko, gydytojai nesa-

kė ir nesako, kad jis nebevaikš-
čios. Taip yra dėl to, kad nugaros 
smegenų pažeidimų įvairovė ir 
jų gydymo galimybės nuolat ple-
čiasi ir net geriausi specialistai 
nežino, kaip toli pažengs moks-
las ir kaip ateityje bus galima pa-
dėti žmonėms. Marko teigimu, 
aklumas ir paralyžius, kaip dvi 
negalios, gerokai skiriasi. Iš pra-
džių vyrui atrodė, kad būti pa-
ralyžiuotam nebus taip nejau-
ku, kaip aklam. Jis klydo. Pasak 
Marko, paralyžius slepia daugy-
bę dalykų, apie kuriuos žmonės 
paprastai nekalba – tai ir šlapi-
mo pūslės problemos, širdies li-
gos, kraujotakos sutrikimai. Tai 
ir infekcijų rizika, ir vaistų po-
reikis, žodžiu – daug daugiau 
nei tiesiog nejausti kojų. Bet yra 
ir kitų šių dviejų negalių skirtu-

Neįgaliam 
keleiviui – jokio 

dėmesio
Neįgaliojo vežimėliu judantis 

amerikietis Barakas Kananas padavė 
į teismą vienos didžiausių pasaulyje 
skrydžių bendrovių „Delta Airlines“ 
darbuotojus, kurie nepadėjo jam iš-
lipti iš lėktuvo. Praėjusių metų liepą 
B.Kananas susiruošė skristi iš Havajų 
į Masačiusecą. Pirkdamas bilietą vy-
riškis informavo skrydžių bendrovę, 
kad jam reikės papildomos pagal-
bos. B.Kananas 2000 m. pateko į au-
tomobilio avariją ir nuo to laiko juda 
neįgaliojo vežimėliu. Skrydžių ben-
drovės darbuotojai užtikrino, kad 
vyrui bus suteikta reikalinga pagal-
ba. Sunkumų įlipti į lėktuvą nebu-
vo – išskrendant keleiviai buvo lai-
pinami per vadinamąją rankovę, ta-
čiau atskridus į Masačiusecą neįga-
liajam teko rankomis sliuogti trapu 
iki savo vežimėlio. Analogiška situ-
acija susiklostė ir grįžtant į Havajus, 
tik čia skrydžių bendrovės darbuo-
tojai ant trapo patiesė kartono lakš-
tą, „kad neišsiteptų drabužiai“. Grį-
žęs namo B.Kananas parašė skun-
dą „Delta Airlines“, jam buvo pasiū-
lyta 100 dolerių kompensacija ir ga-
limybė nemokamai skristi 25 tūkst. 
oro mylių. Šis pasiūlymas amerikie-
čiui pasirodė nepakankamas. Teis-
mo procesas, kurio „Delta Airlines“ 
nekomentuoja, tebevyksta.

Maudynės jūroje – 
be pagalbos

Graikijos neįgalieji nuo šiol gali 
mėgautis visais poilsio prie jūros 
malonumais – šalies konstruktoriai 
sukūrė įrenginį, kuris padeda ra-
teliais judančiam žmogui patekti į 
vandenį be pagalbos. Įrenginį, pa-
vadintą „Seatrac“, sudaro ant 20 m il-
gio bėgių sumontuotas krėslas. Vie-
nas bėgių galas sumontuojamas ant 
kranto, kitas – vandenyje. 

Norinčiajam išsimaudyti užten-
ka atsisėsti į krėslą ir šis pats bėgiais 
nurieda į vandenį, o išsimaudžius 
išveža neįgalųjį ant kranto. Įrengi-
nys naudoja saulės bateriją ir tai la-
bai supaprastina jo eksploataciją. 
Graikai tikisi, kad šis išradimas pa-
skatins į šalies paplūdimius atvykti 
daugiau neįgalių turistų. Išradimu 
jau susidomėjo ir kitos šalys: Kroa-
tija, Prancūzija, Izraelis bei Jungti-
niai Arabų Emyratai.

Ko nepadarysi dėl 
rekordo

Norėdamas būtinai patekti į Gi-
neso rekordų knygą, 59 m. bulga-
ras Janė Petkovas leidosi užrišamas 
maiše ir taip nuplaukė daugiau kaip 
2 km. Vyras šį atstumą įveikė Ori-
do ežere Makedonijos pietuose. 
J.Petkovas plaukė lindėdamas orui 
laidžiame maiše. Be to, jo rankos 
buvo pririštos prie kūno. Plaukda-
mas nugara, vyriškis įveikė distanci-
ją per 2 val. ir 55 min. Ar pasiekimas 
tikrai bus įrašytas į Gineso rekordų 
knygą, kol kas neaišku, nes vietoje 
nebuvo oficialaus rekordų biblijos 
atstovo. Tačiau organizatoriai tikina, 
jog buvo laikomasi visų sąlygų, kad 
rekordas būtų pripažintas.

Horizontaliai: 6. Smėlyno spygliuo-
čių miškas. 9. Požeminė ertmė. 11. Stam-
bus paukštis ilgomis kojomis, ilgu kaklu 
ir snapu. 13. Vokiečių kreipinys į merginą. 
14. Scenos ... nusileido. 15. Ant grindų tie-
siamas sunkus spalvotas audeklas. 16. For-
do markės automobilis. 18. Senas istorinis 
Uzbekijos miestas. 19. Žymus rusų dailinin-
kas marinistas. 224. Kaliausė. 25. Pagarbos 
atidavimas šautuvų salvėmis. 26. Cukrali-
gė. 27. Moters vardas. 28. Kuboje kilęs šo-
kis. 30. Rusijos Adigėjaus autonominės sri-
ties centras. 34. Dygliais apaugusių gyvūnų 
grupė. 38. Burtininkas, žynys. 39. Balti kritu-
liai. 40. Paaugęs jauniklis arklys. 41. Gigan-
tas, stiprios dvasios žmogus, proto, talen-
to milžinas. 42. Lietuvos šachmatų patriar-
chas, pirmasis šalies didmeistris. 43. Civili-
nių ginkluotų sovietų valdžios būrių Lietu-
voje narys. 44. „... ir taika.“ 45. Cheminis ele-
mentas, simbolis K. 

   Sudarė    Henrikas PuSKuNIGIS 

Neįgalieji pasaulyje

mų. Aklumą vyras priima kaip 
nekintamą nuosprendį, bet dėl 
paralyžiaus yra kitaip – mokslo 
pažanga akivaizdi ir yra dide-
lė tikimybė, kad situacija gerės.

Nuotykių troškimą 
pakeitė pastangos padėti 

sau ir kitiems
Vyras pripažįsta, kad susi-

taikyti su nauja negalia nebuvo 
lengva – jį vėl apniko depresija, 
kamavusi ir apakus. Iš jos išsiva-
duoti labiausiai padėjo laiškus 
ėmę rašyti Marko knygos skai-
tytojai. Jis pasakoja, jog žmonės 
citavo ir komentavo įkvepian-
čias jo knygos frazes. Pamažu at-
sigavęs vyras svarstė, kaip norė-
tų gyventi toliau. Markas bandė 
imtis tokių pat beprotiškų žygių, 
kaip anksčiau, bet staiga suvokė, 
jog ankstesnis gyvenimo būdas 
buvo skirtas jo, kaip asmenybės, 
tobulėjimui. Tada vyras sten-
gėsi įrodyti sau ir kitiems, kad 
gali daug. Bet dabar jam reikė-

jo ko kitko. Jis ėmė ieškoti būdų 
padėti panašias traumas paty-
rusiems žmonėms. Pasak Mar-
ko, tam visai nereikia išsiruoš-
ti į Pietų ašigalį. Už atrastą nau-
ją veiklą Markas yra dėkingas jo 
nelaimėje nepalikusiems drau-
gams – jie įkūrė fondą, kurio lė-
šomis Markui buvo nupirktas 
egzoskeletas. Tikima, kad šis iš-
radimas, leidžiantis paralyžiuo-
tiems žmonėms judėti, ateityje 
padės spręsti nugaros smegenų 
pažeidimus patyrusiųjų proble-
mas. Markas kartu su specialis-
tais prisideda tobulinant šį prie-
taisą ir skleidžia žinią apie jį ki-
tiems žmonėms.

Panašu, jog teisūs yra žmo-
nės, teigiantys, jog labiausiai 
mūsų gyvenimas priklauso nuo 
mūsų pačių požiūrio į tai, kas 
nutinka. Kas vienus galutinai 
palaužia, kitus tik įkvepia judė-
ti į priekį ir stengtis. 

Pagal užsienio spaudą parengė 

Viktorija NORKAITĖ
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Prie kūrybos 
šaltinio

Senieji Vilniaus stogai.                                                                  Egidijaus Skipario nuotr.

„Kiekvienas debesis turi auk-
sinį pakraštėlį“, – tokia buvo pir-
moji mintis atvertus naują Auš-
ros Brazaitytės eilėraščių kny-
gelę „Laikas bėga“. Auksinis 
pakraštėlis – tai viltis, sugebėji-
mas pastebėti grožį aplink net di-
džiausiai negandai ištikus. Juk ir 
prasideda toji knygelė eilėraščio 
„Tavo gimimo dienai“ eilutėmis:

Dangaus pakraštėly tau saulė su-
švyti
Tais metais, kurie praeity. 

Svarbiausia A.Brazaitytės ei-
lėraščių tema – praeinantis lai-
kas. Ne veltui rinkinys pavadin-
tas „Laikas bėga“ (gražiausiai 
tai išsakoma eilutėmis: „O me-
tai bėgs į praeities šešėlius“; „Grei-
tai bėga gyvenimo metai – / Jie iš-
nyksta kaip ryto sapnai.“). Gyve-
nimas lyginamas su keliu („vis 
eina į priekį“), su upe, kuri nu-
sineša metus, su knyga, iš kurios 
nieko neišbrauksi. Viskas vertin-
ga, net jei kadaise buvo skau-
du tai patirti. Atsigręžus į pra-
eitį lieka tik šviesūs prisimini-
mai, apima švelnus graudumas 
ir suvokimas, kad tokia yra pa-
tirties kaina:

Gyvenimas tas juk ne rožėmis klotas,
Daug ašarų, skausmo, kančių...

Ištverti reiks viską, o ašaros tviska
Ir liejas rasos lašeliu. 

Šiame eilėraštyje subtiliai 
apčiuoptas didžiulis kontrastas 
tarp to, ką žmogui tenka patir-
ti, ir kaip į tuos sunkumus rea-
guojama: „reiks viską ištverti“, 
o ašarų nedaug – tik tviskantis, 
skaidrus rasos lašelis, galbūt nu-
brauktas paslapčia, kol dar nie-
kas nepastebėjo. O paskui at-
keliavęs į tekstus – kaip ato-
dūsis ar paguoda. Panašus, tei-
kiantis stiprybės, turbūt ir kas-
metis, autorei įprastas kalėdi-
nis palinkėjimas: „Įžiebkime žva-
kei mažą kibirkštėlę, / Kad grįžtų į 
žemę šviesa.“ 

A.Brazaitytės eilėraščiai ku-
pini gyvenimo išminties, kurią 
norisi perduoti tiek šalia esan-
tiems artimiesiems, tiek skaity-
tojui, kuris tą rinkinį paims į ran-
kas. Todėl daugumą tekstų gali-
ma pavadinti ir dialogais: tiek su 
gyvais bičiuliais, tiek su tais, ku-
rie jau išėjo Anapilin. Daug jau-
trių žodžių skiriama mirusiai 
mamai: „Baltuoju angelu pavirtus, 
/ Tu saugok iš dangaus aukštybių.“ 
Kad ir kiek metų žmogus gyven-
tų, jo išėjimas visada bus „per 
anksti“, juk dar tiek nepadaryta, 
neišmokyta... Ir štai tenka moky-
tis gyventi jau be jo („Nepalūžau 
be tavęs, Mamyte, / Nors skaudu ir 
be galo sunku“), tik tyliai nubrau-
kiant ašarą.

Rinkinyje esama nemažai 
įvairioms progoms rašytų eilė-
raščių, sveikinimų. Juos neabe-
jotinai gera skaityti tiems, ku-
riems tiesiogiai buvo skirti (gal 
geram draugui ar draugei, bro-
liui 50-mečio proga...), o skaity-
tojai, kurie neturi gebėjimų dai-
liai rimuoti, gal aptiks eilučių, 
kurias patys mielai įrašys į svei-
kinimo atviruką (tik jiems rei-
kėtų nepamiršti – jei persirašo-
te tekstus, būtinai nurodykite, 
kas jų autorius). Taigi rinkinėlis 
turi praktinę vertę. Tiesa, norėtų-

si, kad proginiuose eilėraščiuo-
se matytųsi ir žmogaus, kuriam 
jie skirti, individualios savybės, 
juk tikriausiai ne vien apie bro-
lį galima pasakyti: „Tau netrukdo 
niekas dirbti ir sportuoti, / Kiek tik-
tai gali, kiek turi jėgų.“ Nemažai 
tokių eilėraščių tampa panašūs 
vienas į kitą, todėl neišvengia-
ma monotonijos. Tam tikra mo-
notonija atsiranda ir tuose teks-
tuose, kur žmogaus išgyvenimai 
nuolatos lyginami su metų laikų 
kaita – meilė atbunda kiekvieną 
pavasarį, „žiedais nusagstytą“, o 
atstumti jausmai dvelkia gilaus 
rudens ar žiemos mėnesių šalčiu:

Gal žvarbai tu nuo vėjų palaukės,
Draskė plaukus ledinė pūga.    

Toks tas gyvenimas, išskai-
tomas iš tekstų: nujaučiama, kad 
sunku, kad prošvaisčių nedaug, 
bet kabinamasi į kiekvieną švie-
sų išgyvenimą, ypač santykius 
su kitais žmonėmis: draugais ar 
mylimuoju, net jei ta meilė – pra-
eityje ar visai be atsako:

Kai viską aplinkui pamiršusi eisiu,
Gyvenimas suksis ratu.
Pavasario rytą, žiedais nusagstytą,
Ne tave – jau kitą myliu. 

Ir dar svarbu paminėti – rin-
kinio autorė yra jurbarkiškė („Tu 
čia, / O Jurbarke, / Trijų lelijų mies-
te.“) Džiugu, kad tai atsispindi ir 
jos eilėraščiuose – minima Kau-
no gatvė (šios knygos recenzen-
tė ten taip pat praleisdavo savo 
vaikystės vasaras, tad puikiai ją 
įsivaizduoja...), pažįstamų upių 
vardai: Nemunas, Mituva, Ims-
rė... Šie vietovardžiai suteikia ei-
lėraščiams daugiau konkretu-
mo, jie tampa savi kilusiems iš tų 
kraštų, o visiems kitiems tai yra 
ženklai, kad tekstų autorė tikrai 
myli savo gimtąjį kraštą ir siekia 
jį įamžinti nepaisant laiko, nusi-
nešančio į užmarštį trapius arti-
mų žmonių gyvenimus.    

Nijolė KVIETKAuSKĖ 

Dangaus pakraštėly

Iš literatų seminaro 
dalyvių kūrybos

o
Kai manęs  
čia nėra
Kai manęs čia nėra,
Aš skleidžiuos netolies
Rūko balto skara,
Skaidrumu debesies.

Kai manęs čia nėra,
Aš alsuoju aplink
Prakaituota kaitra,
Kvepaluotu savim.

Kai nėra čia manęs,
Aš uždusęs lekiu
Ir užmiršęs žvaigždes
Suplasnoju drugiu.

Kai manęs čia nėra,
Aš už medžio slepiuos
Skruzdėlyte dora
Ar bedugne rugiuos.

Kai manęs nebėra,
Aš atgimstu slapčia.
Pasakyk, būk gera, 
Kuo esu ašai čia.

Vaidotas SAuKA
Vilnius

Būsiu
Apkabink mane
Siaučiant žiemai – 
Būsiu
Maža snaige,
Ištirpusia tavam glėby.

Apkabink mane 
Pavasariui pražydus –
Būsiu
Melsva žibuokle,
Tokia gležna, tokia trapia.

Apkabink mane
Vasarai sužydėjus –
Būsiu
Plaštake vienadiene,
Tik nepalaužk sparnų.

Apkabink mane
Auksiniam rudeniui atėjus–
Būsiu...
Nesvarbu, kuo būsiu!
Tik apkabink
Mane! 

Vilija VILKELIENĖ
Kalvarija

Duona
Einu prie krosnies,
Šiandien duonos iškepsiu,
Subersiu miltus į rėtį,
Sausas malkas uždegsiu.

Namus jaukumo pripildo
Stebuklingas ajero kvapas.
Vakaras gamtą užmigdo, 
Langas tarsi apleistas kapas.

Gal dar atklys pakeleivis,
Paims karštą duonos riekelę.
Apsivilksiu gražiausią 
Vakarui skirtą suknelę.

Jei nesulauksiu aš svečio,
Žiūrėsiu pro langą viena,
Gersiu arbatą, valgysiu duoną,
Apsirengus ryškia vakarine suknia.

Diana VAITKEVIČIENĖ
Raseiniai

Paukščio  
žvilgsnis
Beldžiasi mintys
Į tavo rytą,
Į tavo vakarą,
Į tavo naktį.
Sakykit, sesės,
Kur man padėti
Ilgesio skiautę,
Nerimo saują?
Kad paukštis
Atskristų,
Sparnais suplasnotų,
Pro tavo langą
Širdin pažvelgtų
Žaliom akim.
Nušvistų rytas
Žalia spalva,
Pravirktų pieva
Žaliom paukščio
Ašarom.
Tu jas surinktum
Tarsi purienas,
Nupraustum veidą
Neregio
Tyriausiom paukščio
Ašarom.
Jis – praregėtų

Anelė MAŽEIVAITĖ
Palanga

Rugsėjo spalvos
Jos jau nebe tokios ryškios 

kaip vasarą. Šiek tiek pablukęs 
klevų geltonumas, bumbsintys 
nuo obels šakų obuoliai ir va-
saros saulės spindulių nurus-
vinta žolė.

Tik šermukšnis tame blan-
kių spalvų fone liepsnote lieps-
noja raudonais uogų karoliais. 
Rugsėjo spalvos lyg brandon 
įkopusio žmogaus gyvenimo 
dienos jau nebe tokios ryškios. 
Bet žavios. 

Voratinkliai 
Rugsėjis. Jau ruduo. Lyg 

atsisveikindami su vasara vo-

rai audžia gamtai sidabrinių 
tinklų skraistes. Kad pleven-
damos jos primintų, jog jau iš-
keliavo vasara, užleidusi vie-
tą lietumi ir obuoliais kvepian-
čiam auksaspalviui rudenėliui. 

Mokytojai
Šiandien jos namai – kuklus 

kapo kauburėlis, bet ji, lyg bal-
taplaukė stebukladarė, vis dar 
gyvena mano prisiminimuose. 
Laiminga esu ją pažinojusi. Tai 
lyg kelrodė žvaigždelė mano 
gyvenime, vedžiojusi mane li-
teratūros labirintais, skatinu-
si mąstyti ir rašyti. Gerai, kad 
dar kelerius metus prieš jai iš-
einant Anapilin teko susitikti ir 

padėkoti už tas pamokas. Kaip 
gera, kad tos pamokos išliko vi-
sam gyvenimui mano širdyje.

Baravykai
Rudenėjant miškan žmo-

gų išvilioja rudakepuriai gry-
bų karaliai baravykai. Gal pro 
menkesnius grybus galima ir 
praeiti nepalietus, bet baravy-
kų aplenkti neįmanoma – jie vi-
lioja rusvu aksomu, vėliau traš-
kiai gurgžda, valgant ištraukus 
iš stiklainio, ir visas kambarys 
tada pakvimpa žaliuoju sama-
nų kilimu, gaiviu lietaus lašu. 
Prisirinkim grybų karalių, kad 
juos ragaudami pajustume gi-
rios dvelksmą savo namuose.

Miniatiūros

Vis atsimenu gimtąjį sodžių,
Kur gimiau, kur prabėgo vaikystė,
Ir klevus, kurie kelią man rodė,
Tų klevų gal neteks jau išvysti…

Ten ramunių pievą baltsniegę
Palengva švelnus vėjas vis supo,
Boružėlės jų žiedus pamėgo,
Ramunėlės žydėjo prie upės.

Gimtinė
Ir dabar ten Šventoji vingiuoja
Mūsų metų gražiausiam sapne.
Ji mane nuo vaikystės viliojo...

Liko pėdos gimtinės take.
Kai numirsiu, priimki, mieloji,
Gimtoj žemėj priglauski mane.

Adelė MAKNAVIČIENĖ
Kaunas
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