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Kauno S. Dariaus ir S. Gi-
rėno sporto centre vėl bū-
riavosi neįgalieji – 500 
negalią turinčiųjų iš 35 
regionų suvažiavo į jau 
7 kartą surengtas spor-
to žaidynes. Čia rungė-
si ir rateliais judantieji, 
ir klausos negalią, ir inte-
lekto sutrikimų turintieji. 
Kadangi buvo varžomasi 
skirtingose kategorijose, 
atsižvelgiant į sportinin-
kų pajėgumą, prizinių vie-
tų susidarė nemažai – 
medalius išsivežė net 180 
žaidynių dalyvių. 

Integracijos keliu

Aldonos Milieškienės nuotr.

Bendruomenę telkianti 
neįgaliųjų iniciatyva

Kartą metuose vilniečius ir sostinės svečius, patekusius į 
Gėlių gatvę, nustebina neįprastas šurmulys – juos pasi-
tinka muzika bei šventiškai nusiteikę, besišypsantys ne-
įgalūs žmonės. Taip jie visus praeivius kviečia į bendruo-
meninį, kultūrinį, socialinį renginį – Gėlių ir Sodų gatvių 
festivalį. Renginio organizatorius, Vilniaus neįgaliųjų die-
nos centras, išsikėlė uždavinį telkti bendruomenę, skatin-
ti pažinti negalią, parodyti, kuo mus visus gali praturtinti 
šių žmonių išmonė ir kūrybingumas, jų pozityvus mąsty-
mas ir dvasios stiprybė. 

Visiems drauge – smagiau
Gėlių ir Sodų gatvių festi-

valis – ne tik daugelio neįgalių-
jų, bet ir Senamiesčio seniūnijo-
je gyvenančiųjų laukiama šven-
tė. Nedidukė, bet jauki, kviečian-

ti bendrystei ir savitarpio supra-
timui. Kaskart ji prasideda sim-
boliška geros valios akcija – ne-
įgaliųjų dėmesio visiems sutik-
tiesiems parodymu bei kvietimu 

Šventės akimirkos.

Linkėjo ir asmeninių 
pergalių 

VII neįgaliųjų finalinių spor-
to žaidynių direktorius Ignas Ma-
čiukas pasidžiaugė, kad buvo jau-
čiamas didelis entuziazmas, žmo-
nės į varžybas suvažiavo ir iš to-
limų šalies pakraščių. I. Mačiu-
kas dėkojo savivaldybėms, ku-
rios surado galimybių neįgaliųjų 
komandoms skirti transportą ar 
padengti kelionės išlaidas, taip 
pat pasidžiaugė gražiu bendra-
darbiavimu su Kūno kultūros ir 
sporto departamentu bei Neįga-

Sporto žaidynės subūrė 
neįgaliuosius iš visos Lietuvos

liųjų reikalų departamentu. 
Sveikindama šventės daly-

vius Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktorės pareigas lai-
kinai einanti Jolanta Šliužienė 
pajuokavo, kad matydama tiek 
daug ir taip entuziastingai nusi-
teikusių žmonių, pradėjo galvoti, 
kad jos vadovaujamą įstaigą rei-
kėtų pavadinti ne neįgaliųjų, bet 
ypatingų žmonių departamentu. 
J. Šliužienė pabrėžė, kad departa-
mentas visada palaikys idėją, jog 

sportas negalią turintiesiems pa-
deda atsigauti, gerinti jų gyveni-
mo kokybę. 

Kūno kultūros ir sporto de-
partamento vyr. specialistas Vi-
das Stankevičius žaidynių daly-
viams palinkėjo patekti į parolim-
pinę rinktinę. Į renginį atvykusios 
Seimo narės Irena Vėsaitė ir Orin-
ta Leiputė pasidžiaugė neįgaliųjų 
ryžtu. Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas Zigmantas Jan-
čauskis padėkojo I. Mačiukui už 
iniciatyvą kasmet surengti neįga-
liųjų sporto žaidynes. 

Žaidynėse galėjo varžytis 
įvairių negalių, bet kokio amžiaus 
žmonės. Tiesa, kai kuriems iš jų 
teko įveikti itin griežtus atrankos 
kriterijus – laimėti anksčiau su-
rengtose regioninėse varžybose. 
Žaidynių dalyviai varžėsi šaškių, 
šachmatų, bočios, smiginio, krep-
šinio 3x3, krepšinio baudų mė-
tymo, rankų lenkimo rungtyse. 
Jie buvo suskirstyti į grupes pa-
gal pajėgumą. Juk nelengva būtų  

Žaidynėse netrūko geros nuotaikos ir azarto – neįgalieji išbandė save krepšinio, rankų lenkimo ir smiginio rungtyse.

Ne vieną medalį iškovojusius Raseinių neįgaliuosius sveikino žaidynių direk-
torius Ignas Mačiukas.
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Kuo ilgiau gyveni šiame pasaulyje, tuo daugiau 
istorinių įvykių dėsningumų pastebi. Pastebi ir 

tai, kad ,,nieko naujo po šia saule“. Mėgdavau apie 
tai diskutuoti ir su savo neseniai Anapilin iškeliavu-
siu tėveliu (jis gyveno dar A. Smetonos valdomoje 
Nepriklausomoje Lietuvoje, patyrė įvairius diktatū-
rų laikotarpius ir antrąją Lietuvos Nepriklausomybę). 
Ir kuomet tėvelis skųsdavosi ,,sunkiais laikais“, mes 
abu prieidavome prie bendros nuomonės, kad nebu-
vo tokios valdžios, kuri ką nors paprastam Lietuvos 
piliečiui ,,duotų“ (laimė, jei neatimdavo). ,,Be marš-
kinėlių“ gimęs žmogus turėjo tik tai, ką savo ranko-
mis susikurdavo ir užsidirbdavo. Ir dar maža pikan-
tiška detalė – jei žmogus buvo labai padorus, prisiri-
šęs prie žemės, mylėjo gamtą, rūpinosi senais tėvais 
ir savo vaikais bei jų išsilavinimu, didelių materialių 
turtų (turint omeny ir visokias nacionalizacijas, karus 
ir privatizacijas) sukaupti jam nepasisekė. Geriausiu 
atveju tą turtą sudarė tik apsupta medžiais nedidelė 
kaimo sodyba... Su tokiais skurdžiais turtais lietuviai 
žemdirbiai ir pasiekė antros Nepriklausomybės auš-
rą, tačiau išsaugojo geografinę erdvę, pasaulio žemė-
lapiuose vadinamą Lietuva... 

Nesiginčysiu, kurie Lietuvos gyventojai mums 
išsaugojo Lietuvą (ar tie, kurie visą sovietmetį vargo 
savo žemėje, emigravo dėl ekonominių bei politinių 
motyvų užsienin, išėjo į miškus, buvo išvežti į tremtį, 
nužudyti holokausto metu ir t.t.). Manau, kad kiek- 
vieno, save vadinančio lietuviu, įnašas į tą procesą yra 
labai svarbus ir neginčytinas... Deja, labai pasigendu 
objektyvaus sovietmečio vertinimo, nes gimiau ir gy-
venau, kaip ir daugelis iš mūsų, tuo laiku ir nelaikau 
savęs nei ,,prarastos kartos“ atstove, nei beiniciaty-
ve ir nekūrybinga asmenybe, kaip dabar populiaru 
eskaluoti. ,,Mes buvome“, – sakau a. a. M. Martinai-
čio knygos pavadinimo žodžiais. Ir ne tik buvome, 
bet išgyvenome negandas ir džiaugsmą, sėkmes ir 
nesėkmes. Bet kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad 
kai kurių politologų ir politikų pastangomis šis lai-
kotarpis greitai bus visiškai ištrintas iš mūsų istori-
jos, o su juo ir mes visi. 

Neseniai peržiūrėjau žurnalistės N. Baužytės su-
kurtą filmą apie Vilkiją (kurioje gyvenu nuo 1957 m.). 
Jau ir seniau stebėjausi ,,Mūsų miestelių“ serijos neo-
bjektyvumu, bet kuomet žiūri filmą apie savo mies-
telį, matai filmuotą medžiagą ir interviu tik su trem-
tinių vaikais bei anūkais, peršasi išvada, kad sovieti-
nio laikotarpio ir jame gyvenusių žmonių tiesiog ne-
buvo. Nebuvo žydų tautybės gyventojų, kurie tarpu-
kario miestelyje sudarė apie 70% gyventojų (kadangi 
negalėjo įsigyti žemės, jiems beliko tik koncentruotis 
miesteliuose ir imtis verslo), nebuvo ir tų sunkių 50 
metų okupacinio laikotarpio, kuriame žmonės gyve-
no, vargo, kūrė ne tik miestelio aplinką, bet ir nemate-
rialųjį pavaldą. Na, o valdininkija klestėjo, tą mes ma-
tome įvairiose dokumentinėse kronikose. Šiandien, 
mano akimis, procesas vėl labai panašus, bet man la-
bai gaila tų pačių doriausių, darbščiausių, kukliau-
sių Lietuvos žmonių, kurie už 300-400 EUR vėl kan-
triai dirbs savo darbus ir žemę, augins vaikus ir sau-
gos tradicijas. Tiems, kurie emigruoja, likusieji atrodo 
,,kvailiais“, tiems, kurie per antrąją nepriklausomy-
bę įvairiais būdais susikrovė turtus – nekūrybingais 
nevykėliais, bet... esu tikra, būtent jie, kaip ir tarpu-
kariu bei sovietmečiu, kantriai išsaugos ateities kar-
toms tą nedidelį žemės lopinėlį, vadinamą Lietuva. 
Tai 300-400 EUR (geriausiu atveju) gaunančiųjų ka-
tegorijai priklausome ir mes, neįgalieji. Ir puikiai su-
prantame, kad į Europos rinką su tokiais menkais pi-
nigėliais esame išmetami kaip balti peliukai į smau-
glio narvą... Bet vis dėlto jaučiamės dėkingi savo tė-
vams ir seneliams už tą išgyvenimo receptą, kurį jie 
mums paliko... 

Istorijos paralelės 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiŠilutė: 
 Aldona Petkienė laiške 
„Bičiulystei“ papasakojo apie 
daug įspūdžių padovanojusią 
išvyką į Lenkiją. 

Šilutės neįgalieji lankė-
si Lenkijoje. Kelionės metu 
nebuvo kada nuobodžiau-
ti, nes bendravome, daina-
vome, klausėmės anekdo-
tų, žiūrėjome filmus, kas-
dien šventėme po gimta-
dienį. Išvykoje paminėjo-
me pirmininkės Laimutės 
Dulkytės, saugiškio Ber-
nardo Lyliškio, švėkšniš-
kės Salomėjos Žemgulie-
nės gimtadienius, buvo pa-
sveikinta ir vyriausia kelio-
nės dalyvė Cezara Skrins-
kienė. 

Kelionė tęsėsi visą die-
ną. Pavakary pasiekėme 
Čenstakavos šventąsias 
vietas, aplankėme garsų 
Lenkijos vienuolyną Jasna 
Gura, kuris garsėja stebuk- 
lingu Juodosios madonos 
paveikslu, traukiančiu tu-
ristus iš viso pasaulio. 

Iš Čenstakavos važia-
vome į Krokuvą. Patogia-
me viešbutyje „Kristina“ 
buvome maloniai apgy-
vendinti.

Kitą rytą, papusryčia-
vę viešbučio kavinukė-

Neįgalieji keliavo po Lenkiją
je, išvykome į aukščiau-
siai virš jūros lygio esan-
tį Lenkijos miestą – Zako-
panę, įsikūrusią Tatrų kal-
nų papėdėje. Nors lijo lie-
tus, pakilome į Gubaluv-
kos kalną, nuo kurio atsi-
veria nuostabi Tatrų, Gor-
cų, Pieninų ir Beskidų kal-
nų panorama. 

Gidas papasakojo apie 
čia gyvenančių žmonių 
papročius, jų verslą, lankė-
mės garsiame turguje, ra-
gavome avių sūrių.

Grįždami susipažino-
me su Krokuvos miestu, il-
gus amžius buvusiu Len-
kijos sostine, vienu seniau-
sių universitetų Europo-
je ir stulbinamo grožio sa-
kraline architektūra. Ap-
žiūrėjome Vavelio kalvą, 
kurią karūnuoja įspūdingo 
didingumo karališkoji pi-
lis ir gotikinė katedra. Ap-
lankėme bažnyčią, kurios 
didžiausia puošmena – 
Vito Strošo sukurtas me-
dinis drožinėtas altorius. 

Trečią dieną po pus-
ryčių išvykome į Veličkos 
druskų kasyklas. Nusilei-

  Akmenės rajono neįga-
liųjų draugijos tarybos narė 
Lida Kazlauskienė papa-
sakojo apie sielą atgaivinu-
sią kelionę. 

Rugsėjo 9 d. didelis 
būrys tikinčiųjų iš Akme-
nės, Papilės, Sablauskių 
išsiruošė aplankyti Šilu-
vos, kur buvo švenčiami 
Švč. Mergelės Marijos at-
laidai ir Lietuvos kariuo-
menės diena.

Išvykome pamaldžiai 
nusiteikę. Atvykus į Šilu-
vą pirmiausia aplankėme 
Švč. Mergelės koplyčią. 
Po to skubėjome į sakra-
liąją aikštę, kur prieš vi-
dudienį atžygiavo Lietu-
vos kariuomenė ir, gavusi 
komandą „Ramiai“, kartu 

Šilutės r.: 
Praėjusio trečiadienio pa-
vakarys Švėkšnoje su-
margavo besibaigiančios 
vasaros žiedais. Floristi-
nis akcentas vėl trumpam 
papuošė miestelį ir savo 
ryškumu stebino praei-
vius. Neįgaliųjų draugijos 
darbštuoliai kartu su pir-
mininke Ingrita Riteriene 
per 5 valandas sukūrė dvi 
skintų gėlių žiedų kompo-
zicijas. 6 m ilgio ir 3 m plo-
čio gėlių kilime „nuaus-
ta“ Švėkšnos Šv. Apašta-
lo Jokūbo bažnyčia, ku-
rios bokšto laikrodis šie-
met skaičiuoja 100 metų, o 
antrasis – 2 m ilgio ir tiek 
pat pločio – skirtas Kristi-
jono Donelaičio 300 metų 
jubiliejui paminėti. 

Gėlių kilimas „nuaustas“  
jau trečią kartą

Švėkšnos neįgaliųjų kūrybinis darbas.

dę į 135 metrų gylį vaikš-
čiojome kalnakasių iškas-
tais požemiais, vandens 
išplautomis olomis, gro-
žėjomės garsiąja nuosta-
baus grožio bažnyčia iš 
druskos. 

Esame be galo dėkingi 
kelionės organizatoriams 
už kelionę, už galimybę 3 
paras pabūti vienoje gra-
žioje šeimoje. Namo grį-
žome praplėtę akiratį, lai-
mingi. 

Šilutės neįgalieji prie Veličkos druskų kasyklų.

Akmenės r.: Piligriminė išvyka į Šiluvą
su piligrimais dalyvavo iš-
kilmingoje eucharistijoje.

Šiluvos atlaiduose 
buvo paminėti ir Šeimos 
metai. Jiems dėmesio savo 
kalboje skyrė ir kariuo-
menės vyresnysis kape-
lionas majoras kun. Ar-
noldas Valkauskas. Vė-
liau kun. Artūro Kazlaus-
ko bei Generolo Jono Že-
maičio Lietuvos karo aka-
demijos vyrų choro „Ka-
riūnas“ (vad. V. Vecers-
kas) ir visų piligrimų gie-
dama Loreto Dievo Moti-
nos litanija pradėjo pamal-
das aikštėje prieš baziliką. 

Pamaldų pabaigoje ga-
nytojai palaimino karius 
ir visus mišių dalyvius. 
Padėkos žodį tarė krašto 

apsaugos viceministras 
A. Valys.

Vė l iau  apž iūrė jo -
me mugę, pasigrožėjo-
me rankdarbiais ir kitais 
puikiais amatininkų ga-
miniais. Grįždami namo 
taip pat aplankėme Tytu-
vėnų Švč. Mergelės Mari-

jos Angelų Karalienės baž-
nyčią ir vienuolyną, pasi-
grožėjome išskirtine archi-
tektūra.

Dėkojame Akmenės 
padalinio vadovei Vidai 
Veignorienei už sielą gai-
vinančią kelionę ir laukia-
me kitų išvykų...

Akmenės rajono neįgalieji kelionės į Šiluvą metu.

Švėkšnos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė I. Ri-
terienė sakė besidžiau-
gianti, kad pavyko įgy-
vendinti sumanymą. Ji dė-
kinga seniūnui A. Šepu-
čiui už pagalbą ir inicia-
tyvos palaikymą. 

Po kūrybinio, bet ali-
nančio darbo kavinės 
„Sava“ savininkai Regina 
ir Rimas Paulauskai drau-
gijos darbštuolius pakvie-
tė papietauti, atsikvėpti ir 
pabendrauti prie arbatos 
puodelio.

Kviečiame visus pasi-
grožėti vasaros gėlių kili-
mu Švėkšnoje.

Violeta AstrAuskienė
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Konsultuojame 
komentuojame Paraiškų teikimo tvarka nesikeis

varžytis su beveik profesionaliai 
žaidžiančiais kurčiais krepšinin-
kais vežimėliuose judantiesiems 
ar sėsti prie vienos šachmatų len-
tos su intelekto sutrikimų sėdin-
čiaisiais. 

Sportas gydo
Daugiausiai dalyvių sutrau-

kė smiginio rungtis – azartiška 
sporto šaka, kurią išbandyti gali 
kiekvienas, net ir negalią turintis. 
Prie smiginio lentos rikiavosi il-
gos eilės žaidynių dalyvių. 

Už savo mokinę raseiniš-
kę Jurgitą Vaitiekūnienę, stoju-
sią prie smiginio stendo, aistrin-
gai sirgo ir patarimų negailėjo 
jos mokytoja, pasaulio ir Euro-
pos čempionė Irena Perminie-
nė. Jurgita kartu su I. Perminie-
ne jau yra pasiekusios neblogų 
rezultatų šaudymo rungtyje. Ži-
noma sportininkė, iškovojusi ne 
vieną pergalę tarptautiniuose ne-
įgaliųjų čempionatuose mėtyda-
ma diską ir stumdama rutulį, pri-
sipažino mąstanti apie sporto ša-
kos pakeitimą. Ji žada pereiti prie 
mažiau fizinių jėgų reikalaujan-
čio sporto – šaudymo. Savo nau-
ja aistra moteris sudomino ir Jur-
gitą. I. Perminienė sako, kad ši 
moteris – labai geras pavyzdys, 
kaip fizinė veikla keičia žmogų. 
Jurgita į Raseinių neįgaliųjų die-
nos užimtumo centrą atėjo visiš-
kai nevaikštanti (to priežastis – 
cerebrinis paralyžius), labai ne-
aiškiai kalbanti. Per gana trum-
pą laiką ji pasiekė neįtikėtinų re-
zultatų – eina su ramentais, ke-
letą žingsnių net be jų, o ir šne-
ka daug aiškiau.

I. Perminienė pasakojo, kad 
sportas – viena iš Raseinių ne-
įgaliųjų dienos užimtumo cen-
tro veiklos formų. Ji pati veda 
mankštas, padedančias neįga-
liesiems palaikyti bendrą fizi-
nę formą ar net pagerinti ją. Pa-
sak pasaulio čempionės, nori-
si, kad žmonės judėtų, būtų ak-
tyvūs, ypač tai aktualu judėji-
mo negalią turintiesiems, kurie 
neretai pasirenka pasyvų gyve-

nimo būdą. I. Perminienė sako, 
kad įvairios spartakiados, varžy-
bos neįgaliesiems labai reikalin-
gos. Jų didžiausias tikslas – kad 
žmonės turėtų tikslą stengtis, tre-
niruotis ir taip didintų savo fizi-
nį aktyvumą. 

Svarbu bendrauti su tokią 
pat negalią turinčiais 
Tokiam požiūriui pritaria ir 

krepšinio 3x3 rungties nugalė-
tojai – Jonavai atstovavę Saulius 
Koira, Andrejus Daškevičius ir 
Tadas Petrauskas. Krepšininkai 
dalijosi įspūdžiais, kad šios var-
žybos jiems buvo gana lengvos – 
kova nebuvo labai įtempta, užte-
ko draugiškai sužaisti su gerais 
bičiuliais. Jonavos komandai tik 
nedaug nusileido Kauno „Santa-
kos“ sporto klubo sportininkai. 

Vaikinai pasakojo gana daž-
nai dalyvaujantys įvairiose spor-
to varžybose, tačiau džiaugia-
si kiekvienu išvažiavimu, proga 
pajudėti, susitikti su bičiuliais. 
Juolab kad žiemą visas sporta-
vimas sustoja.

Progos dalyvauti įvairiose 
rungtynėse nepraleidžiantys jau-
nuoliai sakė, kad, jų nuomone, 
negalią turintys jauni žmonės dar 
mažai juda, daugelis mieliau ren-
kasi kompiuterį. Norėtųsi, kad 
kuo daugiau jų išeitų į stadionus, 
sporto sales, kur ne tik pagerėtų 
nuotaika, bet ir stiprėtų kūnas 
bei dvasia. S. Koiros manymu, la-
bai svarbu bendrauti su tokią pat 
negalią turinčiaisiais, ypač nau-
jai traumas patyrusiems. Tokios 
varžybos – gera proga. 

Reikia džiaugtis tuo,  
ką turi 

Kad bendravimas – labai 
svarbu, pritaria ir Vilkaviškio 
rajono neįgaliųjų draugijos at-
stovai. Paskutinę dieną susir-
gus draugijos vadovei, kitiems 
pagrindiniams sportininkams, 
vilkaviškiečiai, vadovaujami Bi-
rutės Adomaitienės, vis tiek išsi-
ruošė į žaidynes. Kai kurie spor-
tininkai į šventę vykti buvo pa-
kviesti tik ryte, atsiradus auto-
busiuke laisvų vietų. Nepaisant 

to, vilkaviškiečiai nebuvo nu-
siminę – jie džiaugėsi galimy-
be pabendrauti, pabūti kartu su 
kitais, be to, parsivežė ir meda-
lį – Konstancija Brovkienė lai-
mėjo antrą vietą šaškių rungty-
je. „Nors fizinės jėgos senka, rei-
kia džiaugtis tuo, ką turi“, – sako 
Virbalio neįgaliesiems vadovau-
janti. B. Adomaitienė. 

Entuziastingai buvo nusitei-
kę ir marijampoliečiai – „Šešu-
pės“ sporto klubo nariai. Į klu-
bą neįgalieji renkasi kelis kartus 
per savaitę, čia jiems sudarytos 
sąlygos išbandyti pačias įvai-
riausias rungtis: biliardą, bočią, 
smiginį, šaškes, šachmatus, net 
žiedų mėtymą ar „žvejybą“. Šil-
tu metu laiku klubo nariai treni-
ruojasi orientavimosi rungtyje. 

Neseniai netekusi vienos ko-
jos ir į neįgaliojo vežimėlį atsisė-
dusi Alytė Stankevičienė pasa-
kojo į sporto klubą atvažiuojanti 
gana dažnai. Moteris sako išgy-
venanti depresiją, jai sunku pri-
sitaikyti prie pasikeitusių aplin-
kybių, tačiau ji kabinasi į gyve-
nimą, stengiasi kuo daugiau da-
ryti pati, nebūti vaikams našta. 
A. Stankevičienė džiaugiasi ga-
limybe lankytis klube, kur gali ir 
pabendrauti, ir pasitreniruoti, o 
ir į varžybas malonu nuvažiuoti.  

Žinoma, nuoširdžiai dirbant 
pasiekiama ir pergalių, nors kar-
tais čia lemiamą reikšmę turi sėk- 
mė. Albertas Micevičius džiau-
gėsi, jog praėjusiais metais pa-
vyko laimėti smiginio rungty-
je, šiemet jam nepasisekė. Užtat 
aukso medalį (mėtant baudas) 
iškovojo kitas šešupietis Rimas 
Kemfertas.  

Dalyvauja visur 
Švente pasidžiaugti, su bičiu-

liais susitikti atvažiavo ir nespor-
tuojančių kauniečių. Renginyje 
susitiko ir 2 Birutės, draugaujan-
čios nuo vaikystės. Jos pasakoja 
susipažinusios dar Apuolės mo-
kykloje, kur abi mokėsi, nes tu-
rėjo sunkias negalias. Nors mo-
terys juda tik su elektriniais veži-
mėliais, abi turi labai silpnas ran-
kas, nenusimena ir nepasiduo-

da pasyviam gyvenimo būdui – 
visur dalyvauja. Jos vienu balsu 
sako, kad keliauti visuomeniniu 
transportu – jokia bėda: kursuo-
ja žemagrindžiai autobusai, vai-
ruotojai geranoriški, jei prirei-
kia, padeda ir kiti keleiviai. Aka-
demijoje gyvenanti Birutė Za-
veckaitė sako nuvažiuojanti vi-
sur – ir į turgų, ir į renginius, ir 
pas bičiulius. Ją stebina jaunų 
žmonių pasyvumas, baimė išeiti 
į gatvę – juk turint tinkamą veži-
mėlį tai gana paprasta. Jai prita-
ria ir kaunietė Birutė Kačinskienė. 
Nors moteris tik vos pakelia ran-
kas, kitas kūno dalis užvaldžiu-
si raumenų distrofija, tai netruk-
do jai gyventi aktyvų, įdomų gy-
venimą. B. Kačinskienė džiaugia-
si, kad gali išvykti į paraplegikų 
asociacijos organizuojamas sto-
vyklas, kuriose išsipildė jos sva-
jonė – šokti. „Jūs neįsivaizduo-
jate, koks tai jausmas“, – dalijasi 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos at-
sako į dažniau pasitaikančius 
klausimus apie Socialinės re-
abilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projek-
tų paraiškų teikimą. 

Ar keisis Socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų paraiš-
kų pateikimo tvarka?

2015 metams Socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų paraiš-
kų teikimo tvarka nėra pakeista, 
išlieka tokia pati, kaip ir teikiant 
projektų paraiškas 2014 metams.

Pareiškėjai projektų paraiš-
kas 2015 metams rengia ir savi-
valdybės administracijai teikia 
vadovaudamiesi Lietuvos Res-
publikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2012 m. liepos 20 

d. įsakymu Nr. A1-345 (su 2013 
m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 533 
pakeitimais) patvirtintu Sociali-
nės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje pro-
jektų finansavimo tvarkos apra-
šu, jame nustatyta tvarka ir ter-
minais. 
Kokia valiuta reikia apskai-
čiuoti numatomas išlaidas pa-
raiškoje? 

Pareiškėjai, teikdami savival-
dybės administracijai Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektų 
paraiškas šių metų spalio 15 d., 
lėšas turi nurodyti litais. 

Projektų paraiškų vertinimo 
ir atrankos komisija projektams 
finansuoti skirtų lėšų paskirs-
tymo projektą rengs dviem va-
liutom – litais ir eurais (projek-
tams finansuoti skirtos sumos 
litais bus perskaičiuojamos į eu-
rus vadovaujantis Lietuvos Res-

publikos euro įvedimo Lietuvos 
Respublikoje įstatymo 7 str. 1 ir 
2 d. nustatytomis apvalinimo tai-
syklėmis). 

Projektus administruojan-
tys savivaldybės administraci-
jos darbuotojai iki š. m. gruo-
džio 20 d. lėšų paskirstymo pro-
jektą teiks pasirašyti savivaldy-
bės administracijos direktoriui, 
kuris  iki gruodžio 30 d. tvirtins 
lėšų paskirstymą projektams fi-
nansuoti litais ir eurais.

Savivaldybės administraci-
jos direktoriui patvirtinus pro-
jektams skirtų lėšų paskirstymą, 
savivaldybės administracija raš-
tu per 15 darbo dienų informuos 
organizacijas dėl projektų finan-
savimo ir sutarčių sudarymo. 
Projektams finansuoti skirtos lė-
šos bus nurodytos eurais. 

Organizacijos, gavusios in-
formaciją dėl projektui skirto fi-
nansavimo, teiks savivaldybės 

administracijai patikslintą pro-
jektą pagal skirtas lėšas jau po 
euro įvedimo dienos, todėl vi-
sos projektui finansuoti reika-
lingos lėšos turės būti perskai-
čiuojamos ir nurodomos eurais. 

Savivaldybių administraci-
jos iki 2015 m. sausio 15 d. Ne-
įgaliųjų reikalų departamentui 
turės pateikti nustatytos formos 
paraiškas, kuriose lėšų paskirs-
tymą pagal projektus, planuoja-
mą savivaldybių administracijų 
indėlį nurodys eurais.

Atkreipiame dėmesį, kad sa-
vivaldybėms jau yra išsiųsta in-
formacija apie 2015 m. projek-
tams įgyvendinti planuojamas 
maksimalias valstybės biudžeto 
lėšas bei su lėšų projektams įgy-
vendinti planavimu iki ir po euro 
įvedimo susijusi informacija.

Dėl kilusių neaiškumų, su-
sijusių su lėšų planavimu, pa-
reiškėjai ir projektų vykdytojai 

gali kreiptis į savivaldybės, ku-
rioje teikia paraiškas ar įgyven-
dina projektus, administracijos 
paskirtus atsakingus darbuoto-
jus arba į Neįgaliųjų reikalų de-
partamento Programų koordi-
navimo ir įgyvendinimo skyrių.

Ar reikia paraiškoje numaty-
ti planuojamus minimalios al-
gos dydžio pasikeitimus? 

Šiuo metu LR Vyriausybės 
nustatyta minimali mėnesinė 
alga (toliau – MMA) yra 1 tūkst. 
litų. LR Vyriausybė svarsto gali-
mybę nuo šių metų spalio mėn. 
MMA didinti 35 litais – iki 1035 
litų (300 eurų). Patvirtintų tei-
sės aktų pakeitimų šiuo metu 
dar nėra. 

Jeigu iki projektų paraiškų 
pateikimo dienos būtų oficia-
liai pakeistas MMA dydis, tai 
pareiškėjai, planuodami darbo 
užmokestį 2015 metams, turė-
tų vadovautis galiojančiais tei-
sės aktais ir darbo užmokestį 
skaičiuoti pagal nustatytą nau-
ją MMA dydį.

Sporto žaidynės subūrė neįgaliuosius iš visos Lietuvos

įspūdžiais savo kojomis niekada 
to nedariusi moteris. Apie spor-
to šventę B. Kačinskienė sužino-
jo pamačiusi skelbimus mieste ir 
nedvejodama į ją atvyko. 

I. Mačiukas sako, kad Neį-
galiųjų sporto žaidynės jau tapo 
gražia tradicija, todėl stengiasi ir 
toliau ją palaikyti – buvęs profe-
sionalus sportininkas, vadovau-
jantis Kauno miesto neįgalių-
jų draugijai, neslepia savo senti-
mentų sportui, aktyviam gyveni-
mui. Jis nori dar kartą ne tik neį-
galiesiems, bet ir plačiai visuome-
nei parodyti, kad ir negalią turin-
tis žmogus gali aktyviai gyventi. 
Žaidynių tikslas – sutelkti visas 
negalias į vieną vietą, sudaryti ga-
limybę jiems pažinti vieniem ki-
tus, taip pat skatinti sportą, kaip 
vieną svarbiausių sveikatinimo 
priemonių – pasiektas. 

Aurelija BABinskienė
Egidijaus Skipario nuotr. 

Į žaidynes atvyko Kūno kultūros ir sporto bei Neįgaliųjų reikalų departa-
mentų vadovai.

Šachmatų varžybose.
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Psichologo 
patarimai Asmenybės savybės ir sveikata

Asmenybės savybės
Mokslininkai žmogaus as-

menines savybes bandė gru-
puoti pačiais įvairiausiais bū-
dais. Galiausiai buvo nuspręs-
ta, kad bene visas jas galima 
suskirstyti į 5 grupes, kurios 
buvo pavadintos didžiosio-
mis asmenybės dimensijomis. 
Šiuolaikinėje psichologijoje 
penkių faktorių modelis, arba di-
džiojo penketo asmenybės dimensi-
jos, yra pats populiariausias me-

žmogus yra iš esmės altruistiš-
kas, užjaučiantis ir siekiantis pa-
dėti, jis linkęs kuo mažiau kriti-
kuoti, konkuruoti, būti priešiš-
kas.

• Sąmoningumas siejasi su 
gebėjimu planuoti, organizuo-
ti, siekti tikslų, valdyti savo no-
rus, taip pat su apdairumu, tvar-
kingumu. 

• Neurotiškumas susijęs su 
neigiamų emocijų – baimės, liū-
desio, gėdos, pykčio patyrimu. 
Didelis neurotiškumas taip pat 
siejasi su nerealių idėjų turėji-
mu, prastesniu atsparumu stre-
sui.

Reikia pabrėžti, kad šios 
asmenybės dimensijos apima 
daugybę skirtingų būdo bruožų. 
Visi asmenys turi ir vienai, ir kitai 
dimensijai priskiriamų savybių, 
nors vyrauja viena iš jų. 

Sveikata ir asmenybė
Pirmiausia svarbu apsibrėžti, 

kas yra toji sveikata. Ar ji yra tik 
ligos nebuvimas, ar šis tas dau-
giau? Pasaulinės sveikatos orga-
nizacijos apibrėžime teigiama, 
kad sveikata yra visiška fizinė, 
psichinė, socialinė gerovė, o ne 
tik ligos nebuvimas. Tad šnekant 
apie sveikatą labai svarbu į vis-
ką pažvelgti plačiau, nepamiršti 
ir psichologinės asmens gerovės.

Šiame straipsnyje kiek pla-

čiau panagrinėsime objektyvią-
ją žmogaus sveikatą. Objektyvi 
sveikata apibūdinama remiantis 
įvairiais medicininiais rodikliais, 
simptomais. Kalbant apie fizinę 
objektyvią sveikatą ir ligas, svar-
bu atsižvelgti, kokią įtaką joms 
turi asmenybės savybės. 

Egzistuoja 3 asmenybės savy-
bių ir sveikatos sąsajų tipai: kai 
kurios asmenybės savybės tiesio-
giai veikia sveikatą (pvz., neuro-
tiškumas veikia biologinius me-
chanizmus, kurie skatina ligos at-
siradimą); kai kurios savybės su-
sijusios su tam tikru su sveikata 
susijusiu elgesiu: rūkymu, nar-
kotikų vartojimu, gydytojo nu-
rodymų nepaisymu ir t.t.; dar ki-
tos savybės skatina arba trukdo 
„sveikai“ reaguoti į ligą.

Tyrimais nustatyta, kad bū-
tent neurotiškumas yra susijęs 
su rūkymu ir su alkoholio var-
tojimu. Priklausomiems nuo rū-
kymo bei alkoholio vartojimo as-
menims dažniau būdingas ir ma-
žiau išreikštas sąmoningumas. 
Didesnis neurotiškumas ir ma-
žesnis sąmoningumas siejasi ir 
su ankstesne mirties tikimybe.

Taip pat tyrimai atskleidžia ir 
tai, kad didžioji dalis sutrikimų, 
tokių kaip potrauminis stresas, 
panikos sutrikimai, socialinė fo-
bija, depresija, siejasi su dideliu 
neurotiškumo lygiu bei žemu są-

moningumu. Pastebima nežymi 
sąsaja ir tarp žemo ekstraversi-
jos lygio bei išvardytų psichikos 
sutrikimų.

Ko imtis?
Gal pastebėjote, kad ir jums 

sunkiau planuoti ir siekti savo 
tikslų? Ką tokiu atveju daryti? 
Nors dalies mokslininkų nuomo-
ne asmenybės savybės yra įgim-
tos ir jų koreguoti nelabai įma-
noma, nevertėtų nuleisti rankų. 
Neurotiškumui prislopinti gali 
padėti aktyvi veikla. Jeigu jus 
dažnai kamuoja baimė ir neri-
mas, sportas yra puiki išeitis. 
Sporto metu smegenyse išsiski-
ria hormonai, kurie gerina nuo-
taiką, mažina įtampą. Nevertė-
tų pamiršti ir relaksacijų nau-
dos. Jos gali padėti kontroliuoti 
nerimą – giliai kvėpuojant, vaiz-
duotėje keliaujant į savo susikur-
tą saugią vietą ar kartojant ra-
minančius žodžius, pajusite, jog 
baimė ir nerimas tolsta. 

Nors asmenybės savybes ko-
reguoti yra išties sudėtinga, ta-
čiau žmogus yra toks nuosta-
bus ir unikalus sutvėrimas, kad 
jam viskas yra įmanoma. Reikia 
tik skirti laiko ir dirbti su savi-
mi. Tam, kad būtume sveikesni 
fiziškai, turime nepamiršti pasi-
rūpinti savo vidine būsena ir „vi-
daus“ sveikata. Juk mes nesame 
tik kūnas.

Parengė 

Milda Vickutė

Koją pakiša 
kompensavimo sistema

Pasak „Biomedikos“ techni-
nės pagalbos priemonių parin-
kimo specialistės Paulinos Vait-
kūnaitės, svarbu žinoti, kad dalį 
priemonių nemokamai išduo-
da Techninės pagalbos neįga-
liesiems centras (TNPC). „Vie-
na vertus, matome, kad žmonės 
dažnai neturi informacijos apie 
esamas priemones, jų skirtumus 
ir juolab nesuvokia, kaip kuri gali 
padėti jo atveju. Kita vertus, ne-
retai žmogus susiduria su prob- 
lema, kad norimos priemonės 
jam tenka laukti metus ir ilgiau. 

Silpstant regėjimui labiausiai nenorima 
prarasti galimybės skaityti

Sergantieji amžine gelto-
nosios dėmės degenera-
cija, glaukoma, pigmen-
tiniu retinitu, diabetine 
retinopatija, katarakta ir 
kitomis akių ligomis su-
siduria su didžiausiu iš-
šūkiu – jie mano, jog jau 
nebegalės skaityti. Kai 
nebepadeda korekciniai 
akiniai, o skirti operacijos 
medikas negali, žmogui 
pasiūloma ieškoti didina-
mųjų stiklų. Optikose ar 
kanceliarinių prekių par-
duotuvėse esantis prastas 
pasirinkimas neretai galu-
tinai atima iš žmogaus vil-
tį kada nors skaityti. UAB 
„Biomedika“ specialistai 
sako, jog pacientai per 
mažai žino apie technines 
pagalbos priemones, ku-
rios gali užtikrinti skaity-
mo malonumą net ir esant 
stipriai regėjimo negaliai.

Mes siūlome išeitį – įsigyti nori-
mą priemonę ir vėliau iš TNPC 
gauti nustatytą kompensaci-
jos sumą už ją. Delsti nereikėtų, 
nes po metų regėjimo lygis gali 
būti dar žemesnis, o neturint ge-
ros pagalbinės priemonės metus 
laiko žmogus neteks jam įprastų 
dalykų, pavyzdžiui, skaitymo, 
laisvalaikio gamtoje“, – pabrė-
žia specialistė.

„Biomedikos“ techninės pa-
galbos priemonių parinkimo 
specialisto Jono Daublio paste-
bėjimu, į jų centrą užsukantys 
vyresnio amžiaus žmonės stebi-
si ir piktinasi kompensavimo sis-
tema. „Elektroninės vaizdo didi-
nimo priemonės, kurios daugu-
mai sugrąžina skaitymo džiaugs-
mą, yra kompensuojamos tik stu-
dentams ir moksleiviams. Vy-
resnio amžiaus žmonės turi šias 
priemones įsigyti už savo lėšas, 
tačiau jų kaina siekia ir 1000 litų. 
Tik vienas kitas senjoras gali sau 
tai leisti“, – atkreipia dėmesį spe-
cialistas. 

Pasirinkimas yra, trūksta 
informacijos

Silpstant regėjimui tenka pa-
sitelkti vaizdą didinančias prie-
mones, kurios padeda skaityti ar 
matyti objektus, esančius tolu-
moje. „Mūsų centre parenkamos 
priemonės dažniausiai būna di-
dinimo stiklai (skirti skaitymui 
arba žiūrėjimui į tolį), buitinės 
priemonės su kalbėjimo funkci-
ja, taip pat dirbantys žmonės do-
misi programine įranga, kuri iš-
didina vaizdą kompiuterio ekra-
ne arba perskaito jame esantį 

tekstą. Kaip alternatyvą didina-
miesiems stiklams galime pasiū-
lyti elektroninius vaizdo didin-
tuvus, kurie išdidina tekstą iki 
16 kartų, keičia kontrastą (labai 
svarbu silpnaregiams, sergan-
tiems amžine geltonosios dėmės 
degeneracija), nes tekstas yra iš-
ryškinamas ir spalvos pritaiko-
mos taip, kad mažiausiai vargin-
tų akis“, – sako J. Daublys.

UAB „Biomedika“ neįgalie-
siems skirtų priemonių padali-
nys bendradarbiauja su Lietu-
vos aklųjų ir silpnaregių sąjun-
ga, organizuoja susitikimus įvai-
riuose šalies regionuose. „Prie-
monių pritaikymas visuomet 
užtrunka. Su žmogumi kartais 
prašnekam ir valandą. Pavyz-
džiui, vasaros pradžioje daug 
žmonių ieškojo specialių aki-
nių nuo saulės. Silpstant regėji-
mui ar jau esant įvairaus laips-
nio regėjimo negaliai reikia spe-
cialių akinių, kurie ne tik sau-
go nuo UV, bet ir turi mėlynos 
šviesos blokatorius ar akinių rė-
melis yra su padidinta šviesos 
prasiskverbimo apsauga. Pagal 
šviesos pralaidumą ir stiklo fil-
tro atspalvį akiniai gali būti pa-
renkami pagal gamintojo reko-
mendacijas kiekvienai akių ligai. 
Kartais žmogui duodame pasi-
matuoti akinius ir išbandyti įvai-
rius filtrus – nuo šviesiausio iki 
tamsiausio ir taip išsirinkti tin-
kamiausią filtro atspalvį. Turi-
me 14 skirtingų akinių filtrų ir jie 
puikiai apsaugo nuo akinimo. Ši 
prekė populiari tarp sergančių-
jų glaukoma, po kataraktos ope-
racijos, esant pirmiesiems amži-

nės degeneracijos požymiams 
akyse. Noriu atkreipti dėmesį, 
kad nuo saulės spindulių saugo-
ti akis reikia ne tik vasarą, bet ir 
iškritus sniegui“, – sako techni-
nės pagalbos priemonių parin-
kimo specialistas.

Sunku pripažinti
Pasak P. Vaitkūnaitės, silps-

tant regėjimui žmonės itin grei-
tai praranda viltį ir atsisveiki-
na su ankstesnio gyvenimo ko-
kybe. „Žmonės dažnai galvoja, 
kad niekas jiems nepadės. Mes 
dažniausiai matome liūdnus vei-
dus tų, kurie galvoja, kad jie jau 
negalės skaityti. Tikriausiai tai 
vienas didžiausių džiaugsmų, 
kurį suteikia regėjimas. Be to, 
tai žmogaus savarankiškumas, 
būdas gauti informaciją. Parin-
kus tinkamą pagalbos priemo-
nę daugumai skaitymo galimybė 
užtikrinama nesunkiai. Aišku, 
būna atvejų, kai tenka pripažinti, 
jog žmogus skaityti jau negalės, 
tačiau yra kalbinės priemonės, 
kurios leidžia gyventi visavertį 
gyvenimą. Tokiais atvejais mes 

dažniausiai susiduriame su psi-
chologinėmis problemomis, kai 
žmogus bijo pripažinti savo neį-
galumą, būti kitoks ir išsiskirti iš 
visuomenės. Daug kalbamės su 
atėjusiu žmogumi ir jo artimai-
siais, kad nebijotų techninės pa-
galbos priemonių, nes jos silps-
tant regėjimui leidžia išlikti sa-
varankiškiems“, – sako techni-
nės pagalbos priemonių parin-
kimo specialistė P. Vaitkūnaitė. 

UAB „Biomedika“ specialis-
tai akių ligomis sergančius žmo-
nės, senjorus, silpnaregius kvie-
čia atvykti į jų centrą ir susipa-
žinti su esamomis priemonėmis, 
pasitarti dėl jų pritaikymo kon-
krečiu atveju, tiesiog pasidomėti 
naujovėmis. „Kai dingsta regėji-
mas, labai lengva prarasti dar ir 
pasitikėjimą savimi, atsisakyti 
įprasto gyvenimo, bet to tikrai 
nereikia. Daugybė įmonių kuria 
priemones, kurios esant bet ko-
kioms akių ligoms dar ilgai lei-
džia neprarasti ne tik skaitymo 
malonumo, bet ir kitų regėjimo 
teikiamų džiaugsmų“, – pabrė-
žia P. Vaitkūnaitė.  

Sveikata yra brangiau-
sias turtas – pritars kiek- 
vienas. Ne veltui visais 
laikais buvo ieškoma 
būdų, kaip sveikatą ge-
rinti, palaikyti ir ja rūpin-
tis. Prieš keletą dešim-
tmečių mokslininkai ėmė 
aktyviai galvoti apie tai, 
kad vienos ar kitos asme-
ninės žmogaus savybės 
gali turėti įtakos sveika-
tai. Nuo to laiko atlikta 
daugybė tyrimų, kuriais 
siekiama išsiaiškinti, ko-
kios konkrečiai savybės 
yra „geriausios“ ir „pa-
lankiausios“ žmogaus 
sveikatai palaikyti. 

todas, pasitelkiamas tyrinėjant 
asmenybės bruožus. „Didžio-
jo penketo“ terminą 1981 m. 
pasiūlė amerikiečių psicholo-
gas Goldbergas, remdamasis 
hipoteze, kad patys ryškiausi ir 
socialiai svarbiausi asmenybių 
skirtumai yra užšifruoti šne-
kamojoje kalboje vartojamuo-
se žodžiuose, apibūdinant save 
ir kitus. Jis rėmėsi tyrimu, kurį 
atlikus išaiškėjo, jog dažniau-
siai kalbėdami apie savo ar kitų 
būdo bruožus, žmonės išskiria 
šias penkias asmenybės savybes: 
ekstraversiją, sąmoningumą, su-
tariamumą, atvirumą patirčiai ir 
neurotiškumą.

• Ekstravertiškumas apibūdi-
na draugiškumą, visuomeniš-
kumą, aktyvumą, atkaklumą 
ir kalbumą. Ekstravertiškiems 
žmonėms patinka jaudulys, jie 
yra linksmi, energingi ir opti-
mistiški. Priešingas polius – in-
travertiškumas. Tai dažniausiai 
yra ekstravertiškų savybių ne-
buvimas, o ne priešingybė. Pa-
vyzdžiui, intravertai yra labiau 
santūrūs nei nedraugiški ir pan.

• Atvirumas patirčiai siejamas 
su vaizduote, susidomėjimu es-
tetika, įvairovės mėgimu, smal-
sumu. Kitas šio bruožo polius – 
mažesnis naujovių pomėgis, di-
desnis konservatyvumas.

• Sutariamumas. Sutariantis 

Daktaras
Aiskauda
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Lietuvos muzikų rėmimo 
fondas į Alma Mater mu-
sicalis 2014–2015 m. se-
zono koncertus pakvies 
jau 21-ąjį kartą. Po Vil-
niaus universiteto Šv. 
Jonų bažnyčios skliautais 
kiekvieno mėnesio pir-
mą pirmadienį klausyto-
jų lauks įsimintini ir jau-
dinantys susitikimai su 
žinomais ir savo kūrybi-
nį kelią dar tik pradedan-
čiais muzikais. 

Pirmajame ciklo koncerte spa-
lio 6 d. klausysimės Lietuvos ka-
riuomenės orkestro (vadovas ir 
vyriausiasis dirigentas majoras 
Egidijus Ališauskas) atliekamų 
kūrinių. Koncerte dalyvaus so-
listai: klarnetininkas virtuozas 
Algirdas Budrys, garsus birby-
nininkas E. Ališauskas ir solis-
tė Marta Lukošiūtė (sopranas).

Alma Mater musicalis vėl džiugins klausytojų širdis

Antrajame koncerte lapkri-
čio 3 d. savo talentą klausyto-
jams dovanos visas būrys jau-
nų atlikėjų. Koncertuos Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijos 
(LMTA) pučiamųjų ir mušamų-
jų katedros varinių instrumentų 
ansamblis, prof. Leonardo Ule-
vičiaus ir Laimono Masevičiaus 

tūbos ir eufonijos klasės jaunie-
ji virtuozai bei dainavimo kate-
dros jaunieji talentai. 

Tradiciškai Alma Mater mu-
sicalis koncertų cikle pagerbsi-
me Lietuvos nacionalinės ir kul-
tūros premijos laureatus: gruo-
džio 1 d. – kompozitorių Faus-
tą Latėną, 2015 m. sausio 5 d. – 

Ansamblis iš Norvegijos „Duo oktava“.

drauge praleisti keletą popietės 
valandų, pasidalyti šypsenomis 
ir draugiškumu. 

Festivalio organizatorė Nijo-
lė Zenkevičiūtė džiaugiasi, kad 
renginys jau turi savo tradici-
jas, kad plečiasi jo dalyvių ratas. 
Šiemet kvietimai dalyvauti festi-
valyje jau pasiekė ne tik Gėlių ir 
Sodų, bet ir Šv. Stepono, Raugyk- 
los, Arklių gatvėse įsikūrusias 
įstaigas, organizacijas, seniūnai-
čius. Svečių sulaukta gal ne tiek, 
kiek tikėtasi, tačiau visoms nau-
jovėms priimti reikia laiko. 

O N. Zenkevičiūtė svajoja to-
liau – jai norėtųsi, kad bendruo-
menė ir neįgalieji susitiktų ne tik 
per šventes, bet ir kiekvieną die-
ną. Pasak jos, Vilniaus neįgalių-
jų dienos centras galėtų tapti jau-
kia vieta visai Senamiesčio ben-
druomenei – juk tiek įvairių veik- 
lų čia vyksta, į kurias galėtų įsi-
traukti daugybė žmonių. Gal at-
sirastų net naujų iniciatyvų. Juk 
visiems drauge – smagiau. 

Festivalio naujovė –  
amatų dirbtuvės

Festivalio organizatoriai visą 
laiką siekia, kad renginys taptų 
bendruomenės švente, kurioje 
galėtume geriau vieni kitus pa-
žinti, pasidalyti savo gebėjimais. 
N. Zenkevičiūtė pasakoja, jog šie-
met norėta ne tik parodyti, ką kas 
sugeba, bet to pamokyti ir šven-
tės dalyvius. Tad vis populiarė-
jančios amatų dirbtuvės šįkart 
neaplenkė ir Gėlių gatvės. 

Didelio susidomėjimo sulau-
kė VšĮ „Mažoji guboja“ dailiųjų 
amatų ir dienos užimtumo cen-
tro lankytojų surengta edukacinė 
programėlė – rankdarbių būre-
lio vadovė Jūratė Liudvinavičie-
nė visus norinčius mokė, kaip iš 
odos pasigaminti gražių ir spal-
vingų skirtukų knygoms. Kad 
tai nesudėtingas, tačiau malo-
nus užsiėmimas, įrodė ir čia pat 
tokius skirtukus narstanti cen-
tro lankytoja Janina Jagelo. Ant 

„Mažosios gubojos“ stalo puika-
vosi įvairūs rankdarbiai. Daugu-
ma jų – kolektyvinis dienos cen-
tro lankytojų darbas. J. Liudvina-
vičienė pasakojo, jog šiame cen-
tre jau 17 metų renkasi proto ne-
galios, sutrikusio intelekto žmo-
nės. Nors jų individualios gali-
mybės nedidelės, tačiau drau-
ge, pasiskirstę darbais, jie suku-
ria išties įspūdingų kolektyvinių 
rankdarbių. Taip ugdoma jų sa-
viraiška, savarankiškumas, pasi-
tikėjimas savimi ir aplinkiniais. 
Tiesa, šventiniame renginyje 
buvo galima pasigėrėti ir indivi-
dualiais Domo Kaminsko dirbi-
niais – itin kruopščiai pasiūtomis 
bei įdomiai aplikacijomis puošto-
mis pagalvėlėmis. 

Linos Norkienės vadovauja-
mo Vilkpėdės bendruomenės so-
cialinių paslaugų centro rankdar-
bių klubo „Vaivos juosta“ mote-
rys šventės lankytojams siūlė iš 
audinio skiaučių „užsiauginti“ 
po jaukią kalėdinę eglaitę, kuri 
ne tik papuoštų savus namus, bet 
ir taptų originalia dovana drau-
gams ar artimiesiems. 

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Vilniaus Viltis“ 
atstovai kvietė simegrafijos tech-

nika susikurti įdomų atviruką ar 
knygos skirtuką, o Vilniaus neį-
galiųjų dienos centras – pasida-
ryti medžiaginį paukštelį.

Gėlių festivalio 
organizatoriams – bendra 

dovana
Itin patraukliomis ir malo-

niomis kūrybinėmis dirbtuvė-
mis tapo atvirų miestui dirbtu-
vių – VšĮ „Menas sau“ surengta 
tapybos ant šilko edukacinė pa-
mokėlė. Ant specialiai paruošto 
šilko kiekvienas šventės dalyvis 
galėjo nupiešti po gėlę ar orna-
mentą, kurie renginio pabaigoje 
susiliejo į puikų paveikslą ir tapo 
originalia bendra dovana festiva-
lio organizatoriams. 

Tapyti ant šilko mokiusi me-
nininkė Rasa Labinė pasako-
jo dalyvavusi ne viename neį-
galiųjų renginyje, supažindinu-
si juos su įvairiais amatais. No-
rintiems labiau pasigilinti į vie-
no ar kito meno subtilumus, pa-
sak jos, visada atviros jau 7-erius 
metus veikiančių dirbtuvių du-
rys. Jose gana gausi įvairių bū-
relių, edukacinių programų, me-
ditacinių užsiėmimų programa. 
Galima dirbti ir individualiai, 
ir grupėmis. Tapyba ant šilko – 
vienas populiariausių užsiėmi-
mų. Čia nebūtinas specialus pa-
sirengimas, pakanka lakios fan-
tazijos, susikaupimo. Ir rezulta-
tas greitai matyti. Beje, VšĮ „Me-
nas sau“ vykdomoje socialinės 
atskirties mažinimo programo-
je puikiai pritapo ir sėkmingai 
darbuojasi negalią turinti Tere-
sė Šlekaitytė. Jos ant kūrinėliai 
jau ne kartą eksponuoti įvairio-
se parodose.

Kultūrinė programa tampa 
vis profesionalesnė

Gėlių ir Sodų gatvės festivalis 
susirinkusiuosius vis nudžiugina 
ir savo kultūrine programa. O ji 
kaskart darosi įvairesnė bei pro-
fesionalesnė. Muziką keitė vai-
dyba, dainas – šokiai. 

Šventinį renginį pradėjo vai-

Bendruomenę telkianti neįgaliųjų iniciatyva

poetą, vertėją Vladą Braziūną. 
Kompozitoriaus F. Latėno kūry-
bos vakare jo kūrinius atliks sty-
ginių kvartetas „Art vio“, smui-
kininkė Rūta Lipinaitytė, violon-
čelininkas Povilas Jacunskas ir 
pianistė Indrė Baikštytė. Poetui 
V. Braziūnui talkins Lietuvos na-
cionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatas saksofonininkas 
virtuozas Petras Vyšniauskas, 
LMTA mišrus choras (vadovai 
Dainius Puišys, doc. Gintautas 
Venislovas, prof. Jurijus Kalcas) 
ir literatūrologas prof. Skirman-
tas Valentas.

Koncertų cikle netrūks ir ro-
mantikos. Vasario 2 d. klausyto-
jų laukia susitikimas su „Trio gra-
zioso“ ansamblio narėmis: Joana 
Gedmintaite (sopranas), Viktori-
ja Marija Zabrodaite (fleita), Švie-
se Čepliauskaite (fortepijonas), 
kurios, pasak jų pačių, „labai su-
dėtingus dalykus mėgsta atlik-
ti lengvai, paprastai, grakščiai“.

Kovo 2 d. koncertas skiria-

mas Nacionalinės M. K. Čiurlio-
nio menų mokyklos 70-mečiui. 
Jame dalyvaus 6-12 klasių moks-
leivių choras (vadovas Romual-
das Graužinis) ir mokyklos sim-
foninis orkestras (vadovas diri-
gentas Martynas Staškus).

Alma Mater musicalis koncer-
tų ciklą kovo 30 d. baigs ansam-
blis iš Norvegijos „Duo oktava“: 
Povilas Syrrist-Gelgota (altas) ir 
Toril Syrrist-Gelgota (violonče-
lė) koncertuos su Lietuvos nacio- 
nalinės kultūros ir meno premi-
jos laureate soliste Asta Krikš-
čiūnaite bei pianiste Audrone 
Kisieliūte. 

Į muzikos pasaulį ir šiemet 
klausytojus lydės ilgametė Alma 
Mater musicalis koncertų vedėja 
muzikologė Laimutė Ligeikaitė. 

Aukštųjų mokyklų ir kolegi-
jų  neįgaliems studentams įteikia-
me abonementus į visus koncer-
tus nemokamai.

Aušra DuoBienė
Alma Mater musicalis projekto vadovė

kų lopšelio-darželio „Gėlynas“ 
perengiamosios grupės vaikai. 
Spalvingas ir nuotaikingas jų šo-
kis visus užkrėtė gera nuotaika. 
Neįgaliųjų dienos centrą su šia 
kaimynystėje įsikūrusia ikimo-
kyklinio ugdymo įstaiga sieja 
sena draugystė – jos auklėtiniai 
dalyvauja daugelyje neįgaliųjų 
organizuojamų renginių. Muzi-
kos vadovė Liudmila Kazak, su 
vaikais parengusi nuotaikingą 
programėlę, įsitikinusi, jog toks 
bendravimas – geriausia nega-
lios pažinimo mokykla. Šie vai-
kai tikrai nenusuks akių nuo neį-
galiojo vežimėliu riedančio žmo-
gaus, atsilieps į jo prašymą, o gal 
net pirmi išties pagalbos ranką. 
To galima tikėtis ir matant, kaip 
jau dabar jie bendrauja su darže-
lį lankančiais neįgaliais vaikais. 

Geros nuotaikos, šypsenų ne-
trūko ir stebint kitus pasirody-
mus. Senųjų Trakų Kęstučio pa-
grindinės mokyklos auklėtiniai 
pagrojo kanklėmis, Liuba Voron-
cova padainavo romansų, dienos 
centro „Šviesa“ grupė TTT paro-
dė ištrauką iš spektaklio „Mak-
tub“, Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centro lankytojai scenoje primi-
nė „Nojaus arką“, visus sujau-
dino LŽNS gyvo garso ir jude-
sio tapybos interakcija „Gėlės“ 
bei Danieliaus Jurevičiaus daina-
vimas. Šventę baigė linksmi liau-
diško muzikavimo grupės „At-
gaja“ maršai ir dainos. 

Gėlių gatvėje ruduo tądien 
skleidė vien džiaugsmo virusą. 
Kad taip būtų dažniau...

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr. 
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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, rugsėjo 29 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/10) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(56). 10.45 Mokslo ekspresas (kart.). 
11.00 Pasaulio panorama (kart.). 
11.30 Savaitė (kart.). 12.00 Mėnulio 
fazė (kart.). 13.00 Premjera. Magiš-
ki fėjų Vinksių nuotykiai (5/16). 13.30 
Mažasis princas (9). 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Prem-
jera. Komisaras Reksas (14/11) N-7. 
17.10 Šerloko Holmso nuotykiai (N-7. 
7) 18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.50 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 19.50 Premjera (13). 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre. 21.15 LRT fo-
rumas. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 
LRT forumas. 22.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 23.00 Vakaro žinios. 23.25 
Dokumentinio kino vakaras. Banki-
ninkai 1 d. (Subtitruota). 0.30 Šnipai 
(82) N-7. 1.35 Senis (220) N-7. 2.45 
Laba diena, Lietuva (kart.). 4.30 LRT 
forumas (kart.). 5.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 

Antradienis, rugsėjo 30 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/11) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(57). 11.00 Dokumentinio kino va-
karas. Bankininkai 1 d. (kart.). 12.00 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
13.00 Premjera. Magiški fėjų Vink-
sių nuotykiai (5/17). 13.30 Aivenhas 
(22) 14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, 
Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Premje-
ra. Komisaras Reksas (14/12) N-7. 
17.10 Šerloko Holmso nuotykiai (8) 
N-7. 18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.50 Emigrantai. 19.50 
Premjera (14). 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio cen-
tre. 21.15 Specialus tyrimas. 21.55 
Lietuva gali. Pertraukoje – 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 22.30 Durys atsidaro. 
23.00 Vakaro žinios. 23.25 Pasaulio 
dokumentika. Australija. Keliautojo 
laiku vadovas. 2 d. Pirmieji žingsniai. 
JAV, 2012 m. (Subtitruota, kart.). 0.30 
Šnipai (83) N-7. 1.35 Senis (221) N-7. 
2.45 Laba diena, Lietuva. (kart.). 4.30 
Specialus tyrimas (kart.). 5.05 Emi-
grantai (kart.). 

Trečiadienis, spalio 1 d. 
9.00 Komisaras Reksas (N-7. 

14/12) (kart.). 10.00 Namelis preri-
jose (58). 11.00 Emigrantai (kart.). 
12.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.35 
Lašas po lašo (kart.). 12.45 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas. (kart.). 13.00 
Premjera. Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai (5/18). 13.30 Mažasis princas 
(10). 14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, 
Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Komisa-
ras Reksas (9/1) N-7. 17.10 Šerloko 
Holmso nuotykiai (9) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Gyvenimas. 19.50 Premjera (15). 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.15 
Auksinis protas. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“ 23.00 Vakaro žinios. 
23.25 Pasaulio dokumentika. Į gamtą. 
11, 12 d. 0.30 Šnipai (84) N-7. 1.35 
Senis (222) N-7. 2.45 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 4.30 Mėnulio fazė (kart.). 
5.15 Gyvenimas (kart.). 

Ketvirtadienis, spalio 2 d. 
9.00 Komisaras Reksas (9/1) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(59). 11.00 Auksinis protas (kart.). 
12.30 Duokit šansą (kart.). 13.00 
Premjera. Magiški fėjų Vinksių nuoty-
kiai (5/19). 13.30 Aivenhas (23). 14.00 
Žinios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios. 16.05 Komisaras Rek-
sas (9/2) N-7. 17.10 Šerloko Holmso 
nuotykiai (10) N-7. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Premje-
ra. Kelias į laimę 1 (1/6) N-7. 19.50 
Premjera (16). 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio cen-
tre. 21.15 Svajonę turiu. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Vakaro 
žinios. 23.25 Pasaulio dokumentika. 
Sicilijos mumijos. JAV, 2008 m. 0.30 
Šnipai (85) N-7. 1.35 Senis (223) N-7. 
2.45 Laba diena, Lietuva. (kart.). 4.30 
Lietuva gali (kart.). 5.00 Kelias į laimę 
1 (1/6) (kart.) N-7. 

Penktadienis, spalio 3 d. 
9.00 Komisaras Reksas (9/2) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (60). 11.00 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite (kart.). 12.00 Bėdų tur-
gus (kart.). 13.00 Premjera. Magiš-
ki fėjų Vinksių nuotykiai (5/20). 13.30 
Mažasis princas (11). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (9/3) 
N-7. 17.10 Šerloko Holmso nuotykiai 
(11) N-7. 18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.35 Žingsnis po žings-
nio. Būstas. 18.50 Premjera. Kelias į 
laimę 1 (1/7) N-7. 19.50 Duokit šan-
są. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 
Premjera. Jūrų ruoniai. Nuotykių tri-
leris. JAV, 1990 m. N-14. 1.00 Šnipai 
(86) N-7. 2.05 Senis (224) N-7. 3.15 
Laba diena, Lietuva (kart.). 5.00 Ke-
lias į laimę 1 (1/7) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, spalio 4 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (kart.). 7.00 Emigrantai. Sociali-
nės dokumentikos laida (kart.). 7.55 
Specialus tyrimas (kart.). 8.30 Gim-
toji žemė. 9.00 Haudis Gaudis (25). 
9.25 Aivenhas (24). 9.50 Premjera. 
Čaplinas (34). 10.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsidaro 
(kart.). 11.30 Lietuva gali (kart.). 12.00 
Pasaulio dokumentika. Sicilijos mumi-
jos. JAV, 2008 m. (kart.). 13.00 Isto-
rijos detektyvai. Istorinė publicistika. 
14.00 Duokit šansą (kart.). 14.30 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu. (Subti-
truota). 15.00 Meilė kaip mėnulis (13, 
14) (kart.). 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.15 Sveikinimų kon-
certas. 18.30 Bėdų turgus. 19.30 Sti-
lius. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Auksinis balsas. 23.45 
Premjera. Kontraktas su neūžauga. 
Kriminalinė komedija. JAV, 1995 m. 
(Subtitruota) N-7. 1.40 Senis (225) 
N-7. 2.45 Istorijos detektyvai (kart.). 
3.30 Auksinis balsas (kart.). 5.45 
Mokslo ekspresas (kart.). 

Sekmadienis, spalio 5 d. 
6.05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite (kart.). 7.00 Šventadienio 
mintys. 7.30 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 8.00 
Girių horizontai. 8.30 Kaimo akade-
mija. 9.00 Haudis Gaudis (26). 9.25 
Aivenhas (25). 9.50 Premjera. Čapli-
nas (35). 10.00 Gustavo enciklope-
dija (Subtitruota). 10.30 Brolių Gri-
mų pasakos. Prašoktos kurpaitės. 
Vokietija, 2011 m. 11.45 Mokslo eks-
presas. 12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Australija. Keliautojo laiku vado-
vas. 3 d. Laukiniai metai. JAV, 2012 
m. (Subtitruota). 13.00 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Premjera. Puaro 
(13/1) N-7. 15.00 Meilė kaip mėnulis 
(15, 16) (kart.). 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.15 Krepšinis. 
LKL čempionatas. Prienų „Prienai“ – 
Klaipėdos „Neptūnas“. 17.00 Lašas 
po lašo. 18.00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės (kart.). 18.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 19.30 Pasaulio pano-
rama. 19.55 Savaitė. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Mėnulio fazė. 22.00 Prem-
jera. „Poseidonas“ (1, 2) (Subtitruota) 
N-7. 1.20 Senis (226) N-7. 2.30 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(13/1) (kart.) N-7. 4.00 Auksinis pro-
tas (kart.). 5.10 Pasaulio panorama 
(kart.). 5.35 Savaitė (kart.). 

Pirmadienis, rugsėjo 29 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas (59). 7.20 Simpsonai (9) N-7. 
7.50 Brazilijos aveniu (136) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (1961). 10.00 Du 
tėvai ir du sūnūs (3, 4) N-7. 11.00 
Transformeriai. Nugalėtųjų kerštas. 
Fantastinis veiksmo f. JAV, 2009 m. 
N-7. 14.00 Slibinų dresuotojai (1) N-7. 
14.30 Simpsonai (10, 11) N-7. 15.30 
Nemylima (21) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba N-7. 17.40 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 VIRAL'as 
N-7. 20.30 Pasmerkti (17) N-7. 21.00 
Farai N-14. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 Kerštas (5) N-14. 23.10 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (4) N-14. 
0.10 Transporteris (11) N-14. 1.10 Pa-
bėgimo karaliai (1) N-14. 2.00 Choras 
(12) N-7. 2.55 Amerikiečiai (4) N-14. 

Antradienis, rugsėjo 30 d. 
6.30 Teleparduotuvė 6.45 Sli-

binų dresuotojai (1) N-7. 6.55 Seri-
alo pertraukoje - Žalioji enciklopedija 
7.20 Simpsonai (11) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (137) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1962). 10.00 Du tėvai 
ir du sūnūs (5, 6) N-7. 11.00 Aistros 
spalvos (20) N-7. 12.00 Ponas Jan-

gas (4). 12.30 Transformeriai. Prai-
mas (22) N-7. 13.00 Mažylių nuoty-
kiai (7). 13.30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą (3). 14.00 Slibinų dresuotojai 
(2) N-7. 14.30 Simpsonai (12, 13) N-7. 
15.30 Nemylima (22) N-7. 16.30 TV 
Pagalba N-7. 17.40 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios 19.30 Prieš 
srovę N-7. 20.30 Pasmerkti (18) N-7. 
21.00 VIP N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios 22.10 Nematoma riba (4) N-14. 
23.20 CSI kriminalistai (299) N-14. 
0.20 Transporteris (12) N-14. 1.20 Pa-
bėgimo karaliai (2) N-14. 2.10 Choras 
(13) N-7. 3.05 Amerikiečiai (5) N-14. 

Trečiadienis, spalio 1 d. 
6.35 Teleparduotuvė 6.50 Sli-

binų dresuotojai (2) (kart.) N-7. 7.20 
Simpsonai (13) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (138) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1963). 10.00 Du tėvai ir du sū-
nūs (7, 8) N-7. 10.30 Du tėvai ir du 
sūnūs (8) N-7. 11.00 Aistros spal-
vos (21) N-7. 12.00 Ponas Jangas 
(5). 12.30 Transformeriai. Praimas 
(23) N-7. 13.00 Mažylių nuotykiai (8). 
13.30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
(4). 14.00 Slibinų dresuotojai (3) N-7. 
14.30 Simpsonai (14, 15) N-7. 15.30 
Nemylima (23) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba N-7. 17.40 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios 19.30 Brolių kraujas 
(1) N-7. 20.30 Pasmerkti (19) N-7. 
21.00 Aš – kino žvaigždė N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios 22.05 Vikingų loto 
22.10 Elementaru (4) N-7. 23.10 Pel-
kė. Kriminalinė veiksmo drama. JAV, 
2013 m. N-14. 0.10 Raitelis be gal-
vos (1) N-14. 1.10 Pabėgimo karaliai 
(3) N-14. 2.00 Choras (14) N-7. 2.50 
Amerikiečiai (6) N-14. 

Ketvirtadienis, spalio 2 d. 
6.35 Teleparduotuvė 6.50 Sli-

binų dresuotojai (3) N-7. 7.20 Simp-
sonai (15) N-7. 7.50 Brazilijos ave-
niu (139) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1964). 10.00 Du tėvai ir du sū-
nūs (9, 10) N-7. 11.00 Aistros spal-
vos (22) N-7. 12.00 Ponas Jangas 
(6). 12.30 Transformeriai. Praimas 
(24) N-7. 13.00 Mažylių nuotykiai (9). 
13.30 Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą (5). 14.00 Slibinų dresuotojai (4) 
N-7. 14.30 Simpsonai (16, 17) N-7. 
15.30 Nemylima (24) N-7. 16.30 TV 
Pagalba N-7. 17.40 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios 19.30 Gin-
čas be taisyklių N-7. 20.30 Pasmerk-
ti (20) N-7. 21.00 Opiumas liaudžiai 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios 21.55 
Žalioji enciklopedija 22.10 Kobra 11 
(3) N-7. 23.10 Kaulai (3) N-14. 0.10 
Raitelis be galvos (2) N-14. 1.15 Pa-
bėgimo karaliai (4) N-14. 2.00 Choras 
(15) N-7. 2.50 Amerikiečiai (7) N-14. 

Penktadienis, spalio 3 d. 
6.35 Teleparduotuvė 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (4) N-7. 7.20 Simpso-
nai (17) N-7. 7.50 Brazilijos aveniu 
(140) N-7. 9.00 Daktarė Emilė Ou-
vens (1) N-7. 10.00 Du tėvai ir du sū-
nūs (11, 12) N-7. 11.00 Aistros spal-
vos (23) N-7. 12.00 Ponas Jangas 
(7). 12.30 Transformeriai. Praimas 
(25) N-7. 13.00 Mažylių nuotykiai (10). 
13.30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
(6). 14.00 Slibinų dresuotojai (5) N-7. 
14.30 Simpsonai (18, 19) N-7. 15.30 
Nemylima (25) N-7. 16.30 Kol esi ša-
lia. Drama. Vokietija, 2004 m. N-7. 
18.15 Euras 2015. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Princesė ir varlius. Animacinis 
f. JAV, 2009 m. 21.30 Princesės die-
noraštis 2. Karališkosios sužadėtu-
vės. Romantinė komedija. JAV, 2004 
m. 23.50 Beverli Hilso policininkas. 
Veiksmo f. JAV, 1984 m. N-14. 1.55 
Sugrįžimas į Braidshedą. Drama. D. 
Britanija, 2008 m. N-7. 

Šeštadienis, spalio 4 d. 
6.40 Teleparduotuvė 6.55 Mano 

mažasis ponis (11). 7.25 Smurfai (1). 
8.00 Didvyrių draugužiai (22). 8.30 Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą (7). 9.00 
Statybų TV. 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Tobula moteris. 10.30 Beatos 
virtuvė. 11.30 Monstrų vidurinė mo-
kykla. 13 norų N-7. 13.00 Bilis Medi-
sonas. Komedija. JAV, 1995 m. N-7. 
14.50 Dauntono abatija (1) N-7. 16.15 
Kurt Sejitas ir Šura (7) N-7. 17.20 Eks-
trasensai tiria (40) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Transformeriai. Tamsioji 
Mėnulio pusė. Fantastinis veiksmo f. 
JAV, 2011 m. N-7. 19.30 Filmo per-
traukoje – Eurojackpot. 22.10 Jonu-
kas ir Grytutė. Raganų medžiotojai. 
Fantastinis veiksmo f., Vokietija, JAV, 
2013 m. N-14. 23.55 Naujasis pasau-
lis. Nuotykių drama. JAV, D. Britanija, 
2005 m. N-7. 2.30 Pamišėlis laisvėje. 
Komedija. JAV, 2010 m. N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 29 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (10). 7.00 Tomas ir 
Džeris (48). 7.25 Kempiniukas Plačia-
kelnis (7) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (45) N-7. 8.50 Turistas. 
Veiksmo trileris. Italija, JAV, Prancūzi-
ja, 2010 m. (kart.) N-7. 11.00 Medžio-
klės sezonas atidarytas 2! Animacinė 
komedija. JAV, 2008 m. (kart.) 12.30 
Tomo ir Džerio nuotykiai (8) (kart.). 
12.55 Kempiniukas Plačiakelnis (8). 
13.25 Ogis ir tarakonai (40). 13.35 
Kung Fu Panda (1). 14.10 Be kaltės 
kalta (74) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Nuo... Iki.... 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 Mentalistas (11) N-7. 
23.10 Judantis objektas (11) N-7. 
0.10 Gyvenimas pagal Harietą (12) 
N-7. 1.05 Persekiotojai (8) N-7. 2.00 
Įvykis (14) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 30 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (11). 7.00 Tomas ir 
Džeris (49). 7.25 Kempiniukas Plačia-
kelnis (8) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (46) N-7. 8.50 Bever-
li Hilso nindzė (kart.) N-7. 10.40 Lie-
tuvos balsas (kart.). 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (9). 13.25 Ogis ir ta-
rakonai (41). 13.35 Kung Fu Panda 
(2). 14.10 Be kaltės kalta (75) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Saugotojas. Veiksmo f. JAV, 2009 
m. N-14. 0.00 Gyvenimas pagal Ha-
rietą (1) N-7. 0.55 Persekiotojai (9) 
N-7. 1.50 Įvykis (15) N-7. 

Trečiadienis, spalio 1 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (12). 7.00 Tomas ir 
Džeris (50). 7.25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (9) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (47) N-7. 8.50 24 
valandos (kart.) N-7. 9.55 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) N-7. 
11.55 Nuo... Iki... (kart.). 12.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (10). 13.25 Ogis 
ir tarakonai (42). 13.35 Kung Fu Pan-
da (3). 14.10 Be kaltės kalta (76) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Gyve-
nimo receptai (4) N-7. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Išrinktųjų medžioklė. Veiksmo f. JAV, 
Kanada, 2009 m. N-7. 0.20 Gyveni-
mas pagal Harietą (2) N-7. 1.15 Perse-
kiotojai (10) N-7. 2.10 Įvykis (16) N-7. 

Ketvirtadienis, spali 2 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (13). 7.00 Tomas ir 
Džeris (51). 7.25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (10) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (48) N-7. 8.50 24 
valandos (kart.) N-7. 9.55 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) N-7. 
11.55 Gyvenimo receptai (4) (kart.) 
N-7. 12.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (11). 13.25 Ogis ir tarakonai (43). 
13.35 Kung Fu Panda (4). 14.10 Be 
kaltės kalta (77) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
Policijos Angelų sargų dienos kon-
certas. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Adrenalinas 2. 
Veiksmo f. JAV, 2009 m. N-14. 0.10 
Gyvenimas pagal Harietą (3) N-7. 
1.05 Persekiotojai (11) N-7. 2.00 Svei-
katos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, spalio 3 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (14). 7.00 Tomas ir 
Džeris (52). 7.25 Kempiniukas Plačia-
kelnis (11) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (49) N-7. 8.50 Pagal-
bos skambutis (kart.) N-7. 9.55 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) 
N-7. 11.50 K11. Komisarai tiria. Dis-
koteka. N-7. 12.25 K11. Komisarai 
tiria. Pinigai iš dangaus. N-7. 13.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (12). 13.25 
Ogis ir tarakonai (44). 13.35 Kung Fu 
Panda (5). 14.10 Be kaltės kalta (78) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 KK2 penkta-
dienis. N-7. 23.00 Drąsiaširdis. Veiks-
mo f. JAV, 2003 m. N-7. 1.00 4-asis 
lygmuo. Veiksmo trileris. Didžioji Bri-
tanija, JAV, 2009 m. N-14. 

Šeštadienis, spalio 4 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (9). 6.55 Nenugalimieji II 
(27). 7.20 Antinas Gudruolis (37). 7.45 
Kas naujo, Skūbi-Dū? (13). 8.10 Sun-
kus vaikas (23). 8.35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (9). 9.00 Ponas Bynas (2). 
9.30 Mes pačios. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Egipto princas. Animacinis 
f. JAV, 1998 m. 11.50 Zoro kaukė. 
Veiksmo f. JAV, 1998 m. N-7. 14.35 
Didingasis amžius (112) N-7. 16.35 
Dvidešimt minučių (8, 9) N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 SUPERKINAS. PREM-
JERA Medžioklės sezonas atidarytas 
3! Animacinė komedija. JAV, 2010 m. 
20.30 PREMJERA Žalioji širšė. Nuo-
tykių f. šeimai. JAV, 2011 m. N-7. 
22.50 PREMJERA Sex turas. Juo-
dojo humoro komedija. JAV, 2008 
m. N-14. 1.00 Norim dar! Su Radis-
tais (kart.) N-7. 

Sekmadienis, spalio 5 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (10). 6.55 Nenugalimieji II 
(28). 7.20 Antinas Gudruolis (38). 7.45 
Kas naujo, Skūbi-Dū? (14). 8.10 Sun-
kus vaikas (24). 8.35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (10). 9.00 Sveikatos ABC 
televitrina. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Berniuko Rykliuko ir Lavos mergai-
tės nuotykiai. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2005 m. 11.50 Kietas šnipas. Kome-
dija. JAV, 1996 m. N-7. 13.30 Mano 
puikioji auklė (115, 116). 14.40 Didin-
gasis amžius (113) N-7. 17.00 Ne vie-
nas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Ži-
nios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Lietu-
vos balsas. 21.45 Itališkas apiplėši-
mas. Veiksmo trileris. Didžioji Brita-
nija, JAV, Prancūzija, 2003 m. N-7. 
23.55 Užraktas. Siaubo trileris. JAV, 
2008 m. N-14. 1.35 Sex turas. Juo-
dojo humoro komedija. JAV, 2008 
m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, rugsėjo 29 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitrina. 

6.45 Gamta iš arti (kart.). 2014 m. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Ekstrasensų mūšis (7) (kart.) 
N-7. 9.00 Skonis (kart.). 11.00 Kalba-
me ir rodome (319) N-7. 12.00 Pro-
kurorų patikrinimas (166) (kart.) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Jokių kliūčių (6). 15.00 
Amerikos talentai (42). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (167) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Detektyvė Džonson (32) 
N-7. 19.30 PREMJERA Afigiena mo-
kytoja (1) N-7. 20.00 PREMJERA 
Naktis ir diena. Vilnius. N-7. 21.00 
Farai. N-14. 21.30 Gatvės kraujas. 
Veiksmo f. JAV, 2009 m. N-14. 23.20 
Vampyro dienoraščiai (4) N-14. 0.15 
Detektyvė Džonson (32) (kart.) N-7. 
1.15 Prokurorų patikrinimas (167) 
(kart.) N-7. 2.15 Bamba TV. S.

Antradienis, rugsėjo 30 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Rosamunde Pil-
cher. Ten, kur eisi Tu. Romantinė 
drama. Vokietija, 2010 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (320) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (167) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliū-
čių (7). 15.00 Amerikos talentai (43). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (168) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Detektyvė 
Džonson (33) N-7. 19.30 PREMJE-
RA Afigiena mokytoja (2) N-7. 20.00 
PREMJERA Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Jauna-
tviškas maištas. Romantinė komedi-

ja. JAV, 2009 m. N-14. 23.15 Vam-
pyro dienoraščiai (5) N-14. 0.10 De-
tektyvė Džonson (33) (kart.) N-7. 1.05 
Prokurorų patikrinimas (168) (kart.) 
N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, spalio 1 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Amerikietiškos imty-
nės (33) (kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir 
rodome (321) N-7. 12.00 Prokurorų 
patikrinimas (168) (kart.) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Jokių kliūčių (8). 15.00 Ameri-
kos talentai (1). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (169) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Detektyvė Džonson (34) N-7. 19.30 
PREMJERA Afigiena mokytoja (3) 
N-7. 20.00 PREMJERA Naktis ir die-
na. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Seksas ir miestas. Romantinė 
komedija. JAV, 2008 m. N-14. 0.25 
Detektyvė Džonson (34) (kart.) N-7. 
1.20 Prokurorų patikrinimas (169) 
(kart.) N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, spalio 2 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Lietuvos muzikos le-
gendos (kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir 
rodome (322) N-7. 12.00 Prokurorų 
patikrinimas (169) (kart.) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Jokių kliūčių (9). 15.00 Ame-
rikos talentai (2). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (170) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Detektyvė Džonson (35) N-7. 
19.30 PREMJERA Afigiena mokyto-
ja (4) N-7. 20.00 PREMJERA Nak-
tis ir diena. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Vinetu. Apačių auksas. 
Nuotykių f. Italija, Jugoslavija, Vo-
kietija, 1963 m. N-7. 23.40 Vampyro 
dienoraščiai (6) N-14. 0.35 Detekty-
vė Džonson (35) (kart.) N-7. 1.30 Pro-
kurorų patikrinimas (170) (kart.) N-7. 
2.30 Bamba TV. S. 

Penktadienis, spalio 3 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Vinetu. Apačių auk-
sas. Nuotykių f. Italija, Jugoslavi-
ja, Vokietija, 1963 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (323) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (170) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliū-
čių (10). 15.00 Amerikos talentai (3). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (171) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Šeimynė-
lė (35, 36) N-7. 19.30 Amerikietiš-
kos imtynės (34) N-7. 21.30 Saugy-
kla. Veiksmo f. JAV, 2012 m. N-14. 
23.35 Farai (kart.) N-7. 1.20 Prokuro-
rų patikrinimas (171) (kart.) N-7. 2.20 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, spalio 4 d. 
7.00 Skonis. 9.00 VRS kamera. 

N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Padėki-
me augti. 10.30 Šefas rekomenduo-
ja. 11.00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato IV-etapas. 12.00 Žmogus prieš 
gamtą (8) N-7. 13.00 Džiunglių prin-
cesė Šina (3) N-7. 2000 m. 14.00 Šei-
mynėlė (1–4) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už bro-
lį (3) N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis 
(8) N-7. 19.00 PREMJERA Muzikinė 
kaukė. 21.00 MANO HEROJUS Žmo-
gus šešėlis. Veiksmo f. Didžioji Brita-
nija, JAV, Rumunija, 2006 m. N-14. 
23.00 AŠTRUS KINAS Naktinis dan-
gus. Siaubo trileris. JAV, 2007 m. S. 
0.40 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, spalio 5 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (8) 

(kart.) N-7. 7.55 Nacionalinė loteri-
ja. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Au-
topilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu. 10.00 Sekmadienio ry-
tas. 10.50 Gamta iš arti. 11.00 Svei-
katos kodas. 12.00 Nacionalinė Geo-
grafija. Žuvys monstrai (4) N-7. 13.00 
Džiunglių princesė Šina (4) N-7. 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už bro-
lį (4) N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis 
(9) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Rosamunde Pilcher. Tebūnie meilė. 
Romantinė drama. Vokietija, 2009 m. 
N-7. 21.00 PREMJERA Grubus žai-
dimas (1, 2). 23.20 Mėlynakė skerdi-
kė. Kriminalinė drama. JAV, 2012 m. 
N-14. 1.05 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Sekmadienis, spalio 5 d. 
6.40 Teleparduotuvė 6.55 Mano 

mažasis ponis (12). 7.25 Smurfai (2). 
8.00 Didvyrių draugužiai (23). 8.30 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (8). 
9.00 Sportuok su mumis. 9.30 Laikas 
keistis. 10.00 Virtuvės istorijos. 10.30 
Svajonių sodai. 11.30 Barbė rožiniais 
bateliais. Animacinis f. JAV, 2013 m. 
13.00 Beverli Hilso Robinzonai. Ko-
medija. JAV, 1997 m. 15.00 Daunto-
no abatija (2) N-7. 16.15 Kurt Sejitas 
ir Šura (8) N-7. 17.20 Žudynės dan-
guje. Reisas MH17. Dokumentinis f. 
D. Britanija, 2014 m. N-7. 18.00 Įdo-
mioji pamoka. 18.30 TV3 žinios 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Lietuvos 
talentai 2014. 21.15 Džekas Ryče-
ris. Veiksmo f. JAV, 2012 m. N-14. 
0.05 Miško karys. Nuotykių f. JAV, 
1996 m. N-7. 
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Neįgalieji 
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Janina Šaparnienė skrastas.lt rašo apie Lietuvos aklųjų ir sil-
pnaregių sąjungos Pakruojo filialo nariams surengtą susitiki-
mą su nereginčiu rygiečiu ir jam orientuotis aplinkoje padedan-
čiu šunimi vedliu. Deja, Lietuvoje tokios pagalbos aklieji neturi.

Visuomeninio judėjimo „Šunų 
servisas Teodoras“ atstovas 
Aleksejus Volkovas iš Rygos 
(Latvija) pasakojo, kaip šunys – 
aklųjų pagalbininkai parenkami 
ir treniruojami. Rygietis susirin-
kusiems demonstravo, kaip lab- 
radorų veislės Teodoras suran-
da šeimininkui laisvą vietą atsi-
sėsti, duris iš patalpos. 

Po traumos beveik visiškai 
apakusiam A. Volkovui reikėjo 
iš naujo prisitaikyti gyventi vi-
suomenėje, susigrąžinti sociali-
nius įgūdžius. Vyras pasakojo, 
kad galimybės dalyvauti visuo-
menės gyvenime žymiai išsiplė-
tė, kai jam į pagalbininkus vals-
tybė skyrė specialiai apmokytą 
šunį vedlį.

Toks šuo Latvijoje, kaip ir 
daugelyje pasaulio šalių, turi tei-
sę važiuoti visuomeniniu trans-
portu, skristi lėktuvu, padėti ne-
regiui orientuotis atėjus tvarky-

ti reikalų į įstaigas ar lankantis 
parduotuvėse, kavinėse, kitose 
viešose vietose.

Specialiai mokomų šunų ved- 
lių statusas prilyginamas tarnau-
jantiems policijoje, jų paruoši-
mas užtrunka metus ar dvejus 
ir yra brangus.

„Tokių valstybinių šunų ve-
dlių, kaip Teodoras, Latvijoje 
tėra trys. Valstybė skiria maist-
pinigius jiems išlaikyti. Ketur-
kojų vedlių žymiai daugiau, apie 
penkiasdešimt, yra Suomijoje, 
daug jų paruošiama JAV. Lie-
tuvoje nėra nė vieno tokio šuns, 
galinčio pagerinti aklųjų gyve-
nimo kokybę, padedančio jiems 
išeiti į visuomenę“, – sakė LASS 
Pakruojo filialo pirmininkė Kris-
tina Butkevičienė. Jos žiniomis, 
Lietuvoje susiklosčiusi nuostata, 
kad pigiau pasamdyti neregį ly-
dintį žmogų, nei paruošti nuolat 
padedantį šunį vedlį.

Šuo vedlys – per brangus 
Lietuvos akliesiems

Organizacijos Unisef tinklalapyje rašoma apie labdaringą bėgi-
mą, kuriame dalyvavo ir neįgalieji. 

Sostinėje vykusiame Vilniaus 
maratone už UNICEF koman-
dą bėgo ir bendrovių „ERGO 
Insurance“ bei „Thermo Fisher 
Scientific Baltics“ darbuotojai. 
„Ergo Insurance“ vadovų tei-
gimu, tokiu būdu norėta pade-
monstruoti, kad ne pirmus me-
tus organizacijai UNICEF ski-
riama parama – ne tik finansinė.  

Pasak 10 km trasą pasirin-
kusio K. Bagdonavičiaus, nese-
niai pasaulyje ir Lietuvoje nu-
vilnijusi „ledinio iššūkio“ ak-
cija patvirtina, kad tokios aukų 
rinkimo iniciatyvos yra sėkmin-
gos, bet kartais praranda pir-
minę savo idėją – ne visi priė-
mę „ledinį iššūkį“ aukojo kil-
niam tikslui.

„Verslo parama įvairiems 
humanitariniams tikslams yra 
savaime suprantamas daly-
kas. Mūsų verslo grupė taip 
pat ne išimtis. Tačiau pastebiu, 
jog šiandien įmonės, aukoda-
mos pinigus, kitaip nei paprasti 
žmonės, pamiršta nuoširdumą. 
Manau, jog neužtenka tiesiog 
išrašyti čekį. Prisidėti palaiky-
mu, smulkiais darbais taip pat 
yra ne mažiau svarbu. Bėgimas 
maratone man yra žmogiškas 
atsidavimas, įkūnijantis mūsų 
norą prisidėti ne tik finansiš-
kai“, – teigia K. Bagdonavičius.

Pasak jo, to tikslas jokiu 
būdu nėra garsiai pasiskelbti 
apie savo atseikėtą paramą, o 
veikiau perduoti gerumo esta-
fetės lazdelę kitam. Akivaizdu, 
kad paramos filosofija šiandien 
kinta ir paprastas nuoširdumas, 
solidarumas su vargstančiu ar 
sergančiu, grįžta į madą.

„Džiaugiamės, kad, daly-

vaudami bėgime, turėjome gali-
mybę prisidėti ir prie kilnių idė-
jų sklaidos. Tai – ne tik įmonės 
pozicija, bet ir nuoširdus mūsų 
darbuotojų įsitraukimas“, – tei-
gė bendrovės „Thermo Fisher 
Scientific Baltics“ komunikaci-
jos vadovas Egidijus Jaseliūnas. 

Visi už UNICEF komandą 
bėgę dalyviai prisidėjo prie kil-
naus tikslo – iniciatyvos suteik-
ti vaikams specialaus proteinais 
prisotinto maisto – būtino, kad 
jie išgyventų. Šiuo metu 20 mi-
lijonų vaikų iki 5 metų yra visiš-
kai išsekę dėl prastos mitybos. 
Jiems kiekviena diena gali būti 
paskutinė. Už 4 Lt galima nu-
pirkti vaikui maisto dar vienai 
dienai. UNICEF tikslas – kad kie-
kviena padovanota diena taptų 
gyvenimu labiausiai pažeistiems 
pasaulio vaikams.

Ketvirtajame vaikų UNICEF 
bėgime dalyvavo virš pusan-
tro tūkstančio 2–12 m. mažųjų.  
Lietuvos Respublikos Preziden-
tės Dalios Grybauskaitės globo-
jamas 500 m bėgimas buvo ypa-
tingas, nes jį pradėjo neįgalieji 
vaikai, tuo parodydami, kad jie 
taip pat nori ir gali būti gyveni-
mo dalyviais. Kiekvienas vai-
kas už simbolinį mokestį gavo 
marškinėlius ir medalį – kaip 
įrodymą, kad svarbu ne laimė-
ti, o drauge siekti gražaus tiks-
lo. Medalius vaikams įteikė gar-
sūs šalies žmonės, tarp kurių – 
UNICEF geros valios ambasado-
rė, aktorė Virginija Kochansky-
tė ir nemažai žinomų sportinin-
kų – Virgilijus Alekna, Jevgeni-
jus Šuklinas, Egidijus Balčiūnas.

Bėgimų metu iš viso buvo su-
rinkta apie 26 353 Lt lėšų.

Aukojant ne pro šalį atiduoti 
ir lašą prakaito 

Neįgalios lėlės moko 
tolerancijos

Neįgaliųjų 
sportas

Kovota dėl vertingo prizo

Rugsėjo viduryje Birštone 
vyko neįgaliųjų orientavi-
mosi varžybos, kurių da-
lyviai varžėsi dėl itin ver-
tingo prizo – vežimėlio 
priedo „EcoWheelPower“.

prizas – kauniečio verslininko 
Šarūno Grigaliūno išrastas ir iš-
bandytas priedas neįgaliųjų ve-
žimėliams „EcoWheelPower“. 
Beje, pats verslininkas juda neį-
galiojo vežimėliu ir yra orienta-
vimosi varžybų entuziastas, šie-
met dalyvavęs Europos ir pasau-
lio čempionatuose.  

Susumavus 2 dienų rezul-
tatus paaiškėjo, kad nugalėtoju 
tapo Kauno sporto klubo „San-
taka“ atstovas Tadeušas Šimko-
vičius. Jam ir atiteko pagrindinis 
prizas. T. Šimkovičius džiaugia-
si gavęs išties vertingą dovaną – 
prie neįgaliųjų vežimėlio tvirti-
namas priedas padeda lengviau 
įveikti sunkiai pravažiuojamas 
vietas, taip pat juo galima pasiek-
ti 25 km/h greitį. 

Europos ir pasaulio orienta-

vimosi čempionas sako, kad iš-
sipildė jo svajonė ir tikisi, kad 
„EcoWheelPower“ padės siekti 
naujų pergalių.

„Bičiulystės“ inf. 

Trasą parengė Lietuvos rink-
tinės vyriausiasis treneris Eval-
das Liekmanis ir jo padėjėjas An-
drius Jovaiša. Pasak varžybų da-
lyvių (jose dalyvavo ne tik Lie-
tuvos, bet ir Latvijos sportinin-
kai), viskas buvo apgalvota iki 
smulkmenų. Trasa buvo sunki, 
bet įdomi. Pasitaikė tokių ruo-
žų, kuriuos įveikti varžybų da-
lyviams buvo išties nelengva. 
Tačiau pakovoti buvo verta, nes 
nugalėtojo laukė išties vertingas 

Spektakliai  
darželiuose, mokyklose, 

bibliotekose
Šiam projektui realizuoti 

įkurtas neįgalių lėlių teatras. 
Projekto vykdytojai tikisi, kad 
šis teatras bus toks pat populia-
rus, kaip Muppet Show, kuriame 
dažnai pasirodo lėlės su negalia 
ir tai jau nieko nestebina. Iš Niu-
jorko atvykusios kolegės Secilija 
Arana Grant ir Mindė Pfefer pa-
dėjo lenkų aktoriams įsisavin-
ti naujus vaidmenis. Taip sten-
giamasi, matyt, kiek išsigandus 
visuomenės apklausos rezulta-
tų – dauguma lenkų labai nega-
tyviai reaguoja į žmones su nega-
lia, ypač – proto. Laužyti stereo-
tipus nelengva, daug paprasčiau 
neleisti jiems įleisti šaknų. JAV tai 
suprasta jau seniai. Ten įprasta 
dovanoti vaikams lėles su įvai-
rių negalių požymiais (be rankos 
ar negalinčias pakilti iš vežimė-
lio) ne tik tada, kai šeimos narys 
tampa neįgaliuoju.

„Keiskime pasaulį – nuo šir-
dies prie širdies“ – šis pavadini-
mas daug pasako. Projekto ren-
giniai vyks nedidelėse salėse – 
juk tik iš arti galima išgirsti ki-
tos širdies plakimą. Žingsnis po 

Vroclavo aukštosios teat- 
ro mokyklos ir Poznanės 
naujojo teatro aktoriams 
teko išmokti gestų kalbą, 
suvokti neįgaliųjų bend- 
ravimo ypatumus, mat jie 
dalyvauja projekte „Keis-
kime pasaulį – nuo šir-
dies prie širdies“.

žingsnio, nuo vienos širdies prie 
kitos – supratimo link. Jokio ofi-
cialumo ar prievartinio dalyva-
vimo. Kuklūs skelbimai spaudo-
je ar internete kviečia atsiliepti 
darželių, mokyklų, licėjų, bibli-
otekų vadovus, kurie norėtų pa-
sikviesti į svečius neįgalias lėles. 
Kur kviečia, ten ir vykstama. 

Daug vilčių
Neseniai projektas buvo pri-

statytas Vroclave. Eva Glivicka 
iš „Arkos“ fondo, parengusio šį 
projektą, sakė, kad siekiama pa-
dėti vaikams ir jaunimui pažin-
ti neįgaliųjų gyvenimą. Juk tai 
nėra vien niūrios spalvos. Ir ne-
galią turinčiųjų potencialas dar 
toli gražu neatskleistas. „Bėgant 
metams neįgalieji taps tikrais vi-
suomenės nariais, bet pirmiausia 
reikia pripratinti žmones nebijo-
ti negalios“, – įsitikinusi E. Gli-
vicka.

Iki kitos vasaros įvairiuose 
Lenkijos regionuose bus paro-
dyta 90 spektaklių. Anot E. Gli-
vickos, vaidinimuose – daug sce-

žaisiais žiūrovais – aiškinti, rody-
ti, net ir leisti pačiupinėti lėles. 

Tikimasi, kad spektaklių žiū-
rovai ir patys taps kone neįgalių-
jų ambasadoriais. Numatyta, kad 
spektaklius aplankys 1 350 vaikų.

Novatoriški metodai
Visi projekto renginiai – tai 

edukacinės pratybos, skirtos 
5–12 ir 13–17 metų vaikams, jau-
nuoliams. Be paminėtų 90 spek-
taklių, dar bus surengti 36 susi-
tikimai, kuriuose bus ne tik neį-
galių lėlių, bet dalyvaus ir patys 
neįgalieji. 

Spektakliai ir susitikimai 
vyksta linksmai, tarsi žaidžiant, 
tačiau iš tikrųjų vaikai gauna 
daug žinių apie gestų kalbą, įsi-
dėmi, koks tas neįgaliojo kitoniš-
kumas, atranda ir tai, kas jungia 
visus žmones, nepriklausomai 
nuo jų fizinių ar protinių skir-
tumų. 

Projektą įgyvendinti padeda 
ir organizacija „Lėlių pasaulis“. 
Į pristatymą atvykęs jos filialo Is-
landijoje meno vadovas Berndas 

nų iš kasdienio neįgaliųjų gyve-
nimo, jų bendravimo su sveikais 
žmonėmis. Daug ašarų, juoko, 
mažų ir didelių nesusipratimų, 
kuriuos sukelia negalia. O pasi-
baigus spektakliui aktoriai ne-
kiša lėlių į spintas ir neskuba iš-
eiti, vaikai jiems turi labai daug 
klausimų. Na, pavyzdžiui, ar ši 
lėlė su viena koja gali išvesti savo 
šunelį pasivaikščioti? Joks klau-
simas nesutrikdo aktorių, nes jie 
labai rimtai ruošėsi šiam darbui 
ir yra pasirengę bendrauti su ma-

Ogrodnikas – visame pasaulyje 
žinomas lėlininkas. Jis ne tik ku-
ria lėles, marionetes, bet ir pats 
vaidina, režisuoja spektaklius, su 
kuriais koncertuoja įvairiose ša-
lyse. Jo lėlės pasirodo ir filmuose, 
reklamų siužetuose. Menininkas 
padovanojo lenkų aktoriams dvi 
lėles – Šimoną ir Karoliną, turin-
čias Dauno sindromo požymių. 
Jos irgi keliauja per Lenkiją siek-
damos vaikų meilės ir supratimo. 

Pagal Lenkijos spaudą parengė 

Brigita BAlikienė 

Berndas Ogrodnikas su Šimonu ir Karolina. 
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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 – neįgalie-
ji“, „Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Vilija DoBroVolskienė
Elektrėnai

Prie kūrybos
šaltinio

Su glostančio delno 
šiluma

Egidijaus Skipario nuotr.

Ruduo ‒ derliaus metas. O ar 
kūrybai ruduo palankus? 

Redakciją pasiekė Vlado Danu-
so, Angelės Paulauskienės, Edi-
tos Grabauskaitės, Julijos Gal-
buogienės eilėraščiai. Jautrūs, 
nuoširdūs, tradiciškai kreipian-
tys mintį prie amžinųjų temų ‒ 
gyvenimo trapumo, žmogaus 
laikinumo ir likimo, meilės arti-
mam žmogui ir tėvynei. 

V. Danusas posmais visą savo 
gyvenimo istoriją išpasakoja:

Devyni šimtai keturiasdešimtaisiais
Birželio pirmąją po pietų
Aš pravirkau. Nerasdavau sau vietos,
Nors ir buvau be galo rimtas. 

Gyvenimą jis (o ir kiti mums 
savo kūrybą siunčiantys autoriai) 
lygina su gamtos stichijomis ‒ 
šiauriniu vėju, lietumi, žvarba. 
Nenuostabu: juk žmogus daž-
nai pasijunta bejėgis prieš jam 
skirtus likimo vingius. Tačiau tik 
nuo jo priklauso, ar leisis pasro-
viui, ar tuos išbandymus priims 
kaip iššūkį ir išmoks džiaugtis 
kiekviena šviesia akimirka, kaip 
kad autorius sako ‒ „išspręsti 
lygtį sunkią, nežinomą turėjau“:

Čia mano žemė. Vieškeliai dulkėti.
Dvi poras batų plėšiau per metus
Ir skalbė nugarą rudeniai lietūs.
Pavargusiam tas miegas toks saldus.

Džiugu, kad posmuose tiek 
daug optimizmo, tikėjimo savo 
jėgomis ir suvokimo, kad kiek- 
viena patirtis yra reikšminga:

Į vieškelį įšokau
Ir tikslas priartėjo.
Pavargęs? Nieko tokio!
O siela – praturtėjo.

V. Danusui pritaria J. Galbuo- 
gienė. Vienas jos atsiųstų eilė-
raščių ‒ „Laiko tėkmė srauni“ ‒ 
labai panašus. Netgi „rudenio 
vėjo“ esama...

Laikas nusineša gražius metus
Tartum lapus rudenis vėjas,
Dar noris dirbt, statyt namus...
Žiūrėk – jau amžius įpusėjo.

Autorė taip pat pasiryžusi 
nepasiduoti liūdesiui, kautis už 
savo laimę:

Tai kas, kad laikas viską griauna –
Galbūt pasensi per anksti.
Už laimę reikia stipriai kautis,
Kol bus jos vartai atviri.

Suprantama, kad žmonių pa-
tirtys panašios, tie patys metų lai-

kai keičiasi, tie patys laukai prieš 
akis plyti... Tačiau poezija turi 
būti ne vien įspūdžio atkūrimas 
ar būdas pasvarstyti apie gyve-
nimo trapumą rimuota forma ‒ 
tai menas pasakyti apie savo iš-
gyvenimus šiek tiek kitaip nei jau 
kažkas pasakė. Malonu būti lygi-
namam su žymiaisiais ‒ Mairo-
niu, Salomėja Nėrimi... Bet tai ‒ 
jų atradimai. O mūsų kalbos ga-
limybės neišsemiamos. Drąsiau 
ieškokite savo balso! 

Žinoma, esama tekstų, ku-
riems savitumo kriterijus nėra 
vienas iš pagrindinių. Jų priva-
lumas kaip tik ir yra sugebėji-
mas kalbėti „liaudies balsu“ ‒ tai 
maršai, žygių ir susitikimų, netgi 
užstalės dainos. Jei žmogus turi 
gebėjimų kurti tokius tekstus, jis 
neabejotinai taps kompanijos sie-
la. Čia būtina paminėti J. Galbuo-
gienės dainą „Sąskrydis“, kuriai 
tik melodijos trūksta ‒ ir galima 
traukti iš visų plaučių, taip, kad 
visi kalnai ir kloniai skambėtų...
Mes įveikėm negalią,
Pamiršom, kas sunku.
Draugystė viską gali, 
Kai esame kartu.
Ir per gimtinės klonius
Lai muzika aidės,
O Nemunas į tolį
Jas bangomis lydės.

Norint kurti tokias dainas, 
nereikia ieškoti įmantrių įvaiz-
džių ar metaforų, nes tai vis tiek 
užgožtų ritmas ir melodika. Di-
džiausias privalumas ‒ „nešlu-
buojantys“ rimai ir sugebėjimas 
taupiu žodžiu sujungti siuže-
tą (bendraminčių, šiuo atveju ‒ 
neįgaliųjų, susitikimas) ir paki-
lią nuotaiką. Autorę norisi pa-
girti ir už pastebėtą panašumą 
tarp muzikos ir upės plaukimo, 
bangavimo.  

O grįžtant prie lyrikos... Ke-
letą eilėraščių atsiuntė E. Gra-
bauskaitė ‒ tai tarsi bandymas 
praskleisti paslapties šydą (vie-
nas iš eilėraščių taip ir pavadin-
tas „Paslapties šydas“) ir gyve-
nimą pamatyti kaip įrašą balto-
je likimo knygoje. Tikimasi, kad 
šis įrašas turės išliekamąją vertę:   

Baltoji plunksna rašo žodį,
Kuris savaime liejas man –
Eiles šias Jums aš dovanoju,
Skaitykit jas visiems laikams.

Gaila, kad mažai dar pasaky-
ta, trūksta konkretumo ‒ autorė 
ragina: „suraski daug gražių min-
čių“; „...tu suprasi, kiek daug įdėta 
pastangų“, bet skaitytojui vis tiek 
lieka neaišku, apie ką tos min-
tys, kur buvo dėtos pastangos... 
Jei norisi, kad tekstas tikrai tap-
tų paveikus, jį reikia kurti kaip 
individualią, asmeninę istoriją. 
Galima netgi parašyti, kiek kar-
tų per dieną, kokius vaistus ten-
ka gerti, ko atsisakyti, kad kita 
diena išauštų sveikesnė... O jei 
dar į atgniaužtą delną nusileistų 
meilės paukštės plunksna?.. Jei 
to delno linijomis keliautų pajū-
rio kopų smiltelės?.. Skaitytojai 
tikrai pajustų trapų to gyvenimo 
grožį. Ir prasmę atrastų.

Panašios mintys išsakomos 
ir A. Paulauskienės eilėraštyje 
„Kai aš išeisiu“:
Lietaus lašu aš per langą nuriedėsiu,
Kai jūs prie jo sėdėsit.
Paukščiu pragysiu, sučiulbėsiu, 
Miške kai vaikštinėsit.

Vaivorykšte danguj švytėsiu,
Kai jūs akis pakelsit.
Šerkšnu ant medžių suspindėsiu,
Kada jūs duris praversit.

Aš būsiu žemuoge pirma,
Kurią jūs nuraškysit,
Kad prisiliestumėte kaip tada,
Kai širdys meile tryško.

Atlėksiu aš su vėjo gūsiu,
Plaukus jums suvelsiu.
Švelniai prie skruosto prisiglausiu
Ir nuotaiką pakelsiu.

Taip. Prisiminimas apie lai-
ką, praleistą kartu, lieka ir lie-
taus laše, ir žemuogės skony-
je, ir vėjo gūsyje, pakedenusia-
me plaukus kaip kadaise... Gai-
la, kad autorė žūtbūt nori savo 
tekstus rimuoti ‒ o rimai jau to-
kie yra: arba paklūsta, arba iš-
sprūsta. O išsprūdę jau nebesu-
valdomi ‒ šlubuoti ima. Autoriai 
bando juos paramstyti pertekli-
nėmis eilutėmis. Ir jau nebe taip 
gražu... Nelieka minties grynu-
mo. Gal A. Paulauskienė nesu-
pyks, jei baigdama šią apžvalgą 
parodysiu, kaip tas eilėraštis, at-
sisakius tradicinio rimo, galėtų 
skambėti be pertekliaus:

Kai išeisiu – jums liks mano akimirkos:
Lietaus lašu per langą nuriedėsiu,
Paukščiu sučiulbėsiu 
Mūsų pušyne. 

Vaivorykšte dangų apjuosiu – 
Kai pakelsit akis.
Šerkšnu suspindėsiu,
Kai duris praversit.

Aš būsiu žemuoge, 
Kurią nuraškysit
Širdžiai dainuojant
Kaip kadaise, 
Kai meile ji tryško.

Atlėksiu su vėjo gūsiu,
Plaukus suvelsiu –
Jausit mane prie savo skruosto
Kaip šilumą
Glostančio delno. 

nijolė kVietkAuskėSaulėlydis. Šarūno Butėno nuotr.

Šermukšnio uogele,
Oi, tu raudonoji.
Oi, dalia daluže,
Tu išgodotoji.
Kam jaunai dukrelei
Tu vargelį skyrei?
Kam tokią jaunutę 
Nuo namų atskyrei?
Oi, putino žiede,
Baltasai žiedeli,
Kam vytai nuvytai
Prie jaunos dukrelės?
Ar tavęs nelaistė,
Ar neprižiūrėjo,
Kad jaunai jaunutei
Vargelį žadėjai?
Šermukšnio uogele,
Putino žiedeli,
Skirkite laimužės 
Jaunajai dukrelei.
Kad rausvi skruosteliai
Jaunyste žydėtų,
Kad baltos rankelės
Žiedelius mūvėtų!


Tušti namai
Tarsi gandralizdžiai rugsėjį.
Dar tavimi čia kiekviena kertė 
                                                alsuoja,
Dar gėlės vazose.
Dar knygos, rankraščiai.
Dar bučiniai...
Dar židinio liepsna žioruoja...
Pavirsta viskas rudeniniais 
                                        pelenais –
Sugrėbti lapai,
Bulvienojai. 
Ir jausmai.
Tik nesakyk, kad nežinojai...
Gandralizdžiai tušti.
Tušti namai.
Tušti ir sielos vienišos 
Atolai...


Į žalią beržo kasą
Ruduo geltoną
Kaspiną įpynė.
Parausvino skruostuką
Klevo lapui,
Ramybės pasiuntė upelio 
                                   nendrei...
O man įlašino 
Į sielos taurę mažutį lašą
Vis dar negęstančios vilties
Paliesti tavo lūpas,
Tavo plaukus,
Žvilgsniu bučiuoti
Mylimas akis.
Ruduo nudažė ilgesiu manas
                                                  dienas

Ir slepia rūkuose 
Akis tarsi pašėlęs vaikas,
Išpaišęs sienas namuose
Visų  
Spalvų dažais
Ir dar parašęs žodį 
Myliu...
Į žalią beržo kasą  
Ruduo 
Viltingą mano meilės 
Ilgesį įpynė...


Per naktį bumbsi obuoliai
Į rudeninę žemę
Trinksėdami lyg durimis...
Taip ir aš trinktelėjau jomis
Padėjusi tašką 
Netikėtai pasprukus vilčiai
Taip geidžiančiai 
To jaukaus
Pasibuvimo dviese
Kai skęsdama ryto rūke
Nedrąsi saulė 
Skverbiasi į šiltą rudens dieną
Kai krenta žemėn obuoliai
Kupini mąslaus saldumo
Ir netikėtai užklupusios brandos
Ir atsisveikinimo


Prinoko erškėčio uoga
Aštri lyg skausmas 
Paširdžiuos
Gal tai ruduo
Taip sveikinasi
Su vienatve
Vasarai pabėgus Grįžulo Ratais
Į nebūtį 
Iš kurios išsivaduos
Po metų tylos
Ir netikėtos pilnatvės
Ramybės 
Kai suprasi 
Jog 
Ir vienatvė gali būt
Jauki ir šilta 
Kaip skara
Į kurią susisupi rugsėjį
Prie jūros
Ir eini eini eini
Kojas bučiuojant 
Vėstančiai bangai
Ir skausmas paširdžiuos rimsta
Nes esi ne viena
O su dangum 
Jūra 
Ir sunokusia erškėčio uoga
Saujoj 

Šermukšnis.
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