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Tema – sudėtinga, bet 
įdomi 

Šiemet fotografų plenerui va-
dovavusi Marija Šileikaitė-Čičir-
kienė (Fotomenininkų sąjungos 
valdybos narė, Panevėžio foto-
grafijos galerijos direktorė) pa-
ti mėgsta fotografuoti žmones 

Fotografijos pavilioti

Negalią turintys foto-
grafai šiemet buvo susi-
rinkę Vepriuose, gražios 
gamtos apsuptyje įsikū-
rusiame miestelyje. Šie-
met tradicinio Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos or-
ganizuojamo kūrybinio 
plenero tema buvo „Ga-
tvės fotografija: aplinka 
ir žmogus“, tad fotogra-
fai stengėsi susipažinti 
su vietiniais žmonėmis, 
užfiksuoti jų kasdienybę, 
dirbamus darbus, šven-
čiamas šventes. 

Prie kūrybos 
šaltinio

(jos mėgstamas žanras – „keis-
tas“ portretas) ir mano, kad tai 
daryti gali būti labai įdomu. Fo-
tomenininkė sako norėjusi, kad 
plenero dalyviai atrastų įdomių 
žmonių, nufotografuotų juos sa-
voje aplinkoje. Žinoma, ne taip 
paprasta rasti išskirtinių kadrų 
kaime, kur mažai kas vyksta, ta-
čiau fotografai, iš pradžių jų ieš-
koję nedrąsiai ir nepasitikėda-
mi savimi, vėliau užfiksavo la-
bai įdomių momentų. Vienas pa-
matė žvejį, kitas nufotografavo 
bulves ravintį, bites „maitinan-
tį“ ir t.t. Tačiau daugiausiai fo-
tografų dėmesio sulaukė plene-
ro metu Vepriuose vykę Sekmi-
nių atlaidai. 

M. Šileikaitė-Čičirkienė 
džiaugiasi, kad plenerui įsibėgė-
jus visi jo dalyviai stengėsi, tad ir 
rezultatas išėjo geras – prieš at-
sisveikinant surengta simbolinė 
paroda buvo visai įdomi. Ukmer-
gės švietimo centro Veprių lais-
valaikio užimtumo ir turizmo fi-
lialo, kuriame buvo įsikūrę foto-
grafai, vadovė, ją pamačiusi, la-
bai susidomėjo – nuotraukose 
atskleistas visas kaimo gyveni-
mas, toks, koks yra iš tikrųjų. To-
kią parodą galima būtų pasitelk-

ti ir pristatant Veprius svečiams. 
Šį kartą didelė dalis fotogra-

fijų – nespalvotos. Pasak M. Ši-
leikaitės-Čičirkienės, reporta-
žinei, gatvės fotografijai toks 
koloritas labai tinka, neblaško 
ryškios spalvos, nereikalingos 
detalės, nuotrauka įgauna „gel-
mę“. Plenero vadovė mano, kad 
vadinamajai gatvės fotografijai 
nėra būtina itin aukšta kokybė 
(ne visi neįgalieji turi gerus fo-
toaparatus, ne visiems sekasi to-
bulai įvaldyti technikos subtily-
bes), svarbiau, kad užfiksuotas 
įdomus momentas, pagauta si-
tuacijos nuotaika ir pan. Žinoma, 
reikia lakytis tam tikrų taisyklių, 
elementarios tvarkos, tačiau šį 
kartą daugiau dėmesio skirta ne 
fotografavimo technikai, o kūry-
bingumui ir temos išpildymui. 

Pleneras įkvepia visiems 
metams

M. Šileikaitė-Čičirkienė sako, 
kad iš visų plenero dalyvių išsi-
skyrė panevėžietis Algis Giba. Tai 
mąstantis fotografas, savarankiš-
kai duota tema sukūręs visą foto-
grafijų ciklą. 

Kultūros paveldas – ne 
neįgaliesiems

Pasivaikščiojimo Kėdainių se-
namiesčiu judėjimo negalią tu-
rintis žmogus ir jo palydovas to-
li gražu negalėtų pavadinti poil-
siu, veikiau – intensyviu sportu. 
Lipimas nuo šaligatvio ant šali-
gatvio kartu keliant ir neįgalio-
jo vežimėlį nesuteikia sveikatos 
ir neįgalaus žmogaus palydovui. 
Kėdainių senamiestyje beveik 
nėra nuolydžių nuo šaligatvių, o 
tai reiškia, kad be pagalbos veži-
mėlyje sėdintis žmogus čia lan-
kytis vargu ar gali. Neįgaliojo ve-
žimėliu judanti Ginta Žemaitaity-
tė teigė, kad Kėdainiai tikrai nėra 

Birželio pradžioje grupe-
lė įvairias negalias turin-
čių žmonių iš Vilniaus ne-
įgaliųjų dienos centro ke-
liavo į Kėdainius. Aplankė 
senamiestį, teminius No-
ciūnų, Pelėdnagių kai-
mus, kur jiems buvo pa-
siūlytos neįgaliesiems pri-
taikytos edukacinės prog- 
ramos. 

Aplinka visiems 

tas miestas, kuriame ji norėtų gy-
venti. Anot moters, čia būti sava-
rankiškai tikrai nepavyktų. „Kė-
dainiuose beveik nėra galimybės 
kur nors išeiti, vos vienas kitas 
šaligatvis pritaikytas, kad būtų 
galima nuvažiuoti vežimėliu. Mes 
gyvename normalų gyvenimą ir 
nenorime turėti auklių, o ir paly-
dovą ne visi turime.“  

Judėjimo negalią turintys 
žmonės atkreipė dėmesį į jiems 
labai nepatogų Kėdainių sena-
miesčio grindinį – akmenimis 
grįstą autentišką kelią. Vilniaus 
neįgaliųjų dienos centro direkto-
rė Nijolė Zenkevičiūtė teigė, kad 

tokiu keliu sunku eiti ir sveikam 
žmogui, o atsakymas, kad tai kul-
tūros paveldas, nėra pasiaiškini-
mas, nes sukurti patogią aplinką 
galima ir nesunaikinant autentiš-
kumo. Tam pritaria ir neįgaliojo 
vežimėliu keliavusi G. Žemaitai-
tytė. „Netiesa, kad įstatymai ne-
leidžia nieko daryti, problema 
šiuo atveju yra nelankstus, nekū-
rybiškas užsakovas, projektuoto-
jas ir architektas.“

Apmaudu, bet su sunkumais 
neįgalieji susiduria ne tik judėda-
mi gatvėmis. Įvažiuoti į lankyti-
nus objektus taip pat sudėtinga. 
Į kai kuriuos iš jų rateliais judan-

tieji pateko tik todėl, kad prieš 
jiems atvažiuojant buvo pastaty-
ti laikini mediniai užvažiavimai. 
Deja, ir jie negarantavo, kad bus 
galimybė pamatyti įdomiausias 
ekspozicijas. Pavyzdžiui, Evange-
likų reformatų bažnyčios rūsyje 
yra Radvilų giminės nekropolis, 
kuriame eksponuojami 6 puoš-
nūs metaliniai sarkofagai.

Standartus laužantys 
nauji projektai

Judėjimo negalią turintiems 
žmonėms sunkumų kyla ne tik 
dėl senosios architektūros. Nau-
jai įgyvendinti projektai taip pat 

Janinos Lebskienės nuotr.

Vlado Alsio nuotr.

sulaukė nemažai jų priekaištų. 
Kalbėdama apie aplinkos pritai-
kymą neįgaliesiems G. Žemaitai-
tytė Kėdainių miesto valdžiai pa-
taria neapsiriboti vietinių spe-
cialistų paslaugomis ir ieškoti  

Grupė neįgaliųjų vertino, kaip pritaikytos Kėdainių gatvės.                                                                   Nijolės Zenkevičiūtės nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kilnus žmogus ištvermingai atlaiko nelaimes. Negar-
bingą žmogų nelaimė sugniuždo (Konfucijus).

Gyvenimas – tai mokykla. Malonu, kai žmogus gy-
vena draugiškoje aplinkoje, kai jį supa kilnūs žmo-
nės. Žinoma, aplinką galima kurti ir pačiam, bet visi 
matomais ir nematomais ryšiais esame susieti tar-
pusavyje ir kartais net labai didžiulės pastangos vai-
sių nebrandina. Kuo ilgiau gyvenu, tuo liūdniau da-
rosi, nes mūsų visuomenėje katastrofiškai pasigen-
du kilnių žmonių. Pažįstu keletą tokių ir laikau di-
džiausiais mokytojais, bet kartu su liūdesiu stebiu 
jų akmenuotą gyvenimo kelią, nes šių žmonių kil-
niuose, naudos nesiekiančiuose poelgiuose visuomet 
stengiamasi atkasti savanaudiškumo sėklų. Poelgių 
kilnumo dvasia iš lėto apleidžia mūsų visuomenę, o 
šaipytis vieniems iš kitų, vieniems kitus žeminti tapo 
mūsų viešojo gyvenimo etalonu. Tokiame fone juo-
kingos atrodo pastangos kovoti su patyčiomis mo-
kykloje – mes, suaugusieji, nuo ryto iki vakaro vie-
šose erdvėse ir mokome tuos jaunus žmones vienus 
iš kitų tyčiotis...

Gyvendami teisingai ir sąžiningai, patirtume tik- 
rąją gyvenimo laimę, pilnatvę, prasmę ir džiaugsmą. 
Deja, dažnai mums pritrūksta atidumo, supratimo 
ir nepastebime didelių darbų, kilnių poelgių. Kilnūs 
darbai – patys didžiausi mūsų gyvenimo brangakme-
niai... Gaila, bet šiandien neturiu nė vieno recepto, 
kaip asmenybės regresijos kryptim mutavusiems po-
litikams, žiniasklaidos atstovams, stambiems vers-
lininkams ir valdininkams (nuo kurių poelgių pri-
klauso daugelio žmonių likimai) ,,įsodinti“ praras-
tą kilnumo geną... 

Literatūros tyrinėtoja Viktorija Daujotytė cituo-
ja G. Petkevičaitės-Bitės mintis: „Mano aukuras – ne 
akmuo ir ne auksas! Mano aukuras – tai žmogaus 
širdis!“ Gerbiama literatūrologė dar priduria: „Kil-
numas – nykstantis žodis, vis sunkiau mums savo 
aplinkoje rasti žmogų, apie kurį galėtume pasakyti: 
kilnus; jis (ji) pasielgė kilniai: atsisakė ne to, ką ga-
lėjo pasiimti ir nepasiėmė (tai tik padorumas), o to, 
kas suteikė atramą kitam, pakėlė jį gyventi. Kilnus 
yra ne tik pats sugebantis kilti, bet ir kitą pakelti...“ 

Buvau maloniai nustebinta sužinojusi, kad yra 
toks Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komitetas, 
kuris kiekvienais metais apdovanoja iškiliausius 
šalies sportininkus ir sporto darbuotojus. Kilnus el-
gesys šioje srityje yra paremtas pasitikėjimu savi-
mi ir meile sportui. Čempionas – daug daugiau, ne-
gu žmogus, kuris pirmas kirto finišo liniją. Čempio-
nas – daugiau negu nugalėtojas. Čempionas yra tas, 
kuris gerbia taisykles, griežtai pasisako prieš dopin-
gą ir rungiasi kilnaus elgesio dvasioje. Bet dažnai ma-
tome atvirkščius dalykus: magišką galią turintys už 
pergales skiriami pinigai dažnai sportininkus verčia 
elgtis negarbingai.

Gal ir mums, neįgaliesiems, atėjo laikas įkurti pa-
našų komitetą, nes ir mums galioja tie patys kilnu-
mo etalonai. Tik būti kilniems dar reiškia ir pakilti 
virš savo negalios. Mūsų kilnumo lygį stipriai veikia 
ir įtampa tarp to, kuo buvai sveikas, bei to, kuo esi 
dabar. Būti kilniam, kuomet tarp šių dviejų būsenų 
žioji didžiulė praraja, yra didžiulis iššūkis. Tiek daug 
energijos atima rūpinimasis savo neįgaliu kūnu ir 
siekis ,,integruotis“ į visuomenę (niekaip nesupran-
tu, kodėl ne sveika visuomenės dalis turi prisitaikyti 
prie neįgalaus žmogaus, o visur deklaruojamas at-
virkštinis procesas), kad kartais kilnumui pasireikš-
ti jėgų lyg ir nebelieka. 

Kilnumas – tai nesavanaudiška meilė, o jai pasi-
reikšti reikia pastangų. Tačiau tos pastangos suteikia 
viltį, kad galime ir privalome pasistengti būti kilnūs, 
jei norime, kad mūsų viešasis gyvenimas nepavirs-
tų nuobodžia kasdienybe. Darykime kilnius darbus 
šiandien, čia ir dabar... Tegu jie netaps pačiais pras-
mingiausiais mūsų gyvenimo žygdarbiais, bet svar-
biausia – sušildys kitų žmonių sielas. 

Kilnumo genas

Apie tai,
kas

jaudina
Pasvalys: 

Skuodas:

Prasidėjus vasarai atsiran-
da noras keliauti, pamatyti 
naujas vietas, sutikti nau-
jų žmonių. Pasvalio rajono 
neįgaliųjų draugijos rank-
darbių būrelio „Žibutė“ na-
riai nutarė apsilankyti vie-
noje iš gražiausių Lietuvos 
vietų – Birštono kurorte. 
Mus maloniai sutiko pri-
imti Birštono savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Julė Senavaitienė. 

Po šilto pasisveikini-
mo darbo terapijos būre-
lio vadovė Vilma Krasaus-
kienė pakvietė į dizaino 
studiją apžiūrėti Birštono 
neįgaliųjų sukurtų ir dar 
daromų darbų. Pasvalie-
čių rankdarbių būrelio 
vadovė Nijolė Lapinskie-
nė, narės Laima Trinkū-
nienė, Lena Brasienė, Ma-
rytė Trybienė, Milda Vil-
kienė, Irena Krivickienė, 
Vida Kandrotienė, Birutė 
Kazėnienė buvo sužavė-
tos darbų gausos ir jų ko-
kybės. Kitas objektas, ku-
rį aplankėme, buvo Birš-
tono sakralinis muziejus. 

Vykome pasidalyti patirtimi
Besigrožėdami žydinčiu 
miestu, apžiūrėjome Birš-
tono Šv. Antano Paduvie-
čio bažnyčią (pastatytą 
1909 m.). Birštonas – tai 
kurortas, garsus savo van-
dens ir purvo terapijomis, 
jame išgaunami minerali-
niai vandenys („Vytautas“, 
„Versmė“, „Danutė“, „Vaidi-
lutė“ ir kiti). Jų ragavome 
tiesiog iš fontanėlių. 

J. Senavaitienė pakvie-
tė į prie Nemuno esantį 
Vytauto parką, ten pasiūlė 
užlipti į 30 m. aukščio kal-
ną ir pasigrožėti Nemuno 
panorama. Ji paprašė su-
skaičiuoti laiptelius, o pa-
siekusius kalno viršūnę 
pagyrė – net ne visi svei-
ki turi noro ir ryžto taip 
aukštai kopti. Kai lauku-
sieji kalno papėdėje ir lipę 
į kalną vėl susitiko, darbo 
terapijos (siuvimo) būre-
lio vadovė Janina Paukš-
tienė pakvietė nusifoto-
grafuoti prie paminklo Vy-
tautui Didžiajam. Prie sa-
natorijos „Tulpė“ ekskur-
sijos dalyviai ilsėjosi ant 

svajonių suolelio. 
Paskutinis mūsų ap-

lankytas objektas Biršto-
ne – prie sanatorijos „Eglė“ 
esantis kvėpavimo takų 
gydymo kompleksas, ku-
riame džiaugėmės lašan-
čio mineralinio vandens 
ir pušyno aromatu. Už-
sukome į naujai išpuoštą 
,,Eglės“ sanatoriją, išgir-

dome apie joje teikiamas 
sveikatinimo paslaugas. 
Prieš kelionę į namus už-
sukome pas mielus ir nuo-
širdžius šeimininkus atsi-
sveikinti, padėkojome už 
nuostabiai suorganizuo-
tą pažintinę ir dalykinę 
kelionę.

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr.

Pasvaliečiai nusifotografavo prie paminklo Vytautui Didžia-
jam Birštone.

  „Bičiulystei“ parašiusi 
skuodiškė Danutė Lekniu-
vienė pasidalijo turinin-
gos ir įsimintinos kelionės 
įspūdžiais.

Skuodo rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kės R. Zabitienės pasiūly-
mas vykti į kruizą po Bal-
tijos jūrą, kurio metu bū-
tų galima aplankyti Tali-
ną, Stokholmą ir Rygą, bu-
vo sutiktas džiaugsmingai, 
tad nieko nelaukiant susi-
ruošta kelionėn. Į kelionę 
pajudėjome naktį, o pra-
dėjus aušti pro autobuso 
langus jau bėgo paskuti-
niai Lietuvos, po to – Latvi-
jos kraštovaizdžiai, pasiti-
ko miškingoji Estija. Eks-
kursiją lydėjo šauni gidė 
Ilona, kuri išsamiai pasa-
kojo apie pravažiuojamų ir 
lankomų vietovių savitu-
mą, legendas, istorijas, su-
sijusias su jomis, supažin-
dino su pagrindiniais isto-
rijos faktais, žmonių gyve-
nimo būdu, įdomybėmis.

Taline turistai pir-
miausia liftu pasikėlė į te-
levizijos bokštą, pasigro-
žėjo miesto parkais, kitais 
vaizdais. Vėliau pavaikš-
čiojome alyvomis kve-
piančiomis senamiesčio 
gatvėmis, sužinojome, kad 
Talino senamiestis, dar 
keletas objektų įtraukti į 
UNESco saugomų objektų 
sąrašą. Stabtelėjome prie 
ant jūros kranto pastaty-
to paminklo žuvusiems 
jūreiviams, apžiūrėjome 
A. Nevskio cerkvę, paėjė-
jome Ilgosios ir Trumpo-
sios kojos gatvėmis.

Vakare baltas ištaigin-
gas kruizinis laivas skuo-

Aplankėme tris Baltijos sostines

diškius išplukdė į Šiaurės 
Veneciją – Stokholmą. Ne-
keliavusiems laivu labai 
patiko vakarinis ir nakti-
nis laivo gyvenimas: mu-
zika, galimybė dalyvauti 
diskotekoje, stebėti užsie-
nio artistų pasirodymus, 
pasėdėti kavinukėje ar pa-
sivaikščioti po laivą.

Rytmetį, artėjant prie 
Švedijos krantų, grožėjo-
mis Alandų salų archipe-
lagais, stebėjomės, negi 
tuose namukuose gyvena 
žmonės, kaip jie susisie-
kia, kaip vaikai pasiekia 
mokyklą?!

Išlipę švedų žemėje 
pirmiausia aplankėme ka-
rališkus objektus: dramos 
teatrą, rūmus, stebėjome 
karališkosios sargybos pa-
sikeitimo ceremoniją. Pa-
matėme ir Rotušę, kurio-
je kasmet vyksta banketai 
Nobelio premijos įteikimo 
proga, pasivaikščiojo mie-
lomis senamiesčio gatve-
lėmis, nukeliavome prie 
Vazos muziejaus, kuriame 
eksponuojamas XVII a. bu-

rinis karo laivas, po van-
deniu išbuvęs 333 metus.

Vakare tuo pačiu krui- 
ziniu laivu išplaukėme Į 
Rygą. Kaimynų sostinė pa-
sitiko gražiu oru, tad pa-
sivaikščiojimas po sena-
miestį buvo itin malonus. 
Apžiūrėjome Laisvės pa-
minklą, Rygos pilį, apie Ro-

tušės aikštę išsidėsčiusius 
istorinius pastatus. 

Skuodą pasiekėme pa-
vargę, bet nuovargį užgožė 
patirti įspūdžiai, kurie dar 
tebesisluoksniuoja. Pana-
šu, kad nuostabi turisti-
nė kelionė nepabėgs taip 
greitai nei iš atminties, nei 
iš nuotraukų. 

Skuodo neįgalieji Stokholme.

Prie paminklo žuvusiems jūreiviams Taline.
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Rašinių  
konkursui 

„Mano sielos 
stiprybė“

Fotografijos pavilioti
A. Giba fotografuoja jau ne 

pirmus metus ir šia sritimi (ki-
tas jo pomėgis – dailė) domisi 
labai rimtai. Tai matyti ir iš jo 
darbų. A. Giba sako plenere „su-
gavęs kelis zuikius“: jam malo-
nu fotografuoti, tačiau ne ma-
žiau svarbus ir bendravimas su 
bendraminčiais. „Pabėgi iš įpras-
tos aplinkos, paskui visus metus 
tais įspūdžiais verdi“, – sakė pa-
nevėžietis. Algis fotografuoja ir 
vienas, tačiau, jo teigimu, visai 
kas kita dirbti kolektyve. Pasi-
daliji įspūdžiais, pasitari, išgy-
veni vienas dėl kito. 

A. Giba mano, kad fotogra-
fuojant ir norint perteikti aki-
mirką nors kiek meniškiau, ne-
užtenka išmokti techninių gud- 
rybių. Labai svarbus ir vidinis 
jausmas, matymas. To beveik 
neįmanoma išmokti. Vienas ir 
su telefonu gali gerą nuotrau-
ką padaryti, o kitam ir su bran-
giausia aparatūra nepavyksta. 
Vienas praeina pro objektą jo vi-
sai nepastebėjęs, o kitas spusteli 
mygtuką kokiu nors netikėtu ra-
kursu, ir, žiūrėk, įdomi fotogra-
fija išeina. 

A. Giba yra patyręs aukštą 
stuburo lūžį, jo silpnos rankos, 
tad fotografuoti nelengva. Jis sa-
ko, kad šiuo aspektu plenerui pa-
rinkta tema „Aplinka ir žmogus“ 
jam buvo šiek tiek per sunki: kiti, 
vaikštantys, apėjo visas pakam-
pes ir „pririnko“ įvairiausių ka-
drų, o jis su vežimėliu to nega-
lėjo padaryti. Vis tiek rado išei-
tį: sėdo į mašiną, nuvyko į Deltu-
vą, Ukmergę ir įrodė, kad net pro 
mašinos langą galima įdomiai 
nufotografuoti. Jei tik yra noro.

Pradėjo kitaip matyti 
aplinką 

Pagėgiškė Rasa Baranauskai-
tė taip pat džiaugėsi pabuvojusi 
fotografų plenere. Jau 4 kartą to-
kiame renginyje dalyvavusi mo-
teris sako, kad kiekvienas plene-
ras yra vis kitoks, duoda vis ką 
nors naujo. Be to, labai smagu 
ir su bičiuliais susitikti. 

Šį kartą darbo kryptį nurodė 
tema. Ji, pasak R. Baranauskai-
tės, nelengva, tačiau kita vertus, 
buvo įdomiau dirbti. Anksčiau 
moteris labiau fotografuodavo 
gamtą, o čia reikėjo pabandy-
ti užfiksuoti žmones – prisijau-
kinti juos, prakalbinti, tam tikra 
prasme įsibrauti į privatų gy-

laukdama Kauno autobusų sto-
tyje moteris sakė nejučiom min-
tyse fiksavusi žmones, įsivaizda-
vusi, kaip jie atrodytų nufotogra-
fuoti. Tiesa, išsitraukti fotoapa-
rato taip ir neišdrįso... Tačiau ty-
liai sau juokėsi, mintyse dėlioda-
ma menamas nuotraukas: kokių 
vis dėlto esama įdomių „perso-
nažų“. Anksčiau R. Baranaus-
kaitė į tai nekreipdavo dėme-
sio, pleneras paskatino pamaty-
ti įdomių dalykų ne tik gamtoje. 

Džiaugiasi įveikusi save
Panevėžietė Stanislava Juo-

zapaitytė pasakoja besidomin-
ti pačiais įvairiausiais kūrybos 
būdais. Fotografija – vienas iš 

pomėgių (beje, ji pa-
sinaudojo proga ir 
pabandė raižyti li-
noleume tuo pa-
čiu metu vykusia-
me dailininkų ple-
nere). 

M. Šileikaitės-
Čičirkienės ma-
nymu, jai geriau-
siai iš visų daly-
vių pasisekė at-
skleisti Sekminių 
procesijos dva-
sią. S. Juozapaitytė pasakoja, kad 
jai nuo vaikystės yra atminty įsi-
rėžęs atlaidų vaizdas. Nuotrau-
kose norėjosi pabandyti perteik-
ti tą dvasią: ir toli besidriekian-
čią procesiją, ir atskirus veidus, 
šeimas, susikaupimą, rimtį ir 
džiaugsmą. Moteris sako svajo-
janti apie geresnį fotoaparatą, 
kad dar geriau galėtų perteik-
ti savo matymą. Panevėžy vei-
kia fotografų būrelis, ne vieną 
užkrėtęs fotografavimo aistra. 
Ir plenere iš 12 jo dalyvių net 5 
buvo panevėžiečiai. 

S. Juozapaitytė neslepia, kad 
jai iš pradžių irgi buvo nedrąsu 
fotografuoti žmones. „Esu vieni-
šė, tad nelengva prisiversti.“ Bet 
moteris pasakoja įveikusi šias 
savo baimes ir buvo maloniai 
nustebusi, kad nė vienas žmo-
gus neatsisekė fotografuotis, vi-
si maloniai bendravo. 

Visi plenero dalyviai tikina, 

Svarbiausia – 
būti reikalingai 

kitiems
Ir vėl skauda. Skauda taip, kad nori-
si kažką daryti – gal pasiduoti tam 
skausmui, o gal tiesiog tyliai išeiti... 
Išlipi iš lovos po bemiegės nakties, 
bandai suvalgyti nors šiek tiek sriu-
bos. Šaukštas lyg pakvaišęs šokinė-
ja rankoje, sriuba laistosi ant krūti-
nės – Parkinsonas primena apie sa-
ve. O krūtinėj lyg sužeistas paukštis 
blaškosi širdis: tai lekia kaip pašėlu-
si, tai stabteli, lyg negalėdama ap-
sispręsti, ką daryti toliau – plakti ar 
sustoti visai... Pavargo ji po dviejų 
infarktų, po tėvelių, sūnaus netek-
ties. Ir norisi tiesiog užsimerkti, už-
simerkti amžiams. Ir taip savęs gai-
la...Na, juk kam aš tokia reikalinga? 
Vargsta su manimi vyras, vaikai, o 
ir anūkų akyse vis dažniau paste-
biu gailestį...

Na jau ne. Taip lengvai aš nepa-
siduosiu. Užkramtau sausos duo-
nos, kuri tikrai neišsilies, susiberiu 
saują tablečių į burną, ramiai pasė-
džiu ir... einu pasitikti dienos. Reikia 
sutvarkyti namus, suplauti indus, 
kažką pagaminti pietums. O pas-
kui – pas likimo draugus. Laukia 
susitikimai su neįgaliais literatais, 
dar kažkokie darbeliai. O ir Aušre-
lei prižadėjau surinkti kompiuteriu,  
paruošti spaudai jos naujų kūrinių 
knygelę. Ketvirtadienį bus neįga-
liųjų klubo renginys, jam irgi reikia 
pasiruošti, o ir bibliotekoje veiklos 
netrūksta. Tai kažkas knygą pristato, 
tai minima kokia nors reikšminga 
data. Reikia atsirinkti savo kūrybos, 
gal teks perskaityti. Pasigirdęs tele-
fono skambutis priverčia sunerimti. 
Vakar palaidojo Julijos vyrą, jai taip 
reikia šilto, gero žodžio. Žinau, kad 
jis nelabai padeda, kai patiri skau-
džią artimo, mylimo žmogaus ne-
tektį. Bet gal padėsiu bent jau iš-
klausydama, gal atrasiu, ką pasakyti. 

Ne, negaliu nuvilti draugų. Dar 
anksti pasiduoti. Kovosiu, kovosiu 
iki galo. Parklupusį bandysiu pakel-
ti, ištroškusiam pasiūlysiu vandens. 
O svarbiausia – nepavydėsiu svei-
kiems. Juk ir aš buvau jauna, svei-
ka, tik metų našta vis sunkiau už-
gula pečius, netektys silpnina širdį. 
Semsiuos stiprybės iš Zitelės, kuri, 
nors negali judinti nei rankų, nei ko-
jų, suburia mus draugėn, suorgani-
zuoja išvykas po Lietuvą. Kūrybinio 
įkvėpimo ieškosiu ne tik netektyse, 
bet ir džiaugsmuose, kad ir kokie jie 
maži būtų. Dalyvausiu visuomeni-
nėje veikoje, kai reikės, vesiu ren-
ginius. Po galais, juk nesu tokia jau 
paliegus: pati pavalgau, pati atsi-
geriu, apsitvarkau. Pasirinksiu mo-
to: „Būk reikalinga sau, bet dar la-
biau būk reikalinga kitiems.“ Kai pa-
galvoju apie Anapilin išėjusį sūnų, 
suprantu, kad būčiau labai laimin-
ga, jei jis būtų šalia manęs. Visai ne-
svarbu, kad būtų be kojų, be rankų, 
kad jį reikėtų slaugyti. Svarbiausia, 
kad galėčiau matyti jo akis, nors ir 
kenčiančias, bet retkarčiais besišyp-
sančias. Negaliu išduoti nei savo ar-
timųjų, nei draugų lengvai pasiduo-
dama. Kasdien kartosiu sau – esu 
dar gana stipri, dar tikrai reikalinga, 
na, gal ne visiems, bet jei galiu sa-
vo buvimu padėti nors vienam, tai 
jau didžiulė gyvenimo dovana. Tad 
eisiu pirmyn...

Onutė ČIRVInSKIenė

kad tokie renginiai labai reika-
lingi. Ir profesinio tobulėjimo 
prasme, ir kaip bendravimo for-
ma. A. Giba mano, kad neįgalie-
siems, nedažnai išeinantiems iš 
savo aplinkos, tokie seminarai, 
plenerai – labai svarbūs. „Kelio-
se stovyklose buvau, tai – kaip 
atgaiva. Aš, pavyzdžiui, savęs ne-
įsivaizduoju be saviraiškos, be 
fotografijos, be tapybos, manau, 
kad per visą Lietuvą daug tokių 
žmonių esama.“ 

„Vieni piešia, kiti eilėraščius 
rašo – viskas yra reikalinga, vis-
kas svarbu“, – sako M. Šileikai-
tė-Čičirkienė. Jos teigimu, džiu-
gu tada, kai žmogus atranda kū-
rybą. Jie ne profesionalai, nepre-
tenduoja į aukštumas, tačiau nu-
ėję į parodą visai kitaip ją galės 
pamatyti, įvertinti. 

Aurelija BABInSKIenė Plenero metu kildavo nemažai diskusijų.

(atkelta iš 1 psl.)

Algio Gibos nuotr.

venimą. Rasa sako vaikščioju-
si kartu su žemo ūgio Danguole 
Plečkaityte, gal todėl visi jas su-
tikdavo draugiškai, su šypsena. 
Danguolė nufotografavo įvairius 
darbus dirbančius žmones: žve-
jojančius, beruošiančius malkas, 
dirbančius darže ir pan. R. Bara-
nauskaitei labiau pasisekė užfik-
suoti bendravimą... Jai buvo įdo-
mu stebėti, kaip keičiasi ta pati 
vieta: vieną dieną, kai miestelyje 
vyko šventė, stotelėje nufotogra-
favo pasipuošusius žmones. Kitą 
dieną toje vietoje buvo prekiau-
jama dėvėtais drabužiais. Vaiz-
delis jau visai kitoks.... 

Jau važiuodama namo ir 

Stanislavos Juozapaitytės nuotr.

Algirdo Vaškio nuotr.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Alergija arbatžolių ir vaistinių 
augalų arbatoms

Dėkingumo reikšmė
Mokslininkai dėkingumą api-

būdina kaip jausmą, kurį sukelia 
kiti žmonės, kai mums padaro ką 
nors gero. Tai savotiškas pelnas, 
kurį gauname bendraudami su 
aplinkiniais, kuomet supranta-
me, jog jų elgesys su mumis buvo 
teigiamo pobūdžio. Paprasčiau-
siai dėkingumą būtų galima api-
būdinti kaip norą pasakyti „ačiū“. 

Mokslininkus dėkingumas 
ir jo reikšmė žmogaus gyveni-
mui domina jau seniai. Jie suta-
ria, jog būti dėkingam yra nepa-
prastai svarbu. Atlikta nemažai 
tyrimų, įrodančių teigiamą dė-
kingumo naudą žmogaus sveika-
tai. Šis paprastas jausmas daro 
tokią stiprią teigiamą įtaką, jog 
kartais net yra vadinamas „ma-
giška piliule“. 

Dėkingumas stabdo 
neigiamas emocijas
„Jei nori atrasti laimę, atrask 

dėkingumą“, – pasakė dr. Styvas 
Maraboli. Jis buvo visiškai tei-
sus. Vieno tyrimo metu atlie-
kant smegenų magnetinį rezo-
nansą buvo pastebėta, kad dė-
kingumo jausmas tiesiogiai vei-
kia smegenų sritis, susijusias su 
miegu, valgymu ir stresu. Dė-
kingumo jausmas neleidžia kil-
ti neigiamoms emocijoms, to-
kioms kaip pavydas, pasipikti-
nimas, gailėjimasis. Todėl visai 
nenuostabu, jog mokslinių ty-
rimų duomenys patvirtina tai, 
kad dėkingumą jaučiantys ir jį 
išreiškiantys žmonės yra opti-
mistiškesni, laimingesni, jaučia 
didesnį pasitenkinimą gyveni-

Dėkingumas yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Nuo seno jis buvo laikomas 
dorybe. Net Antikos filosofai gebėjo pastebėti ir įvertinti teigiamą dėkingumo įtaką. 
Ir dabar mes nuo vaikystės esame mokomi sakyti „ačiū“, kai ką nors gauname ar ap-
linkiniai mums padaro ką nors gero. Ilgainiui tai tampa tiesiog įpročiu. Tačiau daž-
nai tardami „ačiū“ net nesusimąstome, kas iš tiesų slepiasi po šiuo paprastu žodžiu ir 
kokią reikšmę jis turi mūsų kasdieniame gyvenime.

Magiška piliulė – dėkingumas

mu bei didesnę vidinę ramybę. 
Juos rečiau kamuoja nerimas, 
depresija. Dėkingi žmonės len-
gviau priima jų gyvenime vyks-
tančias permainas. 

Dėkingumas susijęs ir su ge-
bėjimu mokytis. Kai dėkojame, 
smegenys išskiria dopaminą, o 
ši medžiaga yra susijusi su mo-
kymusi. Jei dėkojame mintyse, 
būdami vieni, šis jausmas sutei-
kia galimybę malonią akimir-
ką išgyventi dar kartą, o tai taip 
pat stiprina mūsų laimės pojūtį. 
Nors žmogaus smegenys labiau 
linkusios užfiksuoti ir prisiminti 
neigiamas gyvenimo patirtis, ta-
čiau dar kartą išgyvendami tai, 
kas yra malonu, išmokome sme-
genis pastebėti ir išlaikyti mūsų 
atmintyje būtent malonius prisi-
minimus.

Dėkingumas padeda 
įveikti fizinį skausmą
Dėkingumo jausmas yra su-

sijęs ne tik su emocine, bet ir su 
fizine gerove. Galbūt sunku pa-
tikėti, tačiau jis toks galingas, 
kad gali padėti kovoti ne tik su 
bloga nuotaika, bet ir su fiziniu 
skausmu. Net ištikus nelaimei 
ar traumai, žmonės, kurie jaučia 
dėkingumą, pasveiksta greičiau. 
Tokie žmonės rečiau serga, nes 
šis jausmas stiprina imunitetą. 
Verta išmokti dažniau padėkoti 

ir tiems, kurie turi problemų dėl 
padidėjusio kraujospūdžio – ge-
bėjimas būti dėkingam jį mažina. 
Mokslininkai taip pat pastebi, 
jog dėkingi žmonės turi mažiau 
miego sutrikimų ir atsikelia ge-
riau pailsėję. Jie linkę labiau rū-
pintis ir savo sveikata.

Dėkingumo įtaka 
socialinei gerovei

Dėkingumas susijęs su tar-
pusavio santykiais – jis skati-
na padėti kitiems, būti dosnius, 
atlaidesnius. Bendraudami su 
aplinkiniais ir nepamiršdami 
jiems padėkoti skatiname pasi-
tikėjimą mumis, o tai yra vienas 
svarbiausių veiksnių, padedan-
čių palaikyti gerus tarpusavio 
santykius. Nenuostabu, jog dė-
kingumą jaučiantys žmonės re-
čiau būna vieniši, atsiriboja nuo 
aplinkinių. Dėkingumas nepa-
prastai svarbus ir kuriant dar-
nius šeimyninius santykius. Jis 
skatina intymumą, rodo kito pri-
pažinimą, įvertinimą ir suprati-
mą. Mūsų dėkingumas gali pa-
stiprinti kitų žmonių teigiamą 
elgesį su mumis. 

Kaip išmokti būti 
dėkingam

Dėkingumas yra įgūdis, vadi-
nasi, būti dėkingu galima išmok-
ti. Tam reikia tik šiek tiek prakti-

kos. Norint pajusti teigiamą dė-
kingumo įtaką, reikėtų bent kar-
tą per savaitę apgalvoti dalykus, 
už kuriuos esate dėkingas. Šiam 
gebėjimui ugdyti yra sukurtos 
specialios technikos, kurios gali 
jums padėti.

Padėkokite mintyse
Bene paprasčiausia padė-

koti mintyse. Tai daryti geriau-
sia prieš miegą ar tik pabudus, 
kuomet nėra pašalinių trikdžių, 
esate ramūs ir pailsėję. Atsigul-
kite patogiai, užsimerkite, ke-
letą kartų giliai įkvėpkite ir pa-
sakykite „ačiū“ tiems, kurie jus 
džiugino pastaruoju metu. Pri-
siminkite konkrečias situacijas, 
pabandykite jas dar kartą išgy-
venti. Atminkite, kad nebūtina 
dėkoti konkrečiam žmogui. Ga-
lima padėkoti už tai, jog puikiai 
pailsėjote ar šiandien nieko ne-
skaudėjo.

„Dėkingumo žurnalas“
Specialistai neretai reko-

menduoja turėti „dėkingumo 
žurnalą“. Tai gali būti papras-
čiausias sąsiuvinis, į kurį sura-
šysite, už ką esate dėkingas. No-
rint, kad tai taptų įpročiu, reikė-
tų žurnalą pildyti kiekvieną die-
ną tuo pačiu metu, pavyzdžiui, 
prieš einant miegoti. Ramiai ap-
galvokite prabėgusią dieną ir už-
rašykite mažiausiai 3 dalykus, už 
kuriuos jaučiatės dėkingas.

Galite tai rašyti ir ant atskirų 
lapelių, paskui sudėti juos į gra-
žią dėžutę. Kai pasidarys liūd- 
na, galėsite iš naujo peržvelgti 
jums nutikusius gerus dalykus. 
Atsiminkite, dėžutę būtina pil-
dyti nuolat!

Prisiminkite sunkias situ-
acijas

„Esu dėkinga už šią kovą, nes 
be jos nebūčiau atradusi savo stip- 
rybės“, – pasakė rašytoja Aleksė 
Elė. Dažniausiai gėrį įvertiname 
tik lygindami jį su ne tokiais ge-
rais dalykais. Išmokyti dėkingu-
mo gali ir buvę nelaimingi įvy-
kiai, traumos, negalios. Galvoda-
mi apie sunkumus pabandykite 
pastebėti, kas toje situacijoje yra 
gero. Net jūsų negalia neabejoti-
nai turėjo teigiamos įtakos gyve-
nimui. Pastebėjote, kiek žmonių 
jums padėjo, kai buvo sunku? Pa-
dėkokite už tai!

Dėkingumo malda
Ją galima susikurti patiems. 

Padėkokite už tai, kad gyvenate, 
kad turite ką valgyti, kad jus su-
pa geri, rūpestingi žmonės ir už 
visus kitus gerus dalykus, esan-
čius jūsų gyvenime. Paprasčiau-
sia maldelė, sukalbėta vakare 
prieš miegą, gali padaryti nepa-
prastai didelę teigiamą įtaką jū-
sų gyvenimui.

Padėkokite esantiems šalia
Padėkokite žmonėms, su ku-

riais bendraujate. Kasininkei 
parduotuvėje už jums skirtą lai-
ką, kaimynui už prižiūrėtą dau-
giabučio kiemą bei tiems, kurie 
visuomet yra šalia jūsų, nesiti-
kėdami jokio atlygio.

Dėkingumas tikrai yra stebu-
klingas dalykas, keičiantis žmo-
nių gyvenimus. Todėl verta ne-
pamiršti kuo dažniau bent min-
tyse pasakyti „ačiū“.

Fitoterapijoje (fitoterapija – 
gydymas augalais) arbata 

vadinamas ne vien tik iš juodo-
sios, žaliosios ir kitų arbatžolių 
rūšių pagamintas tonizuojantis 
gėrimas, bet taip pat ir įvairių 
vaistažolių užpilai bei antpilai. 

Kam reikalinga šita „painia-
va“? Mat tais atvejais, kai atski-
ros vaistažolės ar jų mišiniai ne-
turi savo sudėtyje nuodingųjų ar 
stipriai veikiančių medžiagų ir 
gali būti paruošiamos bei var-
tojamos nesilaikant tikslaus do-
zavimo, jas tikslinga vadinti tie-
siog arbatomis. Į tokias vaista-
žolių arbatas neretai dar įmaišo-
ma aromatinių, skonį gerinan-
čių, vitaminizuojančių ir kitos 
paskirties augalų. Beje, tokios 
arbatos reikia paruošti tiek, kad 
ji būtų išgerta per dieną. 

Pastaba. Vartojant vieno ar 
kelių vaistinių augalų arbatas, 
visada reikia prisiminti, jog tai 
nėra paprastas tonizuojantis, 
gaivinantis ar vitaminizuojan-
tis gėrimas. Mat vaistinių auga-
lų veikliosios medžiagos kom-
pleksiškai veikia mūsų organiz-
mą, todėl vartojant tokias arba-
tas turi būti daromos pertrau-
kos, antraip gali būti pakenkta 
įvairioms organizmo fiziologi-
nėms sistemoms (kepenims, 
inkstams ir kt.). 

Kaip vartoti vaistinių 
augalų arbatas

Jeigu gydytojas nenurodo 
kitaip, vaistinių augalų arba-
tos vartojamos 2 mėn. (pirma-
sis variantas), po to daroma 2 
savaičių pertrauka. Galima ger-
ti vaistažolių arbatas 25 dienas 
kiekvieną mėnesį (antrasis va-
riantas), o paskutines 5 dienas 
negerti; iš viso pagal šią schemą 
vaistinių augalų arbatos vartoja-
mos 2 mėn. Jeigu tenka gydytis 
vaistiniais augalais ilgiau, nepri-
klausomai nuo pasirinkto jų var-
tojimo varianto, pageidautina to 
nedaryti ilgiau kaip 6 mėn. An-
tra vertus, pasitarus su gydyto-
ju arba vaistininku, vieni vais-
tiniai augalai turi būti keičiami 
kitais, turinčiais tokių pat arba 
labai panašių gydomųjų savybių.

Pastaba. Net ir laikantis čia 
išdėstytų nuorodų apie vaistinių 
augalų arbatų vartojimą, neat-
mestina galimybė, jog kai kurie 
žmonės, vartojantys tiek arbat-
žolių, tiek vaistinių augalų arba-
tas gali susirgti alergija.

Alergijos priežastys
Dažniausiai alergiją sukelia 

ne pãčios juodosios, žaliosios 
ar kitokios arbatos arbatžolės, o 
įvairūs priedai: aromatinės me-

džiagos, dažikliai, skonio stiprik- 
liai ir t. t. Pasitaiko, kai į arbat-
žolių arbatas įdedama vaista-
žolių, kurios irgi gali veikti kaip 
alergenas. Jeigu yra pasibaigęs 
arbatžolių galiojimo laikas arba 
jose apsigyveno grybelis (atsi-
randa dėl drėgmės), taip pat ga-
lima sulaukti netgi stiprios aler-
ginės reakcijos.

Arbatžolių arbatos sukel-
tos alergijos požymiai:
● galvos skausmas; ● gausus aša-
rojimas; ● temperatūros padidė-
jimas (nuo 37 iki 37,20 c; nenu-
traukiant arbatos vartojimo, tai 
gali tęstis net iki 1,5 metų); ● pas- 
toviai užgulta nosis; ● slogavi-
mas rytais; ● skausmingas per-
šėjimas nosyje; ● burnos džiūvi-
mas; ● skausmingas peršėjimas 
burnoje; ● stiprus kosulys; ● stip- 
rus pykinimas.

Pastabos:
1. Jei nusilpusi imuninė sis-

tema, alerginė reakcija pasitaiko 
kur kas dažniau.

2. Kai kuriems ligoniams 
svaigsta galva, ilgai tęsiasi slo-
ga, būna aktyvaus dusulio prie-
puolių.

3. Sunkios alergijos atvejais 
vemiama, gali spazmuoti bal-
so stygos.

4. Vieniems žmonėms aler-

gija pasireiškia labai greitai, ki-
tiems – po kelių dienų.

5. Šios rūšies alergija gali su-
kelti sunkių komplikacijų: bron-
chinę astmą, hemolizinę maža-
kraujystę ir kai kurias kitas ligas.

6. Pasitaiko atvejų, kai ligo-
nį ištinka gyvybei labai pavojin-
ga alerginė reakcija– anafilak-
sinis šokas. Tokiu atveju būtina 
skubiai kviesti greitąją medici-
nos pagalbą!

7. Atsiradus nors vienam 
alergijos požymiui, reikia ne-
delsiant nutraukti arbatžolių ar 
vaistinių augalų arbatos vartoji-
mą, per dieną išgerti 1,5–2 litrus 
virinto vandens, ir jei alerginė 
reakcija per 1–2 paras nepraei-
na ir net nesusilpnėja, kreiptis į 
gydytoją.

Kas žinotina apie 
vaistinių augalų arbatas 

1. Galima sulaukti alergijos 
vartojant bet kokių vaistinių au-
galų arbatas. Jeigu, pavyzdžiui, 
žmogus yra alergiškas melisai, 
tai visiškai nesvarbu, ar bus var-
tojama melisos lapų arbata, ar 
bus geriama arbatžolių arbata 
su vienu kitu melisos lapu.

2. Jeigu pasirinkote kokią 
nors vaistinių augalų arbatą, ku-
rios anksčiau nesate vartoję, pir-

muosius 2–3 kartus užsiplikyki-
te tik pusę dozės. Pavyzdžiui, jei 
tokia „nežinoma“ arbata išfasuo-
ta popieriniuose paketėliuose, 
vienu paketėliu užplikykite du 
puodukus ir gerkite ne kasdien, 
o kas antrą dieną.

3. Dažniausiai vaistinių arba-
tų sukelta alerginė reakcija pasi-
reiškia odos sausumu, niežėjimu 
ir smulkiais išbėrimais. Rečiau 
pasitaiko patinimų, kvėpavimo 
sutrikimų, sąmonės praradimas. 
Pastarasis dalykas dažniausiai 
pasitaiko žmonėms, kurie pra-
eityje buvo patyrę alerginę re-
akciją arba serga alerginėmis li-
gomis (pvz., bronchine astma).

4. Jeigu ruošiatės vartoti to-
kių stipriai veikiančių augalų, 
kaip ankstyvasis šalpusnis, pa-
prastoji bitkrėslė (čižma), vale-
rijonas, kartusis kietis (pelynas), 
paprastoji kraujažolė, apyniai, 
didžioji ugniažolė, arbatas, bū-
tina pasitarti su gydytoju arba 
vaistininku. Beje, ta pati nuoro-
da tinka ir tais atvejais, kai nedi-
delis kiekis šių augalų yra arbat-
žolių arbatose.

5. Pastebėta, jog vartojant 
kokybiškų vaisių ir uogų arba-
tas, kurios, beje, labai skanios, 
nebūna nei alerginių reakcijų, 
nei kokių nors kitokių nemalo-
nių šalutinių reiškinių. Tokios 
arbatos stiprina imuninę siste-
mą, aprūpina organizmą vitami-
nais ir mineralais.

Romualdas OGInSKAS

Parengė 

Miglė LeVInIenė
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Kėdainiai (ne)draugiški 
neįgaliesiems?

patarimų kituose miestuose, nes 
esami rangovai nesuvokia ele-
mentarių pritaikymo dalykų. 
„Labai nesmagu matyti, kad ką 
tik užbaigtos vietos yra supro-
jektuotos netinkamai. Mes ne-
linkę „kabinėtis“ prie senos sta-
tybos, tačiau nauji projektai turi 
būti įgyvendinami tinkamai. Nie-
kam nerekomenduočiau „Ramy-
bės“ aikštės. Neįsivaizduoju, kad 
tokia aikštė galėtų būti įrengta, 
tarkim, Pakruojyje, kur yra stip- 
rus ryšys tarp savivaldybės ir 
neįgaliųjų organizacijų“, – sakė 
G. Žemaitaitytė.

Anot pašnekovės, pritaikant 
aplinką neįgaliesiems reikia va-
dovautis universalaus projek-
tavimo principais, nes šis me-
todas yra tinkamas visiems.  
G. Žemaitaitytė atkreipė dėme-
sį į tai, kad kas nepritaikyta neį-
galiesiems, taip pat nepatogu ir 
kitiems žmonėms. „Kodėl nepa-
galvojus, kad šaligatvio nuoly-
dis yra daug patogesnis mamai 
su vaiko vežimėliu, sunkiau ju-
dančiam ar tiesiog užsisvajoju-
siam ir po kojomis nežiūrinčiam 
žmogui“, – mintimis dalijosi pa-
šnekovė. 

Susimąstyti derėtų ir Kėdai-
nių „Šviesiosios“ gimnazijos va-
dovams. „Tai, kad gimnazijoje 
yra padaryti užvažiavimai, lei-
džiantys be rūpesčių patekti į 
pirmojo aukšto klases, jau yra 
gerai, tačiau iki tobulumo šiek 
tiek trūksta. Pavyzdžiui, į kie-
melį yra tik laiptelis, nėra nuoly-
džio, slidžios plytelės, šalia ma-
nęs stovėjusi moteris vos nenu-
krito“, – pastebėjimais dalijosi G. 
Žemaitaitytė.

Kelionės koordinatorė Rūta 
Drąsutytė-Čepienė apgailestau-
ja, kad kyla diskusijų dėl aplin-
kos pritaikymo. „Svarstoma, 
kam daryti pritaikymus neįgalie-
siems, jei jie niekur neina iš na-
mų. Tačiau kaip jiems išeiti iš na-
mų į visiškai nepritaikytą aplin-
ką?“ Anot moters, tai, ko žmo-
gus negali pas mus, Lietuvoje, 
Norvegijoje gali, nes pritaikius 
aplinką nyksta žmogaus negalia.

Žemagrindis 
transportas – tik mieste

Apie judėjimo nepatogumus 
paklausta Kėdainių rajono pa-
raplegikų asociacijos pirminin-
kė Alma Margevičienė neslėpė, 
kad mieste neįgaliesiems judėti 
sunku, todėl silpnesnieji tiesiog 
niekur neina iš namų arba lau-
kia artimųjų pagalbos. „Mieste 
važiuoja žemagrindžiai autobu-
sai, tačiau į kaimus nevažiuoja. 
Gelbsti tai, kad kurie gali, vai-
ruoja automobilius. Deja tie, ku-
rie nevairuoja, tampa atskirti“, – 
pasakojo A. Margevičienė.

Pritaikytos edukacinės 
programos

Nors apsilankymas Kėdai-
nių senamiestyje atėmė nema-
žai jėgų, tačiau visą vargą atpir-
ko nuoširdžios ir rūpestingos 
Pelėdnagių bei Nociūnų teminių 
kaimų moterys. Jos apsilankiu-
siai ne itin tradicinei keliautojų 

grupei pasiūlė pagal keliautojų 
poreikius pakoreguotas eduka-
cines programas.

Pelėdnagiuose grupelė turė-
jo galimybę pramogauti ir lauke, 
ir patalpoje. Visi norintys galėjo 
pašaudyti iš lankų su medinėmis 
strėlėmis, nusipinti apyrankes, 
pagaminti iš vilnos paveikslėlį 
su teminio kaimo simboliu pelė-
da. Moterys supažindino su kai-
mo istorija ir legendomis, kvie-
tė dainuoti ir pasmaguriauti šir-
šių medumi bei „pelėdų kiauši-
nais“ – bulvėmis, įdarytomis la-
šinukais. 

Nociūnuose neįgalieji aplan-
kė „Muilinyčią“. Čia jiems buvo 
papasakota apie muilo gamybą, 
jo istoriją. Vyko viktorina su pri-
zais. Kiekvienas galėjo pasirink-
ti, su kokiais priedais norėtų da-

ryti savo muilą, kurį vėliau jau 
sustingusį parsivežė namo pri-
siminimui. Keliautojai taip pat 
degustavo įvairias žolelių arba-
tas, vaišinosi „Sveikuolių“ sau-
sainiais. Išėjus į kiemą buvo pa-
siūlyta pažaisti krepšinį su ba-
tu, pamėtyti smigį į balioną. Bu-
vo surengta ir estafetė – reikėjo 
vandens dubenyje kuo greičiau 
šaukštu pagauti muilo gabalė-
lį ir nunešti priešais stovinčiam 
komandos nariui. Estafetės už-
duotį judėjimo negalią turin-
tiems žmonėms greičiau įvyk-
dyti padėjo „Muilinyčios“ mo-
terys. Prieš išvykdami visi sma-
guriavo šilkine bulvių koše su 
spirgučiais, tad namo grįžo ne 
tik su lauktuvėmis, bet ir pilnu 
skrandžiu.

Festivalio rengėjai – Lietuvos mu-
zikų rėmimo fondas drauge su 
Druskininkų savivaldybe – šiųme-
tinį festivalį dedikuoja M. K. Čiur-
lionio 140-osioms gimimo me-
tinėms, atskiri renginiai skiria-
mi kultūros mecenato ir globėjo  
M. K. Oginskio 250-osioms gimi-
mo metinėms, Etnografinių regio- 
nų metams, Druskininkų krašto kū-
rėjams pagerbti.

Net 3 mėnesius trunkanti kul-
tūros šventė kvies druskininkie-
čius ir gausius kurorto svečius bei 
poilsiautojus klausytis Čiurlionio, 
jo amžininkų, taip pat šiuolaikinių 
autorių muzikos, pateiks įvairias-
palvę kitų renginių paletę. Festi-
valio programoje – per 40 įvairių 
renginių: žinomų muzikos atlikė-
jų rečitaliai, sakralinės muzikos 
valandos kiekvieną sekmadienio 
vakarą Druskininkų bažnyčioje, 
„Čiurlionio kelio“ koncertai Seno-
sios Varėnos, Perlojos, Liškiavos 
bažnyčiose. Gausu festivalio pro-
gramoje muzikinių, literatūrinių, 
tautinės muzikos popiečių. Šių 
metų festivalyje bus daug profe-
sionaliųjų dailininkų parodų. Vyks 
M. K. Čiurlionio studijų savaitė. Jos 
metu rengiamoje konferencijoje  
„M. K. Čiurlionis ir pasaulis“ daly-
vaus ir pranešimus skaitys meno 
istorikai, muzikologai, dailėtyri-
ninkai iš Lietuvos, Italijos, Kana-
dos, Lenkijos.

Visą savaitę šurmuliuos Smui-
ko muzikos šventė ir veiks XX smui-
kininkų meistriškumo mokykla, į 
kurią atvyks 20 jaunųjų smuikinin-
kų, kurie surengs net keliolika kon-
certų Druskininkuose, Liškiavoje, 
Naujasodėje. Festivalio programo-
je dalyvaus per 200 atlikėjų iš Lie-
tuvos, Italijos, JAV. Prancūzijos, Pie- 
tų Korėjos, Vokietijos, Norvegijos. 

Gausu renginių bus Festivalio 
pradžios šventėje, vyksiančioje su 
didžiojo menininko vardu susiju-
siose vietose. Kaip kasmet, ji pra-
sidės prie taip menininko mylėtų 
Čiurlionių namelių – Memorialinio 
muziejaus. Čia skambės Pirmojo 

respublikinio M. K. Čiurlionio pia- 
nistų konkurso ir LR Vyriausybės 
kultūros ir meno premijos laurea-
tės, profesorės B. Vainiūnaitės bei 
jos ugdytinės pianistės A. Garso-
naitės M. K. Čiurlionio, S. Vainiū-
no, F.Šuberto atliekami kūriniai. Po 
koncerto šventės dalyviai turės ga-
limybę apžiūrėti žinomos vitražis-
tės, LR Vyriausybės kultūros ir me-
no premijos laureatės E. Valiūtės  
vitražus „Po M. K. Čiurlionio ženklu“. 
O po valandėlės bus padėtos gė-
lės prie M. K. Čiurlionio paminklo. 
Ceremonijos metu klausysimės  
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
suaugusiųjų mišraus choro „Gai-
da“, vadovaujamo chorinio meno 
puoselėtojos ir entuziastės I. Vag- 
noriūtės, atliekamų kūrinių.

Vakarop Druskininkų Švč. Mer-
gelės Marijos Škaplierinės bažny-
čioje vyks Festivalio atidarymo ir 
sakralinės muzikos ciklo „Čiurlio-
niškąją stygą palietus“ pradžios 
koncertas. Jame skambės styginių 
ansamblio DUO OKTAVA iš Norve-
gijos atliekami kūriniai, savo profe-
sionaliu atlikimu džiugins žinoma 
operos solistė, Nacionalinės kul-
tūros ir meno premijos laureatė 
A. Krikščiūnaitė, I tarprespublikinio 
M. K. Čiurlionio pianistų ir vargoni-
ninkų konkurso nugalėtojas var-
gonininkas virtuozas B. Vasiliaus-
kas, pianistė E. Kisieliūtė. 

Paskutiniai XIII festivalio akor-
dai nuskambės rugsėjo 22 d.  
M. K. Čiurlionio 140-ojo gimta-
dienio dieną. Skambės Čiurlionio 
simfonija „Miške“, kiti populiarios 
klasikos kūriniai, atliekami Kauno 
miesto simfoninio orkestro, savo 
nepakartojamu balsu žavės Nacio- 
nalinės kultūros ir meno premijos 
laureatas V. Noreika ir žinoma ope-
ros solistė J. Vaškevičiūtė.

Dalis Festivalio renginių bus 
rengiami kartu su Druskininkų 
miesto neįgaliųjų organizacijo-
mis. Neįgalieji visuose renginiuose 
kviečiami apsilankyti nemokamai.

Lietuvos muzikų rėmimo  
fondo inf.

Tryliktoji vasara su  
M. K. Čiurlioniu Druskininkuose

Gegužės 12 d. ryškiu muzikiniu akordu suskambėjęs ir  
M. K. Čiurlionio gimtinėje Varėnoje prasidėjęs tarptautinis 
menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ lie-
pos 5 d. atveria naujojo sezono duris Druskininkuose.

Šių metų Europos Sąjungos pilie-
čio apdovanojimas skirtas asocia-
cijai Lietuvos neįgaliųjų forumas. 
Tai pirmas kartas, kai šis garbingas 
Europos Parlamento medalis atke-
liauja į Lietuvą. Kasmet ES piliečio 
apdovanojimas skiriamas už išskir-
tinius nuopelnus skatinant geresnį 
valstybių narių gyventojų tarpusa-
vio supratimą ir glaudesnę integra-
ciją bei ES vertybių puoselėjimą.
Lietuvos neįgaliųjų forumas į no-
minantų sąrašą buvo įtrauktas 
Europos Parlamento narės Vilijos 
Blinkevičiūtės teikimu. Iš viso mi-
nėtam apdovanojimui buvo pa-
teikta daugiau nei 100 įvairių orga-
nizacijų ir asmenų kandidatūros iš 
įvairių ES valstybių.
„Tai iš tikro labai džiugi žinia. Šiuo 
garbingu apdovanojimu įvertin-
ta visų Forumo vienijamų Lietu-
vos neįgaliųjų organizacijų veikla. 
Noriu padėkoti visiems, kurie pa-
laikė mūsų kandidatavimą, o 
ypač  – Europos Parlamento na-
rei Vilijai Blinkevičiūtei už ilgametį 
bendradarbiavimą ir mūsų kandi-

Lietuvai – ES piliečio 
apdovanojimas

datūros pateikimą“, – teigė Lietu-
vos neįgaliųjų forumo prezidentė 
Dovilė Juodkaitė.
„Nuoširdžiai džiaugiuosi, jog šių 
metų Europos Sąjungos piliečio 
apdovanojimas skirtas Lietuvos 
neįgaliųjų forumui, kuris daug 
daro, kad neįgaliesiems Lietuvo-
je būtų geriau gyventi. Neįgaliųjų 
teisių apsauga ir jų integracija į vi-
suomenę visada buvo ir bus Euro-
pos Parlamento prioritetas“, – teigė  
V. Blinkevičiūtė.
Šiemet apdovanojimai skirti 25 
šalių atstovams. Juos spalio 14-15 
dienomis Briuselyje įteiks Euro-
pos Parlamento Pirmininkas Mar-
tinas Šulcas.
„Bičiulystės“ ir V. Blinkevičiūtės 

biuro inf.

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgalieji po Kėdainius važinėjo žemagrindžiu autobusu.

Neįgaliesiems pritaikytos pramogos Nociūnų ir Pelėdnagių teminiuose kai-
muose.

Ieva JuOdeIKIenė
Nijolės Zenkevičiūtės nuotr.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ, ANTRADIENĮ, 
KETVIRTADIENĮ, 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 – eks-
pertas. 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, birželio 22 d. 
9.15 Komisaras Reksas (113) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (225) N-7. 
11.05 Pasaulio dokumentika. Šunų 
ABC (5) (kart.). 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Musonų viešpatija. 5 d. Mu-
sonų žmonės (subtitr., kart.). 13.00 
Pasaulio panorama (kart.). 13.30 Sa-
vaitė (kart.). 14.00 Žinios. Orai. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 14.50 Naisių va-
sara. 6 sezonas (1, 2). 15.40 Komisa-
ras Reksas (114) N-7. 16.30 Puaro 
(1/1, 2) N-7. 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.40 Meilė kaip 
mėnulis (41, 42) 19.30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Teisė žinoti. 22.20 Premjera. Šlovės 
dienos (10) N-7. 23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Apokalipsė. Antrasis pasaulinis 
karas. Prancūzija, 2009 m. (2) N-7. 
0.25 Tikri vyrai. 1.10 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 1.55 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (kart.). 2.40 Naisių vasara. 6 
sezonas (1, 2) (kart.). 3.30 Puaro (1/1, 
2) (kart.) N-7. 5.15 Teisė žinoti (kart.). 

Antradienis, birželio 23 d. 
9.15 Komisaras Reksas (114) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (226) N-7. 
11.05 Šlovės dienos (10) (kart.) N-7. 
11.55 Apokalipsė. Antrasis pasauli-
nis karas (kart.) N-7. 12.50 Naciona-
linė paieškų tarnyba (kart.). 13.35 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (Subtitr., 
kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, 
Lietuva. 14.50 Naisių vasara. 6 sezo-
nas (3, 4) 15.40 Komisaras Reksas 
(115) N-7. 16.30 Puaro (1/3,4) N-7. 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.40 Meilė kaip mėnulis (43, 
44). 19.30 Emigrantai. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Duokim garo! 23.45 Pražūtin-
gas eksperimentas. TV mini serialas. 
JAV, 2013 m. (1, 2) N-7. 2.40 Naisių 
vasara. 6 sezonas (3, 4) (kart.). 3.30 
Puaro (1/3, 1/4) (kart.) N-7. 5.15 Sti-
lius (kart.). 

Trečiadienis, birželio 24 d. 
6.05 Emigrantai (kart.). 6.50 Ry-

to suktinis su Zita Kelmickaite. 7.35 
Gustavo enciklopedija (Subtitr.). 8.00 
Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 
(16). 8.25 Premjera. Animalija (24). 
8.50 Aviukas Šonas (4/26). 9.00 Bro-
lių Grimų pasakos. Sultenė. Vokieti-
ja, 2009 m. 10.00 LRT aukso fondas. 
Devyni nuopuolio ratai. Vaidybinis f. 
1984 m. (1, 2). 12.10 60-asis „Eurovi-
zijos“ dainų konkursas 2015. Finalas. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.15 Puaro (1/5, 6) N-7. 18.00 
Tarptautinės sportinių šokių varžybos 
„Gintarinė pora 2015“. 19.30 Gyveni-
mas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Premjera. Lošėjas. Veiksmo 
drama. 2013 m. N-14. 22.50 Prem-
jera. Raganius. Fantastinis nuotykių 
f. Lenkija, 2001 m. N-7. 1.00 Auksi-
nis balsas kart.). 2.00 Tarptautinės 
sportinių šokių varžybos „Gintarinė 
pora 2015“ (kart.). 3.30 Puaro (1/5, 
6) (kart.) N-7. 5.15 Gyvenimas (kart.). 

Ketvirtadienis, birželio 25 d. 
9.15 Komisaras Reksas (115) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (227) N-7. 
11.05 Raganius. Fantastinis nuoty-
kių f. Lenkija, 2001 m. (kart.) N-7. 
13.15 Gyvenimas (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 
14.50 Naisių vasara. 6 sezonas (5, 6) 
15.40 Komisaras Reksas (116) N-7. 
16.30 Puaro (1/7, 8) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.40 
Meilė kaip mėnulis (45, 46). 19.30 
Pinigų karta. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 20.59 Loterija „Per-
las“. 21.00 Premjera. Trečiojo reicho 
žlugimas. Istorinė drama. Vokietija, 
2004 m. (2) N-14. 22.30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu (Subtitr., kart.). 
23.00 Vakaro žinios. 23.15 Imperija. 
Istorinis mini serialas (3, 4) JAV, 2005 
m. N-7. 0.45 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės (kart.). 1.10 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 1.55 Mūsų miesteliai. Ylakiai. I 
dalis (kart.). 2.40 Naisių vasara. 6 se-
zonas (5, 6) (kart.). 3.30 Puaro (1/7, 
8) (kart.) N-7. 5.15 Pinigų karta (kart.). 

Penktadienis, birželio 26 d. 
9.15 Komisaras Reksas (116) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (228) N-7. 
11.05 Imperija (3, 4) (kart.) N-7. 12.30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
(kart.). 13.15 Klausimėlis.lt. 13.30 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės (kart.). 14.00 
Žinios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 
14.50 Naisių vasara. 6 sezonas (7, 
8). 15.40 Komisaras Reksas (117) 
N-7. 16.30 Puaro (1/9, 10) N-7. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Premjera. Aguonų laukas (3, 
4) N-7. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo! 22.40 Mirtinos 
lenktynės. Siaubo trileris. Kanada, 
JAV. 2009 m. N-14. 0.05 Auksinis bal-
sas. 1.10 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
1.55 Stilius (kart.). 2.40 Naisių vasa-
ra. 6 sezonas (7, 8) (kart.). 3.30 Pu-
aro (1/9, 10) (kart.) N-7. 5.15 Bėdų 
turgus (kart.). 

Šeštadienis, birželio 27 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 6.55 Gyvenimas (kart.). 
7.40 Rojus Lietuvoj (15, 16). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Padū-
kėliai marsupilamiai (17). 9.25 Prem-
jera. Animalija (25). 9.50 Džeronimas 
(2/25). 10.15 Tadas Blinda. Vaidybi-
nis nuotykių f. (4). 11.05 Mūsų mies-
teliai. Ylakiai. II dalis. 12.00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Šunų ABC 
(6). 12.50 Šerloko Holmso sugrįži-
mas (3, 4) N-7. 14.40 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (Subtitr.). 15.05 Isto-
rijos detektyvai. 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.15 Sveikinimų 
koncertas. 18.40 Bėdų turgus. 19.30 
Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Ginto Abariaus dai-
nos. 23.05 Trys draugai. Komiškas 
vesternas. JAV, 1986 m. (Subtitr.) 
N-7. 0.45 „Breaking The Line“. Jur-
gos Šeduikytės koncertas menų fa-
brike „Loftas“. 2013 m. 2.15 Šerloko 
Holmso sugrįžimas (3, 4) (kart.) N-7. 
4.00 Ginto Abariaus dainos (kart.). 

Sekmadienis, birželio 28 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Klausimėlis.lt. 6.20 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 7.15 
Šventadienio mintys. 7.40 Rojus 
Lietuvoj (17, 18, 19). 9.00 Premjera. 
Padūkėliai marsupilamiai (18). 9.25 
Premjera. Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (10). 9.40 Šervudo padau-
ža Robinas Hudas (10). 9.50 Dže-
ronimas (2/26). 10.15 Aviukas Šo-
nas (4/27). 10.25 Gustavo enciklo-
pedija (Subtitr.). 10.55 Brolių Grimų 
pasakos. Batuotas katinas. Vokieti-
ja, 2009 m. R 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Paslaptingoji Af-
rika. 1 d. Okavangas. Vanduo dyku-
moje (subtitr.). 13.00 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Mis Marpl (3/3) 
Nekaltumo įrodymas. 14.40 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu (Subtitr.). 
15.05 Emigrantai (kart.). 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.15 Ti-
kri vyrai (kart.). 17.00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 17.30 Muzikinis pro-
jektas „Dainų daina“. 19.30 Pasaulio 
panorama 19.55 Savaitė 20.30 Pa-
norama. 21.00 Giminės po 20 metų 
(13). 21.50 Lietuviško kino vakaras. 
Premjera. Streikas. Drama. 2013 m. 
N-14. 23.10 Žagarės vyšnių festivalis 
2014. Renkasi geriausieji. Česlovas 
Gabalis ir grupė „Pelenai“. 0.10 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Mar-
pl (3/3). Nekaltumo įrodymas (kart.). 
1.45 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“ (kart.). 3.30 Giminės po 20 me-
tų (13) (kart.). 4.15 Mūsų miesteliai. 
Ylakiai. II dalis (kart.). 5.00 Pasaulio 
panorama (kart.). 5.30 Savaitė (kart.). 

Antradienis, birželio 23 d. 
Teleparduotuvė. 6.55 Šeimos 

reikalai (2). 7.25 Madagaskaro pin-
gvinai (6). 7.55 Simpsonai (24, 25) 
(kart.) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2125). 10.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (325) N-7. 11.00 TV Pagalba. 
N-7. 13.00 Madagaskaro pingvinai 
(7). 13.30 Simpsonai (1, 2) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (33, 33) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (86) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Moterų laimė (14) N-7. 20.00 
Ta proga! (4) N-7. 21.00 Drąsios ir 
žavios (8) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.30 ANTIS. Zombiai atrieda 
atidunda! Koncertas. 0.35 Senmer-
gės. Komedija. JAV, 2012 m. N-14. 
2.10 Septyni psichopatai. Krimina-
linė komedija. D. Britanija, 2012 m. 
N-14. 4.05 Kietašikniai. Komedija. 
JAV, 2013 m. S. 5.40 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 

Trečiadienis, birželio 24 d. 
6.25 Teleparduotuvė. 6.40 Hu-

go išradimas. Nuotykių f. JAV, 2011 
m. 9.05 Nykštuko Tomo ir Coliukės 
nuotykiai. Animacinis f. JAV, 2002 m. 
10.40 Barbė ir slaptosios durys. Ani-
macinis f. JAV, 2014 m. 12.10 Alisa 
stebuklų šalyje. Fantastinis nuotykių 
f. JAV, 2010 m. N-7. 14.25 Pasima-
tymas su žvaigžde. Romantinė kome-
dija. JAV, 2004 m. N-7. 16.15 Pene-
lopė. Komedija. JAV, Didžioji Britani-
ja, 2006 m. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Moterys meluoja geriau. Kristina. Ko-
medija. Lietuva, 2013 m. N-7. 21.25 
Bado žaidynės. Ugnies medžioklė. 
Mokslinės fantastikos f. JAV, 2013 m. 
N-7. 22.25 Filmo pertraukoje – „Vikin-
gų loto“. 0.30 Metų įvykis. Komedija. 
JAV, 2011 m. N-7. 02.20 Gražuolė ir 
pabaisa (22) N-7. 

Ketvirtadienis, birželio 25 d. 
Teleparduotuvė. 6.55 Šeimos 

reikalai (3). 7.25 Madagaskaro pin-
gvinai (7). 7.55 Simpsonai (1, 2) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2126). 10.00 
Du tėvai ir du sūnūs (13, 14) N-7. 
11.00 TV Pagalba. N-7. 13.00 Mada-
gaskaro pingvinai (8). 13.30 Simpso-
nai (3, 4) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(35, 36) N-7. 15.30 Laukinė Esmeral-
da (87) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų lai-
mė (15) N-7. 20.00 Aplink pasaulį su 
žvaigžde (4) N-7. 21.00 Drąsios ir ža-
vios (9) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 13. Trileris. JAV, 2010 m. N-14. 
0.20 Dirbtinis intelektas (4) N-14. 1.20 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (121) 
N-14. 2.10 Po kupolu (1) N-14. 

Penktadienis, birželio 26 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Šei-

mos reikalai (4). 7.25 Madagaska-
ro pingvinai (8). 7.55 Simpsonai (3, 
4) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2127). 
10.00 Du tėvai ir du sūnūs (15, 16) 
N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 13.00 
Madagaskaro pingvinai (9). 13.30 
Simpsonai (5, 6) N-7. 14.30 Mažoji 
nuotaka (37, 38) N-7. 15.30 Laukinė 
Esmeralda (88) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Šre-
kas. Ilgai ir laimingai. Animacinė ko-
medija. JAV, 2010 m. 21.15 Pasau-
lių karas. Ffantastinė veiksmo dra-
ma. JAV, 2005 m. N-14. 23.45 Eliza 
Greivz. Trileris. JAV, 2014 m. N-7. 
1.55 Paskutinės imperijos žlugimas 
(1911) N-14. 

Šeštadienis, birželio 27 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (23) N-7. 7.30 LOL (Daug juo-
ko) (1) N-7. 8.00 Bailus voveriukas 
(16). 8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 9.00 Svajonių ūkis 
(8). 9.30 Mamyčių klubas (8). 10.00 
Svečias. Komedija. JAV, 1995 m. 
12.15 Urmu pigiau. Komedija. JAV, 
2003 m. N-7. 14.20 Gyvenimo ban-
gos (9) N-7. 16.45 Ekstrasensų mū-
šis (2) N-7. 18.30 TV3 žinios (312). 
19.00 Undinė. Komedija. JAV, 2006 
m. 19.30 Pertraukoje – Eurojackpot. 
21.10 Virtuvė Paryžiuje. Komedija. 
Rusija, 2014 m. N-7. 23.25 Poniutė 
kaime. Romantinė komedija. JAV, 
Kanada, 2009 m. N-7. 1.20 Vis tiek 
nebūsiu tavo. Romantinė komedija. 
JAV, 2007 m. N-7. 

Sekmadienis, birželio 28 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (24) N-7. 7.30 LOL (Daug juo-
ko) (2) N-7. 8.00 Bailus voveriukas 
(17). 8.30 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. 9.00 Statybų TV. 9.30 
Tigro filmas. Animacinis f. JAV, 2000 
m. 11.00 Ilgakojis Džekas atvyksta į 
Ameriką. Animacinis f. JAV, 2004 m. 
12.35 Urmu pigiau 2. Nuotykių kome-
dija. JAV, 2005 m. N-7. 14.20 Gyve-
nimo bangos (10) N-7. 16.45 Eks-

Pirmadienis, birželio 22 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (83, 84). 6.55 Džonis Testas 
(10) (kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai 
(15) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (28) N-7. 8.50 Trys vyrai ir 
kūdikis. Komedija šeimai. JAV, 1987 
m. (kart.). 11.00 G būrys. Nuotykių f. 
šeimai. JAV, 2009 m. (kart.). 12.45 
Tomo ir Džerio nuotykiai (5) (kart.). 
13.10 Džonis Testas (11). 13.35 An-
čiukai Duoniukai (16). 14.00 Bėgan-
tis laikas (95) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 Tikras gyveni-
mas. Trečias nereikalingas. 20.30 Ti-
kras gyvenimas. Lašelis beprotybės. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Pražūtinga audra. Veiksmo 
f. JAV, Vokietija, 2000 m. N-7. 0.40 
Alkatrazas (2) N-7. 1.35 Grubus žai-
dimas (8) N-14. 2.30 Programos pa-
baiga. 2.35 Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, birželio 23 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (85, 86). 6.55 Džonis Testas 
(11) (kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai 
(16) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (29) N-7. 8.50 Mis Slapto-
ji agentė 2 N-7. 11.10 Padangių gim-
nazija. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2005 
m. (kart.). 13.15 Džonis Testas (12). 
13.45 Ančiukai Duoniukai (17). 14.10 
Bėgantis laikas (96) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras gyve-
nimas. Talismanas. 20.30 Tikras gy-
venimas. Tarnybinis romanas. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Operacija Delta farsas. Nuotykių ko-
medija. JAV, 2007 m. N-7. 0.00 Visa 
menanti (29) N-7. 0.55 Alkatrazas (3) 
N-7. 1.50 Grubus žaidimas (9) N-14. 
2.45 Programos pabaiga. 2.50 Lietu-
va Tavo delne. 

Trečiadienis, birželio 24 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 To-

ras. Asgardo legendos. Animacinis f. 
JAV, Kanada, 2011 m. 7.45 Na, pa-
lauk! (11-14). 8.35 Žaislų istorija. Ani-
macinis f. JAV, 1995 m. 10.10 Ponas 
būrio mama. Komedija šeimai. JAV, 
2009 m. N-7. 11.55 101 dalmatinas. 
Komedija. JAV, 1996 m. 14.00 Ne 
anyta, o monstras. Romantinė ko-
medija. JAV, Vokietija, 2005 m. N-7. 
16.05 Iš kur tu žinai? Romantinė ko-
medija. JAV, 2010 m. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 Specialus Joninių koncer-
tas iš Harmony parko Šeimų šventė. 
21.00 Afigiena mokytoja. Komedija. 
JAV, 2011 m. N-14. 22.50 PREMJE-
RA Mano didysis O! Romantinė ko-
medija. Didžioji Britanija, Liuksem-
burgas, Prancūzija, Švearija, 2011 
m. N-14. 0.55 Alkatrazas (4) N-7. 
1.50 Grubus žaidimas (10) N-14. 
2.45 Programos pabaiga. 2.50 Lie-
tuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, birželio 25 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (87, 88). 6.55 Džonis Testas 
(12) (kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai 
(17) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (30) N-7. 10.00 24 valan-
dos (kart.) N-7. 11.10 Yra, kaip yra. 
N-7. 12.15 Nuo..Iki.. 13.15 Džonis 
Testas (13). 13.45 Ančiukai Duoniu-
kai (18). 14.10 Bėgantis laikas (97) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 Tikras gyvenimas. Žaidi-
mas be taisyklių. 20.30 Tikras gyve-
nimas. Išeik. 21.30 Žinios. 22.10 VA-
KARO SEANSAS 7 sekundės. Veiks-
mo f. Didžioji Britanija, JAV, Šveica-
rija, 2005 m. N-7. 0.10 Visa menan-
ti (30) N-7. 1.05 Alkatrazas (5) N-7. 
2.00 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
2.30 Programos pabaiga. 2.35 Lietu-
va Tavo delne. 

Penktadienis, birželio 26 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (89, 90). 6.55 Džonis Tes-
tas (13) (kart.). 7.25 Ančiukai Duoniu-
kai (18) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (31) N-7. 8.50 24 valan-
dos (kart.) N-7. 10.00 Yra, kaip yra. 
N-7. 11.10 Valanda su Rūta. 13.15 

Džonis Testas (14). 13.45 Ančiukai 
Duoniukai (19). 14.10 Bėgantis laikas 
(98) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Vyrai juodais drabu-
žiais. Veiksmo komedija. JAV, 1997 
m. N-7. 21.25 Žemės branduolys. 
Veiksmo ir nuotykių f. JAV, Kanada, 
Vokietija, 2003 m. N-7. 0.05 Projek-
tas. Dinozaurai. Nuotykių f. Didžioji 
Britanija, 2012 m. N-14. 1.40 7 se-
kundės. Veiksmo f. Didžioji Britanija, 
JAV, Šveicarija, 2005 m. (kart.) N-7. 
3.35 Programos pabaiga. 3.40 Lietu-
va Tavo delne. 

Šeštadienis, birželio 27 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Peliukas Stiuartas Litlis (4). 6.55 Zo-
ro (5). 7.20 Smalsutė Dora (5). 7.45 
Denis Vaiduokliukas (23). 8.10 Ma-
dagaskaro pingvinai (32). 8.35 To-
mo ir Džerio nuotykiai (7). 8.55 Star-
tas. 9.30 Bonifacijaus atostogos. Ani-
macinis f. Rusija, 1965 m. 9.55 KINO 
PUSRYČIAI Gatvės futbolas. Anima-
cinis f. Malaizija, 2013 m. 12.00 Ne-
paprasta komanda. Komedija. JAV, 
1991 m. 13.50 Didydis prizas. Sė-
kmės istorija. Filmas šeimai. JAV, 
2010 m. 15.45 Vedęs ir turi vaikų (21) 
N-7. 16.15 Čiauškutė (32) N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 SUPERKINAS Monstrų 
biuras. Animacinis f. JAV, 2001 m. 
20.55 Nuotakų karai. Romantinė ko-
medija. JAV, 2009 m. N-7. 22.45 Pini-
gų traukinys. Veiksmo komedija. JAV, 
1995 m. N-14. 0.45 Žemės branduo-
lys. Veiksmo ir nuotykių f. JAV, Ka-
nada, Vokietija, 2003 m. (kart.) N-7. 
3.10 Programos pabaiga. 3.15 Lietu-
va Tavo delne. 

Sekmadienis, birželio 28 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Peliukas Stiuartas Litlis (5). 6.55 Zo-
ro (6). 7.20 Smalsutė Dora (6). 7.45 
Denis Vaiduokliukas (24). 8.10 Mada-
gaskaro pingvinai (33). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (8). 9.00 Sveikatos 
ABC televitrina. 9.30 Kaip liūtukas ir 
vėžlys dainą dainavo. Animacinis f. 
Rusija, 1974 m. 9.45 Ožiukas, kuris 
skaičiavo iki dešimties. Animacinis f. 
Rusija, 1968 m. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Rembo sūnus. Nuotykių komedi-
ja. Didžioji Britanija, Prancūzija, Vo-
kietija, 2007 m. N-7. 11.50 Mergina 
iš Alabamos. Romantinė komedija. 
JAV, 2002 m. N-7. 14.00 Paskutinis 
šansas įsimylėti. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2008 m. N-7. 15.50 Vedęs ir 
turi vaikų (22) N-7. 16.20 Čiauškutė 
(33) N-7. 18.30 Žinios. 19.00 Teleloto. 
20.00 KK2 vasara. N-7. 21.25 Ponas 
ir ponia gangsteriai. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 2010 m. N-7. 23.25 Trise val-
timi. Gamtos šauksmas. Nuotykių ko-
medija. JAV, 2009 m. N-7. 1.15 Pini-
gų traukinys. Veiksmo komedija. JAV, 
1995 m. (kart.) N-14. 3.20 Programos 
pabaiga. 3.25 Lietuva Tavo delne.

Pirmadienis, birželio 22 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 7.55 Ekstrasensų mūšis (17) 
(kart.) N-7. 8.55 Laukinis (27) (kart.) 
N-7. 9.50 Laukinis (28) (kart.) N-7. 
10.45 Kalbame ir rodome (202) N-7. 
11.40 Prokurorų patikrinimas (14) 
(kart.) N-7. 12.50 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 13.50 Meilės sa-
la (6) N-7. 14.50 Amerikos talentai 
(12). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(15) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (4) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(10) N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7. Realybės drama 21.30 Armage-
donas (Armageddon). N-7. 1998 m. 
Katastrofų f. JAV. Rež. Michael Bay. 
Vaid. Bruce Willis, Liv Tyler, Billy Bob 
Thornton, Ben Affleck. 0.30 Menta-
listas (4) (kart.) N-7. 1.25 Prokuro-
rų patikrinimas (15) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Antradienis, birželio 23 d. 
6.00 Policija ir Ko (29) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Policija ir Ko (10) (kart.) N-7. 
8.55 Džiunglių princesė Šina (19, 20) 
(kart.) N-7. 10.45 Kalbame ir rodome 
(203) N-7. 11.40 Prokurorų patikrini-
mas (15) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.50 Meilės 
sala (7) N-7. 14.50 Amerikos talentai 
(13). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(16) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Menta-
listas (5) N-7. 19.25 Policija ir Ko (11) 

N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.30 Didžioji įtampa. Kriminalinė ko-
medija. JAV, 2004 m. N-7. 23.10 Karo 
vilkai. Likvidatoriai III (9) N-14. 0.10 
Mentalistas (5) (kart.) N-7. 1.05 Pro-
kurorų patikrinimas (16) (kart.) N-7. 
2.10 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, birželio 24 d. 
6.00 Policija ir Ko (30) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Policija ir Ko (11) (kart.) N-7. 
8.55 Komisaras Aleksas (7, 8) N-7. 
10.45 Kalbame ir rodome (204) N-7. 
11.40 Prokurorų patikrinimas (16) 
(kart.) N-7. 12.50 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 13.50 Meilės sa-
la (8) N-7. 14.50 Amerikos talentai 
(14). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(17) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Autopilotas. 18.25 Menta-
listas (6) N-7. 19.25 Policija ir Ko (12) 
N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.30 Slėpkit pamerges. Romantinė 
komedija. JAV, 2005 m. N-14. 23.50 
Karo vilkai. Likvidatoriai III (10) N-14. 
0.50 Mentalistas (6) (kart.) N-7. 1.45 
Prokurorų patikrinimas (17) (kart.) 
N-7. 2.50 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, birželio 25 d. 
6.00 Policija ir Ko (31) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Policija ir Ko (12) (kart.) N-7. 
8.55 Komisaras Aleksas (9, 10) N-7. 
10.45 Kalbame ir rodome (205) N-7. 
11.40 Prokurorų patikrinimas (17) 
(kart.) N-7. 12.50 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 13.50 Runkelių sa-
la (3) N-7. 14.50 Amerikos talentai 
(15). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(18) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Menta-
listas (7) N-7. 19.25 Policija ir Ko (13) 
N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.30 Nuotykių ieškotojas. Veiksmo 
f. JAV, 1996 m. N-7. 23.20 Taikinys 
(1) N-7. 0.15 Mentalistas (7) (kart.) 
N-7. 1.10 Prokurorų patikrinimas (18) 
(kart.) N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Penktadienis, birželio 26 d. 
6.00 Policija ir Ko (32) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (13) (kart.) N-7. 8.55 
Nuotykių ieškotojas. Veiksmo f. JAV, 
1996 m. (kart.) N-7. 10.45 Kalbame 
ir rodome (206) N-7. 11.40 Prokuro-
rų patikrinimas (18) (kart.) N-7. 12.50 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13.50 Runkelių sala (4) N-7. 14.50 
Amerikos talentai (16). 15.45 Pro-
kurorų patikrinimas (19) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Patrulis. N-7. 19.00 Ame-
rikietiškos imtynės (19) N-7. 21.00 
Savaitės kriminalai. N-7. 21.30 Mir-
ties apsuptyje. Veiksmo trileris. JAV, 
Vokietija, 2002 m. N-14. 23.35 Gyvi 
numirėliai (13, 14) N-14. 1.25 Proku-
rorų patikrinimas (19) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, birželio 27 d. 
7.10 Amerikos talentai (15, 16) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Penktoji pavara (4). 
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų ly-
gos etapas Lenkijoje. 12.00 Savai-
tės kriminalai (kart.) N-7. 12.30 Sta-
tyk! 13.00 Tyra vaikystės siela. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Lau-
kinis (29) N-7. 18.00 Ekstrasensų mū-
šis (18) N-7. 19.00 Muzikinė kaukė. 
Ukraina (4). 21.45 MANO HEROJUS 
Asas. Veiksmo trileris. JAV, 1999 m. 
N-14. 23.40 AŠTRUS KINAS Šėtono 
žemė. Siaubo trileris. Kanada, 2009 
m. S. 1.25 Penktoji pavara (4) (kart.). 
2.25 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, birželio 28 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (18) 

(kart.) N-7. 8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasauly-
je su Vidu Mačiuliu. 10.00 FAILAI X. 
Nibelungų kodas (2) N-7. 11.00 Svei-
katos kodas. 12.00 Nacionalinė Geo-
grafija. Pavojingi susitikimai (3) N-7. 
13.00 Džiunglių princesė Šina (21) 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Laukinis 
(30) N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis 
(19) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORI-
JOS. Inga Lindstrom. Juodoji gulbė. 
Romantinė drama. Vokietija, 2013 
m. N-7. 21.00 Kortų namelis (11, 12) 
N-14. 23.10 Kieti vyrukai. Biografinė 
drama. JAV, 1990 m. N-14. 1.55 Ni-
belungų kodas (2) (kart.) N-7. 2.50 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

trasensų mūšis (3) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Savaitės komentarai. 
19.30 Šnipas ne savo noru. Veiks-
mo komedija. Honkongas, 2001 m. 
N-7. 21.15 Didysis apiplėšimas. Tri-
leris. JAV, 2013 m. N-14. 23.10 Mak-
sas Peinas. Veiksmo trileris. Kanada, 
JAV, 2008 m. N-14. 1.15 Justinas Bie-
beris. Niekada nesakyk niekada. Dok. 
f. JAV, 2011 m. N-7. 

Pirmadienis, birželio 22 d. 
Teleparduotuvė. 6.55 Šeimos 

reikalai (1). 7.25 Madagaskaro pin-
gvinai (5). 7.55 Simpsonai (22, 23) 
(kart.) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2124). 10.00 Ekstrasensai detekty-
vai (324) N-7. 11.00 Briliantinė ran-
ka. Nuotykių komedija. Rusija, 1968 
m. N-7. 13.00 Madagaskaro pingvi-
nai (6). 13.30 Simpsonai (24, 25) 
N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (31, 32) 
N-7. Laukinė Esmeralda (85) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Moterų laimė (13) N-7. 
20.00 Pamilk pabaisą (4) N-7. 21.00 
Drąsios ir žavios (7) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.30 Netikėta meilė. 
Drama. Kanada, D.Britanija, 2009 m. 
N-7. 0.40 Dirbtinis intelektas (3) N-14. 
1.35 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(120) N-14. 2.25 Gražuolė ir pabai-
sa (21) N-7. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Pertvarkyti mokyklos pastatą 
į gyvenamąjį būstą nebuvo pa-
prasta: teko keisti netradiciškai 
išplanuotas erdves, vietomis sie-
kusias net iki 4 m aukščio, mon-
tuoti stoglangius. Vidaus patal-
pos išdažytos šiltomis spalvomis. 
Vonios kambariuose įrengtas 
grindinis šildymas, individua- 
li kiekvieno buto šilumos apskai-
ta, modernūs balkonai.

Rekonstruotas daugiabutis – 
moderniausias gyvenamasis na-
mas rajone. Estetiškai sutvarky-
ta kiemo aplinka: eglių apsupta 
kiemo zona išklota plytelėmis, 
apsodinta gyvatvore, įrengti gė-
lynai. Vaikams padaryta didelė 
smėliadėžė, medinis namelis-lai-

pynė, čiuožynė, sūpuoklės. 
Rekonstruotame modernia-

me keturių aukštų pastate įreng-
ta 16 vieno ir dviejų kambarių 
butų. Čia įsikūrė ir 3 neįgalūs 
asmenys.

„Čia bus mano miegamasis, 
o ten stovės minkštasuolis, tele-
vizorius, stalas. Kai tik orai bus 
šiltesni, daugiausia laiko pralei-
siu balkone“, – džiūgavo raktus 
gavęs Marius Purtulys. „Esu ne-
įgalus, mano butas pirmajame 
aukšte su atskiru įėjimu, į jį pa-
tenku patogiu neįgaliojo veži-
mėliui pandusu. Manau, geres-
nės ir patogesnės vietos gyven-
ti daugiabutyje Rokiškyje tikrai 
nėra“, – sakė M. Purtulys.

Socialinis būstas išsprendė 
16-os šeimų problemą

Tinklalapyje www.grokiskis.lt paskelbtoje informacijoje pasa-
kojama apie tai, jog pasinaudojus ES lėšomis ir rekonstravus 
buvusios Choreografijos mokyklos keturaukštį pastatą į socia-
linį būstą, 16 šeimų sulaukė naujų namų. 

Nuolatinės priežiūros reikalingi 
Panevėžio neįgalieji paversti so-
cialinių paslaugų rinkos įkaitais. 
Aukštaitijos sostinėje vienintelė 
klientų namuose dienos socia- 
lines paslaugas teikianti įstaiga 
savo įkainius pakėlė dvigubai  –
iki 4 Eur (13,81 Lt) už valandą. 
Neišgalintys per mėnesį papil-
domai mokėti kelių šimtų eurų 
neįgaliųjų artimieji sako matan-
tys vienintelę išeitį – mesti dar-
bus ir patiems slaugyti savo ligo-
nius. Šokiruojamai padidintais 
Integruotų sveikatos paslaugų 
centro įkainiais pasipiktinę ne-
įgaliųjų artimieji apie užgriuvu-
sią bėdą kalbėjo nesulaikydami 
ašarų. Po sunkios traumos bejė-
gį likusį sūnų prižiūrinčios pa-
nevėžietės namuose Integruo-
tų socialinių paslaugų centro 
masažuotoja, kineziterapeutė, 
slaugytoja lankosi aštuonias va-
landas per dieną. Į namus atei-
nantys specialistai yra milžiniš-
ka pagalba ne tik jaunam vyrui, 
kurio artimieji nepraranda vil-
ties kada nors pamatyti jį sto-
vintį ant kojų, bet ir šeimai. Jei 
ne šie darbuotojai, bent vienas iš 
tėvų neturėtų galimybės dirbti – 
nepajėgiančiam savarankiškai 
ne tik pavalgyti, bet net ir lovoje 
apsiversti vyrui reikalinga nuo-
latinė priežiūra. „Labai džiau-
giamės specialistų pagalba sū-
nui“, – tvirtina mama.

Ji neteko amo, kai Integruo-
tų sveikatos paslaugų centras 
mėnesio pradžioje pranešė, kad 
vietoj aštuonių valandų sveika-
tos priežiūros specialistai su jos 
sūnumi per dieną praleis perpus 
trumpiau. Motyvas – dvigubai 
pakeltas valandos įkainis.

Iki šiol 8 specialistų inten-
syvaus darbo su ligoniu valan-
dos šeimai kainavo 320 Lt, tai 
yra 20 proc. neįgaliojo gauna-
mų pajamų. Kitą dalį sumos In-

tegruotų sveikatos paslaugų 
centrui padengdavo valstybė. 
Nuo birželio 1-osios už tą pačią 
kainą ligoniui priklauso jau tik 
4 valandos socialinių paslaugų 
namuose. Jei šeima pageidaus 
daugiau valandų, už jas priva-
lės pati ir mokėti. Papildomos 
keturios valandos darbo dieno-
mis per mėnesį šeimai kainuo-
tų 340 eurų.

Savivaldybė teisinasi su-
prantanti dėl naujųjų kainų 
apstulbusius neįgaliųjų arti-
muosius, tačiau esą ir pati liku-
si įspeista į kampą. Pasibaigus 
sutarčiai su Integruotų sveika-
tos paslaugų centru, buvo pa-
skelbtas viešųjų pirkimų kon-
kursas dienos socialinės globos 
paslaugoms asmens namuo-
se pirkti. Integruotų sveikatos 
paslaugų centras buvo vienin-
telis jo dalyvis.

Integruotų sveikatos pas-
laugų centro direktorė gydyto-
ja Raimonda Ulianskienė tvirti-
na, kad įkainiai dvigubai pakilo 
įstaigai siekiant ne pelno, o tik 
išgyventi.

„Mes visą laiką Savivaldy-
bei siūlydavome tokią sociali-
nių paslaugų kainą, kad užtek-
tų tik išmokėti minimalius at-
lyginimus socialinio darbo or-
ganizatoriams. Masažuotojai, 
kineziterapeutai uždirba dau-
giau, nes teikia ne vien dienos  
socialinės globos kliento na-
muose paslaugas. Jie dar dirba 
ir klinikoje. Direktoriaus, buhal-
terio atlyginimams, transporto, 
ryšio ir kitoms išlaidoms užsi-
dirbame iš kitų veiklų“, – teigė 
R. Ulianskienė.

Anot jos, pakilus minima-
liam darbo užmokesčiui, dirb-
ti už 7,52 Lt per valandą tapo 
nuostolinga. Pasak R. Ulians-
kienės, pernai įstaiga patyrė 35 
tūkst. Lt nuostolį.

Drastiškos kainos įkalins  
ir sveikuosius 

Inga KONTRIMAVIČIŪTĖ „Sekundėje“ rašo apie Panevėžyje 
drastiškai pakilusias dienos socialinės globos paslaugų kainas. 

Neįgalieji 
pasaulyje

Jie gelbėja, gydo, 
ramina, myli

Kartą buvęs jūrų pėstininkas Natanas N. pagalvojo: „Vis-
kas, daugiau nebeištversiu.“ Susirado revolverį, užtai-
sė. Šuo Rokis pribėgo, padėjo galvą ant šeimininko ke-
lių. Kol bandė jį nustumti, atsipeikėjo, nusiramino. Tai 
pavyzdys, kad net ir neapmokyti keturkojai jaučia sa-
vo šeimininkų būklę, nori jiems padėti. O ką bekalbėti 
apie apmokytus. 

Stebuklingos istorijos 
tampa kasdienės

Šuo baksnoja nosimi šeimi-
ninko koją ar pilvą, laižo kurią 
nors vietą, o vėliau ten aptinka-
mas auglys... Istorijos apie tai, 
kad augintiniai „aptiko“ auglį 
anksčiau, nei buvo nustatyta di-
agnozė, žinomos jau seniai. Keis-
ta, bet tik 2000 metų pradžioje 
imta šunis naudoti ligų diagnos-
tikoje. Juk šunų uoslė 10 tūkst. 
kartų geresnė nei žmogaus. Koks 
nors špicas bagažo krūvoje ap-
tinka gramą narkotikų – ir nie-
kas seniai nebesistebi. Pasta-
ruoju metu vis dažniau geriau-
sias žmogaus draugas tampa ir 
jo gydytoju. 

Jau atlikti tyrimai įrodė: šu-
nys iš šlapimo kvapo gali diagno-
zuoti melanomą, plaučių ir krū-
ties, prostatos ir šlapimo pūslės 
vėžį. Didžiojoje Britanijoje buvo 
atlikta daugybė bandymų, kuria-
ma tyrimų metodika. Šuo priei-
na prie stiklinaitės su šlapimu. 
Jei pauostęs nueina – viskas ge-
rai, jei atsisėda – pacientas ser-
ga vėžiu. Jau kelerius metus Liu-
sė ir Deizė iš garsios organizaci-
jos Medical Detection Dogs be-
veik šimtaprocentiniu tikslumu 
patvirtina tradiciniais metodais 
nustatytas diagnozes. Šunų ge-
bėjimai tiesiog neįtikėtini. Eks-
perimentą su šunimis stebėjęs 
britas, sergantis prostatos vėžiu, 
sakė žurnalistams: „Man buvo 
atlikta prostatos biopsija. Mėgi-
nį paėmė pradūrę tiesiąją žarną. 
Tikrai nemaniau, kad taip baisiai 
skaudės. o šuniukams pakanka 
pauostyti šlapimą...“

Daug informacijos teikia ne 
tik šlapimas, bet ir prakaitas, iš-
kvepiamas oras. Pastaraisiais 
metais šunys mokomi iš žmo-
gaus kvapo atpažinti sumažėjusį 
cukraus kiekį kraujyje, pranešti 
apie artėjančius epilepsijos, mig- 
renos, astmos priepuolius.

Keturkojis daktaras ir 
padėjėjas

Paaiškėjo, kad visai papras-
ta išmokyti šunį reaguoti į stai-
gų cukraus kritimą diabetu ser-
gančio ligonio kraujyje. cukraus 
kiekis dažnai sumažėja labai ne-
tikėtai, tai gali tapti alpulio ir net 
komos priežastimi. Sunerimęs 
šuo atkreipia šeimininko dėme-
sį, kad būtina tuoj pat suvalgyti 
šokolado ar išgerti sulčių. Jei šei-

mininkas miega, šuo jį pažadina, 
atneša krepšelį su gliukometru. 
o jei žmogus netenka sąmonės, 
atveda pagalbą.

Pastebėjęs išmokyto šuns 
duodamą sutartą ženklą apie 
artėjantį epilepsijos priepuolį, 
žmogus spėja išlipti iš vonios, at-
sigulti, pasikviesti artimuosius.

Net sunku išvardyti visas si-
tuacijas, kada šuns pagalba ga-
li būti gyvybiškai svarbi. Visi ži-
nome, kokia pavojinga yra aler-
gija žemės riešutams. Anafilak-
sinis šokas gali ištikti dėl tru-
pinėlio riešuto! Dresuotas šuo 
pajunta to trupinėlio kvapą ir 
neleidžia šeimininkui prisilies-
ti prie valgio.

Šuo, kurį išmokė būti ribotų 
fizinių galimybių žmogaus paly-
dovu, sugeba viską. Jis atidaro 
ir uždaro duris, įjungia ir išjun-
gia šviesą, pakelia nukritusius 
daiktus, atneša suskambusį te-
lefoną, primena, kad laikas var-
toti vaistus, padeda žmogui atsi-
sėsti, iškviečia greitąją pagalbą 
(paspaudžia pavojaus mygtuką).

Padeda karų ir krizių 
aukoms, autistams

Grįžę iš karo kareiviai, tero-
ristinių aktų, prievartos aukos 
neretai išgyvena potrauminį 
stresą. Sapnuoja košmarus, iš-
tinka pykčio priepuoliai, į galvą 
lenda mintys apie savižudybę. 

Specialistų apmokyti šunys ga-
li padėti ir šiems žmonėms. Pa-
stebėjęs, kad viešoje vietoje šei-
mininkas ima panikuoti, šuo su-
laiko kitus žmones, kad nesiar-
tintų ir nepablogintų situacijos. 
Šaukiantį per miegus šeimininką 
šuo pažadina, išsireikalauja gla-
monių, taip nuramina.

Dresuoti šunys ypač praver-
čia autistams. Jiems šuo yra ir 
draugas (visada šalia, saugo nuo 
pavojingų veiksmų), ir seklys 
(pabėgusį šeimininką ras pagal 
kvapą). Maskvoje veikia organi-
zacija „Saulėtas šuo“, kurios au-
gintiniai pasikviečiami į praty-
bas su autistais, kartu lengviau 
mokomasi įvairių veiksmų. Neį-
galiems ar tiesiog uždariems vai-
kams šuo padeda susirasti drau-
gų, ypač jei keturkojis išmokytas 
smagių, kitų vaikų dėmesį pa-
traukiančių triukų.

Tinkamo šuns pagalbinin-
ko užsisakius tenka laukti apie 
trejus metus. Jų kaina – kaip au-
tomobilio... Paprastai apmoko-
mi labradorai ir auksiniai retri-
veriai, bet pasitaiko ir pudelių, 
kiemsargių. Beje, įsitikinta, kad 
ir neapmokyti šunys neretai de-
monstruoja stebuklus, tad ati-
džiai stebėkite augintinių elge-
sį – gal jie nori jums kažką svar-
baus pranešti?

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIenė

Popiežius Pranciškus susitiko su dvi-
dešimčia sunkiai sergančių vaikų 
nuo 2 iki 14 metų. Kartu su vaikais 
buvo ir jų tėvai bei vaikus slaugan-
tys savanoriai. Viena mergaitė pri-
minė, kad panašus susitikimas buvo 
surengtas ir pernai. Kai kurie aname 
susitikime dalyvavę vaikai jau pali-
ko šį pasaulį.

Šventasis Tėvas vaikams kalbė-
jo apie kančios slėpinį. Vaikų kan-
čia yra slėpinys, kaip ir Kryžiaus slė-
pinys. „Nebijokite klausti Dievo „ko-
dėl?“, – sakė Pranciškus, – nebijokite 
reikalauti atsakymo, bet visada tu-
rėkite atvirą širdį, pasiruošusią pri-
imti jo Tėvišką meilę. Vienintelis at-
sakymas, kokį jis gali duoti, yra tas, 
kad ir jo Sūnus kentėjo. Svarbiausia 

Popiežius palaimino sergančius vaikus

yra Tėvo meilė, jo žvilgsnis. Jūs esa-
te gyvenimo didvyriai. Viešpats arti-
mas kiekvienam iš jūsų. Viešpats te-
paguodžia jus kiekvieną. Tesuteikia 
kiekvienam tokią paguodą, kokios 
labiausiai reikia.“

Popiežius atskirai priėjo prie kiek- 
vieno vaiko su tėvais. Susitikimas bai-
gėsi kartu sukalbėta malda „Sveika 
Marija“ ir palaiminimu. 

„Bičiulystės“ ir Vatikano  
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis  – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integra-
cijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Prie 
kūrybos šaltinio“. 

Tel./faks. (8-5) 275 1934. El. p. redakcija@biciulyste.lt

Konkursui

Po aukštu dangum.                                                               Ritos Mockeliūnienės nuotr.

Prie kūrybos 
šaltinio

Viltis neviltyje

Sodžiun ėjom per valstiečių ūkius; 
nevilčių taip pat tenai turėta: 
būk, žmogau, be ryžto, būk susmukęs, – 
neatrasi po šia saule vietos... 

Neviltis ir šoko, ir dainavo, 
liepė neieškot vilties šventovėj,
prieš akis, išskleidus tinklą savo, 
ji vilties iš smėlio namą griovė... 

Sukome į cenzoriaus trobelę – 
svetimas mintis ten taisė, braukė, 
laužė sau rankas, kad jis negali 
ant veidų vienodas dėti kaukes. 

I. 
Užėjo neviltis į mano būstą 
ir pakvietė per žemę pakeliauti.
Sugundė, aiškino: ,,Kelionė bus ta –
dejonės, ašaros, įvairios kliautys...“

Toli keliavome – ligi Atlanto: 
vilčių neturi jo krantai sueiti, 
daug nevilčių prie jo kiekvieno kranto, 
bet ir vilčių gali sukrauti kraitį. 

Išgirstame vergų juodųjų dainą, 
kai gelmės netekčių gama suūžia 
ir viltys iš gelmių į viršų eina, 
galeros ir titanikai sudužę 

II. 

Iš gėlių taurelių gėrėm rasą – 
ji svaigiu vynu stebuklo virto, 
su smuikais žiogai šuokliavo drąsūs 
ir dainavo serenadą girtą 

apie pievų grožį nepaišytą, 
apie kvapnią baltą ramunėlę... 
Aš mylėjau serenadą šitą 
ir gėlių taures už džiaugsmą kėliau. 

Bitės atnešė iš žiedo vaško. 
Vaškines žvakes nulipdę degėm 
ir žiedų liepsnoj drugeliai blaškės, 
ir čiulbėjo paukštis aiškiaregis 

apie tas žiedų taures pakeltas, 
apie miško laisvę neregėtą 
ir tikėjimą, turėtą baltų, 
ir senos kalbos pasaulyj vietą... 

Ta kalba – čiulbėjimas paukštelio, 
ji žaibuodama erdve nuskrido,
grojo baltų dainą žiogas žalias, 
gavęs Žodį tos tautos išdidų... 

Impresionistinis
eilėraštis

Gintautas STAnKAITIS
Ukmergė

Skubančių dienų tėkmėje vis 
dažniau susimąstai apie tai, 

koks trapus ir trumpas tas mū-
sų gyvenimas, tarsi žydinti vyš-
nios šaka, o mes – tik akimir-
kos svečiai.

„Svarbu, – rašė J. Marcinke-
vičius, – pajusti gyvenimą kaip 
didžiausią dovaną, kurios die-
viškumo negalima išmainyti į 
trupinį aukso, gardaus valgio 
šaukštą.“

Ačiū, gyvenime, už artimus, 
brangius žmones, kurie su mu-
mis ir šalia mūsų. Tai didžiausia 
laimė, tik mokėkime ją jausti ir 
vertinti. Mylėkime juos, pažin-
kime juos tokius, kokie jie yra. 

Ačiū, gyvenime, už darbą, ku-
riuo įprasminom savo būtį.

Ačiū, gyvenime, už trumpas, 
bet dėl to brangias džiaugsmo 
akimirkas, gebėjimą dalytis vi-
su tuo, kuo turtinga mūsų sie-
la ir rankos, su tais, kurie šalia.

Ačiū, gyvenime, už skausmą 
ir kančią, nes nieko neišgyve-

nęs žmogus – tik žolė prie kelio. 
Kančia – geriausia mokytoja, 

jos dėka geriausiai išmokstame 
matyti, girdėti, pajausti kito šir-
dies virpesius, suprasti jo neri-
mą, graužatį, sielvartą.

Ačiū, gyvenime, už įgytą su-
pratimą, kad ne visada galime 
pakeisti bei kontroliuoti situa-
ciją ir aplinkybes, bet tikrai ga-
lime keisti ir kontroliuoti požiū-
rį į tai, kas atsitinka, supa, įtrau-
kia į įvykių sūkurį. 

o kiek gyvenime grožio! Vi-
sai greta, ranka pasiekiama. 
Dvasią gaivina rasos lašas, suži-
bęs ant voratinklio, saulėtekių 
skaistumas, dangaus žydruma, 
mėnesienų ramybė. Tai lobis, ne-
įkainojamas jokia valiuta.

Šiuos pamąstymus norisi už-
baigti Motinos Teresės žodžiais: 
„Gyvenimas yra brangus, bran-
gink jį!

Gyvenimas yra gyvenimas, 
kovok dėl jo!”

Janina OžALInSKAITė

į neviltis jas verčia artimųjų... 
Tada tamsioji pakeleivė sako: 
,,Nueikime prie kapinaičių tųjų, 
prie kryžių rasti amžinatvės tako... “ 

Bet ten, sakiau, tikrai vilties nerasim 
iš tamsumos į šviesią žemę grįžti, 
vėl žengti žingsnį kūdikio nedrąsiai, 
vėl paauglystės laimę sodžiuj krykšti... 

Nuėjome tenai, kur ežerai banguoja, 
pakrančių grožyje surasti viltį...
Rideno jie bangas prie mūsų kojų 
ir paukštį vandenų į erdvę mokė kilti...

Supykus neviltis į dangų pagrūmojo, – 

nejaugi ašarų, skausmų nebūna?

Ji, išsišiepusi tamsiu šypsniu savuoju, 

parodė išmesto gandriuko kūną...

Neviltis priėjus apkabino: 
,,Kol jėga idėją skleisti geisi, 
tol, šauniausias nevilčių vaikine, 
aš vilties prie tavęs neprileisiu...” 

Pasakiau aš neviltėlei šitai: 
,,Nevilty surasti viltį – gera, 
kai, išmokus dirbti – ne prašyti, – 
grįš į žemę mąstančiųjų era...” 

Neviltis... Viltis... nuo laiko seno – 
dvi geriausios artimos kaimynės 
gryčiosna ateina tavo, mano, 
nes takus į jas puikiausiai žino... 

Pasenai pasenai...
Bet gal ir gerai.
Širdyje juk išlieka 
Tikroji jaunystė.

Angelė Kielienė

Būna, kai, atrodo, bėgtumei į nie-
kur. Reikia eiti, kai sienos ima ar-
tėti viena prie kitos. Reikia sku-
bėti, kol langai nesutraiškė tavo 
svajonės trapios. 

Dangus apsiniaukęs. Lietus 
ir lietus. Prašiau: „Volunge, ne-
šauk tu lietaus. Jau lijo prilijo. 
Gėrė prigėrė kiek kas norėjo, 
galėjo. Prašviesėtų dangus. Nu-
sišypsotų žmogus.“ 

Reikia eiti. Sunkūs žingsniai. 
Nelygus kelias. Akys tuoj dairo-
si suolelio. Pamatė – prie kelio 
stovi suolelis. Prisėdo. Ant kito 
kraštelio žmogus sėdėjo. Sėdė-
jo, tylėjo. o pavasaris ėjo. Laukai 
žaliavo. Gėlės žydėjo. o jie vis sė-
dėjo ir tylėjo. Beržyne paukščiai 
čiulbėjo. Daugiau tylėt negalėjo. 
Prakalbo kartu. Meni, tada pava-

sarį. Kai kaštonai tik degė žva-
kes. Mes prasilenkėm viename 
kelyje. Savo skausmu vienas ki-
tą užgavom. Skaudėjo abiem. Il-
gai širdies žaizdos negijo. 

Prisiminimai lyg rūkas sklai-
dosi ir nyksta. Bet kai kurie lieka. 
Tik reikia išlaukti, kol jie ima gy-
venti. Iš laiko tylos. Skausmo gi-
laus. Ir vėl mes kely. Gyvi. Gyveni-
me pasiklydusios vienatvės dvi. 

Pamirškim, kad lemtis ne-
buvo mums dosni. Nei laime, 
nei džiaugsmu. Per gyvenimą 
mes ėjome kiekvienas savu ke-
liu. Bet pamiršt negalėjom to lai-
ko. Dienų, kai buvo vilties paža-
dų. Kai atrodė – išaugs sparnai 
ir skrisi. Neskridau, bet tave su-
tikau. Supratau, kad žaizdos šir-
dies seniai sugiję. Pažiūrėk, žmo-
gau, koks giedras dangus. Ir lie-
tus seniai jau lijo. Atrodo, dabar 
išbėgtum basa. Į nieką dėmesio 
nekreiptum, jei lauktų tavęs tie 
patys metai. Ir dienos pasakom 
grįstos sugrįžtų. Į šią dieną, ku-

rią gyveni, primenančią jaunystę 
ir pievas. Ten dabar žaliuoja dar 
dalgio ašmens nemačiusi žolė. 
Išsitiestumei joje. Ir iki užsimir-
šimo voliotis, voliotis galėtum.

Laikas nusinešė praeitin tai, 
ką sau buvom pažadėję. Ar mes 
kalti, ar lemtis negrabi... Neįvei-
kėm, ką buvo pradėję. Bet yra gy-
venimas. Ir vyksta kas duota. Tik 
neverk. Ašaros silpnumą išduo-
da. Susitiksim. Apkabinsiu pe-
čius. Pasakysiu gražiausius žo-
džius. Gal tai bus paguoda, pa-
vasario padiktuota. Gyvenimo 
atodūsis – kaip sapnas. Dar saulė 
aukštyn kyla. Ir paukščiai netyla. 
Kas dieną pražysta jazminų žie-
dai. Tik reikia mokėti ieškoti ir 
jie išsiskleis. Ir džiaugsmas į šir-
dį ateis. Sau sakau: „Pakvėpuok 
pievų vystančia žole, paskrajok 
su medų renkančia bite. Pakely, 
kur dvi vienatvės sėdėjo, jau ošia 
giraitė. Noksta. Sirpsta. Pilnėja 
vasaros dovanų kraitė.“ 

Stefanija FeduLAITė

Ir džiaugsmas  
į širdį ateis...

Ačiū, gyvenime!

Trapumas.                                                                                    Rasos Skeiverienės nuotr.

Į svečius.                                                                                          Vytauto Žemaičio nuotr.
Mieli skaitytojai, kitas „Bičiulystės“ numeris jus pasieks birželio 26 d. (penktadienį).

8 psl.2015 m. birželio 18–24 d., Nr. 24 (1263), „Bičiulystė“


