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Lietuvos neįgaliųjų foru-
mo kvietimu mūsų šalyje 
lankėsi Europos neįgalių-
jų forumo (ENF) direktorė 
Karlota Besoci (Carlotta 
Besozzi). Su ja kalbamės 
apie aktualiausias neįga-
liųjų problemas visoje Eu-
ropoje ir apie tai, kokį įta-
ką joms spręsti turi ENF. 

Energinga, veržli, no-
riai bendraujanti Jolan-
ta Panavienė – nė iš tolo 
nepanaši į neįgalų žmo-
gų. Beveik prieš ketve-
rius metus savo inks-
tą žmonai padovanojo ir 
taip gyvenimo džiaugs-
mą jai grąžino vyras Da-
lius. Šiuo savo poelgiu jis 
įrodė, kad kažkada ištar-
ta priesaika: „kai laimė ly-
dės ar vargas suspaus, kai 
sveikata tvers ar ligos su-
ims, visą gyvenimą tave 
mylėsiu ir gerbsiu“ – ne 
tik gražūs žodžiai. Pasiti-
kėjimas, žinojimas, kad 
visada gali pasikliauti ar-
timiausiu žmogumi – di-
delė vertybė. 

Jolanta Panavienė labiausiai vertina pozityvų mąstymą.

Didžiausias 
iššūkis 

Europai – 
neleisti 

mažinti lėšų 
neįgaliesiems

Drąsiausia giminėje
Inkstų policistozė – Jolantos 

giminės iš motinos pusės iš kar-
tos į kartą perduodama liga. Dėl 
inkstų nepakankamumo mirė 
močiutė, galynėdamasi su šia liga 
savo amžių nugyveno mama, ji 
kamuoja du Jolantos dėdes. Inks-
tų policistozę paveldėjo ir Jolan-
ta, ir jos sesuo. 

Sudėtingą giminės lemtį mo-
teris priėmė ramiai, kaip neišven-
giamybę. Ją guodė žinojimas, kad 
ši liga – lėtinė, savo „juodą darbą“ 

Donorystė – 
gyvybės kelias

Geriausia gyvenimo 
filosofija – optimizmas 

ji atlieka gana palengva, tad pa-
kako laiko susitaikyti su diagno-
ze, ramiai laukti paskutinės jos 
stadijos – inksto transplantacijos.

Jolantai buvo bene 16 metų, 
kai sužinojo, jog ilgainiui turės 
problemų dėl inkstų. Tačiau su-
žinojo ir... pamiršo. Cistos didė-
jo labai pamažu ir ypatingų svei-
katos problemų nekėlė. Šis sąly-
ginės ramybės periodas truko 
apie 9 metus. Moteris pasakoja, 
jog jos nekamavo jokie skaus-
mai, tik kuo toliau, tuo vis daž-
niau apimdavo silpnumas, var-
gino labai aukštas kraujospūdis. 
Norėdama nutolinti neišvengia-
mas dializės procedūras, Jolanta 

laikėsi specialios baltymus ribo-
jančios dietos. Bene 5-erius me-
tus vaisiai ir daržovės buvo tapę 
pagrindiniais jos meniu kompo-
nentais. 

Inkstų nepakankamumui pa-
siekus kritinę ribą, vis dėlto teko 
imtis kraujo valymo procedūrų. 
Stiprus moters organizmas jas 
priėmė nesunkiai. Jolanta šyp-
sosi, kad dializės jai buvo tapu-
sios poilsio, knygų skaitymo va-
landomis. Jokie šalutiniai povei-
kiai moters nekamavo, į proce-
dūras ji pati ir atvažiuodavo, ir 
namo po jų grįždavo. 

– ENF vadovaujate nuo 2004-
ųjų. Kas pasikeitė per tuos me-
tus, kai jūs dirbate ENF vadove?

– Manau, kad iš tiesų labai 
daug pasikeitė. Didžiausias po-
kytis – JT Neįgaliųjų teisių kon-
vencijos priėmimas. Anksčiau 
dėl kai kurių klausimų reikėda-
vo labai daug diskutuoti, o da-
bar daugelis dalykų yra savai-
me suprantami – nebekyla daug 
diskusijų dėl neįgaliųjų išsilavi-
nimo, nepriklausomo jų gyveni-
mo būtinybės. Visi žino, kad ga-
lioja Konvencija ir reikia laikytis 
jos reikalavimų. Džiugu, kad šis 
teisės aktas vis labiau pripažįsta-
mas ir politikų. 

Žinoma, Konvencija pirmiau-
sia privaloma ją ratifikavusioms 
šalims, bet daug daroma ir Eu-
ropos lygmeniu. Europos Parla-
mentas taip pat ją ratifikavo ir tai 
palengvina mūsų darbą – dabar 
politikai žino, kad jei yra priima-
mas koks nors teisės aktas, priva-
loma atsižvelgti į Konvenciją. La-
biau pripažįstamas ir ENF, kaip 
organizacija.

– Minėjote, kad JT Neįga-
liųjų teisių konvencija turi di-
delę įtaką neįgaliųjų gyveni-
mui. Kaip veikia EDF, stebėda-
mas Konvencijos įgyvendini-
mo procesą?

– Veikia Žmogaus teisių kon-
trolieriaus įstaiga, kuri prižiūri 
netinkamo elgesio ir biurokratiz-
mo apraiškas ES šalyse; taip pat 
Peticijų komitetas prie EP, kuris 
priima piliečių skundus dėl tei-
sės aktų ir vykdomos politikos 
nacionaliniu lygmeniu. Pagrindi-
nių žmogaus teisių agentūra ren-

ka duomenis ir rengia ataskaitas 
apie įvairias sritis. Tarkim, dabar 
yra domimasi neįgaliųjų galimy-
bėmis balsuoti, taip pat neįgalių 
vaikų diskriminacija siekiant iš-
silavinimo. 

Europos Komisija stebi, kaip 
įgyvendinami Europos teisės ak-
tai nacionaliniame lygmenyje. 

Šiuo metu ENF vadovauja 
stebint neįgaliųjų teisių konven-
cijos įgyvendinimą. Tai yra la-
bai patogu – ENF turi daugiau 
galimybių pasakyti savo nuo-
monę – tarkim, matant, kas yra 
svarbu neįgaliesiems, žmogaus 
teisių kontrolieriui gali pasiūlyti 
veiklos kryptis. 

– Kokia jūs esate organizaci-
ja, ką vienijate?

– Mūsų nariai yra nacionali-
nės neįgaliųjų organizacijos (po 
vieną iš kiekvienos ES šalies, iš-
skyrus Nyderlandus, kurie šiuo 
metu kuria naują nacionalinę or-
ganizaciją). Taip pat mūsų nariai 
yra Norvegijos, Islandijos ir ša-
lių–stebėtojų (buvusios Jugos-
lavijos (išskyrus Bosniją) ir Tur-
kijos) neįgaliųjų NVO. Taip pat 
ENF nariai yra europinės neįga-
liųjų organizacijos, vienijančios 
nacionalines NVO pagal nega-
lios pobūdį (fizinės ir judėjimo 

Europos neįgaliųjų forumo direkto-
rė Karlota Besoci.

Lietuvos žmonų su negalia sąjunga (LŽNS) Medininkų pi-
lies prieigose surengė neįgaliųjų judėjimo Lietuvoje pra-
dininkų susitikimą. LŽNS duomenimis, šalyje yra apie pu-
santro šimto žmonių, stovėjusių prie neįgaliųjų judėjimo 
ištakų. Į susitikimą Medininkuose atvyko apie 30. Čia jų lau-
kė Šv.Kazimiero vidurinės mokyklos choras, atviros pilies 
menės, aitvarų gaminimo pamokos, o svarbiausia – sma-
gus susitikimas su bičiuliais, nuoširdūs pokalbiai po klevais, 
jaunų dienų prisiminimai. 

Svarbiausia – tarpusavio 
ryšys

Neįgaliųjų judėjimo pradinin-
kų susitikimai – graži, jau dau-
giau kaip keturis dešimtmečius 
puoselėjama tradicija. Šįkart iš 
įvairių šalies kampelių susirin-
kusius neįgaliuosius svetingai  

(nukelta į 3 psl.)
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Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kas svarbiau – 
vaizdas ar įvaizdis?
Dabar tapo madinga kalbėti apie įvaizdį. Neatsi-

laikiau pagundai pasidalinti savo kukliais samprota-
vimais šia tema. Visų pirma – kas gi tas įvaizdis? „Kai 
nėra vaizdo, reikia įvaizdžio“, – yra pastebėjęs Juo-
zas Erlickas. Pataikyta kaip į akį. Tai – „įsivaizduo-
jamas, vaizdu įkūnytas dalykas“, – aiškina „Termi-
nų žodynas“.

Įsivaizduojamas tai įsivaizduojamas, bet dabarti-
nė vakarietiška kultūra remiasi būtent įvaizdžio ide-
ologija. „Bobučių pasakos, ponai, tas jūsų įvaizdis“, – 
pasakytų koks nors žemdirbys iš Lietuvos pakraščio. 
Ir aš jam pritarčiau. Jeigu ne... Jeigu ne artėjantis Lietu-
vos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai. Pri-
važiuos tiek garbių ponų iš Briuselio. Dar menu, kaip 
gūdžiais sovietmečio laikais vienas labai aukšto ran-
go valdininkas, vizitavęs mūsų švietimo įstaigą, grįžęs 
Maskvon, referavo: „Pobielka sdielana,vsie v galstu-
kach“ (sienos išbalintos, visi su kaklaraiščiais). Įvaiz-
dis, nors ir šioks toks, ir tada buvo svarbus. 

Šiuolaikinė visuomenė yra tiesiog apsėsta įvaizdžio 
manijos. Būti kuo ilgiau jaunam ir gražiam nepalygi-
namai svarbiau, negu būti išmintingam. Akinamą jau-
nystės spindesį propaguoja blizgūs žurnalai ir komer-
cinės televizijos. Kaipgi kitaip, jei net garbus valdinin-
kas yra pareiškęs, kad ,,etika ir moralė – ne šio pasau-
lio dimensijos“. Tokiame kontekste negali būti silpnas, 
negražus ar pasenęs. Jei toks, neduok Dieve, esi – kurpk 
įvaizdį. Tiesą sakant, turbūt dėl to ir mes, pensininkai, 
vos galą su galu suduriantys, tapome „senjorais“. Juk 
kur kas oriau skamba: „Senjore, kiek jums liko centų, 
kai susimokėjote komunalinius mokesčius?“

Valstybės įvaizdis – visai kas kita. Tai – informaci-
jos teikimas pasauliui apie mūsų tautos kultūrą, tradi-
cijas, ekonomiką ir politiką. Nuo šio įvaizdžio patrau-
lumo priklauso ne tik kitų šalių piliečių dėmesys ir su 
juo susiję turistų srautai, bet svarbiausia – investicijos. 

Nepriklausomybės laikotarpiu buvo nemažai ban-
dymų formuoti valstybės įvaizdį. Pristeigta tarybų, ko-
misijų, numatyta galybė darbų. Nors strategija taip ir 
nebuvo parengta, turime koncepciją „Lietuva – drąsi 
šalis“. Jos mintis ne iš piršto laužta. Juk jau XIV a. tu-
rėjome didžiausią Europoje valstybę, o XX a. baigian-
tis, sukėlėme sovietinės imperijos griūtį. Žinia, minėtos 
koncepcijos kūrimas kainavo per 60 mln. litų ir šios iš-
laidos sudomino Valstybės kontrolę, bet kas dabar gali 
suskaičiuoti, kiek tokie dalykai iš tiesų kainuoja? Ir kas 
suskaičiuos, kiek kainavo Lietuvos vardo tūkstantme-
čio ir Vilniaus – kultūros sostinės pompastiški rengi-
niai? Ar pasiteisino tie įvaizdžiui išleisti pinigai? Vargu.

Bėda ta, kad mumyse vis dar gyva baudžiauninko 
dvasia, mums reikia prieš kitus pasididžiuoti. Pasista-
tėme Valdovų rūmus, simbolizuojančius valdžią, o ne 
valstybę. Kam ta didybė, prieš ką? Leiskite paklausti, 
kam Vilniui reikia Guggenheimo muziejaus, „Fluxus“ 
kolekcijos, dėl kurios nesiliauja diskusijos, ar tai aps-
kritai menas? O štai jau du dešimtmečius įstrigusi įžy-
miojo dailininko, nacionalinės dailės mokyklos kūrėjo 
Antano Gudaičio galerijos statyba. 

Ką bekalbėtume apie mūsų šalies įvaizdį ir jo kū-
rimo strategiją, svarbiausias vaidmuo šioje srityje ten-
ka žmonėms. Nuo to, kaip jie elgiasi už šalies ribų, 
kaip jie moka valdyti savo valstybę, tarnauti jos žmo-
nių labui, kovoti su korupcija, priklauso visos valsty-
bės vertinimas. Koks pasididžiavimo jausmas apima 
matant, kaip oriai, su kokia kompetencija mūsų šaliai 
atstovauja Prezidentė bei kiti aukšti valstybės pareigū-
nai. Jų įvertinimas už šalies ribų – visos Lietuvos, visų 
mūsų įvertinimas.

Pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai suteiks 
mūsų pareigūnams daugybę progų pademonstruoti 
Lietuvos įvaizdį. Be išankstinių strategijų ir koncepcijų, 
be didelių įmantrybių. Tik savo žmogiškųjų galimybių 
kaina. Žinant savo misiją ir savo vertę. Sėkmės jiems. 

Pasvalys:

Stovykla neįgaliam jaunimui – 
proga pabendrauti

 „Bičiulystei“ laiškelį 
atsiuntusi Pasvalio rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
Eglė Vegytė pasidalijo minti-
mis iš neįgaliam jaunimui su-
rengtos stovyklos.

Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos Jaunimo 
veiklos grupė pradėjo ak-
tyvų ir sveiką vasaros sezo-
ną. Birželio 12-13 dienomis 
Pasvalyje pirmą kartą buvo 
surengta stovykla „Kartu 
mes galime tapti sveikes-
niais ir laimingais“, kurios 
dalyviai klausėsi paskaitos 
apie sveikatą, buvo ska-
tinami judėti, būti gryna-
me ore, bendrauti. Ši sto-
vykla surengta Pasvalio 
rajono savivaldybei finan-
savus sveikatingumo pro-
jektą „Mes mylime save ir 
savo sveikatą“. Susisiekti 

su kai kuriais sunkią nega-
lią turinčiais jaunais žmo-
nėmis padėjo Pasvalio rajo-
no savivaldybės Sveikatos 
ir socialinės paramos sky-
riaus vedėja Ramutė Oža-
linskienė.

Pagrindinė stovyklos 
mintis – aktyvus laisvalai-
kis gryname ore ir moky-
masis draugų būryje ben-
drauti atsisakant psicho-
tropinių medžiagų. Pas-
valio parko kempingo te-
ritorijoje surengta stovyk-
la prasidėjo lengvais žaidi-
mais, padedančiais susipa-
žinti vieniem su kitais. Vė-
liau jaunimas buvo suskirs-

tytas į dvi grupeles ir savo 
jėgas išbandė žaidžiant žai-
dimą „Taip ir ne“, kurį vedė 
Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė. Stovyklos pro-
gramą pagyvino Palmiros 
Filmanavičienės paskaita 
„Renkuosi sveikesnį gyve-
nimą – be cigaretės ir alko-
holio“. Paskaitos metu jau-
nimas buvo supažindintas 
su įvairiomis priklausomy-
bėmis ir sužinojo, kad dau-
gumą jų lemia mūsų pačių 
pasirinkimas, gebėjimas 
valdyti savo norus ir žino-
jimas apie pasekmes, ku-
rios laukia pasirinkus ne-
teisingą kelią. Buvo disku-

Jurbarkas:

tuojama apie tai, kas page-
rina mūsų pačių savęs ver-
tinimą ir kaip tai gyveni-
me padeda eiti savo svajo-
nės link.

Neįgaliųjų draugija ti-
kisi, kad ši stovykla yra 
pirmasis žingsnelis, ku-
ris padės neįgaliam jauni-
mui vis dažniau susibur-
ti draugėn, mokytis svei-
kai gyventi, rūpintis savi-
mi. Kviečiame jaunus, ne-
galią turinčius žmones ir 
jų šeimos narius įsijung-
ti į mūsų bendraminčių 
ratą. Juk drauge net pa-
čius aukščiausius kalnus 
lengviau įveikti.

Pajūris pasitiko su saule ir 
šiluma

Pasvalyje surengta pirmoji stovykla neįgaliam jaunimui.

  Jurbarkietė Janina 
Pranaitienė su „Bičiulys-
tės“ bičiuliais panoro pasi-
dalyti Šventojoje patirtais 
įspūdžiais. 

Vos prasidėjo kalendo-
rinė vasara, o Jurbarko ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
nariai jau turėjo galimybę 
pailsėti prie jūros Šventojo-
je. Birželio 12-osios vidur-
dienį prie jūros išsiruošu-
sius neįgaliuosius atėjo iš-
lydėti draugijos pirminin-
kė Vida Pieniutienė. Patik- 
rinusi, ar visi užsirašiusie-
ji jau susirinko, palinkėjo 
gero kelio, maloniai pra-
leisti laiką. Toliau neįga-
liaisiais rūpintis sutiko Vir-
ginija Kripaitienė ir savo 
pareigas sąžiningai vykdė.

Vos atvykę į Šventąją, 
suskubome prie jūros. Jos 
putojančias bangas pama-
tėme tik iš tolo – virš gel-
bėtojų posto plevėsuojanti 
raudona vėliava maudytis 
draudė. Kai kurie drąsuo-
liai, norėję bent pakraščiu 
pabraidyti, gelbėtojų buvo 
perspėti. Tačiau kopos mus 
visas dienas maloniai pri-
ėmė. Džiaugėmės gaiviu 
oru, puriu smėliu, jūros 
bangų mūša.

Ne visiems buvo pasie-
kiamos tolimos valgyklos 
ar kavinės, o arčiau įsikū-
rusios dar neveikė. Vyko 
tik paruošiamieji darbai. 
Bet jurbarkiečių tai nenu-

liūdino. Jie vietoje susior-
ganizavo vakaronę, paben-
dravo, skambėjo dainos, 
raitėsi anekdotai. Tai buvo 
lyg repeticija, nes kitą va-
karą pasikvietė ir kaimy-
nus – čia poilsiavusius pa-
nevėžiečius.

Šventė pradėta iškil-
mingai, tylos minute pa-
gerbiant tremtyje miru-
siuosius, kai kurios dai-
nos atliktos visiems atsi-
stojus. Savaitgaliui atvy-
kusi Jurbarko rajono neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kė atvežė akordeoną ir įtei-
kė čia poilsiaujančiam Vy-
tautui Partikui, kuris mu-
zikos instrumentais gro-

ja nuo vaikystės, dar ir ki-
tus yra mokęs. Skambėjo 
gražios melodijos. Dainas 
iš eilės siūlė tai panevėžie-
čiai, tai jurbarkiečiai. Su-
sirinkusiuosius linksmino 
humoristiniai kūrinėliai, 
anekdotai, įvairūs pokš-
tai. Labiausiai visus vie-
nijo daina, bendri šokiai, 
įvairūs rateliai.

Greitai prabėgo ir kitos 
dienos. Norėjosi kuo dau-
giau aplankyti, pamaty-
ti, kuo ilgiau pasimėgauti 
saulės spinduliais, pabū-
ti kopose, paklausyti jūros 
ošimo. Dar ilgai prisimin-
sime Šventąją, ten patirtus 
įspūdžius.

 Serafima Šerėnienė 
redakcijai atsiųstame laiške-
lyje pasakoja apie Ignalinos 
rajono neįgaliųjų draugijos 
išvyką į Vilnių. 

Šiltą gražią vasaros die-
ną 15 Ignalinos rajono neį-
galiųjų draugijos narių va-
žiavome į Vilnių. Buvome 

Ignalina: Smagi išvyka į Vilnių 
pakviesti į koncertą „Mes 
Europa“, kuris vyko LRT 
studijoje. Pradžioje klau-
sėmės patarimų, kaip ap-
sisaugoti nuo internetinių, 
telefoninių sukčių. Taip 
pat buvo smagu dalyvau-
ti koncerte. Daug skambių 
dainų dainavo žymūs Lie-

tuvos atlikėjai, nuo jų ne-
atsiliko latviai, estai. Nors 
koncertas vyko 3 valandas, 
žmonės nenorėjo skirsty-
tis, negailėjo ovacijų ir plo-
jimų. Sugrįžome į namus 
pilni gerų įspūdžių.

Už smagią kelionę no-
risi padėkoti Ignalinos so-

cialinės paramos ir kaimo 
reikalų skyriaus vedėjai 
Natalijai Truchinai, Ignali-
nos rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkei Reginai 
Slabadienei, finansininkei 
Janinai Dainienei bei vai-
ruotojams Juozui Stalgai ir 
Antanui Šimkūnui. 

Viliaus Grabskio nuotr.
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Rašinių konkursas 
„Neįgalusis – savo 
šalies pilietis! (?)“

Būna akimirkų, kai siela klūpo,
kad ir kokia būtų kūno padėtis. 

V.Hugo
Jei galėčiau, aplankyčiau vi-

sus Lietuvos neįgaliuosius, pa-
guosčiau geru žodžiu, ašaras nu-
braukčiau, kartu pasimelsčiau. 
Daryčiau viską, kad šie žmo-
nės neprarastų vilties ir kantry-
bės. Žinodama sunkią daugu-
mos neįgaliųjų finansinę padė-
tį, mokėčiau jiems tiek, kad žmo-
gus jaustųsi oriai, kad nesigė-
dytų skurdaus savo būvio. Juk 
jie yra savo šalies piliečiai – my-
lintys, kuriantys, dainuojantys, 
kiek kas gali.

Tikrais savo šalies piliečiais 
jie pasijunta prieš rinkimus. Tada 
suskaičiuojami ir saldžiais paža-
dais užliūliuojami. Gaila, bet po 
rinkimų užmirštami, paliekami 
likimo valiai.

Sugrįžtu į realybę, nes nie-
ko pakeisti negaliu. Aš taip pat 
esu paukštis pakirptais sparnais. 
Ir man pagalba reikalinga. Prieš 
11 metų operuota širdis, keisti 2 
vožtuvai, po kiek laiko Šiauliuo-
se operuotos abi akys (katarak-
ta). Dar prisidėjo mazginė stru-
ma. Dabar vožtuvai dirba blo-
gai, atsirado jų nesandarumas, 
gali tekti vėl operuoti, o ir am-
žius nebe tas. Plungės NDNT 
nuėmė man priežiūros ir pagal-
bos išmoką, kurią gaudavau 6 
metus. Iš pradžių tai buvo 180, 
vėliau – 150 Lt, dabar nebeliko 
nieko. Sveikata visai pašlijo, o 
liko tik maža pensija ir klūpanti 
siela: „Viešpatie, kas taip nuskur-
dino mano šalį, kad jauni, svei-
ki lietuviai turi bėgti iš jos, o neį-
galieji stumte stumiami iš gyve-
nimo kaip nereikalingi žmonės? 
Jie yra žudomi iš lėto materialiai 
ir psichologiškai. Ir niekur nepa-
bėgsi, kitos Tėvynės neturime.“

Negyvenau ir negyvensiu 
trijų beždžionėlių principu: ne-
matyti, negirdėti, užsičiaupti, 
nes tuomet ir ne-be-jaus-čiau! 
Didžiausia netiesa, kad lietuviai 
džiaugiasi vienas kito nelaimė-
mis, kad esame pavydūs, pikti, 
nepatiklūs! Kas jau kas, o mes, 
negalią turintys, stengiamės pa-
dėti vieni kitiems, džiaugiamės 
vieni kitų pasiekimais, menkiau-
siomis pastangomis įveikti ligas 
ir nelaimes. Apie valdžią kalbėti 
nenoriu – tai pražuvę žmonės, o 
mes net validolio tabletę laužia-
me per pusę, nenorim pasiduo-
ti šio laikmečio didžiajai ligai – 
abejingumui. Net Dievo sūnus 
buvo ne tarp karūnuotų šios že-
mės viešpačių, o tarp aklų, para-
lyžiuotų, raišų...

Jau daugelį metų skaitau „Bi-
čiulystę“, į kurią rašo mano likimo 
broliai ir sesės. Tad tiesiu Tau ran-
ką, neįgalusis mano drauge, gy-
venkime šioj, pro ašaras gražioj, 
šaly tiek, kiek skyrė didysis Kū-
rėjas. Juk kaip ir visi pamatysim 
šviesą... tunelio gale. 

Silvija DaiNytė

tiesiu tau 
ranką

pasitiko Medininkų pilis. Rengi-
nį organizavusios LŽNS prezi-
dentė Rasa Kavaliauskaitė pasa-
kojo, kad šiais susitikimais sten-
giamasi ne tik suteikti progą pa-
simatyti seniems bičiuliams, bet 
ir plėsti jų akiratį, padėti pažin-
ti Lietuvą, praturtinti dvasiškai. 
Užtat kiekvienas renginys or-
ganizuojamas vis kitoje vietoje. 
Pirmasis toks susitikimas vyko 
Skuodo rajone, Lenkimuose, pas-
kutinysis – Kelmės rajone, netoli 
Tytuvėnų, Seduloje. 

Medininkai pasirinkti neat-
sitiktinai. Praėjusį rudenį po re-
konstrukcijos duris atvėrusi pi-
lis – pritaikyta neįgaliesiems. Pa-
grindiniame pilies bokšte įreng-
tas keltuvas, leidžiantis rate-
liais judantiems ir sunkiai vaikš-
tantiems žmonėms apžiūrė-
ti visuose penkiuose aukštuo-
se įrengtas ekspozicijas. Tik į 
bokšto viršuje esančią apžval-
gos aikštelę neįgalieji negali pa-
kilti. R.Kavaliauskaitė neabejo-
jo, kad galimybė pasivaikščioti 
po šimtametės pilies skliautais, 
pasigrožėti čia sukauptais tur-
tais taps ilgai nepamirštama dva-
sine įkrova. 

Atidžiai pilį, jos erdves ap-
žiūrinėdamas kelmiškis Edvar-
das Stankus pasakojo, kad jiedu 
su žmona Idalija buvo apvažia-
vę visas Lietuvoje išlikusias pilis, 
jas nufotografavę. Bebuvo likę 
tik rekonstruojami Medininkai. 
Deja, Idalija nesulaukė, kol at-
sivers jų durys. Ji – viena iš de-
šimties nuo paskutinio susitiki-
mo Anapilin iškeliavusių judėji-
mo pradininkų.

Edvardas pasakojo pats prie 
neįgaliųjų judėjimo ištakų ne-
prisilietęs. Tik susipažinęs ir su-
situokęs su Idalija bei apsigyve-
nęs Kelmėje jis įsiliejo į aktyvių 

neįgaliųjų būrį, susipažino, ėmė 
dalyvauti jų veikloje. Ir iki šiol 
stengiasi nepraleisti nė vieno jų 
susitikimo. 

istorijos nuotrupos
Į Medininkus susirinkusiems 

bičiuliams neįgaliųjų judėjimo 
pradžią priminė kelmiškė Janina 
Baliutavičiūtė. Rateliais judanti 
moteris pasakojo viską prasidė-
jus 1971-aisiais. Tą gniūžtę snie-
go, pamažu virtusią didžiuliu 
kamuoliu – neįgaliųjų judėjimu, 
pirmoji parideno šilutiškė Aldo-
na Račkauskaitė. Tai jos noras 
sužinoti, kiek Lietuvoje yra ra-
teliais judančių žmonių, kuo jie 
gyvena, ką veikia, pasiryžimas 
juos suburti draugėn, bendrau-
ti paskatino parašyti pirmuosius 
laiškus, ieškoti bendraminčių. 
A.Račkauskaitė, Elytė Griciūtė, 
Aldona Žilevičiūtė, Rima Aidu-
kaitė ir buvo tas branduolys, apie 
kurį pamažu telkėsi neįgalieji iš 
atokiausių Lietuvos kampelių. O 
kad būtų lengviau bendrauti, pa-
skleisti naujienas, pradėtas leis-
ti laikraštėlis. Langeliais išmar-
ginto sąsiuvinio lapuose neįga-

lieji kantriai perrašinėjo surink-
tas žinias, siuntė jas bičiuliams. 
Šie sąsiuviniai vėliau tapo „Ki-
biršties“, „Draugo žodžio“ pa-
vadinimais leistais laikraštėliais. 

Gausėjo ir pats būrelis, iš pra-
džių vadintas „Gyvenimo fron-
tu“, vėliau – „Draugyste“. Neį-
galieji pradėjo važinėti vieni pas 
kitus. Pirmasis susitikimas su-
rengtas Skuodo rajone, Lenki-
muose, Diliautų sodyboje. Šioje 
šeimoje buvo 4 neįgalieji. Susi-
tikti su bičiuliais suvažiavo dau-
giau kaip 15 žmonių. Vėliau at-
sirasdavo savanorių, kurie kvies-
davo atvykti pas juos. Sodybos, 
daržinės – neįgalieji nereikalavo 
ypatingų sąlygų, o džiaugdavo-
si galėdami susitikti. Taip apva-
žiuota kone visa Lietuva.

Būrelis suvedė ne vieną 
porą

Būrelį, bičiulių susitikimus 
prisiminusi raseiniškė Irena Per-
minienė užsiminė, kad viename 
tokių susitikimų ji susipažinu-
si su savo būsimu vyru. Tai ne 
vienintelė pora, kurią suvedė 
„Draugystė“. Viena pirmųjų, ta-
pusių pavyzdžiu visiems – mo-
lėtiškių Vlados ir Povilo Grybė-
nų pora. Būrelyje susipažino, su-
sidraugavo, o paskui ir susituo-
kė Verseckai, Vaidagos, Čerškai, 
Šakaliai. 

Švenčionėliuose vykusiame 
susitikime vienas kitam į akį kri-
to ir Dalia bei Rimas Zinkėnai. 
Dėl meilės Dalia net iš Joniškio 
į Vilnių, Antavilius, atsikraustė. 
Jau 33 metus drauge nugyveno, 
sūnų užaugino. 

Dalia tiksliai nežino, iš kur 
būrelio organizatoriai sužino-
jo jos adresą, tačiau pamena, jog 
pakalbinta labai noriai įsitraukė 
į neįgaliųjų judėjimą. Ir susitiki-
mų stengdavosi nepraleisti. Sės-
davo į autobusą ir važiuodavo, 
paskui dar po kelis kilometrus iki 
nurodytos sodybos pėstute per 
laukus ir miškus eidavo. „Jauna 
buvau, jokio nuovargio nejaus-
davau, – pasakojo D.Zinkėnienė. 
– Susirinkę pirmiausia aptarda-
vom būrelio reikalus, išsiaiškin-
davom, ar visi gauna laikraštė-
lį, o paskui jau kalbėdavom apie 
savo gyvenimus.“ Dalia prisimi-
nė ir padidintą tuometinės mili-
cijos dėmesį šiems susitikimams. 
Tačiau niekas nesustabdė neįga-
liųjų entuziazmo, noro susitikti, 
bendrauti. Nebent šeimyniniai 

reikalai – gimus sūnus Zinkėnai 
kiek nutolo nuo būrelio veiklos, 
tačiau dabar ir vėl mielai su bi-
čiuliais bendrauja. Tarsi skolą 
už praleistus susitikimus tėvams 
grąžinti norėdamas, dabar sūnus 
į juos atveža. 

Veteranų pavyzdys turėtų 
užkrėsti jaunimą 

Biržietis Egidijus Šatas nuo-
širdžiai dėkojo vėl visus drau-
gėn subūrusiems, nors trumpam 
iš keturių namų sienų visus išva-
dinusiems organizatoriams. Jis 
džiaugėsi vėl galįs pajusti bičiu-
lio petį, draugišką žvilgsnį, pri-
siminti jaunystės metus, kai visi 
buvo tarsi viena šeima. Egidijus 
apgailestavo, kad nedaug bičiu-
lių šįsyk besusirinko. Pasak jo, 
metai daro savo – silpsta jėgos, o 
tai mažina entuziazmą. Vis sun-
kiau atlaikyti keliones, jos pasi-
darė labai brangios. 

Tačiau nepaisant visų rū-
pesčių, Egidijus draugus kvietė 
džiaugtis gyvenimu, visomis jo 
smulkmenomis. „Pamatę naujai 
įrengtą šaligatvio nuolydį, įva-
žiavimą į parduotuvę ar įstaigą, 
pamąstykim, ar ne mūsų būrelis 
padarė tam pradžią. Dabar nie-
ko nestebina neįgaliojo vežimė-
lis televizijos ekrane, įvairiuose 
muzikiniuose projektuose. Prieš 
30–40 metų tai buvo sensacija, – 
samprotavo E.Šatas. – Gyveni-
mas bėga, žmogui norisi vis ge-
riau. Mes, būrelio veteranai, ku-
rie dar turim jėgų, irgi nenuleis-
kim rankų, savo pavyzdžiu, pa-
tarimais padėkime įgyvendinti 
vieną kitą idėją. Bet svarbiausia 
– parodykim vieningumą. Prisi-
minkime, kaip džiaugėmės, pa-
matę draugą, atvykusį į susitiki-
mą, ir neklausėme, kur jo palydo-
vas, o klausėme, ką padėti. Paro-
dykim jauniems, ne amžiumi, o 
neįgalumo stažu, ratelinukams, 
kad jie taip pat turi aktyviai da-
lyvauti savo kolektyvų veikloje. 
Būkime aktyvūs ir remkime li-
kimo draugus“, – kvietė E.Šatas. 

Panašių palinkėjimų Medi-
ninkų pilies kieme, didžiulių kle-
vų pavėsyje tądien tikrai netrū-
ko. Neįgaliųjų judėjimo veteranų 
akyse vėl žaidė kibirkštėlės, jau-
natviškos šypsenos. Jie mėgavo-
si vienas kito artumu, jaukia ben-
dryste ir viltimi dar ne kartą bū-
rin susieiti.

aldona DELtUVaitė 
Egidijaus Skipario nuotr. 

Neįgaliųjų judėjimo pradininkų susitikime – 
stipri dvasinė įkrova

(atkelta iš 1 psl.)

Dalia Zinkėnienė, Egidijus Šatas neįgaliųjų judėjime dalyvauja jau ne vieną dešimtmetį.

Medininkų pilies ekspozicijos, aplinka neįgaliesiems paliko daug įspūdžių.
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Psichologo
patarimai

Ekstremalus valgymas
Greita ir efektyvi priemonė 

sumažinti stresą – atsikąsti ait- 
riojo pipiro. Amerikiečių moksli-
ninkai tvirtina, kad penkiabalėje 
sistemoje ši daržovė geros nuo-
taikos hormonų endorfinų kiekį 
organizme pakelia net 3 balais. 
Psichologiškai tai galima paaiš-
kinti taip: suveikia kitas stiprus 
stresorius (pipiro sukeltas degi-
nantis pojūtis), tad nukreipiamas 
dėmesys nuo anksčiau veikusio 
stresoriaus (pvz., pokalbio su 
viršininku). Gebėjimas suvaldyti 
situaciją (sumažinti aštrumą) su-
teikia pasitikėjimo, kad žmogus 
geba surasti išeitį, todėl tikėtina, 
kad labiau pasitikės ir spręsda-
mas ankstesnę stresą sukėlusią 
situaciją. Žinoma, prieš taiky-
dami šį metodą, pasitarkite su 
gydytoju, nes sergant kai kurio-
mis ligomis draudžiama valgyti 
aštrų maistą.

Masažas gyvatėmis
Ši priemonė skirta turintiems 

stiprius nervus. Mėgėjus atsipa-
laiduoti apdėlioja nenuodingo-
mis gyvatėmis, kurios šliaužio-
ja po visą kūną. Sunkesnės ir di-
desnės gyvatės parenkamos tuo 
atveju, jei klientas nori gilaus 
masažo, o mažesnės tinka no-
rint tiesiog atpalaiduojančio po-
jūčio. Specialistai teigia, kad gy-
vatės kūnas ir jos atliekami jude-
siai veikia atpalaiduojančiai, to-
dėl šis metodas dažnai naudoja-
mas siekiant sumažinti galvos ir 
raumenų skausmus. Tiesa, nete-
ko girdėti, kad ši procedūra jau 
būtų atliekama Lietuvoje – vis-
kas dar ateityje. Tačiau tikiu, kad 
jau vien skaitant ir įsivaizduojant 
procedūrą ne vienam per nugarą 
nuėjo šiurpuliukas ir trumpam iš 
galvos „išdulkėjo“ problemos...

Netradiciniai streso valdymo būdai
Raminanti namų aplinka

Paprastai kiekvienuose na-
muose yra daug dalykų, kurie 
vargina nervų sistemą ir „prisi-
deda“ prie streso intensyvumo. 
Triukšmas yra streso stimuliato-
rius, todėl išjunkite radiją ir tele-
vizorių, nenaudokite jų kaip fo-
ninių garsų. Tvarkingai sudė-
ti daiktai taip pat veikia teigia-
mai, todėl sutvarkykite bent jau 
tas vietas, kurios yra jums ma-
tomos. Svarbu ir sienų spalva, 
pvz., prislopinta žalia atpalai-
duoja, o apelsino spalva – akty-
vina. Nebūtina perdažyti sienų, 
pakaks pakabinti paveikslą. Ki-
limai ir pagalvėlės taip pat kuria 
jaukią ir atpalaiduojančią atmos-
ferą. Venkite būti patalpose su 
dirbtiniu apšvietimu, verčiau 
rinkitės natūralia šviesa apšvies-
tą kambarį. Tačiau miego metu 
kambaryje turi būti kiek įmano-
ma tamsiau. Kuo yra tamsiau, 
tuo daugiau organizmas paga-
mina hormono melatonino, at-
sakingo už „gerą“ miegą, todėl 
išneškite iš kambario visus daik-
tus, kurie naktį šviečia (laikro-
džius ir pan.), būtinai užsitrau-
kite užuolaidas, kad gatvės ap-
švietimas netrikdytų jūsų miego.

Žandikaulio masažas
Stresas sukelia kūno rau-

menų įtampą, ypač žandikau-
lio srityje. Neveltui susirūpinu-
sio žmogaus veido išraiška ski-
riasi nuo atsipalaidavusio. Todėl 
žandikaulio masažas padeda at-
palaiduoti raumenis, o tai maži-
na stresą. Jeigu dėl patirto stre-
so žandikaulio raumenys lieka 
įsitempę, tai gali sukelti galvos 
skausmus. Savimasažas daro-
mas 4 kiekvienos rankos pirštais 
(nenaudojant nykščių), atliekant 
sukamuosius judesius, judant 

Kiekvienas galėtume len-
gvai išvardinti streso priežastis: 
konfliktai darbe, sveikatos pro-
blemos, nesutarimai su namiš-
kiais, „plėšymasis“ tarp darbo ir 
namų, didelis gyvenimo tempas 
ir pan. Tyrimai rodo, kad didžio-
ji dauguma žmonių sunkiais gy-
venimo momentais tiesiog „guli 
lovoje ir nieko nedaro“, o taip 
pat yra linkę gelbėtis destruk-
tyviomis streso malšinimo prie-
monėmis – alkoholiu ir cigaretė-
mis. Iš pozityvių streso valdymo 
būdų dažniausiai pasirenkami: 
bendravimas su draugais ir arti-
maisiais (43 proc.), dėmesio nu-
kreipimas pasitelkiant meną: fil-
mų žiūrėjimas (26 proc.), muzi-
kos klausymas (19 proc.) ir kny-
gų skaitymas (16 proc.). 13 proc. 
stengiasi sumažinti stresą už-
siimdami mėgstama veikla, 12 
proc. lepina save kuo nors ska-
niu, 10 proc. guli vonioje ar pa-
stovi po dušu, tiek pat procentų 
randa paguodą žaisdami su au-
gintiniu, 8 proc. pasineria į inter-
netą arba žaidžia kompiuterinius 
žaidimus.Tačiau ko imtis tuomet, 
jei negali sau leisti gulėti lovoje ar 
sėdėti rankas sudėjęs? Ko grieb-
tis, jei įprasti kovos su stresu me-
todai neveikia?

žandikauliu žemyn–aukštyn ir 
palaipsniui didinant spaudimą.

Skaitymas
Mokslininkai iš Didžiosios 

Britanijos Sasekso universiteto 
savanoriams duodavo užduo-
tis, kurios sukelia stresą, o vė-
liau siūlė įvairias atsipalaidavi-
mo priemones. Gauti rezulta-
tai parodė, kad muzikos klau-
symasis streso lygį sumažina 
61 proc., puodelis arbatos ar ka-
vos – 54 proc., pasivaikščioji-
mas – 42 proc., kompiuteriniai 
žaidimai – tik 21 proc. Geriausiai 
stresą numalšino skaitymas – 68 
proc. Kad normalizuotųsi pulsas 
ir atsipalaiduotų raumenys, rei-
kėjo mintyse paskaityti tik 6 mi-
nutes! Tyrimo autorius Deividas 
Liusi mano, kad nesvarbu, ko-
kia knyga bus skaitoma, svarbu, 
kad žmogų sudomintų turinys 
ir jis įsijaustų į veikėjų išgyveni-
mus, – tai padės jam atsitraukti 
nuo savo problemų.

intymumas
Švelnus mūsų kūno lytėjimas 

stimuliuoja paviršines nervų ga-
lūnėles ir aktyvuoja parasimpa-
tinę nervų sistemą, kuri atstato 
streso metu išeikvotas organiz-
mo sistemas, o atitinkamai – su-
grąžina ramybę. Taip pat inty-
mumas skatina hormono oksi-
tocino gamybą, kuris reguliuoja 
pasitikėjimo ir prieraišumo jaus-
mus. Oksitocino gamybą galima 
sužadinti paprastu prisilietimu 
ar apsikabinimu. 

Riksmas
Nuo neatmenamų laikų žmo-

gus rėkimu išreikšdavo savo 
jausmus. Žmogui rėkaujant kei-
čiasi cheminė organizmo sudė-
tis. Šauksmai skatina gamintis 
endorfinus (mūsų natūralius nu-

skausminamuosius), o taip pat 
sukelia daug kitų neurochemi-
nių procesų, sumažinančių stre-
są. Galima šaukti miške, galima 
į pagalvę ar automobilyje. Netgi 
egzistuoja terapijos seansai, ku-
rių metu žmonės grupėje po pusę 
valandos šaukia. Tačiau net ir 10 
minučių pašaukimas gali nuim-
ti įtampą. Svarbu prisiminti, kad 
šiuo atveju tiesiog šaukiama, tas 
šauksmas neturi būti skirtas vy-
rui, vaikui ar šuniui.

Skalbinių lyginimas
Retai kam skalbinių lygini-

mas – malonus užsiėmimas, ta-
čiau jis gana naudingas. Pasi-
kartojantys judesiai pirmyn ir 
atgal – viena geriausių (ir nau-
dingiausių) nusiraminimo prie-
monių. Taip yra todėl, kad lygi-
nimas turi nemažai bendro su 
meditacija. Šių dienų žmogaus 
smegenys nuolat užimtos įvai-
riomis mintimis. Kai jaučiame 
stresą, smegenys patiria per-
krovas, tad kyla pulsas ir didė-
ja kraujospūdis. Monotoniški ir 
lėti judesiai priverčia mus nusi-
raminti ir susitelkti į tai, ką da-
rome. Beje, buityje nesunku rasti 
ir daugiau darbų, kuriuos būtų 
galima laikyti terapiniais streso 
malšintojais.

* * *
Būdų stresui mažinti yra 

daug ir įvairių, visų ir neišvar-
dinsi... Esamų metodų ir tech-
nikų arsenalas nuolat pasipildo 
naujais išmoningais, kūrybingais 
ir kartais visai netikėtais pasiūly-
mais. Svarbu prisiminti, kad kas 
nori sau padėti, tas randa būdą 
tai padaryti. Tereikia tik pradė-
ti ieškoti.

Laura BRatiKaitė–
ČEKaNaUSKiENė

Psichologė

Po 6 mėnesių medikai nuta-
rė, jog atėjo laikas inksto perso-
dinimo operacijai. Tokiam žings-
niui inkstų policistozės kamuoja-
moje giminėje dar niekas nebu-
vo ryžęsis. Jolanta tapo pirmąja – 
drąsiausiąja. 

inksto donoro laukti 
nereikėjo

Transplantacijai J.Panavienė 
buvo pasirengusi iš anksto. Inks-
to persodinimą priėmusi kaip ne-
išvengiamą būtinybę, moteris at-
sargiai pradėjo domėtis, kas jai 
galėtų padėti šioje situacijoje. Ži-
nodama, kad inksto donoru gali 
tapti kas nors iš artimųjų, ji ap-
svarstė visus variantus. Pirmiau-
sia apsistojo ties tėčiu... 

Ir dabar Jolanta prisimena, 
kaip sunku buvo prašyti jo pa-
dovanoti inkstą. Vyresnio am-
žiaus žmonėms nelengva priim-
ti tokį sprendimą. Tėčio dvejo-
nės, jog inksto netekimas gali su-
silpninti ir taip su amžiumi sen-
kančią sveikatą, padaryti jį neį-
galiu, paėmė viršų.

O štai vyro įtikinėti nereikė-
jo. Jis pats pasiūlė, atėjus laikui, 
padovanoti Jolantai savo inkstą. 

Planinė inksto transplantaci-
jos operacija Santariškių kliniko-

Geriausia gyvenimo filosofija – optimizmas (atkelta iš 1 psl.)

se buvo paskirta 2010-ųjų lapkri-
tį. Donoras ir recipientė buvo pa-
guldyti į vieną palatą – tyrimai, 
suderinamumo testai truko porą 
dienų. Pirmąjį į operacinę išvežė 
vyrą. Kai jį paruošė, atėjo eilė Jo-
lantai. Inksto persodinimo opera-
cijos ėmėsi Genadijaus Kučinskio 
vadovaujama medikų komanda.

Pooperacinis laikotarpis su-
tuoktiniams praėjo skirtingai. 
Vyras ligoninėje neišbuvo nė sa-
vaitės, o Jolantą išrašė po gero 
mėnesio. Tuoj po operacijos pra-
dėjo kilti temperatūra. Tą pačią 
dieną Jolantai buvo diagnozuo-
tas gripas. Ši komplikacija pa-
kenkė ir persodintam inkstui – 
išsivystė stipri atmetimo reakci-
ja. Dideliais vaistų kiekiais buvo 
slopinama imuninė sistema, laši-
nama kraujo plazma, atliekamos 
dializės procedūros. Apie mėne-
sį persodintas inkstas nenorėjo 
„prisiimti“, pradėti veikti. 

„Galvok apie mėlyną 
debesėlį“

Tas mėnuo J.Panavienei pir-
miausia asocijuojasi su nuolati-
nėmis lašelinėmis. Po 8-12 val. 
per parą buvo prie jų prijungta. 
Netruko pasirodyti ir slopina-

mos imuninės sistemos pasek- 
mės – moterį apėmė begalinis sil-
pnumas, ji tenorėjo tik miegoti. 

Ir praėjus beveik 4 metams  
Jolanta prisimena tada ja besirū-
pinusią šaunią slaugytoją. Kinų, 
o gal japonų medicina, kuriomis 
ši moteris domėjosi, tokiais sun-
kiais atvejais ligoniams patarda-
vo galvoti apie... mėlyną debesė-
lį. Savo forma primenantis inks-
tą, jis turėjo padėti sveikti. Ir dar 
liepė namiškių paprašyti, kad at-
neštų mėlynų drabužių. Šie atne-
šė mėlyną pižamą...

Šiandien J.Panavienė šypso-
si – kai labai blogai, griebiesi bet 
kokio šiaudo. Gal į dangų, debe-
sis, erdves sutelktos mintys nuto-
lino nerimą, abejones ir iš tikrų-
jų padėjo?

Įstrigo Jolantai ir dar vienas 
momentas. Ją gydžiusi nefrologė 
Eglė Ašakienė, išrašydama iš li-
goninės, paguodė, jog tie pacien- 
tai, kuriems persodintas organas 
sunkiai prigyja, ne taip greitai vėl 
čionai sugrįžta. Šie medikės žo-
džiai irgi pasitvirtino.

Pozityvios mintys kitaip 
nuspalvina pasaulį

Šiandien J.Panavienė – tarsi 

veržlus šaltinis. Nuo 6-erių siu-
vėja būti svajojusi Jolanta baigė 
Kauno technologijos universite-
tą, dabartinį Dizaino fakultetą. 
Siuvimo technologe dabar dir-
banti moteris važinėja po visą 
Lietuvą ir tikrina eksportui siu-
vamų gaminių kokybę. 

Sveikatos problemos tik 
trumpam (maždaug 4 mėne-
siams) buvo atitraukusios ją nuo 
mėgstamo darbo. Dializuoda-
masi Jolanta dirbo puse etato, 
tačiau visiems žadėjo, kad la-
bai greitai, vos persodins inks-
tą, po mėnesio ji vėl dirbs visu 
pajėgumu. Nors kilusios proble-
mos kiek nutolino grįžimo į dar-
bą datą, ji savo pažadą ištesėjo. 
Sėdėti rankas sudėjus ir savęs 
gailėtis – ne J.Panavienės būdui. 

Jolanta juokauja nuo mažens 
buvusi išskirtinė: kairiarankė, 
ugniaplaukė, su akinukais ant 
nosies. Ir kraujo grupė jos ket- 
virta, ir rezus faktorius minu-
sinis. Be viso šito, dar ir gimė 
ne kaip dauguma – kojytėmis į 
priekį. Pasiryžusi ko siekti, visa-
da eina iki galo. Ir visada į viską 
žvelgia pozityviai. 

Jolanta prisimena ligoninė-
je sutikusi savo bendraamžę iš 

Mažeikių, kurios požiūris į gy-
venimą ją pakerėjo. 

Cukrinio diabeto kamuo-
jama moteris jau buvo patyru-
si inksto ir kasos transplantaci-
jos operaciją, dėl ligos praradu-
si regėjimą ir vieną koją. Jos du-
kra gimė akla. Atrodytų, dar di-
desnės nelaimių puokštės jau ir 
neįsivaizduotum, tačiau moteris 
neprarado noro džiaugtis gyve-
nimu, juo dargi dalinosi su kito-
mis palatoje gulinčiomis mote-
rimis, skatino jas ne aimanuo-
ti, skųstis, verkti, o keltis ir eiti 
į priekį. Ne mirties, o džiaugs-
mo pasitikti. 

„Tokie žmonės įkvepia. No-
risi sekti jų pavyzdžiu“, – prisi-
pažįsta Jolanta. 

O ir jos pačios racionalus, 
nuoseklus mąstymas, paprasta 
žmogiška filosofija – jeigu turi 
bėdą, papasakok apie ją ir atsi-
ras, kas padės ją išspręsti – ne 
vieną padrąsino neužsisklęsti 
savyje, ieškoti paramos, į gyve-
nimą pažvelgti kitomis akimis. 
J.Panavienė įsitikinusi, jog pozi-
tyvios mintys kitaip nuspalvina 
pasaulį ir skatina džiaugtis net 
mažiausiais dalykais. 

aldona MiLiEŠKiENė
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Neįgaliojo jaunimo 
centro gimtadienis

Kaunaskasvyksta.lt tinklalapyje galima paskaityti apie birželio 
19 d. paminėtą Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro 15-
ąjį gimtadienį.

Liko be žemės mokesčio 
lengvatų 

Sirvinta.net tinklalapyje išspausdintas straipsnis apie tai, kad ra-
jono taryboje nepritarta žemės mokesčio lengvatas neįgalie-
siems siūlančiam nutarimui.

Širvintų rajono tarybos po-
sėdyje buvo siūloma nuo žemės 
ir žemės nuomos mokesčių at-
leisti asmenis, kuriems nustaty-
tas 0-40 proc. darbingumo lygis; 
kuriems sukakęs senatvės pen-
sijos amžius, ir nepilnamečius 
vaikus, kai minėtų asmenų šei-
mose apmokestinamojo laiko-
tarpio pradžioje (t.y. kalendori-
nių metų sausio 1 d.) nėra dar-
bingų asmenų ir pan. 

Atrodytų, viskas gerai – 
pensininkai, neįgalieji Lietuvo-
je nesimaudo pertekliuje, jiems 
visų mokesčių našta nelengva, 
tad ir žemės mokesčio lengva-
tos, vadovaujantis Žemės mo-
kesčio įstatymo 8-tu straips-
niu, priklauso. Bet liberalcen-
tristams Kęstučiui Pakalniui ir 
Mykolui Bildžiukui kilo abe-
jonių, ar Širvintų rajono pensi-

ninkai verti tokių išimčių. Anot 
M.Bildžiuko, pensinio amžiaus 
žmonėms perrašomos žemės tik 
dėl lengvatų, tų plotų jie nepri-
žiūri, o išnuomoti nenori, tad 
nėra reikalo jiems daryti nuolai-
dų. Buvo siūlyta netgi diferenci-
juoti pensininkus ir neįgaliuo-
sius – atrinkti, kurie verti mo-
kesčių lengvatų, o kurie never-
ti. Tik kas ir kaip tai padarytų?

Taigi, K.Pakalniui ir M.Bil-
džiukui „užvirus košę“, o vi-
sai valdančiajai daugumai taip 
ir nesugebėjus susitelkti, rajo-
no pensininkai ir neįgalieji že-
mės mokesčio lengvatų šiemet 
neturės.

Opozicijos lyderė Živilė 
Pinskuvienė mano, kad tokia 
tarybos narių pozicija nukreip-
ta tiesiogiai prieš pensininkus ir 
neįgaliuosius. 

Jubiliejaus proga menų er-
dvėje „Fluxus Ministerija“ vyko 
koncertas bei buvo pristatyta 
premjerinė fotografo Jono Da-
nielevičiaus paroda „Tokie patys, 
tik kitokie“, kurioje – Kauno ne-
įgaliojo jaunimo užimtumo cen-
tro lankytojų fotografijos.

Centro direktorius Algirdas 
Šimoliūnas pasakojo, kad pačio-
je veiklos pradžioje, dar 1998 m., 
jis su lankytojais rengdavo spe-
cialius reidus pagrindinėje mies-
to gatvėje – Laisvės alėjoje. „Iš-
siruošdavome su neįgaliaisiais 
pasivaikščioti keliskasrt per sa-
vaitę – viename Laisvės alėjos 
gale pradėdavome žygį, o kita-
me – užbaigdavome. Beeidami 
dar sustodavome kur nors pa-
pietauti. Ir kokių tik nesulaukda-
vome reakcijų! Garbaus amžiaus 
žmonės pribėgę siūlydavo pini-
gų ir palydėdavo su užuojauta 
ir maldomis: „Jėzus marija, koks 
vargšas!“, o vaikai nuolat bady-
davo pirštais: „Tėti, tėti, pažiū-
rėk KOKS su ratukais važiuoja!“ 

A.Šimoliūnas prisiminė atve-
jį, kai su neįgaliaisiais nuėjus į ka-
vinę buvusi sausakimša salė ėmė 
sparčiai tuštėti – aplink pasidarė 
didžiulis tuščias ratas. „Reakcijos 
į neįgaliuosius tuomet ir dabar – 
pasikeitė kaip diena ir naktis. Da-
bar mes galime nebijodami rody-
tis viešumoje ir nebūti užbadyti 
pirštais ar apspjaudyti“, – teigė 
Centro direktorius. Jis pasakojo, 
kad po tokių „nuotykių“ išvadas 
darydavo ne tik neįgaliųjų atsto-
vai, kurie mokydavo neįgaliuo-
sius elgtis visuomeniškiau: kul-
tūringiau, estetiškiau. Požiūrį iš 
lėto keitė ir sveikieji.

 „Kauno neįgaliojo jaunimo 
užimtumo centras veiklą pra-
dėjo 1997 m. apleistame pastate, 

kur rinkdavosi ne pats inteligen-
tiškiausias visuomenės sluoks-
nis. Pradėjome veiklą tik su aš-
tuoniais klientais, o šiandien lan-
kytojų jau – apie 170. Kaip pra-
džioje, taip ir dabar – optimiz-
mas mums – svarbiausias mo-
tyvacinis dalykas”, – su šypse-
na pasakojo Centro direktorius 
A.Šimoliūnas.

Fotografas J.Danielevičius 
prisipažino, kad fiksuoti neįga-
liuosius, kurių atvaizdai vėliau 
atsidūrė parodoje „Tokie patys 
tik kitokie“ jam buvo fenome-
nali patirtis. 

„Šis patyrimas praturtino 
mane. Tačiau prisipažinsiu, iš 
pradžių reikėjo peržengti nema-
tomą ribą, kuri trukdė bendrauti 
kaip lygus su lygiu. Barjeras pra-
nyksta, jei neįgalųjį priimi atvira 
širdimi, o ne su protu. Reikia nu-
sikratyti savo kompleksus ir pra-
dėti mėgautis bendravimu. Ben-
dravimu su kitokiais“.

J.Danielevičius pasakojo, kad 
iš viso šioje parodoje – daugiau 
kaip 100 fotografijų, kuriose už-
fiksuoti Centro lankytojai, foto-
sesijos metu buvę čia. Mieliausia 
jam buvę kurti portretus: „Nes 
žmonės su negalia patys pasi-
rinkdavo kaip pozuoti, nereikė-
jo nė vieno raginti, taisyti. O vi-
sose fotografijose – vien tik gera 
nuotaika, nei vieno surūgusio 
veido“, – prisiminė fotografas. 
Ir pridūrė: „Norėtųsi, kad vi-
suomenėje būtų mažiau praei-
vių, kurie pasižiūri į neįgaliuo-
sius ir praeina. Taip norėtųsi, kad 
atsirastų daugiau jų draugų…“. 

Paroda „Tokie patys tik kito-
kie“ menų erdvėje „Fluxus mi-
nisterija“ veiks iki liepos vidu-
rio. Vėliau ją planuojama perkel-
ti į LR Seimą.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

negalios, lėtinėmis ligomis ser-
gantieji, aklieji ir pan.) 

Kiekvienais metais vyksta 
ENF generalinė asamblėja, į ku-
rią susirenka visų šalių atsto-
vai. Jie dalyvauja kaip stebėtojai 
ir gali pasisakyti įvairiais klau-
simais.

– Ar sunku suderinti visų 
narių interesus – juk skirtingo-
se šalyse situacija labai nevie-
noda. Tarkim, padėtis Lietuvoje 
labai skiriasi nuo Skandinavi-
jos valstybių. Turbūt kyla daug 
diskusijų, kaip spręsti vienas ar 
kitas problemas, kokias paslau-
gas užtikrinti būtina, o kurias 
– ne. Kas Skandinavijos šalyse 
yra kaip standartas, pas mus – 
tik siekiamybė. 

– Skirtingos organizacijos at-
eina su skirtinga nuostata, pa-
tirtimi ir reikia rasti bendrą su-
tarimą kuriant europinius tei-
sės aktus. 

Šiuo metu yra svarstomi ne-
įgaliųjų įdarbinimo klausimai 
ir bandoma parengti bendrą vi-
soms ES šalims teisės aktą, kuris 
padėtų apsaugoti neįgaliuosius 
nuo nedarbo.

Dabar renkame duomenis, 
kokia situacija kiekvienoje šalyje, 
kad galėtume parengti komenta-
rus šiam teisės aktui. Gavome in-
formacijos iš Lenkijos neįgaliųjų 
organizacijų, kad yra mažinama 
parama neįgaliųjų įmonėms. Kai 
kurios šalys narės mažina žmo-
nių, privalomų įdarbinti sociali-

nėse įmonėse, skaičių ir pan. Tu-
rime kažką daryti, kad apsaugo-
tume neįgaliuosius.

– Pas mus socialinėse įmo-
nėse dirba apie 4 tūkst. neįga-
liųjų, tarp jų – tik 300 sunkią 
negalią turinčių. Jų įdarbinimo 
problemoms spręsti skiriama 
iki 36 mln. Lt. Tačiau susidaro 
įspūdis, kad socialinės įmonės, 
pasinaudodamos neįgaliaisiais, 
siekia verslo interesų. Gal kitur 
socialinės įmonės atlieka kito-
kią funkciją ne Lietuvoj?

– Situacija yra labai įvairi. Kai 
kuriose šalyse susidaro įspūdis, 
kad socialinės įmonės buvo su-
kurtos tik tam, kad pasinaudo-
tų teikiamom subsidijom, pvz., 
tokių apraiškų esama Lenkijoje, 
jūs pastebite tą patį ir Lietuvoje. 
Yra ir kitokių pavyzdžių – pvz., 
Olandijoje labai daug neįgalių-
jų dirba socialinėse įmonėse, ta-
čiau tas modelis taip pat nėra la-
bai geras, nes žmonės negauna 
tinkamų įgūdžių, tikro atlygini-
mo ir jiems labai sunku pereiti į 
kitą darbo vietą. 

Kai kuriose šalyse neįgalie-
ji gauna normalų, jų gebėjimus 
atitinkantį atlyginimą, turi to-
kias pačias teises ir kvalifikaci-
ją kaip kiti darbuotojai. Pavyz-
džiui, Vokietijoje yra skirtingų 
kategorijų socialinės įmonės, pri-
klausomai nuo neįgaliųjų gali-
mybių jose dirbti. 

Esmė ta, kad vis dar per daug 
žmonių pasilieka socialinėse 
įmonėse, o jos turėtų būti kaip 

stotelė pereinant į atvirą darbo 
rinką ir netapti darbo vieta vi-
sam gyvenimui. 

– Kokie pagrindiniai iššū-
kiai šiuo metu visai Europai 
kyla siekiant neįgaliųjų integ-
racijos? 

– Dabar didžiausi iššūkiai 
susiję su sudėtinga ekonomine 
padėtimi Europoje. Daugelyje 
šalių yra mažinamos lėšos so-
cialinėms paslaugoms, o iškilus 
ekonominiams sunkumams pir-
miausia darbo netenka neįgalieji. 
Atidedamos ir kai kurios pradė-
tos reformos, pvz., didelių glo-
bos įstaigų reorganizacija. Kai 
kurios šalys žengia žingsnį at-
gal, sakydamos, kad dideles įs-
taigas išlaikyti pigiau. 

Mes tikimės, kad netrukus 
bus priimta direktyva, regla-
mentuojanti prekių ir paslaugų 
prieinamumą. Idėja ta, kad gali-
ma būtų parduoti prekes ar pas-
laugas visoje Europoje. Ir kartu 
kad jos būtų prieinamos žmo-
nėms, turintiems negalią. Di-
rektyva būtų taikoma ne speci-
finėms neįgaliųjų priemonėms, 
bet daug plačiau: bankų paslau-
gos, transportas (ne tik paslau-
gos, bet ir priemonės), turizmo 
paslaugos ir pan. Šis teisės ak-
tas galios visoms ES šalims ir, 
tikiuosi, Norvegijai bei Islandi-
jai. Projektas turėtų būti pereng-
tas iki rudens. Tikimės Lietuvos 
palaikymo jos pirmininkavimo 
metu šioje srityje. 

Kalbėjosi  aurelija BaBiNSKiENė 

Didžiausias iššūkis Europai – 
neleisti mažinti lėšų neįgaliesiems

Birželio pradžioje Skuodo 
rajone, Kubiliškės kaime, vyko 
sveikatingumo popietė „Nesu-
stok pusiaukelėje“. Joje dalyva-
vo Mažeikių rajono vaikų našlai-
čių ir senelių globos namų, Yla-
kių bei Skuodo globos namų gy-
ventojai ir darbuotojai. Prieš tre-
jus metus idėją bendras sveika-
tingumo popietes gamtos prie-
globstyje rengti pasiūlė Mažei-
kių rajono vaikų našlaičių ir se-
nelių globos namų direktorė Bi-
rutė Vaičkienė. Ši graži tradicija 
bus tęsiama ir toliau.

Šiemet sveikatingumo popie-
tę rengė skuodiškiai. Šventės da-
lyvius savo prieglobstin sukvie-

Sveikatingumo popietė Skuode 

tė sovietmetyje prestižine laiky-
ta vila „Beržynas“. 

Liūdėti nebuvo kada – rengi-
nio vedėjos Skuodo globos namų 
darbuotojos Jadvyga Donėlienė 
ir Alina Vaškienė pakvietė žais-
ti žaidimų, atsakinėti į įvairiau-
sius klausimus. Visų komandų 
– „Bartuva“ (Skuodas), „Ančiu-
kai“ (Mažeikiai), „Saulės spindu-
lėlis“ (Ylakiai) – atstovai laimėjo 
prizų, dalyvaudami viktorinoje 
„Taip ir Ne“. Taip pat netrūko už-
duočių ir įstaigų vadovams – Bi-
rutei Vaičkienei, Aušrai Malūkie-
nei ir kunigui Sauliui Damašiui.

Užgrojus šauniems Rukų 
kaimo liaudiškos muzikos ka-

pelos „Gaspadorius“ muzikan-
tams kojos pačios kilnojosi. Vie-
ni sukosi valso ritmu, kiti ėjo ra-
telius. Kai linksmintis pabodo, 
šventės dalyviai susėdo prie vai-
šių stalo. Vėliau dainavo dainas, 
bendravo. 

„Tokios šventės suveda mus. 
Visuomet smagu susitikti“, – tei-
gė Mažeikių rajono vaikų naš-
laičių ir senelių globos namų 
direktorė B.Vaičkienė, kuriai 
Skuodo globos namų direkto-
rius S.Damašius perdavė parei-
gą rengti sveikatingumo popie-
tę kitais metais. 

Rūta RONKaUSKiENė
Autorės nuotr

Į šventę pakvietė Skuodo globos namų darbuotojai, vadovai bei gyventojai.
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ANTRADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 Labas rytas, Lietu-
va: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – žinios; 
6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 8.35 –
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 1 d. 
9.00 Emigrantai. Socialinės do-

kumentikos laida (kart.). 10.00 Stilius. 
Gyvenimas (kart.). 11.00 LRT vasaros 
studija. 12.00 Namelis prerijose (89). 
13.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba diena, 
Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(5/3, 4) (N-7). 17.15 Premjera. Kobra 
11 (162) (N-7). 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Longino ie-
tis (1) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20.25 Perlas. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Rojus Lietuvoj (1). 21.30 
Emigrantai. Pertraukoje – 21.55 Per-
las. 22.30 Dokumentinio kino vakaras. 
Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas 
(5) (N-7). 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pua-
ro (5/3, 4) (kart.) (N-7). 

Antradienis, liepos 2 d. 
9.00 Kobra 11 (162) (kart.) (N-7). 

10.00 Longino ietis (1). (kart.) (N-7). 
11.00 LRT vasaros studija. 12.00 Na-
melis prerijose (90). 13.00 Bėdų tur-
gus. Pokalbių laida (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.10 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro (5/5, 6) (N-
7). 17.15 Premjera. Kobra 11 (163) (N-
7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Longino ietis (2) (N-7). 
19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 
Rojus Lietuvoj (2). 21.30 Emigrantai. 
Pertraukoje – 21.55 Perlas. 22.30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 23.45 Va-
karo žinios. 0.00 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro (5/5, 6) (kart.) (N-7). 

Trečiadienis, liepos 3 d. 
9.00 Kobra 11 (163) (kart.) (N-7). 

10.00 Longino ietis (2). (kart.) (N-7). 
2). (kart.). 11.00 LRT vasaros studija. 
12.00 Namelis prerijose (91). 13.00 
Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.). 
14.00 Žinios. 14.20 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(5/7, 8) (N-7). 17.15 Premjera. Kobra 
11 (164) (N-7). 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Longino ietis 
(3) (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Rojus 
Lietuvoj (3). 21.30 Įžvalgos. Pertrau-
koje – 21.55 Perlas. 22.30 KINFO. In-
formacinė kino naujienų laida. 23.00 Į 
gamtą (1). 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
( (N-7). 5/7, 8). (kart.). 

Ketvirtadienis, liepos 4 d. 
9.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 

9.30 Iškilmingas Seimo plenarinis po-
sėdis, skirtas Lietuvos Respublikos 
pirmininkavimo ES Tarybai pradžiai. 
12.00 Lietuvos Respublikos, istorinės 
ir Europos Sąjungos vėliavų pakėlimo 
ceremonija Nepriklausomybės aikš-
tėje, skirta pažymėti Lietuvos pirmi-
ninkavimo ES Tarybai pradžią. 12.30 
Koncertas „Tai m'ES“, skirtas Lietuvos 
įstojimui į ES. 14.00 Žinios. 14.20 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.10 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro (6/1) (N-7). 17.15 Premjera. Ko-
bra 11 (165) (N-7). 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.30 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 19.40 Stilius. Vei-
dai. Ved. 20.25 Perlas. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Mūsų dienos – kaip šven-
tė. Pertraukoje – 21.55 Perlas. 22.30 
Legendos. 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(6/1) (kart.) (N-7). 

Penktadienis, liepos 5 d. 
9.00 Kobra 11 (165) (kart.) (N-

7). 10.00 Longino ietis (3) (kart.) (N-7). 
11.00 LRT vasaros studija. 12.00 Na-
melis prerijose (92). 13.00 Emigrantai. 
Socialinės dokumentikos laida (kart.). 
14.00 Žinios. 14.20 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 Laba 
diena, Lietuva. 16.00 Lietuvos pirminin-
kavimo ES Tarybai atidarymo renginys. 
16.45 Laba diena, Lietuva. 17.15 Atgal 
į žemėlapį. LRT dok. f. 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.45 Detek-
tyvo meistrai. Frosto prisilietimas (28) 
(N-7). 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
21.00 Duokim garo! Pertraukoje – 21.55 
Perlas. 23.00 Detektyvo meistrai. Fros-
to prisilietimas (28) (kart.) (N-7). 0.45 
Jurgos Šeduikytės akustinis koncertas. 

Šeštadienis, liepos 6 d. 
6.00 Stilius. Namai (kart.). 6.35 

Stilius. Veidai (kart.). 7.15 Nacionali-
nė paieškų tarnyba (kart.). 8.30 Gim-
toji žemė. 9.00 Premjera. Aivenhas 
(31). 9.25 Džeronimas (2/17). 9.50 
Aviukas Šonas (2/8). 10.00 Gusta-
vo enciklopedija. 10.30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 11.30 Tūkstan-
tmečio datos. 12.00 Lietuvos Valsty-
bės diena. Iškilmingas Valstybės vė-
liavos ir istorinės vėliavos pakėlimas. 
12.30 Valstybės diena. Šv. Mišių tie-
sioginė transliacija iš Vilniaus arkika-
tedros. 13.30 Premjera. Epochų žen-
klai. Žemaitijos krikšto 600 metų jubi-
liejui. Dok. f. 14.00 Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės Valdovų rūmų atida-
rymo iškilmės. 15.30 Tūkstantmečio 
datos. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Sveikinimų koncer-
tas. 18.45 Detektyvo meistrai. Frosto 
prisilietimas (29) (N-7). 20.25 Perlas. 
20.30 Panorama. 21.00 Teatralizuotas 
koncertas „Opera atsiveria Valdovų rū-
muose“. 22.30 14,99 euro. Komedija. 
Prancūzija, 2007 m. (N-14). 

Sekmadienis, liepos 7 d. 
6.00 Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto 

suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo aka-
demija. 9.00 Tara Dankan (21). 9.25 
Džeronimas (2/18). 9.50 Aviukas Šo-
nas (2/9). 10.00 XI vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – pasaulis“. 
4 d. 12.00 Didieji Žemaičių Kalvarijos 
atlaidai. 14.00 Detektyvo klasika. Pri-
siminimai apie Šerloką Holmsą (3, 4) 
(N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 16.45 Afrika.Lt. 
Dokumentinė realybė. 2 dalis. 17.45 
Septynios Kauno dienos. 18.30 Sti-
lius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 
20.30 Panorama. 20.45 Europos bal-
sas. 20.50 Savaitė. 21.15 Premjera. 
Rygos kariai. Istorinis f. Latvija, 2007 
m. (N-7). (Subtitruota). 23.35 Koncer-
tas „Joninių sostinė – Šventoji“. 

Pirmadienis, liepos 1 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Kem-

piniukas Plačiakelnis (22) (kart.). 7.30 
Simpsonai (10) (kart.) (N-7). 8.00 Mei-
lės triumfas (30) (N-7). 9.00 Meilės sū-
kuryje (1678). 10.05 Be namų (41) (N-
7). 11.00 Greitis 2. Laivo užgrobimas. 
Veiksmo f. JAV, 1997 m. (N-7). 13.40 
Drakonų medžiotojai (21) (N-7). 14.10 
Meškiukai Gamiai (7). 14.40 Kempi-
niukas Plačiakelnis (23). 15.10 Simp-
sonai (11) (N-7). 15.40 Natalija (106) 
(N-7). 16.40 Ašarų karalienė (56) (N-
7). 17.40 Beatos virtuvė. 18.45 TV3 
žinios. 19.15 Virtuvė (12) (N-7). 19.50 
Žiūrėk! Geras! (N-7). 21.00 Meilės tri-
kampis (5) (N-7). 21.40 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Vestuvių muzikantai (1) (N-
7). 23.00 Sunkus sprendimas. Kome-
dija. JAV, 1997 m. (N-14). 0.55 Eure-
ka (3) (N-7). 1.45 Choras (17) (N-7). 
2.40 Penktadienio vakaro žiburiai (39) 
(N-7). 3.25 Firma (17) (N-14). 

Antradienis, liepos 2 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Kem-

piniukas Plačiakelnis (23) (kart.). 7.30 
Simpsonai (11) (kart.) (N-7). 8.00 Mei-
lės triumfas (31) (N-7). 9.00 Meilės 
sūkuryje (1679). 10.05 Be namų (42) 
(N-7). 10.55 Virtuvė (12) (kart.) (N-
7). 11.30 Žiūrėk! Geras! (N-7). 12.35 
Transformeriai. Praimas (1). 13.10 Ne-
paprastas pasaulis (5). 13.40 Drako-
nų medžiotojai (22) (N-7). 14.10 Meš-
kiukai Gamiai (8). 14.40 Kempiniukas 
Plačiakelnis (24). 15.10 Simpsonai 
(12) v 15.40 Natalija (107) (N-7). 16.40 
Ašarų karalienė (57) (N-7). 17.40 Be-
atos virtuvė. 18.45 TV3 žinios. 19.15 
Virtuvė (13) (kart.) (N-7). 19.50 Žiū-
rėk! Geras! (N-7). 21.00 Meilės tri-
kampis (6) (N-7). 21.40 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Pabėgimo karaliai (3) (N-
14). 23.00 Raudonasis erelis. Nuoty-
kių f. Ispanija, 2011 m. (N-7). 1.25 Eu-
reka (4) (N-7). 2.15 Choras (18) (N-7). 
3.05 Penktadienio vakaro žiburiai (40) 
(N-7). 3.55 Firma (18) (N-14). 

Trečiadienis, liepos 3 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Kem-

piniukas Plačiakelnis (24) (kart.). 7.30 
Simpsonai (12) (kart.) (N-7). 8.00 Mei-
lės triumfas (32) (N-7). 9.00 Meilės 

sūkuryje (1680). 10.05 Be namų (43) 
10.55 Virtuvė (13) (kart.) (N-7). 11.30 
Žiūrėk! Geras! (N-7). 12.35 Transfor-
meriai. Praimas (2). 13.10 Nepapras-
tas pasaulis (6). 13.40 Drakonų me-
džiotojai (23) (N-7). 14.10 Meškiukai 
Gamiai (9). 14.40 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (25). 15.10 Simpsonai (13) 
(N-7). 15.40 Natalija (108) (N-7). 16.40 
Ašarų karalienė (58) (N-7). 17.40 Be-
atos virtuvė. 18.45 TV3 žinios. 19.15 
Virtuvė (14) (N-7). 19.50 Žiūrėk! Ge-
ras! (N-7). 21.00 Meilės trikampis (7) 
(N-7). 21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Vikingų loto. 22.05 Ryšys (9) (N-14). 
23.05 Superaudra Sietle. Veiksmo f. 
JAV, 2012 m. (N-14). 1.00 Eureka (5) 
(N-7). 1.50 Choras (19) (N-7). 2.40 
Penktadienio vakaro žiburiai (41) (N-
7). 3.30 Firma (19) (N-14). 

Ketvirtadienis, liepos 4 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Kem-

piniukas Plačiakelnis (25) (kart.). 7.30 
Simpsonai (13) (kart.) (N-7). 8.00 Mei-
lės triumfas (33) (N-7). 9.00 Meilės 
sūkuryje (1681). 10.05 Be namų (44) 
10.55 Virtuvė (14) (kart.) (N-7). 11.30 
Žiūrėk! Geras! (N-7). 12.35 Transfor-
meriai. Praimas (3). 13.10 Nepapras-
tas pasaulis (7). 13.40 Drakonų me-
džiotojai (24) (N-7). 14.10 Meškiukai 
Gamiai (10). 14.40 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (26). 15.10 Simpsonai (14) 
(N-7). 15.40 Natalija (109) (N-7). 16.40 
Ašarų karalienė (59) (N-7). 17.40 Be-
atos virtuvė. 18.45 TV3 žinios. 19.15 
Virtuvė (15) (N-7). 19.50 Žiūrėk! Ge-
ras! (N-7). 21.00 Meilės trikampis (8) 
(N-7). 21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Aferistas (7) (N-7). 23.00 K2. Nuoty-
kių drama. D.Britanija, Japonija, 1991 
m. (N-14). 1.15 Eureka (6) (N-7). 2.05 
Choras (20) (N-7). 3.00 Penktadienio 
vakaro žiburiai (42) (N-7). 3.45 Firma 
(20) (N-14). 

Penktadienis, liepos 5 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Kem-

piniukas Plačiakelnis (26) (kart.). 7.30 
Simpsonai (14) (kart.) (N-7). 8.00 Mei-
lės triumfas (34) (N-7). 9.00 Meilės 
sūkuryje (1682). 10.05 Be namų (45) 
(N-7). 10.55 Virtuvė (15) (kart.) (N-
7). 11.30 Žiūrėk! Geras! (N-7). 12.35 
Transformeriai. Praimas (4). 13.10 Ne-
paprastas pasaulis (8). 13.40 Drako-
nų medžiotojai (25) (N-7). 14.10 Meš-
kiukai Gamiai (1). 14.40 Kempiniukas 
Plačiakelnis (1). 15.10 Simpsonai (15) 
(N-7). 15.40 Natalija (110) (N-7). 16.40 
Ašarų karalienė (60) (N-7). 17.40 Be-
atos virtuvė. 18.45 TV3 žinios. 19.15 
Anapus tvoros. Animacinė komedija. 
JAV, 2006 m. 20.55 Karalius Ralfas. 
Komedija. JAV, 1991 m. (N-7). 22.55 
Narsioji širdis. Veiksmo f. JAV, 1995 
m. (N-14). 2.25 Raudonasis erelis. 
Nuotykių f. Ispanija, 2011 m. (N-14). 

Šeštadienis, liepos 6 d. 
6.10 Teleparduotuvė. 6.25 Už-

burtoji fleita. Animacinis f. JAV, 1994 
m. 7.20 Anapus tvoros. Animacinė 
komedija. JAV, 2006 m. 9.00 Delgas. 
Animacinis nuotykių f. JAV, 2008 m. 
10.45 Trys vyrai ir mažoji dama. Ro-
mantinė komedija. JAV, 1990 m. 12.50 
Kaimiečiai Beverlyje. Komedija. JAV, 
1993 m. 14.45 Eragonas. Fantastinis 
nuotykių f. JAV, 2006 m. (N-7). 16.50 
Audros karys. Nuotykių f. JAV, 2006 
m. (N-7). 18.35 Eurojackpot. Loterija. 
18.45 TV3 žinios. 19.00 Daug vargo 
dėl pinigų. Veiksmo komedija. JAV, 
2012 m. (N-7). 20.50 Tautiškos gies-
mės giedojimas. 21.05 Tai bent ma-
mytė! Komedija. JAV, 2007 m. (N-7). 
22.55 Baltoji grafienė. Romantinė dra-
ma. JAV, D.Britanija, 2005 m. (N-7). 
1.35 Sunkus sprendimas. Komedija. 
JAV, 1997 m. (N-14). 

Sekmadienis, liepos 7 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (23). 7.30 Ant bangos 
(32). 8.00 Skunk Fu (43, 44). 8.30 Mo-
derni šeima (13). 9.00 Begalinė istori-
ja (6). 10.00 Limonadinė burna. Filmas 
šeimai. JAV, 2011 m. 12.15 Priesko-
nių princesė. Romantinė drama. JAV, 
D.Britanija, 2005 m. (N-7). 14.10 Nuo-
taka ir prietarai. Romantinė komedija. 
JAV, D.Britanija, 2004 m. (N-7). 16.35 
Aferistas (7) (kart.). 17.35 Kobra 11 (4) 
(N-7). 18.45 TV3 žinios. 19.00 Drako-
nų kova. Evoliucija. Fantastinis trileris. 
JAV, Honkongas, 2009 m. (N-7). 20.40 
Mano miesto šventė su TV3! 22.00 
Svynis. Kriminalinė drama. D.Britanija, 
2012 m. (N-14). 0.15 Superaudra Sie-
tle. Veiksmo f. JAV, 2012 m. (N-14). 

Pirmadienis, liepos 1 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Na, 

palauk! (9, 10) (kart.). 6.50 Žuviukai 
burbuliukai (14). 7.20 Auklė (29) (kart.). 
7.50 Farų šeima (7) (N-7). 8.50 Nuo... 
Iki.... 9.45 Havajai 5.0 (4) (kart.) (N-7). 
10.50 Skorpionų karalius (kart.) (N-7). 
12.55 Didžioji sėkmė (39). 13.25 Ma-
dagaskaro pingvinai (3). 13.55 Mažie-
ji Tomas ir Džeris I (13). 14.25 Auklė 
(30). 15.00 Tūkstantis ir viena naktis 
(63) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.20 Namai, kur šir-
dis (16). 20.05 Tikras gyvenimas. Su-
sigrąžinta meilė. 21.00 Farai (N-14). 
22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminali-
nė Lietuva (N-7). 22.35 VAKARO SE-
ANSAS. Grėsminga žemė. Veiksmo f. 
JAV, 1994 m. (N-14). 0.40 Farų šeima 
(7) (kart.) (N-7). 1.35 Vampyro dieno-
raščiai (2) (N-14). 

Antradienis, liepos 2 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (16) (kart.). 6.50 Žuviukai 
burbuliukai (15). 7.20 Auklė (30) (kart.). 
7.50 Farų šeima (8) (N-7). 8.50 Nuo... 
Iki.... 9.45 Tikras gyvenimas. Susigrą-
žinta meilė (kart.). 10.50 Žavusis prin-
cas. Romantinė komedija. JAV, 2001 
m. (kart.) (N-7). 12.55 Didžioji sėkmė 
(40). 13.25 Madagaskaro pingvinai (4). 
13.55 Mažieji Tomas ir Džeris II (14). 
14.25 Auklė (31). 15.00 Tūkstantis ir 
viena naktis (64) (N-7). 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-
7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Na-
mai, kur širdis (17). 20.05 Tikras gyveni-
mas. Išgalvota žmona. 21.00 Farai (N-
14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kri-
minalinė Lietuva (N-7). 22.35 VAKA-
RO SEANSAS. PREMJERA. Naktinis 
pardavėjas. Trileris. Rusija, 2005 m. (N-
14). 0.25 Farų šeima (8) (kart.) (N-7). 
1.20 Vampyro dienoraščiai (3) (N-14). 

Trečiadienis, liepos 3 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (17) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (16). 7.20 Auklė (31) 
(kart.). 7.50 Farų šeima (9) (N-7). 8.50 
Nuo... Iki.... 9.45 Tikras gyvenimas. Iš-
galvota žmona (kart.). 10.45 Saldi nuo-
dėmė (7, 8) (N-7). 11.40 Plikis ir ponia 
(N-7). 12.55 Didžioji sėkmė (41). 13.25 
Madagaskaro pingvinai (5). 13.55 Ma-
žieji Tomas ir Džeris II (15). 14.25 Au-
klė (32). 15.00 Tūkstantis ir viena naktis 
(65) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.20 Namai, kur šir-
dis (18). 20.05 Tikras gyvenimas. Jo-
gilė ieško meilės. 21.00 Farai (N-14). 
22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminali-
nė Lietuva (N-7). 22.35 VAKARO SE-
ANSAS. Bučiuoti merginas. Trileris. 
JAV, 1997 m. (N-14). 0.55 Farų šeima 
(9) (kart.) (N-7). 1.50 Vampyro dieno-
raščiai (4) (N-14). 

Ketvirtadienis, liepos 4 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (18) (kart.). 6.50 Žuviukai 
burbuliukai (17). 7.20 Auklė (32) (kart.). 
7.50 Farų šeima (10) (N-7). 8.50 Nuo... 
Iki.... 9.45 mES Europa (kart.). 12.30 
Mažieji Tomas ir Džeris II (15) (kart.). 
12.55 PREMJERA. Dreikas ir Džošas 
(1). 13.25 Madagaskaro pingvinai (6). 
13.55 Mažieji Tomas ir Džeris II (16). 
14.25 Auklė (33). 15.00 Tūkstantis ir 
viena naktis (66) (N-7). 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos 
(N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 
Namai, kur širdis (19). 20.05 Tikras 
gyvenimas. Seserys. 21.00 Farai (N-
14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kri-
minalinė Lietuva (N-7). 22.35 Menta-
listas (19) (N-7). 23.35 Ties riba (7) (N-
14). 0.30 Farų šeima (10) (kart.) (N-7). 
1.25 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, liepos 5 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (19) (kart.). 6.50 Žuviukai 
burbuliukai (18). 7.20 Auklė (33) (kart.). 
7.50 Farų šeima (11) (N-7). 8.50 Nuo... 
Iki.... 9.45 Tikras gyvenimas. Seserys 
(kart.). 10.45 Slavianski bazar 2012 
(kart.). 12.55 PREMJERA. Dreikas ir 
Džošas (2). 13.25 Madagaskaro pingvi-
nai (7). 13.55 Mažieji Tomas ir Džeris II 
(17). 14.25 Auklė (34). 15.00 Tūkstantis 
ir viena naktis (67) (N-7). 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos 
(N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.15 
Viešbutis Grand Hotel (7) (N-7). 21.00 

Kriminalistai (3) (N-7). 22.00 PENKTA-
DIENIO BOMBA. Snaiperis 3. Veiks-
mo trileris. JAV, 2004 m. (N-14). 23.50 
PREMJERA. Išleistuvių naktis. Siau-
bo trileris. JAV, Kanada, 2008 m. (N-
14). 1.40 Mentalistas (19) (kart.) (N-7). 

Šeštadienis, liepos 6 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 7.20 Berniukas 
ir voveriukas (25). 7.45 Superdidvyrių 
komanda (3). 8.10 Ogis ir tarakonai 
(54). 8.35 Benas Tenas prieš ateivius 
(8). 9.00 Tomo ir Džerio pasakos (8). 
9.30 Na, palauk! (11, 12). 10.00 KINO 
PUSRYČIAI. Šnipų vaikučiai 3. Žaidi-
mo pabaiga. Nuotykių f. JAV, 2003 m. 
11.30 Šokis hip-hopo ritmu 3. Muziki-
nis f. JAV, 2010 m. (N-7). 13.40 Sutrikęs 
gangsteris. Komedija. Australija, JAV, 
1999 m. (N-7). 15.45 Renatos ir Deivio 
vestuvės. Meilės nublokšti. 17.45 Ha-
vajai 5.0 (5) (N-7). 18.45 Žinios. 19.15 
Viešbutis Grand Hotel (8) (N-7). 21.00 
SUPERKINAS. Drąsiaširdis. Veiks-
mo filmas. JAV, 2003 m. (N-7). 23.10 
Amerikietiškas pyragas 2. Romantinė 
komedija. JAV, 2001 m. JAV. (N-14). 
1.15 Farai (kart.) (N-14). 

Sekmadienis, liepos 7 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 7.20 Berniukas 
ir voveriukas (26). 7.45 Superdidvyrių 
komanda (4). 8.10 Ogis ir tarakonai 
(55). 8.35 Benas Tenas prieš ateivius 
(9). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį 
ir bites. 10.00 KINO PUSRYČIAI. Des-
pero nuotykiai. Animacinis f. Didžioji Bri-
tanija, JAV, 2008 m. 11.45 Katastrofos 
diena (1, 2) (N-7). 15.25 Mano didelės 
storos čigoniškos vestuvės. 17.45 Atei-
ties Lietuva. 18.45 Žinios. 19.00 Tele-
loto. 20.00 AUKSINIS SEKMADIENIO 
KINAS. Didžiosios motušės namai. 
Veiksmo komedija. JAV, Vokietija, 2000 
m. (N-7). 22.05 Naktys Rodantėje. Me-
lodrama. Australija, JAV, 2008 m. (N-
7). 0.10 Prieglobstis. Kriminalinis trile-
ris. JAV, 2010 m. (N-14). 

Pirmadienis, liepos 1 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (kart.) (N-7). 8.00 At-
sargiai – moterys! (kart.). 8.30 Tauro 
ragas (kart.) (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Amerikos pelkynai (N-7). 10.00 
Ekstrasensų mūšis (kart.) (N-7). 11.00 
Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Pa-
siklydusi širdis (N-7). 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) (N-7). 14.00 Lie-
jyklos gatvė (kart.) (N-7). 15.00 Men-
tai (N-7) 2010 m. 16.00 Ekstrasensų 
mūšis (N-7). 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 Liejy-
klos gatvė (N-7). 19.25 Milijonieriai. 
20.00 Žinios. 20.25 Gyvenimo spal-
vos. 21.25 Koko prieš Šanel. Drama. 
Prancūzija, Belgija, 2009 m. (N-14). 
23.30 Karo vilkai. Žudikų karta (N-14). 
0.40 Sausas įstatymas: Mafijos gimi-
mas (N-14). 1.45 Tikras kraujas (N-
14). 2.50 – 5.59 Bamba (S). 

Antradienis, liepos 2 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (kart.) (N-7). 8.00 Pra-
juokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Nepažinta Airija (N-7). 10.00 
Mistinės istorijos (kart.) (N-7). 11.00 
Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Pa-
siklydusi širdis (N-7). 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) (N-7). 14.00 Lie-
jyklos gatvė (kart.) (N-7). 15.00 Men-
tai (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7). 17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos gatvė 
(N-7). 19.25 Milijonieriai. 20.00 Žinios. 
20.30 Žvaigždutės (N-7). 21.30 Užsi-
čiaupk! Komedija, kriminalinis. Pran-
cūzija, 2003 m. (N-14). 23.05 Karo 
vilkai. Žudikų karta (N-14). 0.15 Sau-
sas įstatymas: Mafijos gimimas (N-
14). 1.20 Tikras kraujas (N-14). 2.25 
– 5.59 Bamba (S). 

Trečiadienis, liepos 3 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (kart.) (N-7). 8.00 Pra-
juokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Juodosios Pietų Dakotos kal-
vos (N-7). 10.00 Svotai (kart.) (N-7). 
11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 
Pasiklydusi širdis (N-7). 13.00 Muchta-

ro sugrįžimas (kart.) (N-7). 14.00 Lie-
jyklos gatvė (kart.) (N-7). 15.00 Men-
tai (N-7) 2010 m. 16.00 Ekstrasensų 
mūšis (N-7). 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 Liejy-
klos gatvė (N-7). 19.25 Milijonieriai. 
20.00 Žinios. 20.25 Užkalnio 5 (N-7). 
21.25 Mergina su drakono tatuiruo-
te. Kriminalinė drama. Švedija, Dani-
ja, Vokietija, Norvegija, 2009 m. (N-
14). 0.20 Sausas įstatymas: Mafijos 
gimimas (N-14). 1.30 Tikras kraujas 
(N-14). JAV. 2.35 – 5.59 Bamba (S). 

Ketvirtadienis, liepos 4 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (kart.) (N-7). 8.00 Pra-
juokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Aukso ieškotojų kelias (N-7). 
10.00 Naujakuriai (N-7). 11.00 Kal-
bame ir rodome (N-7). 12.00 Pasikly-
dusi širdis (N-7). 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) (N-7). 14.00 Liejyklos 
gatvė (kart.) (N-7). 15.00 Mentai (N-
7) 2010 m. 16.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7). 17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos gatvė 
(N-7). 19.25 Milijonieriai. 20.00 Žinios. 
20.25 Muzikinė kaukė. 22.20 Pikokas. 
Drama, trileris. JAV, 2010 m. (N-14). 
0.00 Sausas įstatymas: Mafijos gimi-
mas (N-14). 1.05 Tikras kraujas (N-
14). JAV. 2.10 – 5.59 Bamba (S). 

Penktadienis, liepos 5 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (kart.) (N-7). 8.00 Pra-
juokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Rumunija (N-7). 10.00 Dakta-
ras Tyrsa (kart.) (N-7). 11.00 Kalba-
me ir rodome (N-7). 12.00 Pasikly-
dusi širdis (N-7). 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) (N-7). 14.00 Liejyklos 
gatvė (kart.) (N-7). 15.00 Mentai (N-
7) 2010 m. 16.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7). 17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos gatvė 
(N-7). 19.25 Milijonieriai. 20.00 Žinios. 
20.25 Pristatyti bet kokia kaina (N-7). 
21.25 RUSŲ KINAS. Meilė Niujorke. 
Romantinė komedija. JAV, Rusija, 
Ukraina, 2009 m. (N-7). 23.05 Ame-
rikietiškos imtynės (N-14). 0.05 Apie 
meilę ir kitus demonus. Drama. Kos-
ta Rika, Kolumbija, 2009 m. (S). 1.55 
– 5.59 Bamba (S).

Šeštadienis, liepos 6 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Pasitarkime (N-7). 8.00 Gyveni-
mo spalvos. (kart.). 9.00 Atsargiai – 
moterys!. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Ska-
nus pokalbis. 11.00 PREMJERA. Lie-
tuvos galiūnų čempionato I etapas. 
12.00 Žvaigždutės (kart.) (N-7). 13.00 
VRS kamera. 13.30 Milijonieriai. 14.00 
Prajuokink mane (N-7). 15.00 Svotai 
(N-7). 16.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 17.00 Pragaro virtuvė (N-7). 18.00 
Ekstrasensų mūšis (N-7). 19.00 Ver-
volfo medžioklė (N-7). 20.00 Žinios. 
20.20 Komikų klubas (N-7). 21.20 
MANO HEROJUS. Ašmenys. Veiksmo 
f. Jungtinė Karalystė, 2010 m. (N-14). 
23.05 AŠTRUS KINAS. Mirusiųjų sąra-
še – devyni. Siaubo trileris. JAV, 2010 
m. (S). 0.40 Pristatyti bet kokia kaina 
(kart.) (N-7). 1.40 – 5.59 Bamba (S). 

Sekmadienis, liepos 7 d. 
5.59 Programa. 6.00 Joyce Me-

yer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo. 
6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (kart.) 
(N-7). 8.00 Duok labas. 8.30 Tauro 
ragas (N-7). 9.00 Autopilotas. 9.30 
PREMJERA. Liutauro virtuvė. 10.00 
Mitų griovėjai (N-7). 11.00 Sveikatos 
kodas. 12.00 Plėšrūnai. Sidabrinė la-
šiša (N-7). 13.00 Nacionalinė loteri-
ja. 13.30 Milijonieriai. 14.00 Sveikini-
mai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 17.00 Daktaras Tyrsa (N-7). 18.00 
Mistinės istorijos (N-7). 19.00 Nauja-
kuriai (N-7). 20.00 Žinios. 20.20 MEI-
LĖS ISTORIJOS. Rosamunde Pilcher. 
Meilė horizonte. Romantinė drama. 
Vokietija, 2010 m. (N-7). 22.10 Pa-
grindinis įtariamasis (N-14). 23.10 Už-
sičiaupk! Kriminalinė komedija. Pran-
cūzija, 2003 m. (kart.) (N-14). 0.45 – 
5.59 Bamba (S). 
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Neįgaliųjų sportas Įvairenybės

Druskininkų socialinių pas-
laugų centre įvyko vasaros spor-
to šventė, kurią savivaldybė pa-
rėmė pagal Neįgaliųjų draugijos 
pirmininko Raimundo Tenenio 
perengtą projektą „Plėtra neįga-
liųjų sporto veikloje“. Prieš dau-
gelį metų R.Tenenis organizuo-
davo tokias šventes, tik jos tada 
vykdavo „Saulutės“ sanatorijoje. 

Draugijos taryba: Daiva Pet- 
rauskienė, Gema Vaišnorienė, 
Adolfas Tamulionis, Ramutė Sa-
veikienė, Nijolė Baburina ir vi-
sur suspėjanti Julija Čmukienė 
palaikė pirmininką, pasiskirs-
tė darbais. Sporto centro direk-
torius Julius Matulevičius mie-
lai padėjo neįgaliesiems. Cen-
tras rūpinosi medaliais, taurė-
mis, maitinimu. Taip pat skyrė 
ir visą sportinę įrangą, išskyrus 
bočią, kuriai reikiamas priemo-
nes atsivežė Vilkaviškio rajono 
neįgaliųjų draugijos komanda. 

Šventę pradėjo Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduoto-
jas Linas Urmanavičius. Jis pa-
sidžiaugė, kad neįgalieji yra ne-
abejingi sportui, kad aktyviai 
dalyvauja renginyje, palinkėjo 
sportinės sėkmės ir sveikatos. 
L.Urmanavičius visoms koman-
doms padovanojo kvietimus į 
Europos U-19 futbolo čempio-
nato, vyksiančio liepos 20 – rug-
pjūčio 1 d. Alytuje, Marijampo-
lėje ir Kaune, rungtynes. 

Į sporto šventę R.Tenenis pa-
kvietė aplinkinius kaimynus: 
Alytaus apskrities neįgaliųjų 
draugijų ir sutrikusio intelekto 
bendrijos „Viltis“ komandas, at-
vyko ir svečiai iš Birštono, Vil-
kaviškio, Lazdijų, Varėnos neį-
galiųjų draugijų. Komandas su-

Šventėje – daug gerų emocijų
darė iki 10-ties žmonių grupės. 
Individualiai užsiregistravusieji 
galėjo dalyvauti metimo į krep-
šį, smiginio, lėkštės metimo per 
lankus, pasagos ir bato mėty-
mo rungtyse. Salėje buvo mėto-
ma į krepšį. Bočią žaidė po vie-
ną draugijos komandą, o šaš-
kių turnyre dalyvavo ne dau-
giau kaip po 5 dalyvius. Kiekvie-
nos draugijos atstovas teisėjavo, 
stebėjo varžybų eigą. Žinoma, 
druskininkiečiai gausiai ir akty-
viai dalyvavo šventėje šeiminin-
kų teisėmis. 

Buvo gera žiūrėti į tuos lai-
mingus žmones, girdėti jų juo-
ką ir kartu bruzdėti šurmuly-
je. Visi kaip vienas džiaugėsi ir 
kalbėjo, kad jiems svarbiausia ne 
laimėti, bet susitikti, pabendrau-
ti, pasidalyti vargais, džiaugs-
mais, naujais įspūdžiais ir pa-
tirtimi. „Mes – šaunuoliai! Mes 
– jėga!“, – džiugiai užtvirtino 
kaimynė, Lazdijų r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ona Čer-
niauskienė. 

Išsiliejus emocijoms, teisė-
jams patvirtinus savo parašu 
protokolus, buvo suvesti rezul-
tatai. Daugiausia – 4 prizines 
vietas – iškovojo birštonietė Ire-
na Padriezienė. Pagal iškovotų 
vietų skaičių (6 prizinės vietos) 
pirmavo Vilkaviškio rajono neį-
galiųjų draugija. Alytaus apskri-
tis iškovojo 5, Birštono – 4 vietas. 

Mūsų senoliai teigia, jog pa-
saga neša laimę. Šioje rungtyje 
ir dalyvavo daugiausia metikų. 
O iš tiesų ji laimę atnešė labiau-
siai dėl renginio sėkmės išgyve-
nusiam R.Teneniui. Jis iškovo-
jo pirmąją vietą. Nors individu-
aliai druskininkiečiai daugiau 

prizinių vietų nelaimėjo, bet vi-
sur aktyviai dalyvavo ir džiau-
gėsi svečių pergalėmis. Suve-
dus visus sportinius rezultatus, 
I–III vietų laimėtojai apdovanoti 
medaliais, neįgaliųjų draugijos – 
padėkomis. Jas paruošė ir meniš-
kai apipavidalino Dalė Gaidytė-
Dulkienė ir Diana Lukošiūnaitė. 

„Savus“ palaikė, jiems sky-
rė muziką ir dainas Druskinin-
kų neįgaliųjų draugijos ansam-
blis „Rasa“, vadovaujamas Al-
gio Padegimo.

R.Tenenis, baigdamas šven-
tę, padėkojo visiems, prisidė-
jusiems prie jos organizavimo, 
dalyviams, svečiams, rėmėjams. 
Atsiprašė už nesklandumus ir iš-
reiškė viltį, kad šventės tęsis, kad 
prie jų prisijungs ir kitų savival-
dybių neįgaliųjų organizacijos.

Taurė „Neįgaliųjų sporto 
šventė 2013“, nepaisant pasiek-
tų laimėjimų, pasiliko pas šven-
tės organizatorius (pagal šven-
tės nuostatus.) 

alvyra GRėBLiūNiENė

Radviliškyje vyko tradicinė 
neįgaliųjų sporto šventė. Erdvio-
je sporto arenoje varžėsi Akme-
nės, Pakruojo, Šiaulių miesto, 
Kuršėnų, Šeduvos neįgaliųjų 
draugijų komandos, o taip pat 
vietos neįgalieji iš Aklųjų ir silp- 
naregių sąjungos, dienos užim-
tumo skyriaus, diabeto klubo 
,,Likimas“.

Rankų lenkimo rungtyje 
neįveikiamas buvo L.Garmus 
(Radviliškis). Moterų grupė-

Varžybose – komandinė 
radviliškiečių pergalė

je niekas neprilygo stipruolei 
A.Lideikienei iš Kuršėnų. 

Mėtant baudas taikliausias 
buvo A.Trumpis (Pakruojis). 
Moterys vyrams irgi nenusilei-
do. Pirmą vietą užėmė I.Pocienė 
(Pakruojis).

Smiginio rungtyje I vietą užė-
mė A.Geraimas (Akmenė), o mo-
terų grupėje taikliausiai ,,šau-
dė“ E.Adomaitienė (Kuršėnai 
Hel-pongas – sudėtinga sporto 
šaka, bet ją geriausiai ,,sutram-

dė“ V.Pučkus (Pakruojis). Mote-
rys pat noriai demonstravo savo 
rankos tikslumą. Aukso meda-
lį pelnė S.Žąsinienė (Akmenė). 
Komandinėje estafetės rungtyje 
I vietą iškovojo Kuršėnų ,,Atgai-
va“, antrą užėmė diabeto klubas 
,,Likimas“, o Pakruojo komanda 
liko trečia.

Šachmatais geriausiai žai-
dė Akmenės komandos na-
rys A.Markevičius. Moterų 
grupėje pirmąją vietą užėmė 

V.Jurgaitienė (Radviliškis).
Šaškių rungtyje užtikrintai 

nugalėjo radviliškietė R.Gelum-
bauskienė. Tarp vyrų neįveikia-
mas buvo V.Igaris (Akmenė). 
Daugiausiai medalių susižėrė ir 
gražuolę taurę pelnė Radviliškio 
r. neįgaliųjų draugijos komanda. 
Antra likusi Akmenės komanda 
bei Kuršėnų ,,Atgaiva“, iškovoju-
si trečią vietą, taip pat apdovano-
tos taurėmis.

Dabar visų mintys nukreiptos 
į liepos 19 d. Kaune vyksiančias 
6-ąsias Lietuvos neįgaliųjų sporto 
žaidynes. Ten vėl susitiks dauge-
lis Šiauliuose, Pakruojyje bei Ra-
dviliškyje matytų sportininkų.

Sigitas PUODŽiUKaS 

Radviliškio komanda atidarymo metu.Dešinėje – rankų lenkimo rungties nugalėtojas L.Garmus.

Neįprasta sporto šaka – pasagos metimas. 

Šaškių turnyras. 

Lynu virš Didžiojo 
kanjono

Garsus lyno akrobatas Nikas Va-
lenda sekmadienį be apsaugos lynu 
perėjo vieną giliausių pasaulyje Di-
dįjį kanjoną Arizonos valstijoje. Iki 
šiol tokio triuko dar niekas nebu-
vo atlikęs. 5 cm storio plieninis ly-
nas buvo ištemptas 457 m aukštyje 
virš atokaus Didžiojo kanjono ruožo, 
rajone, kur gyvena navahų genties 
indėnai. N.Valenda prisipažino dar 
niekada nėjęs lynu tokiame aukš-
tyje. 427 m nuotoliui įveikti jam pri-
reikė 22 min. 54 sek. Akrobatas pri-
sipažino, jog eiti buvo sunku dėl la-
bai stipraus vėjo. Sumanymas per-
eiti Didįjį kanjoną kilo dar 2008 m., 
bet tik neseniai N.Valendai pavyko 
gauti navahų genties sutikimą. „Pa-
sivaikščiojimą“ virš Didžiojo kanjo-
no jis paskyrė savo proseneliui Kar-
lui Valendai, kuris žuvo 1978 m. Pu-
erto Rike, eidamas lynu, ištemptu 
tarp dviejų pastatų.

Bjauriausias 
pasaulyje šuo

Biglio, bokserio ir baseto mišrū-
nas didžiule galva laimėjo kasmet 
JAV Kalifornijos valstijoje vykstantį 
Pasaulio bjauriausių šunų konkursą. 
Ketverių metų Volis iš Kalifornijos, į 
konkursą patekęs paskutinę minu-
tę, buvo išrinktas neišvaizdžiausiu 
šunimi iš 30 pretendentų. Pastarai-
siais metais šio konkurso nugalėto-
jo titulu džiaugėsi kinų kuoduotieji, 
čihuahua arba šių veislių mišrūnai. 
Teisėjai teigė, jog jiems didelį įspū-
dį padarė Volio keista krypuojan-
ti eisena. Keturkojis laimėjo 1 500 
JAV dolerių. 

Naujieji tostai
Didžiosios Britanijos karališkųjų 

karinių jūrų pajėgų vadovybė už-
draudė kai kuriuos tradicinius tos-
tus, kuriuos jūreiviai kasdien skel-
bia vakarieniaudami. Jūreiviška tra-
dicija kiekvieną vakarą skelbti tam ti-
krą tostą gyvuoja šalyje jau daugiau 
kaip 200 metų. Vadovybės sprendi-
mas susijęs su tuo, kad per pasta-
ruosius 20 metų padaugėjo karališ-
kosiose karinėse jūrų pajėgose tar-
naujančių moterų. Be to, nauji tos-
tai turi „atspindėti kultūrinius poky-
čius“. Antradieniais būdavo skelbia-
mas tostas „Už mūsų žmonas ir myli-
mąsias“, po kurio paprastai skambė-
davo frazė „Ir tegul jos niekada ne-
susitinka“. Dabar jis pakeistas tostu 
„Už mūsų šeimas“. Šeštadienio tos-
tas „Už mūsų vyrus“ pakeistas tostu 
„Už mūsų jūreivius“. Tostai, skelbia-
mi kitomis savaitės dienomis, liko 
nepakeisti. 

Autorės nuotr.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Tęsiame konkursą „Laiko ženklai“ 
Mieli skaitytojai, labai džiaugiamės, kad aktyviai dalyvaujate konkurse. Vis dar gauname daug 
nuotraukų, todėl nusprendėme šį konkursą pratęsti iki rudens. Primename, kad kokybiškų, spaudai 
tinkančių nuotraukų lauksime el. paštu redakcija@biciulyste.lt. Siųsdami nuotraukas būtinai nu-
rodykite savo vardą ir pavardę bei iš kur esate. Sugalvokite ir nuotraukos pavadinimą.

Nuotraukų konkursui 
„Laiko ženklai“ 

 Iš ciklo „Vasaros spalvos“. 
Kam tos rožės, kai bulvės žydi... 

Rasos Skeiverienės nuotr. 

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

o

Sustokim! Tik ne po medžiu,
Po pačiu dangum sustok, meldžiu.
Lai nuplaus kaltus ir nekaltus
Iškilmingas vasaros lietus.

D.Urnevičiūtė

Trumpos birželio dienos. Ne-
spėja išblėsti saulėlydžio žara, o 
ryto aušra jau šviesos šilką tie-
sia. Į žmonių žemę ateina diena.

Viltis, užrakinusi savo na-
mus, langus ir duris, išskuba į 
kelią. Tik įsileiskite ją, žmonės, 
priglauskit, kad nebijotų būt 
išvejama. Per vidudienio tylą, 
kada net paukščiai aptingę nu-
tyla, išleidžiu ir aš savąsias min-
tis po laukus paklajoti. Prašau 
prie miško baltųjų berželių su-
stoti. Ten aš savo svajonių na-
melį turiu, pastatytą iš smilgų 

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

o

Prie kūrybos 
šaltinio

Prasidėjusi vasara atnešė 
daug saulės ir šilumos. Ilgokai 
nebuvę kartu, Jurbarko neįga-
liųjų klubo „Svaja“ nariai nutarė 
susiburti draugėn. Vasaros suti-
kimui jau antrus metus iš eilės 
buvo pasirinkta B.Jancevičienės 
sodyba. Joje susirinkusiųjų ei-
lės apie vasarą, smagios dai-
nos, šmaikščios mįslės ir įdo-
mios užduotys nuteikė malo-
niai, o kai kas net prajuokino 
iki ašarų. Pasak „Svajos“ klubo 
pirmininkės Z.Bartusevičienės, 
viešnagė gerosios sodybos šei-
mininkės Birutės namuose, ko 
gero, jau taps tradicine. Ne vie-
nas svajietis minėjo, kad šiuos 
namus supa tokia gera aura, 
jog juose norisi būti ir būti. Be-
veik visą dieną pabendravę, pa-
sidaliję ne tik džiaugsmais, bet 
ir rūpesčiais, smagūs neįgalieji 
namo patraukė tik vakarop. Per 
žiemą išbuvus namuose, norė-
josi nuvykti kur nors ir toliau. 
Tad birželio 14-ąją grupė „Sva-
jos“ klubo narių išsirengė į pa-
žintinę kelionę po kaimyninį Ša-
kių rajoną. Pirmiausia apsilan-
kė Gelgaudiškio dvare. Jau se-

niai masino jame įrengtas teat- 
ralizuotas takas. Visus pasiti-
kęs Vaiduoklis papasakojo dva-
ro istoriją. O susitikimai su se-
noviniais drabužiais vilkinčiais 
medžiotojais, kurie net leido 
pašaudyti ir pavaišino, sužavė-
jo ne vieną. Baudžiauninkai pa-
vaišino naminiu sūriu, o ponais 
persirengę dvaro darbuotojai vi-
siems sočiai pripylė pagal seno-
vinį receptą pagamintos giros ir 

„Svajos“ vasaros džiaugsmai

apdalino keptomis spurgytėmis. 
Šokiai ir dainos įtraukė į links-
mą sūkurį.

Iš Gelgaudiškio „Svajos“ na-
riai nuvyko į Zyplių dvarą, kur 
susipažino su jo istorija, apžiū-
rėjo menes, įvairias ekspozicijas. 
Štai taip smagiai prasidėjo „Sva-
jos“ klubo narių vasara. Išvykų 
bus ir dar daugiau.

Onutė ČiRViNSKiENė
Jurbarkas

Kas atkėlė ilgesiui 
vartus?

aukštų, su pakalnučių lapų sto-
gu. Daug ten paukščių, gėlių. Že-
muogių pievelę turiu. Ten vai-
kystei vėjas lingę supa. Paukščio 
plunksna nukrenta trapi ir pla-
kasi prie kojų lyg žolė ar lietaus 
lašeliai šilti.

Reikia keltis. Reikia. Atmetu 
apklotą slėgusį kūną. Sėdu į savo 
gyvenimo ratus, važiuoju į die-
nos šventę ir su tavim, žmogau, 
kalbuos. Kelyje sutinku palange 
ropojančią boružę. Tą pačią, kur 
kadais saujoje laikiau ir į laisvą 
erdvę mintimis skridau. Tas ma-
žytis vabalėlis – Dievo dovanėlė 
tuščiam kely.

Suprantu gyvenimo didybę, 
grožį. Kas man leista, kas užgin-
ta. Ir labai bijau, kad šviesiausio 
iš manęs nebūt atimta. Už lan-
go klykauja paukščiai, skrisda-
mi į vasaros gojus. Krenta ryto 
rasa, kaip ašara skaidri. Žinau – 
aš jau niekur nenuskrisiu, bet vis 
tiek žmogus stebuklu tiki.

Jau neprisimenu, kas įlei-
do ilgesį į mano sielą. Kas atkė-
lė jam vartus. Bet bėgantis lai-
kas prarijo tą jausmą saulėtą, že-
muogių pievelę, smilgų namus. 
Tik Dangaus gelmė, lyg veidro-
džio stiklas, atspindi tai, kas at-
rodė užmiršta ir išsiginta.

Kol su tavim, bičiuli, kalbė-

jau, diena praėjo. Vakaras su-
glaudė žiedų lapus. Matai, bi-
čiuli, antai per horizontą – rugia-
gėlių slenkstį, saulė jau grimzta 
vakaruos.

Mąstau, kurgi aš mintim le-
kiu, skubu. Susvyruoja laiko 
įtemptas lynas. Ištiesk, bičiuli, 
ranką, kai pamatysi, kad kren-
tu. Reikia į save sugrįžti. Reikia 
namo pareiti. Reikia tave, bičiu-
li, paklausti, kaip tau sekasi die-
nas vasaros leisti? O laimės ir 
džiaugsmo jose ar daug? Neži-
nau, gal atsakysi – rūpestėliai, 
darbelių kalnai. O gal mes to kal-
no papėdėj prisėskim? Te kojos 
pailsi ir galva nuo minčių. Čia 
taip gražu ir sielai ramu. Regi, 
bičiuli, koks vakaras, kai širdy-
je tarsi erškėtis dega. Norėtųs, 
kad dienos grįžtų, kai tikėjai, kad 
rytoj bus geriau. Dabar jau taip 
nesakau. Bet yra žinojimas, kad 
aukštai ir toli, anam krante, mel-
džias kažkas už tave, už mane. 

Saulė jau nugrimzdo, nu-
sirengus šviesos drabužėlius, 
nakčiai ir mėnuliui įteikusi nuo 
Dangaus raktus. Tebūna Jūsų, 
bičiuliai, rytojus viltingas ir gra-
žus. Tenulyja kūno skaudulius 
šiltas vasaros lietus.

Stefanija FEDULaitė
Panevėžys 

Kai iš saulės  
atbėgsi
Neramu 
Neįžiūrimo paukščio 
Sparnų šešėlyje
Stovėti,
Dėl tavęs neramu, 
Kad iš saulės atbėgsi
Su vilnijančiom žiedynų jūrom
Akyse,
Drąsiai plakančia širdimi,
Dar nė karto 
Nepritrūkęs šviesos
Giedrame savo laike
Ir rasi
Tamsų 
Neįžiūrimo paukščio
Šešėlį,
Mano žvilgsnyje, –
Nors paukštis
Bus
Jau kada
Nuskridęs...

Prie to paties  
kelio
Vis stovi
Prie to paties kelio,
Vis lauki
Ir šitas laukimas
Nevirsta kankyne,
Greičiau
Tampa įpročiu ----

Pasipuoši viltimi,
Išsiruoši 
Lyg į pirmą pasimatymą
Su tuo –
Kas dar bus.
(Ar jau nieko...?)

Po vakaro saule
Tarsi mergaitė
Grįžusi
Iš pirmo bučinio šventės,
Diena nuraudo
Po avietine vakaro saule.
Žmonės kalbėjo,
Kad ryt bus vėjuota, –
Nesinorėjo 
Jais 
Tikėti. 

-------------------
Tylos upe
Minčių valtele 
Iries tolyn
Nuo būties krantų.
Nemėginsiu
Tavęs sulaikyti,
Žinau
Nori pabūti su savimi –
Savimi.

-------------------
Kaptelėjo
Saulės lašas,
Pumpuras
Nubėgo jo pasitikti.
Juodoje medžio žievėje
Liko žalios pėdelės.

-------------------
Gyvenimą
Užpūsdamas čia,
Įžiebdamas ten,
Laikas
Pasiliekančius 
Prislegia tuštuma,
Kuri nėra besvorė.
Regis, jau užtenka išminties –
Susitaikyti,
Bet nebeužtenka jėgų.

-------------------
Kai aš ieškojau
Tavo akių, meile,
Tu nusisukai.
Kai tu vijaisi mane 
Ir šaukei vardu –
Negirdėjau
(Ar tik apsimečiau, kad 
negirdžiu...?)

Užklok mane tyla
Užklok mane jaukia, švelnia tyla
Ir gero miego nakčiai palinkėk,
Nebesapnuoju nieko jau kada,
Bet krūpčioja širdis tamsoj vis tiek. 

Tylėt sunku, prabilti – juo labiau,
Bent viziją gyvenimo grąžink...
Kurią dar angelo akim mačiau,
Tikėdama ne kuo kitu – tavim.

Užklok mane tyla tarsi sparnais,
Atleisk, ko sau atleisti negaliu.
Kai vaikščiosi šviesiais žvaigždžių  
                                                     šlaitais,
Apšviesk klaidžius žmogaus minčių  
                                                     kelius. Svajūnė GRitKUViENė

„Svajos“ klubo nariai vasarą pradėjo turiningomis išvykomis.
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