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Ar kada nors susimąstė-
te, koks yra globos na-
mų garsas? Tyla. Šlepe-
čių šlepsėjimas. Durų 
girgžtelėjimas. Vėl tyla. 
Negarsus pokalbis, kar-
tais – net nedrąsi daina... 
Kaip jaučiasi žmogus, gy-
vendamas tokioje atmos-
feroje, kokia yra jo kas-
dienybė? 
Tai pabandė perteikti 
Lietuvos neįgaliųjų fo-
rumas (LNF), sostinė-
je surengtame renginyje 
„Kultūros naktis“ pakvie-
tęs užsukti į „Izobatorių“.   

Tolerancijos link

(nukelta į 5 psl.)

Prieš 20 metų susikūręs 
„Spalvų muzikos“ orkes-
tras, vadovaujamas šei-
myninio dueto Romu-
aldo ir Valerijos Brūz-
gų – pirmasis sutrikusio 
intelekto žmonių muzi-
kinis kolektyvas. „Mūsų 
tikslas – rodytis visuo-
menei, nes kas iš to, kad 
mes labai gražiai grosi-
me tarp keturių sienų. 
Misija – kuo jaunesnia-
me amžiuje supažindin-
ti vaikus su negalią tu-
rinčiais žmonėmis, kad 
vaikai žinotų, jog tokie 
žmonės ne tik yra, bet ir 
gali kažko pasiekti, būti 
naudingi“, – teigia orkes-
tro vadovas.
Romualdo ir Valerijos 
Brūzgų vadovaujamas 
„Spalvų muzikos“ orkes-
tras pažįstamas  ir pri-
pažintas ne tik Lietuvo-
je. Orkestro muzikantai 
gali pasigirti, kad nuga-
lėjo nacionaliniame kon-
kurse „Handinnov Euro-
pe 2008“ Prancūzijoje. 
2011 m. orkestras išlei-
do pirmąjį kompaktinį 
diską „Muzikinis kalei-
doskopas“. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

„Kultūros naktyje“ – meniškas raginimas 
atkreipti dėmesį į gyvenimą globos namuose 

Monotoniška globos 
namų gyventojų 

kasdienybė 
Kodėl izobatorius? Pasak LNF 

administracijos direktorės Hen-
rikos Varnienės, šis žodis – aliu-
zija į tai, kad didelės, į ligonines, 
fabrikus panašios globos įstaigos 
primena izoliatorių (taip buvo 
pokaryje vadinami vaikų namai), 
arba kitaip tariant, tapatybės in-
kubatorių. Dėžę, bunkerį prime-
nančiame statinyje, kuris, kaip 
rašoma parodos pristatyme, sim-
bolizuoja vienišumo, atskirties ir 
tapatybės nykimo jausmą, pati-
riamą gyvenant globos namuo-
se, buvo rodomi nespalvoti vaiz-
do kadrai iš socialinėse įstaigose 
gyvenančių neįgaliųjų kasdieny-
bės. Šiuos nuotraukos – Dariaus 
Chmieliausko fotografijų paro-
dos „Tapatybės iliuzija“ (po Lie-

tuvą keliaujančio parodų ciklo, 
kviečiančio kritiškai pažvelgti į 
institucinės globos sistemos įsi-
tvirtinimą Lietuvoje ir pokyčių 
būtinumą) tęsinys. Fotografijas 
papildė nesurežisuoti globos na-

mų kasdienos garsai. 
Pasak H. Varnienės, malo-

niai nustebino praeivių reakcija 
į nuotraukas: „Nesulaukėme nė 
vieno neigiamo atsiliepimo, pa-
sipiktinimo kupinų žodžių, ste-

reotipinės kritikos, kaip iki šiol 
vis dar įprasta kalbant negalės 
tematika. Buvo reagavusių gana 
emocingai, kai kurie klausinė-
jo, iš kur šios nuotraukos – gal 
iš kalėjimo. Buvo ir rimtai susi-
mąsčiusių...“

Kaip rašoma parodos pris- 
tatyme, nors atrodo, kad gy-
venimas globos namuose pa-
kankamai patogus, o kai kurie  

Per dvidešimtmetį 
permainų netrūko

Per ilgus gyvavimo metus 
„Spalvų muzikos“ orkestras iš-
gyveno daug pertvarkų. „Iš nedi-
delės grupelės palaipsniui išau-
gome į Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centro skyrių, vėliau dėl lėšų sty-
giaus vėl sumažėjome iki būrelio, 
o dabar esame nevyriausybinė 
organizacija. Mokymas taip pat 
kito. Pradžioje neįgaliukus mo-
kėme kompleksiškai, ne tik mu-
zikos, bet ir dailės, sporto, šokių, 
bet dėl lėšų taupymo likome tik 
su muzika“, – pasakoja R. Brūzga. 

„Spalvų muzikos“ orkestro 
vadovas teigia, kad šiandien si-

Muzika padeda susikalbėti

tuacija daug geresnė nei tada, kai 
kūrėsi. Atsirado neįgaliaisiais be-
sirūpinančių dienos centrų. „Da-
bar tokios mūsų iniciatyvos var-
gu ar reikėtų, nes neįgaliųjų už-
imtumu tikrai stengiamasi pa-
sirūpinti“, – neslepia dirigentas. 

Pasikeitė ir su neįgaliaisiais 
dirbančių žmonių pasirengimas. 
„Per dvidešimtmetį įgavome pa-
tirties. Kai pradėjome dirbti šį 
darbą, jautėme diskomfortą, kai 
reikėdavo užlipti ant scenos ir 
pagroti tris natas. Neturėjome 
suvokimo, ką užlipus ant scenos 
veikt su tom keliom natom. Da-
bar jau žinome, kad galime groti 
su profesionalais, tik tam reikia 

pasiruošti“, – atviravo R. Brūzga. 

Nė vieno neišvaro
Per 20 metų „Spalvų muzi-

kos“ orkestro gyvavimo susifor-
mavo vieningas kolektyvas. Va-
dovas pasakoja, kad daug vaikų 
ateina, išbando savo jėgas, bet ne 
visi lieka, nes ne visiems patinka 
kolektyvinis muzikavimas. „Mes 
nė vienam nesakome ne. Visa-
da džiaugiamės, kad ateina pa-
bandyti. Jeigu net ir sugebėjimai 
maži, mes nė vieno neišvarome.“

R. Brūzga teigia, kad Lietuvo-
je yra tokių neįgaliųjų, kurie ga-
lėtų groti profesionaliame kolek-
tyve. Pašnekovas neslepia, kad 

jiems, žinoma, reikėtų pagalbos, 
parodyti daugiau dėmesio, bet 
tokie žmonės tikrai netrukdytų.

„Spalvų muzikos“ orkestro 
vadovas pasakoja, kad Olandijo-
je neįgaliųjų integracijos proble-
ma sprendžiama juos įtraukiant 
į įprastus orkestrus, kur prižiūri 
kiti orkestro nariai. „Neįgaliojo 
buvimas sveikųjų kolektyve ne 
tik yra pigesnis, nereikia speci-
alių įstaigų, direktorių, pastatų, 
bet neįgalusis dar yra ir sauges-
nis, nes sveikieji įpranta ir tikrai 
gerai jį prižiūri“, – tokį sprendi-
mą aiškina R. Brūzga. 

Didelis kolektyvas – 
trūkumas

„Spalvų muzikos“ orkestre vi-
sada būna apie trisdešimt žmo-
nių. R. Brūzga teigia, kad dau-
giau muzikantų ir nenori priim-
ti, nes didelių kolektyvų niekur 
nebenori kviesti, o taip pat išau-
ga išlaidos, patį kolektyvą tam-
pa sunku suvaldyti. „Mes turime 
liaudiškos muzikos kapelą, kuri 
važiuoja į šventes, kai nereikia 
ar nėra galimybės nusivežti viso 
orkestro. Orkestras sukelia nepa-
togumų organizatoriams – daug 
žmonių, daug instrumentų, daug 
derinimo ir pasiruošimo. Dešimt 
minučių scenoje, o prieš tai – 
penkiolika minučių pasiruošimo. 
Organizatoriai pageidauja, kad 
kolektyvas greitai išeitų į sceną ir 
vėliau greitai iš jos dingtų“, – tei-
gia orkestro vadovas. R. Brūzga 
taip pat sako, kad neįgaliesiems 
geriausia bendrauti tarpusavyje 

„Izobatorius“ sulaukė nemažai „Kultūros nakties“ lankytojų dėmesio.

„Spalvų muzikos“ orkestras dvidešimtojo jubiliejaus koncerte.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kelias dienas Monciškėse, kaip sakoma, „saulė 
žeme ridinėjosi“, bet šiandien lyja. Lietaus upe-

liai šniokščia lietvamzdžiais, geriasi į smėlį. Vežimė-
liais judantieji kaip sraigės sulindo į savo namus, o 
ir sveikieji išsislapstė. Grupė moksleivių – visi kar-
tu pagrindiniame pastate, bet kiekvienas prie savo 
išmaniojo telefono, žilstelėję vyriškiai užgulę tele-
vizoriaus ekraną, moteriškės sukasi virtuvėje... Ir 
staiga kaip grybai po lietaus iš autobuso pasipila 
nauja stovyklautojų grupė. Keista, jiems visai ne-
baisus lietus, o jų juoko ir krykštavimo belieka pa-
vydėti. Pasirodo, čia pailsėti atvyko mamos bei tė-
čiai kartu su savo neįgaliais vaikais – „Vilties“ ben-
drijos nariai. Beveik kiekviename Lietuvos mieste-
lyje yra įsikūrę šios bendrijos filialai. Man gražūs šių 
vietinių draugijų, išsibarsčiusių po visą mūsų kraš-
tą, pavadinimai: „Kauno viltis“, „Radviliškio viltis“, 
„Panevėžio viltis“, „Gargždų viltis“, „Palangos viltis“ 
ir t.t. Skamba labai viltingai, bet, pakalbėjus su su-
trikusio intelekto vaikus auginančiais tėvais, tos vil-
ties beveik nebelieka. Dauguma mamų vaikus glo-
boja vienos namuose, o dirbantys tėvai labai nepa-
tenkinti, nes dienos ir ugdymo centrai (vienintelės 
įstaigos, kur šiandien galima palikti globoti sutri-
kusio intelekto vaikus) dažniausiai pradeda dirbti 
nuo 8 val. ryto ir užsidaro 17 val. Kad darbuotojai 
„išvežiotų“ vaikus namo iki 17 val. (kuomet baigiasi 
jų darbo diena), tenka pradėti nuo 15 val., o penk-
tadieniais – ir nuo 14 val. Nuo 8 val. dirbantiems tė-
vams toks darbo grafikas visiškai netinka ir ši tvarka 
šeimai tampa didžiule problema. Ir tik nedaugelio 
globos namų vadovai yra taip sutvarkę darbo gra-
fikus, kad tėvai gali būti ramūs – jų atžala prižiūri-
ma nuo 7.30 iki 17 val. 

Mielai atsimenu savo viešnagę Švedijoje. Šalia 
suaugusiųjų studijų centro, kuriame mes gyveno-
me, buvo įsikūręs sutrikusio intelekto vaikų prie-
žiūros centras. Kaip dabar suprantu, tai buvo įstai-
ga, kurią šiandien galėtume pavadinti Laikinojo ato-
kvėpio tarnyba (LAT). Tėvai aplankyti savo vaikų at-
važiuodavo tik savaitgaliais. Apie tokias paslaugas 
neįgalių vaikų tėvai Lietuvoje gali šiandien tik pa-
svajoti ir nors judėjimas už LAT kūrimą jau prasidė-
jo, įstatyminės bazės paruošimas užims ne vienus 
metus. Tad mūsų mamos ir toliau net ilsėtis vyks-
ta su savo neįgaliais vaikais. Nemaža problema yra 
ir finansai. Vežant neįgalų vaiką į dienos centrą per 
mėnesį reikia mokėti 20% vaikui valstybės skiria-
mų lėšų. Mamos sako girdėjusios, kad mokestis už 
LAT paslaugas sieks 80% vaikui skiriamos sumos.

„Sunkiai skinasi kelią idėjos, jog žmonės ir jų ge-
bėjimai yra skirtingi ir kad nevalia žmogaus, nemo-
kančio gerai skaičiuoti ar rašyti, tiesiog išstumti iš 
savo aplinkos, uždaryti, izoliuoti. Visame pasaulyje 
yra žmonių, kurių sugebėjimai kitokie, mažesni, bet 
visuomenės pritaiko aplinką, kad ir silpnesni žmo-
nės būtų šalia. O mes Lietuvoje vis tiek juos visą gy-
venimą gydome, mokome, keičiame ir neleidžiame 
jiems tiesiog džiaugtis gyvenimu“, – sako Dana Mi-
galiova, sutrikusio intelekto žmonių globos bendri-
jos „Viltis“ pirmininkė.

Na, bet šiandien tiek tėvai, tiek vaikai savo prob- 
lemas stengiasi užmiršti ir džiugu stebėti, kaip jie 
džiaugiasi gyvenimu. Jie vėl susitiko po metų, vie-
ni kitų išsiilgę. Smagu žiūrėti, kaip stovi apsikabinę 
lietuje ne tik neįgalūs vaikai, bet ir jų kartu atvykę 
sveiki broliai, sesės bei mamos. Likimas daug ką su-
artino, nes kas daugiau supras tokią mamą, jei ne ki-
ta, auginanti panašų vaiką. Ilgai netrukę keliaunin-
kai suruošė koncertą-viktoriną... ir tie vilties vaikai 
išjudino visą stovyklą – atrodo, ir lietus baigėsi, ir 
saulė iš po debesų išlindo...

Viltis gyventi 

Apie tai,
kas

jaudina

Jonava: 

 Rita Sliserienė „Bičiu-
lystei“ atsiųstame laiškely-
je pasakoja apie įsimintiną 
kelionę po Lietuvą.

Vasara – tinkamiau-
sias laikas kelionėms, tad 
dažnai mums ramybės ne-
duoda troškimas keliauti, 
knieti sutikti naujų žmo-
nių, pažinti kitokį gyveni-
mo būdą. Ne pirmus me-
tus ši kelionių magija už-
buria Kazlų Rūdos savi-
valdybės neįgaliųjų drau-
gijos narius. Daug kur 
būta, daug pamatyta, bet 
smalsiems ir aktyviems 
draugijos nariams norisi 
dar daugiau.

Birželio mėnesį dide-
lis būrys kelionių mėgėjų 
vyko į pažintinę ir, galima 
sakyti, piligriminę kelio-
nę. Pirmasis kelionės tiks-
las – Šiaulių saldainių fab- 
rikas „Rūta“ ir Šokolado 
muziejus.

Muziejuje  susipažino-
me su beveik keturių tūks-
tančių metų šokolado is-
torija, sužinojome, kaip 
šokoladą gamino majai 
ir actekai, kaip šokoladas 
ir jo vartojimo tradicijos 

Kazlų Rūda: Saldi piligriminė kelionė

Kazlų Rūdos neįgalieji gamino saldainius „Rūtos“ fabrike.

 Marius Glinskas laiš-
ke „Bičiulystei“ pasidalijo 
įsimintinos kelionės įspū-
džiais. 

Jonavos rajono neįga-
liųjų draugijos nariai buvo 
išvykę į Nidą, pasidžiaugė 
pamario peizažu, svetinga 
pajūrio saule. 

Penkios dienos pra-
bėgo kaip sapnas. Įkop-
ta į aukščiausią Parnidžio 
kopą su saulės laikrodžiu, 
paplaukiota žvejų burlai-
viu, aplankytas Neringos 
istorijos muziejus, seno-
sios kuršių kapinės, gin-
taro muziejus. Ypač daug 

įspūdžių pasisemta buvu-
siame vokiečių rašytojo 
Tomo Mano vasarnamyje, 
pabendrauta su dokumen-
tinių filmų režisieriumi Ar-
vydu Barysu, kuris pako-
mentavo čia pat parodytą 
savo juostą apie Nidos pra-
eitį bei slenkančias kopas.

Gaila, jūra buvo šalto-
ka, maudytis neteko, tačiau 
tie, kas paliko pėdas karš-
tame ir drėgname smėly-
je, pasisėmė nemažą dozę 
energijos ir bent laikinai 
įveikė savo negalias.

Marijampolė: 
  Janina Lebskienė su 
skaitytojais pasidalijo įspū-
džiais iš Seimo. 

Marijampolės neįga-
liųjų fotografų būrelis 
„Žvilgsnis“ džiaugėsi gali-
mybe aplankyti LR Seimą. 
Šią įdomią ir prasmingą 
kelionę mums padovano-
jo LR Seimo narys Albinas 
Mitrulevičius.

Seimo fojė eksponavo-
me savo fotografijų paro-
dą „Metai“, skirtą K. Do-
nelaičio 300 metų jubilie-
jui atminti. Kelionėje mus 
lydėjo Marijampolės sa-
vivaldybės tarybos narys 
Alvydas Kirkliauskas ir 
A. Mitrulevičiaus padėjė-
jas Karolis Podolskis. 

Seime mus pasitikęs 
A. Mitrulevičius supažin-
dino su posėdžių ir kon-
ferencijų salėmis. Prie 

Išvyka į Lietuvos Respublikos 
Seimą

Penkios dienos prie jūros – 
kaip sapnas

Akimirka su jonaviečiais prie Kuršių marių. 

keitėsi bėgant amžiams. 
Išgirdome apie pirmuo-
sius Lietuvos šokolado fab- 
rikus ir sužinojome daug 
įdomaus apie ilgiausiai 
šalyje veikiantį saldainių  
fabriką „Rūta“.

Edukacinio užsiėmimo 
metu trumpam tapome šo-
kolado meistrais. Pirmiau-
sia pamatėme, kaip tempe-
ruojamas šokoladas ir ga-
minami rankų darbo sal-
dainiai, o po to patys ėmė-
me skirtingų rūšių šokola-
dą, įvairius ingredientus ir 
gaminome savo skanumy-
nus. Prisismaližiavę ir ap-
sirūpinę lauktuvėmis, pasi-
grožėję Šiaulių miesto sim-
boliu „auksiniu berniuku“, 
tęsėme kelionę.

Kelias vedė į Jurgai-
čių piliakalnį. Tai garsusis 
Kryžių kalnas. Pirmasis 
kryžius čia buvo pastaty-
tas 1847 metais, prašant 
Dievo malonės – sveika-
tos. Stebuklui įvykus, kry-
žiais palaipsniui „apaugo“ 
visas kalnas.

Ne vienam bendrake-
leiviui tai buvo pirmas ir 
be galo įsimintinas apsi-

lankymas šioje unikalioje 
ir piligrimų iš viso pasau-
lio sulaukiančioje vietoje. 

Namų link pasukome 
per Raseinius, kad galėtu-
me apsilankyti Šiluvoje. Ši 
šventovė šiandien traukia 
visus, kurie Šiluvos Dievo 
Motinos, nuo seno tituluo-
jamos Ligonių Sveikata, 
užtarimu nori išmelsti sau, 
savo artimiesiems ir visai 
dabarties visuomenei fizi-

nio ir dvasinio išgydymo. 
Sužavėti šventovių didin-
gumo, paprašę Viešpaties 
globos ir sveikatos grįžo-
me į namus. Esam nuošir-
džiai dėkingi Kazlų Rūdos 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkei Ramutei Sarapina-
vičienei už tokių turiningų 
kelionių organizavimą, už 
neišsenkantį jos entuziaz-
mą, rūpestį ir globą ne tik 
kelionių metu.

apskritojo stalo su Seimo 
nariu diskutavome apie 
įvairias valstybės valdy-
mo problemas ir aptarė-
me mums rūpimus klau-
simus. Įsitikinome, kad 
valdyti šalį yra nelengvas 
uždavinys.

Baigiantis ekskursijai, 
vyko fotoparodos „Metai“ 
pristatymas. Savo darbus 
demonstravo Petras Demi-
kis, Almas Matulaitis, Auš-
relė Siaurusaitytė, Jolanta 
Jablonskaitė, Janina Šuo-
pienė, Renė Bisikirskie-
nė, Martynas Janulevičius, 
Erikas Venskūnas, Eglė Ku-
biliūtė, Albina Linkevičie-
nė, Janina Lebskienė.

Fotobūrelio narius pa-
sveikino A. Mitrulevičius, 
A. Kirkliauskas, Marijam-

polės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Lina Cvirkie-
nė. Klausėmės ištraukos 
iš K. Donelaičio „Vasaros 
darbų“. Filosofiškai mūsų 
klasiko akimis pažvelgė-
me į Kūrėjo mums padova-

notą gyvenimą, kuris „Me-
tų“ poemoje palyginamas 
su žolelėmis ir pumpurais, 
nes yra laikinas. Iš tikrųjų 
šioje egzistencinėje kelio-
nėje mes vertingi tiek, kiek 
padarome gerų darbų. 

Vienas iš parodos autorių Almas Matulaitis. 
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gyventojai savo kambarėlį va-
dina „namais“, čia netrunkama 
prarasti bet kokias tapatumo 
užuomazgas, užgniaužti indivi-
dualius poreikius.  Čia visi ver-
tinami vienodai – kaip negalin-
tys savimi pasirūpinti ligoniai. 
Jie neskatinami būti savarankiš-
kais, integruotis į bendruome-
nę. Juk dalis galėtų gyventi savo 
namuose, jei sulauktų pagalbos. 

Per daug didelių įstaigų 
Kokia situacija Lietuvoje šiuo 

metu? Statistikos departamento 
duomenimis, 2014 m. šalyje bu-
vo 40 įstaigų suaugusiems ne-
įgaliesiems. Jose gyveno 6052 
asmenys (beje, nuo 2008-ųjų jų 
padaugėjo daugiau nei 1000), o 
tai yra vidutiniškai 151 žmogus 
vienuose globos namuose. Glo-
bos įstaigose taip pat buvo ap-
gyvendinta beveik 5000 senyvų 
žmonių, ir daugiau nei 4 tūkst. 
vaikų. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos duomenimis, 
net 15-oje globos namų suaugu-
siems neįgaliesiems gyvena dau-
giau nei 200 gyventojų. O, pavyz-
džiui, Macikų socialinės globos 
namuose įsikūrę net 455 žmo-
nės. Pasak LNF prezidentės Do-
vilės Juodkaitės, tokios įstaigos – 
sovietmečio palikimas. Prieš An-
trąjį pasaulinį karą žmonės, tu-
rintys mokymosi sutrikimų ar 
proto negalią, nebuvo išskiriami 
iš visuomenės, jie gyveno tarp 
kitų, kūrė šeimas ir augino vai-
kus. Tik Sovietų Sąjungos laiko-
tarpiu buvo pradėta institucio-
nalizacija, kurios metu neįgalieji 
buvo apgyvendinami „invalidų“ 
namuose, prieglaudose, inter-
natuose arba uždaromi namuo-
se. Neįgalieji buvo nematomi, jų 
tiesiog nebeliko gatvėse. 

Ar įmanoma įstaigose, ku-
riose gyvena daugiau nei 200 
žmonių, užtikrinti kokį nors in-
dividualumą, atsižvelgti į asme-
ninius žmogaus interesus? Var-
gu. Kad ir kaip besistengtų per-
sonalas, globos namų steigėjas, 
tai neįmanoma. Tačiau šalyje vis 
daugėja vyresnio amžiaus žmo-
nių, kuriems sunku gyventi vie-
niems, pasirūpinti buitimi; pa-
galbos reikia vienišiems (ir ne 
tik) psichikos ir proto negalią 
turintiesiems. Tad kokia išeitis? 
LNF ragina: kurkime kuo dau-
giau paslaugų asmeniui ir šei-
mai bendruomenėse, steikime 
mažus bendruomeninius globos 
namus, savarankiško gyvenimo 
įstaigas. Jau ne vienus metus kal-
bama apie deinstucionalizaciją – 
apie tai, kad kuo daugiau institu-
cijose (socialinės globos įstaigo-
se, psichiatrijos ligoninėse, lais-
vės apribojimo įstaigose) esan-
čių žmonių reikėtų suteikti ga-
limybę gyventi, gydytis ar būti 
globojamiems bendruomenėje. 
„Teisė gyventi savarankiškai ir 
būti įtrauktiems į bendruome-
nę, taip pat gauti paslaugas ben-
druomenėje įvardyta Neįgaliųjų 
teisių konvencijos 19 straipsny-
je, kurią Lietuva ratifikavo dar 

2010 m.“, – pabrėžia LNF. Pasak 
D. Juodkaitės, apie būtinybę nuo 
priežiūros globos įstaigose per-
eiti prie bendruomeninių pas-
laugų nevienareikšmiškai pasi-
sako ir Europos Komisija, kitos 
institucijos. Deja, šalyse ES narė-
se šie procesai juda per lėtai. „Ir 
Lietuvoje jau pradedama garsiai 
kalbėti apie vaikų globos namų 
pertvarką, tačiau per mažai gir-
dime apie neįgaliųjų globos sis-
temos pasikeitimą, stacionarių 
institucijų reorganizavimą, iki 
šiol investuojamos didelės lėšos 
jų renovacijai, netgi plėtrai“, – sa-
ko D. Juodkaitė. Apie tai kalba ir 
Europos neįgaliųjų forumas, pa-
brėždamas, kad Europoje dar 
per mažai kreipiamas dėmesys į 
paslaugų bendruomenėje reikš-
mę ir jų plėtrą, siekiant kad kuo 
daugiau žmonių galėtų gyventi 
savo namuose. 

Paradoksas – dvarai 
tarnauja kaip globos 

įstaigos
LNF atkreipė dėmesį į dar 

vieną faktą: nemažai globos įs-
taigų įsikūrę gražiose vietose, 
kultūros paveldo objektuose. 
LNF skaičiavimais, net 24 bu-
vusiuose dvaruose įkurti soci-
alinės globos namai, tapę prie-
globsčiu daugybei psichikos ne-
galią turinčių asmenų. Šie dvarai 
paprastai išnyksta iš šalies kul-
tūrinio žemėlapio, nebeatlieka 
savo istorinės, pažintinės funk-
cijos. Sovietmečiu jie buvo re-
montuojami, pertvarkomi pri-
taikant globos namų gyventojų 
reikmėms ir didelė dalis kultū-
rinių vertybių yra sunaikinta. 
Tai – taip pat sovietmečio pavel-
das, kai „nebuvo“ ne tik neįga-
liųjų, bet ir buvo nutylima mū-
sų šalies kultūrinė praeitis. Ke-

letas pavyzdžių: 1945 m. Ada-
kavo dvaro teritorijoje įsikūrė 
senelių prieglauda, 1949 m. – 
invalidų namai, dar vėliau – psi-
choneurologinis pensionatas, 
skirtas gyventi žmonėms su pro-
to negalia. Pritaikant pastatus 
įvairioms reikmėms jų istorinis 
veidas sunyko. Dabar čia gyvena 
192 asmenys. 

1953 m. Jurdaičių dvare buvo 
įkurti senelių ir invalidų namai 
(dabar Jurdaičių socialinės glo-
bos namai). Jurdaičių socialinės 
globos namų teritorija užima 
daugiau nei 17 ha plotą. Bendras 
visų globos namams priklausan-
čių pastatų plotas yra beveik 15 
tūkst. kv. m. Šiuo metu čia gyve-
na 295 asmenys.

Garbingą istoriją mena ir Ma-
cikų socialinės globos namai, įsi-
kūrę Macikų dvaro vietoje. Čia 
karo ir pokario metais buvo kon-
centracijos stovykla-lageris, o 
1955 m. viename iš pastatų bu-
vo įkurti Pagrynių invalidų na-
mai. Tai ir dabar didžiausi glo-
bos namai šalyje. 

Pasak D. Juodkaitės, akivaiz-
du, kad tokio tipo įstaigos ne-
beatitinka šiuolaikinių globos, 
individualių poreikių užtikrini-
mo standartų, nors ir kaip juo-
se bandoma sukurti gerą aplin-
ką žmonėms gyventi. Tai, ką per-
ėmėme iš sovietmečio, turi būti 
pakeista. Tam reikia nemažai lai-
ko ir didelių visų grandžių (pra-
dedant ministerijomis, baigiant 
savivaldybėmis ar NVO) pastan-
gų. Būtina keisti ir visuomenės 
požiūrį, daugiau kalbėti apie vi-
sas negalias. LNF tikisi, kad po 
visą Lietuvą važinėjanti paroda 
„Tapatybės iliuzija“ prie šių pro-
cesų taip pat prisidės. 

Aurelija BABinskienė
Dariaus Chmieliausko ir LNF nuotr.

„Kultūros naktyje“ – meniškas 
raginimas atkreipti dėmesį į 
gyvenimą globos namuose 

AB „Puntukas“ savo gaminius 
į užsienio rinkas eksportuoja 
jau ne vienus metus. Dėl įdieg-
tų gamybos technologijų ir kva-
lifikuotos darbo jėgos šiuo metu 
įmonė vartotojams gali pasiūly-
ti daugiau nei 120 skirtingų pre-
kių, skirtų pagyvenusiems ir ne-
įgaliems asmenims. Laimėjusi 
projektą „AB „Puntukas“ naujų 
eksporto rinkų plėtra“ įmonė 
įgijo papildomų finansinių ga-
limybių eksportui didinti. Per 
projekto vykdymo laiką padau-
gėjo partnerių, „Puntuko“ gami-
niai pasiekia platesnę Rusijos te-
ritoriją, išsiplėtė eksportuojamų 
prekių asortimentas. 
Atlikta esamų ir siekiamų įsi-
savinti rinkų analizė parodė, 
kad produkcijos, skirtos pagy-
venusiems ir neįgaliems asme-
nims, paklausa kasmet didėja. 
Pagrindinės paklausos augimo 
priežastys: gyventojų senėji-
mas, neįgaliųjų skaičiaus augi-
mas, didėjantis valstybės ir vi-
suomenės dėmesys neįgaliųjų 
problemoms. Taip pat daugėja 
pagyvenusių ir neįgalių asme-
nų, kurie mieliau lieka namuo-
se nei apsistoja specializuotose 

įstaigose, todėl jiems vis dau-
giau reikia techninės pagalbos 
priemonių.
Atsižvelgiant į atliktus tyrimus, 
AB „Puntukas“ ėmėsi įgyven-
dinti užsibrėžtus tikslus. Įmo-
nė dalyvavo trijose specializuo-
tose parodose Rusijoje ir Len-
kijoje. Parodose buvo pristaty-
ta įranga ir slaugos priemonės 
neįgaliesiems bei riboto judru-
mo žmonėms. 
Įmonė pristatė savo produkciją 
specializuotose parodose Mas-
kvoje ir Lodzėje (Lenkija). Po jų 
išaugo susidomėjimas vaikiš-
kais AB „Puntukas“ gaminiais 
(vaikiškais keturračiais, trau-
kiama vaikštyne, lauko vežimė-
liais paaugliams ir kita produk-
cija, ypač pritaikyta vaikams, 
sergantiems cerebriniu paraly-
žiumi). Taip pat didelio susido-
mėjimo sulaukė įmonės gami-
nami keltuvai. 
Nuolatinis dalyvavimas paro-
dose padidino lietuviškų gami-
nių žinomumą ir paklausą Rytų 
rinkose, o patį gamintoją skati-
na kurti naujus, patogius, neįga-
liųjų gyvenimą palengvinančius 
gaminius. 

„Puntuko“  
gaminiai keliauja už 

Lietuvos ribų

 Beata Klimavičienė laiškely-
je „Bičiulystei“ papasakojo apie 
birštoniečių išvyką į pajūrį. 

Kiekvienais metais Birštono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Julija Senavaitienė rūpinasi ga-
limybe neįgaliesiems atsikvėp-
ti nuo kasdienybės pajūryje. 
Džiaugiamės, kad ir šiais metais 
birželio pradžioje galėjome nu-
vykti į Šventąją. Važiavome kar-
tu su mūsų ilgamečiais draugais 
iš Druskininkų savivaldybės neį-
galiųjų draugijos. Smagu, nes ke-
lionės suartina ir bendravimas 
tampa kasmet vis tvirtesnis. 

Laikas pajūryje prabėgo aki-
mirksniu, kiekvieną dieną mus 
lepino vis kaitresnė saulė, vėjas 
valiūkiškai gairindavo mūsų vei-

Birštonas: Laikas 
prie jūros 
prabėgo 

akimirksiniu
dus. Šį kartą kartu su mumis va-
žiavo akordeono virtuozas va-
dovas Algimantas Jazbutis, ku-
ris vieną pavakarę mums pa-
dovanojo muzikinę kelionę po 
įvairias pasaulio šalis. Galėjome 
susipažinti su įvairių šalių šokių 
ritmais ir muzika. Vakaras vien 
muzikine kelione nesibaigė. Jau 
tampa tradicija pavakaroti su 
lietuvių liaudies daina, šokiais 
ir muzika. Dėkojame Birštono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kei Julijai Senavaitienei už su-
organizuotą poilsį. 

AB „Puntukas“ įgyvendino trečiąjį eksporto plėtros pro-
jektą, kurio tikslas buvo stiprinti eksportą į esamas rinkas 
bei įsisavinti naujas. Per projekto vykdymo laiką užmegz-
ti kontaktai su naujais partneriais Rusijoje. „Puntuko“ 
gaminiai pasiekia tolimesnius Rusijos kampelius. Pro-
jektas „AB „Puntukas“ eksporto rinkų plėtra“ Nr.VP2-2.1-
ŪM-04-K-04-045 finansuojamas pagal 2007-2013 m. Eko-
nomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo 
produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 
priemonę „Naujos galimybės“. Projekto dydis (tinkamos 
projekto išlaidos) – 41 395,97 Eur (142 932 Lt).

www.biciulyste.lt

Štai taip parodos pristatymą „pamatė“ nuotraukų autorius Darius Chmie-
liauskas.
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Pėdų bromhidrozė: gydymas liaudies 
medicinos priemonėmis

Parengė 

Miglė LeVinienė

Pėdų bromhidrozė (dvokus 
prakaitavimas) atsiranda 

tuomet, kai prakaitas neturi ga-
limybės išgaruoti. Tai ypač ak-
tualu vasarą, kai avima ne pa-
gal sezoną pasirinkta avalynė ir 
dar dėvimos kojinaitės, kojinės, 
puskojinės ar pėdkelnės. Kaip ži-
noma, kiekvieno žmogaus odos 
paviršiuje yra daugybė bakteri-
jų. Jos dauginasi, minta prakaitu 
ir negyvomis odos ląstelėmis, o 
nemalonus kvapas atsiranda dėl 
bakterijų medžiagų apykaitos 
produktų (atliekų).

Higienos reikalavimai:
1. Nepriklausomai nuo pa-

sirinkto bromhidrozės gydymo 
būdo, būtina gerinti pėdų higie-
nos kokybę. Pėdos 2 kartus per 
dieną (idealus variantas) plau-
namos baktericidiniu muilu. 
Procedūra pradedama šiltu van-
deniu, baigiama vėsiu arba šaltu.

2. Būtina avėti odinę avaly-
nę. Tai gerina oro cirkuliaciją 
ir sudaro galimybę pėdų odai 
„kvėpuoti“. Be to, odinė avaly-
nė minkštesnė, geriau prisi-
taiko prie pėdų formos ir taip  
užtikrina geresnę kraujotaką. 
Ypač svarbu, kad avalynė ne-
spaustų pėdų (idealu, kai nešio-
jama avalynė būna puse nume-
rio didesnė).

Noras bendrauti žmogui yra 
įgimtas ir nedingsta visą 

gyvenimą. Paradoksalu, tačiau 
nuo žmogaus gyvenimo neatsie-
jama ir vienatvė. Ji gali būti ma-
loni, kai patys pasirenkame būti 
vieni, ir ne tokia maloni, kai dėl 
susiklosčiusių aplinkybių pra-
dedame jaustis vieniši. Turbūt 
nerastume žmogaus, kuris bent 
kartą gyvenime nėra taip jautę-
sis. Dažniausiai vienišumo jaus-
mas užklumpa paauglystėje ir 
vyresniame amžiuje, kuomet už-
augę vaikai palieka namus. Kas 
yra vienišumas? Neretai jis api-
būdinamas kaip liūdesys, kurį 
sukelia tai, kad neturime arti-
mo draugo ar draugų kompani-
jos. Tačiau vienišumo jausmas 
nebūtinai yra susijęs su fizine  
vienatve. Žmogus gali jaustis vie-
nišas ir būdamas su kitais – jam 
atrodo, kad nepritampa prie kitų, 
yra nesuprastas, atstumtas. Vie-
nišumas neretai apibūdinamas 
kaip proto būsena, suvokimas ir 
įsisąmoninimas, jog esi vienas. 

Dažna emocija
Vienišumą išgyvena daugelis 

žmonių. Tai yra universali emo-
cija, tačiau kiekvienas iš mūsų ją 
patiria savitai. Daugumai žmonių 
vienišumo jausmas yra neatsie-
jamas nuo liūdesio, kai kuriems 

3. Pageidautina nedėvėti sin-
tetinių kojinaičių, kojinių, pus-
kojinių, pėdkelnių, kurios ska-
tina prakaitavimą ir sukelia šil-
tnamio efektą; jas būtina pakeis-
ti medvilniniais arba bent dides-
nį procentą medvilnės turinčiais 
gaminiais.

4. Būtų idealu, kad kiekvie-
nam sezonui turėtumėte bent 
po dvi poras avalynės, nes avaly-
nei reikia paros laiko, kad ji galė-
tų deramai išdžiūti ir išsivėdinti.

5. Žinotina, jog kai kurie 
maisto produktai aktyvina pra-
kaito liaukų veiklą, todėl tikslin-
ga tokio valgio atsisakyti arba 
bent iki minimumo sumažinti 
jo vartojimą. Taigi teks atsisaky-
ti (arba bent nepiktnaudžiauti) 
šių dalykų: prieskonių, druskos, 
svogūnų, česnakų, kavos, kaka-
vos, šokolado, stiprios arbatos 
ir spiritinių gėrimų. 

Pastabos: 
a) pėdos visada gausiau 

prakaituoja, kai padidėja fizi-
nė įtampa, aktyviai dirba rau-
menys, būna jaudulys, stresas, 
sergama endokrininės, centri-
nės nervų sistemos, infekcinė-
mis bei onkologinėmis ligomis;

b) bromhidrozės gydymas 
bus bevaisis, jei sergama pėdų 
odos ligomis, pavyzdžiui, grybe-
liu. Dėl grybelio oda pleiskano-
ja, išsausėja, tarpupirščiuose ir 
aplink pirštus atsiranda įtrūkų. 
Grybelio pakenktas odos vietas 
stipriai niežti ir, žinoma, visa tai 
vyksta padidėjusio prakaitavi-
mo ir nemalonaus kvapo fone. 
Beje, jeigu šią grybelinę ligą del-

siama gydyti, neatmestina tiki-
mybė, jog tai gali sukelti mikro-
binę egzemą (ji gali išplisti po 
visą kūną!).

Liaudies medicinos 
receptai

Dauguma čia pateiktų pa-
prastų liaudies medicinos prie-
monių, taikomų namų sąlygo-
mis, bromhidrozę paprastai įvei-
kia maždaug per 1–2 savaites.

Obuolių actas
Obuolių actas (parduoda-

mas prekybos centruose) suda-
ro rūgščią terpę, kurioje bakte-
rijos negali išgyventi. Taip pat 
ši priemonė mažina pėdų pra-
kaitavimą bei niežėjimą (jeigu 
jis yrà), sukelia vėsumo pojūtį.

Daroma taip: 0,5 stiklinės ac-
to ir 8 stiklinių karšto vandens 
mišinys supilamas į vonelę, du-
benį ar panašią talpą. Pėdos šia-
me skystyje laikomos 10–15 mi-
nučių, po to nuplaunamos su 
muilu (kad išnyktų acto kvapas).

Šalavijo lapai
Šalavijo lapai, be kita ko, turi 

rauginių medžiagų, kurios stab-
do prakaitavimą, padeda atsi-
kratyti nemalonių pėdų kvapų. 
Ypač svarbu, kad šis augalas pa-
sižymi puikiomis antibakteri-
nėmis ir antigrybelinėmis sa-
vybėmis.

Naudojimo būdai:
1) kasdien į avalynės, kojinai-

čių (kojinių ir t. t.) vidų įdedama 
nauja porcija išdžiovintų šalavi-
jo lapų, kurių paskirtis – neutra-
lizuoti nemalonų pėdų kvapą ir 
skleisti malonų aromatą;

2) kasdien prieš miegą pė-
dos 15 min. pamirkomos skys-
tyje, kurį sudaro 6 šaukštai iš-
džiovintų šalavijo lapų, užpiltų 8  
stiklinėmis karšto vandens.

Imbiero šaknų milteliai
Sutarkuojama vidutinio dy-

džio imbiero šaknis (imbie-
ras – atogrąžų augalas mėsin-
gu šakniastiebiu, iš kurio gau-
nami prieskoniai) arba imamas 
šaukštas pirktinių imbiero mil-
telių (parduodami prekybos 
centruose), užplikoma stikline 
verdančio vandens, indas už-
dengiamas. Po 10–15 min. už-
pilas nukošiamas per dvigubą 
marlę (ar specialų sietelį) ir šia-
me skystyje pamirkytu bei šiek 
tiek nugręžtu vatos tamponu 
kasdien prieš miegą 3–4 min. 
pamasažuojamos pėdos. Jeigu 
gydomojo efekto nesulaukiama 
per savaitę, procedūros tęsia-
mos iki 14 dienų ar kiek ilgiau.

Ąžuolo šaknų milteliai
Sausa jauno ąžuolo žievė su-

trinama į miltelius, po to persi-
jojama per smulkų sietelį. Kas-
dien šių miltelių įberiama į ko-
jinaites (arba į kitus šios pa-
skirties gaminius), kurios pas-
kui dėvimos visą dieną. Vakare 
kojinaitės nusimaunamos ir to-
liau daromos kitos procedūros, 
atitinkančios higienos reikala-
vimus. Kitą dieną apsimauna-
ma kitomis kojinaitėmis ir į jas 
įberiama nauja miltelių porcija.

Mišiniai
1) 200 g avižų šiaudų, 50 g 

ąžuolo žievės miltelių užpilama 
kibiru vandens, pastatoma ant 

ugnies, palaukiama, kol užvirs 
(toliau nevirinama). Po to nu-
keliama nuo ugnies, palaukiama 
30 min., nukošiama įprasta tvar-
ka ir naudojama vietinėms pėdų 
vonelėms (jų trukmė 20 min.). Ši 
procedūra atliekama kasdien su 
naujomis avižų šiaudų ir ąžuolo 
žievės miltelių porcijomis.

2) Sumaišoma 3 dalys ąžuo-
lo žievės miltelių, 1 dalis gel-
tonojo gencijono šaknų milte-
lių. 5 šaukštai mišinio užpliko-
mi litru verdančio vandens ir 
30 min. pavirinama ant nestip- 
rios ugnies. Po to indas nuke-
liamas nuo ugnies, palaukia-
ma 15 min., nukošiama (įprasta 
tvarka) ir naudojama vietinėms 
pėdų vonelėms (jų trukmė 15–
20 min.). Šios procedūros atlie-
kamos kasdien su nauja ąžuo-
lo žievės ir geltonojo gencijono 
miltelių porcija.

Gydymo kursas paprastai 
trunka 7–10 dienų, kartais pri-
reikia 14 dienų ar kiek daugiau.

3) 5 šaukštai sausų susmul-
kintų graikinio riešuto lapų už-
plikomi litru verdančio vandens, 
palaikoma valandą, po to pasta-
toma ant silpnos ugnies, palau-
kiama, kol užvirs (toliau neviri-
nama). Po to indas nukeliamas 
nuo ugnies, 15 min. aušinama ir 
galop nukošiama įprasta tvarka. 
Ši priemonė naudojama vieti-
nėms pėdų vonelėms (jų truk- 
mė – 15–20 min.). Gydymo kur-
sas paprastai trunka 7 dienas, 
jei yra būtinybė, gali būti pra-
tęstas iki 10– 12 dienų.

Romualdas OGinskAs

jis sukelia vidinės tuštumos po-
jūtį, dar kiti apskritai jaučiasi 
niekur nepageidaujami ir izo-
liuoja save nuo išorinio pasaulio. 
Tačiau bendra tai, kad visiems 
žmonėms vienišumas dažniau-
siai sukelia tik negatyvius jaus-
mus ir emocijas. 

Nėra vienos priežasties, kuri 
sukelia vienišumo jausmą. Skir-
tingus žmones jaustis vienišais 
paskatina skirtingos situacijos. 
Dideli gyvenimo pokyčiai (per-
sikraustymas, skyrybos, artimų-
jų mirtis) neretai būna lydimi ir 
vienišumo jausmo. Ypač stipriai 
šis jausmas gali pasireikšti su-
prastėjus fizinei sveikatai, ištikus 
negaliai, ypač jei žmogus gyvena 
vienas ir turi mažai socialinių ry-
šių su kitais žmonėmis.

Vienišumo jausmas yra su-
sijęs ne tik su pasikeitusiomis 
gyvenimo aplinkybėmis, bet ir 
su psichine būkle. Vienišais gali 
jaustis žmonės, kurių savivertė ir 
pasitikėjimas savimi yra menki. 
Vienišumas taip pat yra vienas iš 
depresijos simptomų.

Įdomu tai, kad polinkis jaus-
tis vienišam gali būti nulemtas 
genetiškai. Taip pat vienišumo 
jausmas yra „užkrečiamas“ – 
bendravimas su vienišu žmogu-
mi jį gali sustiprinti. Todėl svarbu 
atkreipti dėmesį ne tik į santykių 
kiekybę, bet ir kokybę.

Negalavimų sukėlėjas
Vienišumo jausmas yra sieja-

mas su daugybe fizinių ir psicho-
loginių negalavimų. Vienišiems 
žmonėms gresia didesnė šir-
dies ligų, priklausomybių, dep- 
resijos ir net savižudybių rizika. 
Vienišumo jausmą išgyvenan-
tys žmonės dažniau jaučia stresą 
bei nerimą. Šis jausmas silpnina 
atmintį, gebėjimą mokytis, pri-
imti sprendimus. Ypač pavojin-
gas vienišumo jausmas sergan-
tiems Alzheimerio liga, nes ska-
tina šios ligos progresą. Taip pat 
vieniši žmonės yra labiau linkę 
elgtis asocialiai.

Kaip nugalėti vienišumą?
Kartais vienišumo būsena 

yra prilyginama priklausomy-
bėms. Įpratę būti vieni, žmonės 
nebesistengia to pakeisti, neigia, 
jog jiems reikalinga pagalba. La-
bai svarbu įsisąmoninti savo bū-
seną ir atrasti noro ją keisti. Žmo-
gus yra nuostabus tuo, jog geba 
išmokti daugelį dalykų. Gebėji-
mas nugalėti vienišumą taip pat 
yra įgūdis, kuriam tereikia noro 
ir šiek tiek praktikos. Išmokus 
įveikti vienišumą gyvenimas pa-
sidaro gražesnis ir tai saugo nuo 
daugybės nepageidaujamų ligų. 
Yra daugybė patarimų, kaip pa-
lengvinti vienišumo jausmą. Štai 
keletas iš jų:

Bendraukite
Jei Jums atrodo, kad esate 

visiškai vienas, pagalvokite dar 
kartą. Turite giminių ir artimų-
jų? Paskambinkite jiems. Se-
niai bekalbėjote su studijų laikų 
drauge ar draugu? Atnaujinkite 
santykius. Lengviausia pradė-
ti bendrauti su žmonėmis, ku-
riuos pažįstate, kurie Jums yra 
artimi. Kai pradėsite jaustis ge-
riau ir labiau pasitikėti savimi, 
imkitės savanoriškos veiklos ar 
susiraskite bendruomenę, kuriai 
galėtumėte priklausyti. Tai bene 
geriausias būdas atrasti į Jus pa-
našių žmonių. Nelaukite, kol kiti 
žmonės pradės bendrauti su Ju-
mis. Imkitės iniciatyvos patys, 
visuomet būkite malonūs, šyp-
sokitės ir tikrai atrasite žmo-
nių, kurie padės nugalėti vieni-
šumo jausmą.

Mėgaukitės laisvu laiku
Nuveikite tai, ką visuomet 

norėjote, bet nerasdavote laiko. 
Sugalvokite širdžiai mielą užsi-
ėmimą ar hobį. Laiką, kurį pra-
leidžiate vieni, skirkite savęs to-
bulinimui ir naujų dalykų moky-
muisi. Būdamas vienas nesijau-
site vienišas, jei sau to neleisite. 
Išmokite mėgautis tuo laiku, kurį 
galite skirti tik sau. Juk kai esa-
te vienas, niekas Jūsų neblaško, 
netrikdo, todėl visą save galite 
atiduoti mėgstamoms veikloms.

Įsigykite gyvūną
Įsigykite šuniuką, kačiuką ar 

kitą gyvūną, kuris jus pasitiktų 
grįžus namo. Juk visuomet sma-
giau, kai yra kuo rūpintis, o au-
gintinis atsidėkoja besąlygiška 
meile. Namuose esanti katė gali 
ne tik padėti sumažinti vienatvės 
jausmą, bet ir nuraminti, suma-
žinti kraujo spaudimą bei stabi-
lizuoti širdies veiklą, sumažin-
ti skausmą, uždegimus. Mažy-
tis gyvūnėlis suteikia ne tik la-
bai daug džiaugsmo, bet ir pui-
kią kompaniją.

Pasidalinkite savo išgyve-
nimais

Užgniaužti jausmai sukelia 
nemažai psichologinių proble-
mų. Atraskite žmogų, su kuriuo 
galite pasikalbėti apie savo jaus-
mus ir išgyvenimus. Galbūt pa-
žįstate ką nors, kas šiuo metu 
jaučiasi panašiai? Pasikalbėkite 
su tuo žmogumi. Jei jaučiate, kad 
Jūsų būsena itin prasta, nebijoki-
te kreiptis į specialistus. Jie yra 
tam, kad Jums padėtų. 

Žmogui būtina kasdien bent 
truputį pabūti vienam. Tai sutei-
kia mums progą apmąstyti savo 
gyvenimą, geriau save pažinti. 
Būdami vieni pailsime. Reikia iš-
mokti įsileisti vienatvę į savo gy-
venimą, ją prisijaukinti, pasiimti 
tai, ką ji gali mums duoti, bet ne-
reikia leisti jai virsti vienišumu, 
nes tik būdami su kitais žmonė-
mis galime būti iš tiesų laimingi.

Vienas, bet ne vienišas
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mažomis grupelėmis, po dešimt 
žmonių. „Visi neįgalieji turi sa-
vo keistenybių, todėl jei grupėje 
yra dvidešimt, trisdešimt žmo-
nių, prasideda chaosas, jie erzi-
nasi, neberanda ramybės.“    

Neįgaliųjų kolektyvai susi-
duria ir su finansiniais sunku-
mais. Anot R. Brūzgos, po krizės 
Lietuvoje labai pasikeitė neįga-
liųjų situacija, ypač rajonuose, 
kuriuose neįgaliųjų centrai tau-
pumo sumetimais pradėti jung-
ti tarpusavyje. „Visos organiza-
cijos stengiasi sutaupyti, nebe-
daro respublikinių festivalių, tik 
vietinius, todėl nebelieka kur 
važiuoti. Anksčiau bent kartą 
per metus važiuodavome į toli-
mą kelionę, dabar nei užsienie-
čiai atvažiuoja pas mus, nei mes 
kur išvažiuojame, nes tam nėra 
pinigų“, – sako dirigentas.

Kūrinio mokymas – ilgas 
procesas

Sutrikusio intelekto žmo-
nių muzikos mokymas prasi-
deda nuo kūrinio pristatymo, 
vėliau jis nagrinėjimas gaba-
liukais. „Atsirenkame, ką gali-
me pagroti. Dažniausiai groja-
me tik pradžią ir pabaigą, nes to 
pakanka, kad perteiktume kom-
pozitoriaus pagrindines min-
tis. Tokia atranka mums palie-
ka laiko susipažinti su įvairaus 
stiliaus muzika, džiazu, klasi-
ka, pop, liaudies muzika“, – apie 
mokymo procesą kalba R. Brūz-
ga. Tas, kas mokėsi muzikos, ži-
no, kad kūrinio sugroti neįma-
noma, kol neišmokstama mu-
zikinė gama, tačiau sutrikusio 
intelekto žmonėms toks moky-
masis netinka. R. Brūzga teigia, 

Muzika padeda susikalbėti

kad juos geriausia mokyti pasi-
telkus spalvas, nes tada neįga-
liam žmogui nebereikia išmokti 
ir prisiminti visos gamos. „Kiek- 
vienas klavišas, kiekviena sty-
ga pažymima spalvomis. Natose 
taip pat viskas pažymima atitin-
kamomis spalvomis, tad pama-
tę natose spalvą jie atitinkamai 
ją atkartoja instrumente“, – mo-
kymo subtilybes pasakoja orkes-
tro vadovas. 

Anot R. Brūzgos, norint, kad 
kolektyvas neišnyktų, būtina ug-
dyti gabesnius Vilniaus neįga-
liuosius nuo pat mažens, nes da-
bartiniai orkestro muzikantai vis 
iškrenta iš kolektyvo. Vieni dėl 
to, kad sensta, kiti rimčiau suser-
ga, o trečių šeimose ima trukdy-
ti įvairūs dalykai. Pakeisti vieną 
orkestro narį nėra taip lengva, 
kaip gali atrodyti. Orkestro va-
dovas neslepia, kad norint išmo-
kyti intelekto sutrikimų turinčius 
žmones, neužtenka poros pamo-
kų. „Su neįgaliaisiais reikia dirb-
ti daug metų, kol kažko pasiekia-
me“, – teigia R. Brūzga.

Dirigentas sako, kad mokant 

neįgaliuosius reikia būti itin at-
sargiam, nes tai, kas tinka svei-
kam, ne visada tinka sutrikusio 
intelekto žmogui. „Muzikos mo-
kymas yra grįstas nuolatiniu pa-
kartojimu, padarai klaidą – pa-
kartoji, ir taip daugybę kartų. 
Neįgaliesiems toks mokymas 
netinkamas. Porą kartų pakar-
tojame ir paliekame kūrinį ra-
mybėje, nes kartojant ilgiau ma-
tau mokinio akyse atsirandantį 
susijaudinimą.“ Orkestro vado-
vas sako, kad neskuba scenoje 
groti naujų kūrinių. „Subrandi-
name kūrinį ir kai pajaučiame, 
kad jis jau savas, einame į sce-
ną. Paprastai ruošdami progra-
mą įterpiame kelis naujus kūri-
nius, bet didžioji dalis jau būna 
gerai žinomų – nenaujų. Tai svar-
bu, kad galėtume atsipalaiduoti. 
Žinoma, visada eidamas į sceną 
jaučiu jauduliuką.“ 

Maloniausia – muzika
R. Brūzga neslepia, kad dar-

bas su intelekto negalią turin-
čiais žmonėmis kartais gali bū-
ti sudėtingas. „Sunkumų sukelia 

tai, kad kai kurie neįgaliukai ne-
mėgsta komandinio darbo. Pa-
vyzdžiui, turime keletą gabes-
nių vaikų, bet jie mėgsta indivi-
dualų bendravimą, kolektyve jie 
niekaip neranda savęs, nejaučia 
malonumo. Taip pat apmaudu 
būna, kai vaikas staiga praranda 
susidomėjimą, aptingsta ir viską 
meta, o įdėtas darbas nueina šu-
niui ant uodegos.“ 

Vadovams tenka atlikti ir psi-
chologo darbą. Jie turi supras-
ti kiekvieną, mokėti pakalbėti ir 
nuraminti. „Dirbant su intelek-
to negalią turinčiais žmonėmis 
labai padeda raminimas, supra-
timas, išklausymas, kalbos nu-
kreipimas ir pritarimas, net su-
vokiant, kad žmogus yra visiškai 
neteisus. Nepritarimas įpila žiba-
lo į ugnį“, – atvirauja dirigentas. 

Orkestro vadovui šiame dar-
be maloniausias yra rezultatas – 
muzika. „Muzika yra priemonė 
bendravimui. Mes grodami ben-
draujame. Kartais mūsų kolekty-
vo žmogus negali žodžiais kaž-

greitai radau bendrą kalbą.
Jau pirmąjį vakarą vakarie-

niavome restorane su projek-
to dalyviais iš Graikijos ir mū-
sų kelionės vadove Luisa Pa-
gano iš Tlab Europe organiza-
cijos. Tą patį vakarą pėsčiomis 
pasiekėme Šv. Petro bazilikos 
aikštę, esančią net ne Italijoje, 
o mažiausioje pasaulio valsty-
bėje Vatikane. 

Kiekvieną dieną vyko darbas 
grupelėse. Dirbdami kartu susi-
pažinome su projekto dalyviais 
iš Ispanijos, Graikijos ir Italijos, 
prisistatėme patys. Aptarėme, 
kuo „Artability“ projektas papil-
do mūsų gyvenimus, kaip gerėja 
savijauta domintis kūryba, pra-
sitarėme apie planus ir pasibai-
gus projektui toliau nepamirš-
ti meninių užsiėmimų. Likusią 
dienos dalį keliavome po Romą. 

Kiekvienas Romos kampe-
lis – tai kažkas nepakartojamo. 
Neišdildomą įspūdį paliko ap-
lankytas Koliziejus, Romos fo-
rumo griuvėsiai, Panteonas – 
Romos seniausias nesugriuvęs 
pastatas, Vatikanas, Šv. Petro ba-
zilika, žymieji Berninio ir Trevi 
fontanai. Vanduo į fontaną pa-
tenka I a. pr. Kr. Agripos pasta-
tytu akveduku. Žavėjo kiekvie-
na didelė aikštė, siaura gatvelė, 
seni įspūdingi paminklai, tiltai, 
arkos, jaukios kavinukės. Di-

Menas – geriausiai suprantama kalba
Esu  Justė Saifulinaitė, projekto „Artability“ dalyvė. Kiekvie-
ną savaitę dalyvauju Valakupių reabilitacijos centro organi-
zuojamose meno laboratorijose (užsiėmimuose), kurių metu 
juvelyrinėse dirbtuvėse tobulinu savo meninius ir techninius 
gebėjimus. Manau, kad gyvenime visad laimingesni žmonės, 
kurie rodo iniciatyvą ir norą mokytis. Juvelyrikos užsiėmimai 
priartina prie to, kas dar nauja ir nepažinta. Gera bent kartą 
per savaitę stabtelėti ir daryti tai, kas džiugina akį ir širdį, 
susitikti su žmonėmis, kurie taip pat domisi juvelyrika. Juk 
menas gyvenimą pripildo daugiau spalvų ir jausmų... Tarp-
tautinio projekto „Artability“ dėka taip pat turėjau galimy-
bę apsilankyti Romoje, Italijoje. Noriu su jumis pasidalyti ten 
patirtais įspūdžiais.

delį įspūdį paliko ir apsilanky-
mas šiuolaikinio meno muzie-
juje Maxxi. 

Labai šilti jausmai užplūdo 
lankantis Romoje, Trastevere 
rajone, įsikūrusiose meno dirb-
tuvėse, kuriose neįgalieji kuria 
šalia bažnyčios įrengtose patal-
pose. Jų darbai maloniai stebino 
ir paliko didžiulį įspūdį. Kartu 
su dirbtuvių dalyviais išdrįso-
me uždainuoti itališkai. Buvo 
nuostabu pajausti jų nuoširdu-
mą, paprastumą. Akivaizdu, jog 
kartais nebūtina suprasti užsie-
nio kalbą, kad suvoktum, kas tau 
sakoma – turbūt daugiau nei žo-
džiais kalbėjomės akimis ir šir-
dimi. Ir svarbiausia, jog jautėme 
vieni kitus.

„Artability“ projekto dalyviai.

Justė Saifulinaitė Romoje, prie Koli-
ziejaus.

Tarptautinio projekto „Artability“ 
tikslas – skatinti žmonių, turinčių 
negalią, įsitraukimą į visuome-
nės gyvenimą, sudarant galimy-
bes jiems dalyvauti meno labo-
ratorijose. Šie užsiėmimai neįga-
liesiems padeda lavinti kūrybiš-
kumą, turiningai praleisti laiką, 
didina įsidarbinimo galimybes. 
Meno laboratorijose sukurti ga-
miniai, meno kūriniai bus eks-
ponuojami parodoje, o taip pat 
elektroniniame kataloge ir mo-
biliojoje programėlėje, kurią ne-
mokamai atsisiųsti galės kiek- 
vienas, turintis išmanųjį telefoną. 
Tarptautinio projekto partneriai: 
Antigone (Graikija), Cogami (Is-
panija), Tlab (Italija) bei Valaku-
pių reabilitacijos centras.

Skrydis į Italiją buvo pirmas 
mano gyvenime. Nuostabus 
padangių vaizdas, o širdyje – 
žodžiais nenusakomas jaus-
mas. Išvykome keturiese: aš, 
Valakupių reabilitacijos centro 
profesijos mokytojas Artūras  
Alekna ir dar du projekto da-
lyviai – Raimundas Vilkyšius ir 
Ruslanas Urbanavičius.

Italija mus pasitiko gražiu 
oru ir nuostabiais vaizdais. Iš 
Romos oro uosto nuvykome į 
vienuolyne esantį viešbutį, ku-
riame gyvenome vizito metu. 
Savo žaluma ir skoningai sude-
rinta augmenija žavėjo sodas, 
juosiantis vienuolyną, nuos-
tabios gėlės, citrinomis besi-
didžiuojantis citrinmedis (ne 

kartą uostėme lapus, bandydami 
pajusti mums pažįstamą kvapą), 
palmės, kaitri saulė ir svetingos 
bei draugiškos vienuolės. Kelio-
nės metu gyvenau su projekto 
dalyve itale Antonela, su kuria 

(atkelta iš 1 psl.)

ko pasakyti, bet per muziką jis 
tai pasako.“

Planų netrūksta
Spalvų orkestro vadovas ne-

stokoja optimizmo, kuria atei-
ties planus. „Ateityje tikimės 
daugiau koncertuoti mokymo 
įstaigose, nes mokiniams įdo-
mu pamatyti, kad žmonės su 
negalia kažką gali. Manau, kad 
visos muzikos įstaigos privalo-
mai turėtų pamatyti, susipažin-
ti ir išklausyti tokius kolektyvus, 
nes anksčiau ar vėliau jiems gali 
tekti dirbti su negalią turinčiais 
žmonėmis“, – teigia R. Brūzga. 

Artimiausiu metu spalvų or-
kestras važiuos koncertuoti į 
Molėtus, vėliau jų laukia stovy-
kla Druskininkuose, į kurią su-
sirenka neįgalieji iš visos Lietu-
vos. Rugsėjį orkestras dalyvaus 
„Sostinės dienose“, čia tikisi su-
groti bent vieną kūrinį su Kraš-
to apsaugos savanorių pajėgų 
bigbendu. 

ieva JuOdeikienė 

Emilis Korickis dažnai koncertuoja su „Spalvų muzikos“ orkestru.

Orkestro vadovai  Romualdas ir Valerija Brūzgos.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. ANTRADIENĮ – 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, liepos 6 d. 
6.05 Klausimėlis.lt. 6.20 Popietė 

su Algimantu Čekuoliu (subtitr., kart.). 
6.45 Delfinai ir žvaigždės. Ved. Mari-
jus Žiedas ir Gabrielė Martirosianai-
tė. 8.15 Brolių Grimų pasakos. Erškė-
trožė. Vokietija, 2009 m. 9.20 Mažoji 
ledi. Melodrama. Vokietija, Austrija. 
2012 m. 11.05 Istorijos detektyvai. 
11.55 Lietuvos Valstybės diena. Iškil-
mingas Valstybės vėliavos ir istorinės 
vėliavos pakėlimas. Tiesioginė trans-
liacija iš Simono Daukanto aikštės. 
12.30 Valstybės diena. Šv Mišių tie-
sioginė transliacija iš Vilniaus arkika-
tedros. 13.35 Premjera. Napoleonas 
Kitkauskas. Kertiniai akmenys. Dok. 
f. 2014 m. 14.30 Epochų ženklai. Dok. 
f. 2013 m. 15.00 Premjera. Tvirtovė. 
2015 m. N-7. 16.00 Žinios (su vertimu 
į gestų kalbą). 16.10 Ginto Abariaus 
dainos (kart.). 18.10 Premjera. 1410 
m. Žinomas nežinomas Žalgiris. Dok. 
f. 2013 m. 19.30 „Tautiška giesmė 
aplink pasaulį 2015“. 21.00 „Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi“. Stab-
telk ir sugiedok „Tautišką giesmę“. 
21.05 Loterija „Perlas“. 21.10 Pano-
rama. 21.39 Loterija „Perlas“. 21.40 
Šventinė audiovizualinė 3D projekcija 
„Mes stiprūs, Lietuva!“. 22.00 „EXPO 
Milano 2015“ atidarymo koncertas Mi-
lano katedros aikštėje. 24.00 Istorijos 
detektyvai (kart.). 0.45 1410 m. Žino-
mas nežinomas Žalgiris. Dok. f. 2013 
m. (kart.). 2.05 Tvirtovė. Dok. f. Aut. 
Rimas Bružas. 2015 m. (kart.) N-7. 
3.00 Napoleonas Kitkauskas. Kerti-
niai akmenys. Dok. f. 2014 m. (kart.). 
4.00 Epochų ženklai. Dok. f. 2013 m. 
(kart.). 4.25 Koncertas „Broliai“. Gru-
pė „Skylė“ (kart.). 

Antradienis, liepos 7 d. 
9.15 Komisaras Reksas (9/1) 

N-7. 10.05 Senis (234) N-7. 11.05 
Lietuvių tautinio kostiumo konkur-
sas. Šventinis renginys „Išausta ta-
patybė“. (kart.). 12.30 Bėdų turgus 
(kart.). 13.20 Klausimėlis.lt. (kart.). 
13.30 Savaitė (kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 
Naisių vasara (19, 20). 15.50 Puaro 
(N-7. 3/1, 2). 17.35 Meilė kaip mėnu-
lis (57, 58). 18.30 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 19.05 Auksinis 
protas. 20.10 Smegenų paslaptys. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Stilius. 21.50 Premjera. Šlovės die-
nos (14) N-7. 22.45 Vakaro žinios. 
23.00 Poseidonas (1) N-7. 0.30 Puaro 
(N-7. 3/1, 3/2) (kart.). 2.15 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.10 Naisių vasa-
ra (19, 20) (kart.). 4.00 Auksinis pro-
tas (kart.). 5.05 Smegenų paslaptys 
(kart.). 5.15 Stilius (kart.). 

Trečiadienis, liepos 8 d. 
9.15 Komisaras Reksas (9/2) 

N-7. 10.05 Senis (235) N-7. 11.05 
Šlovės dienos (14) (kart.) N-7. 11.55 
Stilius (kart.). 12.45 Specialus tyri-
mas. 13.30 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (subtitr., kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 
Naisių vasara (21, 22). 15.50 Puaro 
(3/3, 4) N-7. 17.35 Meilė kaip mėnulis 
(59, 60). 18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Emigrantai. 21.50 Premjera (15) N-7. 
22.45 Vakaro žinios. 23.00 Poseido-
nas (2) N-7. 0.30 Puaro (3/3, 4) (kart.) 
N-7. 2.15 Laba diena, Lietuva (kart.). 
3.10 Naisių vasara (21, 22) (kart.). 
4.00 Auksinis protas (kart.). 5.15 Emi-
grantai (kart.). 

Ketvirtadienis, liepos 9 d. 
9.15 Komisaras Reksas (9/3) 

N-7. 10.05 Senis (236) N-7. 11.05 
Šlovės dienos (15) (kart.) N-7. 11.55 
Emigrantai (kart.). 12.45 Gyvenimas. 
13.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (subtitr., kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 Naisių va-
sara (23, 24). 15.50 Puaro (3/5, 6) 
N-7. 17.35 Meilė kaip mėnulis (61, 
62). 18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Kalbantys vėjui. Karinė drama. JAV, 
2002 m. N-14. 23.15 Vakaro žinios. 
23.30 Degantis krūmas. Drama. Če-
kija, 2013 m. (1) N-7. 1.00 Puaro (N-

7. 3/5, 3/6) (kart.). 2.45 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 3.40 Naisių vasara 
(23, 24) (kart.). 4.25 Auksinis protas 
(kart.). 5.40 Šventinė audiovizuali-
nė 3D projekcija „Mes stiprūs, Lietu-
va!“ LDK Valdovų rūmų kieme (kart.). 

Penktadienis, liepos 10 d. 
9.15 Komisaras Reksas (9/4) 

N-7. 10.05 Senis (237) N-7. 11.05 
Degantis krūmas (1) (kart.) N-7. 12.35 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 13.30 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, 
Lietuva. 15.00 Naisių vasara (25, 26). 
15.50 Puaro (3/7, 8) N-7. 17.35 Mei-
lė kaip mėnulis (63, 64). 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 19.20 
Premjera. Aguonų laukas (6) N-7. 
20.00 Vasara su LRT muzika. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 Duo-
kim garo! 22.40 Jūrų ruoniai. Nuoty-
kių trileris. JAV, 1990 m. N-14. 0.30 
Auksinis balsas. 1.35 Puaro (3/7, 8) 
(kart.) N-7. 3.20 Naisių vasara (25, 
26) (kart.). 4.10 Klausimėlis.lt. 4.30 
Pinigų karta (kart.). 5.15 Bėdų tur-
gus (kart.). 

Šeštadienis, liepos 11 d. 
6.05 Stilius (kart.). 6.55 Emigran-

tai (kart.). 7.40 Rojus Lietuvoj (25, 
26). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Prem-
jera. Padūkėliai marsupilamiai (21). 
9.25 Premjera. Animalija (27). 9.50 
Juozas Paukštelis. Kaimynai. TV vi-
deof. 2 d. 1979 m. 11.05 Mūsų mies-
teliai. Kuktiškės. I dalis. 12.00 Kauno 
arkivyskupo Liongino Virbalo ingre-
sas Kauno arkikatedroje. 14.00 Šerlo-
ko Holmso sugrįžimas (6) N-7. 15.05 
Istorijos detektyvai. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.15 Sveiki-
nimų koncertas. 17.55 Bėdų turgus. 
18.45 Delfinai ir žvaigždės. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Tu dalis manęs. 22.30 Ar ga-
li būti blogiau? Kriminaline komedija. 
JAV, 2001 m. (subtitr.) N-7. 0.10 Kon-
certas. Gytis Paškevičius. Laiko trau-
kiniai. 2011 m. 2.30 Šerloko Holmso 
sugrįžimas (6) (kart.) N-7. 3.25 Epo-
chų ženklai. Dok. f. (kart.). 3.50 Isto-
rijos detektyvai (kart.). 4.35 Tu dalis 
manęs (kart.). 

Sekmadienis, liepos 12 d. 
6.05 Klausimėlis.lt. 6.20 Ry-

to suktinis su Zita Kelmickaite. 7.15 
Šventadienio mintys. 7.40 Rojus Lie-
tuvoj (27, 28, 29). 9.00 Premjera. 
Padūkėliai marsupilamiai (22). 9.25 
Premjera. Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (12). 9.40 Šervudo padau-
ža Robinas Hudas (12). 9.50 Maža-
sis princas (2). 10.15 Aviukas Šo-
nas (4/29). 10.25 Gustavo enciklo-
pedija (subtitr.). 10.55 Brolių Grimų 
pasakos. Sumani sodietė, Vokietija, 
2009 m. 12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Paslaptingoji Afrika. 3 
d. Ngorongoras. Užgimęs ugnyje ( 
(subtitr.). 13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl (4/1). Rugiai kiše-
nėje N-7. 14.40 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (subtitr.). 15.05 Emigran-
tai (kart.). 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.15 Tikri vyrai. 17.00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 17.30 Mu-
zikinis projektas „Dainų daina“. 19.30 
Pasaulio panorama. 19.55 Savaitė. 
20.30 Panorama. 21.00 Giminės po 
20 metų (14). 21.50 Lietuviško kino 
vakaras. Vardas tamsoje. Detekty-
vas. Lietuva, 2013 m. N-7. 23.30 Ža-
garės vyšnių festivalis 2014. Renkasi 
geriausieji. N-14. 0.25 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Mis Marpl (4/1). 
Rugiai kišenėje (kart.) N-7. 2.00 Mu-
zikinis projektas „Dainų daina“ (kart.). 
3.45 Giminės po 20 metų (14) (kart.). 
4.35 Mūsų miesteliai. Kuktiškės. I da-
lis. (kart.). 5.30 Savaitė (kart.). 

kai. Komedija. Rusija, 2011 m. N-7. 
1.10 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(126) N-14. 2.05 Po kupolu (6) N-14. 

Antradienis, liepos 7 d. 
6.55 Šeimos reikalai (10). 7.25 

Juokingiausi Amerikos namų vaizde-
liai. 7.55 Simpsonai (15, 16) (kart.) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2133). 
10.00 Paskutinis iš Magikianų (7, 8) 
N-7. 11.00 Anapus tvoros. Animacinė 
komedija. JAV, 2006 m. 12.30 Trans-
formeriai. Praimas (4) N-7. 13.00 
Madagaskaro pingvinai (15). 13.30 
Simpsonai (17) N-7. 14.00 Simpso-
nai (18) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(49, 50) N-7. 15.30 Laukinė Esme-
ralda (94) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mote-
rų laimė (20) N-7. 20.00 Ta proga! 
(6) N-7. 21.00 Drąsios ir žavios (14) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 
Vaikis iš Filadelfijos. Veiksmo drama. 
JAV, 2012 m. N-14. 0.20 Dirbtinis in-
telektas (8) N-14. 1.20 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba (127) N-14. 2.10 
Po kupolu (7) N-14. 

Trečiadienis, liepos 8 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Šei-

mos reikalai (11). 7.25 Madagaskaro 
pingvinai (15). 7.55 Simpsonai (17, 
18) (kart.) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2134). 10.00 Paskutinis iš Magikia-
nų (9, 10) N-7. 11.00 Ta proga! (6) 
N-7. 12.00 Drąsios ir žavios (14) N-7. 
12.30 Transformeriai. Praimas (5) 
N-7. 13.00 Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą (1). 13.30 Simpsonai (19) N-7. 
14.00 Simpsonai (20) N-7. 14.30 Ma-
žoji nuotaka (51, 52) N-7. 15.00 Ma-
žoji nuotaka (52) N-7. 15.30 Laukinė 
Esmeralda (95) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė (21) N-7. 20.00 Griūk iš juo-
ko N-7. 21.00 Drąsios ir žavios (15) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.25 
Vikingų loto. 22.30 Brolis. Veiksmo f. 
Rusija, 1997 m. N-14. 0.35 Dirbtinis 
intelektas (9) N-14. 1.30 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba (128) N-14. 2.25 
Po kupolu (8) N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 9 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Šei-

mos reikalai (8) (kart.). 7.25 Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą (1). 7.55 Simp-
sonai (19, 20) (kart.) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2135). 10.00 Paskutinis iš 
Magikianų (11, 12) N-7. 11.00 Griūk 
iš juoko N-7. 12.00 Drąsios ir žavios 
(15) N-7. 12.30 Transformeriai. Prai-
mas (6) N-7. 13.00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (2). 13.30 Simpso-
nai (13) (kart.) N-7. 14.00 Simpso-
nai (22) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(53, 54) N-7. 15.30 Laukinė Esme-
ralda (96) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų 
laimė (22) N-7. 20.00 Aplink pasau-
lį su žvaigžde (6) N-7. 21.00 Drąsios 
ir žavios (16) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.30 Brolis 2. Veiksmo f. 
Rusija, 2000 m. N-14. 1.10 Dirbtinis 
intelektas (10) N-14. 2.05 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (129) N-14. 2.55 
Po kupolu (9) N-14. 

Penktadienis, liepos 10 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Šei-

mos reikalai (9). 7.25 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (2). 7.55 Simpsonai 
(21, 22) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2136). 10.00 Paskutinis iš Magikianų 
(13, 14) N-7. 11.00 Aplink pasaulį su 
žvaigžde (6) N-7. 12.00 Drąsios ir ža-
vios (16) N-7. 12.30 Transformeriai. 
Praimas (7) N-7. 13.00 Čipas ir Dei-
las skuba į pagalbą (3). 13.30 Simp-
sonai (23, 24) N-7. 14.30 Mažoji nuo-
taka (55, 56) N-7. 15.30 Laukinė Es-
meralda (97) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Rango. 
Animacinis f. JAV, 2011 m. N-7. 21.45 
Kelyje. Komedija. JAV, 2000 m. N-14. 
23.40 Derlinga žemė. Siaubo f. JAV, 
2011 m. S. 01.25 'Delta' būrys. Veiks-
mo f. JAV, Izraelis, 1986 m. N-14. 

Šeštadienis, liepos 11 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (1) N-7. 7.30 LOL (Daug juoko) 
(5) N-7. 8.00 Bailus voveriukas (20). 
8.30 Daktaras Dolitlis 4. Prezidento 
šuo. Komedija. JAV, Kanada, 2008 
m. 10.15 Skola tėtušiui. Komedija. 
JAV, 1994 m. 12.30 Krokodilas Dan-
dis. Nuotykių komedija. JAV, 1986 m. 
N-7. 14.30 Gyvenimo bangos (13). 
Drama. Turkija, 2013 m. N-7. 16.45 
Ekstrasensų mūšis (6) N-7. 18.30 
TV3 žinios (312). 19.00 Šunų vieš-
butis. Filmas šeimai. JAV, Vokietija, 
2009 m. 19.30 Pertraukoje – Euro-
jackpot. 21.05 Labas rytas. Komedi-
ja. JAV, 2010 m. N-7. 23.15 Pragare. 
Veiksmo trileris. JAV, 2003 m. N-14. 
1.20 Krikštatėvis. Kriminalinė drama. 
JAV, 1972 m. N-14. 

Pirmadienis, liepos 6 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Mi-

sija „Karvės“. Animacinis f. JAV, 2004 
m. (kart.). 7.40 Garfildas (101, 102). 
8.10 Tomo ir Džerio nuotykiai (10) 
(kart.). 8.30 Na, palauk! (7–10). 9.20 
Susipažinkite su Robinsonais. Ani-
macinis f. JAV, 2007 m. 11.05 Žais-
lų istorija 2. Animacinis f. JAV, 1999 
m. 12.55 Skraiduolis. Komedija šei-
mai. JAV., 1997 m. 14.45 Brangioji, 
aš sumažinau vaikus. Komedija šei-
mai. JAV, 1989 m. 16.40 Seni vilkai. 
Komedija šeimai. JAV, 2009 m. 18.30 
Žinios. 19.00 Kodas. L.O.B.I.A.I. N-7. 
Nuotykių f. JAV, 2004 m. 21.30 Piršly-
bos. Romantinė komedija. JAV, 2009 
m. N-7. 23.45 PREMJERA Paskutinės 
dienos Marse. Trileris. Airija, D. Brita-
nija, 2013 m. 1.40 Karalius Artūras. 
Nuotykių f. Airija, D. Britanija, JAV, 
2004 m. (kart.) N-7. 3.55 Programos 
pabaiga. 4.00 Lietuva Tavo delne.

Antradienis, liepos 7 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (103, 104). 6.55 Džonis 
Testas (19) (kart.). 7.25 Kung Fu Pan-
da (17) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (37) N-7. 8.50 Piršlybos. 
Romantinė komedija. JAV, 2009 m. 
(kart.) N-7. 10.50 Kodas. L.O.B.I.A.I. 
Nuotykių f. JAV, 2004 m. (kart.) N-7. 
13.15 Džonis Testas (20). 13.45 Kung 
Fu Panda (18). 14.10 Bėgantis laikas 
(104) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Tikras gyvenimas. Ti-
kras tėvas. 20.30 Tikras gyvenimas. 
Tapytojo žmonos paveikslas. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Gyvatės akys. Kriminalinė drama. 
JAV, 1998 m. N-14. 0.10 Visa me-
nanti (33) N-7. 1.05 Alkatrazas (10) 
N-7. 2.00 Grubus žaidimas (14) N-14. 
2.55 Programos pabaiga. 3.00 Lietu-
va Tavo delne. 

Trečiadienis, liepos 8 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (1, 2). 6.55 Džonis Tes-
tas (20) (kart.). 7.25 Kung Fu Panda 
(18) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (38) N-7. 8.50 24 valan-
dos (kart.) N-7. 10.00 24 valandos. 
N-7. 11.10 Yra, kaip yra. N-7. 12.15 
Nuo... Iki... 13.15 Džonis Testas (21). 
13.45 Kung Fu Panda (19). 14.10 Bė-
gantis laikas (105) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras gyve-
nimas. Dukros. Mamos. Tėvai. 20.30 
Tikras gyvenimas. Meilė iki mirties. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Romeo turi mirti. Veiksmo 
f. JAV, 2000 m. N-14. 0.30 Visa me-
nanti (34) N-7. 1.25 Alkatrazas (11) 
N-7. 2.20 Grubus žaidimas (15) N-14. 
3.15 Programos pabaiga. 3.20 Lietu-
va Tavo delne. 

Ketvirtadienis, liepos 9 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (3). 6.40 Garfildas (4). 6.55 
Džonis Testas (21) (kart.). 7.25 Kung 
Fu Panda (19) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (39) N-7. 8.50 24 
valandos (kart.) N-7. 10.00 24 va-
landos (kart.) N-7. 11.10 Yra, kaip 
yra. N-7. 12.15 Nuo..Iki.. 13.15 Džo-
nis Testas (22). 13.45 Kung Fu Pan-
da (20). 14.10 Bėgantis laikas (106) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 Tikras gyvenimas. Sugrį-
žimas. 20.30 Tikras gyvenimas. Šan-
tažistė. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Kalinių lėktuvas. Veiksmo 
f. JAV, 1997 m. N-14. 0.25 Visa me-
nanti (35) N-7. 1.20 Alkatrazas (12) 
N-7. 2.15 Sveikatos ABC televitrina 
(kart.). Laida apie sveikatą. Vedėja 
Rima Balanaškienė 2.45 Programos 
pabaiga. 2.50 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, liepos 10 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (5). 6.40 Garfildas (6). 6.55 
Džonis Testas (22) (kart.). 7.25 Kung 
Fu Panda (20) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (40) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.) N-7. 10.00 Yra, 
kaip yra. N-7. 11.10 Valanda su Rū-
ta. 13.15 Džonis Testas (23). 13.45 
Kung Fu Panda (21). 14.10 Bėgan-
tis laikas (107) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Marlis ir aš. 
Komedija šeimai. JAV, 2008 m. N-7. 
21.50 Trigubas X. Aukštesnis lygis. 
Veiksmo f. JAV, 2005 m. N-7. 23.55 
Anakonda 3. Palikuonis. Veiksmo tri-
leris. JAV, Rumunija, 2008 m. N-14. 
1.40 Kalinių lėktuvas. Veiksmo f. JAV, 
1997 m. (kart.) N-14. 3.45 Programos 
pabaiga. 3.50 Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, liepos 11 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Peliukas Stiuartas Litlis (8). 6.55 Zo-
ro (9). 7.20 Smalsutė Dora (3). 7.45 
Denis Vaiduokliukas (27). 8.10 Ma-
dagaskaro pingvinai (36). 8.35 To-
mo ir Džerio nuotykiai (11). 9.00 Po-
nas Bynas (2). 9.30 Kačiukas vardu 
Au (2, 3). 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Inspektorius Gadžetas. Nuotykių ko-
medija. JAV, 1999 m. 11.30 Šaunu-
sis ponas Lapinas. Animacinis f. JAV, 
2009 m. 13.15 Mano tėtis keturkojis. 
Komedija šeimai. Pietų Afrika, Vo-
kietija, 2001 m. N-7. 15.25 Vedęs ir 
turi vaikų (1, 2) N-7. 16.25 Čiaušku-
tė (36) N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SU-
PERKINAS Tarzanas. Animacinis f. 
JAV, 1999 m. 20.45 Vėl septynioli-
kos. Nuotykių f. JAV, 2009 m. N-7. 
22.50 Kitoks parodijų f. Komedija. 
JAV, 2001 m. N-14. 0.35 Trigubas 
X. Aukštesnis lygis. Veiksmo f. JAV, 
2005 m. (kart.) N-7. 2.25 Programos 
pabaiga. 2.30 Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, liepos 12 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (9). 6.55 Zoro 
(10). 7.20 Smalsutė Dora (4). 7.45 
Denis Vaiduokliukas (28). 8.10 Mada-
gaskaro pingvinai (37). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (12). 9.00 Sveikatos 
ABC televitrina. 9.30 Kačiukas vardu 
Au (4, 5). 10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Radijo maištininkė. Fil-
mas šeimai. JAV, 2012 m. 11.50 Tuš-
čias čekis. Komedija. JAV, 1994 m. 
13.55 Mafija. Komedija. JAV, 1998 m. 
N-7. 15.45 Vedęs ir turi vaikų (3) N-7. 
16.20 Turi mylėti šunis. Romantinė 
komedija. JAV, 2005 m. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Teleloto. 20.30 KK2 va-
sara. N-7. 21.55 Dingti per 60 sekun-
džių. Veiksmo trileris. JAV, 2000 m. 
N-7. 0.15 Laukinės aistros 2. Erotinis 
trileris. JAV, 2004 m. N-14. 2.05 Ki-
toks parodijų f. Komedija. JAV, 2001 
m. (kart.) N-14. 3.40 Programos pa-
baiga. 3.45 Lietuva Tavo delne.

Pirmadienis, liepos 6 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Ekstrasensų mūšis (21) (kart.) 
N-7. 8.55 Laukinis (31, 32) (kart.) 
N-7. 10.45 Kalbame ir rodome (212) 
N-7. 11.40 Prokurorų patikrinimas 
(24) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13.50 Runkelių 
sala (10) N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (22). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(25) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Mano mylimiausia ragana 
(16) N-7. 18.25 Mentalistas (12) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (2) N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Infil-
truoti. Trileris. Honkongas, JAV, 2006 
m. N-14. 0.30 Mentalistas (12) (kart.) 
N-7. 1.25 Prokurorų patikrinimas (25) 
(kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Antradienis, liepos 7 d. 
6.00 Policija ir Ko (37) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Policija ir Ko (2) (kart.) N-7. 
8.55 Džiunglių princesė Šina (22, 23) 
(kart.) N-7. 10.45 Kalbame ir rodome 
(213) N-7. 11.40 Prokurorų patikrini-
mas (25) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.50 Runke-
lių sala (1) N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (23). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(26) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Menta-
listas (13) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(3) N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21.30 Operacija „Baltosios pu-
pytės“. Komedija. JAV, 2004 m. N-7. 
23.40 Taikinys (6) N-7. 0.35 Menta-

listas (13) (kart.) N-7. 1.30 Prokuro-
rų patikrinimas (26) (kart.) N-7. 2.35 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, liepos 8 d. 
6.00 Policija ir Ko (38) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (3) (kart.) N-7. 8.55 Lau-
kinis (2, 3) N-7. 10.45 Kalbame ir ro-
dome (214) N-7. 11.40 Prokurorų 
patikrinimas (26) (kart.) N-7. 12.50 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13.50 Runkelių sala (2) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (24). 15.45 Pro-
kurorų patikrinimas (27) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 In-
fo diena. 18.25 Mentalistas (14) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (4) N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Įsimin-
tinas kelias. Romantinė drama. JAV, 
2002 m. N-7. 23.35 Taikinys (7) N-7. 
0.30 Mentalistas (14) (kart.) N-7. 1.25 
Prokurorų patikrinimas (27) (kart.) 
N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, liepos 9 d. 
6.00 Policija ir Ko (39) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (4) (kart.) N-7. 8.55 Lau-
kinis (4, 5) N-7. 10.45 Kalbame ir ro-
dome (215) N-7. 11.40 Prokurorų 
patikrinimas (27) (kart.) N-7. 12.50 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13.50 Runkelių sala (3) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (25). 15.45 Pro-
kurorų patikrinimas (28) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 In-
fo diena. 18.25 Mentalistas (15) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (5) N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Sudre-
bink pasaulį. Muzikinė drama. Kana-
da, 2011 m. N-7. 23.15 Taikinys (8) 
N-7. 0.10 Mentalistas (15) (kart.) 
N-7. 1.05 Prokurorų patikrinimas (28) 
(kart.) N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Penktadienis, liepos 10 d. 
6.00 Policija ir Ko (40) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (5) (kart.) N-7. 8.55 Su-
drebink pasaulį. Muzikinė drama. 
Kanada, 2011 m. (kart.) N-7. 10.45 
Kalbame ir rodome (216) N-7. 11.40 
Prokurorų patikrinimas (28) (kart.) 
N-7. 12.50 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13.50 Runkelių sala (4) 
N-7. 14.45 Amerikos talentai (26). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (29) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Info diena. 18.25 Patrulis. N-7. 
19.00 Amerikietiškos imtynės (21) 
N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.30 Mirties angelas. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2009 m. N-14. 23.05 Bordži-
jos (1, 2) N-14. 2011 m. 1.05 Prokuro-
rų patikrinimas (29) (kart.) N-7. 2.10 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, liepos 11 d. 
6.50 Amerikos talentai (25, 26) 

(kart.). 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Brydės. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Penk-
toji pavara (6). 11.00 Pasaulio galiū-
nų čempionų lygos etapas Zambijoje. 
12.00 Nacionalinė Geografija. Pavo-
jingi susitikimai (6) N-7. 13.00 Džiun-
glių princesė Šina (24) N-7. 14.00 
Mano mylimiausia ragana (16–19) 
N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 PREMJERA Žurovas (1) N-7. 
18.00 Ekstrasensų mūšis (22) N-7. 
19.00 Muzikinė kaukė. Ukraina (6). 
22.10 MANO HEROJUS Palikti po 
pamokų. Veiksmo trileris. JAV, Ka-
nada, 2003 m. N-14. 0.10 AŠTRUS 
KINAS Balsai iš anapus. Sugrįžimas. 
Siaubo f. JAV, Kanada, 2007 m. S. 
1.55 Mano mylimiausia ragana (16, 
17) (kart.) N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, liepos 12 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (22) 

(kart.) N-7. 8.00 Skonis. Kulinari-
nis šou. 10.00 Drakono vartai. Lė-
tai bundanti Kinija. Dokumentinis f. 
Vokietija, 2008 m. 11.00 Sveikatos 
kodas. 12.00 Nacionalinė Geografi-
ja. Gėlavandenių monstrų medžio-
tojas (1) N-7. 13.00 Džiunglių prin-
cesė Šina (25) N-7. 14.00 Sveiki-
nimai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 PREMJERA Žurovas (2) 
N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis (23) 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS In-
ga Lindstrom. Susitikimas Eriksberge. 
Romantinė drama. Vokietija, 2009 m. 
N-7. 21.00 PREMJERA Kultas (1, 2) 
N-14. 23.00 Futbolo chuliganai. Kri-
minalinė drama. D. Britanija, JAV, 
2005 m. N-14. 1.10 Mano mylimiau-
sia ragana (18, 19) (kart.) N-7. 2.10 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Sekmadienis, liepos 12 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (2) N-7. 7.30 LOL (Daug juoko) 
(6) N-7. 8.00 Bailus voveriukas (21). 
8.30 Lesė. Filmas šeimai. JAV, 1994 
m. 10.20 Zambezija. Animacinis f. Pi-
etų Afrika, 2012 m. 12.05 Krokodilas 
Dandis 2. Nuotykių f. Australija, JAV, 
1988 m. N-7. 14.15 Gyvenimo ban-
gos (1) N-7. 16.45 Ekstrasensų mū-
šis (7) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Taksi. Veiksmo f. JAV, Prancūzija, 
2004 m. N-7. 20.55 Skrydžio planas. 
Veiksmo drama. JAV, 2005 m. N-7. 
22.55 Asai. Veiksmo f. JAV, 1986 m. 
N-7. 1.10 Ledi. Biografinė drama. 
D.Britanija, Prancūzija, 2011 m. N-14. 

Pirmadienis, liepos 6 d. 
6.00 Teleparduotuvė. 6.15 Bar-

bė – perlų princesė. Animacinis f. 
JAV, 2014 m. 7.45 Šnipė Harieta. 
Komedija. JAV, 1996 m. 9.50 Laisvės 
troškimas. Romantinė komedija. JAV, 
D. Britanija, 2004 m. N-7. 12.00 Trys 
didvyriai. Ėjimas žirgu. Animacinis f. 
Rusija, 2015 m. 13.30 Gera kompa-
nija. Komiška drama. JAV, 2004 m. 
N-7. 15.50 Ponia Dautfajė. Komedija. 
JAV, 1993 m. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Anapus tvoros. Animacinė komedija. 
JAV, 2006 m. 20.40 Tautiškos gies-
mės giedojimas. 21.05 Arvydas Sa-
bonis. 11. Lietuva, dok. f., 2014. 23.15 
Tarnybinis romanas. Dabartiniai lai-
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Aš viską galiu pats. Susiradau 
butą, kad nebūtų laiptų. Į auto-
mobilį įlipti ir išlipti, įsikelti ve-
žimėlį ir išsikelti taip pat galiu 
savarankiškai“, – sako 25 me-
tų neįgalus irkluotojas Augus-
tas Navickas, prieš dvejus su 
puse metų susilaužęs stuburą 
versdamasis kalnų dviračiu. Jis 
šiandien – olimpinė viltis. Itali-
joje vykusiame irklavimo čem-
pionate tarp neįgalių irkluotojų 
Augustas buvo vienuoliktas. Ši 
vieta vaikinui suteikė teisę da-
lyvauti pasaulinėse akademinio 
irklavimo varžybose Prancūzijo-
je, kur bus varžomasi dėl kelia-
lapių į parolimpines žaidynes. 
Tam reikia patekti į aštuntuką.

Vaikinas pasakoja, kad Klai-
pėda tikrai nėra palanki neįga-
liesiems. Net į neseniai atidary-
tą modernų „Kultūros fabriką“ 
negalėjo patekti, nes neveikė 
liftas. Jau nekalbant apie Muzi-
kinį teatrą, barus senamiesty-
je. Bet prireikus sulekia bičiu-
liai „sunešioja“. „Užtat dažnai, 
važiuodamas per miestą, gal-
voju – gal neįgalus tesu aš? Nes 
su vežimėliais ir vaikštynėmis 
beveik nieko nesutinku. Todėl, 
kad dar daug kliūčių, kurių ne-
įgalūs nepajėgia įveikti“, - sako 
A. Navickas. 

Vaikinas pasakoja irklavimu 
susidomėjęs, kai buvo keturio-
likos – tėvas nusivedė į Irklavi-

mo centrą pas Liudą Milešką. 
Paskui tą irklavimą buvo metęs. 
Kai tapo neįgalus, sumanė prie 
jo vėl grįžti. Bet... jau visai kitom 
sąlygom. Reikėjo specialios val-
ties, visai kitų įgūdžių.

Šiuo metu vaikinas intensy-
viai treniruojasi. Būdamas 204 
centimetrų ūgio jis sveria 74 ki-
logramus – reikia prisiauginti 
raumenų iki 80 kg.  

Vaikinas pasakoja, gyvenan-
tis ne tik iš neįgaliojo ir slaugos 
išmokų, bet dar ir dirba. Kuria 
video reklamą. Iš savo pajamų 
net pajėgė kiek sutaupyti spe-
cialiai neįgaliojo valčiai. „Bet 
nebūčiau jos įpirkęs be brolių 
pranciškonų ir Lietuvos pokerio 
bendruomenės paramos. Ačiū 
jiems“, – sako Augustas. 

Vaikinas vardina žmones, 
kuriems yra dėkingas. Draugė 
Ema, kurią sutiko reabilitacijo-
je, atliekančią kineziterapeutės 
praktiką, pastūmėja: eik, nepa-
siduok. Tėtis – taip pat agitato-
rius. Broliai pranciškonai pa-
stiprina maldomis ir džiugesiu 
dėl kiekvieno mano sėkmingo 
krustelėjimo. „Pasaulyje tikrai 
labai daug geranoriškų žmonių, 
kurie, tarkim, matydami, kaip 
„kraustausi“ ar „išsikraustau“ iš 
automobilio, pribėga, siūlydami 
savo pagalbą. Aš jiems dėkingas. 
Bet susitvarkau pats“, – pasako-
ja A. Navickas. 

Neįgalumas nesužlugdė 
olimpinių vilčių

Gražina Juodytė „Vakarų eksprese“ kalbina irkluotoją Augus-
tiną Navicką. 

Klaipėdoje baigiami buvusių 
„Danės“ vaikų globos namų 
pastato rekonstrukcijos darbai 
ir čia jau netrukus įsikurs Klai-
pėdos socialinių paslaugų cen-
tras „Danė“.

Uostamiesčio mero Vytau-
to Grubliausko teigimu, šiame 
centre iš viso veiks trys skirtingi 
padaliniai – pirmasis Klaipėdoje 
senyvo amžiaus, taip pat suau-
gusių asmenų su psichine nega-
lia ir be tėvų augančių vaikų so-
cialinės globos skyriai.

„Visi statybos darbai šiuo 
metu realiai jau baigti bei pra-
dėtos jų pridavimo procedūros. 
Planuojama, kad vaikai į šiuos 
namus galės kraustytis dar šią 
vasarą, o dienos socialinės glo-
bos paslaugos senyvo amžiaus 
ir psichine negalia turintiems 
miestiečiams čia bus pradėtos 
teikti rugsėjį ar spalį“, – sakė so-
cialinių paslaugų centro „Danė“ 
patalpas pirmadienį apžiūrėjęs 
meras V. Grubliauskas.

Numatoma, kad socialinių 
paslaugų centre „Danė“ nuolat 
gyvens iki 39 tėvų globos nete-
kusių vaikų.

Dienos socialinės globos 
padaliniuose įvairios paslau-

gos bus teikiamos 80 asmenų – 
40 senyvo amžiaus ir 40 su psi-
chine negalia. Centro lankyto-
jams čia bus organizuojamas 
laisvalaikis, maitinimas, teikia-
ma psichologinė-psichoterapi-
nė parama, pagalba rengiantis, 
maitinantis, prausiantis ir kt. 
Taip pat čia bus organizuojamos 
transporto ir sveikatos priežiū-
ros paslaugos.

„Išties, centro paslaugomis 
besinaudosiantys klaipėdiečiai 
gaus viską, ko jiems reikia bū-
nant čia dieną, o tai neabejoti-
nai gerokai palengvins juos glo-
bojančių dirbančių artimųjų rū-
pesčius“, – sakė V. Grubliauskas.

2,7 tūkst. kv. metrų ploto bu-
vusių „Danės“ vaikų globos na-
mų pastato rekonstrukcijos ir 
įrengimo darbų bendra vertė – 
beveik 2 mln. eurų. Beveik 1,2 
mln. eurų skirti iš Europos Są-
jungos fondų, likusios lėšos – iš 
uostamiesčio Savivaldybės biu-
džeto. Buvusių vaikų globos na-
mų pastato rekonstrukcijos dar-
bai pradėti 2013-ųjų pabaigoje.

Visi trys socialinių paslaugų 
centro „Danė“ padaliniai, nors 
ir įsikūrę viename pastate, rea-
liai bus atskirti vienas nuo kito.

Senyviems klaipėdiečiams – 
pirmasis dienos centras

Klaipėdos miesto savivaldybė praneša apie naujas paslaugas. 

Zarasuose – 
vasaros sporto 
žaidynės 2015

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Neįgaliųjų 
sportas

 Zarasų socialinės globos na-
muose surengtos 18-osios atvi-
ros vasaros sporto žaidynės žmo-
nėms, turintiems negalią. Jose 
šiemet dalyvavo 175 globos na-
mų gyventojai ir 112 darbuotojų.

Į Zarasų socialinės globos na-
mus suvažiavo net 21 socialinės 
globos namų (SGN) gyventojai 
iš visų Lietuvos kampelių. Visi 
jie atvyko pasiruošę ir nusiteikę 
varžyboms. Sportininkus atlydė-
ję socialiniai darbuotojai taip pat 
turėjo galimybę dalyvauti var-
žybose. Šiemet sulaukėme net 
3 komandų iš kaimyninės La-
tvijos: iš Iecavos socialinio pas-
laugų centro, Piladzi ir Subatės.

Žaidynės prasidėjo dalyvių 
eisena ir skanduote. Dalyvius 
pasitiko ir pasveikino mūsų na-
mų direktorius J. Stankevičius. 
Jis pristatė ir garbingus šventės 
svečius: Zarasų merą N. Gusevą, 
vicemerą A. Steponavičių, Sei-
mo nario A. Dumbravos patarė-
ją R. Račkauskienę, Zarasų mies-
to seniūnę O. Podolskienę, Lie-
tuvos specialiosios olimpiados 
komiteto prezidentą Z. Misiūną, 
Visagino SGN direktorių P. Duba-
ką ir Jasiuliškių SGN direktorių 
V. Petrauską. Svečiai pasveikino 
dalyvius ir pasidžiaugė švente.

Sporto šventės atidarymas 
buvo paskelbtas po Zarasų SGN 
gyventojų šokio ant aerobikos 
kamuolių. Žaidynių teisėjai pri-
minė taisykles ir vasaros sporto 
varžybos buvo pradėtos.

Vienu metu vyko tinklinio, 
pasagos mėtymo, smiginio es-
tafetė, darbuotojų orientacinės, 
galiūnų ir šaškių varžybos. Vi-
sur būriavosi gausus būrys daly-
vių ir sirgalių, kurie aplodismen-
tais ir šūksniais palaikė savo ko-
mandas. Visos žaidynės vyko la-
bai aktyviai ir smagiai, visi sten-
gėsi dalyvauti aktyviai ir drau-
giškai nugalėti. Kiek ramiau vy-
ko tik šaškių varžybos – šis žai-
dimas reikalavo susikaupimo. 
Šiai rungčiai Zarasų savivaldy-
bė skyrė šakočius, kuriais buvo 
apdovanoti vyriausieji žaidėjai 
(vyras ir moteris) ir jauniausie-
ji šaškininkai. Visus labai sujau-
dino šaškių rungties laimėtojai – 

sunkią negalią turintis Rimantas 
Paleckis iš Kauno neįgaliojo jau-
nimo užimtumo centro ir 82 me-
tų senukas iš Kupiškio SGN Juo-
zas Linartas.

Po pietų prasidėjo tradici-
nės ir visų mėgstamos krepši-
nio varžybos, kurių nugalėto-
jams taures steigia Seimo narys 
A. Dumbrava. Darbuotojų estafe-
tės pirmosios vietos taurės stei-
gėjas yra Zarasų SGN direktorius 
J. Stankevičius.

Šiais metais turėjome naujo-
vių – pirmą kartą organizavome 
orientacinę fotoestafetę. Joje da-
lyvavo darbuotojai, o ją pareng-
ti padėjo Zarasų socialiniai dar-
buotojai P. Paskačius, S. Mikštas 
ir D. Jakutytė. Visiems labai pa-
tiko naujoji rungtis, kitais me-

tais žadame ją sunkinti, tad lau-
kite siurprizų. 

Visi nugalėtojai buvo apdo-
vanoti rėmėjų dovanomis, tor-
tais, taurėmis ir medaliais. Spe-
cialias žuvytes iš molio, kaip 
simbolinę dovanėlę, paruošė Za-
rasų SGN užimtumo lankytojai 
su vadove L. Novičenko.

Žaidynės baigėsi tik vakarop, 
bet visi, dar kupini gerų emoci-
jų ir energijos, aktyviai šoko, lin-
gavo ir dainavo. Visus svečius 
džiugino, sveikino ir dainomis 
linksmino grupė „16 Hz“. Beli-
ko tik pasakyti iki susitikimo ki-
tais metais, per 19-ąsias vasaros 
sporto žaidynes! 

Rasa Juškėnienė
Zarasų socialinės globos namų užimtumo 

specialistė

Islandijos ortopedijos kompani-
ja „Ossur“ po metus trukusių ty-

rimų pristatė mintimis kontroliuo-
jamą kojos protezą, kurį neįgalus 
asmuo gali valdyti taip pat lengvai 
ir vikriai, kaip sveikas žmogus bio-
loginę koją.

Mintimis valdomo protezo 
funkcionalumą reguliuoja mioe-
lektrinis jutiklis (IMES), implantuo-
tas į paciento galūnės raumenį. Iš-
radėjų teigimu, tai pirmas kojos 
protezas, kurio tikslingam funkcio- 
navimui nėra reikalinga nervi-
nio audinio transplantacija. Be to, 
sensoriaus implantavimo operaci-
ja, anot kūrėjų, yra itin paprasta ir 
trunka vos penkiolika minučių. O 
į raumenį integruoto mechanizmo 
niekada nereikia pakeisti, išskyrus 
atvejus, jei dėl kokios nors priežas-
ties sensorius yra pažeidžiamas.

Mintimis valdomi kojų 
protezai

Po unikalios technologijos pris- 
tatymo Kopenhagoje kompanija 
pranešė, jog ruošiasi pradėti dide-
lio masto klinikinius tyrimus, ku-
rių tikslas – naują technologiją pa-
ruošti masinei produkcijai per arti-
miausius penkerius metus.

Iki šiol novatoriškų technologi-
jų galimybes išbandė Gudmunda-
ras Olafsonas. Vyras kojos neteko 
dar būdamas vaikas. „Iškart, kai tik 
užsidėjau koją, man prireikė maž-
daug dešimties minučių, kad pri-
prasčiau ją kontroliuoti. Tuomet aš 
galėjau atsistoti ir tiesiog eiti… Bu-
vo labai keista. Nesugebėčiau pa-
aiškinti. Tarsi judėjimui būčiau pa-
sitelkęs savo paties raumenis, juk 
nebuvo nieko kito, kas man padė-
tų – koja nieko nedarė, tai aš ją val-
džiau. Buvo keista bei nepakarto-
jama“, – spaudai apie naują patirtį 

pasakojo G. Olafsonas.
Chirurgas Thorvalduras Ingvar-

sonas žiniasklaidai teigė: „Kai sme-
genų galia perima valdžią, ji siun-
čia impulsus iš smegenų į raume-
nis, tuomet raumenys susitraukia. 
Mes įdėjome sensorius į raume-
nis, kad šie pagautų siunčiamus 
signalus, signalai rastų bevielio ry-
šio kelią į protezus, o šie reaguotų 
būtent taip, kaip nori smegenys“.

Kompanija neslepia tikinti savo 
sėkme ir mano, kad ši revoliucinė 
technologija ne tik suteiks neįga-
liems asmenims galimybę gyven-
ti visavertį gyvenimą, bet taip pat 
padės išvengti ir kitų problemų 
(tokių kaip raumenų atrofija), daž-
nai varginančių žmones su ampu-
tuotomis galūnėmis.

„Bičiulystės“  
ir Robotika.lt inf. 

Sporto šventėje netrūko įdomių užduočių ir malonių akimirkų.
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Konkursui

Prie kūrybos 
šaltinio

Netikra meilė

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

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Ryto ramuma. Kastyčio Turevičiaus, Šakių r., nuotr.

Marija nuo gimimo nejudėjo, 
nevaldė nei kojų, nei rankų. 

Išmoko lūpomis ne tik rašyti, bet 
ir piešti. Greit prabėgo vaikystė, 
o vėliau – ir paauglystė. Globo-
jama rūpestingos mamos sulau-
kė 18-os. Lankant namie moky-
tojoms baigė vidurinę mokyklą. 
Tada buvo tokia laiminga, verkė 
iš džiaugsmo. Vienatvės jausmas 
merginai nebuvo pažįstamas – 
aplankydavo klasės draugai, jų 
dėka buvo suruošta ne viena Ma-
rijos paveikslų paroda. Palankūs 
atsiliepimai bylojo apie jos sė-
kmę. Kartą nustebino netikėtas 
skambutis. Ragelyje buvo girdė-
ti malonaus tembro vyriškas bal-
sas. Žmogus labai gyrė merginos 
paveikslus ir norėjo su ja susitik-
ti. Kai Marija pasakė esant neįga-
li, vyrukas nesutriko, pasakė, jog 
jam tai visai nesvarbu ir pažadė-
jo dar kartą paskambinti. 

Marija apie tą netikėtą skam-
butį nieko nesakė mamai, bet 
šios nuojauta sakė, kad dukra pa-
sikeitė, kad ji turi kažkokią pas- 
laptį. Tas vyrukas vis paskam-
bindavo, kada mamos nebūdavo 

namuose. Pradėjęs kalbėti gra-
žius žodžius pasisiūlė atvažiuo-
ti. Vieną vakarą tikrai atvyko į 
svečius. Kalbėjo labai mandagiai 
ir sugraudino Mariją, pasakoda-
mas apie sunkią našlaičio da-
lią, piktą pamotę, kurios žodžiai 
būdavo skaudesni už kumščius. 
Margina braukė skruostais by-
rančias ašaras, apverkdama jo 
sunkią dalią. 

Kitą vakarą, mamai padėjus 
Marijai atsigulti ir išėjus nakti-
nėn pamainon, (ji dirbo ligoni-
nėje slaugute), vėl atsirado Vir-
gis – naujasis draugas. Pradėjęs 
pasakoti gražią istoriją jis įtikino 
Mariją, kad abu būsiantys tikrai 
laimingi, tik apie tą laimę nieko 
nereikia sakyti mamai. Tiesiog 
slapčia susituokti. Kada jau bus 
sumainyti aukso žiedeliai, mama 
nebegalės jų dviejų išskirti, o jis 
Mariją visą gyvenimą mylėsiąs 
ir ant rankų nešiosiąs. Tik pra-
džiai reikia šiek tiek pinigų, nes 
jo, laisvo menininko, alga kuklo-
ka. Marija, patikėjusi vyriškio žo-
džiais, prislinko prie komodos, 
kur mama laikė savo santaupas. 
Lūpomis atidarė stalčių ir danti-
mis sukandusi piniginę su savo 

pensija ir mamos santaupomis 
padavė ją Virgiui. Šis išbučiavo 
merginos skruostus ir nejudrias 
rankas, vėl kalbėjo apie gydyto-
jus Šveicarijoje, kurie net dar be-
viltiškesnius ligonius pastato ant 
kojų. Po tokių optimistinių pro-
gnozių jau norėjo nerti pro atvi-
rą langą į nakties tamsą, tik išgir-
do žingsnius. Marijos mama sto-
vėjo ant durų slenksčio ir žvelgė 
tariamam žentui į akis. Vyruko 
gražius žodžius lyg vėjas laukais 
nusinešė. Padėjęs ant stalo Mari-
jos duotus pinigus jis lyg kulkos 
palytėtas iššovė pro duris.

Kai Marija viską papasakojo 
mamai, moteris džiaugėsi, kad 
grįžusi į namus suspėjo išardyti 
netikros meilės istoriją. Marija 
stebėjosi pati savimi, kad patikė-
jo apgaule žmogaus, kurį pažino-
jo tik iš kelių susitikimų ir tele-
fono skambučių. Dabar suprato, 
kad tuščios, nenuoširdžios ir ne-
tikros buvo to žmogaus kalbos. 
Ji bus vėl laiminga su savo drau-
gais, gerąja mama ir paveikslais, 
kuriuos taip nelengva, bet gera 
tapyti ir skleisti aplink save gė-
rį ir grožį. 
Aušra VeRBLiudAVičiūtė, Šeduva

Aš, rodos, matau jį ateinantį
Tėviškės sodo takeliu.
Tą šv. Sekminių popietę 
Su raudonų bijūnų puokšte...

Jau praėjo per 30 metų nuo Jo 
netekties. Bėgant metams su-

pranti, kad gyvenimas nesusi-
deda iš susipažinimų ir išsisky-
rimų. Kai mielas žmogus išeina 
amžinybėn, skaudžiausia suvok-
ti, kad tai, kas buvo gera, gražu 
(gyventi kartu, auginti vaikus) 
jau niekada negrįš. Žinai, kad ki-
to tokio žmogaus tikrai nesutiksi 
ir nepamilsi. Bet su šiuo gyveni-

Ilgesys
mu tvirta draugystė nesibaigia ir 
meilė neišnyksta kaip rūkas er-
dvėje. Žmogus, kurį mylėjai, ypač 
vaikų tėvas, visada su tavimi. Jo 
nematai, bet jauti esant. Atsistoji 
prieš jo nuotrauką ir kalbi. Gal-
voji, kad jis tave girdi, tik nega-
li atsakyti. 

Nuėjusi prie brangaus kapo 
parymai, mintimis grįžti į pra-
eitį. Rodos, jo veidas, iš tolybių 
atklydęs, tave paguodžia, nura-
mina. Papasakoji, kaip vaikučiai 
gyvena. Jau ir anūkai užaugę, ku-
rių jis nematė, jau ir proanūkis 
šypsosi, o pati jau susenus at-
einu prie jo, jauno išėjusio, ka-
po pasiguosti... Jis ne savo valia 
jaunas išėjo į nežinomybę, o sun-

kios ligos palaužtas.
Po vyro mirties sutikau mo-

terį, kuri mane paguodė ir pasa-
kė jau 33 metus našlaujanti. Žiū-
rėjau į ją ir stebėjausi, kaip tiek 
metų nugyvenus viena nepalūžo. 

Greitai ir aš jau būsiu tiek pat 
našlavusi. Tik ne viena gyvenu, o 
prie vaikų. Aš jais rūpinausi, da-
bar – jie manimi. Geri vaikai, ge-
ri anūkai, gyvenu laimingai. Ži-
nau – praeitis negrįš. Mudviejų 
svajonės, kad kai išeisim į pensi-
ją, pavažinėsim po Lietuvą, nuei-
sim į teatrus, pailsėsim, sudužo 
į šipulius. Liko tik ilgesys ir pri-
siminimai. 

Aldona MAsAitienė
Vilkaviškio r. 

Janina JAkiMAVičiūtė-BALtušnikienė, Panevėžio r. 

Vasara
Ant pirmojo šieno
jau miega birželis.
Jau žemuogės sirpsta
kurapkų takeliuos.

Ties praviru langu 
pragysta paukštelis.
Pro pravirą langą 
įsmunka vėjelis.

Bitė geltonkojė
glamonėja gėlę.
Nupraustas lietaus
dangus švarutėlis. 

Manoj šaly
Alksnynų giraitės, pabirusios kalvos
ir toly žvilgą ežerai.
Išgąsdinti vėjai perkūnijos aido
ir nendrės svyruoja gražiai.

Sudūžta į krantą atklydusios bangos,
sudūžta tarytum svaja,
tarytum jaunystė išbėgus per lanką,
kurios pasivyt nevalia.

Skubėdami lekia per drumzliną dangų 
pilki debesėliai svetur.
Skambėdami čeža po žaliąją lanką 
plieniniai dalgeliai kažkur.

Atėjau ir einu
Aš gyvent atėjau
Be kelio, be tako
Iš motinos įsčių
Ir iš meilės aušrų.

Aš gimiau toj šaly,
Kurioje saulei tekant
Vyturėliai čirena
Virš arimų pilkų.

Atėjau ir einu
Per gyvenimo gruodą.
Į saulėlydžio žarą
Savo lemtį nešu.

trumpiausią 
naktį
Trumpiausią metų naktį
Rasakila žydėjo,
Kuklučio jos žiedelio
Jonai nepastebėjo.

Po papartynus braidė,
Su jonvabaliais žaidė,
Neradę žiedo balto, 
Nuskynė ją nekaltą.

Nuskynė ir paliko
Be grožio, be vainiko...
Be meilės, be paguodos
Gyvenimas bus juodas...

ReGinA kAJutienė, Plungė

Akmeniui
Viena keliuos, 
Viena akis užmerkiu,
Kada užgęsta vakaro žara.
Viena ryte ir vakaro šešėliuos, 
Viena džiaugiuos, viena liūdžiu.
Viena...

Viena aš glostau lauko akmenėlį,
Jaučiu jo šaltą meilę,
Bet viena...
Jis vienas guli šalia viešo kelio –
Abu mus gaubia 
Šaltis, vienuma...

Kai širdyje vienatvės audros siaučia,
Kai akyse užgęsta saulė,
Skubi prie jo tarsi prie gyvo
Ir geriame kartu vienatvės taurę.
Jis atveria man savo širdį akmeninę,
Kurioj palaidoti troškimai neužgimę.

Mėnesienos naktys
Šviesios, vėsios naktys mėnesienoj.
Dunkso tolyje sodybos it laivai.
Ant šakų rasotų lakštingalos miega,
ant rasotų dirvų ilsis vyturiai.

Rymo šieno kaugės mėnesienoj,
dunkso tiltai, lieptai, ežerai.
Vėjo užsūpuotos kalne pušys lieknos
snaudžia. Ilsis aguonėlės parugėj. 

Kokios gražios naktys mėnesienoj! 
Žalią žolę mindžioja žali žiogai...
Ir atrodo... tokią naktį eitum... eitum...
Kol sudužtų skausmas ir vargai.
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