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Pusmetis – tik darbo 
pradžia

„Neįgaliųjų išvykos irgi gali 
būti pribloškiančios, tačiau tuo 
pačiu jos turi būti ir patogios, – 
sako Šarūnas, su vežimėliu ap-
keliavęs dešimtis šalių įvairiuo-
se žemynuose ir savo hobį ban-
dantis paversti verslu. – Kad ne-
įstrigtum viešbutyje prie siaurų 
lifto durų ar per didelio slenks-
čio prie išėjimo iš muziejaus. Kita 
vertus, jei žmogus pratęs keliauti 
vien žemagrindžiais autobusais, 
daug dienų tyrinėtų klaidžius že-
mėlapius, bandydamas prisijau-
kinti svetimus maršrutus. Visa 
tai pats perėjau. Skambindavau 
į viešbučius, klausinėdavau, ko-
kio pločio durys – į kambarį, tua-
letą, balkoną. Iš tikrųjų kyla šim-
tai klausimų.“ 

Kaip tinkamai pasirengti ke-
lionei? Šių metų pradžioje kau-
niečiai Šarūnas Grigaliūnas ir 
Darius Gimžauskas ėmėsi naujo 
projekto – kurti internetinį porta-
lą www.disabledenabled.eu. Šis 
portalas – tai kompasas neįgalie-
siems, ieškantiems išsamios ke-
lionių informacijos. Šarūnas atsa-
kingas už techninę projekto dalį 
ir informacijos turinį, Darius val-
do rinkodarą, reklamą, ryšius su 
verslo partneriais.

Pradėjo nuo mažo. Informa-
cinės medžiagos turėjo nedaug, 
bet ji buvo itin patikima. Porta-
le radęs Berlyno viešbučių sąra-
šą, neįgalusis galės drąsiai rinktis 
bet kurį iš jų, nes į sąrašą įtraukia-
mi tik neįgaliesiems pritaikytieji.

„Per prabėgusį pusmetį por-
tale naujos informacijos papildy-
davome iš savo praktikos, pasta-

Neįgaliųjų geografija jau 
seniai neapsiriboja vien 
savo kiemu – jie keliau-
ja po visą pasaulį. Mėgs-
tantiems „dreifuoti“ neį-
galiesiems tenka sugaišti 
nemažai laiko planuojant 
keliones, naršant interne-
tą. Į pagalbą skuba vers-
lininkas Šarūnas Grigaliū-
nas, patyręs turistas.

bų įrašydavo ir kur nors keliavu-
sieji neįgalieji, – sako Šarūnas. – 
Pastebėjau, kad pastarieji įrašai – 
net iš Portugalijos, kur buvo nu-
vykę mūsų žmonės. Portalo lan-
kytojų pageidavimu, nuolat šį tą 
tobuliname. Reklama ar papildo-
ma informacija uždengdavo dalį 
žemėlapio – tą trūkumą jau pa-
šalinome. Sutvarkėme taip, kad 
keliaujančiam neįgaliajam išma-
niajame telefone pradėjus rink-
ti savo buvimo vietos pavadini-
mą, vos surinkus porą raidžių, 
jau siūlomi variantai; tai labai pa-
togu žmonėms silpnais pirštais. 
Prieš 3 savaites kategorijų (vieš-
bučių, kavinių ir t. t.) sąrašą pa-
pildėme pritaikytų mokslo ins-
titucijų adresais – tai reiškia, ten 
galima patekti ne tik į priimamą-
jį, bet ir auditorijas.“

Netrukus, liepos pabaigoje, 
į www.disabledenabled.eu bus 
įdėtas didžiulis kiekis informa-
cijos, kurią projekto sumanyto-
jai labai atidžiai patikrino. Že-
mėlapiuose bus pažymėta 150–
180 tūkstančių pritaikytų vietų 
visame pasaulyje.

Neplanuotas ypatingas 
dėmesys Kaunui

Specialiai Kaunui tarsi ir ne-
ruošiama nieko ypatinga, bet, 
kita vertus, verslininkai gyvena 
Kaune, tad visą reikalingą infor-
maciją greitai surinko, patikrino. 
Ir su miesto savivaldybe teko ne-
mažai bendrauti. Šis bendradar-
biavimas jau davė rezultatų. „Ty-
rinėdami maršrutus po miestą, 
pastebėjome, kad trūksta visai 
nedaug, jog vežimėliu būtų gali-
ma pervažiuoti senamiestį ir pa-
siekti centrą, – sako Šarūnas. – 
Papasakojome apie tai miesto 
valdžiai, kuri ir davė nurody-
mą įrengti nuvažiavimus. Taigi 
visai to neplanavę, ėmėme ak-
tyviai dalyvauti miesto gyveni-
me. Viename didžiųjų prekybos  

Lietuvą suvienijusiai šventei 
buvome visi reikalingi

(nukelta į 3 psl.)

Visą praėjusią savaitę Vilnių gaubė nepaprasta bendrys-
tės dvasia – tūkstančiai į sostinę suplūdusių 90-metį šven-
čiančios Dainų šventės dalyvių džiugino savo dainomis, 
muzika, šokiais. Tiek besišypsančių, pakylėjančių, pasidi-
džiavimą savo tauta žadinančių, tautiniais drabužiais vil-
kinčių žmonių nedažnai išvysi. Į jubiliejinę Dainų šventę 
„Čia – mano namai“ suvažiavo lietuviai ne tik iš visos Lie-
tuvos, bet ir iš viso pasaulio. Ir visi čia jautėsi tarsi viena 
darni šeima. Gražiai į ją įsiliejo ir neįgalieji, Folkloro dieno-
je „Laimužės lemta“ stebinę neeiliniais gebėjimais, meile 
gimtojo krašto tradicijoms, jų išsaugojimui.

Tolerancijos link

Raižyba – primiršta, bet 
įdomi liaudies meno sritis

Idėja išbandyti naują meno 
rūšį gimė dar pernai, Šventojo-
je vykusio plenero dalyviams 
apsilankius Kretingos muzieju-
je surengtame seminare „Lietu-
vių liaudies grafika: medžio rai-
žiniai“. Nemažai dailininkų da-
liai susižavėjus šiuo menu LND 
atstovė Saulė Vėjelienė pažadėjo 
apsvarstyti galimybę su raižinių 
kūrimu supažindinti ir neįgaliuo-
sius. Pavykus susitarti su šios sri-
ties specialiste dailininke grafike 
Ina Rūke, LND pasirūpino lino-
raižiniams būtinomis priemonė-
mis ir draugijos narius pakvietė 
pasinerti į kitokią kūrybą. Raižy-
ba, pasak I. Rūkės, yra primiršta 
liaudies meno šaka, kurią norisi 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) rengiamas tradicinis 
dailininkų pleneras šią vasarą pasikeitė iš esmės. Vietoj 
daugelį metų rengtos tapybą pamėgusių neįgaliųjų kūrybi-
nės stovyklos šiemet pasirinkta visai kitokia meno sritis – 
linoraižiniai. Pleneras ją išbandyti panorusiems neįgalie-
siems surengtas Ukmergės rajone, Vepriuose. 

Prie kūrybos šaltinio

Dailininkai teptuką iškeitė į kaltelį

Dainų šventei – pagarbos 
linui programa

Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos folkloro an-
samblio „Gija“ vadovė Danė Jan-
čienė pakvietimą dalyvauti Dainų 

šventėje pagrįstai vadina aukš-
čiausiu kūrybinės veiklos įver-
tinimu. Šios garbės „Gija“ nusi-
pelnė jau trečią kartą. Griežtos 
atrankos slenksčius į Bernardinų 
sode surengtą folkloro dieną sė-

kmingai įveikęs kolektyvas susi-
rinkusiesiems pristatė originalią 
lino kelią pasakojančią progra-
mą. Šią temą ansamblio vadovė 
pasirinko neatsitiktinai. Pasak 
jos, dainose apie liną atsispindi 
ir laimė, ir meilė, ir darbas, ir gy-
venimas – visa, kas vienija, stipri-
na šeimą. 20 minučių programė-
lė žiūrovus džiugino vingriomis 
smuiko melodijoms, lino audimų 
dainomis, linksmais nutikimais, 
padavimais, šokiais.

Netrukus 20-ąsias gyvavi-
mo metines minėsiančiam „Gi-
jos“ ansambliui jau 15 metų va-
dovauja etnokultūros specialis-
tė, tautinio paveldo puoselėtoja 
D. Jančienė. Ilgus metus buvusia-
me Marijampolės rajono kultūros 

Danės Jančienės vadovaujamas folkloro ansamblis „Gija“ Dainų šventėje pasirodė jau trečią kartą. 

Aldonos Milieškienės nuotr.

Grupė dailininkų plenero dalyvių su vadove Ina Rūke (pirma iš kairės).



50 Jurbarko rajono neį-
galiųjų draugijos narių iš 
viso rajono vyko į Šilutės 
kraštą. Prie Šilutės neįga-
liųjų draugijos mus pasiti-
ko nemaža grupelė šeimi-
ninkų su trankia muzika. 
Nuoširdžiai mus pasvei-
kinusi draugijos pirminin-
kė Laima Dulkytė trum-
pai supažindino su Šilu-
tės praeitimi ir dabartimi, 
o moterų vokalinis ansam-
blis „Kvietkelis“ ir kapela 
„Šilo aidai“ pradžiugino 
savo koncertu. Maloniai 
pabendravę, pasigrožė-
ję neįgaliųjų pagamintais 
rankdarbiais, tęsėme ke-
lionę. Kartu vyko šilutiš-
kių pirmininkė ir keletas 
„Kvietkelio“ narių.

Važiuojant per Šilutę 
pirmininkė pabuvo gide, 
papasakojo apie istorinius 
pastatus, kapines, bažny-
čias. Susidomėjome Ši-
lutės evangelikų liutero-
nų bažnyčia – jos bokšto 
aukštis 50 metrų, yra trys 

Jurbarkas: Turininga išvyka į Nemuno deltą

varpai ir didžiausias Lie-
tuvoje veikiantis laikrodis.

Klausydamiesi įdo-
mių pirmininkės pasako-
jimų atvažiavome į Rus-
nę. Tai viena iš seniausių 
pamario žvejų gyvenvie-
čių, miestelis, esantis sa-
loje, dažnai nukenčiantis 
nuo potvynių. Prie Rusnės 
etnografinės sodybos-mu-
ziejaus, globojamo Kazi-
miero Banio, mus pasitiko 
gidė ir išsamiai papasako-
jo apie šio miestelio praei-
tį, buities ir žvejybos įran-

kių eksponatus, dūminės 
pirkios kaminą – rūkyklą.

Iš Rusnės salos jau 
plaukėme kapitono Algio 
Dirsės laivu „Sambis“. Pa-
kilus vėjui, pradėjus lyti, 
galėjome apsisiausti šiltais 
pledais, buvome vaišina-
mi karšta žuviene.

Iš laivo gėrėjomės pa-
krantėmis, praplaukėme 
Ventės Ragą – įlanką, kur 
gausu pamario augmeni-
jos. Apiplaukėme Lietu-
vos Veneciją – etnografi-
nį Mingės kaimą, stebėjo-

Taip vadinosi popietė, ku-
rią, minint lietuvių litera-
tūros klasiko Kristijono 
Donelaičio 300-ąsias gi-
mimo metines, Griškabū-
džio seniūnijos neįgalių-
jų dienos užimtumo cen-
tre surengė Šakių rajono 
neįgaliųjų draugijos Ša-
kių seniūnijos padalinys, 
Aklųjų ir silpnaregių or-
ganizacijos Šakių filialas ir 
rajono pensininkų sąjunga 
„Bočiai“.

„Šios popietės tikslas – 
minint mūsų literatūros 
tėvo Kristijono Donelai-
čio gimimo metines subur-
ti neįgaliuosius dar glau-
desniam bendravimui, 
pasidžiaugti savo dar esa-
mais gimtaisiais sodžiais 
Griškabūdžio seniūnijo-
je ir prisiminti tuos, kurių 
jau nebėra“, – „Bičiulys-
tei“ sakė minėto Šakių se-

„Sugrįžome trumpam į sodžių“
niūnijos padalinio koordi-
natorė Liuda Samuolienė, 
kilusi iš Griškabūdžio se-
niūnijos Degutinės kaimo.

Šiltai pasveikinusios 
susirinkusiuosius, popie-
tę, kurios taip visi lau-
kė, K. Donelaičio poemos 
„Metai“ ištraukos žodžiais 
pradėjo rajono mero pava-
duotoja, aktyvi neįgaliųjų 
rėmėja, jų renginių dalyvė 
Rima Rauktienė, Neįgalių-
jų draugijos narė Virginija 
Snudaitienė, Aklųjų ir sil-
pnaregių organizacijos Ša-
kių filialo pirmininkė Česė 
Simanavičienė ir šio filialo 
socialinė darbuotoja Gin-
tarė Kasparevičienė. Papa-
sakojusios apie K. Donelai-
čio gyvenimą, apie Mažo-
joje Lietuvoje – Lietuvos 
raštijos lopšyje – jo para-
šytą poemą „Metai“, at-
skleidusią nepaprastą lie-

tuvių kalbos meninę galią, 
jos deklamavo eiles apie 
sodžių, apie to meto žmo-
nių gyvenimą. 

Popietės dalyviai labai 
susidomėję žiūrėjo Neįga-
liųjų draugijos Šakių se-
niūnijos padalinio meno 
mėgėjų parodytą spekta-
klio „Ir mes buvome jau-
ni“ improvizaciją pagal 
Izidoriaus Ignatavičiaus to 
paties pavadinimo pjesę.

R. Rauktienė Neįgalių-
jų draugijos Šakių seniūni-
jos padalinio koordinato-
rei L. Samuolienei, Aklų-
jų ir silpnaregių organi-
zacijos Šakių filialo pir-
mininkei Č. Simanavičie-
nei ir draugijos narei Da-
nutei Liudžiuvienei įtei-
kė rajono mero Juozo Ber-
tašiaus padėkas už akty-
vų dalyvavimą neįgaliųjų 
organizacijų veikloje. Visi 

mės ten pakrantėse išsiri-
kiavusių įvairių laivų, lai-
velių gausa. Ten gatvę at-
stoja upė.

Šioje išvykoje susirin-
kome daugybę įspūdžių, 
visko neaprašysi. Laive 
visą laiką skambėjo dai-
na. Vyko tai šilutiškių, tai 
jurbarkiečių varžytuvės. 
Parplaukę į Rusnę, visi dar 
skubėjo lauktuvėms nusi-
pirkti žuvies.

Šilutėje atsisveikinda-
mi dėkojome L. Dulky-
tei už tokį nuostabų pri-
ėmimą ir pakvietėme at-
vykti pas mus, aplankyti 
Jurbarką.

Mes savo kelionę dar 
tęsėme: pavaikštinėjome 
po Rambyno kalną, pa-
sigrožėjome nuostabiais 
vaizdais, užsukome į Bi-
tėnus. Čia aplankėme ka-
pines, Vydūno, Martyno 
Jankaus kapus, taip pat 
spaustuvę M. Jankaus so-
dyboje.

Janina Pranaitienė 

Marijampolė:

Politikai, kai kurie visuomenės veikėjai mėgsta vie-
šai, iškilmingai skelbti apie tolydžio gerėjantį žmo-

nių gyvenimą: didėjančius atlyginimus, gražius būstus, 
laimingas šeimas. Savo ruožtu medikai negaili patari-
mų nuolat tikrintis sveikatą, kad ilgai ir laimingai bū-
tume šiame pasaulyje. Tačiau ir vienų, ir kitų pareiški-
mai dažnai būna nenuoširdūs, neįtikina.

Jau penkerius metus galioja tvarka, kai už pirmąsias 
2 ligos dienas turint nedarbingumo pažymėjimą 80 ar 
100 proc. apmoka darbdavys, o nuo 3 iki 7 ligos dienos 
sergantysis tegauna 40 proc. darbo užmokesčio. Todėl 
žmonės, net ir neįgalieji, vengia imti nedarbingumo pa-
žymėjimą ir stipriai sunegalavę eina į darbą, rizikuoda-
mi patirti sveikatos komplikacijų arba užkrėsti kolegas. 

Šie suvaržymai buvo padaryti, nes esą piktnau-
džiauta nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvar-
ka. Panašia logika remiantis prieš kelerius metus buvo 
smarkiai sugriežtinti neįgalumo nustatymo kriterijai, 
nes, girdi, labai didėja neįgaliųjų skaičius. Bet kur din-
go medicinos įstaigų darbo kontrolė? Beje, darbuoto-
jams žalingą nedarbingumo išdavimo būdą žadama 
keisti, jei valstybės ižde bus surasta... 120 mln. litų. Ži-
noma, apie prarastų išlaidų atgavimą nebus nė kalbos, 
kaip dabar tylima apie mirusio pensininko jam neišmo-
kėtos pensijos dalies paveldėjimą.

Valdžios vyrai pagyvenusiems žmonėms ne pirmą 
sykį pametėja „dovanėlių“. Štai pagal valstybės preven-
cijos programą pirminės sveikatos priežiūros įstaigose 
cholesterolio kiekis profilaktiškai nemokamai tikrina-
mas 40–55 metų vyrams bei 50–65 metų moterims. Jei-
gu tavo amžius peršoko šias metų ribas, bet nori laiku 
užbėgti širdies ir kraujagyslių ligoms už akių, už tyri-
mą kasmet klok pinigėlius. Ir nemažus.

Vyrų baubas – prostatos ligos. Bet tik iki 75 metų. 
Vėliau dėl galimo organėlio vėžio kažkieno manymu 
privalai rūpintis pats. O tokių vyrų, kuriems likimas 
skyrė sulaukti daugiau kaip 75 metų, Lietuvoje, 2012 
m. duomenimis, buvo 75,4 tūkst. Ir kas trečias turėjo 
prostatos problemų.

Sensta pasaulis, sensta ir Lietuva. Remiantis Eu-
rostato prognozėmis, per artimiausius pusšimtį metų 
65 metų ir vyresni asmenys mūsų šalyje sudarys dau-
giau nei pusę darbingo amžiaus gyventojų. Vadinasi, 
šiems demografiniams pokyčiams reikia ruoštis, turime 
ne „nurašyti“ senyvo amžiaus žmones, bet rūpintis jų 
sveikata, stengtis kuo ilgiau išlaikyti juos darbo rinkoje.

Deja, tvirtos valstybės rytojus kai kam lyg miražas, 
t. y. apgaulingas regėjimas. Bet nepakanka matyti gra-
žų vaizdą horizonte. Norint jį pasiekti, reikia veikti. O 
kaip yra iš tikrųjų? Mirtingumas didesnis negu gims-
tamumas. Gimus kūdikiui, šeimoms mokami centai, 
antraisiais vaiko gyvenimo metais motina tegauna 40 
proc. buvusio atlyginimo. Vaikų darželiai yra didžiau-
sias galvos skausmas. Dėl to šeimos teišgali turėti vie-
ną du vaikučius.

Kokiame valdžios lygmenyje rimtai mąstoma apie 
natūralų gyventojų prieaugį? Išskyrus paverkšlenimus, 
kad tautiečiai palieka Tėvynę dėl sotesnio kąsnio ir iš-
mintingesnių socialinių garantijų. Seimūnai nuo ryto iki 
vakaro postringauja apie šeimų teisinį statusą, bet ne-
priima sprendimų, kaip gerinti šeimų gerovę, kokiais 
būdais skatinti gimstamumą. Jauni sutuoktiniai blaš-
kosi, beviltiškai svajodami apie nuosavą būstą ir vals-
tybės paramą jų pastogei. Tad gausesnė vaikija jiems 
irgi tarsi miražas.

„Mumyse gyvi darbai, jėgos tų, kurie gyveno iki 
mūsų. Tegu savo ruožtu ateinančioms kartoms padės 
gyventi mūsų darbas, mūsų rankų ir proto jėga. Tik 
taip deramai atliksime savo paskirtį“, – daugiau kaip 
prieš šimtą metų rašė prancūzų entomologas Žanas 
Anri Fabras.

O kur lietuvio rankų ir proto jėga? Ar savo abejin-
gumu nekeliame pavojaus tautos ateičiai, jos tvirtybei, 
o gal net išlikimui? Ne be reikalo sakoma, kad valsty-
bės vertė priklauso nuo ją sudarančių asmenybių vertės.

Valdžios priedermė

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai
  „Bičiulystei“ parašiusi 
Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Lina Cvirkienė pa-
pasakojo apie jaukią, lyg šei-
myninę draugijos sureng-
tą šventę.

2014-ieji paskelbti Šei-
mos metais. Į gražią šven-
tę, skirtą Šeimos metams 
paminėti, Tautkaičių klo-
jimo teatre „Gegnė“, Sas-
navos seniūnijoje, rinkosi 
senjorai ir vaikai. Popie-
tę „Neįgaliųjų draugija – 
viena bendra šeima“ orga-
nizavo Marijampolės savi-
valdybės neįgaliųjų drau-
gija. Gerą nuotaiką, gra-
žius šokius, skambias dai-
nas dovanojo teatro studi-
ja „Jaunieji gegniukai“ (va-
dovė Edita Orinienė), Ne-
įgaliųjų draugijos ansam-

Šakių r.:
šias moteris pažįsta ir kaip 
aktyvias saviveiklininkes.

Griškabūdžio seniū-
nas Saulius Naumavičius 
džiaugėsi, jog neįgalieji, 
kiek leidžia jėgos ir svei-
kata, susibūrė į savo drau-
gijas, organizacijas, gražiai 
bendrauja. Seniūnas paža-
dėjo, kad seniūnija ir toliau 
padės žmonėms su negalia 
integruotis į visuomenę.

Popietės dalyviai įdė-
miai klausėsi ir poetės Ra-
mutės Rubikaitės poezijos 
posmų, smagios neįgaliųjų 
Algirdo Šuopio ir Vytauto 
Bosaičio muzikos. 

Griškabūdžio seniūni-
jos neįgalieji ir jų svečiai 
dar ilgai nesiskirstė, dali-
josi prisiminimais, įspū-
džiais, kalbėjosi apie toles-
nį bendravimą, naujus su-
sitikimus.

antanas Orintas 

Per Petrines – dainos, šokiai  
ir laimės loterija

blis „Gija“ (vadovė Danė 
Jančienė), LASS Marijam-
polės savivaldybės filialo 
ansamblis „Šviesa“ ir šio 
filialo pirmininkė Angelė 
Šimčikienė.

Šventėje dalyvavo Sei-
mo nario Albino Mitrule-
vičiaus padėjėjas Karolis 
Podolskis, Marijampolės 
savivaldybės tarybos na-
rys, Socialinės ir sveikatos 
apsaugos komiteto pirmi-
ninkas Alvydas Kirkliaus-
kas. Su ką tik iškeptu duo-
nos kepalėliu į šventę at-
skubėjo ir Sasnavos seniū-
nė Nijolė Smilgienė.

Daina keitė dainą, gra-

žūs posmai, taip pat ir ma-
žųjų šokėjėlių pasirody-
mas džiugino susirinku-
siuosius. O tos dainos il-
gesingos, kvepiančios pa-
vasariu ir pirmąja nelai-
minga meile... Šventėje 
viešėjo ir svečių iš „užsie-
nio“. Nuotaikingą vaizde-
lį parodė išradingosios an-
samblio „Gija“ narės Al-
dona Vaišnorienė ir Stasė 
Brokienė. 

Nepamiršti buvo ir Pe-
trai, nes šventės diena su-
tapo su jų vardadieniu. 
Neįgaliųjų draugijos ta-
rybos narys Petras Demi-
kis savo bendravardžiams 

buvo parengęs suktų klau-
simų. Patys aktyviausi ap-
dovanoti padėkos raštais. 
Po nuotaikingų dainų ir 
šokių visi susirinkusieji 
išgužėjo į lauką. Ten vyko 
sporto varžytuvės, kurio-
se dalyvavo ir vaikai, ir su-
augusieji. 

Gražią pramogą vaini-
kavo loterija, kurią organi-
zavo Neįgaliųjų draugijos 
tarybos narė S. Brokienė. 
Bilietai beveik visi buvo 
laimingi – už tai tariame 
nuoširdų ačiū Marijampo-
lės Šv. Vincento Pauliečio 
parapijos „Caritui“ ir UAB 
„Pikata“.
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Kai būna dvasiškai sunku, 
prašau brolio, kad iš mūsų 

miestuko bibliotekos parneštų 
knygą apie senokai Anapilin 
išėjusią poetę Nijolę Miliaus-
kaitę ‒ „Moteris su lauko gė-
lėmis“. Man tai ‒ lyg dvasinės 
stiprybės šaltinis. N. Miliaus-
kaitė ligi pat savo gyvenimo 
saulėlydžio, jau pati būdama 
ant išėjimo Anapilin slenksčio, 
globojo savo ligotą vyrą Vytau-
tą V. Bložę. Plikydavo jo mėgs-
tamas arbatas, virdavo uogie-
nes, darė viską, kad jis gyventų 
kuo sveikesnį visavertį gyveni-
mą. Buvo jo sekretorė ‒ perra-
šinėdavo Vytauto sukurtus ei-
lėraščius, nes jis prastai matė. 
Visas jos gyvenimas buvo jam 
paaukotas...

Skaitydama tą knygą vi-
suomet prisimenu ir savo tetu-
tę Zitą. Nebuvo ji mano krau-
jo giminė ‒ tik tetos vyro se-
suo. Jaunystėje su šeima mūsų 
name gyvenusi moteris mėg-
davo čia svečiuotis ir vėliau. 
Niekuomet nepamiršdavo ko-
kią malonią smulkmeną at-
vežti ir man. Tai būdavęs ra-
šiklis, saldainiai ar gabaliu-
kas pyrago. 

Tik vis liūdnesnės darėsi 
tetutės Zitos akys, nebe tokia 
linksma šypsena. Apie svei-
katą paklausta, tik mostelė-
davo ranka. Ir kartą, nusimo-
vusi nuo piršto sidabrinį žie-
delį, užmovė jį man pasakiu-
si, kad taip norinti mane pra-
džiuginti ‒ smulkmenėle pri-
siminimui. Keistokai tada nu-
skambėjo tos mielos moters 
žodžiai. Galvojau, kad dar ne 
kartą ji atvažiuos pas mus, kad, 
nors ir įkopusi į brandos am-
žių, grakščiai lyg jauna mergai-
tė vaikščios po sodą ar pasakos 
apie anūkus, kuriuos kartais 
žmonės palaikydavo jos bro-
liais. Po kiek laiko sužinojau, 
kad tetutė Zita guli ligoninė-
je ‒ vėžys... Skaudi ir tokia ne-
tikėta man buvo ta žinia. Para-
šiau į „Sveikinimų ir pageida-
vimų koncertą“. Teta dainą dar 
išgirdo. Atsiuntė padėkos laiš-
ką. Iš eilučių vėl atpažinau tą 
optimistę moterį, padovanoju-
sią man daug džiugių gyveni-
mo akimirkų. Ji dar svajojo su-
stiprėti ir atvažiuoti Šeduvon 
aplankyti tėvų kapų. Bet atva-
žiavo tik su karstu ‒ atgulti ša-
lia jų, gimtojon žemelėn.

Skaitydama apie Nijolę Mi-
liauskaitę, vėl ir vėl prisimenu 
savo tauriąją tetutę Zitą. Nors 
šios dvi moterys niekada nebu-
vo susitikusios, jos abi turėjo 
bendrą bruožą ‒ stiprinti kitus 
savo dvasia, dovanoti džiugias 
akimirkas silpnesniesiems. Te-
bemūviu ant piršto ir tetos si-
dabrinį žiedelį. Ir mintyse va-
dinu jas sielos dvynėmis.

aušra VerbliudaVičiūtė
Šeduva

(atkelta iš 1 psl.)

atgaivinti, prikelti naujam gyve-
nimui. Tad kuo daugiau žmonių 
ja susidomės, tuo geriau.

Plenero dalyviams tai buvo 
visiškai nauja, nė karto neban-
dyta meno sritis. Raižybai skir-
to specialaus linoleumo gabalė-
lis, kaltelis, specialūs dažai, vo-
lelis – visas šias priemones ne-
įgalieji savo rankose laikė pir-
mą kartą. Ir ne visi iš karto su-
prato, kaip su jais elgtis. Dau-
gybę dailiųjų amatų išbandžiu-
si Vilija Jocienė neslėpė iki ple-
nero raižybą tapatinusi su gra-
fika – atsivežė keletą jos pavyz-
džių, tikėjosi ir pati ką nors pa-
našaus išraižysianti. „Prisipie-
šėm raitytų linijų, atrodė – bus 
gražu. Jas kalteliu ir išraižėme. 
Ir nustebom, kai vadovė aikte-
lėjo: ką jūs padarėt, kam išėmėt 
tas linijas?.. Paaiškėjo, kad nors 
abu šie menai vizualiai panašūs, 
jų atlikimo technika labai skiria-
si“, – plenere įgytomis žiniomis 
dalijosi Vilija. 

Genovaitė ir Kazimieras Adi-
kliai buvo apdairesni. Jie įsi-
klausė į vadovės žodžius, jog 
tie, kas nelabai pasitiki savimi, 
kam sunkiau įsivaizduoti, kaip 
atrodys baigtas darbas, pirmiau-
sia savąjį linoleumo gabalėlį gali 
padengti paprastu tušu ir tik 
tada imtis kaltelio. Pasak Geno-
vaitės, tai labai padėjo – iš kar-
to buvo matyti, ką daro gerai, o 
ką – ne visai. Pirmoji gyvenime 
jos išraižyta prieverpstė netgi 
tapo gražia dovana neįgaliųjų 
aplankytam muziejui.

Daugiau bendro tarp raiži-
nių ir karpinių tikėjosi ir Genė 
Bučiūnienė. Tačiau pasirodė, 
kad vienodumo mažiau nei skir-
tingumo. Tiesa, tautodailinin-
kės vardą šiemet gavusi karpi-
nių profesionalė pasidžiaugė, 
kad raižyba šiek tiek paprastes-
nė, šiame mene daugiau galimy-
bių suklydus pasitaisyti. 

Ilgiausiai prie paveikslėlio 
dirbusi Janina Valickaitė vis dėl-
to sugebėjo savo siuvinėtojos ta-
lentą pritaikyti raižybai. Jos pa-
veikslėlis labai sudėtingo raš-
to ir linijų, atliktas itin kruopš-
čiai. Tiesa, iš karto imtis šio dar-
belio Janina nedrįso – iš pra-
džių pabandė išraižyti nedidu-
ką paveikslėlį, suvokti šio dar-
bo subtilybes. Tad nenuosta-
bu, kad tikrasis paveikslas toks 
įspūdingas. 

Atspaudai suteikė antrąjį 
kvėpavimą

I. Rūkė neslepia, kad susipa-
žinę su pristatyta teorine linorai-
žinių dalimi, neįgalieji buvo ge-
rokai sunerimę. Daugelis baimi-
nosi nesugebėsią ar nespėsią vis-
ko laiku atlikti (vadovės teigi-
mu, plenerui iš tiesų skirta labai 
mažai laiko). Tad buvo nutarta 
atsisakyti ilgesnių teorinių pas-
kaitų, o kuo greičiau imtis dar-
bo. Jau pirmąjį vakarą vadovė 
išdalijo reikalingas priemones, 
plenero dalyviai nusipiešė pa-
veikslėlius ir, pasak I. Rūkės, 
pradėjo gremžti. 

Nerimą ir nepasitikėjimą 
savo gebėjimais nuramino ir an-
trąjį kvėpavimą suteikė išraižy-

tų paveikslėlių spausdinimas. 
Pirmą kartą išvydęs savo kūri-
nėlį, ne vienas plenero dalyvis 
patyrė į euforiją panašų jausmą: 
man pasisekė, aš tai padariau. Ir 
nors vadovė aiškino, jog šen bei 
ten dar stipriau kalteliu pabrė-
žus, šį bei tą pataisius, daugiau 
dažų prisisodrinęs paveikslėlis 
bus dar gražesnis, daugeliui ir 
taip viskas atrodė puikiai.

„Visus apėmė azartas, jie ėmė 
bandyti, eksperimentuoti, tobu-
linti savo kūrinėlius, – džiaug-

veikslėliui gali suteikti visiškai 
kitą vaizdą...“ – įspūdžiais dali-
josi Zita Antanavičienė. 

Raižybos meną tobulins 
namuose

Pagaliau išsipildžius bene  
10-metį brandintai Zitos Liau-
sienės svajonei sudalyvauti to-
kiame plenere, patekti į meni-
ninkų terpę, pakalbinta mote-
ris spinduliuote spinduliavo 
džiaugsmu. Namie floristinius 
paveikslus kurianti, Panevėžio 
miesto neįgaliųjų draugijoje ant 
stiklo piešti besimokanti mote-
ris neabejotinai turi kūrybinę 
gyslelę. Išsipildžiusi svajonė jai 
suteikė dar daugiau pasitikėji-
mo savimi. „Esu euforijoje. Pati 
negaliu patikėti, kad sugebėjau 
tai padaryti. Aš pirmą kartą to-
kiame plenere“, – pasakoja Zita, 
neslėpdama, kad galvoje suka-
si daugybė idėjų, ką dar norė-
tų išraižyti, kokį vaizdą sukurti.

Dauguma kūrybinės stovy-
klos dalyvių tikino, kad Vepriuo-
se išmoktų pamokų nepamirš ir 
namie, toliau tobulins savo įgū-
džius. V. Jocienės nuomone, rai-
žiniai – puikiai gyvenime pritai-
koma meno rūšis. Pavyzdžiui, 
šia technika galima sukurti ori-
ginalių kvietimų į renginius.  
Tiesa, brangoką specialų lino-
leumą moteris ketina pakeisti 

Dailininkai teptuką iškeitė į kaltelį Rašinių 
konkursui 
„Negalia – 
mano likimas“

Sielos 
dvynės

damasi plenero dalyvių entuzia- 
zmu pasakojo I. Rūkė. – Jie taip 
įsitraukdavo į darbą, kad be vė-
loko vakaro nepakildavo iš savo 
vietų, o vos papusryčiavę vėl į jį 
kibdavo.“ 

Važiuodama į Veprius vado-
vė įsidėjo keletą nebaigtų savo 
raižybos darbų. Manė, papasa-
kos, parodys, kaip dirbti, ir kar-
tu su visais galės prisėsti prie 
savo kūrinių. „Tačiau prie jų net 
neprisiliečiau, – juokėsi ji, pri-
durdama, kad tokiuose užsiėmi-
muose visada daugiau liežuviu 
nei kalteliu tenka darbuotis. – 
Svarbiau kitus žmones uždeg-
ti, pamatyti, kaip žiba jų akys.“

Daugiau išraiškos savo kūri-
nėliams ieškančioms Birutei Va-
liukienei ir Vaidilutei Juškienei 
vadovė patarė... juos nuspalvin-
ti. Ir čia pat atvertė atsivežtą rai-
žinių knygą – grafikoje nebūti-
nai turi vyrauti tik juoda ir balta 
spalvos. Panaudojus jų daugiau, 
galima išryškinti arba prigesinti 
paveikslo foną ar tam tikras de-
tales, suteikti darbeliui daugiau 
dekoratyvumo.

I. Rūkė pasakoja, kad įvai-
rovės įspūdį padeda sukurti ir 
skirtinga dažų spalva (juos ga-
lima maišyti), ir popieriaus, ant 
kurio spausdinama, atspalvis. 
„Nebūčiau patikėjusi, kad ki-
tas pagrindas ir dažų spalva pa-

medžiu – gyvenant kaime liepos 
lentelių juk nesunku pasiruošti.

Raižybos atsisakyti neketina 
ir G. Bučiūnienė. Moteris labai 
domisi religine tematika. „Vado-
vei pasiūlius norėjau imtis raižy-
ti kokį šventąjį, kaip senuosiuo-
se žemaičių kūriniuose, bet pa-
galvojau, kad nesugebėsiu. Nu-
tariau padaryti ką nors pana-
šaus į karpinį – suveikė savisau-
gos instinktas, – juokiasi mote-
ris. – Bet jeigu pavyks nusipirk-
ti reikiamų priemonių, paban-
dysiu įgyvendinti ir pirmąjį su-
manymą.“ 

Išmoktų pamokų užmarštin 
nustumti nežada ir pirmą kartą 
LND organizuojamame plene-
re dalyvavusi Sigita Kinderytė. 
Teisės studijas baigusiai mergi-
nai nesvetima ir kūryba. Geriau-
siai ji jaučiasi piešdama pastele. 
„Tapyba, pastelė – jausmas, čia 
turi vyrauti protas. Privalai su-
sikoncentruoti. Jei tik užsigalvo-
jai – linija ir „nuvažiavo“, – nau-
ja patirtimi dalijasi Sigita. – La-
bai padėjo profesionali vadovė. 
Ji moka įkvėpti, uždegti. Ir viską 
vertina labai pozityviai. Jei kokį 
kritinį žodelį ir ištaria, tai pir-
miausia būna pasakiusi daugy-
bę komplimentų. Tokioje aplin-
koje labai malonu dirbti. „Už-
sidegiau“ šiuo menu. Būtinai jį 
tęsiu. Esu labai dėkinga į plene-
rą mane pakvietusiems organi-
zatoriams.“

Žinoma, susipirkti visas 
priemones pajėgs ne kiekvie-
nas. Tačiau to ir nereikia – lino-
raižiniai – menas, tinkantis ko-
lektyviniam darbui. Alytiškė 
Irena Diškevičienė vylėsi, kad 
planuojant kitų metų Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projekto 
veiklas, į jas pavyks įtraukti ir 
linoraižinius. Moteris pasiryžu-
si su draugijos nariais pasidaly-
ti Vepriuose įgyta patirtimi, pa-
mokyti juos. Jos pavyzdžiu ti-
kriausiai paseks ne vienas ple-
nero dalyvis. 

aldona MilieŠKienė
Egidijaus Skipario nuotr.

Visus nustebino kruopštus Janinos 
Valickaitės darbelis. 

Linoraižinių spausdinimas dar labiau įkvėpė plenero dalyvius.

Linoraižiniai tik vizualiai panašūs į karpinius ar grafiką.
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Visi norime gyventi ilgai 
ir laimingai, ir svarbiau-

sia – senatvės sulaukti būda-
mi šviesaus proto.

Vieno recepto, kaip išsau-
goti šviesų ir aiškų protą senat- 
vėje, nėra, nes tai lemia ir pa-
veldimumas, ir įvairios ligos 
bei socialiniai veiksniai. 

Išvengti sklerozės ir ma-
razmo įmanoma, tačiau tam 
reikia priversti smegenis dirb-
ti. Intelektiniai gebėjimai pa-
laipsniui mažėja, kai protas 
negauna peno, kai žmogus 
nesiekia nuolat plėsti akira-
tį. Žmonės, turintys pomė-
gį, kuriam reikia intelekto pa-
stangų, gyvena ilgiau ir mąs-
to geriau. Reikia stengtis pa-
bėgti nuo įprastų, rutina kve-
piančių dalykų, būti smalsiam 
ir pastabiam kaip vaikui, ku-
ris yra atviras naujovėms. Tai 

padeda išsaugoti šviesų protą 
ir minties gaivumą.

Gydytojas M. Čobotas tei-
gė, kad jaunas esi tol, kol gali 
mokytis, keisti įpročius ir pa-
kęsti prieštaravimus, kad gra-
ži, harmoninga senatvė neat-
eina savaime, jai reikia rimtai 
rengtis visą gyvenimą, reikia 
ją susikurti. 

Psichiatras A. Alekseičikas 
rašo: „Nesistenkime būti tik 
protingi, darykimės geresni. 
Būti geram, daryti gera aplin-
kiniams – pagrindinė užduo-
tis žmogui.“ 

Menas gyventi – tai ne su-
gebėjimas prie gyvenimo pri-
dėti metų, o prie metų pridė-
ti daugiau gyvenimo. Visaver-
čio gyvenimo, išsaugant guvų 
protą, norą tobulėti.

Parengė

Janina OžalinsKaitė

Kaip išsaugoti šviesų 
protą?

Daktaras
Aiskauda

Apie neįgaliųjų gyvenimą – 
internete

www.biciulyste.lt

Serbentų įvairovė 
naudinga sveikataiPrieš pusšimtį metų daugiau-

sia buvo rašoma ir kalbama 
apie juoduosius ir raudonuosius 
serbentus, vėliau atsirado žinių 
apie baltuosius, šiandien Lietu-
voje nebe naujiena baltieji, žalie-
ji ir auksaspalviai (kvapieji, aro-
matiniai). Nors ir tvirtinama (re-
miantis britų mokslininkų išvado-
mis), kad sveikatai naudingiausi 
juodieji serbentai (turi antivėži-
nių, antidiabetinių savybių, sau-
go nuo širdies ir kraujagyslių ligų, 
tonizuoja pagyvenusiųjų protinę 
veiklą), nedera atsisakyti nė vie-
nos serbentų rūšies. 

Juodieji serbentai 
Juodojo serbento uogos yra 

rutuliškos, sultingos, tamsiai vio-
letinės ar net juodos. Jose esama 
iki 16 % cukraus, kai kurių vitami-
nų (ypač daug vit. C, tačiau kiek 
mažiau negu erškėtrožių vaisiuo-
se ir aktinidijų uogose), pektinų 
(pastarieji gerina žarnyno peris-
taltiką, slopina virškinimo siste-
mos uždegimus), rauginių, mi-
neralinių medžiagų, eterinių alie-
jų (šie aliejai pasižymi antimikro-
biniu poveikiu; pvz., žarnyne ma-
žina puvimo procesus), labai ma-
žai fermentų (dėl nežymaus kie-
kio jie negali ardyti vit. C) ir kitų 
svarbių medžiagų. 

Juodųjų serbentų uogos turi 
antivėžinių medžiagų, šalina iš 
organizmo gyvsidabrį, stroncį ir 
šviną, gerina regėjimą, kraujo-
daros procesą, didina imunitetą, 
medžiagų apykaitą, slopina aler-
gines reakcijas, stabdo ateroskle-
rozės, Alzheimerio ligos vystymą-
si, gerina odos būklę, apetitą, šiek 
tiek padeda apsinuodijus, stabdo 
viduriavimą, mažina cukraus kie-
kį kraujyje, varo šlapimą, tonizuo-
ja širdies ir kraujagyslių sistemą, 
reguliuoja arterinį kraujo spau-
dimą. Taip pat patartina juoduo-
sius serbentus vartoti sergant ma-
žakraujyste, prasidėjus priešlaiki-
niam senėjimui, silpstant proti-
niams gebėjimams (susijusius su 
amžiumi), stipriai kosint, užki-
mus (dažniausia vartojamos sul-
tys su trupučiu medaus), krau-
juojant dantenoms (tiks ir dažnai 
kraujuojant iš nosies), stingant vi-
taminų, sergant bronchitu, larin-
gitu (gerklų uždegimu), gastritu 
su sumažėjusiu skrandžio sulčių 
rūgštingumu, sąnarių uždegimu.

Pastabos:
1. Juodųjų serbentų nevarto-

jama padidėjus skrandžio sul-
čių rūgštingumui, sergant trom-
boflebitu (tromboflebitas – venų 
uždegimas, kai venose susida-
ro trombų [krešulių]). Beje, juo-
duosius serbentus valgant dide-
liais kiekiais ilgą laiką, kraujo kre-
šumas gali padidėti ir sveikiems 
žmonėms.

2. Vit. C dienos (paros) porei-
kio norma susidarys suvalgius 
20 uogų.

Raudonieji serbentai
Raudonuosiuose serbentuose 

yra mažiau vit. C negu juoduo-
siuose, bet daugiau karoteno ir 
organinių rūgščių. Taip pat rau-
donuosiuose serbentuose yra me-
džiagų, būtinų aterosklerozės, in-
farkto ir insulto profilaktikai, ko-
vojančių su vėžinėmis ląstelėmis, 

padedančių širdžiai, gerinančių 
kraujagyslių sistemą, šalinančių 
iš organizmo perteklinius skys-
čius, didinančių energingumą. 
Be to, šios uogos padeda sergant 
mažakraujyste, malšina troškulį, 
gerina apetitą, laisvina vidurius 
(ypač tinka esant ilgalaikiam vi-
durių užkietėjimui), skatina pra-
kaitavimą, mažina karščiavimą,

Pastaba. Raudonieji serbentai 
nevartojami sergant skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opalige, pa-
ūmėjus gastritui, hepatitui (hepa-
titas – kepenų uždegimas) bei su-
mažėjus kraujo krešėjimui.

Baltieji serbentai
Baltųjų serbentų derlingumas 

yra kur kas didesnis negu juodų-
jų. Didelės įtakos jam neturi nei 
sausra, nei lietūs. 

Šiose uogose daug rūgšties, 
todėl iš jų rečiau verdami kom-
potai ir uogienės, tačiau jos labai 
tinka naudoti desertui, padažui, 
kai kuriems kepiniams. 

Šiose uogose vit. C yra maž-
daug 5 kartus mažiau negu juo-
duosiuose serbentuose, bet dau-
giau kalio, magnio (tai naudinga 
širdžiai ir kraujagyslėms) ir pek-
tininių medžiagų, kurios pade-
da iš organizmo šalinti choleste-
rolio perteklių, sunkiuosius me-
talus. Ir dar: baltuosiuose ser-
bentuose nėra dažinių medžia-
gų, kurios gali sukelti alergines 
reakcijas. Beje, likusios medžia-
gos, kurių yra užtektinai, stab-
do aterosklerozės vystymąsi, sti-
prina kraujagysles, normalizuo-
ja kraujo sudėtį, tulžies išsisky-
rimą, gerina kepenų ir antinks-
čių darbą, lėtina organizmo se-
nėjimo procesus, turi antivėžinių 
medžiagų, gerina regėjimą, šiek 
tiek padeda išvengti kataraktos. 
Taip pat šios uogos malšina troš-
kulį, gydo mažakraujystę, stipri-
na imunitetą (šiam reikalui per 
dieną pakanka suvalgyti šaukštą 
uogų), nervų sistemą, gerina at-
mintį, stimuliuoja medžiagų apy-
kaitą (medžiagų apykaita suakty-
vėja praėjus 30–90 min. po to, kai 
žmogus suvalgė uogų), silpnina 
žalingą tabako dūmų ir radiaci-
jos poveikį organizmui. 

Pastaba. Baltųjų serbentų teks 
arba visai atsisakyti, arba labai ap-
riboti jų vartojimą žmonėms, ser-
gantiems gastritu su padidėjusiu 
skrandžio sulčių rūgštingumu, 
taip pat turintiems skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opą.

Žalieji serbentai
Žalieji serbentai Lietuvoje su-

tinkami gana retai (šiandien vy-
rauja 4 suomiškos ir rusiškos 
veislės), nes uogos prinoksta vė-
lai (rugpjūčio antroje pusėje) ir 
nepasižymi dideliu derlingumu 

(2–4 kg nuo krūmo; gerai tai, kad 
jų nenulesa paukščiai). Šie serben-
tai turi ploną odelę, saldų ir aro-
matingą minkštimą, yra atsparūs 
ligoms ir kenkėjams. Jų uogos, 
priklausomai nuo veislės, būna 
žalsvos, gelsvai žalios ir skaidrios. 

Pastaba. Žaliuosius serben-
tus gali valgyti ir tie žmonės, ku-
rie yra alergiški juodiesiems ser-
bentams.

Auksaspalviai  
(aromatiniai) serbentai
Šie serbentai, atkeliavę iš Šiau-

rės Amerikos XVIII a. į Europą ir 
Aziją, iš pradžių buvo auginami 
tik botanikos soduose kaip deko-
ratyviniai augalai. Mat jie žydi 
2–3 savaites, žiedai auksaspal-
viai (tai davė pagrindą serben-
tus pavadinti auksaspalviais), la-
bai kvapūs.

Auksaspalviai serbentai gerai 
dera (iš krūmo surenkama apie 
kibirą ovalo formos uogų; jeigu 
krūmas nepraretintas, uogų bus 
mažiau), atsparūs ligoms, dau-
gumai kenkėjų ir nepalankioms 
gamtos sąlygoms (beje, per saus-
rą uogų krūmus būtina palais-
tyti). Skirtingai nuo juodųjų ser-
bentų, auksaspalviai turi daugiau 
cukrų ir mažiau organinių rūgš-
čių, – nuo to ir priklauso jų speci-
finis desertinis skonis. Uogos sal-
džios, nesijaučia kitoms serbentų 
rūšims būdingo stipraus rūgštin-
gumo ir juodiesiems serbentams 
būdingo kvapo. Jos būna ne vien 
tik geltonos, bet ir oranžinės, pur-
purinės, rožinės, raudonos, ru-
dos ir net juodos, dydžiu (masė 
siekia iki 1 g) prilygsta vidutinio 
dydžio juodųjų serbentų uogoms, 
kartais – net agrastams (esant ge-
rai priežiūrai). Beje, auksaspal-
viai serbentai vis dėlto turi vieną 
„rimtą“ trūkumą – jų uogos su il-
gais „ūseliais“, kuriuos tenka nu-
karpyti žirklėmis.

Uogose 3–4 kartus mažiau vit. 
C negu juoduosiuose serbentuo-
se, bet daugiau karoteno negu 
abrikosuose ir saldžiuosiuose pi-
piruose.

Įsidėmėtina! Yra įprasta ser-
bentų pumpurus ir jaunus lapus 
naudoti kaip žaliavą įvairioms 
gydomosioms arbatoms. Tačiau 
tam naudoti auksaspalvio ser-
bento žaliavą yra labai pavojin-
ga, – turi cianidų. Lengvai apsi-
nuodijus cianidais, atsiranda du-
sinimas, bendras silpnumas, bur-
noje jaučiamas metalo skonis, 
skauda galvą, pykina, prasideda 
vėmimas. Sunkiais atvejais skau-
da ne tik galvą, bet ir širdį, spen-
gia ausyse, pamėlsta oda ir glei-
vinės, prasideda traukuliai, o nu-
trūkus kvėpavimui po kelių mi-
nučių mirštama.  

romualdas OGinsKas

 „Bičiulystei“ parašiusi Šiaulių 
Parkinsono draugijos pirmininkė 
Zita Vaidilienė papasakojo apie 
naudingą susitikimą su vaisti-
ninke, sveikos gyvensenos žinove. 

Į Šiaulių socialinės para-
mos tarnybos salę susirinko 
Šiaulių Parkinsono draugi-
jos ir Šiaulių miesto neįgalių-
jų draugijos nariai. Apie svei-
ką gyvenseną, sveiką mity-
bą ir įvairiausius ekologiškus 
produktus, žoleles, daržoves 
pasakojo Šiaulių „Valerijono“ 
vaistinės vedėja sveikuolė Al-
myra Girdenienė. Ji patarė, 
kokie aliejai (argano, sezamų, 
erškėtuogių, linų sėmenų, aly-
vuogių ir kt.) naudingi sveika-
tai, padeda regėjimui, smege-
nų veiklai, virškinimui. Pasak 
jos, vertingiausi natūralūs eko-
logiški šalto spaudimo aliejai. 
Jie gerina ir bendrą savijau-
tą, mažina cholesterolio kiekį 
kraujyje, valo organizmą.

A. Girdenienė supažindi-
no su natūraliais ir homeopati-
niais vaistais, kurie ypač veiks-
mingi gydant tam tikras ligas. 
Šiauliečiai mėgsta vaistus bei 
arbatas iš žolelių.

„Valerijono“ vaistinėje ga-
minami ne tik medicininės pa-
skirties vaistai, bet ir natūrali 
ekologiška kosmetika bei tepa-
lai skaudantiems sąnariams. 
Vaistininkė į renginį atsinešė 
savos gamybos sertifikuotų 
ekologiškų kremų ir tepalų. 
Draugijų nariai išbandė pro-
duktus, gėrėjosi jų švelnumu, 
spalva ir kvapais. Patikusios 
produkcijos dalyviai galėjo įsi-
gyti per renginį, kiti susivilio-
jo galimybe užsisakyti pagal 
pageidaujamą receptą ir paga-
minti „Valerijono“ vaistinėje.

Nepamiršta buvo ir jubilia-
tė, 85-erių metų sukaktį šven-
čianti Vladislava Kelmelienė, 
taip pat gimtadienius šven-
čiantys Julija Savickienė, Jonas 
Grigaliūnas, varduvininkai Jo-
nas Šuipys, Antanas Jankaus-
kas ir Petras Gelumbickas. Visi 
buvo pasveikinti. Maloniai pa-
bendravę, pasidaliję džiaugs-
mais ir rūpesčiais, aptarę toli-
mesnę veiklą, draugijų nariai 
dėkojo už naudingą ir daug 
informacijos bei ekologiškų 
produktų paslaptis atskleidu-
sį šviečiamąjį renginį.

Ekologiškų produktų 
paslaptys

Susitikimo dalyvės išbandė įvairius ekologiškus produktus.
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Klausėte – atsakome

Šeduvos gimnazijos Specia-
liojo ugdymo skyriaus par-

ke neseniai atidaryta pedagogi-
nė ferma. Kol kas joje vaikų dė-
mesiu ir meile mėgaujasi ponis 
Trepsis ir kumelė Persika. Trep-
sis anksčiau augo pas mokyto-
ją Arūną Bagdoną, o Persiką pa-
dovanojo privataus žirgyno sa-
vininkai, susidomėję Šeduvos 
gimnazijos specialiojo ugdymo 
skyriaus veikla. 

Idėjos įkurti tokią fermą ini-
ciatoriaus A.Bagdono nuomo-
ne, tai puiki ugdymo priemonė 

Pedagoginė ferma Šeduvoje
specialiųjų poreikių vaikams. 
Jam entuziastingai pritarė žir-
gus mylinti mokytoja Virginija 
Budrienė. 

Fermos įkūrėjai atskleidžia 
ateities planus: čia įsikurs dar 
pora avių, pulkelis vištų. Vaikai 
galės pamatyti, kaip dirbama 
žemė (turima įvairių žemės ūkio 
padargų), pajusti darbo prasmę.

Pedagogams kilo mintis pri-
sijungti prie Lietuvos Tautinio 
specialiojo olimpinio komiteto. 
Anksčiau Lietuvos specialiosios 
olimpiados žirginio sporto čem-

pionatas „Suvaldyk žirgą“, ku-
riame dalyvauja atstovai iš visos 
šalies, vyko netoli esančioje Rau-
dondvario žirgyno bazėje, o da-
bar čia, gimnazijos poilsio ir už-
imtumo parke. 

Priklausomai nuo vaiko ga-
limybių, jo pasiruošimo lygio, 
jis gali joti savarankiškai, ve-
dant žirgą ar treneriams prilai-
kant raitelį. Tikslas – pajusti jo-
jimo malonumą. 

Mokytojo A. Bagdono nuo-
mone, neužtenka tik jodinėti. 
„Mes norime, kad vaikai pajus-
tų, jog gyvulį reikia mylėti, rū-
pintis juo, mokėti tinkamai elg-
tis“, – teigia pedagogas.

Įkurta pedagoginė ferma su-
teiks vaikams teigiamų emocijų, 
jie susipažins su gyvūnų priežiū-
ra, mokysis juos globoti. Mūsų 
dienomis, kai technologijos pa-
siglemžia didžiąją vaikų laiko 
dalį, pedagoginė ferma paįvai-
rins jų kasdienybę, gal net švie-
sesnėm spalvom nuspalvins jų 
gyvenimą.

Ne veltui liaudies išmintis 
sako: „Didelę laimę gali pajusti, 
sėdėdamas ant arklio nugaros.“ 

Janina OžalinsKaitė

Pagal Rinkliavų įstatymą už as-
mens tapatybės kortelės ir paso 
(vieno iš šių dokumentų) išdavi-
mą (keitimą) nuo valstybės rin-
kliavos atleidžiami: 

• asmenys, turintys teisę 
gauti piniginę socialinę paramą 
įstatymų nustatyta tvarka;

•  vaikai, kuriems nustatyta 
globa arba rūpyba;

• valstybės išlaikomi stacio- 
nariose globos įstaigose asme-
nys;

• vieniši asmenys, sukakę 
senatvės pensijos amžių;

• asmenys, kuriems nustaty-
tas 0–40 proc. darbingumo lygis;

• senatvės pensijos amžiaus 
sulaukę asmenys, kuriems teisės 
aktų nustatyta tvarka nustatytas 
didelių ar vidutinių specialiųjų 
poreikių lygis;

• asmenys iki 18 metų, ku-
riems nustatytas neįgalumo ly-
gis;

• asmenys, kuriems pagal 
Lietuvos Respublikos asmenų, 
nukentėjusių nuo 1939‒1990 
metų okupacijų, teisinio statu-
so įstatymą pripažįstamas nuo 
okupacijų nukentėjusio ‒ repre-
suoto asmens teisinis statusas.

Išvardyti asmenys turi tei-
sę pasirinkti, už kurį iš doku-
mentų (asmens tapatybės kor-
telės ar paso) išdavimą (keitimą) 
bendrąja tvarka (t. y. per mėnesį 
nuo prašymo pateikimo dienos) 
nori būti atleistas nuo valstybės 
rinkliavos. Jeigu žmogui reika-
lingi abu dokumentai, už antrą-
jį teks susimokėti nustatytą vals-

tybės rinkliavą. 
Valstybės rinkliavos už paso 

išdavimą ar pakeitimą dydis: 
150 Lt, kai pasas išduodamas 
bendra tvarka, t. y. per mėnesį 
nuo prašymo pateikimo dienos, 
200 Lt, kai pasas išduodamas per 
5 dienas nuo prašymo pateikimo 
dienos, 250 Lt, kai pasas išduo-
damas per 1 dieną nuo prašymo 
pateikimo dienos.  

Asmens tapatybės kortelės 
išdavimo ar keitimo atveju vals-
tybės rinkliavos dydis: 30 Lt, kai 
ji išduodama bendra tvarka, t. y. 
per mėnesį nuo prašymo patei-
kimo dienos, 70 Lt, kai ji išduo-
dama per 5 dienas nuo prašymo 
pateikimo dienos, 110 Lt, kai ji 
išduodama per 1 dieną nuo pra-
šymo pateikimo dienos. 

Piliečio, kuris dėl fizinės ne-
galios negali pats atvykti pateik-
ti dokumentų dėl asmens doku-
mento (asmens tapatybės korte-
lės ar paso) išdavimo ar keitimo, 
prašymą ir kitus dokumentus 
pateikia jo įgaliotas asmuo, pa-
teikęs savo asmens tapatybę pa-
tvirtinantį dokumentą ir notari-
ne ar jai prilyginta forma patvir-
tintą įgaliojimą.

Migracijos skyriaus darbuo-
tojai su specialia įranga gali at-
vykti pas fizinę negalią turin-
tį asmenį į namus ir nustatyta 
tvarka patvirtinti jo biometri-
nius duomenis. Šiai paslaugai 
reikalinga išankstinė registra-
cija. Konkretesnės informacijos 
reikia teirautis artimiausioje mi-
gracijos tarnyboje.

Nemokamai – tik vienas 
asmens dokumentas

Šiemet man sukako 80 metų ir baigė galioti turimas pasas. Esu 
neįgali, vos bepaeinu, pati į Alytaus migracijos poskyrį tikrai ne-
nueisiu. Ar galiu išsikviesti šio poskyrio darbuotojus į namus? 
Ar neįgaliesiems taikomos kokios nors mokesčio už išduodamą 
naują pasą lengvatos?“ – klausia Teofilija A. iš Alytaus.

Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto (LSMU), Vaikų reabili-
tacijos klinikos ir LSMU ligoni-
nės Kauno klinikų filialo Vaikų 
reabilitacijos ligoninės „Lopše-
lis“ specialistų iniciatyva Kaune 
kuriama nevyriausybinė orga-
nizacija, kurios pagrindinis rū-
pestis – neįgalių vaikų sveikata.

Pasak Vaikų reabilitacijos 
klinikos vadovės doc. dr. Au-
dronės Prasauskienės (ji vado-
vaus ir naujajai organizacijai), 
Lietuvos vaikų negalios aka-
demijos tikslas – prisidėti prie 
neįgalių vaikų sveikatos ir gy-
venimo kokybės gerinimo. Jau 
parengti organizacijos nuosta-
tai, per pirmąjį susirinkimą iš-
rinkta Akademijos valdyba, o 
šį rudenį planuojama pirmoji 
konferencija.

„Organizacija, jungianti 
daug žmonių, gali reikalau-
ti tinkamo dėmesio raidos su-
trikimų turintiems vaikams iš 
Sveikatos apsaugos, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijų 
bei kitų atsakingų institucijų“, – 

būtinybę suvienyti jėgas pabrė-
žė doc. dr. A. Prasauskienė.

Kauno klinikų atstovės Mil-
dos Dambrauskienės teigimu, 
Lietuvos vaikų negalios aka-
demijos nariais galės tapti ki-
neziterapeutai, ergoterapeutai, 
logopedai, psichologai, specia-
lieji pedagogai, vaikų ligų gy-
dytojai, vaikų neurologai ir kiti 
specialistai, dirbantys su sutri-
kusios raidos vaikais.

Daugiau nei prieš 20 metų 
buvo įsteigta Europos vaikų 
negalios akademija, kuri ne tik 
rūpinasi žinių apie vaikų nega-
lią sklaida, bet ir skatina nacio- 
nalinių organizacijų kūrimą-
si. Kasmet vis kitoje Europos 
šalyje rengiamos konferenci-
jos, kuriose dalyvauja garsiau-
si pasaulio lektoriai ir įvairių 
sričių specialistai, dirbantys su 
raidos sutrikimų turinčiais vai-
kais. 2009-aisiais Europos vaikų 
negalios akademijos surengta 
tarptautinė konferencija vyko 
Vilniuje.

„bičiulystės“ ir eltos inform.

Kuriama Lietuvos vaikų 
negalios akademija

centrų buvo ženklas, kad čia lau-
kiami neįgalieji, tačiau... vežimė-
liai neįveikdavo laiptų prie įė-
jimo. Pakalbėjome – sutvarkė.“

Šiuo metu gaminama 50 in-
formatyvių neįgaliesiems skir-
tų ženklų, kurie bus pastaty-
ti įdomiausiose, aktualiausiose 
Kauno vietose. Lei-
dimai jiems pastatyti 
jau gauti. Tie ženklai 
padės neįgaliesiems 
orientuotis mieste, o 
kas turi išmanųjį tele-
foną – galės atsisiųsti 
dar išsamesnę infor-
maciją.

Nori ištraukti iš 
namų žmones su 

negalia
Sakoma, žmonės 

formuoja žemėlapius, 
o paskui žemėlapiai 
veikia žmonių gyve-
nimus. Šarūnas to ir 
tikisi. Kad portalo lan-
kytojai neatsilaikys 
prieš viliojantį kelio-
nių vėją! Kadangi ti-
krinama kiekviena in-
formacija, dirbama 
labai daug. Tačiau – 
pagal planą, etapais. 
Rugsėjo pabaigoje neįgalus vai-
kinas jau galės drąsiai pasakyti 
savo draugei: „Mieloji, gal skris-
kime į Paryžių?“ Tuomet abu at-
sivers Šarūno ir Dariaus portalą, 
parašys pageidaujamą maršru-
tą, nurodys negalios tipą, kon-
krečius pageidavimus – ir gaus 
kelionės kortą. Ten bus nurody-
tas patogiausias kelionės kelias: 
lėktuvas ar traukinys, išvykimo 
laikas, viešbučiai, kavinės ir t. t.

Bandžiau provokuoti Šarū-
ną klausdama, o jei žemagrindis 
pavėluos atvažiuoti, viskas su-
grius?.. Šarūnas juokiasi: „Taigi 

ir sveikam žmogui kelionėje vis-
ko nutinka, reikia tik be panikos 
reaguoti į trukdžius. O jei taip 
nutiks, pavyzdžiui, Paryžiaus 
mylėtojams, jiems tereikia turė-
ti išmanųjį telefoną ir paprašy-
ti jo perprogramuoti kelionę pa-
gal naujas aplinkybes. Be to, ke-
liaujant verta rinktis kuo patiki-
mesnes transporto priemones.“

Portalo kūrėjai bendradar-
biauja ne tik su Kauno, bet ir Vil-
niaus, Birštono savivaldybėmis, 
Valstybiniu studijų fondu, Lietu-
vos viešbučių ir restoranų asocia- 
cija, dviem dešimtimis Lietuvos 
įmonių ir įstaigų, dešimčia už-
sienio bendrovių. Užmegzti ry-
šiai ir su neįgaliųjų bendrijomis, 
kurios paskatins savo narius ra-
šyti portalui ir dalytis kelionėse 
sukauptais įspūdžiais, nurodyti 
patirtus nepatogumus.

Paskui savo svajonę
„Labai noriu, kad kiekvienas 

neįgalusis turėtų savo svajonę 
ar tikslą, kurio siektų, – sako Ša-
rūnas. – Gerai prisimenu, koks 
buvau sutrikęs, kai po traumos 
(nesėkmingai šokau nuo tilto 
į Baltijos jūrą) praėjus 3–4 me-
tams supratau, kad jau viskas. 
Pirmaisiais metais dar tikiesi – 
gal išoperuos, gal pakilsiu, jei 
labai pasistengsiu. O va kai at-

ėjo suvokimas, kad 
viskas išmėginta 
ir niekas nepasi-
keis... Tikrai buvo 
sunku, bet kartu ir 
palengvėjo, na ką 
gi, reikia gyven-
ti su visu tuo, rei-
kia užsidirbti duo-
nai. Mano verslas – 
tai ištiesta ranka 
neįgaliesiems. No-
riu, kad jie supras-
tų – pasaulis yra 
atviras, išdrįski-
me praverti duris. 
Daug keliauju, tie-
siog negalvoju, kad 
kas nors gali būti 
ne taip. Pirkda-
mas lėktuvo bilie-
tą, įspėji apie savo 
negalią ir nuvykęs 
randi viską pareng-
ta, kad tu būtum 
saugiai pristatytas 

į lėktuvo saloną. Jei lėktuvas 
važiuoja ne prie „rankovės“, o 
panaudojamas trapas, oro uosto 
darbuotojai būna parūpinę spe-
cialų vežimėlį, į kurį tave perke-
lia, pakelia, o tavo vežimėlį stiu-
ardai perduoda į bagažo skyrių 
arba pastato tarnybinėse patal-
pose, jei reisas trumpas. Logis-
tika veikia puikiausiai. O jei kas 
nutinka, visuomet galima pa-
prašyti žmonių pagalbos. Pa-
saulis keičiasi, darosi vis drau-
giškesnis. Malonu tai patirti.“

brigita baliKienė
Autorės nuotr. 

Mieloji, gal skriskim į Paryžių?
(atkelta iš 1 psl.)
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 14 d. 
9.00 Komisaras Reksas (69) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(9). 11.00 Pasaulio futbolo čempio-
natas. 13.30 Visi namie. 14.00 Ži-
nios. 14.15 Taip. Ne. 15.00 Užrašai 
apie Šerloką Holmsą (4) N-7. 16.00 
Komisaras Reksas (70) N-7. 17.00 
Stilius. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.30 Naisių vasara 
(11, 12). 19.30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Speciali 
laida. Kokių pokyčių tikėtis antroje 
Dalios Grybauskaitės kadencijoje. 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Do-
kumentinio kino vakaras. Slaptasis 
Pakistanas. Didžioji Britanija, 2011 
m. 1 d. N-7 (subtitruota). 23.00 Va-
karo žinios. 23.15 Užsienio naujie-
nos. 23.30 Rojus Lietuvoj (28, 29). 
0.30 Šnipai (36) N-7. 1.30 Senis 
(147) N-7. 

Antradienis, liepos 15 d. 
9.00 Komisaras Reksas (70) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (10). 11.00 Speciali laida. Kokių 
pokyčių tikėtis antroje Dalios Gry-
bauskaitės kadencijoje (kart.). 12.00 
Slaptasis Pakistanas. Dok. f. Didžioji 
Britanija, 2011 m. 1 d. N-7 (subtitruo-
ta, kart.). 13.00 Rojus Lietuvoj (30, 
31). 14.00 Žinios. 14.15 Nacionali-
nė paieškų tarnyba (kart.). 15.00 Už-
rašai apie Šerloką Holmsą (5) N-7. 
16.00 Komisaras Reksas (71) N-7. 
17.00 Pagalbos ranka. 17.30 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (subti-
truota). 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.30 Naisių vasara 
(13, 14). 19.30 Bėdų turgus. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Premjera. Lilehameris (1) N-7. 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Emi-
grantai. 23.00 Vakaro žinios. 23.15 
Užsienio naujienos. 23.30 Rojus Lie-
tuvoj (32, 33). 0.30 Šnipai (37) N-7. 
1.30 Senis (148) N-7. 

Trečiadienis, liepos 16 d. 
9.00 Komisaras Reksas (71) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(11). 11.00 Lilehameris (1) (kart.) 
N-7. 12.00 Emigrantai (kart.). 12.45 
Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.). 
13.00 Rojus Lietuvoj (34, 35). 14.00 
Žinios. 14.15 Bėdų turgus. 15.00 Už-
rašai apie Šerloką Holmsą (6) N-7. 
16.00 Komisaras Reksas (72) N-7. 
17.00 Istorijos detektyvai. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Naisių vasara (15, 16). 19.30 
Lietuva gali. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Prem-
jera. Lilehameris (2) N-7. 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 22.05 Gyvenimas. 
23.00 Vakaro žinios. 23.15 Užsie-
nio naujienos. 23.30 Rojus Lietuvoj 
(36, 37). 0.30 Šnipai (38) N-7. 1.30 
Senis (149) N-7. 

Ketvirtadienis, liepos 17 d. 
9.00 Komisaras Reksas (72) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(12). 11.00 Lilehameris (2) (kart.) 
N-7. 12.00 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo laida (kart.). 12.45 Žingsnis po 
žingsnio. Būstas (kart.). 13.00 Ro-
jus Lietuvoj (38, 39). 14.00 Žinios. 
14.15 Emigrantai (kart.). 15.00 Pri-
siminimai apie Šerloką Holmsą (1) 
N-7. 16.00 Komisaras Reksas (73) 
N-7. 17.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.30 Naisių va-
sara (17, 18). 19.30 Auksinės ran-
kos. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Premjera. Lileha-
meris (3) N-7. 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.05 Specialus tyrimas. 23.00 
Vakaro žinios. 23.15 Užsienio nau-
jienos. 23.30 Rojus Lietuvoj (40, 
41). 0.30 Šnipai (39) N-7. 1.30 Se-
nis (150) N-7. 

Penktadienis, liepos 18 d. 
9.00 Komisaras Reksas (73) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(13). 11.00 Lilehameris (3) (kart.) 
N-7. 12.00 Kulinarijos laida „Sko-
nio improvizacija“ (kart.). 13.00 Ro-
jus Lietuvoj (42, 43). 14.00 Žinios. 
14.15 Stilius (kart.). 15.00 Prisimi-
nimai apie Šerloką Holmsą (2) N-7. 
16.00 Komisaras Reksas (74) N-7. 
17.00 Specialus tyrimas. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.15 
Žingsnis po žingsnio. Būstas. 18.30 

Naisių vasara (19, 20). 19.30 Taip. 
Ne. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Duokim garo! 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 23.00 Dvi žvaigždės. 1.30 Se-
nis (151) N-7. 

Šeštadienis, liepos 19 d. 
6.05 Klausimėlis.lt 6.15 Pagal-

bos ranka. 6.40 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 7.30 Bėdų turgus. 
Pokalbių laida (kart.). 8.30 Gimtoji 
žemė. 9.00 Premjera. Haudis Gau-
dis (3). 9.25 Premjera. Mažasis prin-
cas (2/20). 9.50 Premjera. Čaplinas 
(12). 10.00 Kulinarinė laida „Skonio 
improvizacija“. 11.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 12.00 Mūsų mieste-
liai. Kražiai. 3 d. 13.00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Didžiosios vi-
satos paslaptys su Morganu Frima-
nu (2). JAV, 2011 m. 2/7 d. 14.00 
Muzikinis projektas „Auksinis bal-
sas“. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Sveikinimų koncer-
tas. 18.30 Bėdų turgus. 19.30 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Algimanto Raudonikio 
jubiliejinis vakaras „Skinsiu raudo-
ną rožę“. 23.50 Raudonoji uola. Ka-
rinis veiksmo f. Kinija, 2008 m. (Sub-
titruota) N-14. 

Sekmadienis, liepos 20 d. 
6.05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu (subtitruota, kart.). 6.30 Šven-
tadienio mintys. 7.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademi-
ja. 9.00 Premjera. Haudis Gaudis 
(4) 9.25 Premjera. Mažasis princas 
(2/21). 9.50 Premjera. Čaplinas (13). 
10.00 Gustavo enciklopedija (sub-
titruota). 11.00 Brolių Grimų pasa-
kos. Užkeiktas princas. Vokietija, 
2008 m. 12.15 Klausimėlis.lt 12.30 
Šiaurietiškas būdas. 10 d. 13.00 Pa-
saulio dokumentika. Didžiosios mi-
gracijos. 3 d. Lenktynės dėl išlikimo 
(subtitruota). 14.00 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro (6/3) N-7. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.10 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (subtitruota). 16.45 Klausimė-
lis.lt 17.00 Visi namie. 17.30 Lašas 
po lašo. 17.35 Taip. Ne. 18.30 For-
saitų saga (2, 3) N-7. 20.30 Panora-
ma. 20.50 Savaitė. 21.20 Premjera. 
Trys draugai. Komiškas vesternas. 
JAV, 1986 m. (Subtitruota). N-7. 
23.15 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Puaro (6/3) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, liepos14 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Ma-

dagaskaro pingvinai (15). 7.30 Simp-
sonai (11) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (82) N-7. 9.05 Meilės sūkuryje 
(1917). 10.10 Visada sakyk visada 
(3) N-7. 11.10 Simpsonų filmas. Ani-
macinė komedija. JAV, 2007 m. N-7. 
12.50 Transformeriai. Praimas (6) 
N-7. 13.20 Meškiukai Gamiai (13). 
13.50 Pilotas Balu (1). 14.20 Simp-
sonai (12) N-7. 14.50 Nuostabi meilė 
(96, 97) N-7. 16.45 Moterys meluo-
ja geriau (69, 70) N-7. 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.25 TV Pagalba N-7. 20.00 Aklos 
vestuvės (6) N-7. 21.00 Meilė ar pi-
nigai?. 2014, Lietuva, realybės šou 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Privati praktika (3) N-7. 23.00 Vilioji-
mo menas. Romantinė komedija. Ai-
rija, Vokietija, 2004 m. N-7. 0.55 Ti-
krasis teisingumas (8) N-14. 1.45 24 
valandos (22) N-14. 

Antradienis, liepos 15 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Žalio-

ji enciklopedija. 7.00 Pilotas Balu (1). 
7.30 Simpsonai (12) N-7. 8.00 Brazi-
lijos aveniu (83) N-7. 9.05 Meilės sū-
kuryje (1918). 10.10 Visada sakyk vi-
sada (4) N-7. 11.15 Aklos vestuvės 
(6) N-7. 12.20 Juodoji skylė (5) N-7. 
12.50 Transformeriai. Praimas (7) 
N-7. 13.20 Meškiukai Gamiai (14). 
13.50 Pilotas Balu (2). 14.20 Simp-
sonai (13) N-7. 14.50 Nuostabi mei-
lė (98, 99) N-7. 16.45 Moterys meluo-
ja geriau (71, 72) N-7. 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.25 TV Pagalba N-7. 20.00 Žvaigž-
džių dešimtukas. Vasara N-7. 21.00 
Meilė ar pinigai?. 2014, Lietuva, rea-
lybės šou N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. (5) 
N-7. 23.00 Nakties klajūnai 2. Krimi-
nalinė drama. JAV, 2011 m. N-14. 
0.55 Tikrasis teisingumas (9) N-14. 
1.45 24 valandos (23) N-14. 

Trečiadienis, liepos 16 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (2). 7.30 Simpsonai (13) 
N-7. 8.00 Brazilijos aveniu (84) N-7. 
9.05 Meilės sūkuryje (1919). 10.10 
Visada sakyk visada (5) N-7. 11.15 
Žvaigždžių dešimtukas. Vasara N-7. 
12.20 Juodoji skylė (6) N-7. 12.50 
Transformeriai. Praimas (8) N-7. 
13.20 Meškiukai Gamiai (15). 13.50 
Pilotas Balu (3). 14.20 Simpsonai 
(14) N-7. 14.50 Nuostabi meilė (100, 
101) N-7. 16.45 Moterys meluoja 
geriau (73, 74) N-7. 17.50 Kvieski-
te daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.25 TV Pagalba N-7. 20.00 Inspek-
torius Mažylis (8) N-7. 21.00 Meilė ar 
pinigai?. 2014, Lietuva, realybės šou 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Vikingų loto. 22.05 Daktaras Hau-
sas (18) N-14. 23.05 Žiauriai baisi 
naktis. Siaubo komedija. JAV, 2011 
m. S. 1.15 Tikrasis teisingumas (10) 
N-14. 2.05 24 valandos (24) N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 17 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pilo-

tas Balu (3). 7.30 Simpsonai (14) (R) 
N-7. 8.00 Brazilijos aveniu (85) N-7. 
9.05 Meilės sūkuryje (1920). 10.10 
Visada sakyk visada (6) N-7. 11.15 
Inspektorius Mažylis (8) (R) N-7. 
12.20 Juodoji skylė (7) N-7. 12.50 
Transformeriai. Praimas (9) N-7. 
13.20 Meškiukai Gamiai (16). 13.50 
Pilotas Balu (4). 14.20 Simpsonai 
(15) N-7. 14.50 Nuostabi meilė (102, 
103) N-7. 16.45 Moterys meluoja ge-
riau (75, 76) N-7. 17.50 Kvieskite 
daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.25 
TV Pagalba N-7. 20.00 Mano geriau-
sia draugė (5) N-7. 21.00 Meilė ar pi-
nigai?. 2014, Lietuva, realybės šou 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 
Žalioji enciklopedija. 22.00 Gelbėto-
jų būrys (11) N-7. 23.00 Sena gera 
orgija. Komiška drama. JAV, 2011 
m. N-14. 0.55 Tikrasis teisingumas 
(11) N-14. 

Penktadienis, liepos 18 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (4). 7.30 Simpsonai (15) 
N-7. 8.00 Brazilijos aveniu (86) 
N-7. 9.05 Vestuvių muzikantai (1) 
(Wedding Band) JAV, komedija, 
2011 N-7. 10.10 Visada sakyk visada 
(7) N-7. 11.15 Mano geriausia drau-
gė (5) N-7. 12.20 Juodoji skylė (8) 
N-7. 12.50 Transformeriai. Praimas 
(10) N-7. 13.20 Meškiukai Gamiai 
(17). 13.50 Pilotas Balu (5). 14.20 
Simpsonai (16) N-7. 14.50 Nuostabi 
meilė (104, 105) N-7. 16.45 Moterys 
meluoja geriau (1, 2). 17.50 Kvieskite 
daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.10 
Žaislų istorija 3. JAV, 2010 m. 21.20 
Dantės viršukalnė. Veiksmo f. JAV, 
1997 m. N-7. 23.30 Žmogžudystė pa-
sienyje. Trileris. JAV, Kanada, 2011 
m. N-14. 1.20 Stebėtojas. Trileris. 
JAV, 2007 m. N-14. 

Šeštadienis, liepos 19 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Be-

galinė istorija (12) 2011 m. N-7. 8.00 
Begalinė istorija (13) N-7. 9.00 Meš-
kiukai Gamiai (18). 9.30 Statybų TV. 
10.00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 10.30 Barbė fėja undinių 
šalyje. Animacinis f. JAV, 2006 m. 
12.00 Asteriksas olimpinėse žaidy-
nėse. Nuotykių komedija Prancūzija, 
2008 m. 14.20 Pop žvaigždė. Kome-
dija. JAV, 2005 m. 16.15 Kobra 11 (1) 
N-7. 17.20 Ekstrasensai detektyvai 
(310) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Naktis muziejuje 2. Nuotykių kome-
dija. JAV, 2009 m. N-7. 19.30 Filmo 
pertraukoje – Eurojackpot. 21.10 Pa-
mergė pagal užsakymą. Romantinė 
komedija. JAV, 2008 m. N-7. 23.30 
Van Helsingas. Fantastinis trileris. 
JAV, Čekija, 2004 m. N-14. 1.55 Ti-
kras išbandymas. Nuotykių drama. 
JAV, 2010 m. N-7. 

Sekmadienis, liepos 20 d. 
6.40 Teleparduotuvė (2). 6.55 

Beibleidai. Metalo meistrai (49) N-7. 
7.25 Mažieji išdykėliai (37). 7.45 
Mažieji išdykėliai (38). 8.00 Didvy-
rių draugužiai (1). 8.30 Pilotas Balu 
(6). 9.00 Antinas Narsuolis (1). 9.30 
Statybų TV Laida. 10.00 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. 10.30 
Marsui reikia mamų. Animacinis f. 
JAV, 2011 m. 12.15 Rembo sūnus. 
Komedija. Prancūzija, Didžioji Brita-
nija, Vokietija, 2007 m. N-7. 14.10 
Briliantinė ranka. Nuotykių komedi-
ja. Rusija, 1968 m. N-7. 16.15 Ko-
bra 11 (2) N-7. 17.20 Ekstrasensai 
detektyvai (311) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Fantastiškas ketvertas. 
Sidabrinio banglentininko iškilimas. 
Nuotykių f. JAV, Vokietija, Didžio-

Pirmadienis, liepos 14 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (15). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (51). 7.25 Agen-
tas Šunytis (11) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (189) N-7. 
8.50 Ponas Amsius. F šeimai. Vokie-
tija, 2007 m. (kart.) N-7.1 0.40 Kati-
nas su skrybėle. Nuotykių komedija. 
(kart.) JAV, 2003 m. 12.10 Varlė ke-
liauninkė Animacinis f. Rusija, 1965 
m. (kart.) 12.30 Tomo ir Džerio pasa-
kos (11) (kart.). 12.55 Agentas Šuny-
tis (12). 13.20 Ogis ir tarakonai (63). 
13.30 Kaukė (30). 13.55 Pavogtas 
gyvenimas (50) N-7. 14.50 Be kal-
tės kalta (20) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 Tikras 
gyvenimas. Kas supras tas moteris. 
20.25 K11. Komisarai tiria. Kruvi-
na medžioklė. N-7. 21.00 Soriukas. 
N-14. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
Juodasis sąrašas (22) N-7. 23.10 Ju-
dantis objektas (22) N-7. 0.10 Hava-
jai 5.0 (8) N-7. 1.05 Nikita (12) N-7. 
2.00 Išrinktieji (3) N-14. 

Antradienis, liepos 15 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (16). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (52). 7.25 Agen-
tas Šunytis (12) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (190) N-7. 
8.50 Velvet (6) (kart.) N-7. 10.25 Šei-
mos nepasirinksi. Komedija. Prancū-
zija, 2011 m. (kart.) N-7. 12.30 Tomo 
ir Džerio pasakos (12) (kart.). 12.55 
Agentas Šunytis (13). 13.20 Ogis 
ir tarakonai (64). 13.30 Kaukė (31). 
13.55 Pavogtas gyvenimas (51) N-7. 
14.50 Be kaltės kalta (21) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.50 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 Tikras gyvenimas. Sūnaus 
pasirinkimas. 20.25 K11. Komisa-
rai tiria. Raudona kaip kraujas. N-7. 
21.00 Soriukas. N-14. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Karo menas. Išdavystė. Veiksmo tri-
leris. Kanada, 2008 m. N-14. 0.15 Ha-
vajai 5.0 (9) N-7. 1.10 Nikita (13) N-7. 
2.05 Išrinktieji (4) N-14. 

Trečiadienis, liepos 16 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 Di-
dysis filmukų šou (17). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (53). 7.25 Agen-
tas Šunytis (13) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (191) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.30 
Tikras gyvenimas. Kas supras tas 
moteris (kart.). 10.30 Tikras gyve-
nimas. Sūnaus pasirinkimas (kart.). 
11.30 K11. Komisarai tiria. Kruvina 
medžioklė (kart.) N-7. 12.10 K11. 
Komisarai tiria. Raudona kaip krau-
jas (kart.) N-7. 12.55 Agentas Šuny-
tis (14). 13.20 Ogis ir tarakonai (65). 
13.30 Kaukė (32). 13.55 Pavogtas 
gyvenimas (52) N-7. 14.50 Be kal-
tės kalta (22) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.50 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
Tikras gyvenimas. Svajotoja. 20.25 
K11. Komisarai tiria. Mirtinas pasiva-
žinėjimas. N-7. 21.00 Soriukas. N-14. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Skolos kaina. Veiks-
mo trileris. JAV, 2008 m. N-14. 0.15 
Havajai 5.0 (10) N-7. 1.10 Nikita (14) 
N-7. 2.05 Išrinktieji (5) N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 17 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (18). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (54). 7.25 Agen-
tas Šunytis (14) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (192) N-7. 8.50 
24 valandos. N-7. 9.30 24 valandos 
(kart.) N-7. 10.10 Tikras gyvenimas. 
Svajotoja (kart.). 11.10 K11. Komi-
sarai tiria. Mirtinas pasivažinėjimas 
(kart.) N-7. 11.50 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 12.55 Agentas Šunytis (15). 
13.20 Ogis ir tarakonai (66). 13.30 
Kaukė (33). 13.55 Pavogtas gyveni-
mas (53) N-7. 14.50 Be kaltės kalta 
(23) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.50 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Tikras gy-
venimas. Dviguba šeima. 20.25 K11. 
Komisarai tiria. Paskutinė kova. N-7. 
21.00 Soriukas. N-14. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 

Čempionas 3. Išpirkimas. Veiksmo 
f. JAV, 2010 m. N-14. 0.10 Havajai 
5.0 (11) N-7. 1.05 Deksteris (2) N-14. 
2.05 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, liepos 18 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Di-

dysis filmukų šou (19). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (55). 7.25 Agen-
tas Šunytis (15) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (193) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 10.10 
Tikras gyvenimas. Dviguba šeima 
(kart.). 11.10 K11. Komisarai tiria. Pa-
skutinė kova (kart.) N-7. 11.45 Mano 
vyras gali. N-7. 12.55 Agentas Šuny-
tis (1). 13.20 Ogis ir tarakonai (67). 
13.30 Kaukė (34). 13.55 Pavogtas 
gyvenimas (54) N-7. 14.50 Be kal-
tės kalta (24) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 Poli-
cijos akademija 7. Misija Maskvoje. 
Komedija. JAV, 1994 m. N-7. 21.10 
Mirtinas ginklas 4. Veiksmo komedija. 
JAV, 1998 m. N-7. 23.40 Paskutinė 
tvirtovė. Veiksmo trileris. JAV, 2001 
m. N-14. 2.20 Soriukas (kart.) N-14. 

Šeštadienis, liepos 19 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (13). 6.55 Nenugalimie-
ji (5). 7.20 Antinas Gudruolis (15). 
7.45 Teisingumo lyga. Įsiveržimas 
(11). 8.10 Sunkus vaikas (1). 8.35 
Tomo ir Džerio pasakos (13). 9.00 
Ponas Bynas (17). 9.30 Snieguolė. 
Animacinis f. Rusija, 1969 m. 9.45 
Sniego takeliais. Animacinis f. Rusi-
ja, 1963 m. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Gepardas, vardu Duma. Nuotykių f. 
šeimai. JAV, 2005 m. 12.00 1000 
km lenktynių startas. 2014 m. 13.00 
Mano puikioji auklė (83). 13.30 Ko-
misaras Aleksas (36, 37) N-7. 15.30 
Dalasas (5) N-7. 16.30 Didingasis 
amžius (27) N-7. 18.30 Žinios. 19.00 
1000 km lenktynių finišas ir finalinis 
koncertas. 22.00 Trise valtimi arba be 
irklo. Nuotykių komedija. JAV, 2004 
m. N-7. 0.00 Mari Huanos ekspresas. 
Veiksmo komedija. JAV, 2008 m. S. 

Sekmadienis, liepos 20 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (14). 6.55 Nenu-
galimieji (6). 7.20 Antinas Gudruo-
lis (16). 7.45 Teisingumo lyga. Įsi-
veržimas (12). 8.10 Sunkus vaikas 
(2). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos 
(1). 9.00 Sveikatos ABC televitrina. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Išlaisvin-
ti Vilį. Nuotykių f. šeimai. JAV, Pran-
cūzija, 1993 m. 12.10 PREMJERA 
Laimingas bilietas. Komedija. JAV., 
2010 m. N-7. 14.00 Mano puikio-
ji auklė (84). 14.30 Komisaras Alek-
sas (38) N-7. 15.30 Dalasas (6) N-7. 
16.30 Didingasis amžius (28) N-7. 
18.30 Žinios. 19.00 Teleloto. 20.00 
Velvet (7) N-7. 21.40 Nepageidau-
jamas kaimynas. Kriminalinis trile-
ris. JAV, 2008 m. N-14. 23.55 Krau-
juojanti meilė. Veiksmo trileris. JAV, 
2008 m. N-14. 1.45 Trise valtimi arba 
be irklo. 2004 m. Nuotykių komedija. 
JAV, (kart.) N-7. 

Pirmadienis, liepos 14 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitrina. 

6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Mis-
tinės istorijos (3) (N-7. 9.00 Rosa-
munde Pilcher. Pavojingos bangos. 
Romantinė drama. Vokietija, 2011 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Laukinis (15) N-7. 
12.00 Svotai (12) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Pra-
garo virtuvė (16) N-7. 15.00 Ameri-
kos talentai (31) N-7. 16.00 Liežu-
vautoja (9) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (34) N-7. 19.30 Didžiojo 
sprogimo teorija (8, 9) N-7. 20.30 Jo-
kių kliūčių (8). 21.30 Chaosas. Veiks-
mo f. Didžioji Britanija, JAV, Kana-
da, 2006 m. N-14. 23.40 Vampyro 
dienoraščiai (11) n-14. 0.35 Menta-
listas (34) (kart.) N-7. 1.30 Laukinis 
(15) (kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Antradienis, liepos 15 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(4) (N-7. 9.00 Amerikietiškos imty-
nės (23) (kart.) N-7. 11.00 Lauki-
nis (16) N-7. 12.00 Svotai (1) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Pragaro virtuvė (17) N-7. 
15.00 Amerikos talentai (32) N-7. 
16.00 Liežuvautoja (10) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Mentalistas (35) N-7. 

19.30 Didžiojo sprogimo teorija (10, 
11) N-7. 20.30 Jokių kliūčių (9). 21.30 
Sėkmės, Čakai. Romantinė kome-
dija. JAV, Kanada, 2007 m. N-14. 
23.35 Vampyro dienoraščiai (12) 
n-14. 0.30 Mentalistas (35) (kart.) 
N-7. 1.25 Laukinis (16) (kart.) N-7. 
2.25 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, liepos 16 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(5) (N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (8) (kart.). 
11.00 Laukinis (17) N-7. 12.00 Svo-
tai (2) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Pragaro vir-
tuvė (18) N-7. 15.00 Amerikos ta-
lentai (33) N-7. 16.00 Liežuvauto-
ja (11) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Menta-
listas (36) N-7. 19.30 Didžiojo sprogi-
mo teorija (12, 13) N-7. 20.30 Jokių 
kliūčių (10). 21.30 Atgaila. Komedi-
ja. JAV, 2005 m. N-7. 23.10 Vampy-
ro dienoraščiai (13) N-14. 0.05 Men-
talistas (36) (kart.) N-7. 1.00 Laukinis 
(17) (kart.) N-7. 2.00 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, liepos 17 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(6) (N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (9) (kart.). 
11.00 Laukinis (18) N-7. 12.00 Svo-
tai (3) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Pragaro vir-
tuvė (19) N-7. 15.00 Amerikos ta-
lentai (34) N-7. 16.00 Liežuvauto-
ja (12) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Menta-
listas (37) N-7. 19.30 Didžiojo spro-
gimo teorija (14, 15) N-7. 20.30 Juo-
ko kovos. N-7. 21.30 Blogas polici-
ninkas. Kriminalinė veiksmo drama. 
JAV, 2009 m. N-14. 23.55 Vampyro 
dienoraščiai (14) N-14. 0.50 Menta-
listas (37) (kart.) N-7. 1.45 Laukinis 
(18) (kart.) N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Penktadienis, liepos 18 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(7) (N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 10.00 Jokių kliūčių (10) (kart.). 
11.00 Laukinis (19) N-7. 12.00 Svo-
tai (4) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Pragaro virtu-
vė (20) N-7. 15.00 Amerikos talentai 
(35) N-7. 16.00 Liežuvautoja (13) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Šeimynėlė (15, 
16) N-7. 19.30 Amerikietiškos imty-
nės (24) N-7. 21.30 Inferno. Veiksmo 
f. JAV, 1997 m. N-14. 23.15 Atgaila. 
Komedija. JAV, 2005 m. (kart.) N-7. 
0.50 Laukinis (19) (kart.) N-7. 1.50 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, liepos 19 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 8.00 

Galileo (97) N-7. 9.00 Press ralis 
2014. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Atsar-
giai – moterys! (8) N-7. 10.30 Kvie-
čiu vakarienės. 11.00 Pasaulio ga-
liūnų čempionato etapas Vokietijo-
je. 12.00 Žmogus prieš gamtą. Mė-
gėjų išbandymai (7) N-7. 13.00 Pra-
juokink mane. N-7. 14.00 1000 km 
lenktynės. 14.30 Milijonieriai. N-7. 
15.00 1000 km lenktynės. Pertrau-
koje – 15.30 Milijonieriai. N-7. 16.30 
Šeimynėlė (15) (kart.) N-7. 17.00 
1000 km lenktynės. 17.30 Šeimy-
nėlė (16) (kart.) N-7. 18.00 Ekstra-
sensai detektyvai (7) N-7. 19.00 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 19.30 Sko-
nis. 21.30 MANO HEROJUS Mirties 
upė. Nuotykių f. JAV, 1990 m. N-14. 
23.35 AŠTRUS KINAS Šėtono vai-
kai. Veiksmo f. JAV, 2003 m. S. 1.40 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, liepos 20 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 7.55 Na-

cionalinė loterija. 8.00 Galileo (98) 
N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Mitų griovėjai (15) N-7. 10.00 Pašė-
lusios močiutės. N-7. 10.50 Gamta iš 
arti. 11.00 Meilės sala (3) N-7. 12.00 
Plėšrūnai. Negailestingi žudikai (1) 
N-7. 13.00 Prajuokink mane. N-7. 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už bro-
lį (7) N-7. 18.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (8) N-7. 19.00 MEILĖS ISTO-
RIJOS Rosamunde Pilcher. Angliš-
kas vynas. Romantinė drama. Aus-
trija, Vokietija, 2011 m. N-7. 21.00 
RUSŲ KINAS Bumeris II. Krimina-
linė drama. Rusija, 2006 m. N-14. 
23.20 Inferno. Veiksmo f. JAV, 1997 
m. (kart.) N-14. 1.05 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

ji Britanija, Kanada, 2007 m. N-7. 
20.50 Skrydžio planas. Veiksmo dra-
ma. JAV, 2005 m. N-14. 22.45 Uos-
tas. Kriminalinė drama. JAV, D. Brita-
nija, Vokietija, 2004 m. N-14. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Justina Dikšaitė „Šiaulių krašto“ laikraščio internetinėje svetai-
nėje www.skrastas.lt pasakoja apie dviračių konstruktorių Ri-
mantą Martinkėną, kuriantį neįprastas transporto priemones.

Rimantas nuo mažens vis ką 
nors konstruodavo – mode-
liukus, net sklandytuvus. 1984 
metais Šiauliuose surengtame 
pirmame velofestivalyje jį su-
žavėjo entuziastų sukonstruo-
ti dviračiai, tada ir „susirgo“. 
Perka Lietuvos parduotuvė-
se įprastas dviračių dalis, par-
sigabenęs į garažą konstruo-
ja įvairius gulsčiuosius dvira-
čius, triračius, net keturračius. 
„R. Martinkėno konstruojamų 
gulsčiųjų dviračių žvaigždė 
su pedalais yra pritaisyta prie 
priekinės ašies, važiuojantysis 
dviratį mina ištiestomis kojo-
mis, beveik gulsčiomis atsilo-
šęs. Sėdynė reguliuojama – ją 
galima stumtelėti toliau nuo 

vairo, jei žmogus yra aukšta-
ūgis, arba arčiau vairo, jei ko-
jos trumpesnės“, – pasakojama 
straipsnyje. 

Anot meistro, įprastu dvi-
račiu važiuojama įtempus rau-
menis, riešai sulenkti, sėdme-
nis maudžia, taigi nelengva ir 
sveikam žmogui. R. Martinkė-
nas dabar konstruoja triračius, 
pritaikytus neįgaliesiems. Prieš 
kelerius metus jam jau teko pri-
taikyti triratį Nemenčinės sene-
lių namų globotiniui, kuris vi-
siškai nevaikščiojo ir nevaldė 
vienos rankos. Na, ir padarė. 
Įkeltas vidun senolis tuoj ir nu-
važiavo 10 kilometrų, o anks-
čiau keliaudavo tik vežimėly-
je, stumiamas kito žmogaus.

Konstruktorius mąsto ir 
apie neįgaliuosius

Krakių gimnazistė Ieva Gaučaitė šią vasarą tapo interneto 
žvaigžde. Apie ją parašė tinklalapiai www.lyderiulaikas.smm.
lt, www.bernardinai.lt, www.delfi.lt, www.lrytas.lt. 

Kėdainių švietimo pagalbos tar-
nybos darbuotojai Henrikas ir 
Neringa Vaicekauskai, nuvykę 
į Krakių M. Katkaus gimnaziją 
papasakoti apie profesijos pasi-
rinkimo galimybes, susipažino 
su Ieva, atvažiavusia į klasę ve-
žimėliu, ir, sužavėti jos drąsos ir 
pasiryžimo, brandaus požiūrio 
į gyvenimą, įkalbėjo papasako-
ti Lietuvai savo istoriją. 

Ieva anksčiau kartais susi-
mąstydavo, kodėl kiti vaikai 
turi sveikas kojas, bėgioja, ta-
čiau vis dėlto negalia netrukdė 
jai džiaugtis gyvenimu. „Man 
kur kas labiau patinka laužy-
ti stereotipus ir paneigti dau-
gumos nuomonę, kad neįgalus 
žmogus yra liūdnas, nieko ne-
sugebantis ir priklausantis nuo 
kitų“, – sako vienuoliktokė. Ieva 
svajoja sėkmingai baigti moks-
lus, vairuoti automobilį, sukur-
ti šeimą, turėti vaikų, darbą, na-
mus, pakeliauti. Tikisi studijuoti 
kurią nors kalbą ir tapti vertėja. 

Mergina pasakoja nemėgs-
tanti vienatvės. Vaikystėje išti-
sas dienas leisdavo kieme (su 
berniukais žaisdavo krepšinį, 
su mergaitėmis – rengdavo lė-
les), nuvykusi pas senelius im-
davosi smagių kaimiškų darbų, 
tačiau daug laiko praleisdavo ir 
ligoninėse. Iškęsti sunkias ope-
racijas padėdavo mintis, kad 
tuoj vyks į sanatoriją, kur susi-
ras naujų draugų.

Būtent sanatorijoje Ieva atra-
do savo pomėgį – origamį. Nė 
nenumanė, kad popieriaus me-
ninis lankstymas taps jai toks 
svarbus. Sekmadienį, kai ne-
vyksta procedūros, auklėtoja 
pasisiūlė ją pamokyti išlanksty-
ti gulbę. Kur ten Ieva atsisakys – 
jai patinka išbandyti vis ką nors 
nauja. Auklėtoja parodė pačią 
pradžią, kaip išlankstomos de-

talės, bet nežinojo, kaip dėlio-
jama pati gulbė. Tegalėjo duo-
ti apžiūrėti jau sukurtą popieri-
nę gulbę. Ieva tą pavyzdį gal 3 
dienas nagrinėjo, bandė suvok-
ti kūrybos principą. Deja... Lai-
mė, viena sanatorijos daktarė 
galėjo jai padėti, Ieva iškart vis-
ką suprato ir... pradingo iš kie-
mo, bandė ir bandė, lankstė ir 
lankstė užsidariusi kambaryje. 
Vakare ant stalo jau stovėjo jos 
pirmoji gulbė. „Tampyti nervus, 
stengiantis suprasti šį amatą, ti-
krai buvo verta. Pajutau šiai vei-
klai labai didelę simpatiją, grį-
žusi namo internete ėmiau ieš-
koti daugiau informacijos apie 
origamius, radau sudėtinges-
nių darbelių schemų. Taip gimė 
ir sudėtingesni darbai, kuriuos 
parduodu mokyklos Kaziuko 
mugėje ar asmeniškai, kai kas 
nors paprašo. Arba dovano-
ju“, – pasakoja Ieva.

Ji visada sako sau ir kitiems: 
jei apie ką nors svajoji – siek to, 
nepavyks – bandyk dar kartą.

Ievos žodžiai pasiekė skai-
tytojų širdis. Viename iš minė-
tų portalų per 700 žmonių pa-
spaudė ženkliuką „Puiku, man 
patiko“, dar 150 – pakomenta-
vo Ievos istoriją. Fantastiški dar-
beliai, nieko panašaus neteko ma-
tyti, auksines rankas turi panelė. 
Sėkmės, gražuole... Ieva, tu esi pa-
vyzdys net daugeliui „įgaliųjų“... 
Po galais, ir nepaprastai gražu, ir 
labai įkvepianti mergaitė... Nuo 16 
metų esu neįgalus, nevaldau rankos 
po nelaimingo atsitikimo. Lietuvoje 
patyriau diskriminaciją, visi buvo 
nurašę, kol neatvažiavau į Didžią-
ją Britaniją. Dabar jau 5 metai tu-
riu gerą darbą, gražią šeimą ir ma-
lonius žmones aplink, kuriems ne-
rūpi, kaip tu atrodai. Tikiuosi, vie-
ną dieną Lietuvoje pasikeis požiū-
ris į neįgaliuosius...

Ievos gulbės – iš 
popieriaus

Neįgaliųjų  
sportas

 Marijampolės savivaldybės I gru-
pės neįgaliųjų draugijos tarybos 
narė Regina Kaušilienė „Bičiulys-
tei“ atsiųstame laiškelyje papasako-
jo apie neįgaliųjų dalyvavimą tradi-
cinėse sporto varžybose.

Sportas neįgaliesiems – tai 
galimybė realizuoti save, už-
megzti santykius su kitais visuo-
menės nariais, socialinėmis gru-
pėmis, organizacijomis. Kai pa-
tenki į kitokią aplinką, atsiranda 
daugiau stimulų parodyti save, 
savo gebėjimus, ugdyti savo ir 
kitų toleranciją, kitoniškumo su-
vokimą ir priėmimą. 

Marijampolės I grupės neįga-
liųjų draugijos nariai, vadovau-
jami pirmininkės Irmos Kava-
liauskienės, tradiciškai, jau 15-ą 
kartą, dalyvavo žmonių su nega-
lia sporto varžybose „Olimpinė 
mylia“. Renginys vyko Marijam-
polės sporto centre „Sūduva“.

Buvo sukviesta net 10 neį-
galiųjų draugijų. Dalyvavo apie 

„Olimpinei myliai“ 
jau 15 metų

100 žmonių su negalia, kurie 
varžėsi dėl prizų krepšinio bau-
dų mėtymo varžybose, slalomo 
vežimėliuose, smiginio, bočios, 
šaškių ir daugelyje kitų įdomių 
rungčių.

Komandos nugalėtojos buvo 
apdovanotos olimpinėmis taurė-
mis: pirmąją vietą iškovojo Ma-
rijampolės I grupės neįgaliųjų 

draugija, antrąją – Kazlų Rūdos 
neįgaliųjų draugija, trečioji vieta 
atiteko Marijampolės neįgaliųjų 
sporto klubui „Šešupė“. Rung-
čių nugalėtojai ir prizininkai ap-
dovanoti medaliais ir diplomais. 
Visi „Olimpinės mylios“ daly-
viai galėjo bendrauti, varžytis ir 
pagal savo išgales siekti sporti-
nių rezultatų.

Neįgalieji
pasaulyje

Vakarai yra ne tik aršios kon-
kurencijos, pašėlusio tempo 

ir pinigų „kalimo“ vieta. Vakarie-
čiai moka ir stabtelėti, pasilinks-
minti bei labdaringai pasidalyti 
uždirbtu euru ar doleriu su kitais 
bendrapiliečiais, kuriems galbūt 
labiau reikia paramos. 

Pastaruoju metu darosi itin 
populiarus ir madingas mara-
tonų ar pusmaratonių bėgimas. 
Tai puiku, bet lietuviai dažnai 
į bėgimą žiūri kaip į žūtbūtinę 
kovą su varžovais, savimi, laiku 
ar distancija. Kartais verta pasi-
mokyti iš kaimynų, turinčių gi-
lesnes bėgiojimo tradicijas, kaip 
galima suderinti sportą, pramo-
gą, labdarą ir visuomeniškumą. 
Pavyzdžiui, britai yra sugalvoję 
linksmąjį bėgimą. Tai draugiškos 
rungtynės, kuriose bėgikai daly-
vauja labiau savo malonumui, o 
ne dėl varžymosi. 

Tokie linksmieji bėgimai ren-
giami tam, kad būtų galima su-
rinkti lėšų labdarai, o organiza-
cines išlaidas padengia rėmėjai. 
Bėgikai gali pasirinkti, kurioms 
organizacijoms skirs savo auką – 
globos įstaigai, vienomis ar kito-
mis ligomis sergančiuosius vie-
nijančiai organizacijai, o gal pa-
norės prisidėti, kad, tarkim, kuo 
daugiau neįgaliųjų gautų šunį 
pagalbininką. Linksmieji bėgi-
mai gali būti rengiami kartu su 
maratonais ar kitomis rimtes-
nėmis varžybomis. Kai kurie jų 
dalyviai vilki spalvingus kos-
tiumus, vaizduojančius žinomą 
personažą ar pabrėžiančius ko-
kią nors idėją, o originaliausių 
kostiumų kūrėjai apdovanojami. 
Linksmuosiuose bėgimuose gali 
dalyvauti visi – vaikai, paaugliai, 
suaugusieji, pagyvenę žmonės ir, 
be abejo, neįgalieji. Vežimėliais 
važiuojantys, netgi pagalbininkų 
stumiami žmonės su negalia bė-
gikų minioje – įprastas vaizdas. 

Didysis Midlendų 
linksmasis bėgimas 

Nedideliame ir jaukiame Sa-

Linksmasis bėgimas – 
bėga visi!

ton Koldfildo (Sutton Coldfield) 
miestelyje, dabartiniame Birmin-
gamo priemiestyje, kasmet vyks-
ta garsus labdaringas renginys – 
linksmasis bėgimas, kurio tradi-
cija tęsiasi nuo 1982 m. Šio ren-
ginio logotipo paantraštė kviečia: 
„Eik, važiuok, stumk arba bėk“, 
o jo tinklapyje rašoma: „Didysis 
Midlendų linksmasis bėgimas 
nėra LENKTYNĖS. Tai džiugus 
renginys visokio amžiaus ir ga-
limybių žmonėms. Neįgalumas 
ar amžius – ne kliūtis.“ 

Kiekvienas linksmųjų varžy-
bų dalyvis skatinamas prisidėti 
prie pagrindinio tikslo – surink-
ti lėšų labdarai ir savanoriškoms 
organizacijoms. Dalyvių paauko-
ti pinigai skiriami žmonių su fizi-
nėmis, mokymosi ar emocinėmis 
negaliomis gyvenimo sąlygoms 
gerinti. Tikrai kilni idėja. Ar ji vei-
kia? Pasirodo dar ir kaip. 2003 m. 
renginio dalyviai surinko dau-
giau nei 40 tūkst. svarų sterlin-
gų, 2013 m. jau buvo surinkta 302 
tūkst. 450 svarų, o iš viso per tuos 
metus – 1,85 mln. svarų! 

Bėgikai turi įveikti 8,5 mylių 
(apie 13 km 680 m) trasą. Visi fi-
nišą pasiekę dalyviai apdovano-
jami specialiai šiai progai nukal-
tais atminimo medaliais. Bėgi-
me gali dalyvauti iki 7 tūkst. bė-
gikų ir jau penktus metus iš ei-
lės visos vietos iš anksto rezer-
vuotos, o šiemet vykusiose var-
žybose buvo užregistruoti ir 98 
linksmieji bėgikai – šunys. 

Lietuvaitė Zita: „Tikra 
kalėdinė mugė, tik 

šviečiant ryškiai vasaros 
saulei“

Šiais metais Saton Koldfilde 
linksmasis bėgimas vyko birželio 
1 dieną. Antrakursė sporto tera-
pijos studentė Zita Parulytė, An-
glijoje gyvenanti jau 10 metų, da-
lyvavo renginyje kaip masažuo-
toja. Kartu su kitais Birmingamo 
universiteto studentais, ji padėjo 
atgauti formą po bėgimo pavar-

gusiems bėgikams. „Mūsų uni-
versitetas kartu su Mažojo Asto-
no ligonine vykdė bendrą pro-
jektą ir pakvietė jame dalyvauti 
norinčius studentus, – pasakoja 
Zita. – Mūsų, studentų, indėlis 
į labdaringą bėgimo misiją – ne-
mokami sporto masažai, o atly-
gis už juos – šypsenos, padėkos.“ 
Darbo tikrai netrūko – prie dvie-
jų masažuotojų palapinių rikia-
vosi ilgos finišo liniją kirtusiųjų 
eilės. Zitai įsiminė pakili nuotai-
ka: uždaromos miestelio gatvės, 
daugybė gerai nusiteikusių, be-
sišypsančių žmonių, pasipuošu-
sių skirtingais ryškių spalvų bė-
gimo marškinėliais, skamba mu-
zika. Tikra kalėdinė mugė, tik 
šviečiant ryškiai vasaros saulei.“

O Lietuvoje?
Kažkas panašaus į linksmuo-

sius bėgimus jau buvo rengiama 
ir Lietuvoje. Viena iš tokių akci-
jų – „Vilties bėgimas“ Klaipėdo-
je. Dauguma kitų renginių orien-
tuoti į jaunimą ir su labdara turi 
mažai ką bendra. Būtų sveikin-
tina, kad panašūs linksmieji lab-
daros tikslą turintys bėgimai, 
kuriuose dalyvautų ir neįgalieji, 
paplistų po visą Lietuvą. O kaip 
smagu būtų, jei koks mažesnis 
jaukus miestelis, sakykim Aukš-
tadvaris arba Rietavas, tokį ren-
ginį paverstų savo vizitine kor-
tele... Galima paprieštarauti, kad 
neturime labdaringų ir savano-
riškų renginių tradicijų, bet tik 
aktyviai veikdami tas tradicijas 
susikursime ir įtvirtinsime.

Parengė

Paulius Manusadžianas
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Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių 
kūrybos

Spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo 
rinkoje – neįgalieji“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“.

o

tėvynė
Graži esi, mano Tėvyne, 
Čia lygumos mūs Suvalkijos
Ir bėga vandenys Šešupės,
Šalia liauni berželiai supas.

Toliau jau aukštumos Dzūkijos:
Kvepia čiobreliai, svyra grikiai.
Ten šlama ilgesį pušynai
Ir skamba dainos po gimtinę.

Aukštaitija, jos kalvos, kloniai,
O ežerėlių kiek tik nori...
Net suskaičiuoti negali –
Jų skaidrumu ten žavisi visi.

Puikus ir kraštas Žemaitijos:
Platelių ežeras ir pilys,
Ten Baltija banguoja, ošia,
O krantą gintarėliai puošia.

Vėjelis supa laivo burę,
O bangos ošia, šnara, gūra.
Žuvėdros skraido prie krantų –
Tėvyne, aš tave myliu.

lietuva
Lietuva – tai Nemunas žilas
Ir Baltijos jūros puta.
Lietuva – tai mėlynas šilas
Ir deganti ryto aušra.

Kas metai čia paukščiai sugrįžta
Į savo gimtuosius lizdus,
Soduos baltos obelys žydi
Ir žiedlapiais barsto takus.

Lietuva – tai pievos, kalneliai,
Šienpjovėlių daina pabary.
Tai Baltijos aukso lašeliai –
Gintarėliai gelsvi pamary.

Prie kelio berželiai parimę,
Sodely – gegutės „ku – kū“,
Varnėnai ant juodo arimo, 
Kieme linksmas juokas vaikų.

Motulė lopšinę dainavo,
Mokė savo kalbą pažint.
Po langu berželis lingavo –
Ir to negaliu aš pamiršt.

Lietuva brangi lyg Motulė,
Lyg saulės šilta šypsena.
Nėr nieko brangiau už Tėvynę,
Kur skamba gimtoji kalba.

Julija GalbuOGienė
Jurbarkas

centre dirbusi moteris dalyvavo 
daugybėje etnografinių ekspedi-
cijų, rinko bei užrašinėjo senolių 
dainas, pasakojimus. Sukauptais 
dvasios turtais ji iki šiol noriai da-
lijasi su tautos tradicijoms neabe-
jingais Neįgaliųjų draugijos dai-
nininkais bei pasakoriais. Mote-
ris džiaugiasi, kad per ansamblio 
gyvavimo laiką pavyko išsaugo-
ti kolektyvo branduolį, pritrauk-
ti naujų žmonių – dabar „Gijoje“ 
20 (tarp jų – 8 vyrai) nuoširdžių 
liaudies meno puoselėtojų. Beje, 
dauguma ansamblio narių į du-
kart per savaitę vykstančias re-
peticijas susirenka iš aplinkinių 
kaimų. Nuo žemės nenutolu-
siems žmonėms artima liaudies 
kūryba, jie lengvai išmoksta nau-
jų dainų tekstus – jos tarytum pa-
čios liejasi iš širdies gelmių. Dvi 
dešimtis savo atliekamų dainų 
„Gija“ yra įrašiusi į kompaktinę 
plokštelę. „Ateities kartoms. Kad 
nepamirštų savo ištakų...“ – šyp-
sosi vadovė. 

Lietuvą suvienijusiai šventei buvome visi reikalingi
Aldona Vaišnorienė. Su didžiau-
siu užsidegimu tai daranti mote-
ris neslepia pasakorės talentą pa-
veldėjusi iš motinos. Ši ir vaidino, 
ir dainavo, ir įvairiausiomis isto-
rijomis žmones linksmindavo. 
Jos pėdomis seka ir Aldona. O 
vadovės paprašyta Dainų šven-
tėje papasakoti apie liną, ji apsi-
džiaugė kaip didžiausią dovaną 
gavusi. „Iš mamytės tą istoriją 
išmokau“, – šypsojosi kūrybin-
ga, sielą užplūstančius jausmus 
eilėmis išguldanti moteris. Jubi-
liejinė Dainų šventė A. Vaišnorie-
nei – antroji. Pirmojoje dainavo 
prieš 40 metų, dar mokydama-
si Vilniaus pedagoginėje moky-
kloje. „Labai gera čionai sugrįž-
ti. Daugybė gražių prisiminimų 
sieja mane su Vilnium.“ 

Jau 7-erius metus „Gijoje“ 
dainuoja ir neseniai Marijam-
polės savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos pirmininke išrinkta 
Lina Cvirkienė. Jubiliejinė Dai-
nų šventė jai – taip pat antroji. O 
štai senoviškas dainas labai bran-
ginanti ir storiausią jų sąsiuvinį 
prisirašiusi Genė Kreipavičienė į 
pirmąją savo Dainų šventę atva-
žiavo ne su „Gija“, o dar su Laz-
dijų folkloro ansambliu. Moteris 
džiaugiasi, jog persikėlus gyven-
ti į Marijampolę šie „atlaidai“ ir 
toliau tęsiasi. „Su daina smagiau 
gyventi, – sako ji. – Daina jauni-
na, pasenti neleidžia...“

Folkloro šventėje – 
simbolinė programa 
Varėnos rajono Matuizų liau-

dies dainų atlikėjų į sostinę at-
vežta programa „Mums teko 
laimė būti šeima“ – labai sim-
bolinė. Prieš žiūrovus stojo du 
šventiniam koncertui susivieni-
ję kolektyvai: 45-ąsias gyvavi-
mo metines jau pažymėjęs „Ver-
benos“ folkloro ansamblis ir 
prieš 5-erius susibūrusi Neįga-
liųjų draugijos „Atgaiva“. Viena 
kitai padėdamos, moteris dai-
nos keliu veda, programas ren-
gia dvi vadovės: Vidutė Stadal-
nykienė ir Daiva Kielienė. Beje, 
ir dalis moterų priklauso abiem 
ansambliams. „Dainininkės nori 
daugiau pasirodymų, išvažiavi-
mų. Pritrūkus balsų ar kilus ki-
tokioms problemoms, „Atgaiva“ 
visada nuoširdžiai sutinka padėti 
„Verbenai“, – pasakojo V. Stadal-

nykienė. – O ir užimtumas dides-
nis. Garbingo amžiaus sulauku-
sioms moterims tai ypač svarbu.“

Daugiau kaip 30 metų dai-
nuojanti Marijona Jankauskienė 
pasakoja nuo jaunų dienų mė-
gusi meno saviveiklą – daina-
vo vaikų, jaunimo, suaugusiųjų 
choruose, paskui ir į šokėjų ratą 
įsisuko. Didesnę gyvenimo dalį 
dainai paskyrusi Ona Matuizienė 
sako joje randanti nusiraminimą, 
atitolstanti nuo savo nelaimių. 
Skaudi našlaitės, o vėliau našlės 
(jaunai moteriai ėjo 26-ti metai, 
kai liko viena su dviem mažais 
sūnumis) dalia ją lydi visą gyve-
nimą. Negana to, likimas lėmė 
dar ir du anūkus užauginti. 70-
metį peržengusi moteris turi ne-
mažai sveikatos problemų. „Po 
dviejų kelių operacijų vaikštau 
su trečia koja (alkūniniu ramen-
tu)“, – juokauja ji, bet iš karto 
priduria, kad repeticijų stengia-
si niekada nepraleisti. 

V. Stadalnykienė pasakoja, 
kad Matuizų kaimas turi gra-
žią tradiciją – rinkti senas dai-
nas. „Visas senas močiutes ap-
lankom, paklausom, kaip jos 
dainuoja, žodžius užrašom, na-
tas išmokstam. Į jubiliejinę Dai-
nų šventę atvežėm dar negirdė-
tų melodijų puokštę – neišsemia-
mi mūsų liaudies dainų, pasako-
jimų, padavimų klodai“, – džiau-
giasi meilę dainai iš motinos pa-
veldėjusi ir visą gyvenimą su ja 
nesiskirianti V. Stadalnykienė. 

Kūryba pakylėja
Be dainos gyvenimo neįsi-

vaizduoja ir dar viena Dainų 

šventės dalyvė, buvusi Kazlų 
Rūdos neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Laimutė Stasiulionie-
nė. Kazlų Rūdos kultūros centro 
folkloro ansamblyje „Sūduonia“ 
Laimutė dainuoja jau 35-erius 
metus, nuo pat jo susikūrimo. 
„Labai myliu dainą: ir mokyda-
masi dainavau, ir studijuodama. 
Berods, nuo 1955 metais vyku-
sios moksleivių Dainų šventės 
iki šiol tik dviejose Dainų šven-
tėse nedalyvavau“, – pasakojo 
daug metų chorui atidavusi, o 
dabar jau porą dešimtmečių su 
lietuvių liaudies dainomis, tau-
tiniais šokiais nesiskirianti mo-
teris. „Didžiausias džiaugsmas 
tokiose šventėse – vilkėti tauti-
nius drabužius. Su jais visada 
jaučiuosi pasitempusi, oresnė, 
atsakingesnė.“ Šiandien L. Sta-
siulionienės vilkimi drabužiai – 
jau tretieji. „Ir patys gražiausi“, – 
džiaugiasi ji. 

Jubiliejinėje Dainų šventė-
je tautiniams drabužiams buvo 
skirtas ypatingas dėmesys. Visi 
buvome raginame jais apsireng-
ti ar bent kokią detalę prisitaiky-
ti. Gedimino kalno papėdėje vei-
kusioje tautinio paveldo mugėje 
buvo galima išsirinkti tautiniais 
raštais austų juostų, prijuosčių, 
kitokių tradicinių dirbinių. Ute-
niškė Jolita Levčenkienė į sosti-
nę atvežė primezgusi dailiausių 
riešinių – jos irgi jau tapo neat-
siejama mūsų moterų tautinio 
kostiumo dalimi. „Visas, kurios 
dar neturėjo, riešinėm papuo-
šėm“, – šypsojosi neįgali meni-
ninkė būtent už jas pernai gavu-
si tautos paveldo gaminių sertifi-
katą. Beje, mezgimas – tik viena 
iš kūrybingos moters veiklos sri-
čių. Jolita puikiai piešia (mėgs-
tamiausia jos tema – žirgai), už-
siima keramika, kuria įvairius 
papuošalus. Netrukus į parodą 
Ignalinoje keliaus 20 didelių J. 
Levčenkienės nutapytų paveiks-
lų, 6 skulptūros.

Kūryba padeda tobulėti 
žmogaus dvasiai. Ir nesvarbu, 
neįgalus tu ar sveikas, daina, šo-
kis, menas pakylėja visus – ap-
gaubia bendrystės, vienybės, šei-
myniškumo sparnais.

aldona deltuVaitė
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Daina jaunina, pasenti 
neleidžia

Iš Tautkaičių į repeticijas at-
važiuojanti Stasė Brokienė juo-
kauja: vaikai užauginti, darbai 
nudirbti, tik dainuoti ir belie-
ka. Išmoktų dainų skaičių seniai 
pametusi moteris pasakoja, kad 
„Gijos“ repertuare – pačios įvai-
riausios liaudiškos melodijos. 
Ansamblis koncertuoja įvairiuo-
se renginiuose, tad ir dainų viso-
kių reikia mokėti. 

„Gijos“ pasirodymai neapsi-
eina ir be pasakorių. Viena jų – 

Varėnos rajono Matuizų liaudies dainų puoselėtojos.

Uteniškė Jolita Levčenkienė Dainų 
šventės dalyvius džiugino savo pa-
veikslais, keramika, dailiomis rieši-
nėmis.

Laimutė Stasiulionienė – nuo-
latinė Dainų šventės dalyvė.

Genė Kreipavičienė: „Su daina sma-
giau gyventi.“
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