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Šventosios mokymų ir reabilitacijos centras jau 
yra tapęs tradicine neįgalių literatų tobulinimo-
si vieta. Šią vasarą Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(LND) į literatų seminarą kūrėjus sukvietė jau 14 
kartą. Keturios dešimtys poezijos, prozos, satyros 
mėgėjų klausėsi profesionalių literatūros kritikių 
Paulinos Žemgulytės ir Gintarės Adomaitytės įž-
valgų, pristatė naujausias savo kūrybos knygas, 
vertino bičiulių kūrybą, mėgavosi aktoriaus Pe-
tro Venslovos skaitoma Justino Marcinkevičiaus, 
Oskaro Milašiaus kūryba, vieni iš kitų mokėsi kū-
rybingumo paslapčių. 

Prie kūrybos šaltinio

Gintautas Bražas iš Šilutės džiau-
giasi: gavo savivaldybės laišką, 
kuriame patvirtinama, kad jam 
nustatytas būsto pritaikymo po-
reikis ir bus skirta 7 100 Eur dar-
bams atlikti. Vyriškis sako šios ži-
nios laukęs 10 metų, tačiau ji atė-
jo tik parašius laišką Prezidentei. 

Aplinka visiems 

Galite pasirinkti vieną iš 30 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko-pardavėjo, sandėlinin-
ko, manikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafi-
kos, maketavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.
Bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – suteikiamas apgyvendinimas, maitinimas. 
Platesnė informacija www.vzdrmc.lt tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras  
kviečia neįgaliuosius, turinčius 0–45 % darbingumo lygį ir 
šiuo metu nedirbančius, registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

Didžiausia problema – pinigai
G. Bražas prieš maždaug 10 metų pa-

tyrė aukštą kaklo lūžį. Kaip neretai būna, 
po nyrio į vandenį. Netrukus pakeitė bu-
tą – persikėlė į pirmą aukštą. Tačiau ir iš jo 
su rateliais išvažiuoti nėra paprasta: ma-
mai, kuri rūpinasi sūnumi, teko didžiulis 
krūvis vežiojant Gintautą stačiais laiptais, 
ant kurių tiesiog padėtos lentos. Moteriai 
pradėjo šlubuoti sveikata, ėmė skaudė-

Būstas bus pritaikytas tik 
po laiško Prezidentei

Gintautui Bražui naujuoju elektriniu vežimėliu į lauką 
išvažiuoti labai sunku. 

ti nugarą. Juo labiau, kad vyriškis pasta-
ruoju metu naudojasi elektriniu vežimė-
liu, sveriančiu apie 100 kg. Jis silpnas ran-
kas turinčiam Gintautui suteikia daugiau 
judėjimo laisvės. 

Šeima tikisi sulaukti būsto pritaikymo. 
G. Bražas pasakoja, kad savivaldybės dar-
buotojai visus tuos metus nieko nežadėjo, 
leido suprasti, kad nesitikėtų keltuvo. Vy-
riškis sako, kad teko išgirsti įvairių, kartais 
net keistų, paaiškinimų. Iš pradžių sakė, 
kad keltuvas rengiamas tik į antrą aukš-
tą. Paskui buvo sakoma, kad bus sudėtin-
ga jį sumontuoti, nes nėra balkono – reikės 
griauti sieną ir pan. Tačiau didžiausia pro-
blema, pasak G. Bražo, – pinigai. Vyriškiui 
buvo sakoma, kad jei įrengs keltuvą jam, 
būsto negalės pritaikyti keliems kitiems. 

Tiesa, Gintautas sako, kad visiškai li-
kimo valiai jo nepaliko – buvo pritaikyta 
vonia. Taip pat prieš porą metų buvo „pa-
skolintas“ mobilus laiptų kopiklis. Jis ku-
rį laiką pagelbėjo, tačiau pasak vyriškio,  

Jautrūs lyriniai atsivėrimai, poetinė tapyba, 
minimalistinė proza – tobulėjančio kūrybingumo raiška

Seminaro laukia 
ir pradedantieji, ir 

knygas išleidę kūrėjai 
Tradicinis literatų semi-

naras – vienas laukiamiau-
sių ir per gerą dešimtmetį 
populiarumo ne tik nepra-
radusių, bet netgi jį vis augi-
nančių LND organizuojamų 
renginių. Patyrusių kūrėjų 
gretos kasmet pasipildo nau-
jais literatūrai neabejingais 
žmonėmis. Šiemet į Šventą-
ją atvyko net 12 naujokų. Ne 
visi jie buvo literatūros pra-
džiamoksliai. 3 insultus pa-
tyręs jurbarkiškis Jonas Gir-
dzijauskas į seminarą atsive-
žė 3 knygeles. Paskutiniąją – 
„Ilgesį“ – jis parašė atsigavęs 
po paskutiniojo likimo kirčio. 

J. Girdzijausko poeziją paį-
vairinančią patriotinę, reli-
ginę, gamtinę tematiką nu-
gali meilės lyrika. Apie 300 
eilėraščių skaitytojų „teis-
mui“ pateikęs kūrėjas savi-
kritiškas – rimtu poetu savęs 
nelaiko. Inžinieriaus mecha-
niko specialybę turintis vy-
riškis neslėpė į rimus ir ri-
tmus labai nesigilinąs, daž-
niau pasikliaujantis vidine 
jausena.

Inžinerijos mokslus bu-
vo baigęs ir dar vienas su 
poezija draugaujantis nau-
jokas – Viktoras Jakonis iš 
Vievio. Jis irgi yra parašęs 
nemažą pluoštą eilėraščių, 
bet jų dar nesudėjo į atskirą 

Į literatų seminarą šiemet atvyko nemažas būrelis naujokų.

Asmeninio archyvo nuotr. 

Aldonos Milieškienės nuotr. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Gera atmintis – tikra Dievo dovana. Žmogui, turin-
čiam gerą atmintį, lengviau mokytis, jis greičiau įsi-

mena informaciją, ilgiau išsaugo atsiminimus. Atmin-
tis taip pat yra laiko matas. Ir, ko gero, universalesnis 
už laikrodį ar kalendorių. Geriausias būdas atspėti, kas 
bus – prisiminti, kas jau buvo. Gera atmintis, praeities 
įvykių apmąstymas ir analizė gali mus apsaugoti nuo 
didelių nemalonumų, klaidų. Jei Hitleris būtų skaitęs 
Levo Tolstojaus romaną „Karas ir taika“, gal būtų susi-
mąstęs ar verta veržtis į Rusiją.

Kaip bemąstysi, žmogus, kurio galvoje daug „me-
gabaitų“, turi didelių galimybių būti kūrybingas. Tiesa, 
tos galimybės tik potencialios. Gera atmintis nėra nei 
intelekto, nei proto, nei sėkmės garantas. Prancūzų fi-
losofas Mišelis Montenis (1533–1592) net yra pasakęs: 
„Puiki atmintis dažnai būna susijusi su menku protu.“ 
Norint iš atminties plytų pastatyti gerą namą dar reikia 
kūrybingumo dovanos. Jei jos stokosi, senatvėje sėdėsi 
skvere ant suoliuko, bendraamžius stebinsi nepabaigia-
mais smulkmeniškais pasakojimais apie savo gyveni-
mą ir skųsies maža pensija bei skurdžiu gyvenimu. To-
kių žmonių mes matome nemažai. Todėl pagirtina, kad 
šiuo metu kūrybiškumo ugdymui skiriama tiek daug dė-
mesio šeimose, vaikų darželiuose, mokymo įstaigose. 

Paprastai gera atmintimi džiaugiamės, o užmarštį 
peikiame, ją vertiname kaip ligą, nelaimę. Buitiniame 
lygmenyje užmaršumas iš tikrųjų mums sudaro daug 
nepatogumų. Atmintis paprastai silpnėja vyresniame 
amžiuje. Mes dažnai pykdami ant savęs ir viso pasau-
lio ieškome raktų, piniginės, plaktuko, akinių, kuriuos 
po ilgesnių ar trumpesnių paieškų randame ant no-
sies. Tačiau ar pagalvojame, kas atsitiktų, jei žmogus 
nieko neužmirštų? Ar nepribaigtų jo artimųjų netek-
ties skausmas, patirtos skriaudos, išdavystės? Peršasi 
mintis, kad be atminties gyvenimas būtų neįmanomas, 
o be užmaršumo – nepakeliamas. Gamta viską sutvar-
kė išmintingai.

Prisiminimai nėra tikslus praeities atkūrimas, o 
tik rekonstravimas. Atmintis labai dažnai susipina su 
vaizduote. Ji praeities įvykius daugiau ar mažiau per-
pina su subjektyviais vertinimais, klaidomis. Todėl ver-
tinant praeitį, dažnai kyla daug ginčų. Daugelis mora-
listų tiesos ieško idealizuotoje praeityje. Gal kaip tik 
todėl, jų nuomone, pasaulis eina į materialinę ir dva-
sinę pragaištį.

Vieni žmonės geriau prisimena neigiamas emoci-
jas keliančius įvykius, kiti – dažniau mintyse mėgau-
jasi maloniais prisiminimais. Psichologai sutaria, kad 
pozityviais prisiminimais besidžiaugiančiųjų yra žy-
miai daugiau. Kalbant apie prisiminimus, ypatinga vie-
ta tenka nostalgijai. Vienas Oskaro Vaildo knygos hero-
jus sušuko: „Koks nuostabus šiąnakt mėnulis!“ Pašne-
kovas svajingai pratarė: „Taip, bet kad jūs būtumėte jį 
matę prieš karą!“ 

Atmintis ne visuomet būna objektyvi. Kartais šaipo-
masi, kad niekas taip greitai nesikeičia, kaip praeitis. Ne 
vienas pastebime, kad prisiminimų realumas priklauso 
ir nuo žmogaus amžiaus. Pavyzdžiui, kuo ilgiau gyveni, 
tuo ilgesnės darosi žiemos, o vasaros eina vis trumpyn. 
O kas nėra pastebėjęs, kad į gyvenimo pabaigą laikas 
bėga vis greičiau, senam žmogui jis lekia net pasispar-
dydamas. Praeitis – žmogaus sielos gimtinė. Todėl mus 
dažnai lanko praeityje išgyventi jausmai. Dar pasitai-
ko, kad gerai prisimename patirtas skriaudas, neteisy-
bę, apgaulę, o prastai – mums parodytą dėmesį, palan-
kumą ar suteiktą pagalbą. Neretai būna, kad atmintis 
žmogui tarnauja sąžiningai, o jis ją išduoda kaskart, kai 
jam tai patogu ir naudinga. Todėl ateitį reikia kontro-
liuoti. Stenkimės, kad nesikauptų viskas, kas gera apie 
save, ir kas bloga apie kitus. Išmintingi žmonės pata-
ria niekada nesistengti atsiteisti savo skriaudėjams, nes 
sau padarysite kur kas daugiau žalos, negu jiems. Nie-
kada nė minutės neverta galvoti apie tuos žmones, ku-
rių nemylite. Sakoma, kad silpni keršija, stiprūs atlei-
džia, laimingi pamiršta. Garsi švedų kino aktorė Ingri-
da Bergman yra pasakiusi: „Laimė – tai gera sveikata 
ir bloga atmintis.“ Gera atmintis neturi būti naudojama 
piktam. Ji neturėtų trukdyti žmonėms taikiai sugyventi.

Atmintis

Apie tai,
kas

jaudina
Skuodas:

  Danutė Lekniuvienė 
laiške „Bičiulystei“ prista-
tė ataskaitinės-rinkiminės 
konferencijos rezultatus. 

Skuodo rajono neįga-
lieji buvo susirinkę į drau-
gijos ataskaitinę-rinkimi-
nę konferenciją. Jos metu 
išklausyta draugijos pir-
mininkės Ramintos Zabi-
tienės ataskaita. Revizijos 
komisijos ataskaitą patei-
kė revizijos komisijos pir-
mininkė A. Rubinienė.

Pasisakiusieji konfe-
rencijos dalyviai pabrėžė, 
kad draugijos veikla juos 
tenkina, teikiamos pa-
slaugos, organizuojamas 
užimtumas ir pramogos. 
Pasidžiaugta tarybos na-
rių darbštumu, dėmesiu 

Pirmininkė draugijai vadovaus 
dar 4 metus

Pakruojis:
 Pakruojo rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Janina Jurgaitienė laiške 
„Bičiulystei“ papasakojo 
apie dalykišką susitikimą 
su rajono vadovais.

Pakruojo rajono neįga-
liųjų draugijoje įvyko su-
sitikimas su rajono meru 
Sauliumi Gegiecku. Meras 
panoro išklausyti ir išsi-
aiškinti, kokios problemos 
slegia draugiją. Jis atvyko 
su pavaduotoju Gedimi-
nu Grybe.

Apžiūrėjus draugijos 
patalpas, susipažinus su 
vykdomomis veiklomis, 

neįgaliesiems. Draugijos 
nariai, turintys balsavimo 
mandatus, organizacijos 
veiklą įvertino „gerai“.

Skuodiškiai Neįgalių-
jų draugijos pirmininke 
kitiems ketveriems me-
tams išrinko R. Zabitienę, 
patvirtino tą pačią, nežy-
miai pakitusią tarybą. 

Per konferenciją veikė 
neįgaliųjų darbų paroda. 
Susirinkusiuosius links-
mino Mosėdžio folkloro 
ansamblis, vadovaujamas 
Vitos Pajarskienės.

Vasara tęsiasi, o dar-
bai neįgaliųjų draugijoje 
nesibaigia.

Autorės nuotr. Raminta Zabitienė išlaikė draugijos narių pasitikėjimą.

Diskutuota aktualiais draugijai 
klausimais

susėsta prie arbatos puo-
delio pasikalbėti. Disku-
sijose dalyvavo draugijos 
tarybos ir revizijos komi-
sijos nariai. Kalbėta apie 
ekskursijų organizavimo 
tvarką (į jas vežami ne 
vien neįgalieji, jų šeimos 
nariai, bet ir sveiki, kurie 
naudojasi neįgaliųjų len-
gvatomis). 

Nijolė Merkelienė aiš-
kinosi, kodėl ji, būdama 
mūsų draugijos tarybos 
nare, negali būti kitos or-
ganizacijos valdymo or-

ganuose. Šį neaiškumą 
ėmėsi spręsti mero pava-
duotojas G. Grybė. Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Z. Jančauskis 
patvirtino, kad Pakruojo 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos taryba, vadovaudamasi 
draugijos įstatais, yra teisi. 
Draugijos įstatai draudžia 
būti dviejų organizacijų 
valdymo organuose. Tai 
galima tik tokiu atveju, jei 
skirtingos organizacijos 
rašo bendrus projektus 
ir vykdo bendras veiklas.

Diskutuota apie Neį-
galiųjų departamento pa-
rengtą aprašą, kuriame 
reglamentuojama, kokias 
draugija gali vykdyti vei-
klas, kalbėta apie infor-
macijos prieinamumą, vie-
šinimą. 

Paaiškėjo, kad aktua-
lių problemų yra nemažai.

Dėkojame rajono savi-
valdybės svečiams, už pa-
rodytą nuoširdų rūpestį 
neįgaliesiems. Naikinti 
blogį neužpildant sielos 
gėriu – beprasmiška.

Pasvalys:
Įkyriais vasaros lietumis 
besišvaistanti liepa ne-
sutrukdė aktyviausiems 
Pasvalio rajono neįgalių-
jų draugijos vaidybos ir 
vokalinio ansamblio da-
lyviams aplankyti vieną 
gražiausių vasaros rengi-
nių – „Naisių vasara 2015“. 
Kadangi jau išsiruošėme 
į Šiaulių rajoną, daugelio 
pageidavimu užsukome ir 
į labiausiai Lietuvoje lan-
komą Kryžių kalną. Dau-
gelį anksčiau čia buvusių 
nustebino nemažai naujų 
kryžių, gražiai sutvarky-
ta aplinka. Čia sutikome 
ir Panevėžio miesto neį-
galiųjų draugijos narius – 
jie vyko į Žagarės vyšnių 
festivalį.

Patenkinę savo smal-
sumą Kryžių kalne, pa-
traukėme į Mažąją Lie-
tuvos kultūros sostinę 
2015 – Naisius. Jau įva-
žiuojant mus pasitiko gau-
sus būrys savanorių eismo 
reguliuotojų. Sužinoję, kad 
važiuoja neįgalūs žmonės, 
jie leido mūsų autobusui 
įvažiuoti į pačią renginio 
teritoriją. O ten mus pasiti-
ko kiti savanoriai – vos išli-
pusius iš autobuso, apdali-
jo lankstinukais su Naisių 

„Naisių vasara“ svetingai 
priėmė neįgaliuosius

žemėlapiu, išsamiais pa-
aiškinimais ir abiejų šven-
tės dienų renginių pro-
grama. Gavome ir laikraš-
tį „Naisių žemė“, kuriame 
aprašyta Naisiuose vyk-
doma kultūrinė, šviečia-
moji, auklėjamoji, sporti-
nė, net filmų kūrimo ir ki-
tos veiklos.

Priartėję prie scenos, 
pamatėme šviežiai supiltą 
didžiulį žemės kalną. Ėmė-
me spėlioti – gal tai nauja-
sis Naisių piliakalnis? Pa-
aiškėjo, kad tai – Baltų are-
na, pats didžiausias objek-
tas, supiltas iš žemių Lie-
tuvoje. Ši arena yra tokio 
pat dydžio kaip Romos Ko-
liziejus: 200 m ilgio, 160 m 
pločio, šlaitų aukštis siekia 
16 m. Arenoje tilps 25–30 
tūkst. lankytojų.

Nuo arenos viršaus at-
siveria žavi Naisių panora-
ma, matosi Laimės ežeras 
su jo viduryje esančia Mei-
lės sala, naujai įrengtas 
tvenkinys „Mėnulio akis“. 
O visai šalia, Baltų žolynų 
muziejuje, po atviru dan-
gumi žydi Saulės darželis 
visomis senovinių lietuviš-
kų gėlių ir augalų spalvo-

mis ir kvapais, Dievo dar-
želis ir Rūtų daželis. 

Akys raibsta nuo me-
niškų medžio skulptūrų, 
Alkos kalne ir pakeliui į jį 
lankytojus lydi visos se-
novinės baltų dievybių 
skulptūros su išsamiais 
aprašymais, Ugnies aikš-
tę saugo vyriausiasis bal-
tų dievas – Perkūnas. Ša-
lia šio kalno yra ir mažo-
ji scena.

Didžiojoje scenoje nuo 
vidurdienio kone iki vidur-
nakčio netilo muzika, festi-

valio rengėjų sveikinimai, 
muzikiniai spektakliai. Pa-
sirinkimas buvo tikrai di-
džiulis, renginiai vyko tri-
jose vietose. Visos progra-
mos įvairios ir įdomios, 
bet daugumai mūsiškių 
labiausiai patiko „Thun-
dertale – Perkūno sakmė“ 
su akustine programa bei 
vokalinė grupė „El Fuego“. 
Sužavėti puikios šventės, 
pasisėmę geros nuotaikos 
grįžome į namus.

Pasvaliečiai apsilankė garsiajame Kryžių kalne. 

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr.
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„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete

www.biciulyste.lt

Skaitytojas R.M. teiraujasi, 
kokiu atveju yra skiriama ir 
mokama našlaičių (našlių) 
pensija neįgaliajam? 

„Sodra“ informuoja, kad naš-
laičių pensiją gali gauti mirusio-
jo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų 
(iki 24 metų, jei studijuoja ar 
mokosi). Tačiau jei vaikai buvo 
pripažinti neįgaliaisiais iki 18 
metų ir jeigu nuo 18 metų nuo-
lat yra nedarbingi ar iš dalies 
darbingi, jiems amžiaus apribo-
jimas negalioja. 

Pensijos dydis
Kai miršta senatvės pen-

sijos amžiaus nesulaukęs as-
muo, našlaičių pensija yra lygi 
50 proc. netekto darbingumo 
pensijos, galėjusios priklausy-
ti mirusiajam kaip netekusiam 
60–70 proc. darbingumo (nepri-
klausomai nuo to, kokio dydžio 
netekto darbingumo pensiją jis 
gavo). Jei mirusysis jau buvo su-
kakęs senatvės pensijos amžių, 
našlaičiui skiriama 50 proc. mi-
rusiajam galėjusios priklausyti 
senatvės pensijos. 

Jei našlaičių du ir daugiau, 
jiems mokama vienodo dydžio 
našlaičių pensija, tačiau bendra 
jiems mokama našlaičių pensi-
jų suma negali viršyti 100 proc. 
mirusiajam apskaičiuotos ne-
tekto darbingumo ar senatvės 
pensijos dydžio. 

Jei vaikai netenka abiejų tė-
vų, jiems našlaičių pensija ski-
riama už kiekvieną iš tėvų. 

Vidutinė našlaičių pensija 
šiuo metu yra 31,74 Eur.

Našlių pensija
Našlių pensija gali būti pa-

skirta, jei mirusysis (nuolatinis 
Lietuvos Respublikos gyvento-
jas) mirties dieną buvo įgijęs tei-
sę gauti arba gavo senatvės arba 
netekto darbingumo pensiją. Be 
to, našlys ar našlė taip pat turi 
būti senatvės pensijos amžiaus 
(neatsižvelgiant į jų amžių su-
tuoktinio mirties metu). 

Ši pensija gali būti paskirta 
ir tuo atveju, jei našlys ar našlė 
arba yra tapę nedarbingais (ar 
iš dalies nedarbingais): 

● iki sutuoktinio mirties;
● per 5 metus po jos;
● tuo metu, kai slaugė na-

muose mirusiojo vaikus (įvai-
kius) iki 18 metų, pripažintus 
neįgaliaisiais (invalidais), taip 
pat mirusiojo vaikus (įvaikius), 
kuriems nustatyta 75–100 proc. 
netekto darbingumo (I invalidu-
mo grupė), jeigu šie vaikai (įvai-
kiai) buvo pripažinti neįgaliai-
siais (invalidais) iki jiems su-
kankant 18 metų. 

Našlių pensija yra 21 Eur 
(vienos valstybinės socialinio 
draudimo našlių pensijos bazi-
nio dydžio).

Našlių ir našlaičių 
pensijos neįgaliesiems

Klaipėda:

 Neringa Venckienė „Bičiulys-
tei“ atsiųstame laiške papasakojo 
apie sveikatingumo užsiėmimus 
uostamiesčio neįgaliesiems.

Klaipėdos miesto neįgaliųjų 
draugija kartu su Klaipėdos aps-
krities išsėtine skleroze sergan-
čių ligonių draugija antrus me-
tus vykdo neįgaliųjų sveikatos 
stiprinimo ir palaikymo progra-
mą. Du kartus per savaitę vyks-
ta Tai Či užsiėmimai, kurių me-
tu neįgalieji įgyja praktinių įgū-
džių, teorinių žinių, padedančių 
pagerinti bendrą savijautą.  

Džiugu, kad mūsų vykdoma 
veikla susidomėjo ir šiais metais 
su draugijomis bendradarbiau-
ti sutiko Klaipėdos visuomenės 
sveikatos biuras. Šiuos užsiėmi-
mus jis įtraukė į nemokamų vei-

klų „Sveikame kūne sveika sie-
la“ kalendorių.  Siekdamas pa-
skatinti rūpintis savo sveikata 
ir užkirsti kelią lėtinėms ligoms 
Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras nuolat organi-
zuoja įvairias prevencines ak-
cijas skirtingoms žmonių gru-
pėms. Norėdami pasidalyti ge-
rąja patirtimi, liepos–rugpjūčio 
mėnesiais Klaipėdos miesto ne-
įgaliuosius bei visus susidomė-
jusiuosius kviečiame į Rytų svei-
katingumo mankštas (Čigong 
pratimai). Užsiėmimai vyksta 
ketvirtadieniais 13 val. Klaipė-
dos miesto neįgaliųjų draugijos 
kiemelyje (J. Zauerveino g. 12a). 
Registracija tel. (8 46) 23 40 67, 
mob. 8 612 30179; el.p.vaida@
sveikatosbiuras.lt.

Klausėte-atsakome 

Pasirūpinkime savo 
sveikata

Sveikatingumo užsiėmimai.

šis įrenginys skirtas tik su pa-
prastu vežimėliu važinėjantie-
siems, sėdint elektriniame juo 
naudotis neįmanoma – nėra 
kaip pritvirtinti, per didelis ve-
žimėlio svoris. Žodžiu, tai buvo 
tik laikina išeitis. Vyriškis vis 
dar tikėjosi keltuvo, todėl ne-
pasidavė: rašė laiškus į minis-
terijas ir vis gaudavo atsakymą, 
kad nėra pinigų jo būstui pritai-
kyti. Tada jis nusprendė parašyti 
Prezidentei. Ir ką gi – jau po sa-
vaitės reikalai pajudėjo. Netru-
kus G. Bražas gavo savivaldybės 
raštą, kuriuo patvirtinama, kad 
jo būsto pritaikymui skiriama 
7 100 Eur suma. 

Brangus būsto 
pritaikymas – iš 
sutaupytų lėšų

Šilutės rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus 
vedėjas Alvidas Šimelionis sa-
ko, kad G. Bražui būstas nebuvo 
pritaikomas dėl to, kad Neįga-
liųjų reikalų departamento ski-
riamų pinigų (pridėjus 20 proc. 
savivaldybės privalomos skirti 
sumos) neužtekdavo net vienam 
keltuvui įrengti, už tuos pini-
gus būdavo atliekami smulkes-
ni būsto pritaikymo darbai kele-
tui žmonių. Šiemet savivaldybei 
būstams pritaikyti buvo skirta 
6 300 Eur. Už juos planuojama 
pagerinti gyvenimą 5 žmonėms: 
bus nupirkti laiptų kopikliai, 
pritaikyti sanitariniai mazgai, 
atlikti kiti darbai. A. Šimelionis 
sako, kad buvo kreiptasi į Socia-
linės apsaugos ir darbo ministe-
riją ir prašyta skirti papildomų 
lėšų G. Bražo būstui pritaikyti, 
tačiau finansavimo nesulaukė. 
Jam keltuvas bus įrengtas iš su-
taupytų socialinėms išmokoms 
skirtų lėšų. Pasak vedėjo, šiemet 
pirmi metai, kai savivaldybė gali 
savarankiškai skirstyti šias lėšas 
ir sutaupytus pinigus panaudoti 
kitoms socialinėms reikmėms. 

Beje, ši savivaldybė ne vie-
nintelė nuprendusi šitaip pa-
naudoti socialinei paramai ne-
išleistus pinigus. Internete skel-
biama, kad iš sutaupytų lėšų 
būstus planuojama pritaikyti ir 
Klaipėdos, Radviliškio, Širvintų 
savivaldybėse. 

Kopiklis – laikina išeitis 
Į panašią padėtį Šilutėje pa-

teko ir Arvydas Kumža. Jo mama 
Laimutė pasakoja, kad aukštą 
stuburo pažeidimą patyrusiam 
sūnui taip pat labai sudėtinga iš-
eiti iš namų. Prieš 14 metų Ne-
įgaliųjų draugijai tarpininkau-
jant laiptinėje buvo įrengtas nu-
važiavimas – pritvirtinti laiptų 
statumo nuolydžiai. 

Mama neslepia, kad jai labai 
sunku šiais nuolydžiais nuvežti 
sūnų vežimėlyje. Be to, moteris 
dirba, todėl sūnus yra visiškai 
nuo jos priklausomas. Keltuvas 
šiai šeimai būtų išsigelbėjimas. 
„Aš noriu, kad mano sūnus bū-
tų savarankiškas, kad jam nerei-
kėtų laukti, kol aš grįšiu iš dar-
bo“, – sako moteris. 

Neįgalų sūnų prižiūrinti ma-
ma pasakoja po pokalbio savi-
valdybėje supratusi, kad net ne-
verta tikėtis, jog jiems bus įreng-
tas keltuvas. Teko netgi išgirsti 
svarstymų apie tai, kad gali tekti 
žemę prie namo išsipirkti. 

Būstas bus pritaikytas tik po 
laiško Prezidentei

Šiek tiek oficialios 
informacijos

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas savo atsakaitoje skel-
bia, kad 2014 metais būsto pri-
taikymui buvo skirta 2 mln. 478 
tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų. 
Beje, ši suma yra mažiausia per 
pastaruosius 8 metus. Pavyz-
džiui, 2008 m. neįgaliųjų būs-
tams pritaikyti buvo skirta net 
7 mln. 764 tūkst. Lt. 

2014-aisiais Būsto pritaiky-
mo žmonėms su negalia pro-
gramą įgyvendino 57 miestų ir 
rajonų savivaldybės. Neįgaliųjų 
poreikiams buvo pritaikyti 236 
būstai, 124 iš jų – asmenims su 
labai ryškiais judėjimo ir apsi-
tarnavimo funkcijų sutrikimais. 
Pritaikant būstus pernai įrengti 
67 keltuvai ar liftai: 11 – Kauno, 
10 – Vilniaus, 5 – Mažeikių, 4 – 
Alytaus miesto savivaldybėse. 
Iš viso per 2007–2014 m. iš mi-
nėtos programos lėšų pritaiky-
ti 2 113 būstų, įrengti 403 liftai 
ar keltuvai. Beje, Neringos, Rie-
tavo, Skuodo, Šalčininkų, Zarasų 
savivaldybėse per šį laikotarpį 
nebuvo įrengtas nė vienas kel-
tuvas (liftas). Palangos miesto 
savivaldybė nuo 2007-ųjų ne-
pritaikė nė vieno būsto. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad 
Palangos ir Klaipėdos miestų, 
Varėnos, Kupiškio rajonų ir ki-
tos savivaldybės pernai nepa-
naudojo visų joms būto pritai-
kymui skirtų valstybės biudže-
to lėšų.

2014 m. buvo patenkinti 33 
proc. prašymų asmenų, kuriems 
reikia pritaikyti būstus. 8 savi-
valdybėse būsto pritaikymo ne-
įgaliesiems poreikis buvo tenki-
namas 100 proc. Būsto pritaiky-
mo nuo prašymo pateikimo die-
nos iki darbų pabaigos ilgiausiai 
reikia laukti Vilkaviškio r. (48 
mėn.), Kauno m. (44 mėn.), Šir-
vintų r. (36  mėn.), Kupiškio r. 
(27 mėn.) ir Kauno r. savivaldy-
bėje (25 mėn.). 

Aurelija BABInSKIenė 
A. Kumžos asmeninio archyvo nuotr. 

Arvydo Kumžos laiptinės pritaikymas – morališkai pasenęs. 

Vlado Alsio nuotr. 

Vis dėlto savivaldybė šeimai 
siūlo išeitį – tą patį mobilų laip-
tų kopiklį. Pasak A. Kumžos ma-
mos, toks sprendimas jų neiš-
gelbės – vis tiek sūnus lieka nuo 
jos priklausomas. Be to, moteris 
nerimauja, kad su kopikliu bus 
nelengva susitvarkyti: įrenginys 
daug sveria, jį reikės kažkur lai-
kyti, atsinešti, taip pat neramu, 
ar tikrai pavyks kopikliu saugiai 
nuleisti laiptais vežimėlyje sė-
dintį sūnų. Laimutė baiminasi, 
kad gavus kopiklį bus įformin-
tas būsto pritaikymas ir pagal 
galiojančią tvarką jie nebegalės 
tikėtis keltuvo dar 10 metų. Vis 
dėlto, pasak moters, savivaldy-
bė pažadėjo, kad keltuvas jiems 
bus suteiktas laikinai. Taigi pa-
liko viltį, kad gal nors 20-čiai 
metų po traumos praėjus Arvy-
das galės pasijusti visavertiškai. 
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Psichologo patarimaiDaktaras
Aiskauda

Turite problemų dėl 
sausos odos?

Odos sausumas yra gana pa-
plitęs. Jis būna įgimtas ar-

ba įgytas kuriuo nors gyvenimo 
laikotarpiu. Vieniems žmonėms 
tai trunka tik tam tikrą laiką, ki-
tiems – visą gyvenimą. Šiai ligai 
būdingi pagerėjimo ir paūmėji-
mo periodai. Jei sausa oda negy-
doma, ilgainiui ji praranda elas-
tingumą, greičiau sensta ir rau-
kšlėjasi. 

Odos sausėjimo 
priežastys:

● karšta vonia ir karštas dušas 
(išsausina odą ir ji netenka 
apsauginės plėvelės); beje, kai 
kam oda išsausėja būnant šal-
tyje ar maudantis šaltame van-
denyje,

● sausas oras (lauke ir patalpo-
se),

● ilgai trunkantis kaitinimasis 
saulėje ir soliariume,

● per dažnai naudojamas „sti-
prus“ muilas, vonios putos bei 
odos valymo priemonės,

● gryno vandens stygius (dėl to 
epidermis netenka drėgmės),

● rūkymas,
● piktnaudžiavimas gazuotais, 

saldžiais gėrimais bei kava,
● neracionali mityba, ilgai trun-

kančios sekinančios dietos,
● vitaminų (ypač A, B grupės ir 

E) stygius,
● medžiagų apykaitos sutriki-

mas,
● bendras organizmo senėjimas,
● ilgas gydymas antibiotikais,
● ligos, trikdančios vandens ba-

lansą: psoriazė (žvynelinė), eg-
zema, keratozė, cukrinis diabe-
tas, atopinis dermatitas, ichtio-
zės, grybelinės infekcijos, aler-
gija ir kt.,

● dažni stresai,
● hormonų balanso sutrikimai 

sergant hipotiroze, menopau-
zės periodu ir kai kuriais kitais 
atvejais. 

Paaiškinimai:
1. Keratozė (graikiškai ke-

ros, kilmininkas keratos – ragas): 
a) odos epidermio raginio 

sluoksnio sustorėjimas; b) lėti-
nė neuždegiminė odos liga, ku-
riai būdingas sutrikęs (dažniau-
siai padidėjęs) tam tikrų vietų 
odos ragėjimas; ji būna paveldi-
ma ir įgyta.

2. Atopinis dermatitas (neu-
rodermatitas) – lėtinė pasikarto-
janti vaikų ir paauglių odos liga.

3. Ichtiozės – paveldimos 
odos ligos, pasižyminčios odos 
ragėjimo sutrikimu. Oda sausė-
ja ir pleiskanoja stambiais žvy-
nais, sutrinka jos šiluminė regu-
liacija, ji netenka apsauginių sa-
vybių, pasidaro jautri dirginan-
čioms medžiagoms. Ligonis blo-
gai pakelia karštį, linkęs į alergi-
nes ligas.

4. Hipotirozė – skydliaukės 
veiklos susilpnėjimas.

5. Menopauzė – laikotarpis 
po visiškos mėnesinių pabaigos.

Sausos odos požymiai
Šią odos savybę galima nu-

statyti be ypatingų tyrimų. Pa-
spaudus išsausėjusią odą pirš-
tais, jos paviršiuje ilgai neišnyks-
ta spaudimo pėdsakai. Taip pat 
reikėtų atkreipti dėmesį dar ir į 

tokius požymius, kaip pleiska-
nojimas, įtrūkos, paraudimas, 
elastingumo nebuvimas, padidė-
jęs dirglumas, nepastebimos po-
ros (poromis vadinamos angelės 
odos paviršiuje, kuriomis atsive-
ria prakaito ir riebalų liaukos).

Per išsausėjusiame viršuti-
niame odos sluoksnyje atsiradu-
sias nedideles įtrūkas gali patek-
ti įvairių nešvarumų, bakterijų ir 
cheminių medžiagų. Visi šie sve-
timkūniai dažniausiai odą dirgi-
na ir sukelia niežėjimą.

Beje, pastebėta, jog neefek-
tyvi riebalų liaukų veikla jau-
niems žmonėms dažniau pasi-
taiko kaip genetinis ypatumas, 
vyresniems – dėl gyvenime atsi-
radusių vidinių ar išorinių odos 
fiziologiją žalojančių faktorių.

Liaudies medicinos 
patarimai

1. Bendrą odos sausumą ga-
li sukelti ne tik išorinės priežas-
tys, bet ir vidaus organų ligos. 
Taigi būtina surasti pagrindinę 
priežastį – ligą ir ją gydyti. Kartu 
patartina gerti pakankamai van-
dens (nuo 1,5 iki 2 litrų), vartoti 
pieno produktus, riebią žuvį bei 
kitus jūros produktus, augalinį 
aliejų, brokolius, pupas, pupe-
les, špinatus, riešutus. Reikėtų 
atsisakyti žalingų įpročių.

2. Odos išsausėjimą ir niežė-
jimą gali sukelti staigus lieknė-
jimas arba kasdienis geriamo-
jo vandens stygius. Sekinančios  
dietos organizme sukelia bal-
tymų ir mikroelementų trūku-
mą, o liekninantys preparatai 
iš organizmo pašalina pernelyg 
daug vandens. Todėl oda pra-
randa tonusą, elastingumą, grei-
čiau senėja.

Kosmetologijoje išskiriami 
du sausos odos tonuso tipai:

Pirmasis. Laikoma, jog sau-
sa oda turi gerą tonusą (tai pas-
tebima jauname amžiuje), pasi-
žymi jautrumu dirgikliams, nors 
kartais ją niežti, tačiau oda bū-
na elastinga, lygi, matinė, be gi-
lesnių ir daugybinių raukšlių. 
Šiuo atveju vis tiek būtina regu-
liari ir tinkama odos priežiūra 
bei apsauga nuo ultravioletinių 
spindulių.

Antrasis. Sumažėjęs sausos 
odos tonusas, suplonėjusi oda 
aplink akis, nosies ir lūpų raukš-
lių srityse, intensyviai formuoja-
si raukšlės. Paprasta kosmetika 
neefektyvi, reikalinga specialis-
to pagalba.

3. Tais atvejais, kai sausa oda 
ilgai būna paraudusi, pasireiškia 
dažnu niežėjimu, atsiranda opų 
arba pleiskanoja dideli odos plo-
tai, būtina kuo greičiau kreiptis 
į gydytoją. Pasitaiko, jog tokiais 
atvejais prireikia alergologo, 
kosmetologo, dermatologo ir kai 
kurių kitų specialistų pagalbos.

4. Jeigu oda išsausėjo dėl 
kaitinimosi saulėje ar soliariu-
me, sauso patalpų oro, tokiais 
atvejais reikėtų nutraukti kaiti-
nimąsi, o patalpose visais įma-
nomais būdais drėkinti orą. An-
tra vertus, taip pat teks atsisaky-
ti karštos vonios bei karšto du-
šo. Šioms procedūroms (jų tru-
kmė – ne ilgesnė kaip 15 min.) 

geriausiai tinka šiltas vanduo, 
švelniai veikiantis dušo gelis ar-
ba kokios nors vaikiškos prie-
monės, ypač tos, kuriose yra drė-
kinančių elementų. Netgi tokio-
mis švelniomis priemonėmis pa-
tartina naudotis ne dažniau kaip 
kartą per 7 dienas.

Pastaba. Kai oda išsausėjusi, 
po vandens procedūrų jos nerei-
kia sausai nušluostyti rankšluos-
čiu. Geriau, kad oda liktų šiek 
tiek drėgna ir išdžiūtų savaime. 
Taip pat pageidautina po to odą 
patepti kosmetiniu aliejumi, ku-
ris padeda išlaikyti drėgmę. 

5. Kadangi sausa oda labai 
jautri įvairiems dirgikliams, bū-
tina bent jau arčiau kūno dėvėti 
„kvėpuojančius“ drabužius (me-
dvilninius, drobinius ir pan.), vi-
sam laikui atsisakyti sintetikos ir 
panašių nenatūralių dalykų. Taip 
pat svarbu rengtis pagal sezoną.

Liaudies medicinos 
receptai sausai plaštakų 

odai ir pirštams
Plaštakų ir pirštų oda daž-

niausiai išsausėja tuomet, kai 
indai plaunami agresyviomis 
cheminėmis priemonėmis arba 
karštame vandenyje ir nesinau-
dojama apsauginėmis pirštinė-
mis; taip pat reikėtų atsisaky-
ti antibakterinio, dezodoruoto 
muilo. Pirštinių irgi prireiks dir-
bant žemės ūkio darbus, turint 
reikalų su statybinėmis medžia-
gomis, dažais, skiedikliais ir t. t. 

Kaukė. Iš pradžių išverda-
mos neluptos bulvės, paskui jos 
nulupamos ir sugrūdamos. Į ko-
šę įmaišomas šaukštas šilto pie-
no. Šilta masė užtepama ant plaš-
takų, palaikoma 20 min., pas-
kui nuplaunama šiltu vandeniu. 
Plaštakos nestipriai nusausina-
mos rankšluosčiu ir toliau lei-
džiama išdžiūti savaime. Pagei-
dautina tokias procedūras da-
ryti 2–3 kartus per dieną. Gydy-
mo kurso trukmė – 5–7 dienos.

Kompresas. Sumaišoma sti-
klinė riebios grietinės, kiaušinio 
trynys, vienos citrinos sultys. 
Gautame mišinyje pamirkoma 
trilinka marlės (ar panašaus au-
deklo) atraiža ir uždedama ant 
plaštakų išorinės dalies (jei pro-
blemiški delnai – ir ant jų). Pas-
kui šis kompresas uždengiamas 
polietileno plėvele ir dar plašta-
kos „sutvarstomos“ šiltu rankš-
luosčiu. Po 20 min. kompresas 
nušluostomas vatos tamponais 
ir užsimaunamos medvilninės 
pirštinės. Tokie kompresai ypač 
pageidautini prieš miegą, nors 
galima tai atlikti ir kitu paros me-
tu. Gydymo kursas – 3–4 dienos.

Vonelė. Į vonelę (ar panašų 
indą) įpilama šiek tiek daugiau 
negu iki kambario temperatū-
ros pašildyto augalinio aliejaus 
(tiks alyvuogių, saulėgrąžų, ar-
ba linų sėmenų aliejus) tiek kad 
apsemtų plaštakas. Šioje vone-
lėje įmerktos plaštakos laiko-
mos 20 min., paskui jos nušluos-
tomos popierine servetėle arba 
vatos tamponu. Pageidautina 
tokias procedūras daryti 2 kar-
tus per savaitę. Gydymo kursas – 
2–3 savaitės.

Romualdas OGInSKAS

Ar jums dabar ką nors skau-
da? Ar skaudėjo vakar, už-

vakar? Visi mes kartais jaučia-
me skausmą. Jis gali būti trum-
palaikis arba chroniškas. Ar 
esate kada nors pagalvoję, kas 
būtų, jei nejaustume skausmo? 
Gali pasirodyti, kad tuomet gy-
venimas būtų daug lengvesnis, 
tačiau iš tiesų žmogui skausmo 
pojūtis yra gyvybiškai svarbus. 
Jis mus saugo nuo grėsmę ke-
liančių situacijų, padeda suvok-
ti, kad reikia saugoti sužeistas 
kūno vietas, kol jos sugis, atei-
tyje vengti pavojingų situaci-
jų. Pasaulyje yra žmonių, kurie 
nejaučia skausmo, tačiau jie vi-
są laiką turi būti labai atsargūs, 
nes nesuvokia jų sveikatai ir gy-
vybei kylančių grėsmių.

Kas yra skausmas? Tai jaus-
mas, kurį sukuria tam tikri ner-
vų sistemos signalai. Dažniau-
siai tie signalai atsiranda tada, 
kai yra pažeidžiami kūno au-
diniai, sutrenkiama kuri nors 
kūno vieta, priliečiamas karš-
tas daiktas ir kitose panašioje 
situacijose. Skausmas gali būti 
apibūdinamas kaip maudimas, 
duriantis, deginantis, spazmas, 
trumpalaikis arba ilgalaikis 
skausmas. Jei skausmo pojūtis 
trunka ilgiau nei tris mėnesius, 
jis vadinamas chronišku. 

Chroniškas skausmas
Žmogaus fizinė ir psicholo-

ginė būsenos yra glaudžiai su-
sijusios. Skausmas gali turėti 
psichologinių padarinių, tačiau 
lygiai taip pat suprastėjusi psi-
chologinė būsena gali paskatin-
ti įvairius fizinius negalavimus. 
Ši sąveika itin dažnai pastebima 
kalbant apie chronišką bei psi-
chogeninį skausmus.

Psichogeninis skausmas ne- 
retai būna susijęs su proti-
niais, emociniais ir elgesio fak-
toriais. Nugaros, galvos, skran-
džio skausmai dažnai įvardija-
mi kaip suprastėjusios psichinės 
gerovės padariniai. Tokį skaus-
mą sunku numalšinti vaistais, 
jis gali greitai atsinaujinti. Psi-
chogeninis skausmas gali būti 
depresijos, isterijos, neurozės 
šaltinis. Būtent toks skausmas 
neretai virsta chronišku.

Chroniškas skausmas – tai 
skausmas, kuris trunka ilgiau, 
nei turėtų trukti po patirtos 
traumos ar sužalojimo. Jis ne 
tik sukelia nemalonius pojū-

Skausmas.  
Kaip išgyti be vaistų?

čius kūne, tačiau yra susijęs ir 
su psichologinėmis problemo-
mis. Skausmui tapus chroniš-
kam, pakinta smegenyse esan-
tys hormonai, gali sutrikti mie-
gas. Tai sukelia nuovargį, slopina 
energiją, neretai sumažėja žmo-
gaus produktyvumas. Chroniš-
kas skausmas gali sukelti nuo-
taikos sutrikimus, suprastinti 
protinę ir fizinę veiklą. Kai nuo-
lat skauda, sumažėja pasitikė-
jimas savimi, pasidaro sunku 
bendrauti su aplinkiniais, dirb-
ti kasdienius darbus, padidėja 
nervingumas. Esant chroniškam 
skausmui, gali prasidėti depresi-
ja, o pačiais sunkiausiais atvejais 
žmonės ryžtasi net savižudybei.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, 
kad pagerinus psichologinę bū-
seną, chroniškas skausmas daž-
niausiai sumažėja ar visai dings-
ta. O jam praėjus, žmogus vėl ga-
li gyventi visavertį gyvenimą.

Kaip išgyti be vaistų?
Norint numalšinti chroniš-

ką skausmą, labai svarbu atrasti 
jo priežastį, kuri daugeliu atve-
ju nebūna akivaizdi. Kitaip nei 
susižalojus, chronišką skausmą 
dažniausiai sukelia ne fizinės, o 
emocinės traumos, todėl jį įveik-
ti yra sunkiau nei išgydyti žaiz-
dą. Tačiau mūsų smegenys yra 
nuostabios tuo, kad jas galima 
ištreniruoti taip, kaip palanku 
jums. Šie patarimai padės ge-
riau suvokti skausmo priežastį 
bei atrasti būdų jį įveikti.

Valdykite mintis ir emo-
cijas

Norint įveikti chronišką 
skausmą, svarbiausia suvokti 
savo emocijas, nuraminti ner-
vų sistemą ir sumažinti stresą. 
Prisiminkite, kas vyko jūsų gy-
venime, kai prasidėjo skausmas. 
Galbūt patyrėte fizinę traumą ar 
kitą sunkų išgyvenimą? Gal jū-
sų skausmas susijęs su atsira-
dusia fizine negalia? Sukrečian-
tys gyvenimo įvykiai labiausiai 
skatina chroniško skausmo at-
siradimą. 

Sustiprėjus skausmui, pa-
bandykite atkreipti dėmesį į 
tai, ką tuo metu galvojote, bei 
užfiksuoti kilusias automatines 
mintis. Tai gali būti nemalonių 
išgyvenimų prisiminimai, liū-
dnos, depresyvios mintys. Pasi-
stenkite kuo greičiau šias mintis 
nuvyti į šalį ir jokiu būdu neleis-
kite joms apsigyventi galvoje.  
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Praėjusią savaitę Lietuvoje įvyko istorinis sporto renginys – IBSA (Tarptautinės aklų-
jų sporto federacijos) Europos golbolo čempionatas. Tai pirmas kartas, kai Lietuvo-
je vykdyta moterų ir vyrų komandų atranka į parolimpines žaidynes. Dėl paskutinių 
kelialapių į Rio de Žaneirą kovėsi 20 komandų iš visos Europos. 

(atkelta iš 4 psl.)

Išmokus kontroliuoti automa-
tines mintis ir neleisti joms kil-
ti, chroniškas skausmas turėtų 
sumažėti.

Būkite aktyvūs
Išeikite į lauką, susitikite su 

artimais žmonėmis, padaryki-
te mankštą pagal savo galimy-
bes. Net minimali fizinė veikla 
gali padėti nukreipti mintis nuo 
skausmo ir smegenyse paska-
tinti medžiagų, gerinančių nuo-
taiką, išsiskyrimą. Svarbiau-
sia – nebijokite judėti. Negalia 
nėra kliūtis gyventi aktyviai. 

Gyvenkite sveikai
Sureguliuokite mitybą, po-

ilsio ir darbo režimą, atsisaky-
kite žalingų įpročių. Ypač ven-
kite alkoholio, nes jis prastina 
miego kokybę, o nuovargis gali 
sustiprinti skausmą. Valgykite 
daug vaisių ir daržovių, venki-
te pernelyg sūraus, saldaus, rie-
baus maisto. Pasistenkite gerai 
išsimiegoti. Sveikas gyvenimo 
būdas padeda organizmui ge-
riau funkcionuoti, pagerina 
bendrą savijautą. Labai svar-
bu, kad teigiami pokyčiai bū-
tų ilgalaikiai ir taptų įpročiais.

Išmokite atsipalaidavimo 
technikų

Atsipalaiduokite, giliai 
įkvėpkite ir lėtai iškvėpkite. 
Pakartokite tai keletą kartų, 
neskubėkite, nuvykite neigia-
mas mintis. Gilus kvėpavimas 
ir meditacija padeda atpalai-
duoti raumenis, o tai gali su-
mažinti patiriamą skausmą. 
Galite mintyse kartoti jus įkve-
piančią frazę – tai padės labiau 
atsipalaiduoti. Meditacija – pa-
prastas, bet labai veiksmingas 
būdas, padedantis sukurti kū-
no ir sielos harmoniją bei pa-
lengvinti įvairius negalavimus. 
Taip pat galite išbandyti masa-
žą. Tai vienas geriausių būdų 
atsipalaiduoti ir pailsėti.

Raskite bendruomenę
Nors skausmas dažnai trik-

do kasdienį gyvenimą, labai 
svarbu neapleisti įprastų dar-
bų, neatitolti nuo žmonių, užsi-
imti įvairiomis teigiamas emo-
cijas skatinančiomis veiklomis. 
Bendraukite su žmonėmis, ku-
rie jus vertina ne kaip auką, 
o tiesiog kaip žmogų, kuriam 
skauda. Jei užsisklęsite ir lei-
site skausmui bei neigiamoms 
mintims jus nugalėti, galite su-
sirgti depresija, o tuomet chro-
nišką skausmą numalšinti bus 
dar sunkiau. Bendraudami su 
žmonėmis, kurie išgyvena tą 
patį, nesijausite vienišas ir ap-
leistas. Būdami bendruome-
nėje galėsite pasidalyti patir-
timi ir patarimais, padėti vieni 
kitiems. Vis dėlto, jei jaučiate, 
kad jūsų psichologinė būsena 
yra itin prasta ir bendravimas 
su artimais žmonėmis nebepa-
deda, nebijokite ieškoti specia-
listo pagalbos. Atsiminkite, ge-
bėjimas laiku paprašyti pagal-
bos yra stiprybės, o ne silpnu-
mo požymis.

Chroniškas skausmas nė-
ra nuosprendis. Tai jūsų kūno 
signalas, kad jam reikia pagal-
bos. Išmokite ją sau suteikti, ir 
gyvenimas pamažu grįš į įpras-
tas vėžes.

Kas tas golbolas?
Golbolas, kitaip dar vadina-

mas aklųjų rieduliu, yra viena 
populiariausių aklųjų ir silpna-
regių sporto šakų ne tik Lietuvo-
je, bet ir visame pasaulyje. Žaidi-
mo metu specialius akinius dė-
vintys sportininkai bando patai-
kyti į priešininkų vartus ir apsi-
ginti nuo atakų. Žaidėjai naudoja 
garsą skleidžiančius kamuolius, 
todėl per varžybas žiūrovai turi 
laikytis tylos. 

Iš pradžių golbolas buvo su-
kurtas kaip reabilitacijos prie-
monė karo veteranams. Vėliau ši 
sporto šaka vis labiau populiarė-
jo, pradėtos rengti varžybos. Ne-
ilgai trukus aklųjų riedulys tapo 
profesionaliu sportu.

Lietuvoje golbolo pradžia ga-
lima vadinti 1988 metus. Mūsų 
šalies sportininkai yra iškovoję 
ne vieną aklųjų riedulio medalį. 
Sąrašas ilgas: Lietuvos rinktinei 
bronza įteikta 1998 m. pasaulio 
čempionate, sidabro medaliai 
2000-ųjų Sidnėjaus parolimpi-
nėse žadinėse ir 2001 bei 2002 
m. Europos čempionate. 2006 
m. Lietuva tapo pasaulio golbo-
lo čempione, laimėtojų titulas 
iškovotas ir 2007 m. Europos 
čempionate. 2008 m. Pekino pa-
rolimpinėse žaidynėse Lietuvos 
sportininkai galėjo džiaugtis si-
dabro medaliais. 2009 m. mūsų 
komanda vėl tapo pasaulio, o po 
metų – ir Europos čempionais. 
2011 m. Europoje likome antri, 
o 2013 m. rinktinė į šalį vėl par-
sivežė auksą. Šiais metais IBSA 
pasaulio žaidynėse, vykusiose 
Pietų Korėjoje (Seule), mūsų ša-
lies golbolo komanda iškovojo 
auksą ir šitaip užsitikrino vietą 
2016 m. Rio de Žaneire vyksian-
čiose parolimpinėse žaidynėse.

Iki pergalės – ilgas ir 
sunkus kelias

Šiemet Lietuvoje (Kaune) or-
ganizuotame IBSA Europos gol-
bolo čempionate kovos dėl me-
dalių vyko intensyviai ir atka-
kliai. Absoliučiais čempionais 
paskelbti turkai. Abi šios šalies 
rinktinės (tiek vyrų, tiek mote-
rų) laimėjo pirmąsias vietas ir 
pasipuošė auksu. 

Iškart po varžybų Turkijos 
delegacijos vadovas Abdula Če-
tinas neslėpė džiaugsmo ir op-
timistiškai kalbėjo apie ateities 
planus. „Sportininkams tenka 
treniruotis ištisus mėnesius, 
kad būtų pasiekta tokia sporti-
nė forma, kokią jie pademons-
travo šiame čempionate. Dabar 
nekantriai laukiame Rio žaidy-
nių. Žinoma, norėtume lygiai 
tokių pat gerų rezultatų, laimė-
ti aukso medalius. Tačiau mūsų 
tikslas – ne tik laimėti, bet ir pa-
skatinti kitus negalią turinčius 
žmones pamilti šią sporto šaką 
ir jos dėka įsitraukti į socialinį 
gyvenimą“, – mintimis dalijosi 
A. Četinas.

Vyrų varžybose sidabro me-
daliai atiteko Suomijos rinktinei. 
Kelialapius į Rio de Žaneirą jau 
turinti Lietuvos komanda gali 
džiaugtis bronza. 

Nors po Seule pasiektos per-
galės tikėtasi, kad pirmą vietą 

Neįgaliųjų 
sportas

Europos golbolo čempionatas 
Lietuvoje: kokia sėkmės kaina?

pavyks iškovoti ir Kaune, lietu-
vių viltys nepasitvirtino. Po kelių 
nesėkmių Europos golbolo čem-
pionate likome treti. Paklaustas, 
kaip pavyksta įkvėpti komandą 
toliau kovoti, kai susiduriama 
su pralaimėjimais, Lietuvos gol-
bolo komandos treneris Karo-
lis Levickis neslėpė – nuo nuo-
vargio gelbsti „savos sienos“. 
„Nereikėjo kažkokių stebuklin-
gų žodžių. Tiesiog tai, kad žaidi 
namuose, jau įpareigoja. Tuo la-
biau tiek daug ir ilgai dirbus bū-
tų skaudu tiesiog nuleisti rankas 
ir pasiduoti. Vyrams irgi akcen-
tavom, kad reikia susikaupti ir 
pasistengti per paskutines rung-
tynes, ir tada galėsim eiti ilsėtis. 
Ruoštis dviem turnyrams nėra 
lengva“, – teigė K. Levickis. Pasak 
trenerio, po renginių Kaune ko-
manda galės pasidžiaugti trum-
pomis atostogomis, o vėliau pra-
dės ruoštis Golbolo super lygai. 

Moterų varžybose pirmą vie- 
tą užėmusios Turkijos sporti-
ninkės teigė, kad pergalė nėra 
pasiekiama itin lengvai. „Mes 
dirbome tikrai sunkiai ir mums 
pavyko pasiekti savo pagrindinį 
tikslą. Sėkmė ateina įdėjus daug 
pastangų ir darbo“, – sakė Turki-
jos moterų golbolo rinktinės na-
rė Giulšah Aktiurk.

Antrąją vietą iškovojo Rusi-
jos sportininkės. Bronzos me-
daliai atiteko Ukrainos moterų 
rinktinei.

Įdėjus pastangų – viskas 
įmanoma

Golbolas nėra lengvas žaidi-
mas. Kalbinti žaidėjai neslėpė – 
ši sporto šaka reikalauja daug 
valios ir pastangų. Rungtynės 
ne visada vyksta sėkmingai ir 
pagal planą, todėl sportininkai 
turi būti tvirti ne tik fiziškai, bet 
ir dvasia.

Suomijos moterų golbolo ko-
mandos narė Kaisu Hyninen tei-
gė, kad meilė šiai sporto šakai 
padeda nugalėti visus nesklan-
dumus ir bėdas bei ugdo cha-
rakterį: „Golbolas nėra lengvas 
žaidimas. Norint gerai žaisti, 
turi jausti tam tikrą meilę ir en-
tuziazmą. Norint gerų rezultatų 
reikia aktyviai treniruotis, rasti 
vidinių jėgų, mokėti susikaup-
ti. Kartais nelieka laiko šeimai, 
draugams, tenka aukoti laisva-
laikį. Dažniausiai golbolo žaidė-
jai neuždirba jokių pinigų, kad 
galėtų išsilaikyti. Treniruotes 
deriname su kitais darbais. Ta-
čiau nepaisant visų sunkumų, 
tai be galo malonus sportas. 
Pats jausmas, kai žaidi už savo 
šalį, kai kovoji ir kažko pasieki, 
yra nuostabus ir sunkiai nupa-
sakojamas“.

„Manau, kad norint žaisti gol-
bolą, reikia būti labai stipria ir 
tvirta. Kamuolys metamas su di-
dele jėga, todėl smūgiai būna sti-
prūs. Reikia turėti užsispyrimo, 
mokėti žaisti ir tuo mėgautis. 

Tai yra sportas, todėl natūralu, 
kad norisi laimėti“, – mintimis 
apie aklųjų riedulį dalijosi Izra-
elio moterų komandos vadovė 
Limor Goldberg.

Kaip pastebėjo antrąją vietą 
užėmusios Suomijos vyrų golbo-
lo komandos vyriausiasis trene-
ris Timas Laitnenas, nors ši šaka 
pasaulyje gana populiari, bet su-
siduriama su viena problema – 
trūksta jaunų žaidėjų. Pasak pro-
fesionalo, norint patraukti jauni-
mą, reikia juos įkvėpti, parody-
ti pavyzdį, skatinti dirbti kartu 
su kitais. „Pats žaidžiu golbolą 
jau 18 metų. Suomijoje golbolas 
ypač populiarus, bet rasti jaunų 
perspektyvių žaidėjų nėra taip 
paprasta. Kad galėtume varžy-
tis su kitomis komandomis, tu-
rime treniruotis, ugdyti talentus. 
Nesėkmėms nėra vietos“, – sakė 
T. Laitinenas.

Kaune vykęs IBSA Europos 
golbolo čempionatas – šventė ne 
tik dalyviams, bet ir žiūrovams. 
Čia žmonės galėjo stebėti, kaip 
sportininkai kovoja dėl pergalės, 
palaikyti mėgstamas komandas.

Regėjimo negalią turinti ren-
ginio savanorė Gluosnė teigė, 
kad atmosfera per rungtynes bu-
vo pakili. „Man labai patiko, kad 
buvo daug žmonių, kurie norėjo 
palaikyti savo komandas. Iš ti-
krųjų smagiausia, kad susirinko 
daug žiūrovų. Buvo dainuojama, 
skanduojama. Palaikymas buvo 
jaučiamas ne tik po įmuštų įvar-
čių, bet ir per pertraukėles. Ypač 
buvo sergama už lietuvius“, – pa-
sakojo mergina.

Pirmą kartą golbolo rungty-
nes stebėjęs Tomas teigė, kad jį 
sužavėjo žaidėjų profesionalu-
mas ir rungtynių intensyvumas. 
„Aš neįsivaizdavau, kad šitaip ga-
li žmonės žaisti. Tiek susikaupi-
mo. Viskas vyksta greitai, tiksliai. 
Tikri profesionalai čia žaidžia ir 
tai iš karto jaučiasi. Žmonės su 
negalia, bet akivaizdu, kad tai 
jiems netrukdo nei tobulėti, nei 
siekti ko nors daugiau gyvenime. 
Tikrai reikia tik palaikyti tokius 
žmones ir iš jų mokytis“, – įspū-
džiais dalijosi vyras. 

Kristina UScIlAItė
Egidijaus Skipario nuotr.

Lietuvos golbolo rinktinės ataka.

Turkijos moterų golbolo rinktinė atremia priešininkių ataką.

Suomijos golbolo rinktinė stengiasi apginti savo vartus.
Parengė 

Miglė leVInIenė
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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 – eks-
pertas. 7.05, 7.35 , 8.35 – orai, 
sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 20 d. 
9.15 Komisaras Reksas (10/2) 

N-7. 10.05 Senis (243) N-7. 11.05 
Pasaulio dokumentika. Šunų ABC 
(7) (kart.). 12.00 Pasaulio dokumen-
tika. Paslaptingoji Afrika. JAV, 2010 
m. 4 d. Zambezė. Gyvybės upė (sub-
titr., kart.). 13.00 Pasaulio panorama 
(kart.). 13.30 Savaitė (kart.). 14.00 
Žinios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Naisių vasara. 6 sezonas (37, 
38). 15.50 Puaro (5/3, 4) N-7. 17.35 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 18.30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
19.05 Auksinis protas. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 
Loterija „Perlas“. 21.00 Teisė žinoti. 
21.50 Premjera. Šlovės dienos (19) 
N-7. 22.45 Vakaro žinios. 23.00 Apo-
kalipsė. Antrasis pasaulinis karas (5) 
N-7. 24.00 Tikri vyrai. 0.45 Puaro 
(5/3, 4) (kart.) N-7. 2.25 Laba diena, 
Lietuva. (kart.). 3.15 Naisių vasara. 
6 sezonas (37, 38) (kart.). 4.00 Auk-
sinis protas (kart.). 5.15 Bėdų tur-
gus (kart.). 

Antradienis, liepos 21 d. 
9.15 Komisaras Reksas (10/3) 

N-7. 10.05 Senis (244) N-7. 11.05 
Šlovės dienos (19) (kart.) N-7. 11.55 
Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas 
(5) (kart.) N-7. 12.50 Bėdų turgus 
(kart.). 13.40 Klausimėlis.lt. 14.00 
Žinios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Naisių vasara. 6 sezonas (39, 
40). 15.50 Puaro (5/5, 6) N-7. 17.35 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 18.30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
19.05 Auksinis protas. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 
Loterija „Perlas“. 21.00 Futbolas. UE-
FA Čempionų lygos atranka. Vilniaus 
„Žalgiris“ – Švedijos FF „Malmo“. 
23.00 Vakaro žinios. 23.15 Pasku-
tinis tamplierius (1) N-7. 0.45 Puaro 
(5/5, 6) (kart.) N-7. 2.30 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 3.25 Naisių vasara. 6 
sezonas (39, 40) (kart.). 4.10 Auksi-
nis protas (kart.). 5.25 Keliai. Maši-
nos. Žmonės (kart.). 

Trečiadienis, liepos 22 d. 
9.15 Komisaras Reksas (10/4) 

N-7. 10.05 Senis (245) N-7. 11.05 
Tikri vyrai (kart.). 11.55 Stilius. 12.45 
Specialus tyrimas. 13.30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu (Subtitr., kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 Naisių vasara. 6 sezo-
nas (41, 42). 15.50 Puaro (5/7, 8) 
N-7. 17.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Emigrantai. 21.50 Premjera. Šlovės 
dienos (20) N-7. 22.45 Vakaro žinios. 
23.00 Paskutinis tamplierius (2) N-7. 
0.30 Puaro (N-7. 5/7, 8) (kart.). 2.15 
Laba diena, Lietuva. (kart.). 3.10 Nai-
sių vasara. 6 sezonas (41, 42) (kart.). 
4.00 Auksinis protas (kart.). 5.15 Sti-
lius (kart.). 

Ketvirtadienis, liepos 23 d. 
9.15 Komisaras Reksas (10/5) 

N-7. 10.05 Senis (246) N-7. 11.05 
Šlovės dienos (20) (kart.) N-7. 11.55 
Emigrantai (kart.). 12.45 Gyvenimas. 
13.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (Subtitr., kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 Naisių va-
sara. 6 sezonas (43, 44). 15.50 Pu-
aro (6/1) N-7. 17.00 Lengvai ir links-
mai! 17.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 19.05 Auksinis protas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Adlono viešbutis. Šeimos istorija (2) 
N-7. 22.45 Vakaro žinios. 23.00 De-
gantis krūmas (3) N-7. 0.30 Puaro 
(6/1) (kart.) N-7. 1.40 Lengvai ir links-
mai! (kart.). 2.15 Laba diena, Lietu-
va (kart.). 3.10 Naisių vasara. 6 se-
zonas (43, 44) (kart.). 4.00 Auksinis 
protas (kart.). 5.15 Emigrantai (kart.). 

Penktadienis, liepos 24 d. 
9.15 Komisaras Reksas (10/6) 

N-7. 10.05 Senis (247) N-7. 11.05 
Degantis krūmas (3) (kart.) N-7. 
12.25 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 13.15 Klausimėlis.lt. 13.30 
Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 Naisių vasara. 6 sezonas 

(45, 46) 15.50 Puaro (6/2) N-7. 17.35 
Kelias į laimę 1 (1/3) N-7. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 19.20 
Kelias į laimę 1 (1/4) N-7. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 
Loterija „Perlas“. 21.00 Duokim garo! 
22.40 Sprogimo banga. Veiksmo tri-
leris. JAV, 1994 m. N-14. 0.40 Auk-
sinis balsas. 1.40 Puaro (6/2) (kart.) 
N-7. 3.25 Naisių vasara. 6 sezonas 
(45, 46) (kart.). 4.15 Delfinai ir žvaigž-
dės (kart.). 

Šeštadienis, liepos 25 d. 
6.05 Stilius (kart.). 6.55 Emi-

grantai (kart.). 7.40 Rojus Lietuvoj. 
TV serialas. 2/5, 2/6) 2013 m. 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Padū-
kėliai marsupilamiai (25). 9.25 Prem-
jera. Animalija (29). 9.50 Čia mūsų 
namai. TV filmas. 2 d. 11.05 Mūsų 
miesteliai. Ramygala. I dalis. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Šunų ABC (8). 12.50 Šerloko Holm-
so sugrįžimas (9, 10) N-7. 14.40 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (Subti-
tr.). 15.05 Istorijos detektyvai. 16.00 
Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 
16.15 Sveikinimų koncertas. 18.45 
Delfinai ir žvaigždės. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Jū-
ros šventė 2014. 22.45 Kai Haris su-
tiko Sali. Romantinė komedija. JAV, 
1989 m. (Subtitr.) N-7. 0.20 Grupė 
„Rondo“ ir choras „Božolė“. 2012 
m. 2.00 Šerloko Holmso sugrįžimas. 
Detektyvinis serialas. D. Britanija (9, 
10) (kart.) N-7. 3.45 Lengvai ir links-
mai! 4.15 Jūros šventė 2014 (kart.). 

Sekmadienis, liepos 26 d. 
6.05 Klausimėlis.lt. 6.20 Ry-

to suktinis su Zita Kelmickaite. 7.15 
Šventadienio mintys. 7.40 Rojus Lie-
tuvoj (2/7–9). 9.00 Premjera. Padū-
kėliai marsupilamiai (26). 9.25 Prem-
jera. Džiunglių būrys skuba į pagalbą 
(14). 9.40 Šervudo padauža Robinas 
Hudas (14). 9.50 Mažasis princas (4) 
10.15 Čaplinas (1) 10.25 Gustavo en-
ciklopedija (Subtitr.). 10.55 Brolių Gri-
mų pasakos. Vokietija, 2010 m. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Pa-
slaptingoji Afrika 2. JAV, 2011 m. 2/1 
d. Nilas. Afrikietiška odisėja (subtitr.). 
13.00 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Mis Marpl 4. Kodėl nepaklausė 
Evans? (4/3) N-7. 14.35 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu (Subtitr.). 15.00 
Kryžių kalno atlaidai. 16.45 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 17.00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 17.30 Muzi-
kinis projektas „Dainų daina“. 19.30 
Pasaulio panorama. 19.55 Savaitė. 
20.30 Panorama. 21.00 Giminės po 
20 metų (16). 21.50 Lietuviško kino 
vakaras. Aurora. Fantastinė drama. 
2012 m. N-14. (subtitr.). 23.50 Aka-
cijų alėja 2014. Dalyvauja „Keistuolių 
teatro“ aktoriai. 0.35 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Mis Marpl 4. Kodėl 
nepaklausė Evans? (4/3) (kart.) N-7. 
2.10 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“. Ved. Beata Tiškevič-Hasanova ir 
Arūnas Valinskas. (kart.). 4.00 Mūsų 
miesteliai. Ramygala. I dalis (kart.). 
5.00 Pasaulio panorama (kart.). 5.30 
Savaitė (kart.). 

(12, 13) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(69, 70) N-7. 15.30 Laukinė Esme-
ralda (104) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mote-
rų laimė (28) N-7. 20.00 Ta proga!.. 
(8) N-7. 21.00 Drąsios ir žavios (22) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 
Viskas ore! Romantinė drama. JAV, 
2009 m. N-14. 0.50 Gelbėtojų būrys 
(20) N-7. 1.40 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (135) N-14. 

Trečiadienis, liepos 22 d.
Teleparduotuvė. 6.55 Šeimos 

reikalai (21). 7.25 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (10). 7.55 Simpsonai 
(12, 13) (kart.) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (2144). 10.00 Paskutinis iš Magi-
kianų (29, 30) N-7. 11.00 Ta proga!.. 
(8) N-7. 12.00 Drąsios ir žavios (22) 
N-7. 12.30 Transformeriai. Praimas 
(13) N-7. 13.00 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą (11). 13.30 Simpsonai 
(14, 15) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(71, 72) N-7. 15.30 Laukinė Esme-
ralda (105) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mote-
rų laimė (29) N-7. 20.00 Griūk iš juo-
ko N-7. 21.00 Drąsios ir žavios (23) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.25 
Vikingų loto. 22.30 Melas ir iliuzijos. 
Trileris. JAV, 2009 m. N-14. 0.20 Iš-
davystė (1) N-14. 1.20 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (136). N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 23 d. 
Teleparduotuvė. 6.55 Šeimos 

reikalai (22). 7.25 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą (11). 7.55 Simpso-
nai (14, 15) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2145). 10.00 Paskutinis iš Magikia-
nų (31, 32) N-7. 11.00 Griūk iš juoko 
N-7. 12.00 Drąsios ir žavios (23) N-7. 
12.30 Transformeriai. Praimas (14) 
N-7. 13.00 Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą (12). 13.30 Simpsonai (16, 17) 
N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (73, 74) 
N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda (106) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (30) 
N-7. 20.00 Banzai (2). 21.00 Drąsios 
ir žavios (24) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.30 Kietas bičas. Veiksmo 
komedija. JAV, 2012 m. N-14. 0.15 
Išdavystė (2) N-14. 1.15 Specialio-
ji jūrų policijos tarnyba (137) N-14. 

Penktadienis, liepos 24 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Šei-

mos reikalai (23). 7.25 Čipas ir Dei-
las skuba į pagalbą (12). 7.55 Simp-
sonai (16, 17) (kart.) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2146). 10.00 Paskutinis iš 
Magikianų (33, 33) N-7. 11.00 Ban-
zai (2). 12.00 Drąsios ir žavios (24) 
N-7. 12.30 Transformeriai. Praimas 
(15) N-7. 13.00 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą (13). 13.30 Simpsonai 
(18, 19) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(75, 76) N-7. 15.30 Laukinė Esmeral-
da (107) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Monstrai 
prieš ateivius. Animacinis nuotykių 
f. JAV, 2009 m. N-7. 21.20 Kelionė 
po Europą. Komedija. JAV, Čekija, 
2004 m. N-14. 23.10 Aklumas. Mis-
tinis trileris. Kanada, Brazilija, Japo-
nija, 2008 m. N-14. 1.35 Pagrobtas. 
Tifanės Rubin istorija. Drama. JAV, 
2011 m. N-7. 

Šeštadienis, liepos 25 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (5) N-7. 7.30 LOL (Daug juo-
ko) (9) N-7. 8.00 Bailus voveriukas 
(24). 8.30 Mokyklos miuziklas. Mu-
zikinė komedija. JAV, 2006 m. 10.35 
Kietos merginos. Romantinė kome-
dija. JAV, 2006 m. 12.35 Nepaprasti 
Šarpėjos nuotykiai. Komedija. JAV, 
2011 m. 14.20 Gyvenimo bangos (4) 
N-7. 16.45 Ekstrasensų mūšis (10) 
N-7. 18.30 TV3 žinios (312). 19.00 
Džonsonų atostogos. Komedija. JAV, 
2004 m. N-7. 19.30 Filmo pertraukoje 
– Eurojackpot. 21.00 Diena po ryto-
jaus. Veiksmo f. JAV, 2004 m. N-7. 
23.25 Paskutinis patrulis. (Last Pa-
trol). JAV, 2000 m. N-14. 1.20 Krikš-
tatėvis III. Kriminalinė drama. JAV, 
1990 m. N-14. 

Sekmadienis, liepos 26 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (6) N-7. 7.30 LOL (Daug juoko) 
(10) N-7. 8.00 Bailus voveriukas (25). 
8.30 Mokyklos miuziklas 2. muzikinė 
komedija. JAV, 2007 m. 10.45 Sinba-
das. Septynių jūrų legenda. Anima-
cinis nuotykių f. JAV, 2003 m. 12.15 
Mano mielas marsietis. Fantastinė 
komedija. JAV, 1999 m. 14.10 Gy-
venimo bangos (5) N-7. 16.45 Eks-
trasensų mūšis (11) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Prarastasis. Nuotykių 
f. JAV, 2000 m. N-7. 22.00 Raudo-
noji aušra. Veiksmo f. JAV, 2012 m. 
N-14. 23.50 Gimę mylėti. Romanti-

Pirmadienis, liepos 20 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (17, 18). 6.55 Monstrai 
prieš ateivius (2) (kart.). 7.25 Kung 
Fu Panda (26) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (46) N-7. 8.50 
Lobiai O.K. Veiksmo ir nuotykių ko-
medija. Rusija, 2012 m. (kart.) N-7. 
10.55 Ponas Magu. Nuotykių f. šei-
mai. JAV, 1997 m. (kart.) N-7. 12.40 
Na, palauk! (1). 12.50 Tomo ir Dže-
rio nuotykiai (13) (kart.). 13.15 Mons-
trai prieš ateivius (3). 13.45 Kung 
Fu Panda (1). 14.10 Bėgantis laikas 
(113) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Tikras gyvenimas. Dvi-
gubas gyvenimas. 20.30 Tikras gyve-
nimas. Netikėta meilė. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Sąmoks-
lo teorija. Veiksmo f. JAV, 1997 m. 
N-7. 0.50 Juodasis sąrašas (4) N-7. 
1.45 Užribis (3) N-7. 2.40 Programos 
pabaiga. 2.45 Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, liepos 21 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (19). 6.40 Garfildas (20). 
6.55 Monstrai prieš ateivius (3) 
(kart.). 7.25 Kung Fu Panda (1) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (47) N-7. 8.55 Medaus mė-
nuo Las Vegase. Romantinė kome-
dija. JAV, 1992 m. (kart.) N-7. 10.45 
Į žvejybą. Komedija. JAV, 1997 m. 
(kart.). 12.35 Na, palauk! (2). 12.50 
Tomo ir Džerio nuotykiai (14) (kart.). 
13.15 Monstrai prieš ateivius (4). 
13.45 Kung Fu Panda (2). 14.10 Bė-
gantis laikas (114) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras gy-
venimas. Slaptas patarėjas. 20.30 
Tikras gyvenimas. Gerbėja. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Drakono bučinys. Veiksmo f. JAV, 
Prancūzija, 2001 m. N-14. 0.10 Visa 
menanti (5) N-7. 1.05 Juodasis są-
rašas (5) N-7. 2.00 Užribis (4) N-7. 
2.45 Programos pabaiga. 2.50 Lietu-
va Tavo delne. 

Trečiadienis, liepos 22 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (21). 6.40 Garfildas (22). 
6.55 Monstrai prieš ateivius (4) 
(kart.). 7.25 Kung Fu Panda (2) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (48) N-7. 8.50 Mano vyras 
gali. 10.15 Norim dar! Su Radistais. 
N-7. 12.20 Oplia! N-7. 13.15 Mons-
trai prieš ateivius (5). 13.45 Kung 
Fu Panda (3). 14.10 Bėgantis laikas 
(115) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Tikras gyvenimas. Mei-
lė ir neapykanta. 20.30 Tikras gyve-
nimas. Kurortinis romanas. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Specialistas. Veiksmo f. JAV, Peru, 
1994 m. N-7. 0.25 Visa menanti (6) 
N-7. 1.20 Juodasis sąrašas (6) N-7. 
2.15 Užribis (5) N-7. 3.10 Programos 
pabaiga. 3.15 Lietuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, liepos 23 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (23). 6.40 Garfildas (24). 
6.55 Monstrai prieš ateivius (5) 
(kart.). 7.25 Kung Fu Panda (3) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (49) N-7. 8.55 Mano vyras 
gali. 10.20 Norim dar! Su Radistais. 
N-7. 12.20 Oplia! N-7. 13.15 Mons-
trai prieš ateivius (6). 13.45 Kung 
Fu Panda (4). 14.10 Bėgantis laikas 
(116) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Tikras gyvenimas. Ma-
nęs negalima apgaudinėti. 20.30 Ti-
kras gyvenimas. Patentas Meilei. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Deimantų vagys. Veiksmo f.. 
Kanada, Kinija, 2007 m. N-14. 0.05 
Visa menanti (7) N-7. 1.00 Juodasis 
sąrašas (7) N-7. 1.55 Sveikatos ABC 
televitrina (kart.). 2.25 Programos pa-
baiga. 2.30 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, liepos 24 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (25). 6.40 Garfildas (26). 
6.55 Monstrai prieš ateivius (6) 
(kart.). 7.25 Kung Fu Panda (4) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (50) N-7. 8.50 KK2 vasara 
(kart.) N-7. 10.10 Lietuvos super-
miestas. 12.50 Oplia! N-7. 13.15 
Monstrai prieš ateivius (7). 13.45 

Kung Fu Panda (5). 14.10 Bėgantis 
laikas (117) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 Policijos akade-
mija 2. Pirmoji užduotis. Komedija. 
JAV, 1985 m. N-7. 21.15 Trintukas. 
Veiksmo f. JAV, 1996 m. N-7. 23.30 
Juodojo ežero paslaptis. Siaubo trile-
ris. JAV, 2010 m. N-14. 1.15 Specia-
listas. Veiksmo f. JAV, Peru, 1994 m. 
(kart.) N-7. 3.20 Programos pabaiga. 
3.25 Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, liepos 25 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (12). 6.55 Zoro 
(13). 7.20 Smalsutė Dora (7). 7.45 
Denis Vaiduokliukas (31). 8.10 An-
čiukai Duoniukai (1). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (15). 9.00 Ponas 
Bynas (4). 9.30 Nauji papūgos Ke-
šos nuotykiai. Animacinis f. Rusija, 
2005 m. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Peliuko Perio nuotykiai 2. Nuotykių 
f. šeimai. Argentina, Ispanija, 2008 
m. 11.45 Narsusis riteris. Meluzinos 
paslaptis. Nuotykių f. šeimai. Liuk-
semburgas, Vokietija, 2012 m. 13.45 
Laimingasis Semas. Filmas šeimai. 
Vokietija, 2012 m. 15.45 Pričiupom! 
N-7. 16.45 Toledas (3) N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 SUPERKINAS Linksmo-
sios pėdutės 2. Animacinis f. Austra-
lija, 2011 m. 20.50 Briusas visagalis. 
Komedija. JAV, 2003 m. N-7. 22.55 
Saulėlydis. Brėkštantis vėjas. Paro-
dijų komedija. JAV, 2011 m. N-14. 
0.30 Trintukas (kart.) N-7. Veiksmo f. 
JAV, 1996 m. 2.40 Programos pabai-
ga. 2.45 Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, liepos 26 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (13). 6.55 Zoro 
(14). 7.20 Smalsutė Dora (8). 7.45 
Denis Vaiduokliukas (32). 8.10 An-
čiukai Duoniukai (2). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (16). 9.00 Sveika-
tos ABC televitrina. 9.30 Skrybėliuo-
tė. Animacinis f. Rusija, 1974 m. 9.50 
Kulverstukas eina į mokyklą. Anima-
cinis f. Rusija, 1983 m. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Trys sekliai ir siaubo 
pilies paslaptis. Nuotykių f. šeimai. 
Vokietija, 2009 m. 11.50 Provinci-
alai Niujorke. Komedija. JAV, 1999 
m. N-7. 13.35 Trumano šou. Drama. 
JAV, 1998 m. N-7. 15.40 Pričiupom! 
N-7. 16.35 Toledas (4) N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Teleloto. 20.30 KK2 
vasara. N-7. 21.55 Musgaudis. Kri-
minalinis f. JAV, Vokietija, 2011 m. 
N-7. 23.40 Metro. Veiksmo komedija. 
JAV, 1997 m. N-7. 1.55 Briusas visa-
galis. Komedija. JAV, 2003 m. (kart.) 
N-7. 3.50 Programos pabaiga. 3.55 
Lietuva Tavo delne.

Pirmadienis, liepos 20 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Ekstrasensų mūšis (25) (kart.) 
N-7. 8.55 Gintaro kelias I. Stebuklin-
gas antspaudas. Dok. f. Vokietija, 
2012 m. (kart.). 9.50 Penktoji pavara 
(7) (kart.). 10.45 Kalbame ir rodome 
(222) N-7. 11.40 Prokurorų patikrini-
mas (34) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.50 Runkelių 
sala (10) N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (32). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(35) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Menta-
listas (20) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(10) N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21.30 Kartą Meksikoje. Veiksmo 
f. JAV, 2003 m. N-14. 23.35 Taikinys 
(12) N-7. 0.30 Mentalistas (20) (kart.) 
N-7. 1.25 Prokurorų patikrinimas (35) 
(kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Antradienis, liepos 21 d. 
6.00 Policija ir Ko (45) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Policija ir Ko (10) (kart.) N-7. 
8.55 Džiunglių princesė Šina (26, 27) 
(kart.) N-7. 10.45 Kalbame ir rodome 
(223) N-7. 11.40 Prokurorų patikrini-
mas (35) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.50 Runke-
lių sala (1) N-7. 14.45 Amerikos ta-
lentai (33). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (36) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Mentalistas (21) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (11) N-7. 20.25 Pagalbos skam-
butis. N-7. Realybės drama 21.30 Tai 
nutiko Manhatane. Melodrama. JAV, 
2002 m. N-7. 23.40 Taikinys (1) N-7. 
0.35 Mentalistas (21) (kart.) N-7. 1.30 
Prokurorų patikrinimas (36) (kart.) 
N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, liepos 22 d. 
6.00 Policija ir Ko (46) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (11) (kart.) N-7. 8.55 
Laukinis (10, 11) N-7. 10.45 Kalbame 
ir rodome (224) N-7. 11.40 Prokuro-
rų patikrinimas (36) (kart.) N-7. 12.50 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13.50 Runkelių sala (2) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (34). 15.45 Pro-
kurorų patikrinimas (37) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 In-
fo diena. 18.25 Mentalistas (22) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (12) N-7. 20.25 
Pagalbos skambutis. N-7. 21.30 
Kartu iki pasaulio pabaigos. Roman-
tinė komedija. Indonezija, JAV, Ma-
laizija, Singapūras, 2012 m. N-14. 
23.35 Taikinys (2) N-7. 0.30 Menta-
listas (22) (kart.) N-7. 1.25 Prokuro-
rų patikrinimas (37) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, liepos 23 d. 
6.00 Policija ir Ko (47) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (12) (kart.) N-7. 8.55 
Laukinis (12, 13) N-7. 10.45 Kalbame 
ir rodome (225) N-7. 11.40 Prokuro-
rų patikrinimas (37) (kart.) N-7. 12.50 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13.50 Runkelių sala (3) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (35). 15.45 Pro-
kurorų patikrinimas (38) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 In-
fo diena. 18.25 Mentalistas (23) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (13) N-7. 20.25 
Pagalbos skambutis. N-7. 21.30 Ha-
nos auksas. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2010 m. 23.15 Taikinys (3) N-7. 0.10 
Mentalistas (23) (kart.) N-7. 1.05 Pro-
kurorų patikrinimas (38) (kart.) N-7. 
2.10 Bamba TV. S. 

Penktadienis, liepos 24 d. 
6.00 Policija ir Ko (48) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (13) (kart.) N-7. 9.00 Ha-
nos auksas. Nuotykių f. šeimai. JAV, 
2010 m. (kart.). 10.45 Kalbame ir ro-
dome (226) N-7. 11.40 Prokurorų 
patikrinimas (38) (kart.) N-7. 12.50 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13.50 Runkelių sala (4) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (36). 15.45 Pro-
kurorų patikrinimas (39) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 In-
fo diena. 18.25 Patrulis. N-7. 19.00 
Amerikietiškos imtynės (23) N-7. 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 21.30 
Absoliutus blogis. Pomirtinis gyveni-
mas. Veiksmo f. JAV, Kanada, Pran-
cūzija, Vokietija, 2010 m. N-14. 23.20 
Bordžijos (5) N-14. 1.30 Prokurorų 
patikrinimas (39) (kart.) N-7. 2.35 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, liepos 25 d. 
6.50 Amerikos talentai (35, 36) 

(kart.). 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Laba diena. N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Penktoji pavara (8). 11.00 Pa-
saulio galiūnų čempionų lygos eta-
pas Vengrijoje. 2014 m. 12.00 Na-
cionalinė Geografija. Gėlavandenių 
monstrų medžiotojas (3) N-7. 13.00 
Džiunglių princesė Šina (28) N-7. 
14.00 Mano mylimiausia ragana (24–
27) N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
(510) N-7. 17.00 Žurovas. Žaidimas 
lėlėmis. I dalis. N-7. Detektyvinis se-
rialas. Rusija, 2010 m. 18.00 Ekstra-
sensų mūšis (27) N-7. 19.00 Muzikinė 
kaukė. Ukraina (7). 22.05 MANO HE-
ROJUS Liūtaširdis. Veiksmo f. JAV, 
1990 m. N-14. 0.10 AŠTRUS KINAS 
Šmėklų audra. Siaubo f. JAV, Kana-
da, 2012 m. N-14. 1.50 Mano myli-
miausia ragana (24, 25) (kart.) N-7. 
2.50 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, liepos 26 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (27) 

(kart.) N-7. 8.00 Skonis. Kulinarinis 
šou. 10.00 FAILAI X. Gintaro kelias 
II. Tamsusis karavanas. Dok. f. Vo-
kietija, 2012 m. 11.00 Sveikatos ko-
das. 12.00 Nacionalinė Geografija. 
Gėlavandenių monstrų medžiotojas 
(4) N-7. 13.00 Džiunglių princesė Ši-
na (29) N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Žu-
rovas. Žaidimas lėlėmis. II dalis. N-7. 
18.00 Ekstrasensų mūšis (28) N-7. 
19.00 MEILĖS ISTORIJOS Inga 
Lindstrom. Vasaros mėnuo. Roman-
tinė drama. N-7. Vokietija, 2009 m. 
21.00 Kultas (5, 6) N-14. 23.00 Kon-
taktas. Drama. JAV, 1997 m. N-14. 
1.55 Mano mylimiausia ragana (26, 
27) (kart.) N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

nė drama. Italija, Ispanija, 2012 m. 
N-14. 2.15 Pabroliai. Komedija. JAV, 
2006 m. N-14. 

Pirmadienis, liepos 20 d. 
Teleparduotuvė. 6.55 Šeimos 

reikalai (19). 7.25 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą (8). 7.55 Simpsonai (8, 
9) (kart.) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2142). 10.00 Paskutinis iš Magikia-
nų (25, 26) N-7. 11.00 Mergina vai-
kino kelnėse. Komedija. JAV, 2006 
m. N-7. 13.00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (9). 13.30 Simpsonai (10, 
11) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (67, 
68) N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda 
(103) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų lai-
mė (27) N-7. 20.00 Aklos vestuvės 
(2) N-7. 21.00 Drąsios ir žavios (21) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 
Gal tai meilė? Romantinė komedija. 
JAV, 2005 m. N-7. 00.40 Gelbėtojų 
būrys (19) N-7. 01.35 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (134). N-14. 

Antradienis, liepos 21 d. 
Teleparduotuvė. 6.55 Šeimos 

reikalai (20). 7.25 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą (9). 7.55 Simpsonai (10, 
11) (kart.) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2143). 10.00 Paskutinis iš Magikia-
nų (27, 28) N-7. 11.00 Aklos vestuvės 
(2) N-7. 12.00 Drąsios ir žavios (21) 
N-7. 12.30 Transformeriai. Praimas 
(12) N-7. 13.00 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą (10). 13.30 Simpsonai 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąNeįgalieji 
pasaulyje
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neįgaliesiems

Apie neregio 
pasaulį – linksmai 

ir be nutylėjimų

Širdies nepakankamumu ser-
gantis ir savojo donoro lau-
kiantis klaipėdietis Igoris Kon-
tijevas prisipažįsta: jam opti-
mizmo sunkiausiu momentu 
įkvėpė gydytoja psichologė, pa-
ti jau maždaug 6-erius metus 
gyvenanti su dovanota dono-
ro širdimi. „Po transplantacijos 
operacijos ši mergina spėjo pa-
baigti mokslus, o dabar padeda 
tiems, kurie tokios operacijos 
dar tik laukia“, – pasakoja Igoris. 
Jis džiaugiasi sulaukęs likimo 
draugės paguodos, kai daugiau 
kaip prieš metus išgirdo gydyto-
jų nuosprendį: būtina persodin-
ti donoro širdį. Tik įsivaizduo-
ti galima, koks tai buvo smūgis 
sveikam, stipriam, visą gyveni-
mą sportavusiam ir fizinių dar-
bų nesibaidžiusiam vyrui. 
Iš 48 savo gyvenimo metų net 
tris dešimtmečius Igoris dirbo 
jūrininku. Net laisvalaikio pra-
mogoms įsigijo katerį.

2012-aisiais Igoriui pasi-
taikė galimybė neplanuotai iš-
plaukti į Kolumbiją (valstybė 
Pietų Amerikoje). Apsispren-
dus plaukti, per dvi dienas rei-
kėjo pasiskiepyti nuo įvairių li-
gų. Viename iš Klaipėdos me-
dicinos įstaigų 5 būsimos įgu-
los nariai vos per dvi valandas 
„gavo“ po 7 skirtingus skiepus. 
„O paaiškėjo, kad laikas tarp tų 
skiepų turėjo būti bent dvi pa-
ros“, – prisimena Igoris. Tie-
sa, tuomet į Kolumbiją Igoris 
išplaukė ir jokių problemų su 
sveikata nebuvo.

2013-ųjų rudenį ėmė kan-

kinti dusulys, kosulys. Tačiau 
Igoris nė neįtarė, kad sušluba-
vo širdis – galvojo, kad kanki-
na bronchitas. Kai vyras nebe-
galėjo nei prisėsti, nei prigulti, 
uostamiesčio gydytojai įtarė, 
kad problemos – rimtesnės, to-
dėl atsiuntė Igorį į Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santariškių 
klinikas. Čia jam buvo įstatytas 
širdies stimuliatorius.

Tačiau netrukus vyras ėmė 
tinti – vietoj įprastų 79 kg svars-
tyklės rodė 100 kg svorį. Pa-
aiškėjo, kad išsiplėtė kairysis 
širdies skilvelis, ėmė kauptis 
skysčiai. Liko vienintelė išeitis – 
persodinti donoro širdį. Igoriui 
2014 metų vasarį laikinai – kol 
sulauks donoro – buvo implan-
tuota dirbtinė širdis.

Jau daugiau kaip metus Igo-
ris laukia savojo širdies donoro. 
Kol kas kvietimo atvykti trans-
plantacijai dar nebuvo, bet vy-
ras neabejoja: bus. „Šansų turiu 
daug, nes mano kraujo grupė – 
AB (IV), o tai reiškia, kad man 
tiktų bet kurios kraujo grupės 
donoro širdis.

Vis dėlto pamėgtą jūreivio 
darbą Igoriui po būsimos šir-
dies transplantacijos, regis, teks 
pamiršti, jis neabejoja, kad į jū-
rą bent jau savo pramoginiu ka-
teriu tikrai plauks. Be to, atei-
ties planuose – ne tik rūpestis 
dėl savo šeimos, kurioje – jau 
du suaugę sūnūs ir žmona, bet 
ir pagalba mamai, sesers šei-
mai. „Aš toks – be veiklos nega-
liu. Negaliu sėdėti ir nieko ne-
veikti“, – tvirtina Igoris.

Jūrininkas laukia širdies 
transplantacijos 

Nacionalinio transplantacijos biuro komunikacijos skyriaus 
vedėja Rasa Pekarskienė pasakoja apie širdies transplantaci-
jos laukiantį vyriškį. 

Devinti metai iš eilės Tauragės 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Socialinės paramos sky-
riaus iniciatyva Tauragės kraš-
to neįgalieji Tčevo mieste (Len-
kija) dalyvauja tarptautiniame 
Nuostabiųjų teatrų festivalyje. 
Šio projekto įgyvendinimas – 
vienas didžiausių renginių spe-
cialiųjų poreikių žmonėms Pa-
mario vaivadijoje. Jį organizuo-
ja Tčevo Specialiojo ugdymo 
asociacija, Specialiojo ugdymo 
centras. Renginys skirtas žmo-
nių su negalia integracijai į vi-
suomenę per meninę raišką. Čia 
teatras ir tampa ta erdve, kur ne-
įgalus žmogus turi galimybę la-
biausiai save išreikšti judesyje, 
fantazijoje, mimikoje.

Dalyvauti XIII festivalyje pa-

raiškas pateikė 42 kolektyvai, ta-
čiau pakviesti buvo tik 36. Gru-
pės atvyko iš Lenkijos, Lietuvos, 
Italijos, Rumunijos, Bosnijos ir 
Hercegovinos, Juodkalnijos, Vo-
kietijos, Gruzijos, Rusijos, Ukrai-
nos, Baltarusijos. Tauragės kraš-
tui atstovavo Adakavo socialinės 
globos namų teatro grupė, kurią 
šiemet papildė ir šių globos na-
mų Tauragės neįgaliųjų reabili-
tacijos padalinį lankantys neįga-
lieji. Jiems buvo įteiktas pagrin-
dinis festivalio prizas.

Festivalio dalyviams taip pat 
buvo sudaryta galimybė išvykti 
į ekskursijas, lankyti edukaci-
nes programas ir t.t. Baigiantis 
festivaliui 33 delegacijų vadovai 
pasirašė tolimesnio bendradar-
biavimo sutartį. 

Tauragiškiai iš teatrų festivalio 
grįžo su pagrindiniu prizu 

Tauragės savivaldybė praneša apie kraštiečių laimėtą prizą 
tarptautiniame teatrų festivalyje. 

Būdamas paauglys britas To-
mis Edisonas daug klausė-

si radijo. Ne šiaip klausėsi, bet 
siekė suprasti, ką reiškia radi-
jas, kaip kuriamos laidos. Galiau-
siai suprato: „Jie ten visą dieną 
leidžia muziką, o per pertrau-
kas juokiasi. Aš irgi taip galiu!“ 
Ir štai jau 20 metų Tomis dirba 
radijuje.

Be barjerų, be baimės
Tomis gimė aklas. Laimė, ma-

ma neturėjo galimybių kažkaip 
ypatingai jo auklėti. Tomis darė 
viską, ką ir kiti vaikai, niekas ne-
laikė berniuko išskirtiniu. Todėl 
nuo vaikystės išmoko gyventi sa-
varankiškai, na, o jo garsusis hu-
moro jausmas ir autoironija – tai 
turbūt paveldėti talentai.

Britas mėgsta žiūrėti filmus. 
Kaip tai daro aklas žmogus? Jis 
seka siužetą pagal garsus. Bū-
na, kad lemiamu momentu įsi-
gali tyla – tada toks žiūrovas net 
nežino, kokia filmo pabaiga. To-
mis – ne iš tų, kurie pasiklaustų 
artimųjų, kaip baigėsi filmas. Jis 
gi sukūrė filmuką apie tai, kaip 
neregys žiūri filmą.

Dar daugiau! Tomis tapo 
kino kritiku. Skeptikai neteko 
amo: ar gali būti vertingos ne-
regio kritiko pastabos? Taip, jis – 
ypatingas kritikas, bet tai nereiš-
kia, kad prastas. Tomis apie filmą 
pasakoja komentuodamas muzi-
ką, dialogus.

Ne tik apie save, bet apie vis-
ką Tomis pasakoja tarsi žvelg-
damas iš šalies. Jo kuriami siu-
žetai pritraukia vis daugiau žiū-
rovų. „Youtube“ vyriškis turi sa-
vo paskyrą.

Tinklaraštininkai rašo tinkla-
raščius, Vaizdo tinklaraštinin-
kai – filmuoja. Taigi Tomis yra 
iš jų. Kuo daugiau žmonių žiūri 
filmukus, tuo daugiau rašo ko-
mentarų, o būtent iš komentarų 
vyriškis semiasi idėjų naujiems 
vaizdo įrašams.

„Brolio“ meniu?
Ir radijo laidose, ir filmukuo-

se Tomis pasakoja apie neregio 
kasdienybę. Norint sukurti to-
kį pasakojimą, iš kurio sveikam 
žmogui taptų aiškiau, ką reiškia 
būti neregiu, reikia labai daug 
pastangų.

Internautai dažnai klausi-
nėja labai praktiškų dalykų. Pa-
vyzdžiui, nueina Tomis į resto-
raną – ir kas jam perskaito me-
niu? Klausimas Tomiui patiko. 
Jis problemų restorane neturėjo 
nė karto, visuomet atsirasdavo, 
kas padeda, bet jei jau kyla toks 
klausimas...  

Tomis paskambino į 10 ka-
vinių, restoranų ir klausinėjo, 
ar jie turi meniu Brailio raštu. 
„Eeeeee... Kokį meniu? Brolio 
meniu?“ – sulaukė ir tokio klau-
simo į klausimą. Šis tyrimas bai-
gėsi taip, kaip baigiasi visi Tomio 
tyrimai. Jis iš atsakymų sumon-
tavo filmuką ir... pasismagino.  

Didžioji intriga –  
spalvos

Vienas komentatorių papra-
šė Tomio pauostyti flomasterį 
ir pasakyti, kokią mato jo spal-
vą. Toks klausimas – smūgis že-
miau juostos. Juk Tomis niekada 
nematė spalvų, jis nežino, kas tai 
yra. Vis dėlto jis žino, kokių spal-
vų yra gamtoje ir pasaulyje, ku-
riame gyvena. Žino, kad dangus 
yra mėlynas, o saulė – geltona.

Taigi priėmė ir šį iššūkį. Atsi-
sėdo prieš kamerą. Vieną po kito 
ėmė į ranką devynis įvairiaspal-
vius flomasterius, uodė jų kva-
pą, lygino su kitais pažįstamais 
kvapais – vaisių, žiedų, jūros ir 
sugebėjo atspėti kelių flomas-
terių spalvas.

Apie nekaltus aklųjų 
sapnus ir pavojingus 

eksperimentus
Žiūrovai ir klausytojai įsi-

vaizduoja, kad Tomis yra labai 
tolerantiškas, nesigėdija labai 

privačių klausimų. Iš tiesų vien 
iš užduodamų klausimų būtų ga-
lima rašyti studiją apie tai, kaip 
aklieji jaučiasi britų visuome-
nėje. Ten galima rasti visko. Štai 
klausimėlis: ar Tomis mato sa-
pnuodamas?

Vyriškis atsakė, kad nuo gi-
mimo nieko nemato, taip pat 
ir sapne. Tęsdamas pasakoji-
mą vardija kvapus, garsus, sko-
nius, prisilietimus. Žodžiu, kas 
patiriama perdien, nesitraukia 
ir naktį. 

Iš tikrųjų Tomis yra lyg gyv-
sidabris, kuriam patinka kurti 
veiksmą ir net eksperimentuoti 
(vienintelė sąlyga – nepakenkti 
kitiems). Štai kartą vyriškis nu-
sprendė supažindinti britų vi-
suomenę, kaip teisingai naudo-
tis baltąja lazdele. Pasikvietė į 
pagalbą kolegę vaizdo tinklaraš-
tininkę Džekę iš kanalo „Newsy 
News“, kuris žymus tuo, kad pa-
rodijuoja visus ir viską. Nagi, 
Džeke, užsimerk ir ženk. Kole-
gei sekėsi sunkiai. Vos po kelių 
žingsnių ji neteko orientacijos.

Tomis sukūrė daugybę fil-
mukų – kaip ruošia sumuštinį 
ar picą, kaip atsisėdo už vairo 
ir šiek tiek pavažiavo automo-
biliu (saugioje aikštelėje) ir kt. 
Vyriškis rodo, kad negalia neį-
spraudė jo į siaurus rėmus. Gali-
ma gyventi ir aklam, tiesiog daž-
niausiai viskas trunka šiek tiek 
ilgiau. Kartais – pernelyg ilgai... 
12 minučių – tiek sugaišo Tomis, 
kol pasiėmė pinigų iš bankoma-
to. Jis pats iš savo klaidų suge-
ba pasijuokti, o jei trukdo kitus 
žmones – prašo kantrybės.

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BAlIKIenė 

Mirus ilgametei Utenos rajono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkei Onutei Rastenienei nuoširdžiai užjaučiame jos šei-
mą ir artimuosius. Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba

„Bičiulystės“ redakcija

Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto (VGTU) Mechanikos fa-
kulteto studentė Edita Verbickaitė 
įgyvendina specialų projektą, ku-
riuo siekia palengvinti su ortope-
dinėmis problemomis susidūrusių 
žmonių gyvenimą. Mergina sukūrė 
analogų Lietuvoje neturinčią tech-
nologiją, leidžiančią ortopedinius 
įdėklus bei įtvarus spausdinti 3D 
spausdintuvu. Tai padės ne tik su-
trumpinti gamybos laiką ir sąnau-
das, bet ir suteiks galimybę ortope-
dinius gaminius dar labiau pritai-
kyti pacientų poreikiams.

Idėja įgyvendinti būtent šį pro-
jektą atėjo visiškai netikėtai, su 
darbo vadovu kalbantis apie ga-
na siaurą, bet skaudžią ortopedijos 

Ortopediniai įdėklai – 
3D spausdintuvu

sritį ir naujųjų technologijų pritai-
kymą joje.

„Tik 30 proc. vyresnio amžiaus 
žmonių nesiskundžia pėdų proble-
momis, viso to priežastis – blogai 
parinkta avalynė. Norint išvengti 
šių nemalonumų, reikia imtis prie-
monių dar vaikystėje. Ortopedinės 
techninės priemonės gali padėti 
pradinėse plokščiapėdystės sta-
dijose. Uždelstas gydymas ateity-
je dažnai pasireiškia didelėmis ei-
senos problemomis bei defektais. 
Norint to išvengti, būtina nešioti 
individualiai parinktą avalynę, ku-
ri koreguotų vaiko eiseną“, – pasa-
kojo VGTU studentė.

E. Verbickaitė pasakoja, kad 
dažniausia naudojami įdėklai ir 

įtvarai, kurie atitinka asmens pė-
dos dydį, bet pabrėžia, jog svarbu 
atkreipti dėmesį į tai, jog kiekvie-
nas avalynės komponentas yra in-
dividualus. Visas procesas nuo už-
sakymo iki gaminio pristatymo  
klientui užtrunka mažiausia dvi sa-
vaites. Būtent dėl to vykdant pro-
jektą buvo siekiama inovatyviai 
pritaikyti 3D spausdinimo galimy-
bes ortopedijoje ir sukurti grei-
tesnį, paprastesnį bei patogesnį 
gamybos būdą. Pasaulyje jau įro-
dyta, kad šis metodas itin veiks-
mingas – yra įmonių, kurios netgi 
ruošiasi spausdinti batus, prisitai-
kysiančius ne tik prie pėdos, bet ir 
prie visos kojos. 

„Bičiulystės“ ir VGtU inf.
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Jautrūs lyriniai atsivėrimai, poetinė 
tapyba, minimalistinė proza – tobulėjančio 

kūrybingumo raiška(atkelta iš 1 psl.)

leidinį. Tik savadarbę knygelę į 
seminarą atsivežė ir panevėžie-
tė Elena Grincevičienė. „Kiek sa-
ve prisimenu, rašau eilėraščius. 
Daug metų rašiau dienoraštį. Jo 
puslapiuose irgi nemažai poe-
zijos“, – prisistatydama plunks-
nos draugams pasakojo ji. Auto-
rės manymu, iki brandaus rinki-
nio, kuris kuo nors išsiskirtų, jos 
kūryba dar nepriaugusi, užtat ir 
nesiryžta išleisti tikros knygos. 
Tačiau, pasak G. Adomaitytės, ne 
knygos viršelis liudija jos reikš-
mę. Literatūros kritikės teigimu, 
E. Grincevičienės eilėraščiai nu-
šlifuoti, subtilūs, dainingi. Ir pa-
vadinimas prasmingas – „Kai 
prabyla tyla“.

O štai vilkaviškietę Reginą 
Mineikienę tapti lyrikos tomelio 
autore paskatino vaikai. 55-erių 
metų sukakties proga jie įteikė 
mamai netikėtą dovaną: į knyge-
lę sudėjo laikraščiuose paskelb-
tus Reginos eilėraščius, šalia jų 
atspausdino įsimintiniausių šei-
mos, giminės įvykių, susibūrimų 
nuotraukas. Moterį dovana su-
jaudino ir įkvėpė į naują knyge-
lę surinkti dar niekur neskelbtus 
eilėraščius. „Rašau, kai nesveika. 
Poezija gelbsti nuo liūdnų min-
čių. Kartais nė nepamatau, kaip 
rytas išbrėkšta“, – atviravo ji. 

Dalis naujokų prisipažino ra-
šą tik sau, „į stalčių“ ir niekam sa-
vo kūrybos nerodą. Ir be reikalo. 
Seminaro vadoves, bičiulius nu-
stebino moderni kėdainiškės Ai-
dos Tichonovos poezija, jautrūs, 
prieš 11 metų neįgalia tapusios 
ir visai kitomis akimis į gyveni-
mą pažvelgusios, kitaip jį ver-
tinti ėmusios vilnietės Svetlanos 
Rybakienės lyriniai išgyvenimai. 

Pirmą kartą į seminarą at-
važiavo ir keletas prozoje jėgas 
bandančių kūrėjų: žurnalisti-
niams tekstams pirmenybę tei-
kianti vieviškė Karolina Naprie-
nė, šakietė Vitalija Ližaitienė.

Nelengvos žanro 
paieškos

Dauguma seminaro dalyvių – 
poetinio žodžio atstovai. Tačiau 
keletas poezijai neabejingų kū-
rėjų buvo linkę išbandyti ir ki-
tus žanrus. Viena tokių – jona-
viškė Gražina Čekavičienė. Pra-
dėjusi nuo poezijos, ji pamėgino 
rašyti humoreskas (netgi išleido 
humoreskų knygelę), kuria pa-
sakas, vis prisėda prie novelių 
romano apie paprastos kaimo 
moters Kaziūnės gyvenimą. Šį-
syk literatūros kritikei G. Ado-
maitytei G. Čekavičienė pateikė 
dramą – legendą apie požeminį 
tiltą per Neries upę. Specialistės 
nuomone, kūrinys gana pasise-
kęs ir puikiausiai galėtų būti pa-
statytas bei rodomas mėgėjų fes-
tivaliuose. 

Vienu žanru savo kūrybo-
je neapsiriboja ir kitas jonaviš-
kis – Mykolas Kručas. Tai labai 
gerai įrodo į Šventąją jo atsivež-
ta nauja knyga „Pavasario žel-
menys“, kurioje sutilpo poezija 
ir proza, dainos ir humoristiniai 
kūrinėliai. Kūrėjas neslėpė keti-
nantis išmėginti dar vieną žan-
rą – rašyti dokumentinę knygą 
apie Upninkų kraštą, kuriame ir 
pats gyvena. 

Vieno žanro rėmuose neuž-
sisklendžia ir palangiškė Anelė 
Mažeivaitė. Kūrėja prisipažįsta 
greta lyrikos mėgstanti ir humo-
rą, nevengianti netgi satyros. Po-
etinį žodį, humoristinę žaismę, 
pamokomąją pasakėčių mintį 
savo kūryboje sėkmingai deri-
na ir marijampolietė Antanina 
Grigonienė. 

Poezija – tarsi tapyba
Tikriausiai ne vienas esame 

patyrę keistą jausmą, kai minti-
mis vėl ir vėl grįžtame prie per-
skaityto eilėraščio. Jis tarsi apsi-
gyvena mumyse ir nepaleidžia, 
ragina dar kartą viską apmąs-
tyti. Tai, pasak P. Žemgulytės, 
geros poezijos bruožas. Litera-
tūros kritikė priminė Rytų filo-
sofija besiremiantį haiku kūri-
mo principą: „Frazę pasakiau, 
toliau galvok pats.“ Tokiems ei-
lėraščiams drąsiai galima pri-
skirti panevėžietės Zinaidos Ju-
rėnienės poetines miniatiūras. 

Jose nėra nieko nereikalinga, o 
kūrėja ne tik geba perteikti sa-
vo požiūrį, pojūtį, bet ir „užduo-
ti namų darbų“ jį skaitysian-
tiems. Visko iki galo savo kūri-
niuose neišsako ir meilės lyrikė 
elektrėniškė Vilija Dobrovols-
kienė. Pasak P. Žemgulytės, tai 
žmogaus vedimas į mąstymą, 
ko šiandieniame skubėjime la-
bai pasigendame.

Dar ir dar kartą apmąsty-
ti perskaitytas mintis, padis-
kutuoti su jomis, skatina ir mi-
nimalistinė kaunietės Angelės 
Rudžianskaitės proza. Semina-
ro dalyvius labai sudomino ra-
teliais judančios moters gebėji-
mas skraidyti mintimis arba le-
vitacija – bandymas į savo pro-
blemą pažvelgti visiškai netikė-
tu rakursu. 

G. Adomaitytė džiaugėsi šių-
mečių seminaro dalyvių kūrybo-
je aptikusi ir nemažai tapybiškų 
posmų. S. Rybakienė eilėraštyje 
„Teismas“ tarsi nutapė biblinį 
Paskutiniojo teismo paveikslą, 
o eilėraščiuose atsiskleidęs pa-
prastas, šiltas ir jaukus R. Mi-
neikienės pasaulis priminė nai-
viąją tapybą. 

Autentika – kelias į 
originalumą

Kūryba – tai išsisakymas, at-
siskleidimas, pasidalijimas. Kar-
tais kūrėjas apie save užsimena 
vos puse lūpų, kartais – apsinuo-

gina iki sielos gelmių. Biržietė 
Danutė Balbierienė neslėpė: jai 
atsiverti labai nelengva, o vilka-
viškietė R. Mineikienė net pati 
suabejojo – ar ne per daug išsi-
pasakoja savo eilėse. 

Natūralu, kad kūryboje ne-
išvengiama asmeninių išgyve-
nimų, netgi biografinių detalių. 
Jautrų biografinį eilėraštį tar-
si sakmę ar baladę apie motiną 
ir tris jos sūnus parašė J. Girdzi-
jauskas. Pasak jo kraštietės Ja-
ninos Pranaitienės, tai – skaudi 
paties kūrėjo gyvenimo istorija. 

Biografinį eilėraštį apie par-
tizanų motinas, kurių nebuvo 
kam pagerbti, parašė kaunietė 
Birutė Gailevičienė. „Tai gyve-
nimas, kurį aš gyvenau“, – sakė 
originaliai eilėraščio skaitymą 
daina perpynusi moteris. Dar 
vieną biografinį kūrinėlį – laiš-
ką tėvui – parašė K. Naprienė. 
Jo klausantis vaizduotėje ryškė-
jo įdomios asmenybės portre-
tas, įsidėmėtini jos charakterio 
bruožai.

Išskirtinis visų šių kūrinių 
bruožas – autentika. Ji, pasak 
P. Žemgulytės, nepakenkė nė vie-
nam kūrėjui. Literatūros kritikai 
ne be reikalo ragina į kiekvieną 
reiškinį, daiktą pažvelgti savaip, 

atrasti savą išraiškos formą. Tai 
padaryti padeda originalios me-
taforos. Seminaro dalyviai įrodė, 
kad taikliai įvardyti paprasti da-
lykai visai kitaip suskamba, net-
gi sujaudina: ašara skarelės kam-
putyje prapuola (A. Grigonie-
nė), keliavimas knygomis (E. Ba-
ranauskaitė), tirštas rūkas – lyg 
rūgpienio skonis (V. Dobrovols-
kienė), mamos skausmas rypavo 
langinėj (J. Girdzijauskas), sielos 
koplyčia (L. Mockienė). 

Kartais pakanka kalbėti ne 
apibendrinimais, o savo jause-
nas perteikti konkrečiais įvar-
dijimais, kaip pasakodama apie 
vienatvę tai padarė biržietė Ri-
ta Balčiūnienė. Jos eilėse domi-
nuoja ne abstraktus medis, o uo-
sis, ne paukštis, o gegutė. Pasak 
G. Adomaitytės, ne vienišas, sa-
vo uosio neturintis žmogus taip 
neparašys... 

Kaip, įsiklausius į literatūros 
kritikių, labiau patyrusių kole-
gų įžvalgas bei pastebėjimus tai 
pavyko perteikti seminaro da-
lyviams rašant kūrinėlį apie že-
mę, galėsite įvertinti patys – ne-
trukus jie bus spausdinami „Bi-
čiulystėje“.

Aldona MIlIeŠKIenė
Autorės nuotr. 

Gintarės Adomaitytės paskaita buvo ir įdomi, ir naudinga.

Į seminarą visada susirenka ir rateliais judančių literatų būrelis.

Po rimtų paskaitų – linksmos atokvėpio minutės.

Kūrybinę stovyklą paįvairino aktoriaus Petro Venclovos poezijos skaitymai.
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