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Daugiabučių namų re-
novacija – tema, aktua-
li daugeliui šalies gyven-
tojų. Ja aktyviai domisi ir 
neįgalieji. Tačiau nors ir 
skundžiamės dėl didelių 
būstų šildymo kainų, vis 
dėlto į pastatų renovaci-
ją žvelgiame gana atsar-
giai, nerimaudami, ar iš-
galėsime už ją susimokėti, 
ar vėliau iš tikrųjų gausi-
me mažesnes sąskaitas, 
per kiek laiko atsipirks re-
novacijos išlaidos. Į šiuos 
ir kitus klausimus „Bičiu-
lystė“ paprašė atsakyti 
aplinkos viceministrę Dai-
vą MATONIENĘ.

– Daugiabučių pastatų re-
novacija pagaliau pajudėjo – 
nuo ilgai trukusių kalbų pe-
reinama prie konkrečių dar-
bų. Ar šioje programoje apsi-
sprendė dalyvauti visos šalies 
savivaldybės?Apie kokį renova-
cijos mastą galima kalbėti? 

– Galime pasidžiaugti, kad 
procesas ne tik pajudėjo, bet ir 
įsibėgėja. Su 56 savivaldybėmis 
sudarytos bendradarbiavimo su-
tartys dėl 834 investicijų planų 

Aktualus interviu Renovacijos programos sąlygos 
neįgaliesiems palankios

parengimo. Rugpjūčio 2 dienos 
duomenimis, programoje apsi-
sprendę dalyvauti 1 307 daugia-
bučių namų butų ir kitų patal-
pų savininkai. Su Būsto energi-
jos taupymo agentūra suderinti 
558 investicijų planai, paskelbti 

240 namų techninių darbo projek-
tų pirkimai, vykdomi 193 namų 
rangos darbų pirkimai. Iki šios 
dienos užbaigti 498 projektai, 104 
namuose vykdomi rangos dar-
bai. 2013 m. liepos 31 d. paskelb-
tas II kvietimas teikti paraiškas (nukelta į 5 psl.)

daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) investicijų pla-
nams rengti.

– Valstybės parama renova-
cijai – pagrindinė sąlyga, lei-
džianti įgyvendinti pastatų ap-

šiltinimo programą. Kokia ji 
šiuo metu – kokią dalį išlaidų 
padengia valstybė, kokia lieka 
gyventojams? Kaip numatyta 
finansuoti socialinių būstų re-
novaciją? 

– Visa valstybės parama su-
daro apie 50 proc. investicijų, ten-
kančių daugiabučių namų atnau-
jinimo (modernizavimo) projek-
tams įgyvendinti. Vyriausybės 
nustatyta tvarka kompensuoja-
ma 15 + 15 + 10 proc. investici-
jų, tenkančių energinį efektyvu-
mą didinančioms priemonėms – 
t.y. 15 proc. išlaidų kompensuo-
jama biudžeto arba JESSICA fon-
do lėšomis, 15 + 10 proc. – Klima-
to kaitos programos lėšomis, jei-
gu šiluminės energijos sąnaudos 

Širdies negalavimų 
mozaika

Stiprus, tvirtas, gyvenimo 
užgrūdintas V.Voitekian sveika-
ta niekada nesiskundė. Vis pasi-
džiaugdavo, kad iš „kieto molio“ 
nulipdytas – net dukart gyveni-
me jam per kojas pervažiavęs 
traktorius ir šienapjovė nė vie-

Donorystė – 
gyvybės kelias Su donoro širdim – kaip su sava

Šiek tiek daugiau nei pu-
santrų metų – tiek laiko 
vilnietis Vilgelmas Voite-
kian gyvena su donoro 
širdimi. Gyvena taip, kaip 
buvo įpratęs: dirba visus 
darbus, važinėja automo-
biliu, be vargo lipa laiptais 
ir kilnoja nemenkus svo-
rius. Po neseniai atlikto 
specialaus tyrimo, kurio 
metu minant dviratį vis 
didinamas krūvis širdžiai, 
o prietaisai nuolat fik-
suoja pulsą, kraujo spau-
dimą, daroma elektro-
kardiograma, Vilgelmas 
nudžiugo sužinojęs, jog jo 
širdis atitinka 97 proc. to-
kio pat amžiaus su savo 
širdimi gyvenančio vyro 
širdies pajėgumą.

no kaulo nesulaužė. Ir kai prieš 
porą dešimtmečių,  1992-aisiais, 
pirmą sykį pajuto širdies dūri-
mą, šio laikino sveikatos sutriki-
mo nesureikšmino – nei jam pir-
mam, nei paskutiniam širdį pa-
daigo... Juolab kad skausmai ne-
trukus liovėsi. Visai dėl kitų rū-
pesčių užsukus į polikliniką at-

likta širdies kardiograma paro-
dė, kad vyriškis yra išgyvenęs 
gana stiprų prieširdžių virpėji-
mą. Nemaloniai būsenai nesikar-
tojant, Vilgelmas net primiršo tą-
kart šiek tiek sunerimti privertu-
sią diagnozę.

Tačiau po dešimtmečio, 
2003-iaisiais, vyriškis sulaukė 

jau kur kas rimtesnio signalo – 
dėl labai didelio skausmo po šon-
kauliais atsidūrė ligoninėje. Nuo 
to laiko V.Voitekian tapo nuola-
tiniu Santariškių kardiologų pa-
cientu, bent kartą per metus tu-
rėjusiu atlikti išsamų širdies tyri-
mą. Tie tyrimai ir sudėliojo jo šir-
dies negalavimų mozaiką. Buvo 

nustatyta, kad dusuliu, nuolati-
niu prakaitavimu skųstis bepra-
dedančio vyriškio net iki 27 proc. 
sumažėjusi širdies darbo pajėgu-
mą rodanti vadinamoji širdies iš-
metimo frakcija. Šiam rodikliui 
esant mažesniam nei 50 proc. jau 
fiksuojamas širdies nepakanka-
mumas. Aptiktas ir sutrikęs šir-
dies ritmas. 

Negana to, 2006-aisiais Vil-
gelmą apniko neaiškios kilmės 
infekcija. Vyriškis prarado ape-
titą, numetė 13 kg svorio, pagel-
to jo oda, tačiau nei žarnyno, nei 
kitų organų tyrimai taip ir ne-
atskleidė šios ligos priežasties. 
Silpstančiam, gausiai prakaituo-
jančiam pacientui medikai tepa-
tarė gerti „Borjomi“ mineralinį 
vandenį ir imunitetą stiprinan-
čius vitaminus...

Vilgelmas laiko bičių, todėl 
neblogai išmano bičių produk-
tų gydomąsias galias. Nuspren-
dė išbandyti bičių pikį. Bene tris 
savaites kas vakarą prieš mie-
gą po šaukštelį gertas vandeniu 
praskiestas pikio tirpalas padėjo 
pamažu atsigauti. Tokį gydymą-
si dar papildęs kaimiška pirtimi 
Vilgelmas ėmė jausti grįžtančias 
jėgas: vėl atsirado apetitas, vyriš-
kis tvirčiau stojosi ant kojų, ėmė-
si fizinio darbo. Apie tai, kaip ši 
infekcija galėjo pakenkti ir taip 

(nukelta į 4 psl.)
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Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Apmąstymai prie 
laiptinės durų

Kas belieka žmogui, kai krūtinėje ima trūkti oro, o 
kojos tampa tarsi švininės – sunkios ir nepakeliamos? 
Galima atsakyti įvairiai: sėdėti prie deguonies aparato 
arba bent prie atdaro lango, gulėti ištiesus kojas lovo-
je ir nereginčiomis akimis spoksoti į vieną tašką lubo-
se. O gal nusileisti bent vienu aukštu žemyn ir, atsisė-
dus ant suolelio prie laiptinės durų, stebėti gyvenimą. 

Įprastinis šiokiadienis. Žmonių kieme nėra, medi-
tuoti niekas netrukdo. Namas daugiabutis – keturių 
laiptinių. Kažkada prie kiekvienos jų po langais žy-
dėjo gėlės. Šiandien tik prie vienos geltonuoja medet-
kų žiedai (jų nereikia sodinti, pačios užsisėjo), galvelę 
kelia vienas kitas šiaip žolynėlis. Tiesa, dar išliko žie-
minių jurginų kelmelis. Jis gajus – anksčiau buvo ge-
rokai didesnis, dabar tik ketvirtadalis beliko, bet žydi. 
Kažkodėl šio mini darželio mėgstama spalva – gelto-
na. Bet ir tokia graži – kaip saulė. 

Mąstau: kur pradingo gėlės po kitų laiptinių lan-
gais? Neliko darželių puoselėtojų – vienos jau kuris lai-
kas ilsisi amžinybėje, kitos pasenome ir ne mums so-
dinti, prižiūrėti gležnus augalėlius. Tiesa, kiekvienoje 
laiptinėje surastume jaunų moterų, merginų, paauglių 
mergaičių. Jaunoms kaip tik derėtų prižiūrėti rūtų dar-
želius. Bet ir rūtos dabar nebemadingos. Ir ne kiekviena 
jaunoji dar segi rūtų vainikėlį. Bet palikime tas rūtas...

Pasigendu vaikų. Gražu, kai pulkeliai jų, kaip žvir-
bliai, čirškauja kieme, važinėja dviračiais arba mėto 
kamuolį į vienintelį kieme vaikams deramą įrengi-
nį – krepšinio stovą. Bet taip būna retai ir sabonių iš 
čia besirenkančių vaikų nelabai sulauksi. Dažniausiai 
6–8 vaikinukai zulinasi taip pat prie vienintelio kieme 
išlikusio suolelio ir aptarinėdami savo problemas kei-
kiasi. Kas antrą žodį sviedžia lyg akmenį – šlykščiau-
sią keiksmažodį.

Įdomu, kokią vietą šios augančios kartos gyveni-
me užima knygos? Greičiausiai joms neskiriama de-
ramo dėmesio. Man gaila šių vaikų, kurie nepažįsta 
Tomo Sojerio, Merės Popins, Robinzono Kruzo, Smo-
ko Belju, trijų muškietininkų ir jų draugo d’Artanjano, 
kurie neklaidžioja dykumomis ir giriomis, nekeliauja į 
Lobių salą, kurie... Gal vieną kitą vardą iš paminėtųjų 
ir žinos, mat yra televizoriai ir kompiuteriai. Šiandie-
niniai vaikai jau nuo 3–4 metų pasodinami prie kom-
piuterių ir televizorių. Tėvams patogu: nesipainioja po 
kojomis, nesuka jiems galvos. 

Ar televizorius, kompiuteris – blogybės? Jokiu 
būdu ne. Progresas reikalingas visur: kultūroje, mene, 
pagaliau kasdienybėje. Tačiau negalima pamiršti ir re-
alybės. Auginame žmogų, būsimą mamą ir tėtį, pilietį, 
ateities kūrėją. „Vartotojiška kultūra primygtinai dik-
tuoja amžinos jaunystės, tobulo kūno ir antžmogiškos 
sveikatos kultą“, – rašė a. a. Jurga Ivanauskaitė. Var-
totojai reikalauja visų žemiškų gėrybių: naujausio mo-
delio mašinos, madingų drabužių, moderniai įrengto 
namo, kelionių į užsienio šalis ir kurortus ir, žinoma, 
daug daug pinigų. Ar sugebės būsimasis vartotojas pa-
siekti visa tai? Abejoju. Nepasodinęs obels, nepajusi ti-
kro obuolio skonio, kaip ir neišauginęs gėlės – neatpa-
žinsi jos tik iš kvapo. 

Čingizas Aitmatovas knygoje „Ilga kaip šimtme-
čiai diena“ rašė apie mankurtus. Skaudu apie tai kal-
bėti, bet baisu, kad mankurtizmas gali būti užkrečia-
mas, kad nematydami, kas vyksta šalia mūsų, galime 
patys tapti mankurtais. 

Išsėdėjau prie laiptinės durų porą valandų, o te-
sulaukiau tik dviejų per kiemą skubančių vaikų. Rei-
kėjo pagalbos – nunešti į konteinerį šiukšlių maiše-
lį. Paprašiau – nunešė. Neatsikalbinėjo. Gal ir netei-
si J.Ivanauskaitė toliau rašydama: „Neįgaliems, li-
goniams, seneliams vietos tokiame pasaulyje nėra“, 
gal ji klydo? Gal tik reikia ilgiau pasėdėti prie laipti-
nės durų... „Nebūtina daryti žygdarbių, visai pakan-
ka mažų dalykėlių, atliktų su didele meile“ (Motina 
Teresė).

Šilutės r:
Jau tapo tradicija, kad 

baigiantis liepai švėkš-
niškiai kartu su gausiu 
būriu svečių susirenka į 
tradicinę miestelio šven-
tę. Šiemet pasidžiaugta 
dviem sukaktimis: 510-
uoju miestelio ir 10-uoju 
švėkšniškių vyresniojo 
amžiaus žmonių šokių ko-
lektyvo „Šalna“ gimtadie-
niais. Į šventinę progra-
mą darniai įsiliejo ir ne-
įgalieji.

Gausų Švėkšnos „Dva-
ro šventės“ dalyvių būrį 
džiugino ne tik puikus 
oras, renginių gausa, bet 
ir svečių iš Vokietijos vieš-
nagė. Šventės renginiai 
prasidėjo sporto varžybo-
mis, vėliau į „Vaikų valan-
dą“ buvo pakviesti ma-
žieji, vyko naujųjų biblio-
tekos patalpų atidarymas, 
muziejuje buvo rodomas 
dokumentinis filmas apie 
1928 m. Lietuvos prezi-
dento A.Smetonos vizitą 
Švėkšnoje, eksponuojamos 
net trys fotografijų paro-
dos ir dailės mokyklos mo-
kinių baigiamieji darbai. 
Šventės dalyviams koncer-
tavo rajono meno savivei-
klininkų kolektyvai „Min-
gė“, „Lotužė“, „Šilo aidai“ 
ir „Dainoriai“, o tarptauti-
nio šokių festivalio „Šokim 
šokimėlį“ žiūrovus džiu-
gino „Šalnos“, „Rusnie-
čio“, „Vėjavos“ ir šokėjų 
iš Vokietijos pasirodymai. 
Vakare žiūrovus linksmi-
no P.Stalionis, grupė „Pa-
truliai“ ir „Kastaneda“, 
o Švėkšnos „Dvaro šven-
tę“ užbaigė įspūdingi fe-

jerverkai. 
Švėkšnos neįgaliųjų 

draugijos narės, vadovau-
jamos pirmininkės Ingri-
tos Riterienės, irgi nebuvo 
vien pasyvios šventės žiū-
rovės, o sumaniai įsitraukė 
į renginių pynę. Jos įkūrė 
darbščiųjų rankų kiemelį 
ir šventės dalyvius mokė 
įvairių rankdarbių bei flo-
ristikos subtilybių. Norin-
tieji šioje kūrybinėje dirb-
tuvėje galėjo pasigaminti 
puošnią segę ar žavų gė-
lės žiedą iš medžio, suve-
nyrinį medelį su spalvoto 
stiklo gabaliukais, susikur-
ti origami ar pasimokyti 
popieriaus sukučių (kvi-
lingo) meno. 

Kas tas kvilingas? Vis-
kas paaiškėja pamačius 
čia pat eksponuojamą iš 
susuktų siaurų spalvotų 

popieriaus juostelių su-
kurtų darbelių parodėlę. 
Šia technika galima de-
koruoti atvirukus, kur-
ti paveiksliukus ir įvai-
riausias kompozicijas. Tai 
daug kruopštumo, kantry-
bės ir knebinio reikalau-
jantis darbas. Kūrybinėje 
dirbtuvėje taip pat buvo 
mokoma, kaip rankdar-
biams panaudoti ir „na-
mines atliekas“: plastiki-
nius kiaušinių dėklus, au-
dinių atraižas, kartonines 
dėžutes ir kt. Audeklo ga-
balėlis, truputis cemento 
skiedinio ar gipso, klijų, 
dažų – ir pasigamini įman-
triausią žvakidę ar vazo-
nėlį gėlei.

Reikia visai nedaug 
– idėjų ir noro. Negalia 
nėra labai baisi, jeigu ją 
priimi tokią, kokia ji yra, 

Šilutė:

jeigu randi širdžiai mielą 
užsiėmimą ir dar gali kitą 
šio bei to pamokyti. Lai-
kas praeitin nuneša rūpes-
čius, džiaugsmus, atima ir 
duoda, kiekvieno širdin 
įnešdamas supratimą, kad 
viskas labai trapu ir nenu-
spėjama...

Švėkšnos neįgaliųjų 
draugijos narės ir jų pir-
mininkė I.Riterienė teigia, 
kad kūryba – geriausias 
vaistas nuo visų ligų, o jų 
rankos, „šokdindamos“ 
popierių, adatas, karoliu-
kus, klijus, žirkles, grąžte-
lius, dažus, gamtinę me-
džiagą ir kt., geba sukurti 
tikrus meno kūrinius. Jų 
iniciatyvos spinduliuoja 
gyvenimo džiaugsmą, ku-
riuo noriai dalijamasi ir su 
aplinkiniais.

Violeta ASTRAUSKIENĖ

 „Dvaro šventėje“ – neįgaliųjų 
kūrybinė dirbtuvė 

Vasara – pats tinka-
miausias laikas keliauti. Jį 
sumaniai išnaudoja ir Šilu-
tės rajono neįgaliųjų drau-
gija. Tik keliaudami pa-
matome ir įsitikiname, ko-
kia graži mūsų gamta, ko-
kia nuostabi šalelė Lietuva. 

Kelionių sezoną pra-
dėjome 45 draugijos narių 
5 dienų poilsine išvyka į 
Šventosios mokymo ir re-
abilitacijos centrą. Pailsėję, 
Baltijos jūros bangose jėgų 
pasisėmę sugrįžę svarstė-
me, kur toliau keliauti, juk 
vasara tokia trumpa, o ir 
oras ne visada palankus 
išvykoms. 

Draugijos pirminin-
kės Laimos Dulkytės pa-
siūlymas plačiau susipa-
žinti su Žemaitijos mieste-
liais ir apylinkėmis visiems 
patiko, tad 53 keliautojai 
ankstų rytą autobusu pa-
suko žemaičių sostinės – 
Telšių – link. O paskui ke-
liais keleliais apvažiavome 
visas žymiausias šio kraš-
to vietoves. 

Vasara įpusėjo, die-
nos darosi vėjuotos. Ta-
čiau mūsų kolektyvas nu-
sprendė surizikuoti ir laivu 
pakeliauti po Kuršių ma-
rias. Labai greitai atsirado 

Kelionės suartina, praplečia 
akiratį

45 norintieji. Diena pasitai-
kė saulėta, o silpnas vėjelis 
maloniai gaivino. Tad, nie-
ko nelaukę, sėdome į auto-
busą ir, palikę Šilutę, atsi-
dūrėme Rusnės prieplau-
koje. Ten mūsų jau laukė 
laivo kapitonas A.Dirsė. Jis 
maloniai sutiko kiekvieną 
keleivį. Plaukiant Nemu-
nu, gidą atstojęs laivo ka-
pitonas mums papasako-
jo apie besikeičiančias gy-
venvietes, vandens gyvū-
niją ir augaliją. 

Netrukus jau grožėjo-

mės Kuršių marių bango-
mis, klausėmės žuvėdrų 
klyksmo. Medžiotojų take 
laivas stabtelėjo poilsio va-
landėlei. Čia pietavome, 
ragavome kapitono žuvie-
nės, kepėme dešreles. Pas-
kui sveikinome kolektyve 
esančias 5 Onutes. Joms 
uždėjome ąžuolo lapų ir 
lauko gėlių vainikus, ku-
riuos nupynė pirmininkė 
L.Dulkytė, I.Zaleckienė ir 
A.Pocienė. Varduvinin-
kėms skyrėme ir linksmas 
kolektyvo dainas. Laive 

taip pat buvo gimtadienį 
šventusi Bronė Daukšie-
nė – jai sudainavome „Il-
giausių metų“. 

Rusnę pasiekėme tik 
pavakarį: šiek tiek pavar-
gę, įdegę, vėjo nugairinti, 
bet laimingi, sustiprėję, o 
svarbiausia – smagiai pa-
bendravę. 

Už nuostabią kelio-
nę dėkojame pirmininkei 
L.Dulkytei, o už žinias ir 
malonų bendravimą – lai-
vo kapitonui A. Dirsei.

Aldona PETKIENĖ

Kelionė Nemunu į Kuršių marias paliko daugybę įspūdžių.

Kūrybinėje dirbtuvėje netrūko norinčiųjų išmokti dailiųjų amatų.                         V. Astrauskienės nuotr.
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Kai kam vasara – poilsio me-
tas, o Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijoje verda darbas. Ne bet 
koks, o širdžiai malonus. Dar per 
ataskaitinį susirinkimą, vykusį 
balandį, rajono neįgalieji buvo 
pakviesti gausiai įsilieti į amatų 
būrelio veiklą. Norinčiųjų atsira-
do. Nuo gegužės iki pat rugpjū-
čio dailiųjų amatų dalyvius mo-
kys Vanda Butkienė. 

Kelmės rajono neįgalieji jau 
mokėsi kurti dekoratyvinius me-
delius iš karoliukų, rišti seges, 
megzti, nerti ir net gardų obuo-
lių pyragą kepti. Nors būrelio 
dalyvių skaičius dažniausiai dėl 

ligų, kitų gyvenimo aplinkybių 
kito, visiems, jį lankiusiems, la-
bai patiko jo veikla, draugiška 
atmosfera.

Šią liepą Pasvalio rajone, Bal-
siuose, buvo pradėtas minėti 25-
asis Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos jubiliejus. Artėja ir toks pat 
gražus Kelmės rajono neįgalių-
jų draugijos jubiliejus. Organi-
zacijos įsikūrė tais pačiais – 1988 
metais.

Rajono neįgaliųjų draugijos 
jubiliejus bus pažymėtas rude-
nį, tuo pat metu bus surengta 
ir amatų būrelio darbų paroda. 

Gražina RUDZIAVIČIŪTĖ

Kelmė:

Organizacijos jubiliejui 
rengiamasi iš anksto

Kelmiškės išmoko „išauginti“ puikius dekoratyvinius bonsus.

Alytaus „Artrito“ klubo įgy-
vendinami projektai „Eikime 
kartu“, „Padėk sau“ atitinka 
mūsų narių lūkesčius ir porei-
kius. Mums labai svarbu gerin-
ti bei plėsti paslaugų prieinamu-
mą neįgaliesiems. Siekiama užti-
krinti efektyvią pagalbą nariams, 
į mokymų programą įtraukiami 
įvairių sričių kvalifikuoti spe- 
cialistai. Kartu sprendžiame iš-
kilusias problemas, pasidalija-
me patirtimi. Siekiame, kad klu-
bo nariai atrastų savyje stiprybės 
įveikti sunkumus ir keistis. 

Norėdami pabūti kartu, pa-
bendrauti organizavome pažin-
tinę išvyką į Birštoną, kuriai fi-
nansavimas numatytas projek-
te „Eikime kartu“. Pagrindinis 
išvykos tikslas – susipažinti su 
kurorto gydyklomis, susitik-
ti su reabilitacijos specialistais, 
sužinoti apie gydymo gamti-
niais ištekliais naudą. Apsilankė-
me „Versmės“, „Tulpės“, „Eglės“ 
sanatorijose, susipažinome su jų 
teikiamomis paslaugomis. Vė-
liau grožėjomės pačiu kurortu. 
Birštonas labai jaukus, tvarkin-
gas miestas. Smalsiems lanky-
tojams bene įspūdingiausia vie-
ta – pažintinis Nemuno kilpų pa-
sivaikščiojimo takas. Aplankėme 
Vytauto kalną, nuo kurio atsive-
ria nuostabus vaizdas į Nemu-

ną, pasigrožėjome žinomų Lie-
tuvos skulptorių darbais, įkur-
dintais Skulptūrų take. 

Mūsų laukė labai malonus 
susitikimas su Birštono savival-
dybės neįgaliųjų draugijos pir-
mininke Julija Senavaitiene, šil-
tai mus priėmusia organizacijos 
būstinėje.Prie kavos puodelio ji 
papasakojo, kokia veikla užsii-
ma Birštono neįgalieji. Padėkoję 
už priėmimą skubėjome toliau. 
Mūsų dar laukė pažintis su „Ka-
rališkąja rezidencija“, įsikūrusia 
vieno didžiausių Lietuvoje – Ne-
muno kilpų regioninio parko šir-
dyje, šimtamečio pušyno apsup-
tyje, ant aukšto Nemuno kranto, 
tolėliau nuo Birštono miesto šur-
mulio. „Artrito“ pirmininkė Janė 
Rinkevičienė iš anksto buvo su-
sitarusi dėl šio mūsų vizito. Su-
sipažinome su čia teikiamomis 
paslaugomis, jų kainomis, gyve-
nimo sąlygomis. Nuostabi vieta, 
puikus poilsis. 

Kupini patirtų įspūdžių sku-
bėjome į savo gimtąjį miestą 
Alytų. 

Prieš keletą metų pradėję 
vykdyti projektus, vis dar eina-
me kartu. Ir mus vis dar vienija 
šūkis „Ko vienas negaliu, kartu 
mes galim viską“. 

Romutė UDRAKIENĖ
Autorės nuotr.

Kartu mes galim viską...

Ir kokių įdomių istorijų ku-
pini žmonių gyvenimai! 

Nors ir kaip stengtumeisi, jų visų 
neužrašysi, neišpasakosi. Antra 
vertus, kol žmogus gyvas, tos 
jo istorijos neužbaigtos, nors ir 
skubame teigti: „Tas laimingas, 
anas ne.“ Skubame ir dažnai ne-
pataikome, nes jose vienon gre-
ton rikiuojasi ir laimė, ir meilė, 
ir skausmas, fizinės bei dvasi-
nės netektys. Daugeliu požiūrių 
mes mintyse jas taikome ir sau: 
jei dar taip nebuvo, tai gal bus? 
Kaip tokiu ar kitokiu atveju pa-
sielgtume?

Taigi tas istorijas užrašinėti ir 
skaityti verta. Jau vien dėl to, kad 
dažnam mūsų trūksta nuovokos, 
iš ko susikomponuoja ta visų 
taip trokštama gyvenimo laimė.

Štai kokią graudžiai sen-
timentalią istoriją papasakojo 
30-metis Eidvilas.

Su broliu Aidu esame dau-
giau nei broliai. Esame 

dvyniai. Manau, jog toks apibū-
dinimas tikrai tinka tiems, kurie 
dalijosi gyvybines jėgas dar mo-
tinos įsčiose, kartu išvydo pasau-
lio šviesą. Nors turime ir jaunes-
nę sesutę Pauliną, jaučiame, kad 
mus abu sieja kažkokie išskirti-
niai saitai. Net nebūdami vienas 
šalia kito, mes kažkaip „žino-
me“, kada kuriam blogai, liūd- 
na. Nuo mažumės jaučiame bū-
tinybę vienas kitam padėti. Jau-
čiame per nuotolį! Kas tai? Ma-
nau, jog tai kažkoks prigimtinis 
dvasinis bendrumas, padalytas 
dviem kūnams.

Deja, dabar mes jau žinome, 
jog ir tomis pačiomis minutėmis 
gimusiems likimas spėja skirtin-
gai padalyti savo dovanas. Nors 
išoriškai mes panašūs, Aidui, 
kaip pirmajam „laužusiam var-
tus į saulę“, savo kūneliu teko 
įveikti kažkokius nelengvus ke-
blumus, kurie vėliau buvo įvar-
dyti „gimdymo trauma“. Jis ne-
valdė kojų. Užaugo neįgaliojo 
rateliuose. Tai didžiausias mūsų 
šeimos skausmas.

Iš tikrųjų sunku, kai, vos 
įgijęs šiokį tokį aplinkos 

supratimą, pradedi suvokti, jog 
šalia tavęs yra kažkoks „kitoks“ 
vaikelis, kuriam nepažįstamas 
pirmuosius žingsnius mėginan-
čių žengti kojelių trepsenimas, 
bėgiojimas, laipiojimas, kad jis 
negali be kitų pagalbos pasiekti 
net savo mėgstamų žaislų, da-
lyvauti vaikus taip viliojančiuo-
se judriuose žaidimuose.

Tačiau likimas, nuskriaudęs 
mano broliuką pačiame gyve-
nimo priešaušryje, kai ko jam 
davė daugiau nei man. Aidukas 
anksti (pirmiau už mane!) pradė-
jo aiškiai tarti žodžius, greičiau 
viską įsidėmėdavo, išlaikyda-
vo atmintyje. Nuo vaikystės la-
bai pamėgo knygas. Dabar jis ne 
tik jas skaito, bet ir pats rašo no-
veles, apsakymus, kartais ir gan 
šmaikščias humoreskas. Tie su-
gebėjimai gerokai praskaidrino 
teigiamų emocijų šykštinčią jo 
kasdienybę.

Bet visa tai atėjo su me-
tais. O vaikystėje broliu-

„Norėjau būti jo vietoje“
ko negalia sunkiai slėgė man šir-
dį. Kartais pagalvodavau, kad ją 
man spaudžia labiau nei suau-
gusiesiems. Kodėl – supratau jau 
pats užaugęs. Suaugusieji, suvo-
kę situaciją, greičiau susitaiko su 
neišvengiama realybe. O vaikas? 
Jis tiki, kad ta bėda vieną dieną 
kažkur dings. Atsimenu, vos pa-
kirdęs ryte, skubėdavau prie Ai-
duko lovelės, vildamasis išvysti 
kokius nors per naktį įvykusius 
pasikeitimus: štai iškelsiu jį iš 
lovutės, pastatysiu ant kojelių ir 
spruksime abu kuo greičiau kie-
mo vaikams parodyti siurprizą! 
Tačiau taip laukiami stebuklai 
nesirodė.

Be to, suaugę žmonės, mano 
galva, jau yra kiek pamiršę, ką 
reiškia vaikui judrūs žaidimai. 
O aš tą supratau labai gerai, nes 
žaidžiau šalia jo. Net ir labiau-
siai įsitraukęs į žaidimą aš rasda-
vau minutę pribėgti prie jo, kuo 
linksmiau nupasakoti žaidimo 
eigą, rezultatus, kad jis irgi jaus-
tųsi lyg tų žaidimų dalyvis. At-
simenu, kaip džiaugsmingai su-
spurdėdavo mano širdis, kai kar-
tais išgirsdavau jo skardų juoką 
man kur nors laimėjus ar kam 
nors patekus į juokingą situaciją.
Tai buvo ženklas, jog jis akimir-
kai pamiršo savo negalią, įsijau-
tė į žaidimą. Kartais man pasi-
rodydavo, jog tokiais atvejais jis 
net krutina savo nejudrias koje-
les. Bet taip būdavo retai. Daž-
niausiai jis sėdėdavo savo rate-
liuose tylus ir liūdnas.

Gyvenome mes daugia-
bučio namo pirmame 

aukšte. Tėvelis pasirūpino, kad 
su ratukais būtų galima įvažiuo-
ti tiesiai į verandą. Per ją aš ir 
pargabendavau savo broliuką 
namo. Mums į pagalbą visuo-
met skubėdavo ir draugai. Daž-
nai galvodavau, jog augant jam 
širdelėje darosi vis sunkiau, nes 
su metais didėja ir savo bėdos 
suvokimas. Stengdavausi įsi-
vaizduoti save jo vietoje. Kaip 
jis jaučiasi?

Kartą, kai į aikštelę atėjęs tė-
velis paėmė Aiduką ant rankų 
sakydamas, jog jam jau laikas 
valgyti ir miegoti, aš atsisėdau į 
jo ratukus. Ir staiga man kilo di-
delis noras kuo realiau pajusti 
broliuko negalią.

– Pririškite mane prie veži-
mėlio taip, kad aš negalėčiau iš-
silaisvinti! – paprašiau vaikų.

Jiems tai pasirodė linksma 
pramoga. Mergaitės tuoj pasiū-
lė savo šokdynių virveles. Vai-
kai tvirtai pririšo mano liemenį, 
kojas. Nors rankos buvo laisvos, 
virvelių mazgai buvo sumegz-
ti vežimėlio apačioje, kad aš jų 
nepasiekčiau, be pagalbos neiš-
silaisvinčiau.

Kiek su manimi pažaidę, pa-
vėžinę, draugai jau norėjo tuos 
pančius nuimti. Bet, visų nuosta-
bai, aš liepiau to nedaryti, palik-
ti mane ir eiti namo. Vaikai kiek 
nustebo, bet, matyt, pagalvojo, 
jog aš sumaniau kokį gudrų išsi-
laisvinimo būdą, ir visi išsilakstė.

Nežinau, kiek laiko aš sė-
dėjau toje ratelių nelais-

vėje, bet gerai menu, ką tada vie-
nišas, be pagalbos jaučiau. Buvo 
išties baisu. „Štai taip mano bro-
liukas sėdės visą gyvenimą! O 
juk ateis metas, kai šalia neliks 
artimųjų. Kaip tada?“ – mąs-
čiau susisielojęs, nejausdamas, 
kaip tie liūdni apmąstymai teki-
na skruostais ašaras. Kojos nu-
tirpo, bet pagalbos nesišaukiau: 
tą bejėgiškumą norėjau jausti 
kuo ilgiau, įsitikinti, ar aš ištver-
čiau… Girdėjau, kaip pro langą 
mama mane šaukia pietų. Neat-
siliepiau. Sėdėjau, mąsčiau ir… 
verkiau.

Pagaliau į kiemą išėjo manęs 
ieškoti tėvelis. Nustebintas to, ką 
pamatė, jis paklausė, kas iš ma-
nęs taip pasityčiojo? Kodėl nesi-
šaukiu pagalbos? 

– Nesityčiojo niekas… Aš 
pats vaikų paprašiau taip mane 
pririšti, – pasakiau.

Tėtis kurį laiką žvelgė į mano 
ašarotą veidą. Atrodo, jis supra-
to. Daugiau nieko manęs ne-
klausinėjo. Nuleidęs akis atri-
šinėjo virveles. Paskui pabučia-
vo į viršugalvį, paėmęs už ran-
kos padėjo atsistoti, kita ranka 
paėmė ratukus ir prilaikydamas 
nusivedė mane namo. Prisime-
nu, jis neatsakė ir į mamos klau-
simą, kur mane rado. Tik… kai 
kitą kartą, man vežant Aiduką į 
kiemą, ji skubėjo kažką primin-
ti, tėtis pasakė:

– Būk rami. Jis supranta ir 
daro kur kas daugiau, nei mes 
jam prisakome. Matyt, kai Die-
vas siunčia bėdą, tai į kitų šei-
mos vaikų širdis nuo mažumės 
įdeda daugiau gerumo, atjau-
tos. Manau, mūsų vaikai nieka-
da gyvenime nepakels rankos 
prieš silpnesnį.

Su kiekviena bėda ar skaus-
mu žmonės apsipranta. 

Apsipratome ir mes. Neturėda-
mi lėšų galimai Aiduko opera-
cijai, patys stengėmės jo dalią 
lengvinti kiek begalėdami. Abu 
gana gerai mokėmės netoliese 
esančioje mokykloje. Kai baigė-
me vidurinę, mums jau buvo be-
veik po 18. Tą vasarą Aidas gavo 
nemokamą kelialapį į sanatori-
ją. Sugraibę pinigėlių, su juo Pa-
langon išsiruošėme visa šeima. 
Džiaugėmės galėdami parodyti 
Aidui jūrą. Sukibę rankomis, su 
tėvu nešėme jį į vandenį, maudė-
me. Pirmą kartą visu kūnu paju-
tęs gaivią bangų mūšą jis krykš-
tavo kaip mažas. Irdamasis vien 
rankomis, jis net pramoko plauk-
ti. Matėme, kokį jam tai teikė ma-
lonumą. Turbūt to niekada nepa-
jus sveikas žmogus!

Tada Palangoje poilsiavo ir 
pažįstama šeima su savo gražuo-
le 18-mete dukra, kuri dar devin-
toje tos pačios mokyklos klasėje 
buvo „įkritusi man į širdį“. Kar-
tu su Vajone vaikščiojome pa-
plūdimiais, maudėmės, toje pa-
čioje sanatorijoje maitinomės. Ži-
noma, aš tuo labai džiaugiausi: 
įsimylėjusiam vaikinui kasdien 
matyti žavinčią merginą – dide-
lė laimė. Tokia didelė, kad man  

Neišgalvotos istorijos

(nukelta į 7 psl.)

G. Rudziavičiūtės nuotr. 

„Artrito“ klubo nariai viešėjo Birštono kurorte.
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Psichologo
patarimai

Ekstremali situacija be panikos? Įmanoma!

Panika – tai staigus noras 
pabėgti ir slėptis, kurį sąlygoja 
mąstymą „paralyžiuojanti“ bai-
mė. Paniką gali sukelti reali ar 
įsivaizduojama grėsmė sveika-
tai ar gyvybei. Pavyzdžiui, kokio-
je nors uždaroje erdvėje yra daug 
žmonių. Staiga kažkas ima šauk-
ti: „Gaisras! Degam!“ Jeigu iš tiesų 
patalpoje dar ir dūmelis pasirodo 
arba pakvimpa degėsiais, ką dau-
gelis darys? Ieškos gaisro šaltinio, 
kad išsiaiškintų, kas dega, ir kartu 
imsis organizuoti evakuaciją iš pa-
talpos? Ar vis dėlto be jokios tvar-
kos puls prie išėjimo, susidarys 
spūstis ir, blogiausiu atveju, bus 
sutryptas bet kuris pargriuvęs? 
Deja, dažnesnis pastarasis varian-
tas, nes ne tik suvokiama grėsmė, 

bet ir užvaldė panika. 
Antra sąlyga kilti panikai – in-

formacijos apie susidariusią padėtį 
trūkumas. Paprastai pradžioje sun-
ku suvokti, kas dega, kur dega ir 
pan. Nežinomybė kelia žmogui 
stresą, nes, kai nežinai, kas vyksta, 
sunku ieškoti išeičių iš situacijos, 

Susidūrus su pavojumi, yra 
skiriamos dvi rekomenduotinos 
elgesio strategijos: 

a) ramybės išsaugojimas ir lau-
kimas, kol situacija išsispręs ar bus 
išspręsta; 

b) situacijos sprendimas, išei-
čių ieškojimas. 

Pirmas variantas – saugesnis, 
tačiau antrasis suteikia galimybę 
pačiam kontroliuoti situaciją.

Vis dėlto, kaip išsaugoti ramy-
bę ir nepasiduoti panikai? Sakoma, 
kad panikuoja tas, kuris net teo-
riškai nežino, kaip elgtis ekstre-
malioje situacijoje. Ne veltui prieš 
kiekvieną skrydį keleiviai yra ins-
truktuojami apie tai, kaip naudo-
tis gelbėjimosi liemenėmis ir de-
guonies kaukėmis, kur yra avari-
niai išėjimai. Tačiau vienos oro lini-
jų bendrovės atlikto tyrimo rezul-
tatai nuliūdino, nes tik 20 proc. ke-
leivių, praėjus valandai po instruk-
tažo, galėjo tiksliai atkartoti nuro-
dymus, 40 proc. prisiminė tik es-
minius dalykus ir tiek pat procentų 
prisipažino negirdėję instruktažo, 
nes: kalbėjosi su bendrakeleiviu, 
buvo užsiėmę vaiku, siuntė žinu-
tes, „taip bijojo, kad nieko negirdė-
jo“, ir t.t. O jeigu dar atsižvelgtume 
į tai, kad, realiai iškilus pavojui, ke-
leivius apimtų stresas ar net pani-
ka, tai ar daug beliktų tokių, kurie 
galėtų patys apsirūpinti deguoni-
mi ir liemenėmis?..

Nelaimingų atsitikimų anali-
zė rodo, kad daugelio tragiškų pa-
darinių būtų buvę galima išveng-
ti, jei žmonės būtų nors kiek pasi-
ruošę tokioms situacijoms. Ruoš-

damiesi į kelionę, nesvarbu, ar va-
žiuotume tik iki kaimo, ar į greti-
mą šalį, kiekvienas įsidedame už-
kandžių ir kitų reikalingų daiktų. 
Tačiau ar dėdamiesi daiktus pa-
galvojame apie nenumatytas eks-
tremalias situacijas, į kurias teoriš-
kai galime patekti? O juk yra žmo-
nių, kurie žiemą bagažinėje vežio-
jasi kastuvą, jei netyčia užklimptų, 
ir šiltą pledą, jei tektų vėsiu oru 
laukti pagalbos... Ir tikrai ne kie-
kvienas iš mūsų moka suteikti pir-
mąją pagalbą.

Medikai, gaisrininkai, polici-
ninkai – tai žmonės, turintys ge-
rokai daugiau žinių apie ekstrema-
lias situacijas ir jų valdymą. Prirei-
kus jie greičiausiai neprarastų sa-
vikontrolės, nepultų į paniką, bet 
imtųsi tikslingų veiksmų situacijai 
spręsti. Tik ar visuomet, iškilus pa-
vojui, šalia mūsų atsiras medikas 
ar gaisrininkas? 

Todėl ekstremaliose situacijo-
se pirmiausia tenka pasikliauti pa-
čiu savimi. Kai svarbi kiekviena se-
kundė, išsigelbėti galima jau vien 
žinant, ką galima ir ko negalima 
daryti, susiklosčius tokioms aplin-
kybėms. Ar kiekvienas žino, kad, 
kilus gaisrui ir patalpai prisipil-
džius dūmų, iš patalpos evakuo-
tis saugiausia prigludus kuo ar-
čiau žemės ar šliaužiant, užsiden-
gus nosį ir burną drėgnu audeklu?

Dažnai ekstremaliose situacijo-
se reikia veikti žaibiškai, nes nuo to 
gali priklausyti tiek jūsų, tiek kitų 
žmonių gyvybė. Pirmos akimirkos 
labai svarbios, todėl reikia steng-
tis neprarasti savikontrolės ir ne-
pradėti panikuoti, nes būtent šiuo 
momentu dar galima kažką dary-
ti, nuo ko priklausys galimybė išsi-
gelbėti. Pirmiausia reikia pašalin-
ti grėsmės objektą, o jei to pada-
ryti neįmanoma, stengtis apsisau-
goti. Pavyzdžiui, prasidėjusios au-
dros „nuraminti“ negalime, tačiau 

galime uždaryti langus, nepalikti 
skersvėjų, aplink namus surinkti 
lengvus daiktus arba juos pritvir-
tinti, pasirūpinti degtukais ir žva-
kėmis, išjungti kuo daugiau elek-
tros prietaisų.

Todėl ruošiantis bet kokiai iš-
vykai, kelionei ar ekstremaliam 
potyriui, patartina surinkti in-
formaciją apie galimus pavojus 
ir numatyti veiksmus, kurių rei-
kėtų imtis, jei kiltų grėsmė svei-
katai ar gyvybei. Ir, žinoma, pasi-
kartoti pirmosios pagalbos teiki-
mo principus.

Patyrę keliautojai išskiria tris 
pagrindines taisykles: pabandyti 
numatyti galimus pavojus; steng-
tis išvengti pavojaus; prireikus – 
ryžtingai veikti.

Yra ir dar dvi nerašytos taisy-
klės, kurias patvirtina pateikia-
mas pavyzdys. 2009 m. tarptauti-
nė mokslininkų grupė pirmą kartą 
atliko tyrimą, kuriuo siekta išsiaiš-
kinti, kodėl Evereste, aukščiausioje 
pasaulio viršūnėje, žūva tiek žmo-
nių. Pirminės tyrimo išvados nu-
stebino, nes paaiškėjo, kad pagrin-
dinė mirčių priežastis – ne sniego 
lavinos ar pneumonija, kaip buvo 
manyta. Visų pirma, dauguma žu-
vusių alpinistų būdavo pervargę. 
Antra, nelaimingi atsitikimai įvyk-
davo tą pačią arba kitą dieną, kai, 
įveikę kalną, alpinistai leisdavosi 
žemyn. Taigi iš šių pastebėjimų ky-
lančios taisyklės: 1) pavargai – pa-
ilsėk (pavargusiam žmogui sun-
kiau koncentruoti dėmesį ekstre-
malioje situacijoje); 2) prisiminti, 
kad kelionė baigiasi tik tada, kai 
pasiekiamas tas taškas, iš kurio ji 
prasidėjo. Tad jeigu tikslas – nu-
plaukti į ežero vidurį, tai atsipa-
laiduoti reikėtų ne pasiekus vidu-
rį, o tik parplaukus atgal į krantą.

Stengtis išsaugoti ramybę – gy-
vybiškai svarbu. Tačiau kaip tai pa-
daryti? Visų pirma būtina stengtis 

kontroliuoti mintis. Mintys: „Siau-
bas, galas man, viskas!“ greičiau-
siai prie to ir prives, todėl geriau: 1) 
sutelkti dėmesį į tai, kas vyksta čia 
ir dabar, negalvojant apie tai, kas 
bus toliau: „Esu vandenyje, ma-
tau krantą, turiu plaukti, plaukiu, 
kvėpuoju ramiai, plaukiu“ ir pan.; 
2) motyvuoti ir palaikyti save psi-
chologiškai: „Aš galiu, man užteks 
jėgų, šaunuolis, taip ir toliau...“

Jeigu situacija tokia, kad pa-
čiam gelbėtis nėra galimybių ir 
reikia laukti pagalbos, būtina susi-
rasti kuo saugesnę vietą ir vėlgi – 
stengtis nusiraminti. Tokiu atveju 
pravartūs raumenų atpalaidavi-
mo ir kvėpavimo sureguliavimo 
pratimai, kurie sumažina įtampą. 
Reikia sulenkti abi rankas per al-
kūnes ir stipriai sugniaužti kumš-
čius. Sutelkti dėmesį į jaučiamą 
įtampą raumenyse ir suskaičiuoti 
iki 5. Tuomet atpalaiduoti rankas. 
Pajusti, kaip jos atsipalaiduoja ir 
jaučiama maloni šiluma. Raume-
nų atpalaidavimas sumažins tiek 
fizinę, tiek psichologinę įtampą. 
Norint normalizuoti kvėpavimą, 
reikia įkvėpti (2 sekundės), sulai-
kyti kvėpavimą (dar 2 sekundės) ir 
iškvėpti (3 sekundės). Tai pakarto-
ti 3–5 kartus. Panikos atveju nere-
komenduojamas ypač gilus ir kur 
kas ilgesnis už įkvėpimą iškvėpi-
mas, kad nesukeltume hiperven-
tiliacijos.

Jei pagalbos tektų laukti daug 
ilgiau, patariama užsiimti kryp-
tinga protine veikla – dauginti 
dviženklius skaičius, kurti eilėraš-
čius ir pan. To reikia, kad vėl nesu-
grįžtume prie bauginančių minčių 
ir sunkiai valdomo nerimo.

Žinojimas, kaip geriausia elg-
tis kritinėje situacijoje, gali tapti 
tuo vieninteliu „šiaudu“, už kurio 
griebsimės, ištikus nelaimei. 

Laura BRATIKAITĖ-
ČEKANAUSKIENĖ

Psichologė 

Sakoma, kad mūsų elgesį 
valdo ne auklėjimas, o pri-
gimtis. Šį teiginį ypač patvir-
tina žmogaus elgesys ekstre-
maliose situacijose. Statistika 
teigia, kad tokiu atveju net 
90 proc. žmonių apima pa-
nika ir tik 10 proc. jų pavyks-
ta išsaugoti ramybę, greitai 
ir ryžtingai veikti. Būtent šie 
10 proc. ir yra tie „laimingie-
ji“, kuriems pavyksta išsigel-
bėti net ir beviltiškiausiose si-
tuacijose.

jau negaluojančiai jo širdžiai, per 
daug nemąstė. Džiaugėsi išsiva-
davęs iš jos gniaužtų, vėl grįžęs 
į įprastą gyvenimą. 

2010-ieji parodė, kad rimti ne-
galavimai be pėdsakų nepraeina 
– vyriškis vėl pradėjo dusti. Kuo 
toliau, tuo ryškesnis buvo jo šir-
dies nepakankamumas, širdies 
išmetimo frakcijos rodiklis nu-
krito iki 12 proc. Gydytojų konsi-
liumo paskirti vaistai dusulį ku-
riam laikui numalšino, tačiau ge-
romis ateities prognozėmis me-
dikai Vilgelmo neramino ir įrašė 
į širdies persodinimo laukiančių 
recipientų eilę.

Šokas – susimąstyti 
skatinanti būsena

2012 metų sausio 9-osios pa-
vakarę pradėjusius rutuliotis įvy-
kius Vilgelmas pamena minučių 
tikslumu. Vienas namuose buvęs 
vyriškis tąkart jokių staigmenų 
nesitikėjo. Juolab nelaukė San-
tariškių medikų skambučio. Ta-
čiau 17 val. 50 min. sučirškė te-
lefonas. Balsas ragelyje pranešė, 
jog atsirado panaši į jam reika-
lingą donoro širdis ir jis turi ap-
sispręsti, ar ryšis transplantacijai. 
Laiko nėra daug. 22 val. 30 min. 
turi būti pradėta operacija.

Netikėtas skambutis prilygo 
momentiniam šokui. Vilgelmas 

prisimena greitai atgavęs dva-
sinę pusiausvyrą ir pažadėjęs 
per valandą pranešti apie savo 
sprendimą. Apmąstymams tiek 
laiko nė neprireikė. Vyras ge-
rai suprato – kito kelio nėra. Vis 
stiprėjantis dusulys pasiglemžė 
normalų miegą, poilsį. Medikai 
buvo nustatę, kad gerokai padi-
dėjusi jo širdis jau ne „pumpavo“ 
kraują, o tik vibravo, sunyko da-
lis raumens. Tyrimai parodė, kad 
Vilgelmo „varikliukas“ dirba ne-
ritmiškai, kaskart kokiom 4 se-
kundėm vis stabtelėdamas pail-
sėti. Kiek dar beištvertų? 

Medikai bandė palengvinti 
vyriškio savijautą – įstatė defibri-
liatorių. Tačiau ir jis ne ką tepa-
gelbėjo. Gal net atvirkščiai – šis 
prietaisėlis Vilgelmui sukėlė ne-
mažai nerimo, netgi šoką. Nors 
tiesioginė defibriliatoriaus pa-
skirtis ir yra sukelti šoką – smū-
ginį impulsą, turintį „užvesti“, 
priversti vėl plakti sustojusią šir-
dį, tai, ką pasakoja pajutęs Vil-
gelmas, šių „nurodymų“ tikrai 
neatitiko. 

Pirmą kartą defibriliatoriaus 
veikimą V.Voitekianas pajuto na-
muose, taisydamas duris. Paka-
ko pasilenkus padirbėti su dilde, 
kai vyriškį nutvilkė tarsi aukšto-
sios įtampos smūgis. Tąkart pa-
manė, kad gal kliudė kur nors 

šalia durų einantį elektros lai-
dą, nors ne kartą gyvenime pa-
našiose situacijose „per pirštus 
gavęs“ vyriškis galėjo palyginti 
– šįkart patirtasis buvo nepaly-
ginamai stipresnis. 

Antrąją „žaibo iškrovą“ Vil-
gelmas patyrė, kai padėjo žentui 
taisyti automobilį. Ir tąkart už-
teko tik pasilenkti ir per kairią-
ją krūtinės pusę dešiniojo žasto 
link tarsi žaibas nuėjo. Po 10–15 
minučių šokas pasikartojo, o jau 
paskui skausmo pliūpsniai ėmė 
atakuoti kas 3 sekundės. Vyriš-
kis prisimena, jog norėjosi išplėš-
ti defibriliatorių, kad tik liautų-
si nepakeliamas skausmas. Ži-
noma, to nepadarė, tik paprašė, 
kad žentas kuo skubiau iškvies-
tų greitąją pagalbą. 

Medikams perprograma-
vus defibriliatorių, šoko būse-
nos prietaisas daugiau nebesu-
kėlė. Vilgelmas tik sužinojo, kad 
jis sureagavo ne dėl širdies ritmo 
sutrikimo, o dėl prieširdžių vir-
pėjimo. Po nepilnų trijų mėnesių 
vyriškis sulaukė kvietimo širdies 
transplantacijai. 

Širdis „užsivedė“ be 
problemų

Širdies persodinimo operaci-
ja užtruko 5 val. 20 min. Ją atli-
ko kardiochirurgų Virgilijaus Ta-

ručio ir Kęstučio Ručinsko vado-
vaujama medikų brigada. Širdis 
„užsivedė“ be problemų. 

Po operacijos Vilgelmo sa-
vijauta buvo gera – nejuto jokio 
skausmo ar silpnumo, tik tarsi 
koks sunkus šarvas slėgė krūti-
nę. Tačiau pamažu tai praėjo, o 
sužinojęs, kad širdies išmetimo 
frakcija pasiekė 60 proc. rodiklį, 
dar geriau pasijuto. Antrą parą 
jau pradėjo valgyti, trečią – atsi-
sėdo lovoje, atsistojo. 

Deja, gerą sveikimo pradžią 
kuriam laikui sutrikdė... peršali-
mas. Kosėti pradėjęs Vilgelmas 
buvo ne juokais sunerimęs – už-
degimo procesas organizme, 
aukšta temperatūra galėjo tap-
ti persodintos širdies atmetimo 
priežastimi. Tačiau daug karš-
tos čiobrelių arbatos „apramino“ 
temperatūrą, o kosulį jau Valki-
ninkų sanatorijoje galutinai įvei-
kė bičių pikis ir grynas pušyno 
oras. Į namus V.Voitekianas grį-
žo kuo puikiausiai besijausda-
mas. Po mėnesio jis jau vairavo 
automobilį, dar po dviejų – dal-
giu pjovė žolę.

Pavojus visada šalia
Organų transplantaciją pa-

tyrusius žmones medikai pri-
žiūri visą likusį gyvenimą. Kas 
pusmetis jiems atliekama biop-

sija – taip stebima, ar persodin-
tam organui negresia atmetimo 
pavojus. Nuolat daromos širdies 
echoskopijos padeda reguliuoti 
imunitetą slopinančių vaistų do-
zes. Vilgelmas džiaugiasi, kad 
kasdien privaloma išgerti vaistų 
sauja kaskart vis mažėja. 

Tiesa, paskutinis imunosu-
presantų sumažinimas buvo pri-
verstinis ir iki šiol keliantis ne-
menką rūpestį. Pernai rugpjū-
tį Vilhelmui į koją įsisiurbė Lai-
mo liga užsikrėtusi erkė. Pačios 
erkės vyriškis nė nepastebėjo. 
Jo dėmesį patraukė tik mėlyna 
dėmė ant kojos, paskui – atsira-
dęs gumbelis. Iš pradžių Vilgel-
mas pamanė, kad tai dėl trūku-
sios kraujagyslės, ir laukė, kol 
praeis savaime. Daugiau ne-
rimo sukėlė atsiradęs gumbe-
lis. Nors vyras tai rodė ne vie-
nam medikui, niekas rimtai ne-
reagavo. Kad tai galėjo būti er-
kės įkandimas, įtarta tik šiemet 
kovo mėnesį. 

Laimo ligos gydymas neį-
manomas be stiprių antibiotikų. 
V.Voitekian jau sugėrė 4 jų kur-
sus, tačiau atlikti tyrimai nenu-
džiugino – antikūnai neišsivalė... 
Kol kas padarė pertrauką. Ką to-
liau patars medikai, Vilgelmas 
nežino, tačiau viliasi, kad stiprus 
jo organizmas, be priekaištų dir-
banti persodinta donoro širdis 
išvaduos ir iš šio pavojaus. 

Aldona DELTUVAITĖ

Su donoro širdim – kaip su sava(atkelta iš 1 psl.)
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Šakių laikraštis „Valsčius“ informavo apie šešių Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Šakių rajono filialo narių ir vie-
no iš šeimos narių poilsį stovyklavietėje „Zelva“ netoli Vievio.

Viešėjo Baltarusijoje
Kretingos dienos veiklos neįgalių žmonių teatro trupė „Ieš-
kotojai“ ir juos lydintys darbuotojai dalyvavo Baltarusijoje su-
rengtame tarptautiniame integracijos meno festivalyje „Už-
dek savo žvaigždę“. Apie tai informavo laikraštis „Pajūrio 
naujienos“.

Kretingiškiai šiame rengi-
nyje, vykusiame gretimos ša-
lies sostinės Minsko MAZ kul-
tūros namuose bei Minsko sri-
ties Rakovo kaimo sporto-svei-
katingumo bazėje „Galaktika“, 
parodė savo sukurtą alternaty-
vaus teatro meninę improviza-
ciją „Kelionė keturiomis stichi-
jomis“, kuri paliko labai gerą 
įspūdį kitiems projekto daly-
viams. Ši viešnagė surengta pa-
gal Europos Sąjungos finansuo-
jamą bendradarbiavimo pro-
jektą „Neįgalių žmonių gyve-

nimo kokybės gerinimas per 
glaudų bendradarbiavimą“, 
kuriame dalyvauja 3 šalys – 
Lietuva, Latvija ir Baltarusija. 

Festivalyje kretingiškiai 
kartu su kitais dalyviais iš šių 
trijų šalių turėjo galimybę pa-
bendrauti su jų neįgalaus jau-
nimo grupėmis, susipažinti su 
kaimynės Baltarusijos kultūra 
bei tradicijomis. Taip pat 3 vieš-
nagės dienas šios šalies specia-
listų padedami jie mokėsi nau-
jų užsiėmimų bei technikos ga-
limybių. 

Šioje stovykloje regėjimo 
negalią turintys žmonės atos-
togauja kasmet, juolab kad čia 
vyksta įvairūs renginiai. Ša-
kiečiai aktyviai dalyvavo spor-
to šventėje. Jie rungėsi bėgi-
mo, šaudymo, šaškių varžy-
bose, baudų mėtymo ir kitose 
rungtyse.

Penkias diena „Zelvos“ sto-
vyklavietėje veikė respublikinė 
stovykla „Kūno kalbos moky-
mas“, kurią organizavo LASS. 
Buvo surengtas ir Talentų vaka-

ras, kurio metu aklieji bei silp-
naregiai dainavo, deklamavo, 
grojo. Koncerto metu buvo pri-
statyta pasaka „Eglė – žalčių ka-
ralienė“, vyravo šokio menas.

LASS Šakių rajono filialo 
nariams 10 dienų poilsis nie-
ko nekainavo, susimokėti tu-
rėjo tik šeimos narys. Pasak so-
cialinės darbuotojos, lėšų buvo 
gauta iš savivaldybės Visuome-
nės sveikatos rėmimo specialio-
sios programos pagal pateiktą 
projektą.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Prie Zelvos ežero

Stengiasi įveikti 
aplinkinių baimę

Kuršėnuose, Lauryno Ivinskio aikštėje, Dienos centro sutrikusio 
intelekto asmenims gyventojai ir jiems padedantys savanoriai 
pristatė performansą „Žirklės ir elektra“. Pasak straipsnį apie 
tai „Šiaulių krašte“ paskelbusio žurnalisto Algimanto Briko, to-
kiais renginiais neįgalieji bando tapti savi tarp sveikųjų.

Sumanymą bei jo tikslus su-
sirinkusiesiems pristatė projek-
to „Žirklės ir elektra“ vadovė 
Vitalija Vainoraitė. Šis bandy-
mas – tai dar viena proga suar-
tėti neįgaliesiems ir sveikiems 
žmonėms. Savanoriai tuo pačiu 
metu aikštėje surengė apklau-
są – domėjosi sveikųjų požiūriu 
į neįgaliuosius. Dienos centro 
lankytojai ir savanoriai savaitės 
trukmės stovykloje porą dienų 
drauge kūrė šokį, kad jį paro-
dytų L.Ivinskio aikštėje, žaidė.

Kuršėniškių performansą 
„Žirklės ir elektra“ vėliau pa-
matė ir žiūrovai Šiauliuose, 
„Saulės mieste“, Jūros šventė-
je Klaipėdoje, prie paminklo 
„Arka“. Įgyvendindami šį pro-
jektą, jaunieji kuršėniškiai sie-
kia, kad mažėtų takoskyra tarp 
sveiko ir turinčio psichinę ne-
galią, kad nyktų visuomenės 
neigiamos nuostatos neįgaliojo 

atžvilgiu. Tai užkoduota ir pro-
jekto pavadinime – elektra yra 
neįgaliojo baimė, žirklės – įran-
kis tai baimei pašalinti.

Panašius renginius turin-
tiems psichinę negalią ir svei-
kiesiems suartinti Kuršėnų die-
nos centras sutrikusio intelek-
to asmenims organizuoja jau ne 
pirmą kartą. Šio centro direk-
torės Virginijos Norvaišienės 
teigimu, tokia idėja gimė maž-
daug prieš 6-erius metus – tada, 
kai tik buvo įkurtas šis Dienos 
centras. Per tą laiką padary-
ta didelė pažanga, naikinant 
šią takoskyrą. V.Norvaišienę 
džiugina žmonių supratingu-
mas. Tačiau būtina siekti dar 
didesnio suartėjimo. Tarkime, 
rengiantis stovyklai „Žirklės 
ir elektra“, savanoriams trū-
ko vaikino. Direktorė prašė ar-
timųjų, bet buvo atsakyta, kad 
negali – bijo.

sumažinamos ne mažiau kaip 40 
proc. Pastaroji paramos dalis tai-
koma, jeigu projektas įgyvendi-
namas iki 2015 m. spalio 1 d. Be 
to, iki 2015 m. spalio 1 d. butų 
ir kitų patalpų savininkams ap-
mokama arba kompensuojama 
100 proc. išlaidų, skirtų atnauji-
nimo (modernizavimo) projek-
tui parengti, statybos techninei 
priežiūrai vykdyti, taip pat 100 
proc. faktinių, tačiau neviršijan-
čių 0,35 Lt/m2 per mėnesį buto 
naudingojo ploto ar kitų patalpų 
bendrojo ploto atnaujinimo (mo-
dernizavimo) projekto įgyven-
dinimo administravimo išlaidų. 
Nuo 2015 m. spalio 1 d. bus ap-
mokama arba kompensuojama 50 
proc. nurodytų išlaidų. Lengva-
tinis kreditas suteikiamas su ne 
didesnėmis kaip 3 proc. metinė-
mis palūkanomis laikotarpiui iki 
20 metų su teise jį grąžinti anks-
čiau sutartyje nustatyto termino 
netaikant jokių mokesčių.

Nuo 2013 m. birželio 1 d. vals-
tybės biudžeto lėšomis apmoka-
mos visos atnaujinimo (moderni-
zavimo) išlaidos, tenkančios sa-
vivaldybių socialinio būsto pa-
talpoms. 

– „Bičiulystės“ skaitytojai 
nerimauja, kad iš savo neįgalu-
mo išmokos ar invalidumo pen-
sijos neišgalės mokėti už banko 
suteiktą kreditą. Kokios lengva-
tos numatytos socialiai pažei-
džiamiems žmonėms?

– Nepasiturintiems asme-
nims, gaunantiems kompensa-
cijas už šildymą, apmokamos at-
naujinimo (modernizavimo) pro-
jekto parengimo, jo įgyvendi-
nimo administravimo, statybos 
techninės priežiūros išlaidos, kre-
dito draudimo įmoka, jeigu kre-
ditas draudžiamas, kredito įmo-
kos ir palūkanos. Valstybės para-
ma nepasiturintiems asmenims 
teikiama Kredito, paimto daugia-
bučiam namui atnaujinti (moder-
nizuoti) ir palūkanoms apmokėti 
už asmenis, turinčius teisę į būs-
to šildymo išlaidų kompensaciją, 
tvarkos aprašo, patvirtinto aplin-
kos ministro ir socialinės apsau-
gos ir darbo ministro, nustatyta 
tvarka. Taigi už nepasiturinčius 
asmenis apmokamos visos su jų 
būsto atnaujinimu (modernizavi-
mu) susijusios išlaidos.

– Ar dėl to, kad socialinę pa-
ramą gaunantiems asmenims 
nereikės finansiškai prisidė-
ti prie pastato renovacijos, ne-
padidės privalomas kitų namo 
gyventojų indėlis ir nesuprie-
šins kaimynų?

– Valstybės parama teikiama 
valstybės biudžeto arba kitų pro-
gramų lėšomis, todėl kaimynams 
nėra ko baimintis – jų mokėjimai 
dėl nepasiturinčių asmenų nei 
padidės, nei sumažės.

– Nemažai neįgaliųjų gau-
na kompensacijas už būsto šil-
dymą, suvartotą karštą vandenį. 
Ar ši socialinės paramos forma, 
renovavus būstą, jiems išliks?

– Valstybės kompensacijų 
dydį, apmokėjimo tvarką nepasi-

Renovacijos programos sąlygos 
neįgaliesiems palankios

(atkelta iš 1 psl.) turintiems asmenims nustato Pi-
niginės socialinės paramos nepa-
siturintiems asmenims įstatymas. 
Kompensacija už šildymą teikia-
ma, kai išlaidos už šildymą virši-
ja 20 proc. jų gaunamų pajamų. 

– Neįgalieji viliasi, kad dau-
giabučių pastatų renovacija – 
pats tinkamiausias laikas atlik-
ti ir kai kuriuos namo pritaiky-
mo darbus: įrengti įvažiavimą į 
pastatą, pastatyti keltuvą į pir-
mą aukštą ar paplatinti liftą. Ar 
tokie darbai gali būti įtraukti į 
renovuotinų namų projektus?

saciją už šildymą, nedalyvauja 
svarstant atnaujinimo (moderni-
zavimo) projektą arba nepritaria 
jo įgyvendinimui, kompensacija 
už šildymą pirmąjį šildymo se-
zoną sumažinama 50 proc., o vė-
liau visai neteikiama iki bus įgy-
vendintas projektas, bet ne ilgiau 
kaip trejus metus.

– Šalyje jau renovuota ne vie-
na dešimtis daugiabučių. Gal ga-
lėtumėte įvardyti, kiek viduti-
niškai gyventojams atsieina vie-
no kvadratinio metro renovacija? 
Gal yra atlikti skaičiavimai, per 

– Pagal Daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) 
programoje nustatytus reikala-
vimus namo atnaujinimo (mo-
dernizavimo) projektams, į vals-
tybės remiamų priemonių sudėtį 
įskaitomi ir kai kurie darbai, su-
siję su aplinkos pritaikymu neį-
galiesiems:

• keičiant lauko ar tambūro 
duris, įskaitomi darbai, susiję su 
įėjimo laiptų pritaikymu neįga-
liųjų poreikiams;

• keičiant liftą, įskaitomi pri-
ėjimo prie lifto pritaikymo neįga-
liųjų poreikiams darbai.

– Visada išlieka tikimybė, 
kad namo renovacijai pritars ne 
visi jo gyventojai, ypač socia-
liai remtini arba dabar gaunan-
tys kompensacijas už šildymą. 
Kokios drausminančios prie-
monės tokiais atvejais numato-
mos? Kiek gyventojų turi pritar-
ti, kad jų daugiabutis būtų reno-
vuojamas? 

– Dėl daugiabučio namo ben-
drojo naudojimo objektų valdy-
mo, atnaujinimo, naudojimo ir  
priežiūros sprendimai priima-
mi butų ir kitų patalpų savinin-
kų balsų dauguma, t.y. 50 + 1 bal-
sų. Tačiau noriu atkreipti dėmesį 
į tai, kad kuo didesne balsų pers-
vara priimamas sprendimas įgy-
vendinti atnaujinimo (moderni-
zavimo) projektą, tuo sklandžiau 
vyksta jo įgyvendinimas. Šiuo 
atveju nepasiturintiems asme-
nims, gaunantiems kompensaci-
jas už šildymą, tenka nemenkas 
vaidmuo. Jeigu jie atsisako pri-
tarti projekto įgyvendinimui, nes 
šildymo išlaidas ar didesnę jų dalį 
apmoka valstybė, gali neužtekti 
gyventojų balsų teigiamam spren-
dimui priimti. Todėl šiais metais 
buvo priimti Piniginės socialinės 
paramos įstatymo pakeitimai nu-
statant, kad jeigu nepasiturintys 
asmenys, gaunantys kompen-

kiek laiko atsipirks renovacijai 
skirtos lėšos?

– Įgyvendintų projektų duo-
menimis, bendras investicijų į 
energijos efektyvumą didinančias 
priemones atsipirkimo laikas yra 
vidutiniškai 14 metų. Investici-
jų atsipirkimo laiko atėmus vals-
tybės paramą vidurkis – 8 metai.

Investicijų atsipirkimo laikas 
gali pailgėti, jeigu bus įgyvendin-
ta daugiau priemonių, nesusiju-
sių su energijos efektyvumo di-
dinimu, pavyzdžiui, pakeisti ge-
riamojo vandens, nuotekų vamz-
dynai, atnaujinta elektros insta-
liacija ir pan.

– Taigi daugiabučių namų 
renovacija neįgaliųjų, kitų so-
cialiai remtinų žmonių gąsdinti 
neturėtų. O gal dar nepaminėjo-
me kokių nors svarbių niuansų, 
dėl ko nepasiturintiems asme-
nims reikėtų atsakingai apmąs-
tyti savo sprendimą tapti pasta-
tų renovacijos proceso dalyviu?

– Iš tiesų žmones reikia ska-
tinti, o ne gąsdinti. Šiandieną są-
lygos atnaujinti daugiabučius na-
mus yra ypač palankios. Reikia 
pažymėti, kad labai svarbus sa-
vivaldybių vaidmuo – savivaldy-
bės, aktyviai dalyvaudamos šia-
me procese, mobilizuoja gyven-
tojus priimti teigiamus sprendi-
mus, organizuoja ir kontroliuo-
ja priimtų sprendimų įgyvendi-
nimą per savivaldybių tarybose 
patvirtintas energinio efektyvu-
mo didinimo daugiabučiuose na-
muose programas. Dauguma sa-
vivaldybių tokias programas pa-
sitvirtino, kitos – planuoja patvir-
tinti iki rugsėjo vidurio. Todėl pa-
linkėkime visiems sėkmingo star-
to ir gerų rezultatų. 

– Dėkojame Jums už išsa-
mius paaiškinimus ir neįgalių-
jų padrąsinimą. 

Kalbėjosi  Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė dažnai konsultuoja žmones.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 Labas rytas, Lietu-
va: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – žinios; 
6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 8.35 –
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugpjūčio 12 d. 
8.40 Pasaulio lengvosios atletikos 

čempionatas. Disko metimas. Kvali-
fikacija. (Dalyvauja V. Alekna). 11.00 
LRT vasaros studija. 12.00 Namelis 
prerijose (114). 13.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 14.00 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo 
žinios. 15.10 Šerloko Holmso nuotykiai 
(13) N-7. 16.15 Šerloko Holmso sugrį-
žimas (N-7. 1) 17.15 Žingsnis po žings-
nio. 17.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.00 Pasaulio lengvosios atle-
tikos čempionatas. Finalai. 20.55 „Per-
las“. 21.00 Panorama. 21.30 Emigran-
tai. Pertraukoje – 22.00 „Perlas“. 22.30 
Dokumentinio kino vakaras. Britanijos 
karališkosios vestuvės Didžioji Britani-
ja, 2011 m. 2 d. 23.30 Vakaro žinios. 
23.45 Šerloko Holmso nuotykiai (13) 
(kart.) N-7. 0.45 Šerloko Holmso su-
grįžimas (1) (kart.) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 13 d. 
8.30 Pasaulio lengvosios atleti-

kos čempionatas. 20 km moterų ėjimas 
(dalyvauja K. Saltanovič, B. Virbalytė-
Dimšienė, N. Aidietytė). 10.30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės (kart.). 11.00 LRT 
vasaros studija. 12.00 Namelis prerijo-
se (115). 13.00 Bėdų turgus. Pokalbių 
laida (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.10 Šerloko Holmso sugrįžimas (2, 
3) N-7. 17.15 Žingsnis po žingsnio. 
17.30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.00 Pasaulio lengvosios atleti-
kos čempionatas. Finalai. Disko meti-
mas (gali dalyvauti V. Alekna), 800 m, 
400 m vyrų bėgimai; šuoliai su karti-
mi, 800 m, 3000 m moterų bėgimas 
su kliūtimis. 20.55 „Perlas“. 21.00 Pa-
norama. 21.30 Emigrantai. Pertrauko-
je – 22.00 „Perlas“. 22.30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 23.45 Vakaro žinios. 
0.00 Šerloko Holmso sugrįžimas (2, 
3) (kart.) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 14 d. 
9.00 Nacionalinė paieškų tarnyba 

(kart.). 10.15 Profesionalų lygos klasi-
kinių šokių šou. Pasaulio taurės varžy-
bos (kart.). 11.00 LRT vasaros studija. 
12.00 Namelis prerijose (116). 13.00 
Bėdų turgus. Pokalbių laida (kart.). 
14.00 Žinios. 14.20 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 
Šerloko Holmso sugrįžimas (4, 5) N-7. 
17.15 Kobra 11 (4) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Mūsų širdys – Londone. Dokumentinis 
f. 19.45 Stilius. Namai. 20.25 „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Rojus Lietu-
voj (19). 21.30 Įžvalgos. Pertraukoje 
– 22.00 „Perlas“. 22.30 KINFO. Infor-
macinė kino naujienų laida. 23.00 Pa-
saulio dokumentika. Į gamtą (8). 23.30 
Vakaro žinios. 23.45 Šerloko Holmso 
sugrįžimas (4, 5) (kart.) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 15 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Mūsų miesteliai. Naujamiestis. Berčiū-
nai (kart.). 7.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 8.00 Gustavo en-
ciklopedija (subtitruota). 8.30 Premje-
ra. Surikatos. Dok. f. Didžioji Britanija, 
2008 m. 10.00 Premjera. Žiulio Verno 
„Paslaptingoji sala“. Fantastinis nuoty-
kių f. JAV, 2010 m. N-7. 12.00 Žolinės 
atlaidai Pivašiūnuose. 14.00 Premje-
ra. Bebriuko nuotykiai. Dok. f. Pran-
cūzija, Kanada, 2008 m. 15.30 Gin-
tarinė pora 2013. 17.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 17.55 Pasau-
lio lengvosios atletikos čempionatas. 
Finalai. 20.25 „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 20.50 Renkasi geriausieji. Žaga-
rės vyšnių festivalis 2013. Pertraukoje 
– 22.00 „Perlas“. 23.00 Šerloko Holm-
so sugrįžimas (6, 7) N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 16 d. 
9.00 Kobra 11 (4) (kart.) N-7.  

10.00 Emigrantai. Socialinės doku-
mentikos laida (kart.). 11.00 LRT va-
saros studija. 12.00 Namelis prerijo-
se (117). 13.00 Emigrantai. Sociali-
nės dokumentikos laida (kart.). 14.00 
Žinios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 15.10 Šerlo-
ko Holmso sugrįžimas (N-7. 8, 9) 17.15 
Žingsnis po žingsnio. 17.30 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.00 Pa-
saulio lengvosios atletikos čempiona-
tas. Finalai ir pusfinaliai. 20.25 „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Duokim 

garo! Pertraukoje – 22.00 „Perlas“. 
23.00 Šerloko Holmso sugrįžimas (8, 
9) (kart.) N-7. 1.05 Bardų festivalis 
„Akacijų alėja 2013“. 3 d. 

Šeštadienis, rugpjūčio 17 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 Sti-

lius. Namai. 6.35 Stilius. Veidai. 7.15 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. 
Aivenhas (37). 9.25 Keliautojai – lai-
ko valdovai (3). 9.50 Aviukas Šonas 
(2/19). 10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 11.30 Mūsų miesteliai. Balnin-
kai. 1 d. 12.30 Pasaulio dokumentika. 
Šiaurietiškas būdas. 7 d. 13.00 Pa-
saulio dokumentika. Chirurgijos isto-
rija (3) N-7. 14.00 Detektyvo klasika. 
Mis Marpl. Atomazga (3/2) N-7. 16.00 
Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
Sveikinimų koncertas. 17.00 Pasaulio 
lengvosios atletikos čempionatas. Fi-
nalai. 19.15 Klausimėlis.lt 19.30 Pir-
masis. Dok. f. apie pirmąjį nepriklau-
somos Lietuvos olimpinį čempioną 
Romą Ubartą. 20.25 „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Jūros šventė 2013. 
3 d. 23.00 Premjera. Paradas. Kome-
dija. Kroatija, Makedonija, Slovėnija, 
Serbija, Juodkalnija, 2011 m. N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 18 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Nuotykiai elfų šalyje (1). 9.25 Ke-
liautojai – laiko valdovai (4). 9.50 Aviu-
kas Šonas (2/20). 10.00 Gustavo enci-
klopedija (subtitruota). 10.30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 12.00 Tuk tuk In-
dija. 3 d. 13.00 Detektyvo klasika. Mis 
Marpl. Nekaltumo įrodymas (3/3) N-7. 
15.00 Pasaulio lengvosios atletikos 
čempionatas. Finalai. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.10 Pasaulio 
lengvosios atletikos čempionatas. Fi-
nalai. 17.50 Septynios Kauno dienos. 
18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų 
turgus. 20.30 Panorama. 20.45 Savai-
tė. 21.15 Gyvasis vandenynas. Dok. f. 
Prancūzija, Šveicarija, Ispanija, Mona-
kas, 2010 m. (Subtitruota). 23.15 Jū-
ros šventė 2013. 3 d. (kart.). 

Pirmadienis, rugpjūčio 12 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (26) (kart.). 7.25 
Simpsonai (18) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (60) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1708). 10.00 Nuodėmių dešimtukas 
N-7. 11.00 Garfildas 2. Komedija. JAV, 
2006 m. 12.40 Didvyrių draugužiai 
(19). 13.10 Hana Montana (8). 13.40 
Drakonų medžiotojai (51). 14.10 Ma-
dagaskaro pingvinai (1). 14.40 Kempi-
niukas Plačiakelnis (1). 15.10 Simpso-
nai (19) N-7. 15.40 Natalija (136) N-7. 
16.40 Ašarų karalienė (86) N-7. 17.40 
Moterys meluoja geriau (39, 40) N-7. 
18.45 TV3 žinios. 19.15 Draugiškos 
vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva – 
Švedija. 19.55 Rungtynių pertraukoje 
– „3 už Lietuvą“. 21.10 Ūkininkas ieš-
ko žmonos. N-7. 21.50 TV3 vakaro 
žinios. 22.10 Vestuvių muzikantai (7) 
N-7. 23.10 Vakaras. Romantinė dra-
ma. JAV, Vokietija, 2007 m. N-7. 1.30 
Penktadienio vakaro žiburiai (62). 2.20 
Aiškiaregys (6) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 13 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (1) (kart.). 7.25 
Simpsonai (19) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (61) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1709). 10.00 Nuodėmių de-
šimtukas N-7. 11.00 Mergina vaiki-
no kelnėse. Komedija. JAV, 2006 m. 
N-7. 13.10 Hana Montana (9). 13.40 
Drakonų medžiotojai (52). 14.10 Ma-
dagaskaro pingvinai (2). 14.40 Kempi-
niukas Plačiakelnis (2). 15.10 Simpso-
nai (20) N-7. 15.40 Natalija (137) N-7. 
16.40 Ašarų karalienė (87) N-7. 17.40 
Moterys meluoja geriau (41, 42) N-7. 
18.45 TV3 žinios. 19.15 Virtuvė (34) 
N-7. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Ūki-
ninkas ieško žmonos. N-7. 21.40 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Pabėgimo karaliai 
(9) N-14. 23.00 Karaliaus vardu. Po-
žemių pasaulio sakmė. Nuotykių dra-
ma. JAV, Vokietija, 2007 m. N-14. 1.25 
Penktadienio vakaro žiburiai (63) N-7. 
2.20 Aiškiaregys (7) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 14 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (2) (kart.). 7.25 
Simpsonai (20) (kart.) 7.55 Meilės tri-
umfas (62) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1710). 10.00 Nuodėmių dešimtukas 
(62) N-7. 11.00 Virtuvė (34) (kart.) N-7. 
11.30 Žiūrėk! Geras! 12.40 Didvyrių 
draugužiai (20). 13.10 Hana Montana 
(10). 13.40 Ragai ir kanopos sugrįžta 
(1). 14.10 Madagaskaro pingvinai (3). 
14.40 Kempiniukas Plačiakelnis (3). 
15.10 Simpsonai (21) N-7. 15.40 Na-
talija (138) N-7. 16.40 Ašarų karalienė 
(88) N-7. 17.40 Moterys meluoja geriau 
(43, 44) N-7. 18.45 TV3 žinios. 19.15 
Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. 
Lietuva – Švedija. 19.55 Rungtynių per-
traukoje – „3 už Lietuvą“. 21.10 Ūkinin-
kas ieško žmonos. N-7. 21.50 TV3 va-
karo žinios. 22.10 Vikingų loto. 22.15 
Skandalas (3). Drama. JAV, 2012 m. 
N-7. 23.15 Buto paieška. Komedija. 
Kanada, 2000 m. N-14. 1.00 Aiškiare-
gys (8) N-7. 1.55 Gelbstint Greisę (1). 
Mistinė drama. JAV, 2009 m. N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 15 d. 
6.50 Teleparduotuvė. 7.05 Ra-

gai ir kanopos sugrįžta (1) (kart.). 7.35 
Madagaskaro pingvinai (3) (kart.). 8.05 
Dinozaurų sala. Animacinis nuotykių 
f. JAV, 2002 m. 9.35 'Jonas Brothers' 
koncertas. Filmas – koncertas. JAV, 
2009 m. 11.05 Nykštuko Tomo ir Co-
liukės nuotykiai. Animacinis f. JAV, 
2002 m. 12.40 Naktis muziejuje. Nuo-
tykių komedija. JAV, D.Britanija, 2006 
m. N-7. 14.55 Jaunavedžiai. Komedi-
ja. JAV, Vokietija, 2003 m. N-7. 16.50 
Nimės sala. Nuotykių komedija. JAV, 
2008 m. N-7. 18.45 TV3 žinios. 19.00 
BITĖLANDAS 2013. Koncertas. 22.00 
Mis Kovas. Komedija. JAV, 2009 m. 
N-14. 23.50 Meteorito ataka. Ugnis 
iš kosmoso. Dok. f. D. Britanija, 2013 
m. N-7. 0.50 Aiškiaregys (9) N-7. 1.40 
Gelbstint Greisę (2). Mistinė drama. 
JAV, 2009 m. N-14. 

Penktadienis, rugpjūčio 16 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (3) (kart.). 7.25 
Simpsonai (21) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (63) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1711). 10.00 Nuodėmių dešimtukas 
N-7. 10.55 Nimės sala. Nuotykių kome-
dija. JAV, 2008 m. N-7. 12.40 Didvyrių 
draugužiai (21). 13.10 Hana Montana 
(11). 13.40 Ragai ir kanopos sugrįžta 
(2). 14.10 Madagaskaro pingvinai (4). 
14.40 Kempiniukas Plačiakelnis (4). 
15.10 Simpsonai (22) N-7. 15.40 Na-
talija (139) N-7. 16.40 Ašarų karalienė 
(89) N-7. 17.40 Moterys meluoja geriau 
(45, 46) N-7. 18.45 TV3 žinios. 19.15 
Ledynmetis. Animacinė komedija. JAV, 
2002 m. 20.50 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Veiksmo f. JAV, D.Britanija, Vokietija, 
Japonija, 2001 m. N-7. 22.50 Slap-
tasis brolis. Veiksmo komedija. JAV, 
2002 m. N-7. 0.35 Orkų karai. Fantas-
tinis trileris. JAV, 2013 m. N-14. 2.15 
Karaliaus vardu. Požemių pasaulio sa-
kmė. Nuotykių drama. JAV, Vokietija, 
2007 m. N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 17 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (8). 7.30 Ant 
bangos (43). 8.00 Redakajus (7). 8.30 
Moderni šeima (24) N-7. 9.00 Statybų 
TV. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 10.00 Dinotopija. Nuotykių 
f. JAV, D. Britanija, Vokietija, 2002 m. 
11.50 Pingas. Komedija. JAV, 2001 m. 
N-7. 13.45 Nes aš taip pasakiau. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2007 m. N-7. 
15.40 X Faktorius. 18.35 Eurojackpot. 
18.45 TV3 žinios. 19.00 Netikra vie-
nuolė. Nuotykių komedija. JAV, 1992 
m. N-7. 21.00 Draugiškos vyrų krepši-
nio rungtynės. Makedonija – Lietuva. 
22.55 Konanas barbaras. Veiksmo f. 
JAV, 2011 m. N-14. 1.10 Žaidžiame na-
mus. Komedija. Kanada, 2006 m. N-7. 

Sekmadienis, rugpjūčio 18 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (9). 7.30 Ant 
bangos (44). 8.00 Redakajus (8). 8.30 
Moderni šeima (1) N-7. 9.00 Begali-
nė istorija (12). 10.00 Išdykėlis Dans-
tonas. Komedija. JAV, 1996 m. 11.45 
Man per brangu.... Komedija. Prancū-
zija, 2006 m. N-7. 13.55 Amžini drau-
gai. Drama. JAV, 2008 m. N-7. 15.50 
Pakeisti Pytą. Komedija. JAV, 2011 m. 
N-7. 17.35 Kobra 11 (11) N-7. 18.45 
TV3 žinios. 19.00 3 už Lietuvą. 19.15 
Sėkmės džentelmenai. Komedija. Ru-
sija, 1972 m. N-7. 21.05 Šalutinis efek-

Pirmadienis, rugpjūčio 12 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 

Nuo... Iki... 7.05 Smalsutė Dora (4). 
7.35 Auklė (59) (kart.). 8.05 Farų šei-
ma (15) N-7. 9.05 Havajai 5.0 (11, 13) 
(kart.) N-7. 10.45 Mažasis didysis ka-
rys (kart.) N-7. 12.55 Dreikas ir Džošas 
(28). 13.25 Kung Fu Panda (16). 13.55 
Mažieji Tomas ir Džeris III (46). 14.25 
Auklė (60). 15.00 Uždrausta meilė (3) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos. N-7. 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.25 Tikras gyvenimas. 
Tapytojo žmonos paveikslas. 20.20 
Ponas Bynas (3) N-7. 21.00 Krimina-
linė Lietuva. N-7. 21.21 Žinios. Vers-
las. 21.40 VAKARO SEANSAS Vis 
dar žinau, ką veikei aną vasarą. Siau-
bo f. JAV, 1998 m. N-14. 23.45 Farų 
šeima (15) (kart.) N-7. 0.40 Vampyro 
dienoraščiai (19) N-14. 1.35 Išrinktie-
ji (64) N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 13 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 

Nuo... Iki... 7.05 Smalsutė Dora (5). 
7.35 Auklė (60) (kart.). 8.05 Farų šei-
ma (16) N-7. 9.00 Blondinės (kart.) 
N-7. 10.55 Meilės receptas. Romanti-
nė komedija. Australija, JAV, 2007 m. 
(kart.). 12.55 Dreikas ir Džošas (29). 
13.25 Kung Fu Panda (17). 13.55 Ma-
žieji Tomas ir Džeris III (47). 14.25 Au-
klė (61). 15.00 Uždrausta meilė (4) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 
valandos. N-7. 18.45 Žinios. Kriminalai. 
19.25 Tikras gyvenimas. Dukros ma-
mos tėvai. 20.20 K11. Komisarai tiria 
(3) N-7. 21.00 Kriminalinė Lietuva. N-7. 
21.21 Žinios. Verslas. 21.40 VAKARO 
SEANSAS Desperatiški veiksmai. Tri-
leris. JAV, 1998 m. N-14. 23.45 Farų 
šeima (16) (kart.) N-7. 0.40 Vampyro 
dienoraščiai (20) N-14. 1.35 Išrinktie-
ji (65) N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 14 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 

Nuo... Iki... 7.05 Smalsutė Dora (6). 
7.35 Auklė (61) (kart.). 8.05 Farų šei-
ma (17) N-7. 9.05 K11. Komisarai ti-
ria (3) (kart.). N-7. 9.45 Tikras gyveni-
mas. Dukros mamos tėvai (kart.). 10.45 
Saldi nuodėmė (16, 17) N-7. 11.40 Pli-
kis ir ponia. N-7. 12.55 Dreikas ir Džo-
šas (30). 13.25 Kung Fu Panda (18). 
13.55 Mažieji Tomas ir Džeris III (48). 
14.25 Auklė (62). 15.00 Uždrausta mei-
lė (5) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.25 Tikras gyveni-
mas. Meilė iki mirties. 20.20 K11. Ko-
misarai tiria (4). N-7. 21.00 Kriminali-
nė Lietuva. N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 
21.40 VAKARO SEANSAS. Šakalas. 
Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, Ja-
ponija, JAV, Prancūzija, Vokietija, 1997 
m. N-14. 0.10 Farų šeima (17) (kart.) 
N-7. 1.05 Vampyro dienoraščiai (21) 
N-14. 2.00 Išrinktieji (66) N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Au-

klė (62) (kart.). 07.00 Smalsutė Dora 
(7). 7.30 Mažieji Tomas ir Džeris III (48) 
(kart.). 8.00 Pirmykštė žemė. Draugų 
patarimai. Animacinis f. JAV, 2007 m. 
9.20 Piratų nuotykiai daržovių šalyje. 
Animacinis f. JAV, 2008 m 10.55 Pe-
liukas Stiuartas Litlis 2. Nuotykių f. šei-
mai. JAV, 2002 m. 12.20 PREMJERA 
Jakudzos duktė. Kriminalinė komedi-
ja. Rusija, 2010 m. N-7. 14.05 Lauki-
niai laukiniai vakarai. Veiksmo f. JAV, 
1999 m. N-7. 16.15 Pražūtinga audra. 
Veiksmo f. JAV, Vokietija, 2000 m. N-7. 
18.45 Žinios. Kriminalai. 19.00 PREM-
JERA Eisas Ventura 3. Jaunasis gyvū-
nėlių detektyvas. Veiksmo komedija. 
JAV, 2009 m. 20.50 Mobilusis. Veiks-
mo trileris. JAV, 2004 m. N-7. 22.40 
Kitoks parodijų filmas. Komedija. JAV, 
2001 m. N-14. 0.30 Šakalas. Veiksmo 
trileris. Didžioji Britanija, Japonija, JAV, 
Prancūzija, Vok., 1997 m. (kart.) N-14. 

Penktadienis, rugpjūčio 16 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 

Nuo... Iki... 7.05 Smalsutė Dora (8). 
7.35 Peliukas Stiuartas Litlis 2. Nuoty-
kių f. JAV, 2002 m. (kart.). 9.05 Eisas 
Ventura 3. Jaunasis gyvūnėlių detekty-

vas. Veiksmo komedija. JAV, 2009 m. 
(kart.). 11.05 Du maestro. Legendos 
sugrįžta (kart.). 12.55 Dreikas ir Džo-
šas (31). 13.25 Kung Fu Panda (19). 
13.55 Mažieji Tomas ir Džeris III (49). 
14.25 Auklė (63). 15.00 Uždrausta mei-
lė (6) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.15 Viešbutis Grand 
Hotel (18) N-7. 21.00 PENKTADIENIO 
BOMBA Nenugalimoji Džein. Veiks-
mo filmas. JAV, 2005 m. N-14. 22.45 
PREMJERA Gabrielius. Mistikos trile-
ris. Australija, 2008 m. N-14. 1.05 Fa-
rai. N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 17 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 7.20 Garfildas 
(73, 74). 7.45 Policijos akademija (2). 
8.10 Ogis ir tarakonai (1-3). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius (20). 9.00 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (1). 9.30 Kiaulė taupy-
klė. Animacinis f. Rusija. 9.45 Kur aš 
jį mačiau? Animacinis f. Rusija. 10.00 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Delio 
safaris. Animacinis f. Indija, JAV, 2012 
m. 12.00 Šaunioji beždžionė. Nuotykių 
komedija. JAV, 2004 m. 13.55 PREM-
JERA Tiušai. N-7. Komedija. Prancū-
zija, 2011 m. 15.50 Visos dainos Alai 
Pugačiovai. Koncertas. 17.45 Havajai 
5.0 (14) N-7. 18.45 Žinios. 19.15 Vieš-
butis Grand Hotel (19) N-7. 21.00 SU-
PERKINAS. PREMJERA Operacija 
Delta farsas. Nuotykių komedija. JAV, 
2007 m. N-7. 22.50 Vyriškas auklėji-
mas. Romantinė komedija. JAV, 2008 
m. N-14. 1.00 Farai. N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 18 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 7.20 Garfil-
das (75, 76). 7.45 Policijos akademija 
(3). 8.10 Ogis ir tarakonai (4-6). 8.35 
PREMJERA Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova (1). 9.00 Sveika-
tos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Meilė, vedybos, šei-
myninis gyvenimas. Romantinė kome-
dija. JAV, 2012 m. N-7. 11.45 Nevy-
kėlių mokykla. Komedija. JAV, 2006 
m. N-7. 13.45 Keitė ir Leopoldas. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2001 m. N-7. 
16.05 mES Europa. 17.45 Havajai 5.0 
(15) N-7. 18.45 Žinios. 19.00 Telelo-
to. 20.00 AUKSINIS SEKMADIENIO 
KINAS Žvėrelių maištas. Nuotykių ko-
medija. JAV. 21.50 PREMJERA Klien-
tų sąrašas. Drama. JAV, 2010 m. N-14. 
23.40 PREMJERA Šeimos nepasirink-
si. Komedija. Prancūzija, 2011 m. N-7. 

Pirmadienis, rugpjūčio 12 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (289) (kart.) N-7. 8.00 Atsargiai 
– moterys! (8) (kart.) N-7. 8.30 Tau-
ro ragas (kart.) N-7. 9.00 Žmogus 
prieš gamtą. Mėgėjų išbandymai (7) 
N-7. 10.00 Ekstrasensų mūšis (13) 
(kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis 
(88) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
(11) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(289) (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos ga-
tvė (63) (kart.) N-7. 15.00 Mentai (28) 
N-7. 16.00 Ekstrasensai detektyvai 
(18) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
(290) N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejy-
klos gatvė (64) N-7. 19.25 Oplia! N-7. 
20.00 Žinios. 20.25 Gyvenimo spal-
vos. 21.25 Informatorius N-14. 0.25 
Spartakas. Kraujas ir smėlis (2) N-14. 
1.25 Gyvi numirėliai (5) N-14. 2.20 
Bamba TV (S). 

Antradienis, rugpjūčio 13 d.
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(290) (kart.) N-7. 8.00 Juoko kovos. 
N-7. 9.00 Žmogus prieš gamtą. Įdo-
miausi momentai (8) N-7. 10.00 Misti-
nės istorijos (23) (kart.) N-7. 11.00 Pa-
siklydusi širdis (89) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome (12) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (290) (kart.) N-7. 14.00 
Liejyklos gatvė (64) (kart.) N-7. 15.00 
Mentai (29) N-7. 16.00 Ekstrasensai 
detektyvai (19) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (291) N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Liejyklos gatvė (65) N-7. 19.25 
Oplia! N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Juoko 
kovos. N-7. 21.25 Pabėgusi nuotaka. 
Romantinė komedija. JAV, 1999 m. 
N-7. 23.40 Spartakas. Kraujas ir smė-
lis (3) N-14. 0.40 Gyvi numirėliai (6) 

N-14. 1.35 Tikras kraujas (11) N-14. 
2.30 Bamba TV (S). 

Trečiadienis, rugpjūčio 14 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(291) (kart.) N-7. 8.00 Juoko kovos. 
N-7. 9.00 Žmogus prieš gamtą. Šiau-
rės Škotija (9) N-7. 10.00 Belaisvis 
(2) (kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi šir-
dis (90) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me (13) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (291) (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos 
gatvė (65) (kart.) N-7. 15.00 Mentai 
(30) N-7. 16.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (20) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas (292) N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Liejyklos gatvė (66) N-7. 19.25 Oplia! 
N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Užkalnio 5. 
N-7. 21.25 Skylė. Nuotykių f. JAV, 
2009 m. N-14. 23.10 Spartakas. Krau-
jas ir smėlis (4) N-14. 0.10 Gyvi numi-
rėliai (1) N-14. 1.05 Tikras kraujas (12) 
N-14. 2.05 Bamba TV (S). 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 15 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(292) (kart.) N-7. 8.00 Alfa ir Ome-
ga. Animacinis f. Indija, JAV, 2010 
m. 9.50 Paladinas. Drakono žudiko 
aušra. Nuotykių f. JAV, 2011 m. N-7. 
11.55 Pabėgusi nuotaka. Romantinė 
komedija. JAV, 1999 m. (kart.) N-7. 
14.10 Pasaulio pabaigos belaukiant. 
N-7. 16.00 Ingos ir Arūno Valinskų si-
dabrinių vestuvių koncertas. 2012 m. 
18.10 Ledų šventė 2013. 20.20 Muzi-
kinė kaukė. 22.20 Horizontas. Veiks-
mo trileris. JAV, 2010 m. N-14. 0.05 
Gyvi numirėliai (2) N-14. 1.00 Mentai 
(30) (kart.) N-7. 1.55 Bamba TV (S). 

Penktadienis, rugpjūčio 16 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(235) N-7. 8.00 Juoko kovos. N-7. 
9.00 Žmogus prieš gamtą. Norvegija 
(10) N-7. 10.00 Daktaras Tyrsa (12) 
(kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis 
(91) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
(14) N-7. 13.00 Paladinas. Drakono 
žudiko aušra. Nuotykių f. JAV, 2011 
m. (kart.) N-7. 15.00 Mentai (31) N-7. 
16.00 Mistinės istorijos (1) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas (293) N-7. 18.00 
Žinios. 18.25 Liejyklos gatvė (67) N-7. 
19.25 Oplia! N-7. 20.00 Žinios. 20.25 
Jūrų velniai (5) N-7. 21.25 RUSŲ KI-
NAS. Benamis. Drama. Ukraina, 2006 
m. N-14. 23.30 Amerikietiškos imty-
nės (29) N-14. 0.30 Egzaminas. Tri-
leris. Didžioji Britanija, 2009 m. N-14. 
2.25 Bamba TV (S). 

Šeštadienis, rugpjūčio 17 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Pasitarki-

me. 8.00 Gyvenimo spalvos. 9.00 At-
sargiai – moterys! (9) N-7. 9.30 Apie 
žūklę. 10.00 Skanus pokalbis. 11.00 
Galiūnai (7) (Galiūnai). 12.00 Juoko 
kovos. N-7. 13.00 VRS kamera. N-7. 
13.30 Milijonieriai. N-7. 14.00 Lietuvos 
muzikos legendos. N-7. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas (255) N-7. 17.00 Praga-
ro virtuvė (13) N-7. 18.00 Ekstrasen-
sų mūšis (14) N-7. 19.00 Belaisvis (3) 
N-7. 20.00 Auksarankiai. N-7. 20.30 
Taip. Ne. 21.30 MANO HEROJUS. 
Sergėtojas. Veiksmo f. Didžioji Brita-
nija, JAV, Rumunija, Vokietija, 2004 
m. N-14. 23.10 AŠTRUS KINAS. Klo-
nuotasis. Siaubo drama. JAV, Kana-
da, 2004 m. (S). 1.05 Jūrų velniai (5) 
(kart.) N-7. 2.00 Bamba TV (S). 

Sekmadienis, rugpjūčio 18 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (25) 6.30 Televi-
trina. 7.00 Užkalnio 5. N-7. 8.00 Cu-
krus. N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Auksarankiai (kart.). N-7. 9.30 Liutau-
ro virtuvė. 10.00 Galileo (5, 6). 11.00 
Mitų griovėjai (20) N-7. 12.00 Plėšrū-
nai. Grėsmingi medžiotojai (4) N-7. 
13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 Mili-
jonieriai. N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas (256) N-7. 17.00 
Daktaras Tyrsa (13) N-7. 18.00 Misti-
nės istorijos (24) N-7. 19.00 Naujaku-
riai (13) N-7. 20.00 MEILĖS ISTORI-
JOS Rosamunde Pilcher. Laimės kū-
dikiai. Romantinė drama. Vokietija, 
2011 m. N-7. 21.45 Pagrindinis įta-
riamasis (13) N-14. 22.45 Informa-
torius. Trileris. JAV, 1999 m. (kart.) 
N-14. 1.45 Belaisvis (3) (kart.) N-7. 
2.40 Bamba TV (S). 

LRT

TV3

LNK

BTV

tas. Trileris. JAV, 2011 m. N-14. 23.10 
Kietašikniai. Komedija. JAV, 2013 m. 
(S). 1.05 Vakaras. Romantinė drama. 
JAV, Vokietija, 2007 m. N-7. 
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Neįgalieji pasaulyje

Tokia pati, bet kitokia
Heter Tomson – vyriausio-

ji dukra 6 vaikų šeimoje. Heter 
motina Viki vaikus augino ir šei-
mą išlaikė viena. Anksčiau mo-
teris dirbo valstybės tarnyboje ir 
prie algos prisidurdavo eidama 
vadybininkės pareigas viename 
kinologijos centre. Dabar ji pri-
versta atsisakyti galimybės dirb-
ti ir visą savo laiką praleidžia su 
vyriausiąja dukra, rūpindama-
si ja ir padėdama atlikti kasdie-
nius darbus.

Anot motinos, Heter niekuo 
nesiskyrė nuo savo bendraam-
žių, buvo laiminga ir gyveno ak-
tyvų gyvenimą iki 24-erių metų. 
Ji staiga ėmė atsiminti vaikystės 
įvykius ir užmiršdavo tai, kas 
nutiko neseniai. Po daugybės at-
liktų tyrimų ir įvairių testų me-
dikai nustatė, jog Heter kamuo-
ja genetinė liga, sukelianti silpna-
protystę ir paralyžių. Taip pat pa-

Labiau už vaistus gydo draugystė
Ši istorija apie 33-ejų He-
ter iš Anglijos, Safolko 
grafystės, primena liūd-
ną pasaką apie draugys-
tę, stebuklus. Jauna mo-
teris, tarsi būtų užkeikta, 
pamažu virsta vaiku. Už-
sidariusi savo naujajame 
pasaulyje ji prisileidžia tik 
ištikimą draugą – basetų 
veislės šunį Bamblį.

aiškėjo, kad pažeista dalis mergi-
nos smegenų. Kaip tik toji, kuri 
atsakinga už trumpalaikę atmin-
tį ir gebėjimą mokytis.

Išgyventi sunkumus 
padėjo draugas

Protiniai jaunos merginos ge-
bėjimai ėmė nykti. Dabar ji pro-
tauja kaip 7-erių metų vaikas, 
bet tuo pat metu yra kamuoja-
ma ligų, kurios dažniausiai pa-
sireiškia garbaus amžiaus žmo-
nėms. Heter beveik nevaikšto ir 
mažai ką teatsimena.

Laimei, vienas dalykas iš jos 
sąmonės neišsitrina – draugystė 
su keturkoju numylėtiniu Bam-
bliu Bi. Anot merginos motinos, 
šis keturkojis tapo tikru išsigel-
bėjimu, mat po ligos paūmėji-
mo Heter visiškai užsidarė savy-
je ir nebendravo su aplinkiniais. 
Ji save žalodavo. Tai tik dar la-
biau apsunkino bandymus susi-
gyventi su esama padėtimi ir di-
dino visų šeimos narių kančias. 
Kuo skubiau reikėjo ieškoti išei-
ties. Ji atsirado tarsi savaime.

Laimingas atsitiktinumas
Nelaimėlis Bamblis Bi, prieš 

atsirasdamas Tomsonų namuo-
se, jau beveik buvo išsiųstas už-
migdyti, mat gimė be priekinės 
kojos ir veislynui buvo neberei-
kalingas. Toks defektas ypač ne-
palankus šiems žemo ūgio ir pla-

čios krūtinės ląstos šunims, nes 
ilgainiui ji ima vilktis žeme, ne-
išsivysčiusi letena tiesiog nebeat-
laiko svorio. Laimei, veterinarijos 
gydytojai neskubėjo užmigdyti ir 
šuo buvo išgelbėtas.

Heter motina pasakoja, jog 
šeimos susitikimas su Bambliu 
apvertė jų gyvenimą aukštyn 
kojom. Šuo tarsi atrado stebu-
klingą raktelį į merginos širdį. 
Pasak motinos, atrodo, kad ir 
keturkojis supranta, jog Heter – 
ypatinga šeimininkė ir su ja rei-
kia elgtis švelniai bei atsargiai. 
Jiedu kartu žaidžia, užmiega ir 
nubunda.

Stebuklingos Kalėdos
Atrodo, kad ši nepaprasta 

draugystė palaiko trapų Heter 
ryšį su išoriniu pasauliu. Jos mo-
tina prisimena ypatingas 2011-
ųjų Kalėdas, kai vyresnėlė du-
kra laiške Kalėdų seneliui pa-
prašė dovanos Bambliui – nau-
jos kojos. Laimei, šis noras buvo 
išpildytas. Tokiai avantiūrai pa-
siryžo tas pats veterinaras, kuris 
anuomet šuns neužmigdė. Noe-
lis Ficpatrikas gerokai rizikavo, 
atlikdamas tokią operaciją, bet 
suvokė jos svarbą merginos ge-
rovei ir nedvejojo. Pasak jo, peties 
sąnario keitimo operacija šunims 
– jokia naujiena, bet peties kau-
lo ir letenos vienu metu pakeisti 
niekas nebandė. Padėtį sunkino 

atrodė, jog gyvenime jai prilygs-
tančių ir nebūna!

Mano žavėjimasis ta mergai-
te Aidui nebuvo paslaptis dar 
mokykloje. Nemanau, kad jis 
nepagalvodavo, jog nieko pa-
našaus jam neteks išgyventi. Tai 
suvokdamas, jo akivaizdoje Va-
jonei stengdavausi nerodyti itin 
didelio dėmesio. Ji tai suprato.

O po kelių poilsio dienų 
pastebėjau, kad brolio 

akys pernelyg dažnai krypsta 
vis ton pačion pusėn. Pasekęs 
jo žvilgsnį, supratau, jog jis žiū-
ri į maždaug mūsų metų švie-
siaplaukę mergaitę prie netoli-
mo staliuko. 

– Sakoma, jog paukšteliai 
vienas kitą susiranda pagal jiems 
vieniems suprantamą giesmelę. 
Žiūrėk, ta mergaitė, kaip paste-
biu, blogai valdo kairę ranką, – 
vieną dieną pietaujant šnipštelė-
jo man mama.

– Pastebėjau, jog ir ji dairo-
si jo pusėn. Tai būtų didelė lai-
mė, jei jie susidraugautų!.. Ji to-
kia graži! – pasakiau džiaugda-
masis.

– Čia tik mūsų svajonė, – liū-
dnai palingavo galva mama.

Bet kitą dieną visi maloniai 
nustebome išvydę, jog ta mer-
gina nežinia iš kur atsirado prie 
Aido ratelių. Sveikąja ranka ji 
stumdė jo vežimėlį bangų su-
plaktu smėliu, vis pasilenkdama 
ir jam kažką gyvai kalbėdama. 

to laiko pasikeitė pasaulis! O tie-
sos apie žmogų išliko tos pačios!

Prisiminiau Paulinos laiške 
minėtą „meilės infliaciją“. Žino-
jau, jog tėvas manęs neskaudintų 
kokiom nuogirdom. Buvo be galo 
skaudu. Juk per tuos dvejus me-
tus savo ateities vizijose tą mer-
giną regėjau šalia. Protingi tėvo 
žodžiai padėjo atgauti sutriku-
sią dvasinę pusiausvyrą.

– Tik nepradėk galvoti, kad 
viskas gyvenime taip blogai. Bus 
ir džiaugsmo. Greitai pamatysi, – 
šypsojosi jis.

Visi namiškiai – mama, 
sesė Paulina, mamos bro-

lis Nikodemas (mūsų vadinamas 
dėde Niku) – laukė kieme. Bet tai, 
ką dar išvydau, privertė mane 
akimirkai pamiršti net labiausiai 
pasiilgtą jų visų apkabinimą… 

Su dviem ramentais po pa-
žastimis prieš mane stovėjo bro-
lis dvynys! O šalia, kažkaip keis-
tai sulenkta kaire ranka jį prilai-
kydama, giedros šypsenos nu-
tviekstu veidu į mane žvelgė jau-
na moteris. Tai buvo Uldė.

– Matai, sūnau! Ar tai ne pats 
didžiausias džiaugsmas?! Aidas 
ne tik stovi, bet ir be ramentų, 
žmonos padedamas, jau mėgina 
žingsniuoti!

Apstulbęs žiūrėjau į du lai-
me švytinčius veidus. Ją liudijo 
ne tik besišypsančios lūpos, bet 
ir džiaugsmingu jauduliu spin-
dinčios akys. Žiūrėjau ir galvo-
jau, jog ne tik medikai, ne tik ra-
mentai, bet ir meilė padėjo bro-
liui pakilti iš vežimėlio.

Ir staiga pajutau, jog, kaip 
tada vaikystėje, vėl norėčiau būti 
jo vietoje!

Vetusta PRIŠMANTIENĖ

Kitą dieną, mūsų džiaugs-
mui, šviesiaplaukė vėl atsira-
do šalia Aido. Brolio veidas tie-
siog švytėjo. O mūsų išvažiavi-
mo dieną su Vajone pamatėme, 
kaip Aidas, atsisveikindamas su 
Ulde, jos blogai valdomos ran-
kos delnan įspraudė savo rastą 
didoką gintarą.

Grįžus namo, vieną dieną Ai-
das manęs paprašė:

– Parnešk man vokų su paš-
to ženkleliais.

– Gerai, – pažadėjau neklau-
sinėdamas, kam jis žada rašyti, 
tik pagalvojau: „Kaip puiku! Jis 
su kažkuo bendraus laiškais!“ 
Beveik neabejojau, jog pirmo-
ji adresatė, kurią pasieks Aido 
laiškai, bus Uldė.

Kai brandos atestatai jau 
buvo kišenėse, abituri-

entai suskato sukti galvas, kur 
mokysis toliau. Turėjau savo 
svajonę ir aš, bet… ji kirtosi su 
realiomis galimybėmis. Studi-
joms reikėjo pinigų. O mūsų šei-
moje kiekvienas sutaupytas litas 
buvo atidedamas Aido operaci-
jai. Vis dar turėjome vilties jam 
bent kiek padėti.

Tik mano pamiltoji – vientur-
tė Vajonė, nors mokslus krimto 
vidutiniškai, tokių problemų ne-
turėjo. Pareiškė būsianti farma-
cininkė. Man juokais paklausus, 
gal jai labiau patinka vaistinės 
kvapas nei pats mokslas, ji rim-
tai atsakė: 

– Kuo čia dėtas kvapas! Juk 
visi regime, jog šiandien farmaci-

ninkai piniguose maudosi!
Aš nutylėjau, nes apie tokią 

„maudyklę“ nesvajojau. Žino-
jau, kad pinigų studijoms turė-
siu užsidirbti pats. Įsitikinęs, jog 
tokių „žalių bernelių“ gimtinėje 
jokie darbdaviai nelaukia, ruo-
šiausi laikinai emigracijai.

Susisiekęs su pernykščiu abi-
turientu Benu, jau uždarbiaujan-
čiu Airijoje, pažadėjęs nemarią 
meilę savo Vajonei, išvažiavau. 
Įsidarbinau gan greitai ir neblo-
gai. Buvau nusprendęs, jog dalį 
uždarbio siųsiu broliui. Pagalba 
jam man visuomet buvo svar-
biausias reikalas. O studijos ga-
lėjo palaukti.

Gyvenimas parodė, jog bu-
vau teisus.

Iš namiškių dažniausiai 
man parašydavo sesė Pau-

lina. Laukdavau jos laiškų, nes ji 
bet kokias bėdas gebėjo pateikti 
su humoru, vengė mane liūdin-
ti. Besibaigiant antriems mano 
uždarbiavimo metams, kai na-
miškiams jau parašiau, jog grei-
tai grįšiu, gavau Paulinos laišką 
su intriguojančiomis užuomino-
mis. Jį išsaugojau. „Aido reika-
lai visais atžvilgiais pasistūmė-
jo į gera. Su dėde Niku jie ėmė-
si verslo: taiso avalynę nuosava-
me kioske. Ak, jei būtum matęs, 
kaip broliuką pradžiugino pirmą 
kartą gyvenime paties užsidirbti 
pinigai! O dar labiau atėjusi ži-
nia, kad jis priimtas į neakivaiz-
dines studijas. Parvažiuosi – pa-
matysi. O štai, kad tau pačiam 

nebūtų staigių asmeninių stre-
sų, tai… tik pasakysiu nugirs-
tus vaikinų juokelius. Jie sako, 
kad tavo Vajonė dabar išgyvena 
„meilės infliaciją“… Nesupran-
tu, ko jiems taip reikėjo juoktis, 
kai aš pareiškiau, jog infliacija 
geriau nei deficitas“?

Grįžusį mane pasiimti 
iš oro uosto savo bler-

biančiu nuo senatvės automo-
biliu atvažiavo tėvas. Jaučiau, 
jog jis, kaip ir Paulina, norėda-
mas mane apsaugoti nuo stre-
sų, kažko nepasako. 

Pagaliau išgirdau žinią: 
mano mylimoji Vajonė, su-
siuosčiusi su nežinia iš kur at-
sibasčiusiu verslininku, metė 
savo studijas. Dabar jau gyve-
nanti pas jį, ruošiasi išvažiuo-
ti į Lenkiją.

Pamatęs mano persimainiu-
sį veidą, tėvas pradėjo raminti:

– Nesijaudink dėl jos, sūnau. 
Ta mergina neturi rimto nusis-
tatymo. Geriau tu jos neieškok, 
nesiaiškink, nesudaryk progos 
pajuokai. Jei ji tave būtų nuo-
širdžiai mylėjusi, pati būtų pa-
rašiusi, paaiškinusi. Ne visuo-
met, sūnau, meilė sulaukia at-
sako. Kaip žmonėse sakoma: 
„Raiste aidas neatsiliepia.“ Ma-
tyt, todėl, kad per skystas pavir-
šius… Tiesą sakant, gerai, kad 
tos panelės „skystumas“ pasi-
rodė dabar. Juk būtum ją vedęs, 
ar ne? Kaip būtute gyvenę? An-
dai tavo brolis man iš knygos 
perskaitė teisingą pastebėjimą: 
„Prigimtį nors su šakėmis va-
ryk – ji vis tiek sugrįš.“ Tai pa-
sakęs dar prieš mūsų erą gyve-
nęs romėnų išminčius Aristo-
telis. Tik pamanyk! Kaip nuo 

ir tai, kad šuo gimė be letenos, 
tad ją reikėjo ne atkurti, bet su-
modeliuoti.

Draugystės vertė
Laimei, triūsas nenuėjo vel-

tui. Pasak Noelio, akimirka, kai 
Heter pamatė savo numylėtinį 
po operacijos, atperka viską – ji 
švytėjo iš laimės. Mergina pri-
bėgo prie Noelio, apkabino jį ir 
ėmė juoktis. 

Neįtikėtina, bet šuns ope-
racija teigiamai paveikė Heter. 
Anksčiau ji dėl savo ligos atro-
dė išsigandusi, nervinga. Bet kai 

jos keturkojis pasveiko, pati mer-
gina tapo ramesnė ir labiau pasi-
tikinti savimi. Teigiamą poveikį 
įrodė ir merginai atlikti tyrimai. 
Tiesa, ši šuns operacija Tomsonų 
šeimai atsiėjo net 10 tūkst. sva-
rų (apie 40 tūkst. litų), kuriuos jie 
surinko įkūrę specialų paramos 
fondą. Dalis žmonių šią idėją lai-
kė beprotiška ir nesutiko auko-
ti tiek pinigų keturkojui. Laimei, 
palaikančiųjų buvo daugiau. Ar 
tikrai nuoširdi draugystė never-
ta šių pinigų?

Pagal užsienio spaudą parengė 

Viktorija NORKAITĖ

„Norėjau būti jo vietoje“
(atkelta iš 3 psl.)
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o

Prie kūrybos 
šaltinio

Mintimis per  
pasaulį
Kai keliauju mintimis per pasaulį
Kvepia saulė geltonais pienių 
žiedais
Žvaigždės byra į saują
Kol mėnulis keliauja
Paukščių taku ramiai
Mintimis per pasaulį
Ir niekur nebūna
Taip kaip mintyse
Gerai.

Niekada nesakyk
Žodžių netikrų
Nebus ko prisiminti
Niekada neklausyk
Žodžių netikrų
Neverta prisiminti.

Susitikimams
Gražiausios dainos
Tėviškės padangėj
Duona gardžiausia
Ten kur gimei
Džiugu
Kada gimtinėn pasišaukia
Pražydę pievų gėlės
Prie gonkų kvepiantys
Baltieji jazminai
Kiekvienas mes
Prisimenam
Vaikystės
Basų pėdų taką
Svaigias akimirkas
Jaunystės
Didžiam būry draugų
Tas laikas
Taip negailestingai
Greit prabėga
Anei pavyt jo
Nei sustabdyt
Bet susitikti
Karts nuo karto
Pripažinkime
Šventiškai smagu.

Gailestinga  
vėtra
Vėtros išsaugojo medį
Nežinia už ką
Nenulūžo
Kad ir kaip vaitojo
Vėtroj kiekviena šaka
Ir toliau
Žaliuoja medis
Džiugina visus
Ar ir kitos vėtros
Tokios gailestingos
Medžiui bus?

Ar išvaikščiojau pievas visas
Katpėdėlėm kadai
Kur šiurėjo?
Ar išuosčiau
Visa laukines gėles?
Ružavos ašarėlės
Vyto nuskintos
Ir mėlynom
Ašarėlėm riedėjo.
Ar?

Sau
Ar nori pasilikti čia
Kur nieks tavęs nelaukia
Ten kur
Visais metų laikais
Pasidabinusi vienatvė
Senam name
Bebalsiai šaukia
Niekam.

Prie žvakės
Aš prie žvakės
Paklūpėsiu vakare
Nesimato dar žvaigždžių
Vėsiame danguje
Pienės jau popiet
Užmerkė savo geltonas akis
Visą dieną atviras laikiau
Trobos duris
Ir gegutė užkukavo
Mane po gimtų namų stogu
Durys atdaros visiems
Kam pamiškėje
Nenuobodu
Nebaugu.
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Paklūpėsiu vakare
Pasimelsiu už visus
Kuriuos nuvyliau
Galima
Ir už tave?

***
Myliu tave o žodi
Mintis tegul tau nepavydi
Juk susitikus baltame lape
Jums nenuobodu
Ir vienas kito
Jūs dar nenuvylėt
Man rodos
Viens be kito
Jūs negalit...
Mane kaskart pavergia
Jūsų abiejų
Baltam lape
Palikę pėdos
Sutalpintas
Gėrio grožis
Išskleisti
Tarytum šviežias
Gėlės žiedas.
Dėkinga Jums
Žodi ir mintie!

Miniatiūros

***
Žalias tavo sielos paklo-

tas. Iš samanų žalių. Storų. 
Minkštų.

Rasa šventintas. Saule ap-
lietas.

Iš mažos sėklos auksine 
obelimi išaugai. Rytiniame 
baltų sodo pakraštyje. Ant 
šakų trisdešimt du pumpu-
rus linguoji. O kaip gražiai iš-
siskleidžia jie! Kaip sužysta! 
Ir supasi žodžiais. Saldžiais. 
Švelniais. Spalvotais. Kartais 
– audrų nuplaktais... Žaibų 
lydimais...

Paskui tvankuma atlėgs-
ta...

Pro atvertus šakų langus 
krenta. Gilus. Aukštas. Žvaigž-
dėmis lynoja...

Kai tik Elenytė prie šito ste-
buklingo medžio prieina, tuoj 
visos šakos linkt linkt nusi-
lenkia prie mergytės. Ir ji gali 
prisiraškyti auksinių obuolių.

Raičiojasi prijuostėje suno-
kę, sultingi vaisiai.

Žydi Elenytės veidas. Ant 
pečių – balta skarelė. Vėjo 
plaikstoma. 

Kvepia sodas.
Žodžiu.
Jaunyste.
Išmintim.

Rita MOCKELIŪNIENĖ
Naudžiai, Šakių r.

Zinaida DILyTĖ-JURĖNIENĖ
Pakaušių k., Panevėžio r.

Kitame krante
žydi džiaugsmo gėlės.
Lemties ranka
dalina viltį.
Kito kranto
pasiekt nesuspėjau.

Gražina Dauginienė

Kaitra alsuojanti praeina va-
sara. Mintimis tarsi matau žvil-
gančius ražienų laukus. Gubos 
iš laukų ateina prie mano, tavo 
namų, kad pasidžiaugtume ru-
gių pėdų varpų vainiku. Jau greit 
paliks mus vasara, kurioj taip ir 
neteko pabūti.

Bet dar ne ruduo. Dar žydi 
gėlės. Bitės dūzgia viržių žieduo-
se. Paskutinis, saldžiausias bus 
viržių medus. Jau kalnai pagels-
vėjo. Pievos gėlių drabužius su-
dėvėjo. Dangaus žvaigždės kris-
ti pradėjo. Saugok, žmogau, šir-
dį, kad nesužeistų žvaigždės du-
žena aštri.

Išplaukė minčių laukais gubų 
eilės, lyg sapnai nemiegant. At-
gijo svajonė būta, ilgai laukta, 
prisiminimais šventa. Nuo ly-

Viltie, sugrįžki į 
laukimą...

gumų, kalnelių susiėję, kiekvie-
nas su savo žodžiais, kaip mal-
da, kasmet susirenka Šventojoje. 
Rankose lapelį laikydami, kny-
gelę pasidėję, nedrąsūs lyg vai-
kai. Laukiame, ką pasakys kūry-
bos žinovai, svečiai. Nutilti ar to-
liau mokytis gyvenimą pažinti ir 
kilti, kad ir palaužtais sparnais. 
Deja, svaja ir liko tik svaja. Lem-
tis pakoreguoja mūsų planus – 
galimybę pagyventi susitikimo 
džiaugsmu.

Kol skausmas ir džiaugsmas 
mūsų, mes dar kely. Per vėlai aš 
išėjau į žodžių kelią. Kur eina 
saulė ir tamsa, vis nerandu, kas 
pasakyt galėtų. Kaip skausmą iš-
tylėti, peršokt neramias dienas? 
O dienų spalvos keičiasi mįs-
lingai ir lauki neramiai spren-
dimo jų.

Prašau, viltie, sugrįžki į lau-
kimą. Kol tikėjimas gyvas, juo 
gyveni. Jauti pro tavo pirštus 
byra smėlis. Gyvenimas byra. 

Beveik tuščia boluoja mano sau-
ja. Nejaugi? Žinau, jau nieko ne-
gali pradėt iš naujo. Ir ką užgy-
venai, tegali parašyt vienu sa-
kiniu iš žodžių kelių. Nedaug. 

Sako, žiūrėk į nakties tamsą 
užsimerkus. Pamatysi ir suprasi, 
kad gyvenimas tau duotas kaip 
vainikas. Ar erškėtis? Suspaus 
širdį nujautimas. Erškėtis skir-
tas tau. Jau ne kartą jo dygumą 
širdim ir kūnu pajutau.

Bičiuli, tu nepamiršk tų va-
saros dienų, kai galėjome pa-
šaukti ir žinojome – atsilieps. 
Dar dienos su mumis. Šešėliai 
paskui vaikšto. Dar žodžiai te-
beknibžda mumyse padiktuoti 
laiko. Dar vasara. Dar žydi do-
bilų atolas. Dar žolelės laukime 
savo šventės. Gyvenk ir prisi-
mink su meile, su siekiais. Eik 
tik į priekį. O gal kitame krante 
viltis jau laukia, o tu būsi pasie-
kęs tą krantą.

Stefanija FEDULAITĖ

***
Kai siela baltą rūbą užvelka žo-

džiu, šis apsitaiso ir išeina...
Prasideda žodžio kelionė...
Į viduržiemio šaltyje pamėlu-

sios žvaigždės atspindį ežero vi-
duryje.

Į lakštingalų ringuojamos gies-
mės graudumą.

Į rudenio arimais užverstą per-
nykštę gėlą.

Į delną, kuris ir paukštį lesina, 
ir motinų senatvę glosto.

Į žmogų, išsiilgusį žodžio taip, 
kaip žemė – žalumos ir žydėjimo.

Ir atsiveria širdžių durys žo-
džiui...

Ir glaudžiamės prie žodžio...

Šiek tiek romantikos. Egidijaus Skipario nuotr.

***
Tirštas rūkas tvyro
anei leidžias
anei kyla
ar išsaugosi tą tylą
skambančią rūke
du balandžiai susipyko
ir atsitūpė atokiai
viens nuo kito
rūko čia kaltė
ar ne
vėjas tilindžiuoja
laužtą liepos šaką
varžos pūsti pažeme
rūkas tas mugulis
viską taip užgulęs
pilkuma
tarytum gaubtas
pilkuma...
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