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Integracijos keliu 

Gamtos 
objektai 

turėtų tapti 
ir neįgaliųjų 

poilsio 
vietomis 

Neįgaliųjų grupė su ve-
žimėliais, varytuvais 
(rankomis varomais ne-
įgaliųjų vežimėliais su 
specialiais priedais), dvi-
račiais bei kitom priemo-
nėm per 9 dienas įveikė 
daugiau kaip 350 km ki-
lometrų atstumą Lietu-
vos, Latvijos ir Baltaru-
sijos keliais. Šį kartą tai 
buvo ne tik neįgaliųjų iš-
tvermės ir ryžto parody-
mas, šis žygis turėjo eko-
loginį atspalvį – jo metu 
buvo skleidžiama idėja, 
kad keliauti gamtoje gali 
ir žmonės, judantys neį-
galiųjų vežimėliais. 

(nukelta į 5 psl.)

Kur važiuoti  
neįgaliajam?

Šilutėje, palei Šyšą, įrengtas 
pėsčiųjų ir dviratininkų takas. 
Jis padalintas į 2 dalis: raudonai 
pažymėta dviratininkams skirta 
dalis, baltai – pėstiesiems. Tai – 
mėgstama šilutiškių pasivaikš-
čiojimo (ir pasivažinėjimo dvi-
račiais) vieta, bene vienintelė to-
kia mieste. Deja, pasirodo, ne visi 
čia sutelpa draugiškai. Neįgaliojo 
vežimėliu judanti Benita Juodze-
vičienė išsirengusi pakvėpuoti 
grynu oru buvo nemaloniai nu-
stebinta, kai teko išklausyti dvi-
ratininkų priekaištų dėl to, kad 
trukdo jiems pravažiuoti. Moteris 
sako neketinusi niekam trukdyti, 
juk nėra jokios informacijos, ko-
kiu taku važiuoti neįgaliesiems – 
ar pėsčiųjų, ar dviratininkų. Mo-
teris mano, jog tam, kad būtų iš-
spręstas šis nesusipratimas, sa-
vivaldybė atitinkamais neįgalių-
jų ženklais turėtų pažymėti tas 

Maratonas Lietuvos, 
Latvijos, Baltarusijos 

keliais 
Žygio neįgaliųjų vežimė-

liais pradininkas – pakruojiš-
kis Robertas Ašmanavičius, dar 
2005-aisiais išbandęs savo sugal-
votus varytuvus kelionėje po Pa-
kruojo rajoną. Šiemet neįgaliųjų 
maratonas surengtas kaip pro-
jekto „Žalieji maršrutai be kliū-

Negalią turinti moteris 
pasijuto įžeista, kai va-
žiuojant neseniai Šilutė-
je įrengtu pėsčiųjų ir dvi-
račių taku ji buvo išbarta 
dviratininkų esą nežino, 
kur važiuoti, trukdo. Mo-
teriai kilo klausimas, ar iš 
tiesų neįgaliųjų vežimė-
liais uždrausta važiuoti 
dviračių takais, mat Kelių 
eismo taisyklėse nėra tai 
reglamentuota. 

Aplinka visiems 

Važiuoti neįgaliojo vežimėliu 
dviračių takais draudžiama

vietas, kur jiems galima važiuoti. 
Tada nekiltų problemų nei pėstie-
siems, nei dviratininkams. 

Situacija turbūt aktuali ne 
vienam. Pastaruoju metu pa-
daugėjus miestuose dviratinin-
kų vis svarbiau darosi pasiskirs-
tyti „įtakos zonomis“. Iš tiesų ne-
aišku, prie ko turėtų būti priski-
riami neįgaliųjų vežimėliai: prie 
dviračių (juk turi ratus), ar prie 
pėsčiųjų. 

B. Juodzevičienė su savo 
problema kreipėsi į savivaldy-
bę. Saugaus eismo komisija, ku-
riai vadovauja Romualdas Ran-
čeliauskas, vienbalsiai sutarė, 
kad trukdymas neįgaliesiems 
važiuoti dviračių takais rodo tų 
asmenų žemą vidinę kultūrą. Jo 

teigimu, neįgalieji gali važiuo-
ti ir pėsčiųjų, ir dviračių takais, 
o aplinkiniai turėtų ne priešintis 
tam, o atvirkščiai – padėti judėji-
mo problemų turinčiam žmogui. 

„Visi turėtume sutilpti po vie-
na saule“, – sako ir Šilutės rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Laima Dulkytė. Ji sutinka, kad 
nemalonių situacijų išties pasitai-
ko – žmonės dažnai būna irzlūs, 
pavargę, tikrai galėtų aplenkti ne-
įgalųjį, važiuojantį dviračių taku. 
Be to, naujai įrengto tako prie Šy-
šos pėsčiųjų dalis gana siaura, to-
dėl kitą kartą ir netyčia žmogus 
neįgaliųjų vežimėlyje gali užva-
žiuoti ant dviratininkų pusės. 

(nukelta į 3 psl.)

Deja, dar kartais tenka įveikti ir tokius bordiūrus.    Aurelijos Babinskienės nuotr.

Visi turėtume sutilpti po viena saule.                                                                                                                     Egidijaus Skipario nuotr.

čių“ dalis. Jį įgyvendina Lietu-
vos žmonių su negalia sąjunga 
(LŽNS) kartu su partneriais Dag-
dos savivaldybės taryba (Latvi-
ja), Dagdos neįgalių žmonių bro-
lija „Nema“ (Latvija), Gražutės 
regioninio parko direkcija (Zara-
sų r.), Valstybine gamtos apsau-
gos institucija „Eko-rosi“ (Vitebs-
kas, Baltarusija). 

Tarptautinė neįgaliųjų ir pro-
jekto partnerių atstovų komanda 
(lietuviai, latviai, baltarusiai) ke-
lionę pradėjo Zarasų rajone, Sa-
lake. Čia vyko poros dienų pa-
sirengimo maratonui stovykla. 
Žygio dalyviai bendravo su vie-
tiniais gyventojais, apžiūrėjo tu-
rizmo infrastruktūros objektus. 
Bene gražiausioje Zarasų vie-
toje – ant ežero kranto įrengto-
je apžvalgos aukštelėje – mara-
tono dalyviai susitiko su rajono 
savivaldybės vadovais, bendruo-
menės atstovais, vėliau apžiūrė-
jo miestą. Kartu su neįgaliaisiais 
miesto gatvėmis važiavo ir Zara-
sų rajono savivaldybės mero pa-
vaduotojas Nikolajus Gusevas. 

Vėliau žygio dalyviai pasuko 
Latvijos link. Čia jiems taip pat 
pavyko užmegzti ryšį su vietos 

Maratono dalyviai žygį pradėjo Zarasuose.



Radviliškio r.:

Kelionė po Žemaitiją

Vilkaviškio r.: Ramus poilsis prie jūros

Nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams aplinką vadi-
nu ,,svetima erdve“. Tokių erdvių pilna ne tik 

miesto ar kaimo infrastruktūroje, bet netgi nuosava-
me name ar bute. Gerai, jei žmogus gali vienaip ar 
kitaip ,,apeiti“ tokią erdvę, bet būna, kad reikia ten 
patekti nors tu ką. Tuomet programuoji būsimą įvy-
kį, pasitelkdamas pagalbon draugą, ar lauki pro šalį 
einančio žmogaus. Tokios situacijos labai naudingos 
psichologine prasme abiem pusėms, nes nuo to, kaip 
tu sugebėsi paprašyti pagalbos, priklausys ir jos ko-
kybė. Visa bėda, kad tos svetimos erdvės trūkumų 
turi labai daug (akmenų grindinys, aukšti bordiūrai, 
siauri šaligatviai ir t. t.) ir vienu prašymu jose nedaug 
kur nukeliausi. Ramu, jei tu save suvoki kaip viso to 
šurmulio dalelę, bet jei pasijunti svetimkūniu, tuomet 
kelionė atneš tau daug nusivylimo ir atminties nuo-
sėdomis drums tavo gyvenimo vandenis ne kartą... 
Pasaulis akivaizdžiai pasidalina į tuos, kurie gali ir į 
tuos, kurie ne. Stebėdama galinčiųjų santykį su ma-
nimi, niekuomet nepajutau, kad kelčiau jiems nepa-
sitenkinimą ar trukdyčiau. Visuomet žmonių akyse 
matau supratimą ir net užuojautą, bet negaliu tvir-
tinti, kad visų, atsiradusių svetimoje erdvėje, neįga-
liųjų požiūris panašus – būna net pykčio bei nusivy-
limo ir aplinka, ir žmonėmis. 

Na, o šią vasarą man labai pasisekė, nes ilgai ilsė-
jausi prie jūros visiškai mano poreikiams pritaikyto-
je erdvėje. Kokia laimė kasryt nuvažiuoti iki jūros ir 
stebėti į krantą dūžtančias bangas ar tingiai išsitiesti 
ant medinio gulto saulutėje. O ji šiemet ne tik glostė, 
bet ir svilino. Niekuomet nemačiau tiek daug įdegusių 
vežimėlyje sėdinčių žmonių. Džiugu, nes saulė tokia 
reikalinga vitamino D gamybai, be kurio mūsų neju-
dančių kojų bei rankų kaulai traška braška.

A.a. Stanislovo Kutkevičiaus dėka mes turime 
nedidelį rojaus kampelį žemėje. Stebiesi to žmogaus 
mąstymo globalumu, jo sugebėjimu apeiti visas admi-
nistracines pinkles siekiant užsibrėžto tikslo. 

Iš mano rašinio susidaro vaizdas, kad viskas šioje 
pritaikytoje erdvėje yra idealu, bet kur tau. Kaip sa-
koma, lazda turi du galus ir čia ji atsisuka į galinčius 
žmones. Pritaikyta ir 99 metams neįgaliesiems išnuo-
mota erdvė apsiriboja tik kranto teritorija, o miškas, 
jūra bei takeliai į ją – bendri. Dauguma žmonių net 
nenutuokia, kas čia per stovykla, kokie jos tikslai – 
eina ar važiuoja dviračiais neįgaliųjų išklotais takais 
be jokio skrupulo. Man smagu, kad aplink tiek daug 
sveikų žmonių, o ypač vaikų, bet yra neįgaliųjų, ku-
rie labai nepatenkinti dviratininkais. Per neseniai vy-
kusį susirinkimą net nuskambėjo reikalavimas kreip-
tis į policiją ir pastatyti dviračių eismą draudžiantį  
ženklą, nes dviratininkai trukdo važiuoti vežimė-
liams, laužo medinius pandusus ir t.t. Bandžiau per-
kalbėti kelias labai pasipiktinusias dviratininkais po-
nias, bet veltui – uždrausti ir baigta kalba. 

Kad įsitikinčiau minėtų faktų teisingumu, nuta-
riau juos pati patikrinti. Visą pusdienį važinėjausi 
pirmyn atgal ilguoju pandusu su viltimi aptikti ,,tai-
syklių nesilaikantį, nemandagų“ dviratininką. Deja, 
nesutikau nei vieno, kuris man važiuojant nepasi-
trauktų į smėlį ar nepraleistų. Tiesa, buvo keli ant 
pandusų paguldyti dviračiai, bet paprašius jų savi-
ninkai atsiprašę patraukė juos į pakraštį. Gausu po-
ilsiautojų su vaikučiais. Stumiami pandusais vaikų 
vežimėliai taip pat gali tapti ,,kliūtimis“ vežimėliu 
judančiam neįgaliam žmogui ir tuomet nusivažiuo-
sime į kitą netolerancijos pusę. 

Baigusi ,,tyrimą“ sustojau prie jūros pailsėti. Gera 
ant to panduso, bet pavydžiu ant smėliuko besivar-
tantiems. O čia kaip tyčia savo dviračius statosi du 
vyrukai. ,,Ar galėtumėte mane iškelti ant smėlio“, – 
prašau jų.  ,,Mielai“, – atsako dviratininkai ir lengvai 
kresteli mane ant šilto smėlio patalo. Gyvenimas daž-
nai mums pats atsako į labai svarbius klausimus.   

Svetima erdvė

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Laimutė Kandrotienė 
laiške „Bičiulystei“ džiau-
giasi, jog poilsis prie jūros 
neįgaliesiems suteikė sveika-
tos ir gerų įspūdžių.  

Liepos pabaigoje ne-
mažas būrys Vilkaviškio 
rajono neįgaliųjų drau-
gijos narių, vadovaujami 
V. Rinkevičienės, ilsėjo-
si Šventojoje, „Puntuko“ 
poilsio namuose. 

Nors visą poilsiavimo 
laiką buvo karšta, nuo jū-
ros dvelkianti vėsa ir šiltas  
vanduo neleido perkaisti. 
Vidurdienį galėjome ilsė-
tis medžių pavėsy. Poilsio 
namai įrengti pušyne, tad 
kur beitum, visur gražus 
ir geras oras. 

Pačiuose poilsio na-
muose yra poilsio kamba-
rys su televizoriumi, tre-

  Radviliškio rajono neį-
galiųjų draugijos narys Si-
gitas Puodžiukas dalijasi 
kelionės po Žemaitiją įspū-
džiais. 

Radviliškio rajono neį-
galieji mėgsta keliauti. Vie-
ną karštą vasaros rytą per 
50 neįgaliųjų autobusu pa-
suko Žemaitijos link. Ke-
lionė neprailgo, nes auto-
buse įrengti kondicionie-
riai maloniai vėsino, o rad- 
viliškietė gidė V. Petke-
vičienė įdomiai pasakojo 
apie Radviliškio ir Žemai-
tijos istoriją.

Pirmiausiai sustojo-
me Plungės rajone Plokš-
čių kaime, kur sovietme-
čiu buvo įsikūrusi bran-
duolinė raketinė bazė. 
Dabar čia – Šaltojo karo 
muziejus, kurį ir aplan-
kėme. Susidomėję apžiū-
rėjome muziejaus ekspo-
natus: pistoletus, Kalaš-
nikovo automatus, rake-
tų galvučių maketus, o gi-
das papasakojo apie bazės 
sukūrimą, apie jos apsau-
gą, apie sovietinių karei-
vių kasdienybę, apie šaltą-
jį karą tarp JAV ir TSRS ir 
dar daug kitų įdomių da-
lykų. Pamatėme ir bran-
duolinės raketos palei-
dimo šachtą. Pabaigoje 
mums parodė kelių minu-

čių trukmės siužetą apie 
branduolinį sprogimą ir 
jo padarinius. Slogus vaiz-
das sukrėtė. Nors ir žino-
jome, kad tai tik filmukas, 
bet ištrūkę į ,,laisvę“ len-
gviau atsikvėpėme.

Po to pasukome link 
šalia esančių Platelių. Juo-
se apžiūrėjome Užgavė-
nių kaukių kolekciją, ku-
rioje – apie 300 velnių, ra-
ganų, žydų. Daug sužino-
jome apie Platelius, jų isto-
riją, apie legendomis api-
pintą ežerą. Pasukome ir 
prie didžiausio Lietuvos 
uosio, kurio aukštis siekia 
32 metrus. 

Rūpėjo aplankyti ir 
ežerą. Iš pradžių nuo apž-
valgos aikštelės grožėjo-
mės dailininko teptuko 
vertais vaizdais: aplink 
daug žalumos, tolumoje 
dunkso medžiais apaugu-
sios salos, žydras vanduo. 
Po to privažiavome prie 
jachtklubo, pavargusias 
kojas atgaivinome vande-
nyje, papietavome. Oras 
buvo pasakiškas, tad la-
bai nesinorėjo grįžti į au-
tobusą. Bet buvo laikas tęs-
ti kelionę.

Pasukome Telšių link. 

Pusiaukelėje pradėjo krap- 
noti, o pasiekus pačius Tel-
šius lietutis įsismarkavo, 
bet negi liksi autobuse, kai 
prieš akis gražūs vaizdai! 

Truputį paėję išvydo-
me didingus 18 amžių me-
nančius Telšių katedros 
mūrus. Užėję į vidų pama-
tėme daug meno ir bažny-
tinių vertybių. Pasigrožė-
ję šiuo baroko architektū-
ros šedevru ir pasimeldę 
pasukome apžiūrėti kitų 
miesto įžymybių. Pagaliau 
lietutis vis tik suginė mus 
į autobusą ir nuvažiavome 
į Telšių rajone esantį ,,Žvė-
rinčių“ – privatų mini zo-
ologijos sodą. Čia mus pa-

Radviliškiečiai nusifotografavo prie didžiausio šalyje uosio. 

sitiko būrys ožkų. Smal-
sios, protingos jos tuoj ap-
spito mus, reikalavo dėme-
sio ir maisto. O viena iš jų 
net kelis šimtus metrų ly-
dėjo. Apžiūrėjome apuo-
kus, danielius, net lūšį, ra-
miai ir abejingai stebinčią 
mus. Šernų bei vilkų ne-
teko išvysti, bet labai ap-
sidžiaugėme pamatę juo-
dąją mešką, Žemaitijos 
simbolį! Pagaliau palydė-
ti tų pačių ožkelių su gera 
nuotaika sėdome į autobu-
są ir nurūkome Radviliš-
kio link. Nuostabi kelionė 
baigėsi, bet dar ilgai ją pri-
siminsime ir lauksime nau-
jų įspūdžių!

niruokliais, tad norintie-
ji galėjo poilsiauti ir ak-
tyviau. 

Jūra – geras jodo šal-
tinis mūsų organizmui, o 
sūrus jo vanduo taip pat ir 
gydo. Todėl, matyt, jūra ir 
turi tokią magišką trauką, 
kad kasmet norisi prie jos 
sugrįžti. 

Kadangi gyveno po 
2 ar 3 kambariuose, neį-

galieji turėjo progos arti-
miau susipažinti, paben-
drauti, pasidalinti savo 
įspūdžiais. 

Dienos prie jūros pra-
bėgo nepastebimai, bet 
atmintyje jos išliks ilgai, 
kaip nuostabus vasaros 
prisiminimas. Už tai ir 
esame dėkingi visiems, 
kurie mums organizavo 
šią kelionę.

 Jonavos rajono neįgalių-
jų draugijos narė Edita Vai-
tekauskaitė parašė apie tai, 
kaip draugijos nariai linksmai 
ir prasmingai paminėjo artė-
jančią Žolinę. 

Jonavos rajono neįga-
liųjų draugija surengė se-
minarą-išvyką į miškų urė-
dijos poilsiavietę. Semina-
ras organizuojamas kas-
met, todėl tapo labai po-
puliarus ir visų laukiamas. 
Kadangi rugpjūtis garsė-
ja gražia švente – Žoline, 
ši tema ir buvo pasirink-
ta. Susirinko gausus būrys 
draugijos narių, atvyko ir 
svečias – Jonavos Šv. Apaš-
talo Jono parapijos vikaras 
kun. Valdas Šidlauskas. 

Apie Žolinę, jos papro-
čius ir šventimą papasa-
kojo draugijos narė Geno-
vaitė Adomavičienė, o ku-
nigas Valdas paaiškino ir 
kitą šios šventės prasmę – 
tai, kodėl ji siejama su Šv. 
Mergelės Marijos ėmimo 

Jonavos r.: Žolinė – proga pabūti kartu 
dangun diena. Nuoširdus 
ir paprastas pasakojimas 
susirinkusiesiems atsklei-
dė negirdėtų dalykų, bu-
vome labai patenkinti gavę 
naudingų žinių. Žolinė lai-
koma žalumos vešėjimo ir 
derliaus brandumo švente, 
tad stalas buvo papuoštas 
žolynais ir suneštomis vai-
šėmis. Kunigas Valdas pa-
laimino vaišių stalą ir susi-
rinkusiuosius.

Seminaro dalyviai gė-
rėjosi poilsiavietės gam-
ta, kūreno laužą, ant kurio 
gamino pietus. Gerą nuo-
taiką padėjo sukurti Juo-
zas Macaitis, Mykolas Kru-
čas, susirinkusius jie links-
mino grodami armonika. 
Nijolė Antanavičienė virk-
dė akordeoną, o gražiomis 
dainomis jiems pritarė ne-
įgaliųjų ansamblio „Lieta-
va“ moterys. Humoro gru-
pė „Rykštė“ parodė ištrau-
ką iš savo naujai ruošiamos 
programos. Moterys, pasi-

vadinusios „Dvi sesutės ir 
Ko“ pasirinko aktualią už-
sieniečių Lietuvoje temą. 

Pasirodymas buvo palydė-
tas plojimais ir nuoširdžiu 
juoku. Draugijos narys  
poetas M. Kručas paskai-
tė savo naujai sukurtų ei-
lėraščių. Romansais ir ei-
lėmis dalijosi Bronius Se-
dleckas, likome sužavė-
ti šių gabių vyrų kūryba.

Laimingi, pakilios nuo-
taikos ir pilni įspūdžių iš-
siskirstėme namo. Esame 
dėkingi Jonavos miškų 
urėdijai už galimybę pa-
sinaudoti poilsiaviete bei 
paruoštu laužu, malkomis. 

Vaišių stalą palaimino šventės svečias kun. V. Šidlauskas.

M. Kručas ir J. Macaitis susi-
rinkusiuosius linksmino gro-
dami armonika.
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Rašinių  
konkursui 

„Negalia – 
mano likimas“

Mano gimimo aplinkybės 
kiek neįprastos – vežime, 

kelyje į ligoninę. Mamos nespė-
jo nuvežti, spėjo tik įsukti į vien-
kiemį, kur stovėjo aukštas kry-
žius. Taip ir gimiau vežime po 
tuo kryžiumi.

Gal todėl, o gal tik taip ma-
noma, bet gydytojai nustatė man 
cerebrinį paralyžių. Nuo pat vai-
kystės aš sunkiai išlaikydavau 
pusiausvyrą, kitaip tariant, be 
atramos nė nepaeidavau, reikė-
davo lazdelės.

Pagal savo temperamentą bu-
vau labai judrus vaikas. Taigi ta 
atrama man tapo rogutės ir tri-
ratukas. Kol turėjau vaikiškas 
rogutes, jomis išvažinėdavau vi-
sas sniego pusnis, o kai grįžda-
vau iš kiemo, mama net sakyda-
vo, kad mano galva „verda“, nes 
nusiėmus kepurę pakildavo garo 
kamuoliai. Kai mama man nupir-
ko triratuką, visi juokėsi iš tokio 
jos pirkinio – vaikas nevaikšto, 
o jam nupirko triratuką. Tačiau 
man tai buvo tarsi stebuklas. Aš 
išmokau juo važinėti, nors visi 
ir sakė: nepavažiuos! Visa bėda 
buvo tik ta, kad sunkiai valdžiau 
dešinę koją ir pėda vis nuslysda-
vo nuo pedalo, tad tekdavo ją pri-
rišti, o kadangi negalėjau vaikš-
čioti, nuo triračio nenulipdavau, 
o tik žiūrėdavau į kitų vaikų žai-
dimus. Bet mano vaikystė vis tiek 
buvo išgelbėta, nes galėjau visur 
savarankiškai judėti su savo tri-
ratuku.

Paauglystėje, kai išaugau ir 
savo vaikišką triratuką, ir rogu-
tes prasidėjo problemos. Vėl ma-
žiau judėjau, nes triračio dviračio 
tokiam ypatingam paaugliui tais 
laikais Lietuvoje nebuvo. Galvo-
je visą laiką sukosi mintis, kaip 
gauti dviratį, panašų į motocik- 
lą su lopšeliu? Tėvai surado išei-
tį ir dar kartą buvau išgelbėtas, 
vėl turėjau savo judėjimo prie-
monę – dviratį su šone pritvir-
tintu lopšeliu. Tačiau ir vėl bė-
dos – lopšelis buvo gana lengvas, 
tad man, sunkiai laikančiam pu-
siausvyrą, tokios atramos nepa-
kakdavo ir aš lengvai apsivers-
davau. Kad taip lengvai nevirs-
čiau, tekdavo lopšelyje vežiotis 
dvi plytas. Kita bėda – vyriško 
dviračio rėmas man buvo kiek 
per aukštas ir užlipant ant jo rei-

kėdavo kito žmogaus pagalbos. 
Aš juo važiuodavau retai, tik iš 
reikalo, nors labai norėjau kuo 
daugiau judėti ir būti nepriklau-
somu nuo kitų. Tėvai negalėjo vi-
sados būti šalia ir man pagelbėti 
užlipti ant dviračio.

Jau dabar nė nebeprisime-
nu, kaip į mano rankas pateko 
vienas tarybinių laikų žurnalas 
rusų kalba, kuriame pamačiau 
triratį dviratį, skirtą suaugusiems 
žmonėms. Šiaip ne taip sugebė-
jau gauti tokį triratį. Džiaugs-
mui nebuvo ribų, jau įsivaizda-
vau, kaip galėsiu visur važinėtis 
be niekieno pagalbos. Tačiau... ir 
vėl bėda – pasirodo, aš nebemo-
ku važiuoti tokiu triračiu – nuo 
pedalo krenta jau abi kojos. Bet aš 
labai norėjau judėti. Teko vėl vis-
ko mokintis iš naujo, pėdas prisi-
rišdavau, ir į kelionę. Buvau jau-
nas, energingas ir labai užsispy-
ręs. Važinėdavau tuo triračiu la-
bai daug, kartais nuo ryto iki va-
karo. Mano užsispyrimas davė 
savo vaisius: išmankštinau pė-
das ir jos liovėsi kristi nuo pe-
dalų, nebereikėjo net prisirišti. 
Taip pagaliau pasiekiau savo iš-
svajotą laisvę. Kadangi dėl savo 
sveikatos problemų taip nieka-
da ir negalėjau vairuoti automo-
bilio, triratis taip ir liko mano ju-
dėjimo pagalbininku ir savotiš-
ku savarankiškumo garantu iki 
pat senatvės. Kiekvienais metais 
nekantriai laukdavau žiemos pa-
baigos, kad galėčiau vėl sėsti ant 
triračio ir pradėti savo keliones.

Turėjau ir, laimei, dar tebetu-
riu nuostabius tėvus, tad mano 
kelionės neapsiribojo vien mies-
to gatvėmis ar miško takeliais. Su 
savo ištikimuoju triračiu pabuvo-
jau ne viename Lietuvos mieste-
lyje, aplankiau ir Rygą, Taliną, 
Maskvą, Sankt Peterburgą, Bal-
tarusiją, Moldovą, Lenkiją.

Ypač giliai įstrigo atmintyje 
viena piligriminė kelionė į Len-
kiją, iš Varšuvos į Čenstakavą. 
Mane, kaip visada, lydėjo mama. 
Dabar, prabėgus daugiau nei 
dvidešimčiai metų, gal jau visų 
kelionės smulkmenų gerai ir ne-
beprisimenu, bet vienas kelionės 
epizodas ir tada patirtas didžiulis 
įspūdis iki šiol labai svarbus, tai 
lyg susitikimas su mano likimą 
paženklinusiu kryžiumi.

O buvo taip. Aplankius Šven-
tosios Mergelės Marijos paveiks-

lą, mus apgyvendino miestelio 
mokyklos sporto salėje, nes ryto-
jaus dieną mūsų, negalios žmo-
nių, grupė turėjo važiuoti prie jū-
ros, pailsėti dvi savaites po var-
ginančios piligriminės kelionės 
po Lenkiją.

Taigi rytą aš pabudau gana 
anksti, gal šeštą ar penktą valan-
dą vietos laiku, ir pasakiau ma-
mai: „Kol yra laiko, aš noriu su 
savo triračiu pavažinėti po mies-
telį, pasidairyti po svetimą kraš-
tą.“ Mama sutinka. Aš sėdu ant 
triračio ir noriu išvažiuoti, tačiau 
mokykla aptverta tvora ir var-
tai užrakinti. Kol mamai pavy-
ko lenkiškai susikalbėti su sar-
gu, praėjo gal 15-20 min., bet vis-
kas baigėsi gerai ir aš išvažiavau 
iš kiemo.

Buvau sumanęs važiuoti pa-
sižvalgyti po miestelį, nes į kal-
vą, ant kurios stovi toji pauliečių 
bažnyčia, nemaniau, kad turėsiu 
jėgų užvažiuoti savo triračiu. Ta-
čiau... nežinau, kas mane pastū-
mėjo, ir aš pasukau į kalvą, baž-
nyčios link. Net dabar, praėjus 
tiek laiko, nesuprantu, kas man 
padėjo, nes nejutau, kad važiuo-
jant į kalną būtų labai sunku. O 
ir atvažiavęs prie bažnyčios aš 
negalvojau važiuoti į vidų, nes 
žinojau, kad ten bus daug žmo-
nių. Tačiau didžiam mano nuste-
bimui, žmonės, pamatę mane su 
triračiu, pradėjo skirtis į šonus ir 
praleido. Man jau buvo gėda ne-
važiuoti į vidų. Aš pasukau į baž-
nyčią – dvi vienuolės man dar pa-
dėjo užvažiuoti pandusu ir aš at-
sidūriau viduje. Tuo metu vyko 
Mišios, kurios jau ėjo į pabaigą ir 
buvo dalijama Komunija. Aš tru-
putį pasimeldžiau, paaukojau ke-
lis zlotus, rastus kišenėje ir, ga-
vęs Komuniją, pasukau į moky-
klą, nes artėjo tas laikas, kai turė-
jo atvažiuoti autobusas, mus ve-
žantis prie jūros. Mama manęs 
jau laukė prie vartų.

Ir, jau sėdėdamas autobuse, 
pajutau, kaip mane užplūdo to-
kia nenusakoma vidinė palaima, 
kažkoks nepaprastas džiaugs-
mas, kad net praėjus daugeliui 
metų tas įspūdis vis dar išlie-
ka labai stiprus ir svarbus, kaip 
ryškiausias tos kelionės prisi-
minimas ar gal net Dievo dova-
na už tą kryžiumi paženklintą 
mano likimą.

Alvydas Aukštuolis, Riešė

Gimiau paženklintas 
„kryžiaus“

Kviečiame dalyvauti literatų 
kūrybinėje stovykloje

Tradicinė neįgalių literatų kūrybinė stovykla šiais metais 
vyks rugsėjo 23–28 dienomis Šventojoje.
Į stovyklą bus atrinkti 40 negalią turinčių literatų. No-
rinčius joje dalyvauti kūrėjus kviečiame iki rugsėjo 1 d. 
užpildyti dalyvio anketą ir išsiųsti elektroniniu paštu  
saule@draugija.lt. 
Anketą rasti ir su stovyklos nuostatais susipažinti galima 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos tinklalapyje www.draugija.lt. 
Kūrybinei stovyklai vadovaus Paulina Žemgulytė ir Gin-
tarė Adomaitytė. Numatoma stovyklos tema  „Vanduo“.

Informacija telefonu 8 618 00338, Saulė Vėjelienė

Mes, Alytaus „Artrito“ klubo 
nariai, dažnai renkamės – 

nuolat vyksta užsiėmimai, temi-
niai susirinkimai, šventės ar kita. 
Dauguma klubo barių čia ateina 
sveikatos pasisemti. To galime 

Eikime kartu – bus lengviau

„Linksmieji pratimai“ ne tik naudingi, bet ir smagūs.

pasiekti tik ja rūpindamiesi, ak-
tyviai dalyvaudami mokymuo-
se, užsiėmimuose. 

Pirmą šių metų pusmetį vei-
klos netrūko. Klubo veikloje dau-
giausiai dalyvauja vyresnio am-

žiaus žmonės, mūsų tikslas – nie-
kad nepasiduoti metų naštai. Pa-
deda ir paprasčiausi pokalbiai. 

Klubo nariai į vykstančius 
užsiėmimus ir mokymus renka-
si noriai. Vykdėme psichologo 
vedami užsiėmimai „Nieks ne-
sikeis kol širdy sunku“, kinezite-
rapeutas mokė „Linksmųjų pra-
timų“, buvo surengta ir išvyka į 
Druskininkų kurortą. 

Esu dėkinga klubo nariams, 
kurie, net turėdami sunkią nega-
lią, rinkosi į mūsų užsiėmimus, 
aktyviai dalyvavo mokymuose, 
taip pat mūsų dėstytojoms Re-
ginai Prieskienienei ir Virginijai 
Žydonienei. Jos rado kelią į mūsų 
klubo narių širdis. 

Romutė udRAkienė 

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete www.biciulyste.lt

(atkelta iš 1 psl.)

Važiuoti neįgaliojo 
vežimėliu dviračių 
takais draudžiama

Policija: dviračių takais 
važiuoti draudžiama 
Lietuvos kelių policijos tar-

nybos vyresnioji specialistė 
Marija Kazanovič situaciją pa-
aiškino šiek tiek kitaip: „Lietu-
vos Respublikos saugaus eis-
mo automobilių keliais įstaty-
me yra reglamentuota pėsčio-
jo sąvoka, tai yra asmuo, esan-
tis kelyje ne transporto priemonė-
je, taip pat važiuojantis neįga-
liųjų vežimėliu, riedučiais, ried- 
lente, paspirtuku, vedantis dvira-
tį, mopedą, motociklą, traukiantis 
(stumiantis) rogutes, vaikišką ar 
kitokį vežimėlį.“ M. Kazanovič 
teigimu, atsižvelgiant į tai, kad 
asmuo, važiuojantis neįgalio-
jo vežimėliu, yra priskiriamas 
prie pėsčiųjų, jis taip pat, kaip 
ir pėstieji, gali važiuoti šaligat- 
viu ar pėsčiųjų taku, t.y naudo-
tis tokiomis pačiomis teisėmis 
kaip ir pėsčiasis.

Specialistė taip pat pabrė-
žė, kad važiuoti neįgaliojo ve-
žimėliu dviračių taku yra drau-
džiama, kadangi jis yra skirtas 
tik dviračių eismui. Tačiau, pa-
sak M. Kazanovič, šiuo metu 
daugiausia yra įrenginėjami ta-
kai pažymėti kelio ženklais Nr. 
413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“, 
todėl šiais takais gali važiuoti ir 
neįgaliųjų vežimėliai.

Deja, šiuose takuose ir kyla 
nesusipratimų, nes ne visada 
aišku, kurią pusę rinktis.   

Važiuojamąja dalimi 
važiuoti nesaugu, bet 

leidžiama 
B. Juodzevičienė apgailes-

tauja, kad neįgalieji visoje šaly-
je yra pamiršti. Daugiausiai ne-
patogumų moteris, į neįgaliojo 
ratelius atsisėdusi prieš 3 me-
tus, kai buvo pakirsta insulto, 
patiria dėl to, kad Šilutėje be-
veik nėra nuvažiavimų nuo ša-
ligatvių. Ji sako, kad vienas kitas 

toks nuvažiavimas įrengtas tik 
centre, o kiek toliau jų nė su ži-
buriu nerasi. Moteris pasakoja, 
kad jos vežimėlį neretai stumia 
vyras, kuris pats turi stuburo 
problemų, tad jiems  užvažiuoti 
ant 20–30 cm aukščio bortelo yra 
neįveikiama užduotis, kartą net 
vežimėlio ašį sulaužė. Tad mote-
ris, išsiruošusi iš namų, dažnai 
važiuoja tiesiog gatve. 

Kelių eismo taisyklės to ne-
draudžia: „Neįgaliųjų vežimė-
liais neįgaliesiems leidžiama va-
žiuoti dešiniuoju važiuojamosios 
dalies pakraščiu (nesvarbu, ar yra 
kelkraštis, šaligatvis, pėsčiųjų ta-
kas). Neįgaliesiems važiuojant de-
šiniuoju važiuojamosios dalies pa-
kraščiu tamsiuoju paros metu arba 
esant blogam matomumui, neįga-
liųjų vežimėlis turi būti su atšvai-
tais: kairėje neįgaliųjų vežimėlio 
pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – 
raudonu.“

Tačiau moteris sako, kad 
taip važiuodama visą laiką jau-
čiasi labai nesaugiai, nuolat bijo 
dėl savo sveikatos, net gyvybės, 
nes automobilių labai daug. Jai 
pritaria ir L. Dulkytė – ji sako 
matanti nemažai neįgaliųjų, 
važiuojančių gatve ir dėl to ne-
rimaujanti: automobiliai labai 
greitai laksto, visada yra rizika, 
kad gali užkliudyti vežimėlį. 

Lietuvos kelių policijos tar-
nybos vyresnioji specialistė taip 
pat pritaria, kad važiuoti šaligat- 
viu ar pėsčiųjų taku yra gerokai 
saugiau nei važiuojamosios ke-
lio dalies pakraščiu. 

Deja, tam trukdo nesutvar-
kyti šaligatvių nuvažiavimai. 
Liūdniausia, kad net įrenginė-
jant naujus šaligatvius neretai 
šio reikalavimo nėra paisoma. 
R. Rančeliauskas sakė įparei-
gojęs Šilutės seniūną padaryti 
nuvažiavimus nuo šaligatvių 
bent jau prie dviračių takų. Se-
niūnas pažadėjo tai padaryti 
iki rudens. 

Aurelija BABinskienė
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Sukurti ir išlaikyti puikius 
santykius su savo vaikais yra iš 
tiesų sudėtinga užduotis. Labai 
svarbu, kaip elgiatės su jais nuo 
pirmųjų gyvenimo dienų. Mūsų 
pačių elgesys ir reakcijos į vaiko 
emocijas formuoja ryšio su juo 
pagrindą, kuris išlieka visą gy-
venimą. Tam, kad ryšys su vai-
ku būtų artimas ir sveikas, patar-
tina vadovautis keletu pagrindi-
nių principų. Žinoma, mamos ir 
tėčio intuicija dažnai parodo ge-
riausiai, kaip ir kada reaguoti į 
tam tikras mažojo elgesio apraiš-
kas, tačiau keleto rekomendacijų 
nevertėtų praleisti pro akis. 

Abipusė pagarba
Abipusė pagarba yra raktas į 

darnų ir šiltą tėvų ir vaikų santy-
kį. Tėvai ir vaikai, žinoma, nėra 
vienodi. Tėvai turi daugiau iš-
minties, gyvenimiškos patirties, 
nuovokos. Tačiau vaikai yra ly-
giaverčiai tėvams, jei kalbame 
apie jų svarbą ir vertę. Santykyje, 

Puikūs tėvų ir vaikų santykiai
Norite to ar nenorite, ta-
čiau jūs turite labai di-
delę įtaką savo vaikų as-
menybės formavimuisi. 
Neretai stebitės vaikų el-
gesiu, emocijų raiška, ta-
čiau ką vertinate iš tiesų? 
Juk vaikai yra jūsų pačių 
atspindžiai. 

kuriame jaučiama abipusė pagar-
ba, niekas nesinaudoja kitu savo 
tikslams pasiekti, niekas nepri-
siima tirono ar vergo vaidmens. 
Abipusė pagarba padeda augti 
kaip asmenybėms tiek vaikams, 
tiek ir tėvams.

Drąsinimas
Į sąvoką „drąsinimas“ įeina 

tikėjimas vaiku tokiu, koks jis 
yra, o ne kokiu tėvai nori, kad 
jis būtų. Vaikai netinkamai el-
giasi tuomet, kai jaučia, kad jais 
nėra tikima, jie nėra palaikomi. 
Tėvai turėtų orientuotis į teigia-
mas vaiko savybes ir jas skatin-
ti, vietoj to, kad gilintųsi į tai, ko 
vaikas negeba. Skatinami vaikai 
įgyja pasitikėjimo savimi ir savo 
galimybėmis. 

Natūralios pasekmės
Labai dažnai tėvai nori ap-

saugoti savo vaikus nuo visko. 
Vis dėlto leidimas vaikui susi-
pažinti su galimomis tam tikrų 
situacijų pasekmėmis pamoko 
daug geriau nei tėvų autoritetas. 
Tik realaus pavojaus metu tėvai 
turėtų sustabdyti savo vaikus ir 
apsaugoti nuo galimų neigiamų 
pasekmių. Pasakymai „nelaks-
tyk, nes nukrisi“ neturėtų var-
žyti vaiko. Tik pats tyrinėdamas 
aplinką ir ieškodamas sprendi-
mo, mažasis gali pažinti pasaulį. 

Bausmių atsisakymas
Tyrimais įrodyta, kad mu-

šami vaikai yra linkę dažniau 
smurtauti prieš savo bendra-
amžius, o vėliau, jau suaugę, ir 
prieš savo vaikus. Konstrukty-
vus pokalbis, aiškinimas, kodėl 
vienaip ar kitaip elgtis blogai, 
yra daug efektyvesnis vertinant 
ilgalaikėje perspektyvoje, nei fi-
zinės bausmės už kokį nors pra-
sižengimą. Taip pat vertėtų atsi-
sakyti pakelto tono bendraujant 
su vaiku. Mažieji, kai ant jų šau-
kiama, reaguoja tik tą akimirką, 
o galiausiai tampa „kurti“ tėvų 
drausminimams. Daug efekty-
vesnis būdas yra palaukti ir leis-
ti tiek sau, tiek vaikui nurimti ir 
tuomet jau ramiu tonu aptarti, 
koks jo elgesys yra pageidauti-
nas, o koks ne. 

Nesikišti į vaikų ginčus
Kai vaikai patys sprendžia 

ginčus, jie įgyja naujų kompe-
tencijų. Tada išmoksta valdy-
ti konfliktus, apginti save ir 
pan. Daugumos vaikų konflik-
tų metu tėvams tarsi bandomas 
suteikti teisėjų vaidmuo, kurie 
sprendžia, kas turėtų laimėti. Ta-
čiau tėvai gali geriausiai padėti 
vaikams išmokti socialinių įgū-
džių ne kišdamiesi į konfliktus, 
bet būdami ramios emocinės bū-
senos ir tuomet mokydami, kaip 
derėtų elgtis. 

Skirkite laiko ugdymui
Dauguma tėvų imasi mo-

kyti vaikus vertybių ar sociali-

nių normų tik tuomet, kai išky-
la konfliktinė situacija. Tačiau 
toks požiūris nėra teisingas. Ver-
tybių ir socialinių įgūdžių mo-
kymu vertėtų užsiimti, kuomet 
tiek vaikas, tiek ir mama ar tėtis 
yra ramūs ir nesuirzę. Laiko in-
vestavimas į vaiko ugdymą il-
gainiui atsipirks – neugdomi 
vaikai reikalauja daug daugiau 
tėvų dėmesio konfliktinėms si-
tuacijoms spręsti. 

Leiskite vaikams būti 
savarankiškiems

Tėvams labai dažnai kyla pa-
gunda padėti vaikams atlikti tai, 
ką jie patys sugeba, bet padaro 
lėčiau nei tėvai. Pavyzdžiui, tė-
vai riša batų raištelius vaikui, 
nors jis pats tai moka, bet už-
trunka kiek ilgiau. Čia reikia pri-
siminti, kad priklausomi vaikai 
yra reikalaujantys vaikai. Tėvai 
turi atsakingai stebėti savo ma-
žuosius ir nenuvertinti jų gebė-
jimų. Vaikai jaučiasi reikalingi ir 
vertingi kuomet jais pasitikima 
ir jie gali įsitraukti į šeimos gy-
venimą atlikdami tai, ką patys 
geba ir kuo gali būti naudingi 
bendram šeimos labui. 

Taisyklių laikymasis
Pagrindinis vaiko tikslas yra 

rasti savo vietą socialinėje gru-
pėje, šiuo atveju šeimoje. Ge-
rai prisitaikę ir tinkamai besiel-
giantys vaikai socialinėje grupė-
je yra priimami tada, kuomet lai-

kosi jos taisyklių, vykdo jos rei-
kalavimus ir prisideda prie ge-
rovės. Netinkamai besielgiantys 
vaikai neranda būdų, kaip įtik-
ti šeimos sistemoje. Tokiu atve-
ju reikėtų su vaikais kalbėtis, ko-
kių šeimos taisyklių yra pagei-
dautina laikytis. 

Vaikai dažnai nesupranta 
savo elgesio motyvų
Vaikai dažniausiai elgiasi 

ne vadovaudamiesi sąmonin-
gai suvokiamais motyvais, bet 
renkasi paprasčiausius elgesio 
būdus, kurie jiems padeda gau-
ti tai, ko nori. Dažnai mažųjų 
elgesys suaugusiesiems atrodo 
nelogiškas, tačiau jis turi pras-
mę vaikams. Tad blogo elgesio 
motyvų supratimas gali padėti 
tėvams pasirinkti, kaip jie turė-
tų elgtis probleminėje situacijo-
je. Vertėtų orientuotis į tai, kaip 
jaučiasi patys tėvai ir kaip į skir-
tingas tėvų reakcijos formas at-
siliepia vaikai.  

Atsakomybė už savo 
elgesį ir jausmus

Tėvai turi prisiimti atsako-
mybę gerinti bendrą atmosfe-
rą. Vietoj to, kad vaikams būtų 
nurodinėjama, kaip pridera elg-
tis, reikėtų pasirūpinti teigiama 
aplinka, kurioje pagalba ir vai-
ko pakreipimas tinkama linkme 
būtų įmanomas. 

Parengė 

Milda ViCkutė

Jame stebėtinai mažai kalori-
jų (kilograme agurkų – vos 

135 kilokalorijos), labai daug 
(nuo 94 iki 97 %) vandens, li-
kusią dalį sudaro sausos me-
džiagos (3,1–6 %), iš kurių – 
1,3–3,0 % – cukrūs (daugiausia 
gliukozė ir fruktozė; sacharozės 
būna labai mažai arba visai ne-
būna), 0,8 % – azoto junginiai, 
0,5–0,7 % – ląsteliena, 0,1 % – 
organinės rūgštys. Nors ir ne-
dideliais kiekiais, tačiau agur-
ke gausu vitaminų (A, B1, B2, 
B3, B6, B9, C, E, H, PP), minera-
linių medžiagų (geležies, kalio, 
kalcio, magnio, natrio, fosforo, 
chloro, aliuminio, jodo, kobal-
to, mangano, vario, molibdeno, 
ftoro, chromo, cinko), fermen-
tų (jie padeda įsisavinti vitami-
ną [toliau – vit.] B2 iš kito mais-
to, aktyvina vit. C). Dar agurke 
yra ląstelienos, kukurbitacinų, 
sekoizolaricirezinolio, laricirezi-
nolio, pinorezinolio bei hormo-

tų. Antai morkose nitratų – 296 
mg, kopūstuose – 311, petražo-
lėse – 958 mg, špinatuose – 1066 
mg, krapuose – 1332 mg, buro-
kėliuose – 1376. 

5. Suvalgius šviežių agur-
kų nerekomenduojama tuoj pat 
gerti pieno, šalto, gazuoto van-
dens.

Gydomosios savybės
• gerina apetitą, virškinimą, pa-

deda organizmui geriau įsisa-
vinti maistines medžiagas,

• stiprina atmintį,
• aktyvina medžiagų apykaitą,
• stiprina nervų sistemą,
• tinka gydant nutukimą (grei-

tai sukelia sotumo pojūtį), reu-
matą (kartu su morkomis),

• stimuliuoja žarnyną (padeda 
išvengti vidurių užkietėjimo),

• šalina cholesterolio, valgomo-
sios druskos ir šlapimo rūgš-
ties perteklių (padidėjus šlapi-
mo rūgšties koncentracijai ne-
retai susergama podagra),

• padeda įveikti fizinį ir proti-
nį nuovargį (kartu su kitomis 
priemonėmis),

• normalizuoja tiek padidėjusį, 
tiek sumažėjusį arterinį krau-
jospūdį,

• daro teigiamą įtaką plaukams 
(pavyzdžiui, plaukų augimą 
skatina tuomet, kai agurkai 
vartojami kartu su špinatais), 
odai (pageidautina kartu var-
toti morkas ir salotas), dan-
tims, dantenoms ir sąnariams,

• neutralizuoja rūgščius neor-
ganinius junginius, patenkan-
čius į žmogaus organizmą su 

mėsa, kiaušiniais ir riebalais,
• padeda organizmui nusikra-

tyti toksinų (toksinai – biolo-
ginės kilmės nuodai: nuodin-
gos medžiagos, slopinančios 
organizmo fiziologines funk-
cijas, susidarančios daugelyje 
bakterijų, nuodinguosiuose 
augaluose ir gyvūnuose, kai 
kuriuose grybeliuose),

• tinka kiaušidžių, gimdos, krū-
ties ir prostatos vėžio profilak-
tikai,

• mažina pabrinkimus, spaz-
mus, karščiavimą,

• silpnina podagros ir artrito 
skausmus.

Kada agurkai nevartotini
1. Švieži agurkai ribojami arba 

apskritai nevartotini, kai yra pa-
didėjęs skrandžio sulčių rūgš-
tingumas ir sergama gastritu 
(skrandžio gleivinės uždegi-
mu), skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opalige (ypač paūmė-
jimo metu), ūmiu ir lėtiniu ente-
ritu (plonosios žarnos uždegi-
mu) ir kolitu (storosios žarnos 
uždegimu.

2. Marinuoti ir rauginti agur-
kai žalingi nėštumo metu bei 
tiems, kurie serga aterosklero-
ze, ūmiu hepatitu (kepenų už-
degimu), cholecistitu (tulžies 
pūslės uždegimu), tulžies pūs-
lės akmenlige, hipertonija, van-
dens ir druskų apykaitos sutriki-
mu. Taip pat šios rūšies agurkai 
gali pakenkti, jei yra sumažėju-
si skydliaukės funkcija, sergama 
inkstų uždegimu (ypač paūmė-
jimo stadijoje), lėtiniu inkstų ne-

pakankamumu, inkstų akmenli-
ge (kyla pavojus, jog akmenims 
pajudėjus iš vietos, bus užkimš-
tas šlapimtakis) ir pielonefritu 
(inksto ir jo geldelės uždegimu).

Liaudies medicinos 
receptai

Vidurių užkietėjimas, karščiavi-
mas. 2–3 kartus per dieną 30–40 
min. prieš valgį geriama po 0,5–
1 stiklinę šviežių agurkų sulčių 
(toliau – sulčių). 

Padidėjęs arterinis kraujospū-
dis, lėtinis bronchitas, stenokardija 
(šioms ligoms sultys skiriamos 
ne kaip pagrindinė, o tik kaip 
pagalbinė priemonė). 3–4 kar-
tus per dieną 30–40 min. prieš 
valgį geriama po 0,25–0,5 stikli-
nės sulčių.

Spuoguota oda. 3 kartus per 
dieną 30–40 min. prieš valgį su-
valgoma po šviežią vidutinio 
dydžio agurką (tik su odele ir 
be druskos).

Kraujuojančios dantenos, blo-
gas burnos kvapas. Keletą kar-
tų per dieną skalaujama burna 
šviežiomis sultimis.

Nudegimai, nuplikinimai. Ne 
mažiau kaip savaitę sužalotos 
vietos 3 kartus per dieną pate-
pamos šviežiomis sultimis.

Normalios ir sausos veido odos 
valymas. Sumaišomos sultys su 
pienu (santykis 2:1) arba sultys 
su grietinėle (santykis 5:1). Miši-
nys užtepamas ant veido, palau-
kiama 30 min., po to kaukė nu-
valoma vatos tamponu, sumir-
kytu šiltame vandenyje.

Romualdas oGinskAs

Agurkas turi ne tik daug vandens
no, padedančio kasai išskirti in-
suliną ir dar kai kurių kitų svei-
katai vertingų medžiagų.

Pastabos: 
1. Daugiausia biologiškai ak-

tyvių medžiagų turi 5–7 cm ilgio 
agurkai (daugiau B grupės vit. 
turi tamsiai žali agurkai), per-
augusių agurkų maistinė vertė 
būna sumažėjusi, taip pat juo-
se daugiau sėklų. Beje, vit. ir 
mikroelementų yra ne minkš-
time, bet odelėje. Ir dar: nulu-
pus odelę, prarandama didelė 
dalis vit. C.

2. Agurkų odelė būna kar-
ti, kai per karščius jiems trūks-
ta vandens. Pageltę agurkai 
būna kartesni už tamsiai žalius. 
Apskritai kartumo nereiktų la-
bai bijoti, nes agurkų karčiosios 
medžiagos – puiki profilaktinė 
priemonė prieš kai kurių orga-
nų vėžį (žr. žemiau).

3. Inspektuose ir šiltnamiuo-
se išaugintuose agurkuose vita-
minų būna mažiau negu augu-
siuose atvirame grunte. 

4. Pavasarinių agurkų odelė-
je būna daugiau nitratų ir kito-
kių kenksmingų medžiagų, ga-
linčių pakenkti inkstams, skran-
džiui ir žarnynui (tai ypač aktu-
alu vaikams iki 3 metų amžiaus). 
Kitas reikalas, jei agurkai bus 
nulupti ir dar nupjauti jų galai 
(apie 2–3 cm). Tokiu būdu agur-
kai taps saugesni, tačiau taip pat 
bus prarasta ir žymi dalis nau-
dingų medžiagų. Beje, agurkai 
nėra nitratų rekordininkai: ki-
logramas agurkų turi tik 185 
miligramus (toliau – mg) nitra-
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Komentuojame – 
konsultuojame

(atkelta iš 1 psl.)

(atkelta iš 1 psl.)

Turbūt ne vienam neįgaliųjų draugi-
jos vadovui kyla klausimas, kaip rei-
kės apskaičiuoti nario mokestį, kai 
kitais metais mūsų šalies valiuta taps 
euras. Konsultuoja Lietuvos neįgalių-
jų draugijos teisininkė Audronė BAL-
siuKienė.

 
Kaip jau visiems yra žinoma, Eu-
ropos Sąjungos bendrųjų reikalų 
ministrų taryba dar 2014 m. lie-
pos 23 d. priėmė galutinį spren-
dimą dėl Lietuvos dalyvavimo 
Ekonominėje ir pinigų sąjungo-
je (EPS) ir nuo 2015 m. sausio 
1 d. Lietuva tampa devyniolik-
tąja visaverte euro zonos nare, 
kurioje naudojama bendroji Eu-
ropos Sąjungos valiuta – euras. 
Vadovaujantis LR Euro įvedimo 
Lietuvos Respublikoje įstatymo 
26 straipsniu, iki 2015 m. sau-
sio 15 d. litas bus teisėta mokė-
jimo priemonė atsiskaitant gry-
naisiais pinigais. Atkreiptinas 
dėmesys, jog iki 2015 m. sausio 
15 d. atsiskaitant litais, grąžą turi 
būti stengiamasi atiduoti eurais. 
Taigi nenustebkite, jog už nario 
mokestį davę 10 Lt, gausite 1,45 
euro centus grąžos[*].

Taigi kaip reikės elgtis su 
nario mokesčiu, kai bus įvestas 
euras? Pabandysiu paanalizuo-
ti situaciją ir pasiūlyti sprendi-
mo variantų.

Litų konvertavimas į eurus 
pagal nustatytą kursą
Kaip žinia, jau yra nustatytas 

ir oficialiai paskelbtas lito ir euro 
santykis: 1 EUR = 3,45280 Lt. 
Vadinasi, jei nario mokestis yra 
5 Lt, tuomet išraiška eurais bus 
(5:3,45280) lygi 1,448 EUR, o su-
apvalinus pagal Įstatymo reika-
lavimus – 1,45 EUR.

Kaip skaičiuoti 
nario mokestį, kai 

įsivesime eurą?
Jau dabar reikėtų iškabinti 

informacinius pranešimus sten-
duose, jog nuo 2015 m. sausio 
1 d. nario mokestis bus skaičiuo-
jamas eurais ir bus lygus, tar-
kim, 1,45 EUR.

Teko girdėti apgailestavimų, 
jog draugijų pirmininkai ir bu-
halteriai bus apkrauti smulkiais 
centais ir tai sukels daug nepa-
togumų. Deja, tai nėra rimtas ar-
gumentas sprendžiant litų kon-
vertavimo į eurus klausimus. 
Yra kur kas svarbesnių niuan-
sų, kodėl nario mokesčio nega-
lima apvalinti iki, pavyzdžiui 
1,50 EUR arba iki 1,40 EUR. 
Svarbiausia yra tai, kad pagal 
LR Asociacijų įstatymo 8 str. 4 
p., tik visuotinis narių susirin-
kimas (arba konferencija, kitas 
organas, turintis visuotinio na-
rių susirinkimo teises) turi teisę 
nustatyti stojamųjų įnašų dydį 
ir narių mokesčių dydį, nebent 
ta tvarka konkrečiai yra aptarta 
asociacijos įstatuose. Joks kitas 
organas tokios kompetencijos 
neturi. Vadinasi, bet koks nario 
mokesčio didinimas ar mažini-
mas formaliai pažeistų tiek įsta-
tus, tiek LR Asociacijų įstatymą.

Pagal LR 2013 m. birželio 26 
d. nutarimą Nr. 604 Dėl naciona-
linio euro įvedimo plano bei Lie-
tuvos visuomenės informavimo 
apie euro įvedimą ir komuni-
kacijos strategijos patvirtinimo, 
siekiama užtikrinti, kad euro 
įvedimas nepažeistų vartotojų 
ekonominių interesų ir bus de-
damos visos pastangos užkirs-
ti kelią piktnaudžiavimui per-

skaičiuojant kainas, išmokas, ki-
tus mokėjimus. Atkreiptinas dė-
mesys, jog atitinkamos instituci-
jos yra įpareigotos tikrinti, ar ne-
piktnaudžiaujama naujos valiu-
tos įvedimu ir ar teisingai kon-
vertuojamos kainos ir mokesčiai 
pagal nustatytą lito ir euro san-
tykį. Pavyzdžiui, Lietuvos sta-
tistikos departamentas įprasta 
tvarka stebės mažmeninių kai-
nų pokyčius ir apie juos infor-
muos visuomenę, o Valstybinė 
vartotojų teisių apsaugos tar-
nyba gaus informaciją apie vi-
sus ginčus ir skundus, susiju-
sius su euro įvedimu. Atkreip-
tinas dėmesys, kad šiuos teisės 
aktus pažeidžiančiom įmonėm 
ar organizacijom gali būti taiko-
ma administracinė atsakomybė.

Taigi sprendžiant klausimus, 
susijusius su nario mokesčio 
perskaičiavimu iš litų į eurus, 
svarbūs yra du niuansai:

• paskaičiavimas turi būti 
tikslus, kadangi to reikalauja LR 
teisės aktai, 

• nario mokesčio didinimas 
ar mažinimas prieš euro įvedi-
mą yra negalimas, kadangi tai 
turi teisę padaryti tik aukščiau-
sias asociacijos organas – visuo-
tinis narių susirinkimas.

Daugiau informacijos galima 
rasti internetiniame puslapyje 
www.euro.lt. Čia yra ir skaičiuok- 
lė, padėsianti konvertuojant li-
tus į eurus ir atvirkščiai. 
____________________________
[*] Paskaičiuota tuo atveju, kai 
nario mokestis yra 5 Lt (arba 
1,45 euro)

Gamtos objektai turėtų tapti ir neįgaliųjų poilsio vietomis 

bendruomene – maratono sava-
noriai ekspromtu netgi surengė 
futbolo turnyrą. 

Baltarusijoje kelionę stab-
dė ne tik besitęsiantys alinan-
tys karščiai, bet ir sunkiai pra-
važiuojami keliai, kuriuos ne vi-
siems pavyko lengvai įveikti. Ta-
čiau tai nesigadino gero ūpo, ma-
ratono dalyvius vietiniai pasiti-
ko svetingai. 

Ne visi turizmo objektai 
pritaikomi tinkamai 

Vienas iš projekto tikslų buvo 
atkreipti turizmo paslaugų tei-
kėjų dėmesį į negalią turinčiuo-
sius, apmokyti juos tinkamai ap-
tarnauti, pagaliau – tiesiog paro-
dyti, kad šie žmonės taip pat nori 
ir gali keliauti. Kad tai būtų rea-
lu, labai svarbi tinkamai pritai-
kyta infrastruktūra. Tokių vie-
tų Lietuvoje atsiranda vis dau-
giau, bet neretai jų pritaikymas 
yra tik dalinis, formalus. Dar vie-
nas projekto tikslas ir yra pritai-
kyti gamtos turizmo vietas Gra-
žutės regioniniame parke, taip 
pat Raznos nacionaliniame par-
ke (Latvija) bei Zaborjės kaime 
(Baltarusija). 

Liepos mėnesį LŽNS atstovai 
apžiūrėjo Gražutės regioninio 
parko teritorijoje, Luodžio ežero 
pakrantėje, įrengtą valčių prie-
plauką. Rezultatas pradžiugino – 
tai bus dar viena puikiai sutvar-
kyta ir kiekvieno žmogaus, taip 
pat ir judančio rateliais, porei-
kiams pritaikyta poilsio gamto-
je vieta. LŽNS prezidentė Rasa 
Kavaliauskaitė pasidžiaugė, 
kad Gražutės regioninio parko 
direkcija labai rimtai pažiūrė-
jo į projekto uždavinį pritaiky-
ti prieplauką: glaudžiai bendra-
darbiaudama su LŽNS, įsiklau-
sė į visus jų pasiūlymus. Dabar 
net nevaldantis kojų žmogus, at-
plaukęs į šią vietą, galės patogiai 
išlipti iš valties ar baidarės, įsi-
kibęs į specialius turėklus. Toks 
pritaikymas ne mažiau patogus 
ir vaikui ar kitam sunkiau judan-
čiam žmogui. Puikiai sutvarky-
ta ir pakrantės aplinka, takai ir 
privažiavimai, įrengti neįgalie-
siems pritaikyti tualetai. Projek-
to įgyvendintojai atsižvelgė į iš-
sakytas smulkias neįgaliųjų pas-
tabas. Pasak R. Kavaliauskaitės, 
puiku, kad atsiranda tokių neį-
galiesiems pritaikytų vietų – juk 
ne visi telpa Monciškėse, paga-
liau gal ne kiekvienas nori ilsėtis 

prie jūros. Luodžio ežeras galėtų 
būti puiki alternatyva. 

Neįgalieji nori ir gali 
keliauti

Kiek kitokia situacija Latvijo-
je ir Baltarusijoje. Pritaikant inf-
rastruktūrą latviai mažiau ben-
dradarbiavo su rateliais judan-
čiais neįgaliaisiais, todėl turiz-
mo objektas Raznos nacionali-
niame parke pritaikytas ne taip 
kruopščiai, tačiau vis dėlto nuos-
tabus gamtos kampelis Latvijoje 

taps neįgaliesiems kur kas labiau 
prieinamas. Baltarusijoje dar ne-
matyti projekto rezultatų, tačiau 
šios šalies partneriai žada, kad 
reikalavimus spės įgyvendinti. 

Projekto metu numatyta ne 
tik pabendrauti su turizmo pas-
laugų teikėjas ir atkreipti jų dė-
mesį į neįgaliuosius, taip pat ža-
dama parengti technines reko-
mendacijas, kaip pritaikyti tu-
rizmo infrastruktūrą neįgalių-
jų poreikiams, kad tvarkant, re-
montuojant tokias vietas dar-

Prezidentė Dalia Grybauskai-
tė apsilankė nevyriausybi-

nės organizacijos „Algojimas" 
neįgaliems vaikams organizuo-
jamoje stovykloje „Spalvota va-
sara sodybose".

Septintus metus rengiamo-
je stovykloje šiemet poilsiaus 
daugiau kaip 400 neįgalių vai-
kų su šeimomis. Prie jų prisijun-
gė 9 Maidano kovotojų šeimos 
iš Ukrainos. Šalies vadovės tei-
gimu, ši stovykla – geriausias 
įrodymas, kad nevyriausybinės 
organizacijos (NVO) atlieka la-
bai svarbų ir atsakingą darbą.

„Būdamos arčiausiai žmo-
nių ir geriausiai žinodamos jų 
problemas, bendruomenės ir 
nevyriausybinės organizacijos 
tampa labai svarbia atsakingos 
ir pilietiškos Lietuvos jėga. Kar-
tais net be valstybinių instituci-
jų pagalbos, savarankiškai jos 
sugeba padaryti gerokai dau-
giau, nei leidžia jų galimybės. 
Džiaugiuosi, kad Lietuvoje turi-
me daugybę tokių žmonių, ku-
rie, negailėdami savo laiko, iš 
visos širdies padeda kitiems“, – 

sakė Prezidentė.
Valstybės vadovė dar kar-

tą pabrėžė, kad nevyriausybi-
nių organizacijų vaidmuo la-
bai svarbus demokratinės vals-
tybės gyvenime, todėl valdžios 
institucijos turi stengtis stiprin-
ti bendradarbiavimą su NVO ir 
visais įmanomais būdais padėti 
joms vykdyti savo veiklą.

Per pirmąją kadenciją Pre-
zidentės iniciatyva Seime buvo 
priimtas NVO įstatymas, api-
brėžiantis tokių organizacijų 
statusą, bendradarbiavimą su 
valstybės institucijomis ir ga-
limybes dalyvauti priimant 
sprendimus bei teikti viešąsias 
paslaugas. Per Kalėdas Prezi-
dentūros kieme rengiama tra-
dicinė Nevyriausybinių orga-
nizacijų labdaros mugė.

Valstybės vadovė taip pat 
globoja labdaros ir paramos 
fondo „Algojimas“ inicijuotą 
akciją „Ištiesk gerumui ranką“, 
per kurią drauge su Lietuvos 
žmonėmis išpildo neįgalių vai-
kų svajones. 

„Bičiulystės“ inf.

Prezidentė apsilankė 
neįgalių vaikų stovykloje

R. Dačkaus nuotr.

bai nebūtų atlikti tik dėl paukš-
čiuko. Taip pat ne mažiau svar-
bu ir patiems neįgaliesiems da-
lintis informacija apie pritaiky-
tus turizmo objektus tiek Lietu-
voje, tiek gretimose šalyse ir taip 
paskatinti juos išdrįsti išjudėti iš 
namų, juolab kad vasara itin pa-
lanki turizmui gamtoje. 

Projekto metu neįgaliųjų or-
ganizacijoms planuojama išda-
linti apie 7 tūkst. bukletų su tu-
rizmo žemėlapiais. 

emilija stonkutė 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugpjūčio 18 d. 
9.00 Komisaras Reksas (99) 

N-7. 10.00 Visi namie. 10.30 Euro-
pos plaukimo čempionatas. Atran-
kos varžybos (100 m plaukimo krū-
tine atrankoje dalyvauja G. Titenis, 
200 m plaukimo nugara – D. Rap-
šys). 12.30 Afrika. Dok. ser. Didžioji 
Britanija, 2013 m. (2). 13.30 Savaitė 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Taip. Ne 
(kart.). 15.00 Puaro (2/6) N-7. 16.00 
Komisaras Reksas (100, 101) N-7. 
18.00 Šiandien. 18.30 Naisių vasara. 
19.00 Europos plaukimo čempiona-
tas. Pusfinaliai. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Juoda-
barzdis (1) N-7. 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.05 Dingusių Romanovų pa-
slaptis. Dokumentinis f. JAV, 2009 
m. 23.00 Vakaro žinios. 23.30 Taip. 
Ne. 0.20 Šnipai (56) N-7. 1.20 Se-
nis (178) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 19 d. 
9.00 Komisaras Reksas (kart.). 

10.00 Visi namie. 10.30 Europos 
plaukimo čempionatas. Atrankos 
varžybos. 12.30 Dingusių Romano-
vų paslaptis. Dok. f. JAV, 2009 m. 
13.30 Šiaurietiškas būdas (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 15.00 Pua-
ro (2/7) N-7. 16.00 Komisaras Rek-
sas (102, 103) N-7. 18.00 Šiandien. 
18.30 Naisių vasara. 19.00 Europos 
plaukimo čempionatas. Pusfinaliai. 
Finalai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Juodabarzdis (2) 
N-7. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 
Nepaskelbtas karas. Dokumentalis-
to užrašai. Dokumentinis f. Ukraina, 
2014 m. (4). 22.35 Emigrantai. 23.25 
Vakaro žinios. 0.20 Šnipai (57) N-7. 
1.20 Senis (179) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 20 d. 
9.00 Komisaras Reksas (kart.). 

10.00 Visi namie. 10.30 Europos 
plaukimo čempionatas. Atrankos 
varžybos. 12.30 Emigrantai. 13.15 
Žingsnis po žingsnio (kart.). 13.30 
Šiaurietiškas būdas. 14.00 Žinios. 
14.15 Bėdų turgus (kart.). 15.00 Pu-
aro (2/8) N-7. 16.00 Komisaras Rek-
sas (104, 105) N-7. 18.00 Šiandien. 
18.30 Naisių vasara. 19.00 Euro-
pos plaukimo čempionatas. Pusfi-
naliai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Juodabarzdis (3) 
N-7. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 
Nepaskelbtas karas. Dokumenta-
listo užrašai. Dokumentinis f. Ukrai-
na, 2014 m. (5, 6). 23.00 Gyveni-
mas. 23.50 Vakaro žinios. 0.20 Šni-
pai (58) N-7. 1.20 Senis (180) N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 21 d. 
9.00 Komisaras Reksas (kart.). 

10.00 Visi namie. 10.30 Europos 
plaukimo čempionatas. Atrankos 
varžybos. 12.30 Gyvenimas. 13.30 
Šiaurietiškas būdas. 14.00 Žinios. 
14.15 Emigrantai (kart.). 15.00 Pu-
aro (2/9) N-7. 16.00 Komisaras Rek-
sas (N-7. 106) 17.00 Diskusija „Eu-
ropos saugumo architektūra“. Daly-
vauja Lietuvos Respublikos užsie-
nio reikalų ministras Linas Linkevi-
čius, Latvijos Respublikos užsienio 
reikalų ministras Edgaras Rinkevi-
čius ir Ukrainos užsienio reikalų mi-
nistras Pavlo Klimkinas. Tiesioginė 
transliacija. 18.00 Šiandien. 18.30 
Naisių vasara. 19.00 Europos plau-
kimo čempionatas. Pusfinaliai. Fi-
nalai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Juodabarzdis (4) 
N-7. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 
Nepaskelbtas karas. Dokumentalis-
to užrašai. Dok. f. Ukraina, 2014 m. 
(7). 22.50 Specialus tyrimas. 23.45 
Vakaro žinios. 0.20 Šnipai (59) N-7. 
1.20 Senis N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 22 d. 
9.00 Komisaras Reksas (kart.). 

10.00 Visi namie. 10.30 Europos 
plaukimo čempionatas. Atrankos 
varžybos. 12.30 Skonio improvizaci-
ja (kart.). 13.30 Šiaurietiškas būdas. 
14.00 Žinios. 14.15 Stilius. 15.00 Pu-
aro (2/10) N-7. 16.00 Komisaras Rek-
sas (107, 108) N-7. 18.00 Šiandien. 
18.15 Žingsnis po žingsnio. Būstas. 
18.30 Naisių vasara. 19.00 Europos 
plaukimo čempionatas. Finalai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Jūros šventė 2014. 22.00 Lote-
rija „Perlas“. 0.00 Senis (N-7). 

Šeštadienis, rugpjūčio 23 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba. 7.00 Bėdų turgus. 8.00 Balti-
jos kelio 25-metis. Šv. Mišios. 9.00 
Premjera. Haudis Gaudis. Anima-
cinis ser. Ispanija, Didžioji Britani-
ja, 2002–2003 m. 9.25 Aivenhas. 
9.50 Premjera. Čaplinas (22). 10.00 
Gustavo enciklopedija. 10.30 Euro-
pos plaukimo čempionatas. Atran-
kos varžybos. 12.30 Skonio impro-
vizacija. 13.30 Šiaurietiškas būdas. 
14.00 Baltijos kelio 25-metis. Lū-
žis prie Baltijos. 2 d. Bunda Baltijos 
dvasia. Dok. f. 2013 m. 15.00 Balti-
jos kelio 25-metis. Lūžis prie Baltijos. 
3 d. Baltijos keliu į Nepriklausomy-
bę. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.05 Orai. 16.15 Sveikini-
mų koncertas. 17.00 Europos plau-
kimo čempionatas. Pusfinaliai (50 m 
plaukimo krūtine pusfinalyje dalyvau-
ja R. Meilutytė). Finalai (jei pateks 
200 m plaukimo nugara finale daly-
vaus D. Rapšys, 50 m plaukimo krū-
tine – G.Titenis). 19.00 Baltijos kelio 
25-metis. Trijų Baltijos valstybių vė-
liavų pakėlimo ceremonija. Trijų Bal-
tijos valstybių Prezidentų sveikinimo 
kalba. 19.35 Baltijos kelio 25-me-
tis. Lietuvos jaunimo grupių koncer-
tas „Koks aš ir tu, tokia ir Lietuva“. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Baltijos kelio 25-metis. 
Premjera. Baltijos kelias. Dok. f. La-
tvija, 2014 m. 22.00 Vienui vieni. Is-
torinė drama. N-14. 23.50 1920. Var-
šuvos mūšis. Istorinė drama. Lenki-
ja, 2011 m. N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 24 d. 
6.05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu (kart.). 6.35 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 8.00 Girių horizontai. 
8.30 Kaimo akademija. 9.00 Prem-
jera. Haudis Gaudis. 09.25 Aiven-
has. 09.50 Premjera. Čaplinas (23). 
10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 
Europos plaukimo čempionatas. At-
rankos varžybos. 12.30 Šiaurietiškas 
būdas. 13.00 Afrika (3). 14.00 Puaro 
(8/2) N-7. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu. 16.45 Klausimėlis.
lt. 17.00 Europos plaukimo čempio-
natas. Pusfinaliai. Finalai (50 m plau-
kimo krūtine finale dalyvauja R. Mei-
lutytė; 4x100 m kombinuotos esta-
fetės finale dalyvaus Lietuvos vyrų 
rinktinė, jei pateks). 19.00 Visi na-
mie. 19.30 Forsaitų saga (11) N-7. 
20.30 Panorama. 20.50 Savaitė. Vi-
suomenės. 21.20 Greičio svajonė. 
Drama. JAV, 2005 m. N-7. 23.50 Pu-
aro (kart.). 2.00 Senis N-7. 

Pirmadienis, rugpjūčio 18 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pilo-

tas Balu (29). 7.30 Antinas Narsuo-
lis (24). 8.00 Brazilijos aveniu (106) 
N-7. 9.05 Meilės sūkuryje (1937). 
10.10 Visada sakyk visada (9) N-7. 
11.10 Taksi 4. Veiksmo komedija. 
Prancūzija, 2007 m. N-7. 13.00 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
13.20 Antinas Narsuolis (25). 13.50 
Pilotas Balu (30). 14.20 Simpsonai 
(15) N-7. 14.50 Nuostabi meilė (144, 
145) N-7. 16.45 Moterys meluoja ge-
riau (41, 42). 17.50 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.25 
TV Pagalba N-7. 20.00 Draugiškos 
vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva – 
Slovėnija. 22.00 Privati praktika (8) 
N-7. 23.00 Keitė ir Leopoldas. Os-
karui nominuota romantinė komedi-
ja. JAV, 2001 m. N-7. 1.20 Daktaras 
Hausas (14) N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 19 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Pilotas Balu 
(30). 7.30 Simpsonai (15) (kart.) N-7. 
8.00 Brazilijos aveniu (107) N-7. 9.05 
Meilės sūkuryje (1938). 10.10 Visa-
da sakyk visada (10) N-7. 11.15 Ko-
bra 11 (10) N-7. 12.20 Šeimos rei-
kalai (6). 12.50 Transformeriai. Prai-
mas (24) N-7. 13.20 Antinas Nar-
suolis (26). 13.50 Pilotas Balu (31). 
14.20 Simpsonai (16) N-7. 14.50 
Nuostabi meilė (146, 147) N-7. 
16.45 Moterys meluoja geriau (43, 
44). 17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.25 TV Pagal-
ba N-7. 20.00 Žvaigždžių dešim-
tukas N-7. 21.00 Meilė ar pinigai? 
(21) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Agentūra S.K.Y.D.A.S. (10) 
N-7. 23.00 Traukinys į Jumą. Veiks-

mo drama. JAV, 2007 m. N-14. 1.25 
Daktaras Hausas (15) N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 20 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (31). 7.30 Simpsonai 
(16) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (108) N-7. 9.05 Meilės sūkury-
je (1939). 10.10 Visada sakyk vi-
sada (1) N-7. 11.15 Žvaigždžių de-
šimtukas. Vasara N-7. 12.20 Šei-
mos reikalai (7). 12.50 Transforme-
riai. Praimas (25) N-7. 13.20 Anti-
nas Narsuolis (27). 13.50 Pilotas 
Balu (32). 14.20 Simpsonai (17) N-7. 
14.50 Nuostabi meilė (148, 149) N-7. 
16.45 Moterys meluoja geriau (45, 
46). 17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.25 TV Pagal-
ba N-7. 20.00 Inspektorius Mažylis 
(12) N-7. 21.00 Meilė ar pinigai? (22) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Vikingų loto. 22.05 Daktaras Hausas 
(23) N-14. 23.05 Devintojo legiono 
erelis. Nuotykių drama. JAV, D. Bri-
tanija, 2011 m. N-14. 1.20 Daktaras 
Hausas (16) N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 21 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (32). 7.30 Simpsonai 
(17) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (109) N-7. 9.05 Meilės sūkuryje 
(1940). 10.10 Visada sakyk visada 
(2) N-7. 11.15 Inspektorius Mažylis 
(12) (kart.) N-7. 12.20 Šeimos reika-
lai (8). 12.50 Transformeriai. Prai-
mas (26) N-7. 13.20 Antinas Nar-
suolis (28). 13.50 Pilotas Balu (33). 
14.20 Simpsonai (18) N-7. 14.50 
Nuostabi meilė (150, 151) N-7. 16.45 
Moterys meluoja geriau (47, 48). 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.15 
Draugiškos vyrų krepšinio rungty-
nės. Lietuva – Brazilija. 20.15 Vi-
sos Australijos dulkės (4) N-7. 21.00 
Meilė ar pinigai? (23) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 21.55 Žalioji enciklo-
pedija. 22.00 Gelbėtojų būrys (16) 
N-7. 23.00 Juodosios raganos me-
tai. Veiksmo f. JAV, 2011 m. N-14. 
0.50 Daktaras Hausas (17) N-14. 

Penktadienis, rugpjūčio 22 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Pi-

lotas Balu (33). 7.30 Simpsonai 
(18) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos ave-
niu (110) N-7. 9.10 Vestuvių muzi-
kantai (5) N-7. 10.10 Visada sakyk 
visada (3) N-7. 11.10 Visos Aus-
tralijos dulkės (4) (kart.) N-7. 11.55 
Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. 12.20 Šeimos reikalai (9). 
12.50 Transformeriai. Praimas (1) 
N-7. 13.20 Antinas Narsuolis (29). 
13.50 Pilotas Balu (34). 14.20 Simp-
sonai (19) N-7. 14.50 Nuostabi meilė 
(152, 153) N-7. 16.45 Moterys me-
luoja geriau (49, 50). 17.50 Kvieskite 
daktarą! N-7. 18.15 Draugiškos vyrų 
krepšinio rungtynės. Iranas – Lietu-
va. 20.15 TV3 žinios. 21.00 Lūšnynų 
milijonierius. Oskarais apdovanota 
romantinė drama. D.Britanija, 2008 
m. N-14. 23.20 Advokatas iš Linkol-
no. Kriminalinė drama. JAV, 2011 m. 
N-14. 1.45 Tigro širdis. Veiksmo ko-
medija. JAV, 1996 m. N-7. 

Šeštadienis, rugpjūčio 23 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Re-

dakajus (25) N-7. 7.25 Mažieji išdy-
kėliai (55, 56). 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (10). 8.30 Gufis ir jo sūnus Mak-
sas (1). 9.00 Antinas Narsuolis (30). 
9.30 Statybų TV. 10.00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 10.30 Būk 
savimi. Filmas šeimai. JAV, 2012 m. 
N-7. 12.40 Daktaras Dolitlis 5. Lakis 
keliauja į Holivudą! Komedija. JAV, 
2009 m. N-7. 14.20 Bučinys. Kome-
dija. JAV, 2011 m. N-7. 16.15 Ko-
bra 11 (11) N-7. 17.20 Ekstrasensai 
detektyvai (320) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Dantukų fėja. Komedija. 
JAV, 2010 m. 19.30 Filmo pertrauko-
je – Eurojackpot. 21.05 Draugiškos 
vyrų krepšinio rungtynės. Slovėnija 
– Lietuva. 23.05 Prisiminti pavojinga. 
Trileris. JAV, 2003 m. N-7. 1.25 Bai-
mės sala. Siaubo f. JAV, 2009 m. S. 

Sekmadienis, rugpjūčio 24 d. 
6.40 Teleparduotuvė (2). 6.55 

Redakajus (26) N-7. 7.25 Mažie-
ji išdykėliai (57, 58). 8.00 Didvyrių 
draugužiai (11). 8.30 Gufis ir jo sū-
nus Maksas (2). 9.00 Antinas Nar-
suolis (31). 9.30 Statybų TV. 10.00 
Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. 10.30 Gražuolės iš pieninės. 
Filmas šeimai. JAV, 2006 m. N-7. 
12.10 Mano boso dukra. Komedija. 
JAV, 2003 m. N-7. 13.55 Ilgai ir lai-
mingai. Pelenės istorija. Romantinė 
komedija. JAV, 1998 m. N-7. 16.15 
Kobra 11 (12) N-7. 17.20 Ekstra-

Pirmadienis, rugpjūčio 18 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Be-

protiški mažųjų nuotykiai (76). 7.00 
Tomas ir Džeris (18). 7.25 Tomo ir 
Džerio pasakos (8) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (14) N-7. 
8.50 Jaunavedžiai. Komedija. JAV, 
2005 m. (kart.) N-7. 10.40 Žvėrelių 
maištas. Nuotykių komedija. JAV, 
2010 m. (kart.) N-7. 12.30 Tomo ir 
Džerio pasakos (9) (kart.). 12.55 
Kung Fu Panda (14). 13.20 Ogis ir ta-
rakonai (12). 13.30 Kaukė (54). 13.55 
Pavogtas gyvenimas (74) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (44) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.30 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
Tikras gyvenimas. Slaptas patarėjas. 
20.35 Baisiausia mano gyvenimo sa-
vaitė (9) N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.10 Mentalistas (5) N-7. 23.10 Ju-
dantis objektas (5) N-7. 0.10 Paskuti-
nė tvirtovė (2) N-7. 1.05 Klientų sąra-
šas (5) N-7. 2.00 Išrinktieji (18) N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 19 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Be-

protiški mažųjų nuotykiai (77). 7.00 
Tomas ir Džeris (19). 7.25 Kaukė 
(54) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (15) N-7. 8.50 Velvet (11) 
(kart.) N-7. 10.30 Aukštyn kojom. 
Komedija. JAV, 2003 m. (kart.) N-7. 
12.30 Tomas ir Džeris (18) (kart.). 
12.55 Kung Fu Panda (15). 13.20 
Ogis ir tarakonai (13). 13.30 Kem-
piniukas Plačiakelnis (1). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (75) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (45) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 Tikras gyvenimas. Gerbė-
ja. 20.35 Baisiausia mano gyvenimo 
savaitė (10) N-7. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 VAKARO SEANSAS Niko. 
Veiksmo f. JAV, 1988 m. N-14. 0.15 
Paskutinė tvirtovė (3) N-7. 1.10 Kli-
entų sąrašas (6) N-7. 2.05 Išrinktie-
ji (19) N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 20 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 Be-
protiški mažųjų nuotykiai (78). 7.00 
Tomas ir Džeris (20). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (1) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (16) 
N-7. 8.50 24 valandos. N-7. 9.30 Ti-
kras gyvenimas. Slaptas patarėjas 
(kart.). 10.30 Tikras gyvenimas. Ger-
bėja (kart.). 11.30 Baisiausia mano 
gyvenimo savaitė (9, 10) (kart.). N-7. 
12.55 Kung Fu Panda (16). 13.20 
Ogis ir tarakonai (14). 13.30 Kem-
piniukas Plačiakelnis (2). 13.55 Pa-
vogtas gyvenimas (76) N-7. 14.50 
Be kaltės kalta (46) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 Tikras gyvenimas. Meilė ir 
neapykanta. 20.35 Baisiausia mano 
gyvenimo savaitė (11) N-7. 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Įkaitas. Veiksmo f. JAV, 2000 
m. N-7. 0.55 Klientų sąrašas (7) N-7. 
1.50 Išrinktieji (20) N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 21 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Be-

protiški mažųjų nuotykiai (79). 7.00 
Tomas ir Džeris (21). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (2) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (18) 
N-7. 8.50 24 valandos. N-7. 10.10 Ti-
kras gyvenimas. Meilė ir neapykanta 
(kart.). 11.10 Baisiausia mano gyve-
nimo savaitė (11) (kart.) N-7. 12.00 
Pagalbos skambutis N-7. 12.55 Kung 
Fu Panda (17). 13.20 Ogis ir tarako-
nai (15). 13.30 Kempiniukas Plačia-
kelnis (3). 13.55 Pavogtas gyveni-
mas (77) N-7. 14.50 Be kaltės kalta 
(47) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.30 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Galutinis tiks-
las 3. Siaubo trileris. JAV, Kanada, 
Vokietija, 2006 m. N-14. 0.00 Pa-
skutinė tvirtovė (4) N-7. 0.55 Deks-
teris (7) N-14. 1.50 Sveikatos ABC 
televitrina (kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 22 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Be-

protiški mažųjų nuotykiai (80). 7.00 
Tomas ir Džeris (22). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (3) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (19) N-7. 
8.50 24 valandos. N-7. 10.10 Va-
landa su Rūta (kart.). 11.45 Mano 
vyras gali N-7. 12.55 Kung Fu Pan-
da (18). 13.20 Ogis ir tarakonai (16). 
13.30 Kempiniukas Plačiakelnis (4). 
13.55 Pavogtas gyvenimas (78) N-7. 
14.50 Be kaltės kalta (48) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 Su meile, Merūnas. Kon-
certas. 21.10 Mis Slaptoji agentė. 
Komedija. JAV, 2000 m. N-7. 23.20 
Pabėgimas iš Los Andželo. Veiksmo 
f. JAV, 1996 m. N-14. 1.20 Galutinis 
tikslas 3 (kart.) N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 23 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (23). 6.55 Nenu-
galimieji (15). 7.20 Antinas Gudruo-
lis (25). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? 
(1). 8.10 Sunkus vaikas (11). 8.35 
Tomo ir Džerio pasakos (10). 9.00 
Ponas Bynas (22). 9.30 Vasilisa 
Gražioji. Animacinis f. Rusija, 1977 
m. 10.00 KINO PUSRYČIAI. PREM-
JERA Linksmuolis Baris ir disko kir-
minai. Animacinis f. Danija, Vokie-
tija, 2008 m. 11.30 Manatu. Sakyk 
tiesą. Nuotykių f. Vokietija, 2007 m. 
13.30 Šuns istorija. Nuotykių f. šei-
mai. JAV, 1999 m. 15.20 Mano pui-
kioji auklė (97, 98). 16.30 Didinga-
sis amžius (100) N-7. 18.30 Žinios. 
19.00 SUPERKINAS Boltas. Ani-
macinis f. JAV, 2008 m. 20.50 Lais-
vės troškimas. Romantinė komedi-
ja. Didžioji Britanija, JAV, 2004 m. 
N-7. 23.00 Senmergės. Komedija. 
JAV, 2012 m. N-14. 0.45 Aušros ka-
riai. Veiksmo trileris. Australija, JAV, 
2009 m. N-14. 

Sekmadienis, rugpjūčio 24 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pirmykštė žemė (24). 6.55 Nenu-
galimieji (16). 7.20 Antinas Gudruo-
lis (26). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? 
(2). 8.10 Sunkus vaikas (12). 8.35 
Tomo ir Džerio pasakos (11). 9.00 
Sveikatos ABC televitrina. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Pramuštgalviai 
iškylauja. Animacinis f. JAV, 2003 
m. 11.30 Piratiškos atostogos. Nuo-
tykių f. šeimai. Vokietija, 2006 m. 
13.25 Lobiai O.K. Veiksmo ir nuoty-
kių komedija. Rusija, 2012 m. N-7. 
15.30 Mano puikioji auklė (99, 100). 
16.30 Didingasis amžius (101) N-7. 
18.30 Žinios. 19.00 Teleloto. 20.00 
Velvet (12) N-7. 21.40 Sklinda gan-
dai. Romantinė komedija. Australi-
ja, JAV, 2005 m. N-7. 23.40 Velnio 
advokatas. Drama. JAV, Vokietija, 
1997 m. N-14. 

Pirmadienis, rugpjūčio 18 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitrina. 

6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Mis-
tinės istorijos (28) N-7. 9.00 Rosa-
munde Pilcher. Lordai nemeluoja. 
Romantinė drama. Vokietija, 2010 
m. (kart.) N-7. 11.00 Laukinis (8) N-7. 
12.00 Svotai (9) N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mano 
virtuvė geriausia (19). 15.00 Ameri-
kos talentai (12). 16.00 Liežuvauto-
ja (10) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Detek-
tyvė Džonson (8) N-7. 19.20 Policijos 
akademija (7) N-7. 20.15 PREMJE-
RA. Patrulis. N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Legenda apie Zoro. Nuotykių 
f. JAV, 2005 m. N-7. 0.05 Vampyro 
dienoraščiai (6) N-14. 1.00 Detek-
tyvė Džonson (8) (kart.) N-7. 1.55 
Laukinis (8) (kart.) N-7. 2.55 Bam-
ba TV. S. 

Antradienis, rugpjūčio 19 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(29) N-7. 9.00 Amerikietiškos imty-
nės (28) (kart.) N-7. 11.00 Laukinis 
(9) N-7. 12.00 Svotai (10) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Mano virtuvė geriausia (20). 
15.00 Amerikos talentai (13). 16.00 
Striksės (1) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Detektyvė Džonson (9) N-7. 19.20 
Policijos akademija (8) N-7. 20.15 
PREMJERA Patrulis. N-7. 21.00 Fa-
rai. N-14. 21.30 Vaikinams tai patin-
ka! Romantinė komedija. JAV, 2008 
m. N-14. 23.30 Vampyro dienoraš-
čiai (7) N-14. 0.25 Detektyvė Džon-

son (9) (kart.) N-7. 1.20 Laukinis (9) 
(kart.) N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugpjūčio 20 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(30) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Policijos akade-
mija (7) (kart.) N-7. 11.00 Lauki-
nis (10) N-7. 12.00 Svotai (11) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Mano virtuvė geriausia 
(21). 15.00 Amerikos talentai (14). 
16.00 Striksės (2) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Detektyvė Džonson (10) N-7. 
19.20 Policijos akademija (9) N-7. 
20.15 Patrulis. N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Džesio Džeimso nu-
žudymas, kurį įvykdė bailys Rober-
tas Fordas. Kriminalinė drama. JAV, 
Kanada, 2007 m. N-14. 0.40 Detek-
tyvė Džonson (10) (kart.) N-7. 1.35 
Laukinis (10) (kart.) N-7. 2.35 Bam-
ba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 21 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(31) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Policijos akademi-
ja (8) (kart.) N-7. 11.00 Laukinis (11) 
N-7. 12.00 Svotai (12) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Mano virtuvė geriausia (22). 
15.00 Amerikos talentai (15). 16.00 
Striksės (3) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Detektyvė Džonson (11) N-7. 19.30 
Policijos akademija (10) N-7. 20.30 
Juoko kovos N-7. 21.30 Žandaras 
ir žandariukės. Komedija. Prancū-
zija, 1982 m. N-7. 23.35 Vampyro 
dienoraščiai (8) N-14. 0.30 Detek-
tyvė Džonson (11) (kart.) N-7. 1.25 
Laukinis (11) (kart.) N-7. 2.25 Bam-
ba TV. S. 

Penktadienis, rugpjūčio 22 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(32) N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 10.00 Policijos akademija (9) 
(kart.) N-7. 11.00 Laukinis (12) N-7. 
12.00 Svotai (13) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Mano virtuvė geriausia (23). 15.00 
Amerikos talentai (16). 16.00 Strik-
sės (4) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Šeimy-
nėlė (25, 26) N-7. 19.30 Amerikietiš-
kos imtynės (29) N-7. 21.30 Maksi-
mali bausmė. Veiksmo f. JAV, 2012 
m. N-14. 23.35 Žandaras ir žandariu-
kės. Komedija. Prancūzija, 1982 m. 
(kart.) N-7. 1.35 Laukinis (12) (kart.) 
N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugpjūčio 23 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 8.00 

Galileo (6) N-7. 8.30 Driftas su D1 
Sport. 9.00 VRS kamera N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Atsargiai – mo-
terys! (13) N-7. 10.30 Kviečiu va-
karienės. 11.00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III-etapas. 12.00 Žmo-
gus prieš gamtą (2) N-7. 13.00 Pra-
juokink mane N-7. 14.00 Milijonie-
riai. N-7. 15.00 Šeimynėlė (25, 26) 
(kart.) N-7. 16.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 17.00 Brolis už brolį (16) 
N-7. 18.00 Ekstrasensai detektyvai 
(17) N-7. 19.00 Savaitės kriminalai 
N-7. 19.30 Lietuvos muzikos legen-
dos N-7. 21.30 MANO HEROJUS 
Tiesioginis kontaktas. Veiksmo f. 
JAV, Vokietija, 2008 m. N-14. 23.15 
AŠTRUS KINAS Apokalipto. Nuo-
tykių drama. JAV, 2006 m. S. 2.00 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugpjūčio 24 d. 
7.00 Yra kaip yra. N-7. 7.55 Na-

cionalinė loterija. 8.00 Galileo (7) 
N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Mitų griovėjai (20) N-7. 10.00 Pašė-
lusios močiutės N-7. 10.50 Gamta iš 
arti. 11.00 Meilės sala (8) N-7. 12.00 
Plėšrūnai. Monstrų medžiotojas (2) 
N-7. 13.00 Prajuokink mane. N-7. 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už brolį 
(17) N-7. 18.00 Ekstrasensai detek-
tyvai (18) N-7. 19.00 MEILĖS ISTO-
RIJOS Rosamunde Pilcher. Meilės 
sparnai. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2010 m. N-7. 21.00 RUSŲ KINAS 
Babkės. Kriminalinė komedija. Rusi-
ja, 2011 m. N-14. 22.50 Kvaila teori-
ja. Komedija. JAV, 2009 m. N-7. 0.55 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

sensai detektyvai (321) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Karibų piratai. Ant 
keistų bangų. Nuotykių f. JAV, 2011 
m. N-7. 21.45 Kietas riešutėlis 4.0. 
Veiksmo f. JAV, D.Britanija, 2007 m. 
N-14. 0.20 Mirtina priesaika. Siaubo 
f. JAV, 2007 m. S. 
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Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Neįgalieji 
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Eglė Aidetytė tinklalapyje „Mūsų Druskininkai“ rašo apie vai-
kiną, įkūrusį savo įmonę. 

Sako, kad jeigu nuoširdžiai ko 
nors nori, truputį pasistengi ir 
tiki, gali įgyvendinti net ir di-
džiausią savo svajonę. Tą patvir-
tinti drąsiai galėtų druskininkie-
tis Augustas Lankelis, visai ne-
seniai sau sukūręs darbo vie-
tą – Druskininkų švietimo cent- 
ro patalpose pradėjo veikti ma-
žoji bendrija „Augusto spauda“. 
Nuo vaikystės cerebriniu paraly-
žiumi sergantis jaunuolis visuo-
met buvo aktyvus ir nenurims-
tantis. Dabar Augustas džiau-
giasi pagaliau atradęs savo nišą 
ir nuo šiol druskininkiečiams 
siūlo profesionalias maketavi-
mo bei kokybiškas spausdini-
mo paslaugas.

Baigęs vidurinę, Augustas 
pasiryžo mokytis Vilniaus kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų moky-
kloje kompiuterinio raštingu-
mo bei maketavimo gudrybių. 
Per 3 mokslo metus vaikinas 
įgijo nemažai patirties, tačiau 
savo žinias norėjo gilinti dar la-
biau – Kauno Taikomiosios dai-
lės mokykloje Augustas 2 me-
tus bandė perprasti kompiute-
rinės grafikos maketavimo sub-
tilybes. Kūryba ir dailė vaikiną 
traukė nuo mokyklos – jis visuo-
met buvo pilnas originalių idė-
jų, kurias realizavo besimoky-
damas Druskininkų V. K. Jony-
no dailės mokykloje.

Baigęs mokslus Augustas 
gavo darbą Kaune, tačiau po ku-
rio laiko daug kas pasikeitė – su-
mažėjo darbų, buvo nutraukta jo 
darbo sutartis. 28-erių metų vai-

kinas sužinojo apie „Savarankiš-
ko užimtumo rėmimo“ progra-
mą, pagal kurią nuosavo verslo 
susikūrimui neįgalus asmuo gali 
gauti iki 40 minimalių mėnesi-
nių atlyginimų (MMA) dydžio 
paramą, tai yra iki 40 000 litų. 

Iki projekto įgyvendinimo 
ir mažosios bendrijos „Augus-
to spauda“ įkūrimo – netrum-
pas kelias. Reikėjo parengti dau-
gybę dokumentų, pasirinkti ir 
tinkamas patalpas bei spaustu-
vės įrangą.

Druskininkų savivaldybės 
taryba suteikė jo verslui patalpas 
Druskininkų švietimo centre. 
„Augusto spaustuvės“ spausdi-
nimo įrenginys – turbūt vienin-
telis toks Druskininkuose, jį įsi-
gydamas Augustas konsultavosi 
su profesionaliomis spaustuvė-
mis, patarimų klausė specialistų 
ir didžiuosiuose Lietuvos mies-
tuose. Prie spausdinimo maši-
nos Augustui šiuo metu trūksta 
tik bukletavimo įrenginio, ku-
ris susegtų atspausdintus lapus.

Kaip sakė „Augusto spau-
da“ įkūrėjas, jo būsimas klientas 
gali kreiptis įvairiais, su spauda, 
maketavimu ar grafiniu dizainu 
susijusiais klausimais. Vaikinas 
gali sukurti ir atspausdinti vizi-
tines korteles, atvirukus, kvie-
timus, lipdukus, plakatus, įvai-
rius lankstinukus. „Darau tai, 
ką aš geriausiai išmanau ir kas 
man labiausiai patinka“, – sakė 
Augustas Lankelis, jau sulau-
kęs pirmųjų klientų ir tikrai jų 
nenuvylęs.

Siekia savo svajonių

klaipėda.lt skaitome Astos Aleksėjūnaitės pasakojimą apie 
tai, kad bėdos gali pridaryti neteisingai naudojamas neįgalio-
jo ženklas. 

Klaipėdietis pensininkas Petras 
stojo į kovą su savivaldybe dėl 
neva neteisingai išrašyto pra-
nešimo apie Kelių eismo taisy-
klių pažeidimą. Petras savo au-
tomobilį nuolat laiko po buto 
langais, nors toje gatvės vietoje 
ir yra ženklas, draudžiantis sto-
vėti transportui.

„Man, turinčiam neįgalumo 
pažymėjimą, galima nepaisyti 
keturių eismo taisyklėse numa-
tytų kelio ženklų apribojimų. 
Galiu sustoti ir stovėti tose vie-
tose, kur yra tai draudžiantys 
ženklai“, – aiškino pensininkas.

Vieną dieną prie savo au-
tomobilio stiklo Petras aptiko 
Klaipėdos savivaldybės Viešo-
sios tvarkos skyriaus praneši-
mą, kad jis pažeidė Kelių eismo 
taisykles ir gresia bauda nuo 100 
iki 300 litų.

„Kas per žmonės dirba, jei 
nežino Kelių eismo taisyklių? 
Prie priekinio stiklo buvo pa-
liktas pažymėjimas. Tačiau už 
automobilio valytuvų toje vie-
toje, kur buvo pažymėjimas, tik 
iš lauko pusės, radau pranešimą 
apie pažeidimą“, – niršo vyras.

Klaipėdos savivaldybės Vie-
šosios tvarkos skyriaus Admi-

nistracinių pažeidimų tyrimo 
poskyrio vedėjas Marius Panke-
vičius, išsiaiškinęs situaciją, sua-
bejojo, ar tikrai klaipėdietis žino 
savo teises ir pareigas.

„Pirma, tai automobilis ne-
buvo pažymėtas standartus ati-
tinkančiais ženklais „Neįgalu-
sis“. Yra reikalavimai, kaip šis 
ženklas turi atrodyti, kokie jo 
matmenys ir kokios spalvos jis 
turi būti“, – tvarką aiškino spe-
cialistas. Paaiškėjo, kad pensi-
ninkas Petras už automobilio 
lango drąsiai dėjo ne kelis litus 
kainuojančius lipdukus, o po-
pierinius ženklus, atspaustus 
spausdintuvu. 

Klaipėdietis teigė, kad anks-
čiau jam buvo išduota neįga-
lių asmenų automobilių staty-
mo kortelė, bet vėliau jis jos ne-
teko, kai buvo nustatytas vidu-
tinių specialiųjų poreikių lygis.

M. Pankevičius įtikinėjo, 
kad klaipėdietis net negali nau-
doti ženklo „Neįgalusis“. Ne-
bent jam būtų nustatytas di-
delių specialiųjų poreikių ly-
gis. M.Pankevičius pripažino, 
kad miestiečiai neretai gud- 
rauja naudodamiesi neįgalio-
jo ženklais.

Dėl neįgaliojo ženklo – 
įnirtingas ginčas 

Farmacijos milžinė „Novar-
tis“ susitarė su JAV techno-

logijų įmone „Google“ ir keti-
na kartu kurti „išmaniuosius“ 
kontaktinius lęšius, padėsian-
čius diabetu sergantiems klien-
tams stebėti gliukozės lygį savo 
kraujyje. Lęšių prototipas pir-
mą kartą rinkoms buvo pristaty-
tas sausio mėnesį. Apie tai pra-
neša BBC.

Kristis Braunas: 
kairiakojis genijus

Kristis Braunas (Christy 
Brown) gimė 1932 m. Dub- 

line, darbininkų šeimoje. Jis buvo 
dešimtasis vaikas, po jo gimė dar 
dvylika jaunesnių... Keturi iš 22 
vaikelių mirė kūdikystėje, tai-
gi šeimoje augo 17 brolių ir se-
serų. Krisčio gimdymas buvo 
komplikuotas – ir motina, ir sū-
nus vos išgyveno. Naujagimis 
gimdymo metu buvo pridusęs, 
o praėjus kuriam laikui jo moti-
na pastebėjo, kad vaikelis nelai-
ko galvutės, rankos sugniaužtos 
į kumštukus ir susisukusios, o 
burnytė tai kietai susispaudžia, 
tai suglemba. Tėvai pradėjo įtar-
ti, kad vaikui kažkas negerai ir 
ėmė ieškoti gydytojų pagalbos. 
Medikai visi kaip vienas tvirtino, 
kad atvejis įdomus, bet beviltiš-
kas, ir kad vaikas yra silpnapro-
tis. Jam buvo diagnozuota sun-
ki cerebrinio paralyžiaus forma, 
o tai reiškė, kad berniukas be-
veik visiškai nevaldys galūnių 
ir nekalbės. Krisčio mama Brigi-
ta nepatikėjo, kad vaikas yra ne-
pilno proto, ji intuityviai žinojo, 
kad sukaustytame kūnelyje sly-
pi kūrybinga siela. Tėvai, nors ir 
aplinkinių spaudžiami, atsisakė 
atiduoti Kristį į reabilitacijos ligo-
ninę. Vaikelis augo apsuptas šei-
mynykščių meilės bei rūpesčio ir, 
svarbiausia, nebuvo slepiamas 
kur nors galiniame kambaryje. 
Iki penkerių metų atrodė, kad 
gydytojai teisūs, bet tada įvyko 
lūžis – Kristis pagautas impulso 
kaire koja „atėmė“ iš sesers krei-
delę ir visai šeimai sulaikius kva-
pą, prašomas ir raginamas ma-
mos, parašė savo pirmąją raidę. 
Raidę „A“...

Rašytojas, poetas ir 
tapytojas

Nuo tos negrabiai suraity-
tos raidės prasidėjo ilgas ir vai-
singas rašytojo, poeto ir daili-
ninko kelias. Šiame kelyje Kris-
tis sutiko daug svarbių žmonių, 
padėjusių jo talentui išsiskleisti. 
Visų pirma, tai mylinti šeima ir 
ypač motina Brigita, kurios ryž-
tas, meilė ir pasišventimas buvo 
besąlygiški. „Iš sužlugusių mano 
svajonių latako pakylėjai mane 
beveik iki savų aukštumų“, – tai 
eilutės iš 1968 m. parašyto eilė-
raščio, dedikuoto motinai, kuri 
neseniai buvo išėjusi Anapilin. 
Kita reikšminga asmenybė Kris-
čio gyvenime buvo socialinė dar-
buotoja Katriona Delahunt, kuri, 
sužinojusi berniuko istoriją, pra-
dėjo reguliariai lankytis Braunų 
šeimoje ir nešdavo jam knygas 
bei piešimo reikmenis, nes Kris-

tis kuo toliau, tuo labiau rodė su-
sidomėjimą menais ir literatūra. 
Reikia pabrėžti, kad berniukas 
buvo fiziškai bei psichologiškai 
labai guvus ir pats savarankiškai 
(gal šiuo atveju labiau tiktų ir žo-
dis „savakojiškai“) išmoko rašyti 
ir piešti. Visą tai jis pasiekė valdy-
damas vienintelę jam paklūstan-
čią galūnę – ištikimąją savo kai-
riąją koją. Ne veltui Krisčio au-
tobiografinė knyga taip ir vadi-
nasi – „Mano kairė koja“ („My 
Left Foot“). Tai ilgai brandinta 
autobiografinė istorija apie Brau-
no kovą su kasdieniais iššūkiais 
energingame Dublino kultūrinio 
gyvenimo katile.

Paklydęs tarp dviejų 
mūzų...

„Mano kairė koja“ tapo litera-
tūrine sensacija, Braunas gauda-
vo daug skaitytojų laiškų. Parašė 
ir ištekėjusi amerikietė Betė Mūr. 
Jie ėmė susirašinėti, o kai Brau-
nas atostogavo Šiaurės Ameriko-
je, viešėjo Mūr namuose Konek-
tikute. Kai jie vėl susitiko, tarp jų 
užsimezgė meilės ryšys. 1967 m, 
padedant Betei, K. Braunas už-
baigė savo viso gyvenimo didįjį 
veikalą, kurį rašė jau daug metų. 
Knyga, pavadinta „Visos tos die-
nos“, buvo dedikuota Betei, o de-
dikacijoje skaitome: „Betei, kuri 
su tokiu švelniu žiaurumu, vis 
paplakdama galiausiai priver-
tė mane pabaigti šią knygą...“ 
„Visos tos dienos“ dažnai laiko-
ma svarbiausiu airių romanu po 
Džeimso Džoiso „Uliso“. Brau-
nas, panašiai kaip ir Džoisas, 
naudojo sąmonės srauto tech-
niką ir siekė užfiksuoti Dublino 
kultūrą, pasitelkdamas humorą, 
tikslius dialektus ir sudėtingus 
charakterius. Knyga tapo bestse-
leriu ir buvo išversta į 14 kalbų, o 
pats Braunas išgarsėjo tarptauti-
niu mastu ir virto įžymybe. Grį-

žęs į Airiją, iš pajamų, gautų už 
knygas, jis sugebėjo šalia Dub- 
lino pasistatyti specialiai jam pri-
taikytą namą ir apsigyveno ten 
su sesers šeimyna. Nors Kristis 
su Bete planavo susituokti (ji jau 
buvo pasakiusi apie tai savo vy-
rui) ir gyventi šiuose naujuose 
namuose, Braunas pradėjo mei-
lės romaną su angle Meri Kar ir 
1972 m. Dubline ją vedė. Braunas 
toliau tapė, rašė romanus, poezi-
ją ir dramas. 

Ne viskas taip gražu  
kaip kine...

1989 m. pastatytas Oskarą lai-
mėjęs filmas apie Kristį Brauną 
taip pat pavadintas „Mano kai-
rė koja“. Jo paskutiniame kadre – 
laimingi Kristis ir Meri su šam-
pano taurėmis... Tačiau vedybi-
nis gyvenimas nebuvo vien ro-
žėmis klotas. Po vedybų Brau-
no sveikata pablogėjo. Jis gyve-
no kaip atsiskyrėlis, nutolo nuo 
giminių ir draugų. Teigiama, kad 
tai buvo žmonos kaltė. Braunas 
mirė 1981 m. uždusęs per ėrie-
nos žlėgtainių pietus. Po mirties 
ant jo kūno rasta žymių sumuši-
mų, o tai kelia įtarimų, kad Meri 
prieš jį smurtavo. Toks įtarimas 
didėja dėl to, kad žinoma, jog ji 
piktnaudžiavo alkoholiu ir užsi-
iminėjo prostitucija (beje ir pats 
Braunas turėjo rimtų bėdų su al-
koholiu). Kaip teigė jo brolis Šo-
nas, Kristis savo žmoną mylėjo, 
bet tas jausmas nebuvo abipusis. 

Likimas Krisčiui nepagailėjo 
visos paletės spalvų ir atspalvių, 
bet jo gyvenimas – tai įstabi aist- 
ringo ir genialaus žmogaus, su-
gebėjusio įveikti įgimtus kūno ri-
botumus, istorija. K. Braunas pa-
siekė tokių kūrybinių aukštumų, 
apie kurias dauguma įgaliųjų net 
nedrįsta pasvajoti.

Parengė

Paulius MAnusAdžiAnAs

Kurs išmaniuosius lęšius 
diabetikams

Išmanioji technologija su-
kurta taip, kad nuolat matuoja 
dėvinčio lęšius asmens ašarose 
esantį gliukozės lygį ir nuolatos 
palaiko ryšį su išmaniuoju tele-
fonu ar kompiuteriu.

„Google“ teigia, kad mikros-
chemos yra labai mažos, „jos 
panašios į nedidelį blizgutį, o 
duomenų perdavimo antena 
plonesnė už žmogaus plauką“. 

Bendrovė teigia, kad prototipi-
niai lęšiai biometrinius duome-
nis gali nuskaityti kas sekundę.

„Svajojame naujausias tech-
nologijas, leidžiančias sumažinti 
elektronikos prietaisų dalis, pa-
naudoti taip, kad galėtume pa-
gerinti milijonų žmonių gyveni-
mus“, – kalba vienas iš „Google“ 
įkūrėjų Sergey Brinas.
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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“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Būna kartais taip – eilutės pa-
prastos, o įsimeni ir ilgai ne-

šiojiesi lyg spindulį ar šypseną... 
Taip nutiko ir perskaičius pluoš-
telį „Bičiulystės“ redakcijai at-
siųstų Vaidoto Saukos eilėraš-
čių. Jų tiek, kad galima aptarti 
plačiau net ir be knygelės, ku-
rią autorius gal kada nors išleis. 
Dar svarbu, kad jie įvairūs: vie-
ni filosofiškai rimti, kiti jausmin-
gi, treti – žaismingi ir šmaikštūs, 
nelygu kokia nuotaika buvo ap-
ėmusi rašant. 

Pradėkime nuo rimtųjų... 
Eilutė apie upę – iš eilėraščio 
„Laikas“. Įdomi jo idėja, išreikš-
ta konkrečiu veiksmu: išmesta 
aukštyn sniego gniūžtė sutrupa 
ore, ir šis sniegas krenta žemėn 
„sidabru blankiu“. Tai stebėda-
mas žmogus suvokia, kad gyve-
nimas yra trapus lyg ta sniego 
gniūžtė, kad jo laikas nenumal-
domai bėga, teka lyg upė, ir kad 
kiekvienas turime savąją, o jos 
susijungia (ar galėtų susijung-
ti), žmonėms susitikus. Įdomi šio 
eilėraščio pradžia: Man vėjas bes-
palvis / Sujaukė plaukus... Parink-
tas netikėtas būdvardis – bespal-
vis. Vis dėlto tekstą gerokai su-
silpnina neoriginalios eilutės (Ir 
mintį tykią / Išblaškė jisai; O pats 
tuo tarpu / Senesnis tapau; Ir delną 
paėmę, / Lūpas priglausim / Vardan 
gėrio, laimės / Žmogaus.). Jei auto-
rius jų atsisakytų, paieškotų kitų 
būdų tai pačiai minčiai išreikšti, 
tekstas galėtų būti kur kas pa-
veikesnis. Be to, dėl rimo kai kur 
keičiama kirčio vieta („sidãbru 
blankiu“) – jei skaitantysis kir-
čiuoja taisyklingai, šioje vieto-
je jis nejučia stabtelės, ir skaity-
mas strigs.  

Jaučiasi, kad V. Saukai melo-
dingas kalbėjimas yra svarbus, 
jis yra neblogai įvaldęs įvairias 
rimavimo technikas, tam tikrus 
prasmingus pakartojimus. Be to 
(o tai labai svarbu!), jo eilėraščių 
ritmas nėra savitikslis, bet per-
teikia tam tikrą būseną: jei kal-
bėtojas susijaudinęs, žodžiai į 
posmelį „subyra“ po vieną tar-
si nelygus, trūkčiojantis kvėpa-
vimas: Pabūgom / Padangės tylios 
/ tylos / Išsigandom / Pasislėpę sau-
soj / tamsoj / vėl / kodėl... Labai gra-
žiai dera atrastas sąskambis „ty-
lios–tylos“, netikėtai ir origina-
liai skamba apibūdinimas „sau-
soj tamsoj“. Prisiminkite, kad 
poeziją poezija daro būtent to-
kie keisti, vienkartiniai deriniai. 

Eilėraštyje „Žiemos sodas“ 
kvapą užgniaužia sąskambis 
„lietųs lietūs“ ir vaizdinga meta-
fora – „žiedlapiais verkiu“: 

Nes aš gailingai neliūdėsiu
Nors lietųs lietūs iš akių,
O jei labai jau nusidėsiu –
Tikėkit – žiedlapiais verkiu. 

Nepriekaištingas – filosofinę 
nuotaiką kuriantis – būtų šis eilė-
raštis (todėl cituoju visą):

Miegančiam miestui
Skaisčiausia vaivorykštė
Ir aš ateinu!

Rimtis. Tik kyla
Spyglių žolė paminklams
Kapus bešluojant

Pakilęs rūkas
Vilnelės slėniais teka
Miega šešėliai. 

Lyja, žaibuoja,
Mieste trumpikės madoj – –
Žydi kaštonai.

O pavojingiausi poezijai va-
dinamieji abstraktai – didingi 
žodžiai: laimė, gėris, lemtis, ilge-
sys, viltis ar iš eilėraščio į eilė-
raštį daugelio rašančiųjų kūry-
boje keliaujantys prie tam tik- 
rų daiktavardžių „prilipę“ būd- 
vardžiai liūdnos mintys, audrin-
ga/karšta širdis, šviesus veidas, gi-
lios akys, grakštus kaklas, lengvas 
žingsnis... Pavyzdžiui, V. Sau-
kos eilėraštis „Tik Tau“ beveik 
vien iš tokių žodžių ir sudėlio-
tas (Ką Tu žvilgsny vylingam sle-
pi, / Ką Tau neša lemtis nelepi, / Ir 
ko trokšti audringoj širdy...), todėl 
nejučia imi ir suabejoji adresatės 
išskirtinumu. Taip apie savo my-
limąsias juk pasakytų tūkstan-
čiai... Įdomesnis eilėraštis „Ištir-
pus“ – tarsi saugantis paslaptį, 
verčiantis susimąstyti, spėlioti – 
kas yra ta, į kurią kreipiamasi, 
kodėl ji skrenda virš miško, ko-
dėl tik fėjos bučiuoja jai lūpas?.. 
Gal mirusi? O gal – susapnuota? 
Sukurta vaizduotės?... Čia aptin-
kame įdomių, originalių įvaiz-
džių ir metaforų: padangės jau 
suaižėję; žemė nusenusi sirpsta, 
tačiau pabaigoje autorius nesu-
silaiko neapibendrinęs minties iš 
abstraktų sudurstytomis eilutė-
mis: Bet tavy laikas ištirpsta – / Vi-
zijoj meilės aitrioj. Kitame eilėraš-
tyje sušunka: O, praradimo jaus-
me svaigus, / Kaip greitai tu nori pa-
lengvint vargus, / Juos su gyvenimu 
sieja kančia / Ir tik kartais pasūdoma 
laime karčia. Rimta, bet... vėlgi ne-
originalu. Užtat kaip nudžiungi, 
radęs tarp rimtų posmų netikė-
tai blykstelint šmaikštų keturei-
lį „Tarp kitko“:

Likimas beldžias į duris
Tik tiems, kur atsisuko,
O šiaip jis paima visus,
Net tuos, kurie nerūko.
Būtent čia įžvelgčiau V. Sau-

kos eilėraščių gyvybingumą ir 
stiprybę – ten, kur autorius su-
geba į įvairias gyvenimo situaci-
jas ar jausmus pažvelgti su hu-
moru, kuris varijuoja nuo švel-
nios, subtilios ironijos iki kreivo 
šypsnio. Štai kad ir „Be rūpes-
čių“ (turistų dainelė) – supinta 
iš paradoksalių situacijų:   

O jei pelkę prieisim ar balą,
Mums nebaisios rupūžės, varliai,
Čia išgelbės mus meškerės valas –
Mes skenduolių draugijos nariai.

Bet nebūtina toli keliauti, 
užtenka tik priglausti prie stalo 
ausį ir... įsigilinti į pojūčius. Ei-
lėraštis „Įsigilinus“, prasidėjęs 
nuo, atrodytų, rimtų pasvarsty-
mų: Aš priliečiu geležį / Ir pakilno-
ju – / Kokia žiauri ji / Ir svetima – 
tuoj pat priverčia sukikenti: Aš 
suimu nosį, / Suspaudžiu ją – / Ko-
kia gyva ji / Ir spaudžiasi. Ir sugal-
vok taip – ne tik nosį suspaus-
ti, bet ir eilėraštį apie tai sukur-
ti! Šaunu! Arba – eilėraštis „Su 
šmėklom“: Patamsyje kažkas bo-
luoja /Ar ne vaiduoklių brigada? 
Taip, pasitelkiant ironiją, išsklai-
doma naktį apėmusi baimė (gal-
būt net ne vaikiška, o egzistenci-
nė, mirties). Tačiau autorius su-
geba jai atsispirti vaiduoklių bri-
gadai įduodamas šluotas: Tik lai 
negąsdina, o – šluoja... 

Žodžių garsyno sąskam-
biai kuria paradoksalius deri-
nius ‒ taip gimsta labai origina-
lus nonsenso poetikos eilėraštis 
„Kas su – –“:

Kas su – –
Rasų – – –
Kas be – – –
Kazbe – – – 
O mes – – – 
Gelmes – – – 
Skandin – – – – 
Din-din – – – – – – 

(Kas sustoja rasų pagrožėt, o kas
be fantazijos Kazbeko nematys
o mes tik šiaip sau gelmes pamėgę.
skandinkitės buržujai din-din
virš jūsų kapo varpelį padaužysiu)

Beje, labai naudinga įkvė-
pimo paieškoti paveiksluose 
(ypač – siurrealistiniuose), tai 
rodo prierašas prie eilėraščio 
„3 x 2“ „pagal Š. Saukos tepi-
nį „Marytės sapnas: mergaitė ir 
žvėreliai“ “. 

Trys zebrai vienodi,
Ketvirtas – pusiau.
Trys ištaria žodį,
Ketvirtas – vėsiau.
Trys taria: žolytės,
Ketvirtas galvos,
Trys ėda laižytis –
Kam jam be galvos? (...)
Taigi, V. Sauka tikrai turi vi-

sas kūrėjui būdingas savybes – 
ir kalbos pojūtį, ir pastabumą, 
ir gebėjimą rasti originalių, ne-
tikėtų palyginimų, kurie, atsi-
dūrę tekstuose, kasdienybę pa-
kylėja į poetinį lygmenį. Linkė-
čiau jam knygelės, tačiau pada-
rius kruopščią atranką: prie kai 
kurių eilėraščių dar padirbėjus, 
sutvarkius rimus (kas tiesa, tai 
tiesa – kai kur jie šlubuoja...), 
apvalius nuo banalių eilučių ir 
išmokus atskirti tai, kas sava, o 
kas nejučiom patenka į eilėraštį 
iš klasikų tekstų. Nuo tokių pra-
džių nėra apsaugotas nė vienas. 
Tad – sėkmės! Tegu teka ta upė – 
laiko ir poezijos – nepanašia į 
kitų vaga. Kaip kad buvo paste-
bėta – kiekvienas turime savąją. 

nijolė kVietkAuskė

„Dabar mes turėsim 
kiekvienas po upę“

Nuotraukų konkursui „Negalia – ne kliūtis“ 

Priešstartinis jaudulys. Vladislovas Kirkickas, Tauragė

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Tu paguosk nulaužtą medžio šaką, 

nesukrautą gryčios sienon rąstą, 

klausk numintą žolę, kaip jie šneka, 

kito skausmą, kad visi suprastų... 

Duoki ranką plytai neįdėtai 

į šventovės arba rūmų sienas,

skaidrią mintį duok žilam poetui – 

tegu džiaugiasi skausmu kiekvienas. 

Pasitark su medžiais nukirstaisiais, 

kuo paversi liemenis stotingus, 

kokią ugnį pakūrenti eisi, 

kur ieškosi džiaugsmo, jam 

                                                  pradingus. 

Pamąstymas apie skausmą
Šok ratelį bičių darbo skrydžiuos, 

denk rudens nuvytintąjį žiedą 

ir sakyki: ,,Niekad nepavydžiu 

paukščiui tam, kuris skambiausiai 

                                                           gieda...“ 

Eik prie upės, potvyniui atslūgus , 

merk į bangą ranką arba gėlę, 

klausk vagos , kurią padarė plūgas, 

rugio daigui staltiesę pakėlęs, 

trypiamai takažolei ar skauda, 

ar, suplyšus tinklui, žuvys verkia, 

vedę ar našlės supranta raudą,

kam burnoja uodą arba erkę?..

Pažiūrėk, kaip votį žirklės kerpa, 

kaip audra niokoja gražų ūkį, –

tik nebūk ant Žemės veido karpa, 

tik chirurgas žydro skausmo būki ...

Paklausėm skambesio varpų vakarių 

ar jie tiesos garsus po žemę skleidžia,

ar skrynią senąją tiesos pradarę, 

neranda abejojimų dviveidžių... 

Varpai į maldą šaukė ir skambėjo, 

patiems tiesos kelius atrasti liepė, 

ir plaukė susimąstymai gerieji 

į prabangos sales arba palėpes, 

kur viešpatavo skurdas ir dejonės, – 

dalino netiesa pyrago riekę... 

Mes tęsėme tų paieškų kelionę, 

girdėjome, kada ligonis rėkė, 

pametęs tiesą, protą ir aiškumą, 

grūmojo dangui, kam nelaimės lanko... 

Dangus tylėjo – visada taip būna, 

išsprūdus tiesai iš vargingų rankų...

tiesos ieškojimas
Nuėjom per miškus, laukus ir kalnus, 

prašydami tiesos rūbus surasti, – 

garsai skambėjo švelnūs ir nešvelnūs 

audros, kuri kūrybos nesumąstė, 

nugriaudama ir rūmus, ir lūšnynus, 

nors barė ją, kad šitaip neteisinga.

Atsakė ji – jokios tiesos nežino, – 

o netiesos aplink taip pat nestinga...

Dar klausėm vabzdį, žvėrį, paukštį... uolą, 

kurioj šalyj tiesa iškėlė puotą, 

kur žodžiai ir mintis tiesos prapuola, 

o gal tiesa prie melo sugalvota, 

kaip neskani be įdaro mišrainė? 

Pavargom. Nesuradom. Sakėm: ,,Esam 

ir būsime iki pakvies šilainė 

suprast Tiesos ir Neteisybės tąsą... “

Gintautas stAnkAitis, Ukmergė
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