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Neįgaliųjų asociacijų at-
stovai, susitikę su Kau-
no miesto savivaldybės 
administracijos darbuo-
tojais, diskutavo apie 
Laisvės alėjos rekons-
trukciją. Neįgaliųjų atsto-
vai mano, kad po rekons-
trukcijos į daugelį pasta-
tų vežimėliais judantieji 
patekti negalės. 

Aplinka visiems 

Plungėje gyvenanti 25 metų 
mergina trykšta pozityvu-

mu ir gyvenimo džiaugsmu. Re-
da juokiasi: „Nors mano ūgis – 1 
metras 24 centimetrai, dažnai 
žmonės sako, kad mano ener-

Laisvės alėjos rekonstrukcija:  
neįgalieji lieka už borto

Siūlomi sprendimai – 
nelogiški 

Neįgaliųjų atstovai susirūpi-
nę, kad architekto Šarūno Kiau-
nės parengti Laisvės alėjoje esan-
čių pastatų pritaikymo sprendi-
niai yra nelogiški ir neužtikrina, 

Į stovyklą susibūrė žemaūgiai.

  Šiame numeryje:
 Augaliniai aliejai veido odos priežiūrai ...................... 4 psl.

 Negalia nesutrukdė siekti aukščiausių postų ....... 7 psl.

Rugpjūčio viduryje Plungės rajone, netoli Milašaičių kai-
mo esančioje sodyboje, surengta pirmoji Lietuvoje kūry-
binė mažaūgių stovykla. Pasak organizatorių, čia susirin-
kę žmonės išmoksta savimi pasitikėti – sprendžia proble-
mas kurdami ir bendraudami. Apie tai, kaip gimė idėja, 
ką patyrė stovyklos dalyviai ir kokias kliūtis tenka įveikti 
kitokiems žmonėms, šnekučiuojamės su jos organizatore, 
šiuolaikinio meno renginius organizuojančios bendrovės 
„Vandens bokštas“ įkūrėja Reda Aurylaite ir dalyviais.

Integracijos keliu

Nedidelis ūgis – ne kliūtis augti

gijos užtektų dar mažiausiai ke-
liems žmonėms.“ Mergina domi-
si menais, organizuoja renginius, 
o laisvalaikiu dalyvauja boulingo 
turnyruose. 

R. Aurylaitė atvirauja, kad 
mintis įkurti mažaūgiams skir-
tą stovyklą atėjo pamačius in-
ternete nuotraukas: „Viskas pra-
sidėjo nuo socialinio tinklapio  
Facebook, kur tokie žmonės, kaip 
mes, turi savo grupę. Mažaūgiai 
čia susipažįsta, bendrauja, disku-
tuoja. Kartą viena mama pasida-
lijo nuoroda apie Ispanijoje vyks-
tančias mažaūgiams skirtas sto-
vyklas. Komentarai buvo „kaip 
būtų gerai, kad ir Lietuvoje būtų 
kažkas panašaus.“ Susimąsčiau, 
kad tai – visai realu ir įmanoma. 
Idėja pasidalijau su pažįstamu 
menininku, kolega, su kuriuo ir 
dirbame „Vandens bokšte“, Tomu 
Danilevičiumi. Jam tokia mintis 
patiko, prasidėjo planų kūrimai 
ir įgyvendinimai.“ 

Kiekvienas projektas – 
iššūkis

Mažaūgiams skirta stovykla – 
ne pirmasis projektas, kurio ima-
si R. Aurylaitė. Ant jos kambario 
sienos kabo įrėmintas pirmo-
jo, dar 2011 metais organizuoto 
renginio plakatas. „Niekada ne-
būčiau pagalvojusi, kad galiu or-
ganizuoti renginius. Tai darau jau 
4 metus. Kiekvienas projektas 
man – iššūkis. Gyventi savęs ne-
išbandant tikriausiai būtų labai 
neįdomu“, – nusijuokia mergina.

Kažkada apie aktorystę sva-

jojusiai merginai teko pakoreguo-
ti gyvenimo planus, kai neįstojo 
studijuoti. Iš Plungės į Klaipėdą 
gyventi atkeliavusi mažaūgė čia 
atrado dar neatskleistus savo ta-
lentus. „Uostamiestyje pradėjau 
studijuoti kultūrinės veiklos va-
dybą, vakarais lankytis užsiėmi-

muose pas aktorių Aleksą Ma-
žoną. Ilgainiui pradėjome dau-
giau bendrauti, kartu keliau-
ti į įvairius renginius. Sugalvo-
jau parodyti šio menininko ta-
lentus ir Plungės gyventojams.  

(nukelta į 5 psl.)

jog judėjimo negalią turintieji 
galės patekti į esančias įstaigas. 

Pasak Kauno miesto savival-
dybės Miesto tvarkymo skyriaus 
vedėjo Aloyzo Pakalniškio, re-
konstruotos Laisvės alėjos šali- (nukelta į 3 psl.)

Vedantįjį ratą galima įsigyti per  
TPNC arba iš gamintojo.

Vedantysis ratas aktyvaus tipo 
neįgaliojo vežimėliui padeda lengviau 
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gatvyje jokių kliuvinių judėti ne-
įgaliesiems nebus. Tačiau nepai-
sant neįgaliųjų asociacijų protes-
tų, įėjimų į pastatus pritaikymas 
žmonėms su negalia paliktas jų 
savininkų rūpesčiui. 

Š. Kiaunė sako, kad Laisvės 
alėjoje jokių naujų pandusų ne-
atsiras, o dabar esami bus nu-
griauti. 

Neįgaliųjų atstovai susirūpinę: Laisvės alėja nebus pritaikyta. Architektas Šarūnas Kiaunė.

Reda Aurylaitė.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Valentinas Sventickas knygoje ,,Guriniai“ rašo: ,,Ma-
nau, kad daugelis vadovų, visose šalyse, visais lai-

kais, žmogiško pokalbio su žmonėmis prisibijo. Vengia.“ 
Teisingas ir įdomus pastebėjimas. 

Vadovus ir politikus suprasti nesunku. Kaip nebijosi 
kalbėtis su paprastu žmogumi, kuris nėra įvaldęs tam 
tikro visuomenės sluoksnio ,,kalbėjimosi etiketo spe-
cifikos“? Su tokiais bendrauti pavojinga, jie visuomet 
gali iškrėsti kokią nors šunybę. Saugiausia bendrauti 
su savo rato žmonėmis. Juk susitikę dvasininkai vienas 
kito neklausinėja: ar tu tiki Dievą? Taip klausti yra ta-
bu. Eilinis žmogus politiko gali ,,nemokšiškai“, ,,neetiš-
kai“ paklausti: kaip pragyventi iš minimalios algos au-
ginant vaikus arba kaip oriai gyventi gaunant neįgalio-
jo pensiją? Ir atsakyk, jei esi gudrus, išaiškink. Geriau 
su tokiais nesusitikti... Čia ir prasideda valdžios bei vi-
suomenės atotrūkis.

Ne be reikalo sakoma: apie žmogų jo klausimai pa-
sako daugiau, nei atsakymai. Kartą neraliuotu avinu pa-
sijutau ir aš. Pokalbis vyko prieš 20 metų tuometinio 
socialinės apsaugos ir darbo ministro Mindaugo Mi-
kailos kabinete. Pastebėjęs, kad gatvėse sparčiai dau-
gėja elgetų, ministro paklausiau, ką numatoma daryti, 
kokių reikia imtis priemonių, kad elgetų mažėtų. Man 
atrodė (ir dabar taip pat manau), kad elgetos, begėdiš-
kai praeinantiems turistams rodydami amputuotų ga-
lūnių biges, mūsų kraštui daro didžiulę gėdą. Blogiau-
sia tai, kad jokios išmaldos, joks mūsų gailestingumas 
jų neprivers šio užsiėmimo atsisakyti. Po tokio klausi-
mo stojo tyla, visi pasijutome nejaukiai. Ministras nu-
kreipė žvilgsnį į šoną ir apsimetė klausimo neišgirdęs... 
Manau, kad šis klausimas būtų nemalonus ir šių dienų 
ministerijos vadovams.

Pokalbio meno ir kasdieninės diplomatijos mums 
dar reikia mokytis. Jei esame ne mokslinėje konferen-
cijoje ar diskusijų klube (kai pokalbio tema pasiūlyta) 
ir ne tarp labai artimų draugų, improvizuoto pokalbio 
tematika turėtų būti ribota. Tokiu atveju reikėtų veng-
ti politikos, seksualinės orientacijos, religijos ir kai ku-
rių kitų temų. Nepaisydamas šių tabu, gali iššokti kaip 
Pilypas iš kanapių.

Geras pokalbis turi būti naudingas. Jei ne visiems 
pašnekovams, tai bent jų daliai. Kalbantis dalijamasi 
informacija, mintimis, emocijomis. Naudingam pokal-
biui būtina sąlyga – pašnekovai turi mokėti klausytis. 
Nemokėjimas klausytis – tikra daugelio žmonių bėda. 
Klausydamiesi jie svarsto, ką reikės atsakyti, tad pašne-
kovo žodžių esmė dažnai tiesiog praslysta pro ausis. O 
pašnekovas, pajutęs, jog tik laukiame, kad galėtume 
įsiterpti ir pareikšti savo nuomonę, pradeda nervintis, 
neretai net įsižeidžia. Tad klausykimės ramiai, atidžiai, 
kantriai. Nauja sužinome tik klausydamiesi.

Draugiškiems pokalbiams vis rečiau randame lai-
ko. Ir kito žmogaus mintys mums vis mažiau įdomios. 
Žmonių susvetimėjimas, radijas, televizorius, kompiu-
teris, spauda daro savo. Susitikę draugai ne tiek dalijasi 
savo mintimis, patirtimi ir jausmais, kiek komentuoja 
televizijos laidas ar laikraščio straipsnį. 

Kiekviena visuomenės grupė reikalauja savito po-
kalbio. Yra žmonių, kuriems ypač reikia šilto žodžio, 
nuoširdaus pokalbio. Tai mūsų seneliai ir ligoniai. Sun-
ku žmogui jausti, kaip prastėja jo sveikata, blėsta en-
tuziazmas, dažnėja draugų ir artimųjų mirtys. Šiuos 
žmones dažnai kankina depresija. Tingumas, nenoras 
išklausyti, išankstinis manymas, kad silpnas žmogus 
negali nieko vertingo pasakyti, juos skaudina labiausiai.

Mūsų politikai dažnai organizuoja pokalbius. Jie 
mėgsta kartoti: apie tai reikia kalbėti!.. Tačiau tie po-
kalbiai kartais būna keistoki. Pavyzdžiui, neįgaliųjų at-
stovai susėda Seime prie ,,apskrito stalo“. Įtakingi sei-
mūnai pakalba ir išeina. Suprask – jie labai užimti, jų 
laukia kiti susitikimai, kiti pokalbiai. Neįgalieji sutrikę, 
jie ne vieną dieną ruošėsi išsakyti savo rūpesčius, o štai 
dabar nėra kas juos išklauso. Skirstosi sakydami, kad 
vieni su kitais galėję pasikalbėti ir namie. Tikėkime, kad 
ateityje vis dažniau mums visiems aktualiais klausimais 
ne tik kalbėsime, bet ir susikalbėsime.

Ne kalbėkim,  
o kalbėkimės

Apie tai,
kas

jaudina
Biržuose, Radvilų pilyje, 
vyko tradiciniu tapęs ra-
jono neįgaliųjų draugi-
jos literatų klubo „Svajo-
kliai“ renginys, į kurį su-
sirenka literatai iš ne tik 
iš Biržų, bet ir iš kitų ra-
jonų. Šį sykį į renginį at-
vyko plunksnos bičiuliai 
iš Pasvalio, Kupiškio, Pa-
nevėžio, Šiaulių, Kelmės, 
Anykščių rajonų. Taip pat 
dalyvavo „Versmės“ klu-
bo literatai. Renginio te-
ma buvo „Žemė yra mažas 
laivas“. „Svajoklių“ klubo 
vadovas Egidijus Saldys, 
pasipuošęs jūrininko uni-
forma, lyg kapitonas vedė 
renginį. Jo padėjėja štur-
manė mokytoja Vlada Bal-
berienė pristatinėjo sve-
čius. Sveikinimo žodį tarė 
rajono meras Valdemaras 
Valkiūnas, nuolatinė klu-

Biržai: Tradicinis literatų susibūrimas
bo viešnia, daug metų ve-
dusi šiuos renginius, mero 
pavaduotoja Irutė Varzie-
nė, Biržų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Lidi-
ja Dainiuvienė. Įeinančius 
į salę pasitiko neįgaliųjų 
ansamblio „Ištvermingie-
ji“ vyrų atliekamos dainos. 
Jų romansai skambėjo ir 
per pertraukėles tarp li-
teratūrinių kūrinių skaity-
mų. Kiekvienam dalyviui 
buvo išdalyti laiveliai, ku-
riuos pagamino V. Balbe-
rienė su Nijole Kutriene ir 
jos dukra Audra. Renginio 
viešnia Saigūnė Rožėnie-
nė papasakojo apie Vai-
doto Spudo, kurio 80-metį 
šiemet minime, gyvenimą. 
V. Spudo žodžiais sukurta 
daina „Susitikt tave norė-
čiau vėlei“ brangi kiekvie-
nam biržiečiui. 

Literatūrinio renginio dalyviai prie Radvilų pilies. 

 Kėdainių rajono neįga-
liųjų draugijos narė Vita-
lija Praskorienė papasa-
kojo apie džiugių akimir-
kų padovanojusią išvyką. 

Baigiantis vasarai Ne-
įgaliųjų draugijos tarybai 
gimė idėja suorganizuo-
ti draugijos nariams jubi-
liatams šventę neįprastoje 
aplinkoje. Nusprendėme 
aplankyti Dzūkijos kraš-
tą, susipažinti su jo kultū-
ros paminklais. 

Pirmoji aplankyta vie-
tovė – žymioji Merkinės 
piramidė. Stulbinančio 
grožio piramidėje susi-
kaupėme rimčiai, apmąs-
tymams. Po to nuvykome 
pasigrožėti nuostabiu re-
giniu nuo naujojo Merki-
nės apžvalgos bokšto. Iš-
tvermingiausieji, pasie-
kę pačią viršūnę, sudai-
navo dainą apie Lietuvą, 
kurią aidas atkartojo ki-
tame Nemuno krante. Ki-

tas kelionės tikslas – Mer-
kinės piliakalnis. Įkopę 
grožėjomis Merkio ir Ne-
muno santaka. Toliau ke-
liaudami pasiekėme Pil-
nų namų bendruomenę 
Panaros kaime. Čia mus 
pasitiko gidė, kuri koply-
čioje papasakojo istoriją 
apie vietos kunigo įsteigtą 

bendruomenę ir jos veiklą. 
Šios bendruomenės gy-
ventojai gydosi nuo prik- 
lausomybės ligų. Didelį 
įspūdį padarė išpuoselėta 
aplinka, medžio drožiniai, 
tvenkiniai ir fontanai. 

Jaukioje kaimo turiz-
mo sodyboje sveikinome 
draugijos narius, kuriems 

sukako 70, 80, 90 ar dau-
giau metų. Skambėjo dai-
nos, gražūs žodžiai, lin-
kėjimai. Sudainuota ir il-
giausių metų. Kol dar ger-
vės ant sparnų nenusinešė 
šiltų ir giedrų dienų, dar ti-
kimės spėti aplankyti gra-
žiausius Lietuvos miestus 
ir vietoves.

Kėdainiai: Šventė neįprastoje aplinkoje

Pirmiausiai savo kū-
rybą skaitė svečiai. Vėliau 
kūrybos laivelis, aplankęs 
Žemaitiją, grižo į Biržus. 
Po to vakaro šturmanė 
V. Balberienė vėl pasuko 
pas draugus. Skaitymus 
užbaigė panevėžiečiai, ku-
rie savo kūrybą paįvairino 
ansamblio dainomis.

Išsekus kūrinių aruo-
dams visi šventės daly-
viai sustojo ant pilies laip-
tų bendrai nuotraukai. 
„Svajoklių“ pirmininkas 
visiems išdalijo kitų me-
tų kalendorius ir jau pa-
kvietė į literatų susitiki-
mą 2016-aisiais. 

Egidijus Šatas

 Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė papasakojo apie 
tradiciją draugijos narius 
sveikinti jubiliejinių gim-
tadienių proga. 

Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijoje turime gra-
žią tradiciją visus jubilia-
tus pasveikinti spaudoje, 
bet neužmirštame ir eili-
nių gimtadienių, net pa-
dalinių pirmininkai laiko-
si šios tradicijos. Šilutės 
miesto padalinyje yra 10 
ilgaamžių, prie 90-mečio 
priartėjusių narių. Šį rug-
pjūtį net 7 draugijos nariai 
šventė jubiliejinius gimta-
dienius: Gintaras Čereška 
sulaukė 50, Zofija Rasso-
lova – 75, Janina Valutie-
nė – 55, Lina Sedleckai-
tė – 35, Puodžienė Stefa-

Šilutė:

nija ir Stefanija Pažerec-
kienė – po 80 metų, na, 
o mūsų ilgaamžė Jadvy-
ga Paškauskienė minėjo  
90-ąjį gimtadienį. 

Draugijos pirmininkė 
Laima Dulkytė šiltai pa-
sveikino S. Pažereckie-
nę ir J. Paškauskienę, pa-
sidžiaugė, kad draugijoje 
yra tokius gražius jubilie-

jus švenčiančių, kad jie sa-
vo energija ir noru gyven-
ti nugali net sunkiausias 
ligas. Jubiliatėms įteiktos 
gėlės, uždėti ąžuolų vai-
nikai, o ansamblis „Kviet-
kelis“ su vadovu A. Kmita 
sudainavo „Ilgiausių me-
tų“ ir V. Šiškausko gimta-
dienio dainą. 

90-metė Jadvyga – bu-

vusi pedagogė, 37 savo 
darbo metus atidavusi mo-
kiniams. Ji padėkojo pirmi-
ninkei ir draugijos darbuo-
tojams už surengtą šventę. 
Pasak jos, Neįgaliųjų drau-
gija – vienintelis malonu-
mas senatvėje.

80-metės Stefanijos iki 
šiol neapleidžia vaikystės 
išgyvenimai, patirti poka-
rio metais. Tris sūnus ir 
dukrą užauginusi moteris 
dabar džiaugiasi 8 anūkais 
ir 7 proanūkiais, o laisva-
laikį leidžia kartu su drau-
gijos nariais.

Dar ilgai bendravo-
me prie arbatos puodelio, 
klausėmės jubiliačių prisi-
minimų apie greit prabė-
gusias gyvenimo dienas. 
„Laiko tikrai nesustabdy-
si...“– atsiduso Jadvyga.

Pasveikino mininčius jubiliejus

Kėdainiečiai aplankė Dzūkijos kraštą.

Pasveikintos garbius jubiliejus pasitikusios draugijos narės. 
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Kelmė: Linksmino 
rietaviškius Kelmės rajono neįgaliųjų drau-

gijos narė Angelė Adomavičienė 
laiške „Bičiulystei“ parašė apie 
įdomią išvyką pas kaimynus. 

Kai prieš gerą savaitę gru-
pė iš Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos lankėsi Rietave, kuo 
daugiau išgirsti ir pamatyti pa-
dėjo Rietavo savivaldybės vers-
lo informacijos centro direktorė 
Laima Dockevičienė. Viešnagės 
pabaigoje prie didelio apskrito 
stalo susirinko iniciatyviausios 
moterys pasidalinti darbo pa-
tirtimi. Jos pabrėžė, kad pade-
da ir senam ar ligotam, ir jaunai 
šeimai, jei tik reikalinga pagalba. 

Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugija buvo pakviesta į Rieta-
vo savivaldybės bendruomenių 
sąskrydį Girėnuose – kolekty-
vas „Svajonė“ buvo paprašytas 
padainuoti. 

Atvykusius mus svetingai 
pasitiko Girėnų bendruomenės 

Kelmiškius sužavėjo viešnagė Girėnuose. 

Pasak Š. Kiaunės, Laisvės alė-
ja yra pėsčiųjų zona, taip pat gali 
būti, jog ja bus ir važiuojama, to-
dėl įvairūs išsikišimai trukdys. 
Architektas parengė siūlymus, 
kaip galima būtų pritaikyti pas-
tatus viduje. 

Tačiau neįgalieji su tokiu siū-
lymu nesutinka: pastatų pritai-
kymas viduje gali būti daug su-
dėtingesnis nei iš gatvės. Pasak 
Lietuvos paraplegikų asociaci-
jos teisininko Egidijaus Grigo-
nio, kai kuriais atvejais tai ga-
li būti nesunkiai išsprendžia-
ma, tačiau kai kada gali tek-
ti atlikti sudėtingus sprendi-
nius ar net iš viso bus neįma-
noma pritaikyti (yra vietų, kur 
skirtumas tarp šaligatvio grin-
dinio ir patalpų vidaus grindų  
siekia 40 cm). Š. Kiaunė dar siūlo 
naudoti laikinus, esant poreikiui, 
pastatomus pandusus ar tiesiog 
įrengti iškvietimo skambutį. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorei Astai Kandra-
tavičienei paklausus, ar savival-
dybė gali patvirtinti, kad baigus 
Laisvės alėjos rekonstrukcijos 
darbus įėjimai į pastatus bus pri-
taikyti, Kauno miesto meras Vis-
valdas Matijošaitis pyktelėjo: pa-
sak jo, verslininkai turės prisitai-
kyti, jei norės dirbti. E. Grigonis 
įsitikinęs, kad savininkai nesku-
bės pritaikyti patalpų. Nėra jokio 
teisinio mechanizmo, įpareigo-
jančio juos tai daryti tol, kol ne-
vyksta rekonstrukcija. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė pabrėžia, kad 
architekto siūlymai netenkina 
neįgaliųjų: yra galiojantys sta-
tybos įstatymai, JT Neįgaliųjų 
teisių konvencija ir šiais teisės 
aktais reikia vadovautis. Staty-
bos techninis reglamentas aiš-
kiai numato, kad pagrindinis įė-
jimas į pastatą ir prieigos prie jo 
turi būti įrengtos taip, kad žmo-
nėms su negalia nebūtų kliūčių 
savarankiškai patekti į pastato 
vidų. Savivaldybė atkerta: jų rū-
pestis – tik šaligatviai, o pastatus 
turi pritaikyti šeimininkai. 

Kas tinka neįgaliesiems, 
tas patogu visiems 

V. Matijošaitis sako, kad neį-
galieji, reikalaudami savo teisių, 
elgiasi egoistiškai, pamiršta kitų 
miestiečių poreikius. Tam prita-
ria ir Š. Kiaunė: pandusai truk-
dys pėstiesiems, dviratininkams, 
akliesiems. 

Statybos leidimų skyriaus 
vedėja Natalija Danielienė-Tse-
briy pateikia dar vieną Kauno 
miesto savivaldybės argumen-
tą – nėra nė vieno miesto, ku-
ris būtų idealiai pritaikytas neį-
galiesiems. Neįgaliųjų nuostata 
vienareikšmiška: rekonstruo-
jant ar pertvarkant objektus jie 
turi būti 100 proc. pritaikomi. 

Kaunietis architektas Audrys 
Karalius įsitikinęs, kad rekons-
truojant Laisvės alėją turi būti 
atsižvelgta į visų interesus. Re-
konstrukcija ir yra daroma tam, 
kad vieta taptų patogesnė, jau-
kesnė, kad joje lankytųsi dau-
giau žmonių. „Tad ir turime da-

ryti taip, kad Laisvės alėjoje bū-
tų gera visiems: ir mamoms su 
mažais vaikais, ir neįgaliesiems 
bei kitiems, – sako visuomenės 
interesą ginantis architektas. – 
Jei skelbiame, kad darome re-
konstrukciją visiems miestie-
čiams, tai ir darykime.“ Pasak 
jo, miestiečių interesas svarbiau, 
nei pasipuikuoti, tarkim, gražes-
niu grindiniu.

A. Karalius mano, kad įreng-
ti pandusus visų pastatų vidu-
je neįmanoma. Tam turėtų bū-
ti sudarytas milžiniškas fondas, 
kuris finansuotų darbus. Kai 
kada tai bus techniškai neįma-
noma – pastatų dydžiai neleis 
įrengti pandusų, yra vietų, kur 
rūsys yra vieno savininko, pir-
mas aukštas – kito. Jo teigimu, 
neišvengiamai teks įrengti pan-
dusus lauke. „Rekonstrukciją da-
rome ne vieniems metams, todėl 
turime daryti gerai“, – įsitikinęs 
A. Karalius. 

Universalus projektavimas – 
naujas pastarojo meto iššūkis. 
Pavyzdžiui, Švedijoje Getebor-
go savivaldybėje yra atskiras 
skyrius, kurio uždavinys – ras-
ti sprendimus, kaip sutvarkyti 
miesto erdves, kad jos būtų pa-
togios ir prieinamos kuo dides-
niam ratui gyventojų. Šiame sky-
riuje dirbantys specialistai ran-
da būdų, kaip pritaikyti netgi 
paveldo objektus. Tai nėra len-
gvi sprendiniai, tačiau išradin-
gai ir sumaniai tvarkantis ran-
dami. Matyt, tai dar ne visiems 
mūsų architektams įveikiamas 
uždavinys. 

Savivaldybė nedraugiška 
negalią turintiesiems 
Neįgaliųjų atstovų nepasi-

tenkinimo sulaukė ir pati Kau-
no miesto savivaldybė. Joje ap-
silankė Neįgaliųjų reikalų de-
partamento, Lietuvos paraple-
gikų asociacijos, Lietuvos neįga-
liųjų draugijos, Lietuvos žmonių 
su negalia aplinkos pritaikymo 
asociacijos vadovai. Dauguma 
iš jų juda neįgaliųjų vežimėliais. 
Juos nemaloniai nuteikė faktas, 

Laisvės alėjos rekonstrukcija:  
neįgalieji lieka už borto

kad savivaldybėje nėra nė vieno 
tualeto, pritaikyto neįgaliųjų po-
reikiams. Įvažiuoti į savivaldybę 
galima per atskirą įėjimą – dar-
buotoja įleidžia paskambinus 
skambučiu. Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Zigman-
tas Jančauskis sako vienas, be 
pagalbos pastato viduje įrengtu 
pandusu neužvažiuotų. A. Kan-
dratavičienės teigimu, tai taip 
pat rodo savivaldybės požiūrį į 
savo piliečius. 

Neįgalieji nepasirašys
Neįgaliųjų reikalų departa-

mentas vertina neįgaliesiems 
svarbių statinių projektus bei 
dalyvauja statybos užbaigimo 
komisijos darbe. Ši funkcija pati-
kėta Lietuvos žmonių su negalia 
aplinkos pritaikymo asociacijai. 
Be neįgaliųjų atstovo parašo pas-
tatas negali būti užregistruotas 
kaip baigtas. Lietuvos žmonių su 
negalia aplinkos pritaikymo aso-
ciacijos vadovė Nijolė Milkevičie-
nė pabrėžė, kad jei nebus pritai-
kyti įėjimai į pastatus, neįgaliųjų 
atstovas, kuris dalyvauja statinio 
užbaigimo komisijos darbe (Kau-
no apskričiai atstovauja Artūras 
Zumaras), tikrai nepasirašys, kad 
Laisvės alėja atitinka teisės aktų 
reikalavimus. Tačiau gali būti, 
kad tai nesutrukdys savivaldy-
bės planų – Gedimino prospek-
tas Vilniuje iki šiol nėra pritaiky-
tas neįgaliųjų poreikiams ir jo už-
baigimas nėra patvirtintas neįga-
liųjų parašu. V. Matijošaitis taip 
pat užsiminė, kad jam neįgaliųjų 
parašas nėra svarbus – svarbiau-
sia įgyvendinti pradėtus darbus 
ir surasti tam lėšų. 

A. Kandratavičienė sako, jog 
neatmestina galimybė, kad Ne-
įgaliųjų reikalų departamentas 
savo narių teises imsis ginti teis-
me. Tokios praktikos pas mus 
dar beveik nėra (išskyrus pavie-
nius atvejus – aklieji dėl diskri-
minacinių nuostatų į teismą bu-
vo padavę banką). Skandinavijos 
šalyse tai gana įprasta. 

aurelija BaBinskiEnė 
Autorės nuotr.

Jurbarkas: Kelionių 
vasaraKai už lango šviečia skaisti sau-

lė, kai kasdienybė, rodos, jau 
net ima įkyrėti, geriausias bū-
das ją praskaidrinti – pamatyti 
kažką naujo. Tad, ilgai nesvars-
tę, Jurbarko neįgaliųjų klubo 
„Svaja“ nariai leidžiasi į kelio-
nes po Lietuvą. Viena jų liepos 
pabaigoje nuvedė pažintinėn 
kelionėn po Šiaulių kraštą. 

Daugelis esame žiūrėję lie-
tuvišką serialą „Naisių vasara“, 
tad norėjosi iš arčiau, savo aki-
mis pamatyti vietas, kur buvo 
jis filmuojamas, išgirsti apie 
tai, kaip viskas buvo daroma. 
Tiek aplankyta Aneliukės klėtis, 
tiek pažintis su žemaitukų veis-
lės žirgais, auginamais žirgyne, 
tiek inkilų muziejus, tiek Alkos 
kalnas visiems paliko neišdil-
domų įspūdžių. Žinoma, nebu-
vo pamirštas ir Kryžių kalnas, 
kur siela visada randa atgaivą.

pirmininkas Stasys Bukys. Rie-
tavo savivaldybės verslo infor-
macijos centras į šventę sukvie-
tė visas aplinkines bendruome-
nes. Renginyje dalyvavo Vatušių, 
Žadvainių, Pelaičių, Pajūrio, Kvė-
darnos, ,,Saulėtekio‘‘ bendruo-
menės, moterų klubas ir dauge-
lis organizacijų. Kiekviena ben-
druomenė prisistatė, papasako-
jo, kaip sekasi ir visi džiaugėsi, 
kad tą dieną gali būti čia kartu. 
Po pietų vyko įvairios rungty-
nės. Visi norintys buvo įtrauk-
ti į varžybas ir apdovanoti. Vy-
ko krepšinio varžybos, vyrams 
teko nešti 100 kg smėlio maišą. 

Bendrumo jausmą sutvirti-
no daina, kurią šventės pabai-
goje sudainavo ir svečiai, ir na-
miškiai.

Mums visi tą dieną atrodė 
kaip didelė, draugiška šeima. 

Nepraėjo nė mėnuo, o „Sva-
jos“ klubo nariai  vėl leidosi į ke-
lionę po Žemaitiją. Pasak klubo 
pirmininkės Zitos Bartusevičie-
nės, namuose bus laiko pasėdė-
ti niūriais rudens vakarais ar 
kai už lango siaus pūgos. Rug-
pjūčio 20-ąją neįgalieji lankėsi 
Telšių mieste ir jo apylinkėse. 
Daug įdomaus pamatyta Alkos 
muziejuje, jo etnografiniame 
filiale. Visiems itin patiko iš-
saugoti autentiški pastatai. Ne 
vienas keliautojas „susidrauga-
vo“ su šios vietos įžymybe ožiu 
Petru, kurio ilgi, susiraitę ra-
gai visiems kėlė nuostabą. Ap-
žiūrėta ir Arkikatedra bei Mas-
čio ežeras. 

Pasak „Svajos“ klubo narių, 
šiais metais jų laukia dar ne vie-
na kelionė. 

Onutė ČiRVinskiEnė

„Svajos“ klubo nariai Naisiuose.

Kauno miesto savivaldybės atstovai teigia, kad pandusų Laisvės alėjoje 
nebeliks.

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė A. Kandratavičienė ir Neįgalių-
jų reikalų tarybos pirmininkas Z. Jančauskis į Kauno miesto savivaldybę 
pateko pro atskirą įėjimą.
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Daktaras
Aiskauda

Augaliniai aliejai veido odos priežiūrai

Kodėl straipsniuose apie bet 
kokį aliejų nurodoma, kad 

jis yra augalinis (kartais prie šio 
pavadinimo dar pridedamas žo-
dis natūralus)? Mat šalia natū-
ralių augalinių aliejų egzistuoja 
dirbtiniai produktai – minera-
linė, sintetinė ir pusiau sinteti-
nė alyva (skystas tepalas) – kai 
kuriomis užsienio kalbomis va-
dinami aliejais. Visi šie skysti, 
taip pat ir sutirštinti tepalai ne 
tik neturi žmogaus organizmui 
naudingų biologiškai aktyvių 
medžiagų, bet gali būti net ža-
lingi sveikatai.

Koks aliejus geresnis
Kai aptariamos kokio nors 

augalinio aliejaus maistinės ir 
gydomosios savybės, dažniau-
siai atkreipiamas dėmesys į alie-
jaus pagaminimo būdą. 

Taigi augalinis aliejus (to-
liau – aliejus), pagamintas iš au-
galinės žaliavos (sėklų, vaisių 
kauliukų, riešutų branduolių), 
mechaniniu būdu (presuojant) 
arba šildant iki 106° C tempera-
tūros vadinamas pirmojo spau-
dimo aliejumi. Toks aliejus būna 
aromatingas, pasižymi vertingo-
mis biologinėmis savybėmis, il-
giau išsilaiko.

Aliejus, pagamintas presuo-
jant, bet nešildant (apdorojant 
aliejingos žaliavos temperatū-
ra nebūna didesnė kaip 49° C), 
vadinamas šaltai spaustu alie-
jumi. Kaip ir pirmuoju atveju, 
toks aliejus yra puikaus skonio, 
nestokoja maistinių ir gydomų-
jų savybių, bet jo galiojimo laikas 
yra trumpesnis.

Rafinuotas ar 
nerafinuotas?

Rafinuoti (prancūziškai raf-
finer – valyti) reiškia valyti kokį 
nors produktą (cukrų, spiritą, 

aliejų, metalą ir t. t.) cheminiu 
ar fiziniu būdu nuo priemaišų. 
Jeigu, pavyzdžiui, rafinuojamas 
aliejus, jis kartu su nereikalingo-
mis priemaišomis (šiukšlėmis) 
taip pat netenka ir reikalingų 
medžiagų – fosfolipidų (sudė-
tinių riebalų, kurių yra visų or-
ganizmų ląstelių membranose; 
susideda iš fosforo rūgšties li-
kučio, glicerino, riebalų rūgš-
čių, azoto junginių ir kt. medžia-
gų), sterolių (jie mažina „blogo-
jo“ cholesterolio įsiurbimą žar-
nyne), vitaminų (ypač vitami-
no E) ir kitų biologiškai svarbių 
medžiagų, turinčių gydomųjų 
savybių.   

Jeigu išvalytas (rafinuotas) 
aliejus nebeturi nemažos dalies 
kai kurių mūsų organizmui labai 
svarbių medžiagų, tai ar apskri-
tai verta aliejų rafinuoti? Išvaly-
tas aliejus ilgiau išsilaiko, jo pre-
kinė išvaizda geresnė (skaidres-
nis, gražesnės spalvos, malones-
nio kvapo). 

Jeigu tik yra galimybė, gydy-
mui reikėtų rinktis nerafinuo-
tą aliejų. 

Pastabos:
1. Būtina laikytis gamintojo 

nurodytų aliejaus laikymo sąly-
gų ir terminų. Paprastai rafinuo-
tų aliejų tinkamumo terminas – 
8 mėn. (alyvuogių aliejaus – 12 
mėn.), nerafinuotų – 4 mėn.

2. Aliejus laikomas gerai už-
kimštame butelyje kambario 
temperatūroje, toliau nuo tie-
sioginių saulės spindulių. Šal-
dytuve aliejus sutirštėja, pasi-
daro drumstas. Kad toks alie-
jus atgautų savo įprastą būseną, 
reikia jį 1–2 valandas palaikyti 
kambario temperatūroje. 

Veido odos tipai
Veido oda būna 4 tipų: nor-

mali, sausa, riebi ir mišri. 
Normali oda yra rusvos kū-

no spalvos, lygi, stangri, be jokių 
defektų (dėmių, raukšlelių, išsi-
plėtusių porų ir kraujagyslių), 
jos nedirgina vanduo, muilas, 
kosmetikos priemonės. Deja, 
tokia oda dažniausiai būdinga 
ne suaugusių, o vaikų iki lytinio 
brendimo. Tik išimtiniais atve-
jais oda lieka normali ir po 25 
metų. Taigi po 25 metų ir nor-
malią odą reikia maitinti. 

Sausa oda pasitaiko dažniau 
(ypač po 30-ies metų) negu nor-
mali, kur kas sunkiau ją prižiū-

rėti. Šiuo gyvenimo tarpsniu 
oda pradeda plonėti, minkštė-
ti, tampa mažiau elastinga, ima 
šerpetoti, pleiskanoti, atsiran-
da raukšlelių, kiek vėliau – gi-
lių raukšlių, vagų. Beje, kartais 
sausą odą turi jaunuoliai, net-
gi vaikai, sergantys skydliaukės 
nepakankamumu, kai kuriomis 
odos ligomis (pvz., žvynine de-
dervine). 

Riebi oda būna gelsvai pil-
kos spalvos, stora, blizganti, su 
išsiplėtusiomis poromis ir jose 
esančiais inkštirais. Beje, inkš-
tirų viršūnėlės būna tamsios 
ne nuo kokių nors nešvarumų, 
bet nuo poras užkemšančio ke-
ratino (keratinas – paprastasis 
plaukų, vilnų, žvynų, ragų, kano-
pų, plunksnų, nagų, šilko balty-
mas, kurio yra stuburinių gyvū-
nų epidermio [epidermis – an-
todis, paviršinis odos sluoks-
nis] raginiame sluoksnyje) ok-
sidacijos.

Mišrią odą dažnai turi jauni 
(bręstant) ir žmonės iki 35–45 
metų. Kaktos, šnervių ir smak- 
ro oda būna riebi, padengta juo-
dais taškeliais, o smilkinių ir 
skruostų oda sausa.

Vakarinis odos valymas
Prancūzų kosmetologai 

anksčiau primygtinai reko-
menduodavo odą valyti 3 kartus 
per dieną, t. y. kiekvieną kartą 
prieš makiažo procedūrą. Šian-
dien daugelis europiečių apsiri-
boja tik vakariniu odos valymu 
ir, kaip rodo praktika, to visiš-
kai pakanka, kad oda būtų šva-
ri, sudrėkinta ir galėtų kvėpuoti.

Mūsų krašte dar vis gajus ne-
tikęs paprotys – veidą ir kaklą 
plauti karštu vandeniu su tua-
letiniu muilu. Dažniausiai po to-
kio prausimosi atsiranda peršė-
jimas, tempimo pojūtis. Kad bū-
tų išvengta nemalonių reiškinių, 
naudojamos kitos, kur kas efek-
tyvesnės ir saugesnės odos valy-
mo priemonės. Viena jų – odos 
valymas aliejais. 

Procedūra
a) 1–2 šaukšteliai aliejaus 

(pasirinktinai – alyvuogių, linų 
sėmenų, kukurūzų, rapsų, mig-
dolų, saulėgrąžų, persikų, riešu-
tų) įpilama į puoduką, šis įsta-
tomas į didesnės talpos indą su 
karštu vandeniu, palaukiama, 
kol aliejus sušils. Šiltu alieju-

mi šiek tiek sumirkomas vatos 
tamponas ir nuvaloma visa vei-
do (svarbu nepamiršti antakių) 
ir kaklo oda. 

b) Paskui gausiau sumirko-
mas aliejumi naujas tamponas. 
Aliejus užtepamas taip: prade-
dama tepti nuo kaklo nugarinės 
apatinės dalies, kol pasiekiama 
galvos plaukuotoji dalis; tada 
tepama priekinė apatinė kaklo 
dalis pasmakrės link. Toliau te-
pama pasmakrė, smakras, kyla-
ma aukštyn prie burnos kampu-
čių (būtinai patepamos lūpos), 
šnervių, antakių, kaktos, galiau-
siai patepamos zonos apie akis.

c) Po 2 min. aliejus nuvalo-
mas vatos tamponu šiek tiek 
sumirkytu (pasirinktinai) šilta 
arbatžolių arbata, specialiu tu-
aletiniu vandeniu arba papras-
tu šiltu virintu vandeniu, į ku-
rį įmaišyta ketvirtadalis (arba 
kiek mažiau) kokių nors vai-
sių sulčių.

Pastaba: ši procedūra nau-
dinga visų tipų odai.

Kaukių receptai
Svarbu nepamiršti, kad odą 

reikia ne vien valyti. Ją būtina 
maitinti ir apsaugoti nuo žalo-
jančių faktorių. Beje, visas šias 
tris funkcijas gana sėkmingai ga-
li atlikti kaukės. 

Sausa, jautri oda su išsiplė-
tusiais kapiliarais. Sumaišoma: 
šaukštelis linų sėmenų aliejaus, 
2 šaukšteliai neriebios varškės, 
šaukštelis šviežiai užplikytos ar-
batžolių arbatos, sutrinta į mil-
telius sausa apelsino arba citri-
nos žievelė (beje, žievelės gali ir 
nebūti, nes ji reikalinga tik dėl 
kvapnumo). Užteptas mišinys 
laikomas ant veido 10–15 min., 
tada nuvalomas vatos tampo-
nu, sumirkytu petražolių užpilu 
(šaukštas sausų petražolių lapų 
užplikomas stikline verdančio 
vandens, palaikoma uždengta-
me inde 15 min., tada nukošia-
ma įprastu būdu) arba jos lapų 
sultimis. 

Pastabos: 
1. Kaukei nuvalyti vietoj pet- 

ražolių lapų nuoviro ar sulčių 
galima naudoti šiltą arbatžolių 
arbatą arba tiesiog šiltą virin-
tą vandenį.

2. Petražolių lapų sultimis iš-
oriškai naikinamos strazdanos, 
pigmentinės dėmės, labai spuo-
guotas veidas; taip pat pataria-

ma jomis keletą kartų per die-
ną įtrinti uodų, bičių įgeltą odą.  

Normali, sausa oda
Pirmasis receptas. Sumai-

šoma: kiaušinio trynys, 0,5 
šaukštelio grikių medaus (jei-
gu jo nėra, tiks kitų augalų tam-
sus medus; jeigu neturime jokio 
tamsaus medaus, galima naudo-
ti bet kokį, kad ir šviesų medų), 
3–4 lašai kokio nors aliejaus ir 
10 lašų citrinos sulčių. Mišinys 
maišomas, kol atsiranda putų, 
tada įmaišomas šaukštelis su-
smulkintų avižų dribsnių arba 
avižinių miltų. Kaukė iš pradžių 
nuplaunama šiltu, paskui vėsiu 
virintu vandeniu.

Antrasis receptas. Atvira-
me inde lygiomis dalimis sumai-
šomas kiaušinio trynys ir į mil-
telius sutrinta sausa citrinos žie-
velė. Po 15 minučių į gautą mi-
šinį įpilamas šaukštelis kokio 
nors augalinio aliejaus ir mai-
šoma tol, kol gaunama vientisa 
masė. Kaukė ant veido užtepa-
ma storu sluoksniu ir palaukia-
ma, kol išdžius. Tada kaukė iš 
pradžių nuplaunama šiltu, pas-
kui vėsiu virintu vandeniu. 

Beje, šioje pastraipoje nu-
rodytos dviejų receptų kaukės 
(jas galima daryti reguliariai 
1–2 kartus per savaitę) puikiai 
valo, maitina ir tonizuoja nuro-
dytų tipų odą.

Vystanti oda
Pirmasis receptas. Lygio-

mis dalimis iki vientisos masės 
sumaišomas medus ir alyvuogių 
aliejus. Mišinys šiek tiek pašil-
domas, paskui jame sumirkoma 
kelių sluoksnių marlės atraiža, 
kuri uždedama ant veido (prieš 
tai padaromos iškirptės nosiai ir 
akims). Po 20 min. kaukė nuima-
ma, oda nuvaloma šilta nestipria 
arbatžolių arbata.

Antrasis receptas. Sumaišo-
ma: kiaušinio trynys, šaukštelis 
kokio nors aliejaus, šaukštelis 
medėjančio alavijo (alijošiaus) 
lapų sulčių. Užtepta kaukė lai-
koma ant veido 15–20 min., nu-
valoma šilta nestipria arbatžo-
lių arbata.

Riebi oda. Sumaišoma: 2 
kiaušinių tryniai, šaukštelis me-
daus, 0,5 šaukštelio migdolų ar-
ba persikų aliejaus ir 2 šaukštai 
avižinių miltų. Kaukės trukmė – 
15 min., nuvaloma šilta nestipria 
arbatžolių arbata.

Romualdas OGinskas

Vilniaus universiteto ligoninės Santa-
riškių klinikų Akių ligų bei Neurochirur-
gijos centrų medikai atliko regos nervo 
fenestracijos arba dekompresijos ope-
raciją, po kurios pacientė pradėjo ma-
tyti. Klinikų medikų žiniomis tokia ope-
racija tiek Lietuvoje, tiek Baltijos vals-
tybėse atlikta pirmą kartą.

Medikai pabrėžia, kad atvejis buvo tikrai 
sudėtingas ir pareikalavo glaudaus neu-
rochirurgų bei oftalmologų bendradar-
biavimo. „Į mus kreipėsi jauna mergina dėl 
to, kad staiga sparčiai ėmė blogėti regėji-
mas, kankino galvos skausmai, vangumas, 
vargino pykinimas. Įtarėme, jog pacientės 
smegenyse gali būti darinių, lemiančių to-
kią jos savijautą. Pacientės būklė prastėjo, 
o atlikti tyrimai nedavė vieno aiškaus atsa-

kymo, kas jai yra. Galvodami, jog susidū-
rėme su hipertenzijos atveju, pirmiausiai 
įstatėme smegenų dreną su slėgio stebė-
jimo davikliu, tikėdamiesi, jog tai sumažins 
spaudimą smegenyse ir merginos regėji-
mas palengva gerės. Vis tik jos būklė ne tik 
negerėjo, bet ir toliau prastėjo“, – apie su-
dėtingą atvejį, su kuriuo susidūrė VUL San-
tariškių klinikų medikai, pasakoja gydyto-
jas neurochirurgas Ugnius Kšanas.

Oftalmologai akių dugne rado ryškių 
regos nervo pakitimų, rodančių galvos 
smegenų patologiją. Neatidėliojant pa-
cientei buvo atlikti visi būtini tyrimai, ta-
čiau nustatyti aiškios diagnozės nepavy-
ko. Santariškių klinikų specialistams neri-
mą kėlė prastėjantis merginos regėjimas, 
kuris grėsė greitu apakimu. Deja, tiek vais-
tai, tiek smegenų drenas situacijos negel-

bėjo. Pacientės regėjimas ir toliau blogėjo, 
tad buvo nuspręsta nieko nelaukiant pa-
cientę skubiai operuoti tikintis išsaugoti 
bent dalį regėjimo.

Merginą operavęs Santariškių klinikų 
Akių ligų centro gydytojas oftalmologas 
Almantas Makselis pasakoja, kad su tokiu 
atveju savo praktikoje susidūrė pirmą kar-
tą. „Dėl didelio spaudimo smegenų skys-
tis pateko tarp regos nervo dangalų, už-
spaudė patį regos nervą, sutrikdė kraujo-
taką ir dėl to mergina ėmė akti. Visa bėda, 
kad smegenų skystis, patekęs į akiduobę, 
joje „užrakinamas" ir nebegali grįžti atgal. 
Jis palengva kaupiasi, regos nervas pra-
deda burkti ir ima apmirinėti. Buvo būti-
na kuo skubiau susikaupusį skystį paša-
linti. Tai ir atlikome operacijos metu. Visai 
mūsų komandai – tiek neurochirurgams, 

tiek mums  – akių ligų gydytojams, sun-
kiausia buvo rasti pirminę priežastį, dėl 
kurios didėjo smegenų skysčio spaudi-
mas bei merginos regėjimas taip staigiai ir 
sparčiai blogėjo", – pasakojo A. Makselis. – 
„Pacientei pirmą kartą atlikome regos ner-
vo fenestracijos arba, paprasčiau tariant – 
dekompresijos, operaciją, ir dabar galime 
džiaugtis, kad pavyko merginai sugrąžinti 
regėjimą nuo 3-5 iki 70 procentų. Taip pat 
tikimės, jog tai dar ne pabaiga, matymas 
ir toliau gerės."

Anot A. Makselio, aprašomas atvejis 
ypatingas dar ir tuo, kad dėl šios pacien-
tės pečius suremti teko neurochirurgams, 
akių ligų gydytojams, neurologams, radio-
logams, anesteziologijos-reanimacijos bei 
reabilitacijos specialistams. 

„Bičiulystės“ inf.

Po sudėtingos operacijos pacientei grąžintas regėjimas
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Suorganizavome pirmąjį pasiro-
dymą – mini spektaklį bažnyčio-
je. Po renginio priėjo kunigas ir 
sako: „Reda, būtų šaunu, jei kaž-
kas tokio vyktų dažniau, tokių 
dalykų trūksta.“ Tuomet ir pa-
jutau, kad tokių meninių rengi-
nių vis dėlto reikia, kad kažkam 
įdomu. Taip renginys po rengi-
nio viskas ir įsisuko. Tokia buvo 
mano kelio pradžia“, – prisime-
na mergina. 

Ji tikina, kad šis kelias atvedė 
ir prie mažaūgių stovyklos orga-
nizavimo. Tačiau suburti žmones 
nebuvo lengva. Vis dėlto norin-
čių atsirado – kai kurie dalyvio 
anketą užpildė vos paskelbus 
registracijos pradžią. 

Stovykloje – meninė 
veikla

Į stovyklą susirinko žmonės 
iš visos Lietuvos: Vilniaus, Klai-
pėdos, Telšių, Tauragės, Mari-
jampolės, Zarasų, Radviliškio. 
Nors renginio organizatorė pri-
pažįsta, kad žmonių tikėjosi dau-
giau – stovykloje dalyvavo 8 ma-
žaūgiai, – atvykusiems į Plungę 
veiklos netrūko. Buvo laiko ir 
pailsėti, ir išbandyti savo jėgas 
įvairiose meno srityse. Mažaū-
gių stovyklas planuojama rengti 
kas dvejus metus. Bus siekiama 
ne tik išplėsti kūrybinės veiklos 
galimybes, bet ir pasikviesti sve-
čių iš kitų šalių.

„Visų pirma, stovyklos daly-
viai galėjo paeksperimentuoti 
su fotografija. Menininkas Juo-
zas Laivys nufotografavo netoli 
stovyklos esančias vietas, objek-
tus, pavyzdžiui – ežerėlį. Vėliau 
dalyviai turėjo tas vietas atrasti 
ir patys jas įamžinti. Galėjome 
peržiūrėti kadrus, palyginti, kaip 
skirtingai žmonės mato tuos 
pačius dalykus. Tai labai gra-
ži iliustracija to, jog kiekvienas 
iš mūsų esame unikalus, kiek- 
vienas žvelgiame į pasaulį per 
savo prizmę“, – pasakoja Reda.

Stovyklos dalyviai kūrė ir 
įvairias menines instaliacijas iš 
netradicinių medžiagų – vadi-
namąjį „žemės meną“. To daly-
vius mokė Mindaugas Šimkevi-
čius. „Žemės menas – tai kūry-
ba pasitelkiant gamtoje randa-
mus objektus. Įvairius žolynus, 
akmenis, šakeles, smėlį“, – pa-
aiškina R. Aurylaitė.

Anot jos, daugiausiai daly-
vių drąsos pareikalavo aktori-
niai pratimai. „Teatro pasirody-
mas buvo neeilinis. Juo rūpino-
si A. Mažonas. Šis menininkas 
yra pantomimos atstovas, ku-
ria spektaklius be žodžių. Vis-
kas perteikiama judesiais, vei-
do išraiškomis. Mažiukai (taip 
vieni kitus kartais vadiname) 
galėjo patys tai išbandyti ir pa-
tirti. Sukurtas nedidelis etiudas 
be žodžių. Pradžioje pati netikė-
jau, kad per tris stovyklos dienas 
bus įmanoma kažką tokio sukur-
ti, tačiau rezultatas nustebino – 
viskas kuo puikiausiai pavyko.“

Virginija Serapinaitė į stovy-
klą atvyko iš Tauragės. 32 me-
tų merginai laikas čia neprail-
go. „Mane sužavėjo puikus sto-
vyklos organizavimas. Į tokias 
vietas norisi grįžti dar ir dar 

kartą. Man labiausiai patiko iš 
žolelių kurti žemės meną. Čia 
galėjau atsipalaiduoti, išreikšti 
save, tiesiog iš augalų sudėlio-
ti savo gyvenimą. Vaidyba kėlė 
kur kas daugiau jaudulio. Džiau-
giuosi, kad išdrįsau tai išbandy-
ti“, – įspūdžiais dalijasi Virginija.

Skatina pasitikėti savimi
R. Aurylaitė pabrėžė, kad vie-

nas iš svarbiausių tikslų organi-
zuojant tokius renginius – ne tik 
skatinti išbandyti kažką naujo, 
bet ir sukurti galimybę mažaū-
giams pabendrauti. „Mūsų ma-
žiukų bendruomenėje jaučiamas 
didelis bendravimo poreikis. Pa-
vyzdžiui, mane nuo vaikystės su-
po tik aukšti žmonės. Su kitais 
mažaūgiais vaikystėje, paauglys-
tėje nebuvau bendravusi akis į 
akį. Iki 16 metų net nežinojau, 
kad tokių žmonių, kaip aš, Lietu-
voje yra nemažai. Išėjus į kiemą 
tekdavo sulaukti įvairių žmonių 
reakcijų, žvilgsnių. Vaikai kartais 
apkalbinėdavo: „Matai, ji tikriau-
siai rūkė, todėl ir neužaugo“. Ma-
žaūgių su tokiomis patirtimis yra 
ne vienas. Ši stovykla taip pat bu-
vo dar viena puiki proga paben-
drauti, pasidalyti patirtimi, prisi-
minimais su tais, kurie geriausiai 
tai gali suprasti.“

Marijampolietė Danguolė 
Plečkaitytė pasakoja tokiame 
renginyje dalyvaujanti pirmą 
kartą. 25 metų moteris domisi 
menu – fotografija, architektūra, 
todėl stovykla jai itin patiko. Pa-
sak jos, mažaūgių bendruome-
nės nariai yra veiklūs, siekian-
tys daug ką išbandyti ir apie tai 
būtina šnekėti:

„Tokių renginių labai reikia. 
Kuo įvairesni – tuo geriau. Būtų 
šaunu, jei tokios stovyklos bū-
tų organizuojamos vis kitame 
mieste. Taip ne tik sužinotume 
naujų dalykų, bet dar ir daugiau 
pakeliautume. Gerai, kad atsi-
randa jas organizuojančių veik- 
lių žmonių – jie suteikia progų 
plėsti akiratį. Žinoma, mūsų bu-
vo ne tiek daug, kiek norėtųsi, 
todėl kitą kartą aktyviai dirbsi-
me skleisdami žinią kitiems to-
kio likimo žmonėms“.

R. Aurylaitė mano, kad ma-
žaūgiams Lietuvoje dar trūksta 
laisvumo, dar jaučiama soviet- 
mečio įtaka, žmonės kažko bijo, 
yra užsisklendę. Pasak moters, 
užsienyje gyvenantys žmonės 

Nedidelis ūgis – ne kliūtis augti

yra kitokie – atviresni. „Stovyk- 
los dalyviai diskutavo, kad verta 
nesustoti, eiti ir rodyti save. Juk 
visi žmonės yra vienodi, tiesiog 
vieni dideli, kiti maži. Kaip vie-
na menininkė buvo pasakiusi: 
„Vieni turi rudas akis, kiti mėly-
nas, tačiau niekas jų pagal spal-
vas negrupuoja.“

Pasak renginių organizato-
rės, svarbu ir vaikystės patirtis: 
„Daug kas priklauso ir nuo paties 
žmogaus. Jeigu mane mama bū-
tų auginusi kitaip, neleidusi ben-
drauti, bijojusi kažkur išleisti, tai 
ir pati turbūt būčiau pabūgusi, 
tapusi uždara – juk lauke didelis 
pasaulis, dideli žmonės. Tačiau 
augau gana aktyviai, visur daly-
vavau, su daug kuo bendravau. 
Reikia stengtis, kad kiekvienas 
vaikas galėtų kuo daugiau patir-
ti. Barjerus žmonės dažnai susi-
kuria patys.“

Reda pasakoja, kad į stovy-
kla susirinko labai įvairūs žmo-
nės. Vieni drąsesni, kiti – užda-
resni. Tačiau bendravimas su 
menininkais, buvimas kartu at-
vėrė visiems naujas galimybes. 

„Visos kliūtys tiesiog išgaravo ir 
tai mane džiugina. Kai kurie nu-
stebino ne tik kitus, bet ir save. 
Pavyzdžiui, teatras, fotografija 
atskleidė iki šiol neatrastus ta-
lentus. Kai kuriems, bijojusiems 
tokios veiklos, vėliau buvo žars-
tomi komplimentai dėl sugebė-
jimo įsijausti į vaidmenis“, – pa-
sakoja mergina.

R. Aurylaitė pabrėžia, kad 
reikia siekti savo svajonių: „Svar-
bu suvokti, kad mažesnis ūgis 
nėra nelaimė. Reikia mokytis 
minusus paversti pliusais, tuo-
met ir nusivylimų bus mažiau. 
Turime daug galimybių – girdi-
me, vaikštome, matome, jaučia-
me. Žinoma, būna kiekvienam 
sunkių dienų ir tai yra normalu. 
Tačiau, mano nuomone, su opti-
mizmu, humoru ir atvirumu ga-
lima daug daugiau pasiekti, nei 
tiesiog dejuojant. Reikia veik-
ti, o ne sėdėti namuose. Dievas 
nedaro broko. Mes galime tiek 
daug duoti kitiems. Viskas, kas 
yra daroma su džiaugsmu ir iš 
širdies, yra tobula.“

kristina UsCiLaitė

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga š.m. rugsėjo 22 – spalio  
6 dienomis Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje (Kauno 
g. 8, Ukmergė) rengia XVII respublikinę negalės žmonių dailių-
jų amatų darbų parodą „Rudens saulutė“. Parodos metu auto-
riai galės realizuoti savo eksponatus.
Kviečiame šalies neįgaliųjų organizacijas joje dalyvauti. Apie da-
lyvavimą prašome informuoti iki 2015 m. rugsėjo 10 d. elektro-
niniu paštu uknesa@gmail.com ar telefonais: 8 340 63715; 
8 652 42638.

Aš, Kazimiera Girtaitė-Butenienė, 
gimiau 1930 m. Gudelių kaime, Rie-
tavo valsčiuje, Telšių apskrityje. Bai-
giau tik 4 skyrius, toliau leisti į mo-
kyklą mokytis tėvai neturėjo lėšų. Aš 
labai norėjau mokytis – 4 klases bai-
giau penketais. Užėjo karai, vargai. 
Mano jaunystė ir visas gyvenimas 
buvo ne rožėmis klotas. Patyriau 
karus, žudynes, kančias. Kovojom 
už Lietuvos laisvę. 1951 metais visų 
mūsų šeimą ištrėmė į Sibirą. Mus ve-
žė gyvuliniais vagonais 20 parų iki 
Kutoliko stoties. Ten atvažiavę ko-
lūkio vadovai mus rinkosi kaip gy-
vulius. Mums pasakė, kad esame 
ištremti iki gyvos galvos. 

Jaunus vyrus išvarė dirbti trak-
toriais, o mes, merginos, buvom 
padėjėjos. Aš dirbau su tremtiniu 
Povilu Buteniu, mudu susidrauga-
vom ir 1955 metais ištekėjau už jo. 
Po poros metų gimė duktė Danu-
tė. Kolhozo pirmininkas buvo bu-
riatas Šalajovas. Jis matė, kad esa-
me darbštūs žmonės, mums, lietu-
viams leisdavo švęsti Kalėdas ir Ve-
lykas. Visą laiką turėjom viltį grįžti 
į savo kraštą. Viltis atsirado mirus 
Stalinui. 1958 m. su pustrečių metų 
dukryte keleiviniu traukiniu išvyko-
me į Lietuvą. Važiavome visą savai-
tę. Maisto traukinyje nebuvo – ge-
rai, kad turėjau savo pieno, kitaip 
dukrytė būtų mirusi. 

Telšiuose mūsų laukė tėvelio se-
suo Onutė. Ji turėjo tik vieną kam-
barį. Mes visi, 6 žmonės, gulėjom 
ant žemės, nes mūsų namai buvo 
nugriauti, o akmenys išvežti į kolū-
kio statybas. Niekas mūsų nenorė-
jo registruoti. 

Kartu su tėvais nusipirkom na-
mą Plungėje. 1960 m gimė sūnus 
Vytautas. Su vyru pradėjom statyti 
savo namą. Dukra ištekėjo, sūnus iš-
ėjo į kariuomenę. 1979 m. vyras žu-
vo. Likau viena, buvo baisus skaus-
mas ir ilgesys. Taip bėgo sunkios die-
nos, bet labai daug dirbau, padėjau 
dukrai. Greitai prabėgo tie metai. 

Laikas bėga kaip vanduo – man 
jau 85 metai, bet atmintis dar gera, 
tik rankos dreba – sergu Parkinsono 
liga. Norėčiau, kad kas nors užrašy-
tų mano istoriją. 

Daug dirbu, todėl nėra kada liū-
dėti. Visą gyvenimą kėliausi 5 val. 
ryto, o valgau tik kiaulieną ir pieną. 
Dirbau ir traktoriste, ir kūrike. Turiu 
31 metų darbo stažą. Būčiau dirbu-
si ir toliau, jei nebūtų suluošinę per 
Sausio 13-osios agresiją. Patariu ir 
kitiems daug dirbti – tada gyvensit 
ilgai. Turiu daug apdovanojimų už 
gerą ir sąžiningą darbą, esu gavu-
si Vyčio Kryžiaus ordino medalį už 
drąsą ir pasiaukojimą tėvynei. Ir da-
bar dar auginu daržoves – negaliu 
sėdėti, ilsėtis, noriu dar gyventi, tad 
reikia judėti.

Darbas ir poezija mane gaivino 
ir suteikė jėgų gyvenimui. „Bičiulys-
tę“ skaitau nuo pat pirmųjų dienų, 
tik pirmiausia perskaitau literatūrinį 
puslapį. Kiek prizų esu gavusi už ei-
lėraščius, nebesuskaičiuoju. Tai šir-
dies džiaugsmas mano gyvenime. 

Norėčiau vaikams šitokio gy-
venimo – kad nebūtų karų, žudy-
nių. Myliu visus ir esu visų mylima. 

kazimiera GiRtaitė-BUtEniEnė

Kviečiame į dailiųjų amatų darbų parodą

Rašinių  
konkursui 

„Mano sielos  
stiprybė“

Mano 
gyvenimas

Stovykloje dalyvavo ir šeduviškė Irmina Beneševičiūtė. Stovyklos dalyviai kūrė iš gamtinių medžiagų.

Mažaūgių stovykloje netrūko linksmų užsiėmimų.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 6.55, 7.10, 7.40, 8.07, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – ži-
nios. 6.35, 8.05 – orai.  7.05, 7.35, 
8.35, 9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugpjūčio 31 d. 
9.15 Komisaras Reksas (12/3) 

N-7. 10.05 Senis (268) N-7. 11.05 Iš-
kilmingas LRT 90-ojo sezono atidary-
mas Valdovų rūmuose (kart.). 13.00 Pa-
saulio panorama (kart.). 13.30 Savaitė 
(kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 14.10 
Laba diena, Lietuva. 16.25 Klausimėlis.
lt. 16.40 Premjera. Kaip atsiranda daik-
tai (5/1). 17.05 Premjera. Berlyno poli-
cija (1) N-7. 18.00 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 19.20 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 20.10 Dėmesio pakrašty. 20.25 Lo-
terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Teisė žinoti. 22.20 Trum-
posios žinios. 22.25 Premjera. Saudo 
Arabija. permainos smėlynuose. Dok. 
f., 2013 m. 23.20 Trumposios žinios. 
23.25 Premjera. Šlovės dienos (N-7. 
36) 0.10 Trumposios žinios. 0.15 Dėme-
sio pakrašty (kart.). 0.30 Berlyno policija 
(1) (kart.) N-7. 1.20 Trumposios žinios 
(kart.). 1.25 Klauskite daktaro (kart.). 
1.50 Trumposios žinios (kart.). 1.55 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės (kart.). 2.20 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 4.15 Trumposios 
žinios (kart.). 4.20 Teisė žinoti (kart.). 
5.05 Istorijos detektyvai (kart.). 

Antradienis, rugsėjo 1 d. 
9.15 Komisaras Reksas (12/4) 

N-7. 10.05 Senis (269) N-7. 11.05 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titr., kart.). 11.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 12.30 Saudo Arabija. 
permainos smėlynuose. Dok. f. 2013 
m. (Subtitr., kart.). 13.30 Klauskite dak-
taro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.10 Laba diena, Lietuva. 16.25 Dė-
mesio pakrašty (kart.). 16.40 Premje-
ra. Kaip atsiranda daiktai (5/2). 17.05 
Premjera. Berlyno policija (2) N-7. 
18.00 Klauskite daktaro. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 19.20 
Emigrantai. 20.10 Dėmesio pakrašty. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Nacionalinė 
ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
22.25 Trumposios žinios. 22.30 Tikri 
vyrai. 23.20 Trumposios žinios. 23.25 
Premjera. Šlovės dienos (37) N-7. 
0.10 Trumposios žinios. 0.15 Dėme-
sio pakrašty (kart.). 0.30 Berlyno po-
licija (2) (kart.) N-7. 1.20 Trumposios 
žinios (kart.). 1.25 Klauskite daktaro 
(kart.). 1.50 Trumposios žinios (kart.). 
1.55 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitr., kart.). 2.20 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 4.15 Trumposios žinios 
(kart.). 4.20 Tikri vyrai (kart.). 5.05 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“ (kart.). 

Trečiadienis, rugsėjo 2 d. 
9.15 Komisaras Reksas (12/5) 

N-7. 10.05 Senis (270) N-7. 11.05 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (Subtitr., 
kart.). 11.35 Emigrantai (kart.). 12.30 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“ (kart.). 13.30 Klauskite daktaro 
(kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 14.10 
Laba diena, Lietuva. 16.25 Dėmesio pa-
krašty (kart.). 16.40 Premjera. Kaip at-
siranda daiktai (5/3). 17.05 Premjera. 
Berlyno policija (3) N-7. 18.00 Klauski-
te daktaro. 18.30 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 19.20 Gyvenimas. 20.10 
Dėmesio pakrašty. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Auksinis protas. 22.45 Trumposios ži-
nios. 22.50 Misija. Vilnija. 23.20 Trum-
posios žinios. 23.25 Premjera. Šlovės 
dienos (38) N-7. 0.10 Trumposios ži-
nios. 0.15 Dėmesio pakrašty (kart.). 
0.30 Berlyno policija (3) (kart.) N-7. 1.20 
Trumposios žinios (kart.). 1.25 Klauskite 
daktaro (kart.). 1.50 Trumposios žinios 
(kart.). 1.55 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (Subtitr., kart.). 2.20 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 4.15 Trumposios žinios 
(kart.). 4.20 Auksinis protas (kart.). 5.30 
Misija. Vilnija (kart.). 

Ketvirtadienis, rugsėjo 3 d. 
9.00 Komisaras Reksas (12/6) 

N-7. 9.50 Senis (271) N-7. 10.55 Iškil-
minga NATO vadavietės Vilniuje atida-
rymo ceremonija. 12.00 Kraujo broliai? 
Kodėl lietuviai jaučia Ukrainos skausmą 
ir kaip jiems pavyko išvengti tokio liki-
mo. Dok. f. 2015 m. 12.30 Gyvenimas 
(kart.). 13.15 Klausimėlis.lt (kart.). 13.30 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 15.00, 
16.00 Žinios. 14.10 Laba diena, Lietuva. 
16.25 Dėmesio pakrašty (kart.). 16.40 
Premjera. Kaip atsiranda daiktai (5/4). 
17.05 Premjera. Berlyno policija (4) N-7. 
18.00 Klauskite daktaro. 18.30 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 19.20 Speci-
alus tyrimas. 20.10 Dėmesio pakrašty. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-

ma. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 Lo-
terija „Perlas“. 21.30 Premjera. Vester-
platės paslaptis. Karinė drama. Lenkija, 
Lietuva, 2013 m. N-14. 23.25 Trumpo-
sios žinios. 23.30 Klausimėlis.lt (kart.). 
23.45 Durys atsidaro. 0.10 Trumposios 
žinios. 0.15 Dėmesio pakrašty (kart.). 
0.30 Berlyno policija (4) (kart.) N-7. 1.20 
Trumposios žinios (kart.). 1.25 Klaus-
kite daktaro (kart.). 1.50 Trumposios 
žinios (kart.). 1.55 Kraujo broliai? Ko-
dėl lietuviai jaučia Ukrainos skausmą ir 
kaip jiems pavyko išvengti tokio likimo. 
Dok. f. 2015 m. (kart.). 2.20 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 4.15 Trumposios ži-
nios (kart.). 5.05 Stilius (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 4 d. 
9.15 Komisaras Reksas (12/7) 

N-7. 10.05 Senis (272) N-7. 11.05 Mi-
sija. Vilnija (kart.). 11.35 Specialus tyri-
mas (kart.). 12.30 Stilius (kart.). 13.30 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 15.00, 
16.00 Žinios. 14.10 Laba diena, Lie-
tuva. 16.25 Dėmesio pakrašty (kart.). 
16.40 Premjera. Kaip atsiranda daik-
tai (5/5). 17.05 Premjera. Berlyno po-
licija (5) N-7. 18.00 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.50 Duokim garo! 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 Lo-
terija „Perlas“. 21.00 Premjera. Vaiva. 
Gyvenimas už lango. Dok. f apie kino ir 
teatro aktorę Vaivą Mainelytę. 2015 m. 
21.55 Trumposios žinios. 22.00 Prem-
jera. Seklys. Trileris. Didžioji Britanija, 
JAV, 2007 m. N-7. 23.30 Trumposios 
žinios. 23.35 Iškilmingas LRT 90-ojo 
sezono atidarymas Valdovų rūmuose 
(kart.). 1.40 Trumposios žinios (kart.). 
1.50 Klauskite daktaro (kart.). 2.20 La-
ba diena, Lietuva (kart.). 4.15 Trumpo-
sios žinios (kart.). 4.20 Muzikinis pro-
jektas „Dainų daina“ (kart.). 

Šeštadienis, rugsėjo 5 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba 

(kart.). 6.55 Specialus tyrimas (kart.). 
7.45 Mažasis princas (9). 8.10 Premje-
ra. Animalija (34). 8.35 Premjera. Padū-
kėliai marsupilamiai (2/11). 9.00 Labas 
rytas, Lietuva. 9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 
9.35 Labas rytas, Lietuva. 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Gyvenimo kelias. 
1 d. Pirmieji žingsniai. Didžioji Britani-
ja, 2014 m. 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. Įstabioji Indija. 1 d. Taro dykuma. 
Šventieji smėlynai (Subtitr.). 13.50 Pri-
siminimai apie Šerloką Holmsą (2, 3) 
N-7. 15.30 Klauskite daktaro (kart.). 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 
16.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitr.). 16.45 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Europos futbolo čempiona-
to atrankos rungtynės. Estija – Lietuva. 
20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 Panora-
ma. 21.30 Muzikinis projektas „Dai-
nų daina“. 23.10 Premjera. Ateiviai 2. 
Laiko koridoriai. Fantastinė komedi-
ja. Prancūzija, 1998 m. (Subtitr.) N-7. 
1.10 Pasaulio dokumentika. Gyvenimo 
kelias. 1 d. Pirmieji žingsniai. Dok. se-
rialas. D. Britanija, 2014 m. (kart.). 2.05 
Pasaulio dokumentika. Įstabioji Indija. 
1 d. Taro dykuma. Šventieji smėlynai 
(Subtitr., kart.). 3.00 Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą (2, 3) (kart.) N-7. 4.45 
Specialus tyrimas (kart.). 5.30 Durys 
atsidaro (kart.). 

Sekmadienis, rugsėjo 6 d. 
6.05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu (Subtitr., kart.). 6.35 Klausimė-
lis.lt (kart.). 6.55 Emigrantai (kart.). 
7.40 Šventadienio mintys. 8.05 Gimto-
ji žemė. 8.30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 9.00 Premjera. Alvinas ir pa-
trakėliai burundukai (1). 9.15 Premjera. 
Padūkėliai marsupilamiai (2/12). 9.45 
Šervudo padauža Robinas Hudas (18). 
10.00 Gustavo enciklopedija (Subtitr.). 
10.30 Mūsų gyvūnai. 10.55 Brolių Grimų 
pasakos (19) Pelenė. Vokietija, 2011 m. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Paslaptingoji Afrika 2/6 d. Kongas. Lau-
kinė širdis (Subtitr.). 12.55 Pasaulio do-
kumentika. Lotynų Amerikos platybėse. 
1 d. Patagonija. Pasaulio pakraštys Ny-
derlandai, 2012 m. (Subtitr.). 13.50 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marple 
(6/1) Karibų paslaptis. N-7. 15.30 Misija. 
Vilnija (kart.). 16.00 Žinios (su vertimu 
į gestų kalbą). 16.15 Istorijos detekty-
vai. 17.05 Vaiva. Gyvenimas už lango. 
Dok. f apie kino ir teatro aktorę Vaivą 
Mainelytę. 2015 m. (kart.). 18.00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 19.00 Dėmesio 
pakrašty. 19.30 Savaitė. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Premjera. Pavojingi jausmai 
(1, 2). 21.50 Premjera. Žana d'Ark. Is-
torinė drama. Prancūzija, 1999 m. N-14. 
0.30 Pasaulio dokumentika. Paslaptin-
goji Afrika. 2/6 d. Kongas. Laukinė šir-
dis (Subtitr., kart.). 1.25 Pasaulio doku-
mentika. Lotynų Amerikos platybėse. 
1 d. Patagonija. Pasaulio pakraštys ( 
(Subtitr., kart.). 2.20 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Mis Marple (6/1) Kari-
bų paslaptis. N-7. (kart.). 3.50 Savai-
tė (kart.). 4.40 Pavojingi jausmai (1, 2) 
(kart.). 5.30 Dėmesio pakrašty (kart.). 

Pirmadienis, rugpjūčio 31 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (18, 19) (kart.) N-7. 7.55 Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą (38). 8.25 Po-
nas Jangas (23). 8.55 Meilės sūkuryje 
(2172). 10.00 Medikai (13) N-7. 11.05 
Heraklis. Animacinis f. JAV, 1997 m. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis (1). 
13.30 Simpsonai (20, 21) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (127, 128) N-7. 15.30 
Kerštinga meilė (11) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Bruto ir Neto (1). N-7. 20.00 Pavojin-
gi aukštakulniai (1) N-7. 21.00 Mote-
rys meluoja geriau (1) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.30 Kerštas (1) N-7. 
23.30 Melas ir paslaptys (1) N-14. 0.30 
CSI elektroninių nusikaltimų skyrius (1) 
N-14. 1.25 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba (20) N-14. 2.20 Naujokė (1) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 1 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (20, 21) (kart.) N-7. 7.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (1) (kart.). 8.25 Mo-
terys meluoja geriau (1) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2173). 10.00 Medikai (1) 
N-7. 11.00 Ekstrasensai tiria (36) N-7. 
12.00 Pavojingi aukštakulniai (1) N-7. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis (2). 
13.30 Simpsonai (22, 23) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (129, 130) N-7. 15.30 
Kerštinga meilė (12) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Bruto ir Neto (2). N-7. 20.00 Prieš sro-
vę. N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(2) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 
Kobra 11 (1) N-7. 0.30 CSI kriminalis-
tai (1). (C.S.I. Crime Scene Investiga-
tion). JAV, kriminalinis serialas, 2014. 
N-14. 1.35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (21) N-14. 2.30 Naujokė (2) 
N-7. 2.55 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. 

Trečiadienis, rugsėjo 2 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (22, 23) (kart.) N-7. 7.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (2) (kart.). 8.25 Mo-
terys meluoja geriau (2) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2174). 10.00 Medikai (2) 
N-7. 11.00 Ekstrasensai tiria (37) N-7. 
12.00 Prieš srovę. N-7. 13.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (3). 13.30 Simpso-
nai (1) N-7. 14.00 Simpsonai (2) N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka (131, 132) N-7. 
15.30 Kerštinga meilė (13) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Bruto ir Neto (3). N-7. 20.00 Svo-
gūnų Lietuva. N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (3) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.25 Vikingų loto. 22.30 Juok-
darių vakarienė. Komedija. JAV, 2010 
m. N-14. 0.50 Elementaru (1) N-7. 1.45 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (22) 
N-14. 2.35 Naujokė (3) N-7. 03.00 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 3 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (1, 2) N-7. 7.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (3) (kart.). 8.25 Moterys me-
luoja geriau (3) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (2175). 10.00 Medikai (3) N-7. 
11.00 Ekstrasensai tiria (38) N-7. 12.00 
Svogūnų Lietuva. N-7. 13.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (4). 13.30 Simp-
sonai (3, 4) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(133, 134) N-7. 15.30 Kerštinga meilė 
(14) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Bruto ir Neto (4). 
N-7. 20.00 Farai. N-7. 21.00 Moterys 
meluoja geriau (4) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.30 Žala. Veiksmo dra-
ma. JAV, Kanada, 2009 m. N-14. 0.40 
Kaulai (1) N-7. 1.40 Specialioji jūrų po-
licijos tarnyba (23) N-14. 2.30 Naujo-
kė (4) N-7. 2.55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 

Penktadienis, rugsėjo 4 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (3, 4) N-7. 7.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (4) (kart.). 8.25 Moterys me-
luoja geriau (4) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (2176). 10.00 Medikai (4) N-7. 
11.00 Ekstrasensai tiria (39) N-7. 12.00 
Farai. N-7. 13.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (5). 13.30 Simpsonai (5, 6) N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka (135, 136) N-7. 
15.30 Kerštinga meilė (15) N-7. 16.30 
Vilnius gyvai. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Ledynmetis 3. Animacinė komedija. 
JAV, 2009 m. 21.20 Brėkštanti aušra. 
1 dalis. Fantastinė nuotykių drama. 
JAV, 2011 m. N-14. 23.40 Magiškasis 
Maikas. Komiška drama. JAV, 2012 
m. N-14. 1.50 Nepaprastų šokėjų le-
gionas. Maištas prasideda. Veiksmo 
f. JAV, 2010 m. N-7. 3.15 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. 

Šeštadienis, rugsėjo 5 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (16) N-7. 7.30 Vėžliukai nin-
dzės (4). 8.00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą (39). 8.30 Legenda apie Ko-
rą (1) N-7. 9.00 Svajonių ūkis. 9.30 
Mamyčių klubas. 10.00 Skonio lenk-
tynės. 10.30 Mitybos ir sporto balan-

Pirmadienis, rugpjūčio 31 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (25, 26). 6.55 Keista šeimynė-
lė (6) (kart.). 7.25 Kung Fu Panda (8) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (76) N-7. 8.50 Užkerėtoji. F. šeimai. 
JAV, 2007 m. (kart.). 10.55 Denis – 
grėsmė visuomenei. Komedija. JAV, 
1993 m. (kart.). 12.55 Tomo ir Dže-
rio pasakos (9) (kart.). 13.20 Keista 
šeimynėlė (7). 13.45 Kung Fu Panda 
(9). 14.10 Ponia Dila (23) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. 
N-7. 20.15 Nuo... Iki.... 20.45 PREM-
JERA Visi vyrai – kiaulės... (1) N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Prezidento patikėtinis. Veiksmo f. 
JAV, 2000 m. N-7. 23.55 Dalasas (4) 
N-7. 0.50 Detektyvė Džonson (34) N-7. 
1.45 Mentalistas (1) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 1 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (27, 28). 6.55 Keista šeimynė-
lė (7) (kart.). 7.25 Kung Fu Panda (9) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (77) N-7. 8.55 Juodasis gra-
žuolis. Nuotykių f. Didžioji Britanija, 
JAV, 1994 m. (kart.). 10.40 Troški-
mų akmuo. Nuotykių komedija. JAV, 
2009 m. (kart.). 12.30 Garfildas (25) 
(kart.). 12.45 Tomo ir Džerio pasa-
kos (10) (kart.). 13.15 Keista šeimy-
nėlė (8). 13.45 Kung Fu Panda (10). 
14.10 Ponia Dila (24) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 
20.20 Pagalbos skambutis. N-7. 21.00 
PREMJERA Visi vyrai – kiaulės... (2) 
N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS. Veiksmo komedija. Belgija, 
Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m. 
N-14. 0.05 Dalasas (5) N-7. 1.00 De-
tektyvė Džonson (35) N-7. 1.55 Men-
talistas (2) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 2 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (29, 30). 6.55 Keista šeimynėlė 
(8) (kart.). 7.25 Kung Fu Panda (10) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (78) N-7. 8.55 24 valandos. N-7. 
10.05 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 11.15 
Tikras gyvenimas. Moteriška formulė. 
12.15 Tikras gyvenimas. Ekstrasen-
sas. 13.15 Keista šeimynėlė (9). 13.45 
Kung Fu Panda (11). 14.10 Ponia Dila 
(25) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.15 Yra, kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 PREMJE-
RA Su cinkeliu. N-7. 21.00 PREMJE-
RA Visi vyrai – kiaulės... (3) N-7. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS Šio-
je šalyje nėra vietos senukams. Krimi-
nalinis trileris. JAV, 2007 m. N-14. 0.35 
Dalasas (6) N-7. 1.30 Detektyvė Džon-
son (36) N-7. 2.25 Mentalistas (3) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 3 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (31, 32). 6.55 Keista šeimynėlė 
(9) (kart.). 7.25 Kung Fu Panda (11) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (79) N-7. 8.55 24 valandos 
(kart.) N-7. 10.05 Yra, kaip yra (kart.) 
N-7. 11.15 Tikras gyvenimas. Suokal-
bis. 12.15 Tikras gyvenimas. Melagė. 
13.15 Keista šeimynėlė (10). 13.45 

Kung Fu Panda (12). 14.10 Ponia Di-
la (26) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra, kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Valanda su Rūta. 21.00 
PREMJERA Visi vyrai – kiaulės... (4) 
N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Žaidėjas. Veiksmo trileris. 
JAV, 2009 m. N-14. 23.55 Dalasas (7) 
N-7. 0.50 Detektyvė Džonson (37) N-7. 
1.45 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 4 d. 
6.20 Dienos programa. 06.25 

Garfildas (33, 34). 6.55 Keista šeimy-
nėlė (10) (kart.). 7.25 Kung Fu Pan-
da (12) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (80) N-7. 8.55 Pagalbos 
skambutis (kart.) N-7. 9.45 K11. Komi-
sarai tiria (1, 2) N-7. 11.15 Tikras gy-
venimas. Mažylis. 12.15 Tikras gyve-
nimas. Varžovė. 13.15 Keista šeimy-
nėlė (11). 13.45 Kung Fu Panda (13). 
14.10 Ponia Dila (27) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2 penkta-
dienis. N-7. 21.00 Kaip diena ir naktis. 
N-7. Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. 
23.10 Vaiduokliai mokykloje. Siaubo f. 
JAV, 2012 m. S. 0.50 Žaidėjas. 2009 
m. Veiksmo trileris. JAV, (kart.) N-14. 

Šeštadienis, rugsėjo 5 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Su-

perdidvyrių komanda (24). 6.55 Zoro 
(25). 7.20 Smalsutė Dora (19). 7.45 
Keista šeimynėlė (11). 8.10 Kempi-
niukas Plačiakelnis (9). 8.35 Tomo ir 
Džerio pasakos (11). 9.00 Ponas By-
nas (10). 9.30 Kačiukas iš Liziukovo 
gatvės. Animacinis f. Rusija, 1988 m. 
9.40 Varlė keliauninkė. Animacinis f. 
Rusija, 1965 m. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Tintino nuotykiai. Vienaragio pa-
slaptis. Animacinis f. JAV, Naujoji Ze-
landija, 2011 m. 12.00 Nepėsčias Džo. 
Veiksmo komedija. JAV, 2001 m. N-7. 
14.00 Pričiupom!.. N-7. 14.55 PREM-
JERA Gyvenimo šukės (1) N-7. 17.05 
Deividas Bleinas. Tikrovė ar magija. 
Magijos šou. JAV, 2013 m. N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 SUPERKINAS Medžio-
klės sezonas atidarytas. Animacinis f. 
JAV, 2006 m. 20.40 Suvaidink mano 
žmoną. Romantinė komedija. JAV, 
2011 m. N-7. 22.55 Didingiausias fil-
mas. Nuotykių komedija. JAV, 2007 m. 
N-14. 0.40 Kaip diena ir naktis. Veiks-
mo komedija. JAV, 2010 m. (kart.) N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 6 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Su-

perdidvyrių komanda (25). 6.55 Zoro 
(26). 7.20 Smalsutė Dora (20). 7.45 
Keista šeimynėlė (12). 8.10 Kempi-
niukas Plačiakelnis (10). 8.35 Tomo 
ir Džerio pasakos (12). 9.00 Sveika-
tos ABC televitrina. 9.30 Mes pačios. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Knygų valdo-
vas. Nuotykių f. JAV, 1994 m. 11.25 
Spidas Reiseris. Veiksmo f. Australi-
ja, JAV, Vokietija, 2008 m. N-7. 14.05 
Pričiupom!.. N-7. 15.00 PREMJERA 
Gyvenimo šukės (2) N-7. 17.00 Ne 
vienas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 
Žinios. 19.30 Alfa savaitė. 20.00 AUK-
SINIS SEKMADIENIO KINAS Pametę 
galvas Las Vegase. Romantinė kome-
dija. JAV, 2008 m. N-7. 22.00 Pasau-
linė invazija. Mūšis dėl Los Andželo. 
Veiksmo f. JAV, 2011 m. N-14. 0.20 
45 kalibras. Kriminalinė drama. JAV, 
2006 m. N-14. 2.05 Suvaidink mano 
žmoną. Romantinė komedija. JAV, 
2011 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, rugpjūčio 31 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 FAILAI X. Aukso vilnos paieškos 
(kart.) Dok. f. Vokietija, 2010 m. 8.55 
Penktoji pavara (13) (kart.). 9.50 Naci-
onalinė Geografija. Pasaulio keistuoliai 
(1) (kart.)N-7. 10.45 Kalbame ir rodome 
(252) N-7. 11.40 Prokurorų patikrinimas 
(64) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 13.50 Mano virtuvė 
geriausia (10). 14.50 Amerikos talentai 
(19). 15.45 Prokurorų patikrinimas (65) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Info diena. 18.25 Mentalistas (20) 
N-7. 19.25 Policija ir Ko (2) N-7. 20.25 
Pagalbos skambutis. N-7. 21.30 Po-
seidonas. Veiksmo trileris. JAV, 2006 
m. N-7. 23.20 Detektyvė Džonson (10) 
N-7. 0.15 Mentalistas (20) (kart.) N-7. 
1.10 Prokurorų patikrinimas (65) (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Antradienis, rugsėjo 1 d.
6.00 Policija ir Ko (69) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (2) (kart.) N-7. 8.55 Dai-
nuok mano dainą (kart.). 10.45 Kalba-
me ir rodome (253) N-7. 11.40 Proku-
rorų patikrinimas (65) (kart.) N-7. 12.50 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 13.50 
Mano virtuvė geriausia (11). 14.50 
Amerikos talentai (20). 15.45 Prokuro-
rų patikrinimas (66) N-7. 17.00 Much-

taro sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Mentalistas (21) N-7. 19.25 Po-
licija ir Ko (3) N-7. 20.25 Atsargiai – 
moterys! (1) N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Iki dugno! Komedija. JAV, 2006 
m. N-14. 23.15 Detektyvė Džonson (11) 
N-7. 0.10 Mentalistas (21) (kart.) N-7. 
1.05 Prokurorų patikrinimas (66) (kart.) 
N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugsėjo 2 d. 
6.00 Policija ir Ko (1) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (3) (kart.) N-7. 8.55 Misti-
nės istorijos (8) (kart.) N-7. 9.50 Misti-
nės istorijos (2) N-7. 10.45 Kalbame ir 
rodome (254) N-7. 11.40 Prokurorų pa-
tikrinimas (66) (kart.) N-7. 12.45 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 13.40 Mano 
virtuvė geriausia (12). 15.00 Amerikos 
talentai (21). 15.55 Prokurorų patikrini-
mas (67) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Men-
talistas (22) N-7. 19.25 Policija ir Ko (4) 
N-7. 20.25 Atsargiai – moterys! (2) N-7. 
21.00 Farai. N-14. Realybės šou 21.30 
PREMJERA Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių lai-
kas. Romantinė komedija. JAV, 2014 
m. N-14. 23.20 Detektyvė Džonson (12) 
N-7. 0.15 Mentalistas (22) (kart.) N-7. 
1.10 Prokurorų patikrinimas (67) (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 3 d. 
6.00 Policija ir Ko (2) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (4) (kart.) N-7. 8.55 Žu-
rovas. Mirtinas numeris. I–II d. (kart.) 
N-7. 10.45 Kalbame ir rodome (255) 
N-7. 11.40 Prokurorų patikrinimas (67) 
(kart.) N-7. 12.50 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13.50 Mano virtuvė geriau-
sia (13). 14.50 Amerikos talentai (22). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (68) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 
Info diena. 18.25 Mentalistas (1) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (5) N-7. 20.25 At-
sargiai – moterys! (3) N-7. 21.00 Fa-
rai. N-14. Realybės šou 21.30 Gyve-
nimas ant ratų. Nuotykių komedija. D. 
Britanija, JAV, Vokietija, 2006 m. N-7. 
23.30 Detektyvė Džonson (13) N-7. 
0.25 Mentalistas (1) (kart.) N-7. 1.20 
Prokurorų patikrinimas (68) (kart.) N-7. 
2.25 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugsėjo 4 d. 
6.00 Policija ir Ko (3) N-7. 6.55 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.50 
Policija ir Ko (5) (kart.) N-7. 8.50 Gy-
venimas ant ratų. Nuotykių komedija. 
D. Britanija, JAV, Vokietija, 2006 m. 
(kart.) N-7. 10.45 Kalbame ir rodome 
(256) N-7. 11.40 Prokurorų patikrinimas 
(68) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 13.50 Mano virtuvė 
geriausia (14). 14.50 Amerikos talen-
tai (23). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(69) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Atsargiai 
– moterys! (1) (kart.) N-7. 19.00 Ame-
rikietiškos imtynės (29) N-7. 21.00 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21.30 Serafimo 
kriokliai. Veiksmo trileris. JAV, 2006 m. 
N-14. 23.45 Tikras kraujas (8, 9) N-14. 
1.45 Prokurorų patikrinimas (69) (kart.) 
N-7. 2.50 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 5 d. 
7.10 Amerikos talentai (22, 23) 

(kart.). 9.00 Statyk! 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Penktoji pavara (14). 11.00 Pa-
saulio galiūnų čempionų lygos etapas 
Olandijoje. 2015 m. 12.00 Arčiau mū-
sų. 12.30 Aš myliu kaimą. 13.00 Naci-
onalinė Geografija. Iššūkis pelkėje (2) 
N-7. 14.00 Mano mylimiausia ragana 
(36–39) N-7. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Žurovas. Šabo go-
jus. I d. N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
(9) N-7. 19.00 Dainuok mano dainą. 
21.00 MANO HEROJUS Šiandien tu 
mirsi. Veiksmo trileris. JAV, 2005 m. 
N-14. 22.45 AŠTRUS KINAS Moliūga-
galviai 4. Keršto kraujas. Siaubo f. D. 
Britanija, JAV, 2007 m. N-14. 0.35 Ma-
no mylimiausia ragana (36, 37) (kart.) 
N-7. 1.35 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugsėjo 6 d. 
6.35 Skonis. 8.30 Tauro ragas. 

N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Bar-
nevernet. Norvegiškos vaikų medžio-
klės ypatumai. Dok. f. Lenkija, 2012 
m. 11.00 FAILAI X. Mūšis dėl Baltijos 
jūros. Dok. f. Vokietija, 2010 m. 12.00 
Nacionalinė Geografija. Iššūkis pelkė-
je (3, 4) N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Žuro-
vas. Šabo gojus. II d. N-7. 18.00 Mis-
tinės istorijos (10) N-7. 19.00 MEILĖS 
ISTORIJOS Inga Lindstrom. Praeities 
šešėliai. Romantinė drama. Vokietija, 
2011 m. N-7. 21.00 Kultas (2, 3) N-14. 
23.00 Anonimas. Istorinė drama. Di-
džioji Britanija, JAV, Vokietija, 2011 m. 
N-14. 1.35 Mano mylimiausia ragana 
(38, 39) (kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

sas. 11.00 Gardu Gardu. 11.30 Ra-
tai. Animacinė komedija. JAV, 2006 
m. 13.55 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. 14.15 Gyvenimo ban-
gos (1) N-7. 16.45 Ekstrasensų mūšis 
(20) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.25 Euro-
jackpot. Loterija. 19.30 Žvėrelių maiš-
tas. Komedija. JAV, 2010 m. 21.15 
Tiesiai iš „EuroBasket 2015“. 21.30 
Europos vyrų krepšinio čempionatas. 
Lietuva – Ukraina. 22.15 Pertrauko-
je – „EuroBasket 2015“. 23.20 Tiesiai 
iš „EuroBasket 2015“. 23.30 Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. Ispanija 
– Serbija. 1.10 Žala. Veiksmo drama. 
JAV, Kanada, 2009 m. N-14. 

Sekmadienis, rugsėjo 6 d. 6
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (17) N-7. 7.30 Vėžliukai nin-
dzės (5). 8.00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą (40). 8.30 Legenda apie Ko-
rą (2, 3) N-7. 9.30 Statybų TV. 10.00 
Padėkime augti. 10.30 Svajonių sodai. 
11.30 Ratai 2. Animacinė komedija. 
JAV, 2011 m. 13.30 Gyvenimo ban-
gos (2) N-7. 16.00 Ekstrasensų mū-
šis (1) N-7. 17.45 TV3 žinios. 18.15 
Tiesiai iš „EuroBasket 2015“. 18.30 
Europos vyrų krepšinio čempionatas. 
Latvija – Lietuva. 19.15 Pertraukoje – 
Tiesiai iš „EuroBasket 2015“. 20.20 
Tiesiai iš „EuroBasket 2015“. 20.30 
Žilvino Žvagulio jubiliejinis koncertas. 
1 dalis. 22.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Serbija – Vokietija. 0.10 
Tikras išbandymas. Nuotykių drama. 
JAV, 2010 m. N-7. 2.10 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai.

6 psl.2015 m. rugpjūčio 27 d. – rugsėjo 2 d., Nr. 33 (1272), „Bičiulystė“



Neįgalieji 
pasaulyje

Kai durys per siauros...
Alfreda Gudienė Biržų krašto naujienų portale www.siauresrytai.lt 
rašo apie Neįgaliųjų draugijos bėdas.

Parodija galima vadinti situa-
ciją, kai vežimėliuose sėdintie-
ji jau keletą metų negali patekti 
į Biržų rajono neįgaliųjų drau-
gijos patalpas. Priežastis – per 
siauros durys.

Draugijos pirmininkė L. Dai-
niuvienė pasakojo, kad ne tik 
pastato durys yra pernelyg siau-
ros, bet ir automobilių aikštelėje 
stovėjimo vietos sužymėtos taip, 
kad transportui sustojus arčiau-
siai durų esančioje vietoje neįga-
liojo vežimėlis net iki būstinės 
durų privažiuoti negali. Dėl au-
tomobilių stovėjimo vietų trans-
portui su skiriamuoju ženklu 
„Neįgalusis“ draugija dar 2011 
metų pavasarį kreipėsi į savival-
dybės Saugaus eismo komisiją. 
Prašyta, kad prie draugijos pas-
tato būtų pažymėtos neįgaliųjų 
transportui skirtos aikštelės ri-
bos ir papildomai padarytos dvi 
rezervuotos vietos. 

Aikštelėje neįgaliųjų stovė-
jimo vietos buvo pažymėtos ne-
tinkamai, žymėjimo metu neda-
lyvavo draugijos atstovas. Dėl to 
2012 metų birželį draugija vėl 
kreipėsi į savivaldybę.

„Aikštelė paženklinta nesilai-
kant techninių reikalavimų, per 
arti pagrindinio įėjimo, kažkur 
dingo trečioji vieta, nėra išlipi-
mo aikštelės, nėra rezervuotų 
vietų. Prašome aikštelę pažen-
klinti iš naujo, dalyvaujant drau-
gijos atstovui“, – rašoma savival-
dybės Saugaus eismo komisijai. 
Pakartotinai tokio pat turinio 

raštas siunčiamas į savivaldy-
bės administraciją 2013 metų 
pavasarį. 

Biržų rajono neįgaliųjų drau-
gija nuo 2012 metų kovo prašo, 
kad savivaldybės administracija 
skirtų didesnes patalpas dienos 
centrui. Draugija vienija daugiau 
nei 600 narių, o Žemaitės gatvė-
je esančioje būstinėje yra tik 48 
kv. metrų dydžio patalpa. Admi-
nistracijos direktorius V. Džėja 
tų pačių 2012 metų gegužę at-
sako, kad neįgaliųjų veiklai tin-
kamų laisvų patalpų savivaldybė 
negali pasiūlyti. Pažada, kad ga-
limybė skirti daugiau erdvės ne-
įgaliesiems būtų svarstoma tada, 
kai bus įrengta nauja erdvė Bir-
žų jaunimo centrui. 

Padėčiai nepasikeitus 2014 
metų gruodį vėl buvo išsiųstas 
raštas rajono savivaldybės tary-
bai, vadovaujamai Irutės Varzie-
nės. Buvusi rajono vadovė 2015 
metais tapo mero Valdemaro 
Valkiūno pavaduotoja, atsakin-
ga ir už socialinę sritį. Ji neįgalie-
siems atsakė: „Patalpos Žemojo-
je g. 1, kuriose įsikūrusi Biržų ra-
jono neįgaliųjų draugija, nėra vi-
siškai tinkamos neįgaliųjų veik- 
lai. Rajono neįgaliesiems buvo 
suteikta galimybė naudotis da-
limi Biržų rajono savivaldybei 
priklausančių patalpų Rotušės 
g. 24B. Nuspręsta, kad atlikus 
remontą buvusiose Biržų atviros 
jaunimo erdvės patalpose Rotu-
šės g. 24B, jose galės įsikurti Bir-
žų rajono neįgaliųjų draugija“.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Priekulės socialinių paslaugų 
centre šią vasarą socialinių įgū-
džių ugdomi 69 vaikai iš socia-
linės rizikos šeimų. Centrą taip 
pat lanko neįgalieji ir senyvo 
amžiaus žmonės. Visiems ten-
ka dalytis bendru koridoriumi, 
dušo ir tualeto patalpomis, to-
dėl tiek vaikai, tiek neįgalieji ir 
senjorai patiria nepatogumų.

„Kasdien centre lankosi iki 
25 vaikų, kurie būna antrame 
pastato aukšte esančiose dvie-
jose patalpose. Vaikai yra jud- 
rūs, o vyresnius žmones trikdo 
triukšmas. Vasaros metu da-
lis senjorų ir žmonių su nega-
lia dėl to net atsisako lankyti 
centrą“, – kalbėjo Priekulės so-
cialinių paslaugų centro direk-
torė Vilija Lingienė pasitarime 
pas savivaldybės merą Vaclovą 
Dačkauską. Jame taip pat daly-
vavo mero pavaduotojos Viole-
ta Riaukienė ir Rūta Cirtautai-
tė, savivaldybės administracijos 
direktorius Sigitas Karbauskas, 
skyrių darbuotojai.

Svarstyta, kad ši problema 
būtų išspręsta pritaikius šalia 
centro esantį pastatą (Naujo-
ji g. 5, Priekulė) vaikų dienos 

centro veiklai, kineziterapijos, 
muzikinių įgūdžių ugdymo už-
siėmimams, kabinetą persona-
lui ir archyvui.

„Klaipėdos rajono plėtros 
strateginiame plane iki 2020 
metų yra įtraukta priemonė iš-
analizuoti poreikį bei galimybes 
rekonstruoti ir panaudoti šalia 
Priekulės socialinių paslaugų 
centro esantį nenaudojamą pas-
tatą teikti socialines paslaugas. 
Šiai priemonei iš 2014–2020 m. 
Europos Sąjungos fondų inves-
ticijų programos siekiama gau-
ti 308 499,45 Eur, dar 15 proc. 
sumos turėtų prisidėti savival-
dybė“, – sakė Strateginio plana-
vimo ir investicijų skyriaus ve-
dėja Raimonda Kučinskaitė. 

Šalia Priekulės socialinių 
paslaugų centro esantis nenau-
dojamas pastatas yra iš dvie-
jų dalių: viena, apie 150 kv. m, 
statyta XIX a. pabaigoje (rau-
donų plytų), kita apie 200 kv. 
m – sovietiniais laikais (baltų 
plytų). Pasak posėdžio dalyvių, 
centro reikmėms tikslinga būtų 
pritaikyti raudonų plytų pasta-
tą, nes baltų plytų pastatas yra 
itin prastos būklės.

Socialinių paslaugų centrui – 
papildomos patalpos

„Vakarų eksprese“ išspausdintas Agnės Ratkienės straipsnis apie 
planus perkelti Priekulės socialinių paslaugų centrą į naujas pa-
talpas. 

Negalia nesutrukdė 
siekti aukščiausių postų

Mažai kam kelia nuos-
tabą dideli negalios ne-
turinčių žmonių pasieki-
mai. Mūsų visuomenėje 
tarytum savaime supran-
tama, kad sveikas gali ir 
turi padaryti daug. Visai 
kas kita, kai neįtikėtinai 
daug pasiekia žmogus, 
sėdintis neįgaliojo veži-
mėlyje.

Vienas tokių pavyzdžių – Volf-
gangas Šoiblė (Wolfgang 

Schaeuble), Vokietijos politikas, 
Krikščionių demokratų sąjun-
gos narys. Nuo 2009 metų jis 
užima Vokietijos finansų minis-
tro pareigas ir yra vienas svar-
biausių žmonių Vokietijoje. Kaip 
jam pavyko to pasiekti? Dar bū-
damas jaunas, V. Šoiblė studija-
vo teisę ir ekonomiką Freibur-
go ir Hamburgo universitetuo-
se. 1971 m. įgijo teisės daktaro 
laipsnį. Politinę karjerą pradė-
jo 1961 m. Jaunimo sąjungoje, 
1965 m. tapo Vokietijos krikš-
čionių demokratų sąjungos na-
riu. 1972 m. pateko į parlamen-
tą ir jo narys yra iki šiol. V. Šoi-
blė buvo specialiųjų reikalų mi-
nistras, taip pat vidaus reikalų 
ministras, Krikščionių demokra-
tų sąjungos pirmininkas, o šiuo 
metu yra finansų ministras. Juo 
tapo būdamas 67-erių, tuo me-
tu jis jau buvo ilgiausiai dirban-
tis parlamento narys Vokietijos 
istorijoje. 2014 m. „Wall Street 
Journal“ pavadino V. Šoiblę „an-
tru svarbiausiu žmogumi Vo-
kietijoje po kanclerės Angelos 
Merkel“. Galbūt nieko nestebin-
tų tokie politiko pasiekimai, jei 

ne faktas, jog daugiau nei pusę 
savo karjeros metų jis praleido 
neįgaliojo vežimėlyje.

V. Šoiblės gyvenimas pasi-
keitė 1990 m., kuomet jis buvo 
pašautas į nugarą. Po to įvykio 
Šoiblė liko paralyžiuotas iki pu-
sės ir karjeros aukštumų siekė 
sėdėdamas neįgaliojo vežimė-
lyje. Nors atlikti kasdienes už-
duotis politikas turėjo mokytis 
iš naujo, jis nepasidavė ir praė-
jus vos trims mėnesiams po ne-
laimės grįžo į darbą. Antrą kar-
tą rimtos sveikatos problemos 
V. Šoiblę užklupo 2010 m. – jis 
atsidūrė intensyvios terapijos 
skyriuje dėl ankstesnės opera-
cijos komplikacijų ir alerginės 
reakcijos į naujus vaistus. Šian-
dien, būdamas 72-ejų, V. Šoible 
vis dar yra parlamento narys ir 
sėkmingai dirba.

Nepaisant patirties, V. Šoi-
blei dažnai tenka susidurti su 
kritika ir nepasitikėjimu dėl jo 
amžiaus ir negalios. Vis dėlto, 
politiko teigimu, vežimėlis nė-
ra kliūtis dirbti, keliauti ir da-
lyvauti susitikimuose. V. Šoiblė 
džiaugiasi, kad šalia jo visuomet 
yra žmonių, galinčių ir norinčių 
padėti. Po pastarosios sveikatos 
krizės 2010 m. daugelis galvojo, 
kad politikas pasitrauks, tačiau 
pats V. Šoiblė teigia, jog jis neieš-

ko dingsties mesti jam patinkan-
čius darbus. Nors ir turėjo abe-
jonių, tačiau, įkalbėtas kanclerės 
A. Merkel, po ligos jis grįžo į dar-
bą ir to nesigaili. V. Šoiblė sten-
giasi nereaguoti į abejones dėl jo 
gebėjimo dirbti. Pasak ministro, 
visiškai natūralu, jog žmonėms 
kyla klausimas, ar sveikatos pro-
blemų turintis politikas yra pa-
jėgus dalyvauti šalies valdyme.

Pagrindinė kliūtis, anot 
V. Šoible, yra tai, jog su vežimė-
liu ne visuomet įmanoma lais-
vai judėti ir bendrauti su aplin-
kiniais. Tačiau net ir tai jam ne-
trukdo gerai jaustis politikoje, 
kur ypač svarbu demonstruoti 
galią. Po nelaimės, kuomet bu-
vo apniktas abejonių dėl toli-
mesnės karjeros, politikas su-
laukė palaikymo ir paskatinimo 
iš bendražygių, ir tai padėjo jam 
grįžti į darbą. Modernioje visuo-
menėje neįgaliojo vežimėlis ne-
bėra laikomas silpnybės ir pa-
žeidžiamumo ženklu, įsitikinęs 
politikas. Pavydėtina V. Šoiblės 
dvasinė stiprybė leido jam pa-
žvelgti į staiga atsiradusią nega-
lią ne kaip į kliūtį, o kaip į neiš-
vengiamą gyvenimo permainą, 
ir neatėmė noro dirbti ir steng-
tis dėl savo šalies.

Parengė  

Miglė LEViniEnė

Volfgangas Šoiblė su Vokietijos kanclere Angela Merkel.

Mokslas šiandien vis dar ieško 
efektyvių priemonių plačiau-
siai pasaulyje paplitusiai šir-
dies aritmijai – prieširdžių vir-
pėjimui – gydyti. Kauno tech-
nologijos universiteto (KTU) 
Biomedicininės inžinerijos ins-
tituto (BMII) mokslininkai, va-
dovaujami profesoriaus Arūno 
Lukoševičiaus, pasiūlė inovaty-
vų sprendimą prieširdžių vir-
pėjimo pradžiai nustatyti pa-
sitelkiant naujos kartos mobi-
liąsias nuolatinės stebėsenos 
technologijas.

Naujausiais duomenimis, 
prieširdžių virpėjimu serga apie 
10 milijonų žmonių Europos Są-
jungoje, o jam gydyti kasmet iš-
leidžiama per 13 milijardų eu-
rų. Deja, dažnai prieširdžių vir-
pėjimas nepasireiškia jokiais 
simptomais, todėl yra nustato-

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Išmaniosios technologijos 
diagnozuos širdies aritmiją

mas pavėluotai. Be to, aritmijos 
nenutraukus laiku vyksta prie-
širdžių pakitimai, todėl ypač pa-
sunkėja ligos eiga ir darosi su-
dėtinga gydymo strategija. 

Deja, kol kas nėra prieina-
mos prieširdžių virpėjimo anks-
tyvos diagnostikos įrangos, ku-
rią būtų patogu naudoti ilgą lai-
ką ir kuri galėtų patikimai atpa-
žinti net pirminius, retai pasi-
taikančius aritmijos epizodus. 
Spręsdami šią problemą, KTU 
BMII mokslininkai pasiūlė ino-
vatyvų sprendimą prieširdžių 
virpėjimo pradžiai nustatyti.

Jų kuriama ankstyvojo prie-
širdžių virpėjimo nustatymo sis-
tema geba ne tik aptikti pirmi-
nius dešimčių sekundžių truk- 
mės prieširdžių virpėjimo epi-
zodus, bet ir pateikti virpėjimą 
apibūdinančią informaciją, kuri 

yra vertinga prognozuojant gy-
dymo sėkmę. 

Šiuo metu KTU BMII tiria ga-
limybes sukurtą širdies veiklos 
stebėsenos sistemą integruoti į 
drabužius. Klasikiniai prie kūno 
lipdomi ir laidais sujungti elek-
trodai sukelia daug nepatogumų 
juos nešiojant ilgą laiką, todėl 
išmanieji marškinėliai su inte-
gruotais tekstiliniais elektrodais 
leistų pailginti nešiojimo laiką 
nesukeliant nepatogumo. Taip 
būtų galima nuolat stebėti rizi-
kos grupei priklausančius žmo-
nes – senyvus, sergančius šir-
dies ligomis, turinčius antsvorio, 
smegenų insultą ar miokardo in-
farktą patyrusius pacientus.

Šie tyrimai atlikti įgyvendi-
nant Europos socialinio fondo 
remiamą projektą. 
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Prie kūrybos
šaltinio Žemė. Kas ji kiekvienam iš mūsų?

(Tęsinys – kitame numeryje)

(Tęsinys – pradžia Nr. 29)

Aldonos Milieškienės nuotr.

Sužvango 
Jurgio raktai
Pavasario vėjui papūtus
Šventas Jurgis atkeliavo.
Aukso raktų rinke
Sužvanginęs uždainavo:
Pajudinkit žemelę,
Suarkit, išakėkit,
Greičiau į žemę berkit,
Ką nors greičiau tik sėkit.

Nuo seno žmonės žino:
Per šventą Jurgį žemę
Jis vienas atrakina.
Jis želmenėlius kelia,
Pakviečia gyvuliukus
Išvest laukan, parodyt,
Kiek duoda galios žemė –
Su saule ir lynojant.
Suskubkit, žmonės, džiaugtis
Laukais, atvertais Jurgio!
Jis viską tuoj išjudins
Baltais žiedais gegužio.

Regina MinEikiEnė

Gal ne taip  
gyvenam? 
Žeme, visoj galaktikoj tu – mažas rutuliukas,
Kuris jau milijonus metų sukas,
Tu mūs gimtinė, mylima šalis,
Čia tautos stato miestus ir pilis.
Tačiau be gailesčio juos degina, sprogdina
Karų ir grobio besigviešiantys kaimynai –
Ten, kur žavėjo žemės grožis nuostabus,
Randi griuvėsius, dulkes ir kapus...
Karai, nesutarimai – jau nuo seno.
Gal mes ne taip šioj žemėje gyvenam?
Gal mes kažko svarbaus nežinom,
Jeigu važiuoja tankai per rožyną,
Jeigu po kojom minos sproginėja,
Negi kariaut į žemę šią atėjom?

Giesmė
Tas kūnas,
Iš žemės imtas,
Žemei turi būt
Sugrąžintas.

Čia gulės 
Kietai užsnūdęs,
Kol triūbos
Garsas pabudins.

Tą kūną
Lydim į kapus,
Amžinas atilsis
Jam bus.

Jisai ramybę
Čionai gaus.
Šventa žemelė
Jį priglaus.

Jonas BaLtUŠis

Teismas
Pasaulis mūsų skęsta liūdesy:
Nusikaltimai, melas, turto geismas.
Mes laukiame sugrįžtant Jo visi,
Ir Jis ateis į Paskutinį teismą.

Vienus už nedorybes plaks rimbais,
Kitus į pragarą ves už parankių
Ir paskutinius marškinius nuvilks,
Paims ir kas švenčiausia – tą dūšelę brangią.

O mūsų žemė rojum taps,
Bet tiktai tiems, kam buvo leista.
Vienodus marškinius jie gaus
Ir gera bus, net galvos svaigsta.

Visi bus lygūs, juk kvailiai
Ir protingieji bus kaip broliai,
Visi vienodais apdarais
Ir glebėsčiuosis – jie juk rojuj!

Vėliau tai tie, kur gudresni,
Norės madingai apsirengti,
O tie, kur žymiai stipresni,
Atims, valdys, silpnus ims engti.

Tau
Tu tokia didelė didelė,
O aš tokia maža maža...
Daugybė žodžių,
Kuriuos norėčiau
Tau pasakyti,
Grūdasi mano  
                    mintyse,
Rikiuojasi eilėn
Ir vėl išsiblaško,
Subyra.
Man kankinamai
Sunku,
Jaučiuos menka
Ir bejėgė

Tik nepamirškit...

Sako, mūs žemė šventa, reikia su ja  
                                                                 sugyventi,
Reikia sutart su gamta, tada ji mylės kaip  
                                                                       mama,
O mes žemę išnaudojam, jos gyvastį  
                                                          pumpuojam,
Visur einam, dergiam, teršiam,
Jei neleidžia, kailį karšiam,
Bet gamta mus karts nuo karto
Vis pastato ten prie vartų,

O pravėrus tuos vartus –
Matos pragaras pas mus.

O tie silpnieji – prispausti
Bandys sukilti prieš plevėsas...
Ir viskas bus, ir visko bus,
Ir prasidės iš naujo Teismas...

svetlana RyBakiEnė

Basakojė Roželės vaikystė 
prabėgo Lietuvoje, mažame 
vienkiemyje, miškų apsupty. 
Darbštūs ir rūpestingi tėve-
liai žemelės nedaug teturė-
jo, tačiau Roželei ir šiek tiek 
jaunesnei sesutei Adelei gy-
venimas atrodė gražus. Ma-
žas medinis namelis, jurgi-
nai darželyje, kryžius po lan-
gais, špižine tvorele aptver-
tas, medinis šulinys su ne-
užmirštuolių kilimu aplinkui. 
Jas ypač mylėjo mama, Ma-
rijos ašarėlėmis vadindavo. 
Mėlyna kūdra, švendrėmis 
apaugusi, pavasariniu varlių 
orkestru garsėjanti, mėne-
sienoje spindintis sodelis su 
žiogais, svirpliais ir cikado-
mis, gegutės kvatojimas ry-
tais, vaivorykščių tiltai, o kar-
tais, perkūnijai įsismarkavus, 
į stogus įkyriai barbenantis 
lietus. Ir akmuo prie tako, ant 
kurio taip gera būdavo pasė-
dėti po dienos darbų, aitriai 
kvepiant bebaigiančioms žy-
dėti alyvoms arba mėtoms, 
kurios augo aplinkui.

Roželė ištekėjo, dviejų 
dukrelių susilaukė. Tačiau 
prasidėjo karas ir gyvenimas 
pasikeitė. Vokiečiams užė-
mus jų miestelį, vyras, šiek 
tiek mokėjęs kalbą, tapo dva-
ro ūkvedžiu. O kai vokiečiai, 
rusų spaudžiami, ėmė trauk-
tis, viską pakeliui naikinda-
mi, jų šeima pajudėjo kartu, 
nes vyras nesitikėjo, kad ru-
sai juos supras ir pagailės. 
Vyrą pakeliui areštavo, abi 
dukrelės mirė pabėgėlių sto-
vykloje Vokietijoje, o pati Ro-
želė su būriu lietuvių atsidū-
rė Amerikoje. Pradžia buvo 
sunki, tačiau jauna ir darbš-
ti moteris šiaip taip vertėsi, 
pramoko kalbą, o vėliau su-
kūrė šeimą su tokiu pat pa-
bėgėliu iš Lietuvos, nes apie 
pirmąjį vyrą taip nieko suži-
noti ir nepavyko. Dviejų vai-
kų susilaukė. Abu daug dir-
bo, nusipriko nedidelį name-
lį gražioje vietoje. Su artimai-
siais bendravo laiškais, labai 
jų ilgėjosi. Džiaugėsi tuo, kad 
netoliese įsikūrė lietuvių šei-
ma, su kuria dalijosi viskuo: 
duona, vargais ir džiaugs-
mais, prisiminimais... Vaikai, 
deja, šeimas sukūrė jau ne 
su lietuviais, tačiau dar mo-

kė anūkus tėvų kalbos, o mo-
čiutės kepamas kugelis ir ce-
pelinai tapo didžiausiu ska-
nėstu šeimos susibūrimuo-
se. Pasakas sekdavo, daine-
les dainuodavo...

Vėliau Roželė ir Lietuvo-
je apsilankė. Iš pradžių tik 
Vilniuje, o kitą kartą ‒ jau 
ir gimtinėje. Tada pasisėmė 
saują žemės iš gimtinės lau-
kų, parsivežė į Ameriką, ant 
židinio laikė, kaip brangiau-
sią turtą saugojo. Pasakoda-
vo vaikams ir anūkams apie 
gimtinę, vazelę su žeme prie 
krūtinės glausdama. O kar-
tais sėdėdavo viena, ranko-
je ją laikydama, ir taip aiš-
kiai iškildavo prieš akis gim-
toji sodyba, mėlyna linų jū-
ra. Kartais tiesiog braukda-
vo ašaras, glausdamasi prie 
Nukryžiuotojo kojų...

Vis dar gyvena Roželė 
Amerikoje. Palaidojo vyrą ir 
sūnų, o ir sesutės Adelės Lie-
tuvoje seniai nebėra. Prastai 
girdi ir mato, rankos virpa, 
kojos nebeklauso... Ir ko čia 
stebėtis ‒ prie šimto metų ar-
tėja. Aplankyti atvykusi duk- 
ra dažnai randa mamą prie 
stalo sėdinčią. Vienoje ranko-
je maldaknygė, tarsi paskuti-
niam egzaminui ruoštųsi, ki-
toje ‒ vazelė su gimtinės že-
me. Tik ranka ant stalo, kad 
neišmestų, neišbertų. Pade-
juoja, kad per ilgai užsibuvo, 
kad pas artimuosius laikas, 
kad tėvelius, sesutę ir gimti-
nę sapnuoja. Prašo tą žemelę 
į jos kapą suberti. Jei jau ne-
gali būti gimtinėje palaido-
ta, tai nors tiek. Nors ta sau-
ja ant karsto...

O kai dukra jau ruošiasi 
išeiti, kaskart parodo ranka 
į vazelę ir primena:

‒ Tik nepamirškit...
Rima DanyLiEnė

Prieš Tavo
Gają didybę.
Vieno bijau,
Kad mes,
Tavo vaikai,
Tavęs nesunaikintume
Savo pačių rankomis.
Tegaliu ištarti:
Ačiū Tau, maitintoja,
Išlik. Zinaida DiLytė-JURėniEnė

Danutė BaLBiERiEnė

Edvardas stankUs
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