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Atsiranda vis daugiau vie-
tų, kuriose neįgalieji veži-
mėliuose gali laisvai lan-
kytis. Tačiau nemalonu 
matyti, kai po rekonstruk-
cijos, įrengus nuovažas ir 
atlikus kitus darbus, pa-
tekti į vieną ar kitą objek-
tą lieka sudėtinga. 

Aplinka visiems 

(nukelta į 3  psl.)

Prieš ketvirtį amžiaus Lie-
tuvą, Latviją, Estiją su-
vienijęs Baltijos kelias 
praėjusį savaitgalį vėl 
trumpam mus sugrąžino į 
bendrystės, vienybės, pa-
sididžiavimo savo tauto-
mis būseną. Nors šįkart 
niekas neskaičiavo į dau-
gybę jubiliejinių renginių 
suplūdusių žmonių, ne-
matavo, kiek kilometrų 
nusidriekė į Baltijos ke-
lią dar kartą suvažiavu-
siųjų grandinė, visa tai 
liudijo – istorinė atmintis 
gyva. Jauno ir seno, svei-
ko ir neįgalaus, šią nepa-
kartojamą bendrystę pa-
tyrusiųjų ir apie ją tik iš 
nuotraukų, pasakojimų, 
knygų žinančiųjų  – visų 
mūsų širdyse.

Tolerancijos link

 Egidijaus Skipario nuotr.

Baltijos kelio 25-mečio 
sąšaukoje – Pagėgių 

neįgalieji

Gal dar ne vėlu  
ištaisyti?

Šią vasarą teko apsilanky-
ti Ventėje. Ornitologijos stoty-
je vyksta rekonstrukcjos darbai. 
Įgyvendinant didžiulės apimties 
projektą žadama ne tik sutvarky-
ti visą Ventės rago aplinką, bet ir 
įrengti pažintinius takus, moder-
nų informacinį centrą, kuriame 
bus galima rasti visą dominan-
čią informaciją tiek apie Ventės 
ragą, tiek apie ornitologijos sto-
tį ar paukščių žiedavimą. 

Iki šiol Ventės rago lankyto-
jai, norėję pasigrožėti šio nuos-
tabaus gamtos kampelio vaiz-
dais, turėdavo suklypusiais 
laiptais kilti į senutėlį švyturį, 
o pabaigus rekonstrukciją, ža-
dama įrengti modernią apžval-

Ne visi 
rekonstruoti 

gamtos ir 
kultūros 
objektai 
laukia 

neįgaliųjų gos aikštelę bokštelyje. Jis, pa-
sak Kauno Tado Ivanausko zoo-
logijos muziejaus, kuris yra Ven-
tės rago rekonstrukcijos užsako-
vas, direktorės Nijolės Gulbinie-
nės, turėtų būti visiškai pritai-
kytas žmonėms neįgaliųjų veži-
mėliuose, patogus ir tiems, kam 
sunku kopti laiptais: visur žada-
ma įrengti liftus ir keltuvus. Šiuo 
metu tvarkoma aplinka, kloja-
mos trinkelės. Šalia laiptų, ve-
dančių molo link, daroma neį-
galiesiems skirta nuovaža. Kri-
to į akis, kad ji gana stati. 

Ventėje apsilankęs kaunie-
tis Andrius Bičkauskas tai pa-
tvirtino: „Aš šia nuovaža galė-
jau nusileisti tik su pagalba ir 
tik atbulas.“ Jo manymu, ka-
dangi vietos ten, kur įrenginė-
jamas pandusas, yra, buvo ga-
lima jį padaryti didesniu lan-
ku, ir viskas būtų gerai. Padė-
tį šiek tiek gerina (bet tikrai ne-
gelbsti) tai, kad iš abiejų nuo-
važos pusių bus įrengti turėk- 
lai. Tai numatyta projekte. 

Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Laima 
Dulkytė, nuvažiavusi į Ventę ir 
pakalbėjusi su darbų vykdyto-
ju, atkreipė dėmesį, kad projek-
te nenumatyta įrengti suoliukų. 

Baltijos kelyje neįgalieji 
nusilenkė Lietuvai

 Baltijos kelio 25-mečio sąšaukoje Pagėgių savivaldybei atstovavo Neįgaliųjų draugija.

bė būtent Jums, Neįgaliųjų drau-
gijai. Pasirinkome stipriausius, iš-
kiliausius krašto žmones, kurie 
nenuilstamai jį puoselėja ir garsi-
na. Žinome, kad Jūs esate stiprūs 
savo dvasia, kad Jums gyvenimas 
lėmė įveikti ne tik būties sunku-
mus, bet būti pavyzdžiu aplin-
kiniams. Jūs tokie ir esate – savo 
darbais, aktyviu visuomeniniu 
gyvenimu, įvairiais kūrybiniais, 
meniniais renginiais įkvepiate ir 
sveikuosius, ir jaunimą“, – jaudi-
nančiose išlydėtuvėse sakė Pagė-
gių savivaldybės viešosios biblio- 
tekos direktorė Elena Stanke-
vičienė, draugijos pirmininkei 
Loretai Stašinskienei įteikdama  
bibliotekos darbuotojų surinktus 
Pagėgių krašto žmonių palinkėji-
mus Lietuvai ir ateities kartoms. 

Ilgametė „Rambyno“ ansam-
blio narė Ema Jurkūnienė prisi-
minė: „Tada, vykdami į Baltijos 
kelią ir nutiesę vilties tiltą per tris 
Baltijos šalis, nežinojome, kokie 
išbandymai mūsų laukia, nežino-
jome, kiek pastangų iš mūsų pa-
reikalaus Laisvė, kurią reikia kas-
dien branginti. Ne lozungais, ne 
kalbomis ir pykčiu reikalaukime, 
kad Tėvynė mums viską duotų, 
bet mes, susitelkę vienybėje, dar-
bu ir meile saugokime Laisvę ir 
Lietuvą taip, kaip saugojo ir gynė 
ją mūsų tėvai.“

Jubiliejinėje sąšaukoje daly-
vavusi Neįgaliųjų draugijos narė 
Rasa Baranauskaitė pasakojo, 
kad nepaisant prapliupusios liū-
ties, patikėtą užduotį pagėgiškiai 
garbingai įvykdė: kaip prieš ke-
tvirtį amžiaus vėl visi susiėmė už 

Lietuva! 
Už karūną brangesnės mums tavo  
                                            grandinės
Ir išeivių keliai, ir kančia tremtinių.
Tad sūpuoki mums laisvę, 
                                   šlamėki lopšinę
Naujai kartai atgimusių savo vaikų.
Lietuva – mumyse, nes esi tu gimtinė,
Šaknimis mums į širdis įaugus giliai.
Kol gyva Lietuva, šviesti saulė privalo,
Nes tu tik viena – Lietuva!

Su tokiu Bernardos Ežerskie-
nės sukurtu eiliuotu palinkėji-
mu Lietuvai ir ateities kartoms į 
per Panevėžio rajono Pumpėnų 
kaimą vingiuojantį Baltijos kelio 
ruožą rugpjūčio 23-iosios rytą iš-
siruošė Pagėgių savivaldybės neį-
galiųjų draugijos „Rambyno“ an-
samblis. 

„Didžiuojamės, kad Pagė-
giams atstovauti Baltijos kelio 
25-mečio sąšaukoje suteikta gar-

Vilniuje esančioje skulptūroje „Laisvės kelias“ – 21 300 simbolinių plytų.

 Egidijaus Skipario nuotr.

Ši nuovaža, įrengta Ladakalnyje, tikrai nebuvo tinkama neįgaliesiems.



Pašto dėžutėje radau Vilniaus miesto savivaldybės ta-
rybos ataskaitą vilniečiams. Tai nemažos apimties (84 

puslapių) gausiai iliustruotas, su reklamine išmone pa-
ruoštas leidinys. Taryba vilniečiams atsiskaito už 2013 m. 
balandžio – 2014 m. balandžio laikotarpį. Teigiama, kad 
optimizuojamas viešasis transportas, viešoji įstaiga ,,Vil-
nius veža“ teikia vilniečiams ir miesto svečiams skaidrias, 
kokybiškas taksi paslaugas, atidarius naujus Vilniaus 
aplinkkelius ypač pagerėjo transporto eismas. Ataskai-
tos rengėjai atkreipia skaitytojų dėmesį į tai, kad mieste 
mažėja nedarbas, kompleksinė socialinė pagalba teikia-
ma 1 tūkst. neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių. Leidi-
nyje giriamasi moderniomis slaugos namuose bei palia-
tyvinės pagalbos paslaugomis ir t.t., ir pan.

Vilniaus miesto vadovams yra kuo pasidžiaugti. Ta-
čiau vis dėlto miesto plėtros problemų nemažėja. Todėl 
būtų geriau, jei ataskaitoje būtų ne tik giriamasi, bet ir 
kalbama apie problemas, miesto gyventojai kviečiami 
aktyviai polemizuoti, dalyvauti jas sprendžiant. Atas-
kaita išimtinai propagandinė, joje dominuoja savigyra ir 
tai menkina jos vertę.

Miesto gyventojai vykdomomis reformomis vien tik 
džiaugtis negali. Paimkime, pavyzdžiui, viešojo transpor-
to pertvarką. Daugelis džiaugiasi greitaisiais autobusais. 
Bet priemiesčių gyventojų reforma nedžiugina, panaiki-
nus mikroautobusus ryte išvežioti vaikus po mokyklas 
ir patiems laiku nuvykti į darbovietes be individualaus 
transporto tapo neįmanoma.

Ataskaitoje neužmiršta pasigirti, jog vilniečiai geria 
Europoje švariausią vandenį. Rašoma: ,,Vilniaus meras 
Artūras Zuokas svečius visada vaišina tik vandeniu iš 
čiaupo.“ Man besidžiaugiant šia žinia, suskambo durų 
skambutis. Jaunas reprezentatyvus vyriškis pareiškė at-
ėjęs patikrinti vandens kokybę. Piršto dydžio prietaisą 
porai sekundžių panardinęs į šalto vandens stiklinę sve-
čias pareiškė: ,,Jūsų vandens tarša viršija leistiną normą 
7 kartus.“ Še tau kad nori! Kuo tikėti? Mano supratimu, 
toks vandens kokybės nustatymo metodas per daug pa-
prastas, kad būtų įtikinamas. Suabejojęs tyrimo kokybe 
patariau tokią svarbią žinią greitai nešti Vilniaus merui. 
Mano abejingumas savo sveikata ir pasiūlymas eiti pas 
merą svečią aiškiai suerzino ir jis, gal kiek įsižeidęs, išė-
jo. Taip ir nesužinojau, kiek čia buvo nuoširdaus rūpini-
mosi mano sveikata, o kiek noro parduoti vandens filtrus 
ar paraginti gerti parduotuvėje pirktą vandenį.

Sukčių buvo visais laikais. Netrūksta jų ir dabar. Kinų 
išmintis sako: ,,Dėl turto tampama negerais, dėl gerumo 
tampama neturtingais.“ Galima guostis tuo, kad dorų, 
lengvatikių, patiklių žmonių yra daugiau, nei sukčių. Ki-
taip ir būti negali. Jei būtų kitaip, sukčiai neturėtų iš ko 
gyventi. Vargšai ir nuskriaustieji, nenusiminkite. Jei kas 
sako, kad jūs nemokate gyventi, gal jūs tiesiog gyvenate 
dorai? Jokia nauda, įgyta nusikaltimo kaina, negali kom-
pensuoti prarastos dvasinės ramybės. 

Žmonės bei valstybės dorai ir racionaliai elgsis tik 
tuomet, kai nebus kitos išeities. Sukurti tokią aplinką 
nėra paprasta. Pirmoji ir būtiniausia sąlyga yra ta, kad 
kiekvienas žmogus tobulinti pasaulį pradėtų nuo savęs. 
Labai daug kas priklauso nuo gero policijos bei visos tei-
sinės sistemos darbo. Kovojant su nusikalstamumu pag- 
rindinės mūsų bėdos yra ne ekonominės ir ne politinės, 
o dvasinės, moralinės, mentaliteto. Sakoma, kad karš-
čiausi pragaro kampai palikti abejingiesiems. Tačiau jei 
esi pilietiškas ir pasiryžęs narsiai ginti visuomeninį inte-
resą – patirsi nemažų nemalonumų. Jei už rankos pačiu-
pai ir į policiją atvedei vagį – čia tave padarys negailes-
tingu kaltintoju. Būsi priverstas rašyti, dalyvauti teismo 
posėdžiuose, gaišti brangų laiką. O dar išgirsi atsargių 
užuominų, jog tavo namas medinis. Dažnu atveju į tave 
nepalankiai žvelgs ir policininkai – esi ramybės drums-
tėjas. Toks darbo stilius paveldėtas iš tarybinių laikų ir 
mes niekaip nesugebame jo keisti. Visa mūsų gyvensena 
turi būti pertvarkyta taip, kad doram gyvenimui alterna-
tyvos nebūtų. Tikėkime, kad šio tikslo mes ir sieksime.

Kad neliktų alternatyvos 
doram gyvenimui

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Vilniaus miesto neįgaliųjų 
draugija 13 metų puoselė-
jo gražią jaunimo stovyklų 
organizavimo tradiciją – 
baigiantis vasarai sukvies-
davo neįgalias merginas 
ir vaikinus į netoli Vievio 
esančią „Jaunojo automo-
bilininko“ stovyklavietę, 
parengdavo jiems įdomią 
programą, pakviesdavo 
psichologą, suteikdavo ga-
limybę susipažinti, paben-
drauti su likimo bičiuliais. 
Iš pradžių į šią vasaros sto-
vyklą jaunimas rinkdavo-
si iš visos Vilniaus apskri-
ties neįgaliųjų draugijų, 
kelerius pastaruosius me-
tus toks susitikimas buvo 
organizuojamas tik sosti-
nės organizacijai priklau-
santiems jaunuoliams, mat 
beveik savaitę trunkančią 
savarankiškumo ugdymo 
stovyklą iš Neįgaliųjų rei-
kalų departamento skirtų 
projektinių lėšų finansavo 
Vilniaus miesto savival-
dybė (skirdavo lėšų trans-
porto ir maitinimo paslau-
goms apmokėti). 

Deja, šiemet į draugiją 
užėję ar paskambinę ne-
įgalieji sužinojo, kad sto-

Vietoj stovyklų –  
tik trumpos išvykos

vyklos iš viso nebebus – ji 
išbraukta iš Socialinės re-
abilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenė-
je projekto. Draugijos pir-
mininkė Jadvyga Rostovs-
kaja rankų dar nenulei-
džia ir galvoja apie ko-
kią nors tradicinę stovy-
klą galinčią pakeisti alter-
natyvą. „Reikės kažką da-
ryti, nes neįgalus jaunimas 
apskritai liko be jokios sto-
vyklos – šiemet jos neren-
gia net Lietuvos neįgalių-
jų draugija“, – apgailestau-
dama svarstė organizacijos 
vadovė. 

Panašioje situacijoje at-
sidūrė ne tik neįgalūs jau-
nuoliai, bet ir vaikai. Dau-
giau nei 10-metį Vilniaus 
miesto neįgaliųjų draugi-
ja ir jiems rengdavo vasa-
ros stovyklas, į kurias jie 
nemokamai vykdavo kar-
tu su šeimos nariais – ma-
momis, sesutėmis, bro-
liukais (šie susimokėda-
vo pusę kainos). Pasak 

J. Rostovskajos, tai neįga-
lių vaikų šeimos labai ver-
tino, nes galimybė pabū-
ti kartu, paatostogauti, įsi-
traukti į įdomią veiklą la-
bai prasminga. Juolab kad 
ne kartą tokios stovyklos 
buvo rengiamos prie jūros, 
Giruliuose. Deja, jau bene 
6-erius metus neįgalūs vai-
kai šios galimybės neturi. 

Norėdama bent iš da-
lies sušvelninti šį nete-
kimą, pirmininkė suma-
nė vaikams surengti nors 
trumpą išvyką. Pasak jos, 
į „žvalgytuves“ po neto-
li Vilniaus įsikūrusį „Dino 
pramogų parką“ išsiruo-
šė nedidelis būrelis 12-13 
metų ir jaunesnių vaikų. 14 
vaikų lydėjo 5 suaugusieji. 

Parko savininkas neį-
galiuosius priėmė nemo-
kamai. Pusdienį praleidę 
šiame puikiame gamtos 
kampelyje vaikai susipa-
žino su dinozaurų pasau-
liu, suposi karuselėse, va-
žinėjo traukinuku, išbandė 

kitus čia veikiančius atrak-
cionus. Išvyką užbaigė ap-
silankymas „Senojoje kibi-
ninėje“. 

Pasak J. Rostovskajos, 
jauniesiems draugijos na-
riams ši išvyka labai pa-
tiko, tad pirmininkė neat-
metė galimybės čia apsi-
lankyti dar kartą. Juk drau-
gijos įskaitoje – 44 neįga-
lūs vaikai, kuriuos reikia 
užimti, paįvairinti jų gy-
venimą. 

„Į LND organizuojamą 
vaikų ir mamų stovyklą iš 
visos Lietuvos gali nuvykti 
tik 15 vaikų. Tai labai ma-
žai. Sveikatos apsaugos vi-
ceministrės Jadvygos Zin-
kevičiūtės siūlytos dienos 
stovyklos kaip alternaty-
va, mano įsitikinimu, ne-
įgaliems vaikams netinka. 
Jiems reikia daugiau dė-
mesio, mūsų vaikai sun-
kiau pritampa, susidrau-
gauja su sveikaisiais, – rū-
pesčio dėl mažųjų ateities 
neslėpė J. Rostovskaja. – 
Turim ieškoti kitokių al-
ternatyvų, kad organiza-
cijos nariai nesijaustų nie-
kam nebereikalingi.“ 

Aldona DELTUVAITĖ

Vilnius:

 Lina Cvirkienė „Bičiu-
lystę“ informavo apie foto-
grafijų parodą. 

Marijampolės Petro 
Kriaučiūno viešojoje bib-
liotekoje veikia neįgaliųjų 
fotografijų paroda „O tė-
viške, laukų drugeli mar-
gas...“. Jos pavadinimui 
pasirinktos eilutės iš Jus-
tino Marcinkevičiaus ei-
lėraščio. 2012 m.Teresės 
Murauskaitės, poeto kraš-
tietės, miškininkės inicia-
tyva Lietuvos neįgaliųjų 
draugija surengė plenerą, 

Marijampolė: Neįgaliųjų fotografijų paroda

Druskininkai: Partnerių vizitas
 Druskininkų savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Raimundas Tene-
nis laiške „Bičiulystei“ papa-
sakojo apie svečių iš Baltaru-
sijos vizitą. 

Jau trumpėja vasaros 
dienos, krenta pageltę la-
pai, tačiau širdyje lieka 
pajūryje su mūsų partne-
riais iš Baltarusijos praleis-
tų dienų prisiminimai. Šią 
kelionę planavome dar žie-
mą, kai aplink „Belarus“ 
sanatoriją Druskininkuo-
se baltavo sniegas. Tada 
su Minsko jaunimo orga-
nizacija „Otkrovenie“ su-
darėme partnerystės sutar-
tį – nusprendėme suvieny-
ti pastangas, siekiant įgy-
vendinti projektus, susiju-
sius su neįgaliųjų veiklo-
mis. Pirmomis dienomis 
svečiai iš Minsko apsigyve-
no Druskininkuose, vieš-
butyje „Parko vila“. Pailsė-
ję po kelionės, antrą dieną 

Druskininkiečiai Minsko jaunimo organizacijos „Otkrovenie“ 
atstovams aprodė mūsų šalį.

jie apsilankė XII tarptauti-
nio menų festivalio „Drus-
kininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu“ renginiuose. 

Vėliau 2 visuomeninės 
organizacijos – Druskinin-
kų savivaldybės neįgalių-
jų draugija ir Minsko jau-
nimo organizacija „Otkro-
venie“ – išvykome į pajū-
rį. Čia susitikome su Vil-
kaviškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininke Vale 
Jasioniene, kuri pasiūlė nu-
vykti į Neringą. 

Važiuodami Nidos link 
svečiams pasakojome apie 
Neringos gyvenvietes, bu-
vusius gaisrus ir jų žalą, 
Raganų kalną, paukščius 
kenkėjus. Sustojome Nido-
je, netoli Saulės laikrodžio. 
Aplankėme neįgaliųjų būs-
tinę, pabendravome, pasi-
keitėme vizitinėmis korte-
lėmis. Grįždami Juodkran-
tėje paragavome žuvienės. 
Neringos gamtos grožis vi-

kurio metu fotografai ga-
lėjo paklaidžioti J. Marcin-
kevičiaus vaikystės, jau-
nystės takais ir įamžinti la-
biausiai jiems įsiminusias 
vietas ir akimirkas. Ši par-
oda, kurioje pristatomi 11 
autorių darbai – to plene-
ro rezultatas.

Bibliotekoje eksponuo-
jamos ir Marijampolės 
savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos narių Zitos An-
tanavičienės bei Petro De-
mikio nuotraukos. Paro-
da veiks iki rugpjūčio 31 d. Petro Demikio nuotrauka „Žvilgsnis per Nemuną“.

siems paliko neišdildomų 
įspūdžių. 

Kitą dieną aplankėme 

Gintaro muziejų Palango-
je. Visi liko patenkinti ke-
lione.
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Kviečiama neeilinė  
LND konferencija

Informuojame, kad š. m. rugsėjo 30 d. rengiama neeilinė Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos konferencija.
Konferencija vyks viešbučio „Trasalis“ konferencijų centre (Gedi-
mino g. 26, Trakai).
Numatoma konferencijos darbovarkė:
10:00–11:00 Dalyvių registracija.
11:00–14:30 Lietuvos neįgaliųjų draugijos įstatų keitimas.
14:30 Pietūs.
Registracija į konferenciją vyks iki rugsėjo 11 dienos.
Registruotis kviečiame telefonu (8 5) 275 77 19 ir 
el. paštu saule@draugija.lt.

Rašinių  konkursui 
„Negalia – mano likimas“

Dažnai sakoma: „Nuo liki-
mo nepabėgsi“, „liga rai-

ta atjoja, bet pėsčia išeina“. Tie-
sa ta, kad ji kartais ateina staiga, 
bet daugeliu atveju ne tik kad 
nepasitraukia, bet ir tampa kas-
diene palydove iki gyvenimo 
pabaigos. Žmonės lieka gulin-
tys lovoje, priklausomi nuo ra-
telių, vaikštynių, ramentų, laz-
delių, tačiau kad ir kaip bebū-
tų sunku, tenka susitaikyti su li-
kimu, kovoti ir ieškoti savo vie-
tos po saule. 

Štai jau beveik ketvirtis am-
žiaus neįgaliojo duoną tenka 
krimsti ir man. Pripažinus inva-
lidumą, kaip ir kitiems, iš pra-
džių teko išgyventi tam tikrą de-
presiją, nes susitaikyti su savo 
likimu ne visiems sekasi vieno-
dai. Nemažai lemia mus supan-
ti aplinka ir kiti dalykai. Kaip 
ir daugeliui mūsų likimo žmo-
nių, man teko ieškoti bendra-
minčių ir paguodos. Ją suradau 
jau įsikūrusioje rajono neįgalių-
jų draugijoje. 

Tuometinio rajono Globos ir 
rūpybos skyriaus vedėja Elvyra 
Marcinkevičienė pakvietė daly-
vauti komisijoje, kuri skirstė pa-
šalpas, vertino neįgaliųjų, kitų 
socialiai remtinų žmonių gyve-
nimo sąlygas. Draugijai atstova-
vau ir rajono savivaldybės Glo-
bos ir rūpybos taryboje. Tekdavo 
ne tik dalyvauti komisijos posė-
džiuose, bet ir lankytis pas žmo-
nes namuose, įsigilinti į jų prob- 
lemas, padėti jas spręsti.

Visuomeninė veikla, bendra-
vimas su savo likimo žmonėmis, 
atstovavimas jų interesams tei-
kė didelį pasitenkinimą, ypač jei 
buvo galima jiems kuo nors pa-
dėti, užjausti, paguosti, patarti.

Žmonių visada esti visokių. 
Vieni ko nors reikalauja, reiškia 
nepasitenkinimą, o kiti būna dė-
kingi, kai juos aplankai, paguo-
di, atjauti. Kaip sakoma, geras 
žodis irgi gydo, o jis nieko ne-
kainuoja.

Išėjus į amžinybę šviesios at-
minties rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkui mokytojui Vla-
dui Mikelioniui, laikinai sustin-
go šios organizacijos darbas. 

1992 m. gruodžio pradžio-
je vykusioje rajono neįgaliųjų 
draugijos neeilinėje konferenci-

joje šios organizacijos pirminin-
ko pareigos buvo pavestos man.

Tai buvo naujas iššūkis, nors 
turėjau šiokią tokią darbo su neį-
galiaisiais patirtį sprendžiant so-
cialinius klausimus. Pradžioje 
nebuvo lengva. Draugija netu-
rėjo jokių patalpų, net mažiausio 
kambarėlio. Glaudėmės Globos 
ir rūpybos skyriuje, vietinio ra-
dijo redakcijoje ir kitur. Žodžiu, 
buvome ir vėtomi, ir mėtomi.

Visų pirma teko atkurti drau-
gijos padalinius tuometinėse 
apylinkėse. Reikėjo landžioti po 
įvairius valdžios koridorius, kar-
tais net aštriai pakovoti už neį-
galiųjų interesus. Kaip sakoma, 
buvo ir karšto, ir šalto. 

Tačiau ne visuomet sutampa 
norai, pastangos ir galimybės. 
O neįgaliam žmogui visų svar-
biausia – sveikata. Net ir gydy-
tojai patarė atsisakyti visuome-
ninių pareigų. Jas teko perduo-
ti savo pavaduotojui Jonui Am-
brasiūnui, kuris draugijai vado-
vavo 18 metų. Aš ir toliau neati-
trūkau nuo organizacijos veik- 
los. Buvau renkamas tarybos na-
riu, daug metų buvau J. Ambra-
siūno pavaduotojas. 

Nemažai rašinių esu para-
šęs ir savaitraščiui „Bičiulystė“. 
Mano kukli veikla Neįgaliųjų 
draugijoje buvo įvertinta Aly-
taus apskrities viršininko ir ra-
jono mero padėkos raštais. 

Visuomet džiugu užeiti į ra-
jono neįgaliųjų draugiją. Čia ma-
loniai sutinka ir išklauso pirmi-
ninkė Onutė Černiauskienė, jos 
pavaduotoja Alma Rėkuvienė. 
Sutinki čia savo senus ir naujus 
bičiulius. Pasikalbi, pasiguodi ir 
palengvėja širdyje. Pajunti, kad 
esi toks ne vienas. O kur dar įvai-
rūs draugijos renginiai, šventės, 
išvykos...

Todėl, mano įsitikinimu, 
žmonėms, turintiems negalią, 
reikia burtis į draugijas, nes tik 
čia mes geriausiai būsime su-
prasti ir atjausti. Tik susibūrę į 
šią organizaciją išsivaduosime 
iš depresijos, nusivylimo, viena-
tvės. Vieningoje šeimoje būsime 
stipresni morališkai ir dvasiškai.

Draugija – tai mūsų antrieji 
namai, dvasinė atgaiva. 

Juozas RAsIULIs
Lazdijai 

Mūsų antrieji namai

www.biciulyste.lt

rankų, dainavo, renginio organi-
zatoriams perdavė voką su Pagė-
gių krašto žmonių palinkėjimais, 
nusilenkė Lietuvai. 

Nepamirštami tos dienos 
išgyvenimai

Pašlijusi sveikata į Baltijos 
kelio renginius sukliudė sugrįž-
ti buvusiai Garliavos neįgalių-
jų draugijos pirmininkei Aldo-
nai Grikietienei. Tačiau užplū-
dusių prisiminimų moteris ne-
sistengė sulaikyti savyje. „Balti-
jos kelyje dalyvavo daug neįga-
liųjų iš Garliavos (pilnas autobu-
sas). Man tai buvo džiaugsmin-
gai graudus įvykis, jis liko atmin-
tyje visam gyvenimui. Buvo gera 
matyti tiek daug vieningai mąs-
tančių žmonių, norinčių visapu-
siškos laisvės ir nepriklausomy-
bės savo šalims. Visi giedojome 
Lietuvos himną. Nuotaiką labai 
pakėlė virš Baltijos kelio praskri-
dęs lėktuvas su didele lietuviška 
trispalve vėliava. Buvo taip gera, 
kad pasibaigus renginiui nesino-
rėjo skirstytis. Ilgai gyvenome tos 
dienos prisiminimais. Tie išgyve-
nimai nepamirštami“, – „Bičiu-
lystei“ pasakojo A. Grikietienė.

Baltijos kelias gyvas ir biržie-

diminas Dūda Baltijos kelyje pa-
tirtus išgyvenimus apibūdina la-
koniškai: „Visus buvo apėmęs 
dieviškos meilės ir vienybės jaus-
mas.“ Kiek šioje trumputėje pras-
mingoje frazėje gelmės!

Laisvę reikia ginti kasdien 
Iki šiol Baltijos kelio prisimi-

nimai širdį virpina ir kaunietei 
Gražinai Lekavičienei. Ypač šio-
mis dienomis, kai didžiulį neri-
mą kelia kruvini įvykiai Ukrai-
noje. Moteris neslepia Baltijos 
kelio 25-ųjų metinių minėjimo 
dieną praleidusi ne lankydama 
šios unikalios gyvosios žmonių 
grandinės vietas, o per televizo-
rių stebėdama koncertą, kuriame 
skambėjo ir Ukrainos pasiunti-
nės Ruslanos atliekamos dainos, 
ne kartą buvo išreikštas palaiky-
mas šiai šaliai. G. Lekavičienės iš-
gyvenimus dar labiau sustipri-
na tai, kad moteris įžvelgia daug 
panašumų su prieš ketvirtį am-

Lietuvą, kokia ji mums brangi, – 
prisimena Gražina. – Kiek akys 
užmato važiavo mašinos. Šis jų 
srautas kėlė vidinį virpulį. Ne 
baimės, o pasididžiavimo, kad 
visam pasauliui sugebam paro-
dyti, jog norim gyventi kitaip, jog 
patys norim nulemti savo likimą 
ir būti už jį atsakingi.“ 

Susikibti rankomis su vien-
minčiais G. Lekavičienė nega-
lėjo. Moteris buvo po ką tik at-
liktos sudėtingos operacijos, tad 
liko sėdėti mašinoje. Tačiau tai 
nė kiek nesumenkino potyrio, 
jog dalyvauji istoriniame įvykyje. 

Laisvės simbolis ateities 
kartoms

Prieš 4-erius metus minint 
Baltijos kelio 21-ąsias metines 
Vilniuje, Konstitucijos prospekto 
ir Geležinio Vilko gatvių sankir-
toje, iškilo skulptoriaus Tado Gu-
tausko bei jam talkinusio archi-
tekto Sauliaus Pamerneckio su-
kurta apie 3,5 m aukščio ir 63 m 
ilgio skulptūra „Laisvės kelias“. 
Ji simbolizuoja gyvą per 600 ki-
lometrų nusidriekusią žmonių 
grandinę, į kurią sustoję Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos žmonės 
pademonstravo laisvės ir nepri-
klausomybės troškimą. Trispalvė 
siena pastatyta laisva valia lėšas 
šiam projektui aukojusių žmonių 
dėka – visi norintys galėjo prisi-
dėti prie laisvės simbolio kūrimo 
įsigydami specialią plytą, iš ku-
rių sumūryta skulptūra. 

Kiekvienoje šios sienos ply-
toje įspaustas projektą parėmu-
sio žmogaus vardas ir pavardė. Į 
sekcijas suskirstytoje sienoje įam-
žintas ir neįgaliųjų noras ateities 
kartoms palikti unikalų istorinės 
atminties akcentą. Garliaviškė 
A. Grikietienė puikiai žino, kur 
įmūrytos jos pačios, sesers Ire-
nos Bakaitytės ir bičiulės Bro-
nės Domantienės plytos. „Siena 
suskirstyta į 10 sekcijų. Joje yra  
21 300 plytų. Mūsų atminties ply-
tos yra 3-iojoje sekcijoje: 2125-oji, 
2168-oji ir 2132-oji. Su Neįgaliųjų 
draugijos nariais nuvykę ekskur-
sijon į Vilnių aplankėme „Lais-
vės kelio“ skulptūrą, susiradome 
savo plytas, pagiedojome Lietu-
vos himną. Ši atmintis mums vi-
siems labai brangi“, – pasakojo 
A. Grikietienė. 

Baltijos kelias, daugybė jį pri-
menančių simbolių – tai įrody-
mas, kad mūsų pasirinktas kelias 
teisingas, kad laisvė ir nepriklau-
somybė yra esminės vertybės.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Rasos Baranauskaitės ir Egidijaus 

Skipario nuotr.

Baltijos kelyje neįgalieji 
nusilenkė Lietuvai

čio Egidijaus Šato atmintyje. Ra-
teliais judantis vyriškis prisime-
na: „Kartais būdamas renginyje 
net nepagalvoji, kad dalyvauji is-
toriniame įvykyje. Taip ir tą gra-
žią 1989 metų rugpjūčio 23 dieną. 
Į Biržus atvyko draugas iš Šiau-
lių su zaporožiečiu. Dar buvo 
neišblėsęs „Draugystės“ būre-
lio, draugijos kūrimosi metu už-
simezgęs noras padėti vienas ki-
tam, tad trys nevaikštantieji, su-
lipę į mašiną, pasukome Saločių 
(Pasvalio r.) link. Radę patogų 
nuvažiavimą nuo kelio, sustojo-
me šalia jo, kad netrukdytume 
eismui ir viską matytume. Žmo-
nių vis daugėjo, daugelio ran-
kose matėsi trispalvės vėliavė-
lės. Tokios pat vėliavėlės plaz-
dėjo ir ant pro šalį lekiančių len-
gvųjų automobilių, kurie stengė-
si pasiekti Lietuvos–Latvijos pa-
sienį, kur vyko pagrindinis mi-
nėjimas. Įjungėme radiją, per ją 
vis pranešinėjo, kuriam kelyje 
darosi spūstys, kur dar trūksta 
žmonių grandinei sudaryti, ra-
gino mašinas sukti ten. Žmonės 
buvo linksmi, šventiškai nusitei-
kę, dainavo lietuvių liaudies dai-
nas. Virš mūsų žemai praskrido 
lėktuvas. Kaip gerai būtų, kad 
toks vieningumas, koks buvo tą 
1989 m. rugpjūčio 23-iąją, lydėtų 
mus kasdienybėje.“

Regėjimo negalią turintis Ge-

Aldona Grikietienė.

Egidijus Šatas.

žiaus mūsų šalyje vykusiais įvy-
kiais bei tai, kad Ukrainoje, ne-
toli Donecko, gyvena jos brolis. 
Iš ten kasdien atskriejančios ne-
ramios žinios neleidžia nurimti, 
negalvoti apie ateitį.

Apie tai, kaip toliau gyven-
sim, G. Lekavičienė galvojo ir 
tada, kai 1989-ųjų rugpjūčio  
23-iąją raudonu žiguliuku kartu 
su vyru ir seserimi išsiruošė į Bal-
tijos kelią. Pasak Gražinos, visi 
jautė būtinybę prisidėti prie lais-
vės siekiančiųjų, pademonstruoti 
savo poziciją, būti naudingi. „Ti-
kėjome, kad susikibę rankomis 
parodysime, kaip mylime savo 

Gražina Lekavičienė. 

(atkelta iš 1 psl.)

Jubiliejiniame Baltijos kelyje – Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Rambynas“.
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Psichologo 
patarimai

Kaltė – susipažinkime
Kaltė – socialiai „įgytas“ jaus-

mas, kadangi formuojasi gyve-
nant bendruomeninį gyvenimą, 
laikantis visuomenės normų. 
Kaltės jausmas daro įtaką mūsų 
elgesiui – jis moko reaguoti į kitų 
žmonių lūkesčius, suvaldyti savo 
norus, išreikšti emocijas socialiai 
priimtina forma. Kaltės jausmas 
mums praneša, kad pažeidėme 
kokią nors bendruomeninio gy-
venimo normą, taisyklę ir priver-
čia pasistengti daugiau to nebe-
kartoti. Tad kaltė veikia ir kaip 
bendruomenės gyvenimo draus-
mės sergėtoja.

Kaltas, kaltas, dar kartą kaltas?
Simona jaučiasi kalta, 
kad išvyko su draugais 
prie ežero ir nepasiėmė 
jaunesnės sesers kartu, 
Giedrė kremtasi, kad ne-
spėjo atlikti visų jai pa-
vestų darbų, Tomas jau-
čia kaltę, kad per mažai 
laiko praleidžia su savo 
vaikais, Marija graužiasi, 
kad negali padėti savo ne-
įgaliems pagyvenusiems 
tėvams tiek, kiek norėtų.
Nors viena situacija skam-
ba pažįstamai? Greičiau-
siai, taip. Kaltės jausmas, 
savigrauža nesvetimi di-
džiajai daliai žmonių. 
Pažvelkime į šį reiškinį gi-
liau. Kas toji kaltė? Iš kur 
ji atsiranda ir kuo gali būti 
naudinga?

Vyrauja keletas kaltės pri-
gimties aiškinimo modelių. Tei-
giama, jog ypač dažnai šį jaus-
mą patiria žmonės, kuriems vai-
kystėje buvo įdiegtas kaltės kom-
pleksas. Tėvai, augindami vaiką, 
siekia, kad jis laikytųsi visuome-
nės normų, o jas pažeidus, daž-
nai šiurkščiai baudžia. Kuo griež-
tesnės bausmės ir kuo mažesnis 
vaikas, tuo greičiau jis stengia-
si prisitaikyti prie taisyklių. Kal-
tės jausmas kyla iš baimės būti 
nubaustam. Dėl to labai griežtų 
tėvų vaikai net ir jau suaugę daž-
niau jaučia kaltę. 

Vyrauja ir kitas kaltės prigim-
ties aiškinimo modelis, kurį ap-
tarsime kiek plačiau. Pasak kog- 
nityvinės psichologijos šalinin-
kų, šį jausmą žmonės patiria, 
nes mano, kad kam nors padarė 
kokią nors skriaudą. Trumpiau 
tariant, kaltės jausmas kyla dėl 
mūsų minčių. Mes jaučiame kal-
tę, nes galvojome, kad pasielgė-
me nepriimtinai, neteisingai, ne 
taip, kaip iš mūsų tikimasi. Vei-
kiausiai pažįstate žmonių, ku-
rie nuolatos jaučiasi dėl ko nors 
kalti. Šie žmonės turi polinkį ne-
teisingai interpretuoti jiems nu-
tinkančius įvykius ir nekvestio-
nuoti savo išvadų logiškumo. 
Dažniausiai tokie žmonės mano, 
kad jie sukelia vienokią ar kito-
kią žalą aplinkiniams. Pavyz-
džiui, Jonas darbe jaučiasi kaltas, 
kad visko nespėja ir taip trukdo 
savo kompanijai augti, namuo-
se – kad nėra pakankamai rū-
pestingas tėvas, ilsėdamasis – 

kad nieko neveikia ir taip ken-
kia savo šeimai. Kylančios nei-
giamos automatinės mintys tarsi 
suformuoja savęs kaltinimo ratą, 
iš kurio išeiti labai sunku, tačiau 
tikrai įmanoma. Reikia tik gebėti 
pastebėti savo mintis, jas fiksuo-
ti ir keisti, remiantis loginiais ar-
gumentais, o ne jausmais. 

Kaltės rūšys
Literatūroje dažnai išskiria-

mos kelios kaltės rūšys:
• Kaltės jausmas dėl to, ką pa-

darėme. Dažniausiai pasitaiko ir 
akivaizdžiausiai jaučiama kal-
tė tada, kuomet iš tiesų ką blo-
go padarome. Ši kaltė atsiran-
da, kai kam nors padarome fizi-
nę ar psichologinę žalą. Jaučia-
ma ji ir tuomet, kai pažeidžiame 
savo moralinius įsitikinimus – 
apgauname, meluojame, pasisa-
viname. Kai sulaužome pažadą 
sau – pavyzdžiui, nerūkyti, ne-
gerti, nepersivalgyti. Visais šiais 
atvejais neabejotinai įvyko tai, 
kas įvyko ir būtent dėl tam tikro 
mūsų veiksmo imame krimstis ir 
„graužti save“. 

Jausti kaltę tokiose situacijo-
se visiškai normalu ir net pagei-
dautina. Problema atsiranda tuo-
met, kai net ir praėjus daug laiko 
negalime sau atleisti ir mintimis 
grįžtame vis prie to paties. Pa-
darius dalyką, dėl kurio jaučia-
me kaltę, visų pirma vertėtų at-
siprašyti žmonių, kuriuos įskau-
dinome. Jeigu nusižengėme savo 
įsitikinimams – svarbu apgalvo-
ti, kaip apsisaugoti, kad nenori-

mas elgesys nepasikartotų. Prob-
lemas reikia spręsti veiksmais – 
nuolatinė savigrauža nepade-
da augti. 

• Kaltė dėl to, ko nepadarėme, 
bet norime padaryti. Dažnai kaltę 
jaučiame ir dėl savo blogų keti-
nimų. Pavyzdžiui, svarstome, ar 
pasielgti taip, kad gautume dau-
giau naudos, tačiau kitas žmogus 
dėl to patirtų nuostolį. Šiuo atve-
ju kaltės jausmas veikia kaip ap-
sauginė funkcija. Jeigu jaučiate, 
kad padarysite žalą kitam asme-
niui, apsvarstykite dar kartą, ar 
tikrai verta taip elgtis. Savigrau-
ža yra labai nemalonus dalykas.

• Kaltė dėl to, ką manote, kad 
padarėte. Kaip kognityvinėje teo-
rijoje teigiama, dažniausiai jau-
čiamės nelaimingi ne dėl objek-
tyvių faktų, o dėl to, kaip tam tik- 
rus įvykius mes interpretuojame. 
Lygiai taip yra ir su kalte. Dažnai 
mes jaučiamės kalti dėl dalykų, 
kurie nuo mūsų nepriklausė, dėl 
sau keliamų aukštų reikalavimų 
ar kitų žmonių lūkesčių. Visų pir-
ma jaučiant kaltę reiktų stabtelė-
ti ir pagalvoti, ar tikrai jūs galė-
jote pasielgti kitaip ir ar šis kal-
tės jausmas yra pagrįstas. Pa-
vyzdžiui, susirgus jūsų artimam 
draugui, jūs daug laiko pralei-
džiate jį slaugydamas, tačiau likę 
darbai kaupiasi. Ateina metas, 
kai turite imtis darbų ir mažiau 
laiko praleisti su draugu. Dėl to 
jaučiatės kaltas, tačiau ar šis kal-
tės jausmas tikrai pagrįstas? Ar 
jis neatsiranda dėl sau keliamų 
aukštų lūkesčių? Turite priimti 

save ne kaip visagalį, o kaip pa-
prastą šios žemės gyventoją, ku-
riam ne visuomet pavyksta vis-
ką padaryti 100 procentų. Žmo-
nės nėra tobuli, tad verta suprasti 
savo ribotumą ir nekaltinti savęs, 
kad negalite būti visur puikūs. 

Kuo kaltės jausmas gali 
būti naudingas?

Kaip jau minėta, kaltės jaus-
mas gali būti ir labai pozityvus 
dalykas. Jis mums padeda ge-
riau suvokti savo elgesį, būti em-
patiškesniems kitų jausmams ir 
poreikiams. Šis jausmas mums 
geriausiai gali padėti subręs-
ti ir augti. Kaltės jausmas veikia 
kaip saugiklis, priverčiantis dar 
kartą pagalvoti, ar elgiamės tei-
singai. Jis taip pat veikia ir kaip 
skatinantis veiksnys: jeigu jaučia-
mės kalti, kad per mažai judame 
ar per daug valgome, pastūmė-
ja imtis veiksmų, kad savo elge-
sį pakeistume. 

Vis dėlto kaltės jausmas tam-
pa nenaudingas tuomet, kai, jau 
supratę, ką savo elgesyje turime 
keisti ir tą darydami, nuolat gal-
vojame apie praeitį ir vis jaučia-
me kaltę. Kai kaltės jausmas yra 
jūsų nuolatinė būsena – reikėtų 
susimąstyti. Galbūt esate užstri-
gęs negatyvių minčių rate. Tokiu 
atveju vertėtų imti fiksuoti min-
tis, kurios priverčia jus jaustis 
kaltais. Ieškokite argumentų apie 
šių minčių logiškumą ir nelogiš-
kumą. Kvestionuojant kylančių 
minčių prasmę ir logiką, pastebė-
site, jog dažnai jausmai kyla visai 
be racionalaus pagrindo.

Parengė

Milda VICKUTĖ

Daktaras
Aiskauda

Sultims suvirškinti ir įsisavin-
ti organizmas sunaudoja labai 

mažai energijos (tam prireikia 
vos 10–15 min.). Sultys – ne šiaip 
sau skanus gėrimas, bet skystas, 
t. y. nekoncentruotas maistas, tu-
rintis organizmui reikalingų bio-
aktyvių medžiagų ir ypač fer-
mentų. Daug fermentų yrà bur-
noje, skrandyje, žarnyne (virški-
nimo procese dalyvauja per 10 
rūšių fermentų). Maistą verdant, 
kepant, pasterizuojant fermen-
tai žūsta (jų žalojimas prasideda 
nuo plius 49  °C, žūtis – nuo 54 °C 
temperatūros). Toks maistas kur 
kas sunkiau virškinamas ir įsisa-
vinamas negu termiškai neapdo-
rotas. Štai tokia šviesioji „žalio“ 
maisto – jam priklauso ir šviežios 
sultys – pusė. Argi nėra kokių 
nors minusų? Žinoma, yra. Vie-
nos sultys jų turi daugiau, kitos – 
mažiau. Pasiaiškinkime.

Greipfrutų sultys
Pliusai: sultys gerina apeti-

tą, virškinimą, imunitetą, mažina 
kraujyje cholesterolio kiekį, grei-
tina medžiagų apykaitą, slopina 
vėžinių ląstelių vystymąsi, didi-
na sotumo pojūtį (tai ypač aktu-
alu turint polinkį tukti), mažina 
padidėjusį arterinį kraujospū-
dį, gydo nemigą, depresiją, nuo-
vargį, aterosklerozę, kepenų li-
gas, avitaminozę (avitaminozė – 
liga, kurią sukelia ilgalaikis kurio 
nors vitamino nebuvimas mais-
te), didina kraujagyslių elastin-

Atmintinė kai kurių „kaprizingų“ 
sulčių vartotojams

gumą, stiprina kapiliarus (smul-
kiausias kraujagysles ir limfagys-
les, tankiai išsišakojusias po visą 
organizmą).

Minusai: pasižymi sveikatai 
pavojinga sąveika su kai kuriais 
vaistais (preparatai, reguliuo-
jantys širdies ritmą, mažinantys 
cholesterolio kiekį, antidepre-
santai (vaistai, aktyvinantys psi-
chikos veiklą, gydantys depresi-
ją), neuroleptikai (šie vaistai slo-
pina centrinę nervų sistemą, at-
gaivina sutrikusią psichikos vei-
klą), antibiotikas eritromicinas, 
tabletės nuo pastojimo, viagra ir 
jos analogai, antivėžinis prepara-
tas tamoksifenas, kai kurie vais-
tai, normalizuojantys padidėju-
sį kraujospūdį, antialerginiai, an-
tiepilepsiniai vaistai, preparatai, 
gydantys krūtinės anginą ir dar 
kitokie vaistai.

Pastaba: greipfrutų ir kitų cit- 
rusų sulčių negalima vartoti kar-
tu su aspirinu (labai stipriai žalo-
ja skrandžio gleivinę). 

Burokėlių sultys
Pliusai: sultys tam tikra da-

limi normalizuoja padidėjusį ar-
terinį kraujospūdį, stimuliuoja 
kraujodarą, veikia antiuždegi-
miškai, padeda išvengti antrojo 
tipo diabeto, normalizuoja ner-
vų sistemą esant fiziniam ir pro-
tiniam nuovargiui, stresui, nemi-
gai, gerina atmintį, saugo žarny-
ną nuo vidurių užkietėjimo, geri-

na limfinės sistemos veiklą, turi 
antivėžinių savybių.

Minusai: kai kuriems žmo-
nėms šios sultys gali sukelti py-
kinimą, vėmimą, galvos svaigi-
mą, padidėjusį širdies plakimą, 
bendrą silpnumą. Sergant inks-
tų ligomis, skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos opalige šviežios 
burokėlių sultys apskritai ne-
vartotinos.

Pastabos:
1. Nerekomenduojama tuoj 

pat gerti šviežiai išspaustų sul-
čių, nes jose būna kraujo krešu-
mą didinančių medžiagų. Ši ne-
pageidautina savybė prapuola, 
kai sultys 2–3 valandas atvira-
me inde palaikomos šaldytuve. 

2. Prie neskiestų burokėlių 
sulčių reikia pratintis palengva, 
pradedant nuo vieno šaukšto ar 
net šaukštelio per dieną. Po mė-
nesio ar dar vėliau galima per 
dieną išgerti ir 1–2 stiklines sul-
čių (jei gydytojas nenurodo ki-
taip). 

3. Pasitaiko, jog ir nuo mažo 
sulčių kiekio būna bloga savijau-
ta (pvz., pykina). Tuomet varto-
jamos lygiomis dalimis su van-
deniu (geriausiai tinka virintas 
kambario temperatūros vanduo) 
atskiestos sultys. 

4. Jeigu vartojant neskiestų 
burokėlių sultis nebūna jokių 
nepageidautinų reiškinių, tačiau 
vis vien trikdo nemalonus jų sko-
nis, sultys gali būti maišomos ly-

giomis dalimis su morkų sultimis 
(vandeniu skiesti nebereikia). 

5. Vėžiu sergantys žmonės 
dėl burokėlių ir bet kokių kito-
kių sulčių vartojimo turėtų pasi-
konsultuoti su gydytoju.

Vynuogių sultys
Pliusai: sultys pasižymi bak-

tericidinėmis, šlapimą varančio-
mis, prakaitavimą ir atsikosėji-
mą skatinančiomis savybėmis, 
didina imunitetą, mažina krau-
jyje „blogojo“ cholesterolio kie-
kį, tonizuoja nervų ir raume-
nų sistemą, tinka vartoti sergant 
sąnarių ligomis, astma, tuber-
kulioze (tinka tik pradinėje sta-
dijoje; draudžiama vartoti ser-
gant sunkiomis tuberkuliozės 
formomis), reumatizmu, neuro-
ze, neurastenija, bronchitu, ma-
žakraujyste, hemorojumi, po-
dagra, inkstų, kepenų, širdies, 
kraujagyslių, endokrininės sis-
temos ligomis, padidėjus arte-
riniam kraujospūdžiui, užkietė-
jus viduriams, esant bendram sil-
pnumui, trumparegystės ir kata-
raktos profilaktikai.

Minusai: sultys nevartotinos 
esant ryškiam išsekimui, karš-
čiuojant, sergant vėžiu, kepe-
nų ciroze, lėtinėmis uždegimi-
nėmis plaučių ligomis, gastritu 
(kai padidėjęs skrandžio sulčių 
rūgštingumas), skrandžio ir dvy-
likapirštės žarnos opalige, cukri-
niu diabetu, nutukus, viduriuo-

jant, pučiant vidurius, esant ryš-
kiam dantų kariesui (ėduoniui), 
nėštumui.

Gydymo sultimis schemos: 
1. Sergant ateroskleroze (pa-

galbinė priemonė) sultys geria-
mos po stiklinę 3 kartus per die-
ną valandą prieš valgį. Gydymo 
kursas – 1–1,5 mėnesio.

2. Lėtinio vidurių užkietėjimo 
atveju sultys geriamos po dvi sti-
klines 3 kartus per dieną valan-
dą prieš valgį. Gydymo kursas – 
2 mėnesiai. Beje, tokia gydymo 
schema tiks tik tuomet, jei kar-
tu nesergama gastritu su padi-
dėjusiu skrandžio sulčių rūgš-
tingumu.

Pastabos: 
a) gydant vynuogių sulti-

mis bet kokią ligą, tuo pat metu 
pageidautina valgyti baltą duo-
ną, aliejų, sūrį, kiaušinius, virtą 
žuvį, mėsą; 

b) teks atsisakyti nevirinto 
pieno, alkoholinių gėrimų, mi-
neralinio vandens, žalių vaisių, 
taip pat nevartotinos ir kitų au-
galų sultys; 

c) jeigu įmanoma, gydymą 
vynuogių sultimis turėtų prižiū-
rėti gydytojas. 

Romualdas OGINsKAs
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Ar būtina dalyvauti vaikui 
nustatant jo neįgalumo lygį?

Dėl vaiko dalyvavimo ver-
tinime poreikio ir vietos spren-
džia NDNT teritorinis skyrius. 
Jei iš pateiktų medicininių ir kitų 
dokumentų nekyla abejonių dėl 
neįgalumo lygio nustatymo, vai-
kui į NDNT atvykti nebūtina. 
Teritoriniam skyriui nuspren-
dus, kad vaikas vertinime turi 
dalyvauti, apie tai tėvai iš anksto 
informuojami raštu. Tačiau nu-

Neįgalumo ir darbingumo 
lygio nustatymas

Mūsų skaitytojams kyla klau-
simų dėl neįgalumo ir dar-
bingumo lygio nustatymo. 
Pateikiame Neįgalumo ir dar-
bingumo tarnybos (NDNT) at-
sakymus į keletą iš jų. 

Ukmergės krašto neįgaliųjų 
sąjunga rugsėjo 23 d.– spalio 
7 dienomis Ukmergės kultūros 
centro dailės galerijoje (Kauno 
g. 8, Ukmergė) rengia XVI respu-
blikinę negalės žmonių dailių-
jų amatų darbų parodą „Rudens 
saulutė“. Parodos metu autoriai 
galės realizuoti savo eksponatus. 

Kviečiame šalies neįgaliųjų or-
ganizacijas joje dalyvauti. Apie 
dalyvavimą prašome informuo-
ti iki rugsėjo 10 d. elektroniniu 
paštu uknesa@gmail.com ar te-
lefonais: 8-340-63715; 8-652-
42638.

Kviečiame į 
dailiųjų amatų 
darbų parodą

Jos teigimu, sunkiau vaikštan-
tiems, lazdele pasiremiantiems 
neįgaliesiems tai ypatingai svar-
bu, kadangi nuo automobi-
lių stovėjimo aikštelės iki molo 
gana toli eiti. 

Nors Ornitologijos stoties 
sutvarkymo laukiama su džiu-
gesiu, vis dėlto nesmagu, kad 
įgyvendinant didžiulį projektą 
padaryta ne viskas, kad neįga-
liesiems būtų patogu. O gal dar 
ne vėlu padėtį ištaisyti? Juk rei-
kia labai nedaug. 

Ladakalnio pritaikymas – 
niekinis 

2012 m. baigus įgyvendin-
ti projektą „Ginučių archeolo-
ginio ir Ladakalnio gamtinių 
kompleksų sutvarkymas ir pri-
taikymas lankymui“ džiaugta-
si, kad pasikelti ant kalno, nuo 
kurio atsiveria vienas gražiau-
sių Lietuvos kraštovaizdžių, 
gali ir neįgalieji. Be kita ko, šis 
projektas 2011 m. buvo įvertin-
tas Valstybinio turizmo depar-
tamento prie Ūkio ministerijos 
skelbtame konkurse kaip antro-
ji sėkmingiausia aktyvaus lais-
valaikio vieta Lietuvoje. Tačiau 
dabar jį galime rodyti kaip, ko 

gero, blogiausio pritaikymo pa-
vyzdį (žr. nuotrauką). 

Aukštaitijos nacionalinio 
parko direkcijos vyriausioji spe-
cialistė kultūros paveldui Dai-
nora Liškauskaitė sutinka, kad 
užvažiavimas į kalną jau nuo 
pat pradžių buvo padarytas per 
status, juo užstumti žmogų ve-
žimėlyje (jau nekalbant apie tai, 
kad jis pats galėtų užvažiuoti) 
buvo labai sunku, praktiškai ne-
įmanoma. Be to, reikia pridur-
ti, kad netinkama ir pati nuova-
žos konstrukcija – tarpas tarp 
šalia viena kitos padėtų lentų, 
kuriomis turėtų riedėti vežimė-
lio ratai, per platus. Maža to, per 
porą metų šis, ko gero, nemažai 
kainavęs įrenginys, apgriuvo. 
Aukštaitijos nacionalinio parko 
Informacijos ir kultūros paveldo 
skyriaus vedėjas Linas Stanaitis 
informavo, kad pandusas šią va-
sarą buvo išardytas. „Pagal nau-
jąjį projektą neįgaliesiems aplink 
pačią „kepurę“ įrengtas takelis 
iki medinės apžvalgos platfor-
mos kitoje kalno pusėje. Iš plat-
formos pusės su pagalba taip pat 
įmanoma užvažiuoti ir ant pa-
ties viršaus“, – sako L. Stanai-
tis. Jo teigimu, architektai tokį 
sprendimą grindžia tuo, kad rei-
kalavimus atitinkančio nuoly-

džio pandusą įrengti nėra tech-
ninių galimybių. 

Kyla klausimas, ar apskritai 
logiška daryti tokį pandusą, ku-
ris, be kita ko, buvo netinkamas 
nei tėvams su vaikų vežimėliais, 
nei tiems, kuriems sunku kopti 
laiptais (paprastai įrengus pato-
gaus nuolydžio nuovažą, ja mie-
lai lipa visi). D. Liškauskaitės 
manymu, nors dabar yra reika-
laujama visus naujai tvarkomus, 

Ne visi rekonstruoti gamtos ir kultūros objektai  
laukia neįgaliųjų

restauruojamus objektus pritai-
kyti neįgaliesiems, tai ne visa-
da realu. Panašu, kad tai ir yra 
atsakymas – nelengva suderin-
ti visuomenės ir gamtos bei ar-
chitektūros paveldu besirūpi-
nančiųjų interesus. Akivaizdu, 
kad ir Ladakalnio pritaikymas 
buvo atliktas tik dėl to, kad taip 
reikalaujama. 

Beje, tuo pačiu metu, kaip ir 
Ladakalnis, rekonstruotas Gi-
nučių malūnas bei jo aplinka 
yra visiškai nepritaikyta. D. Liš-
kauskaitė sakė, jog Aukštaitijos 
nacionalinis parkas labai retai 
sulaukia neįgaliųjų delegacijų. 
Būtų keista, jei jie čia važiuotų.

Apžiūrėti pilis –  
iššūkis 

Nemažai liūdnų pritaikymo 
pavyzdžių galima pamatyti at-
naujinamuose dvaruose ar pi-
lyse. Turbūt būtų per daug rei-
kalauti, kad visi mūsų paveldo 
objektai būtų idealiai pritaikyti 
neįgaliesiems vežimėliuose (rei-
kia pasidžiaugti, kad tokių pa-
vyzdžių vis dėlto esama), tačiau 
jei jau kažkas daroma, norėtųsi, 
kad būtų atlikta taip, kad žmo-
nės galėtų naudotis. 

Tarkim, Raudondvario dva-
ras – sutvarkytas, atnaujintas, ta-
čiau kai kurie architektų (projek-
tuotojų) sprendimai atrodo keis-

Klausėte – 
atsakome

statant neįgalumo lygį vaikams  
nuo 4 iki 18 m., NDNT terito-
riniame skyriuje atliekamame 
vertinime privalo dalyvauti jų 
tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpin-
tojai, nes pildomas Asmens vei-
klos ir gebėjimo dalyvauti klau-
simynas. Atsakę į klausimus, tė-
vai po užpildytu dokumentu 
turi pasirašyti. 

Gyvenu Vilniuje, o mano 
deklaruota gyvenamoji vieta 
yra Panevėžyje. Ar galiu pa-
teikti dokumentus darbingu-
mo lygiui nustatyti Vilniuje?

Asmenys NDNT teritori-
niuose skyriuose aptarnaujami 
pagal deklaruotą gyvenamąją 

vietą nustatytoje NDNT veiklos 
teritorijoje. Tačiau esant raštiš-
kam motyvuotam asmens pra-
šymui, asmuo gali būti aptar-
naujamas ir kitame NDNT teri-
toriniame skyriuje. Sprendimą 
dėl aptarnavimo ne pagal dekla-
ruojamą gyvenamąją vietą prii-
ma to teritorinio skyriaus, į kurį 
asmuo kreipiasi, vedėjas, Vil-
niaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiau-
lių teritoriniuose skyriuose – šių 
skyrių darbo koordinatoriai.

Vaikui nustatytas sunkus 
neįgalumo lygis ir slauga. Kur 
kreiptis dėl automobilio įsigi-
jimo kompensacijos? 

NDNT specialiojo lengvojo 

automobilio ir jo techninio pri-
taikymo išlaidų kompensacijos 
neįgaliems vaikams nenustato 
(šis specialusis poreikis nusta-
tomas tik asmenims nuo 18 m. 
amžiaus).

Šeimos, auginančios neįgalų 
vaiką iki 18 m., kuriam NDNT 
yra nustačiusi specialųjį nuola-
tinės slaugos poreikį, arba jam 
iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pri-
pažinta visiška negalia, dėl au-
tomobilio įsigijimo kompensaci-
jos turi kreiptis į gyvenamosios 
vietos savivaldybę.

ti. Liftas į antrą aukštą įrengtas 
administracijos korpuse, o ne 
šalia esančiame muziejuje, ku-
ris skirtas lankytojams. Buvo 
manyta, kad neįgalieji muzie-
jaus antrą aukštą galės apžiūrė-
ti pakilę administracijos dalyje 
esančiuoju liftu, tačiau bėda ta, 
kad durys, vedančios į muzie-
jaus korpusą, visada užrakin-
tos. Akivaizdu, jog administra-
cija nenori, kad pro jos patalpas 
kas nors važinėtų. Tačiau neaiš-
ku, kodėl iš karto liftas nebuvo 
rengiamas ten, kur vaikšto lan-
kytojai. Raudondvaryje matyti 
ir daugiau keistų aplinkos „pri-
taikymo“ pavyzdžių (žr. nuo-
traukas). 

Norime, kad tvarkantie-
ji, restauruojantieji paveldo 
objektus susimąstytų, ar tai, ką 
jie daro, iš tiesų patogu ir nau-
dinga. Kviečiame savo skaityto-
jus fotografuoti netinkamai pri-
taikytus objektus ir siųsti mums 
nuotraukas, trumpai aprašy-
ti, su kokiais aplinkos pritaiky-
mo „šedevrais“ tenka susidurti.  
O gal matote ir gerų pavyzdžių – 
kai išradingai, kūrybingai pritai-
kyta aplinka atveria galimybes 
mūsų gamtos ir architektūros 
turtais grožėtis ir neįgaliesiems 
rateliuose. Laukiame jūsų nuo-
traukų su trumpais aprašymais.

Aurelija BABINsKIENĖ 

Patikslinimas
Dėl paramos mokinio reik-

menims įsigyti į deklaruotos gy-
venamosios vietos savivaldybės 
administraciją galima kreiptis iki 
spalio 5 dienos.

„Pritaikyta“ Raudondvario dvaro aplinka.

Andrius Bičkauskas (rateliuose) mano, jog nuovaža Ventėje įrengta netinkamai.

 Aldonos Milieškienės nuotr.
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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, rugsėjo 1 d. 
9.00 Komisaras Reksas (113) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (37). 11.00 Tikrosios dinozau-
rų spalvos. Dok. f. JAV, 2010 m. 
(kart.). 12.00 Šiaurietiškas būdas 
19 d. (kart.). 12.30 Afrika (4) (sub-
titruota, kart.). 13.30 Savaitė (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.45 Žinios. 16.00 Komisa-
ras Reksas (114) N-7. 17.00 Pua-
ro N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.45 Beauštanti auš-
relė. Mokslo metų pradžios ir Laisvės 
dienos šventė. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Meteo-
ras (1). 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 
Dok. kino vakaras. Apokalipsė. Hitle-
ris. 1 d. Grėsmė. Dok. ser. Prancūzi-
ja, 2011 m. (subtitruota). 23.10 Va-
karo žinios 23.40 Šnipai (65) N-7. 
0.40 Senis N-7. 

Antradienis, rugsėjo 2 d. 
9.00 Komisaras Reksas (N-

7.114) (kart.). 10.00 Namelis preri-
jose (38). 11.00 Meteoras (1) (kart.). 
12.00 Dok. kino vakaras. Apokalip-
sė. Hitleris. 1 d. Grėsmė (kart.). 13.00 
Naisių vasara (69, 70). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.00 Komisaras Reksas (115) 
N-7. 17.00 Puaro N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Nepaskelbtas karas. Dokumentalisto 
užrašai. Dok. f. Ukraina, 2014 m. (1, 
2). 19.30 Bėdų turgus. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Meteoras (2). 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.05 Emigrantai. 23.00 Va-
karo žinios. 23.30 Šnipai (66) N-7. 
0.30 Senis N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 3 d. 
9.00 Komisaras Reksas (N-7. 

115) (kart.). 10.00 Namelis prerijo-
se (39). 11.00 Meteoras (2) (kart.). 
12.00 Emigrantai (kart.). 12.55 La-
šas po lašo (kart.). 13.00 Naisių va-
sara (71, 72). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.00 Komisaras Reksas (116) N-7. 
17.00 Puaro N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.30 Nepa-
skelbtas karas. Dokumentalisto už-
rašai (3, 4). 19.30 Lietuva gali. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Meteoras (3, 4). Pertraukoje 
– 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Va-
karo žinios 23.30 Šnipai (N-7. 67) 
0.30 Senis N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 4 d. 
9.00 Komisaras Reksas (116) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(40). 11.00 Meteoras (3, 4) (kart.). 
12.45 Žingsnis po žingsnio. Būstas 
(kart.). 13.00 Naisių vasara (73, 74). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.45 Žinios. 16.00 Komisa-
ras Reksas (117) N-7. 17.00 Pua-
ro N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.30 Nepaskelbtas 
karas. Dokumentalisto užrašai (5, 6). 
19.30 Specialus tyrimas. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Mūsų motinos, mūsų tėvai (1). Kari-
nė drama. Vokietija, 2013 m. N-7. 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Va-
karo žinios. 23.30 Šnipai (68) N-7. 
0.30 Senis N-7. 

Penktadienis, rugsėjo 5 d.
9.00 Komisaras Reksas (117) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(41). 11.00 Stilius. 12.00 Skonio im-
provizacija (kart.). 13.00 Naisių va-
sara (75, 76). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.00 Komisaras Reksas (118) N-7. 
17.00 Puaro N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.30 Nepa-
skelbtas karas. Dokumentalisto už-
rašai (7). 19.15 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas. 19.30 Taip. Ne. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Koncertas. „Myliu“. Birutė Dam-
brauskaitė ir šokių teatras „Andre-
Dance“. Pertraukoje – 22.00 Loteri-
ja „Perlas“. 23.00 13 (Trylika). Trile-
ris. JAV, 2010 m. (subtitruota) N-14. 
0.50 Senis N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 6 d. 
6.05 Pagalbos ranka. 6.35 Na-

cionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
7.30 Bėdų turgus (kart.). 8.30 Gim-
toji žemė. 9.00 Premjera. Haudis 
Gaudis. Animacinis ser. Ispanija, Di-

džioji Britanija, 2002-2003 m. 9.25 
Aivenhas. 9.50 Premjera. Čaplinas 
(26). 10.00 Skonio improvizacija. 
11.00 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite 12.00 Mūsų miesteliai. Vilkija 
1 d. 14.00 Juokis. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.15 Svei-
kinimų koncertas. 18.00 Bėdų tur-
gus. 19.00 „Švęsk linksmai“. Šven-
tinis koncertas iš Lietuvos kultūros 
sostinės Panevėžio. Pertraukose – 
20.25 Loterija „Perlas“; 20.30 Pa-
norama. 23.00 Da Vinčio demonai. 
(1/1,2) (subtitruota) N-14. 1.20 Se-
nis (197) N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 7 d. 
6.05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu (kart.). 6.35 Šventadienio min-
tys 7.00 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (kart.). 8.00 Girių horizontai. 
8.30 Kaimo akademija. 9.00 Haudis 
Gaudis. 9.25 Aivenhas. 9.50 Prem-
jera. Čaplinas (27). 10.00 Gustavo 
enciklopedija. 11.00 Brolių Grimų 
pasakos. Brėmeno muzikantai. Vo-
kietija, 2009 m. 12.00 Klausimėlis.lt. 
12.30 Šiaurietiškas būdas. 13.00 Pa-
saulio dokumentika. Afrika (5). 14.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro (9/2) N-7. 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.10 Orai. 16.15 
Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
16.45 Koncertas. 19.00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės 19.30 Pasaulio pa-
norama. 20.00 Savaitė. 20.30 Pa-
norama. 21.00 LRT sezono atidary-
mo šventė „Tai, kuo didžiuojamės“. 
22.00 Koncertas. „Tai, kas tikra“. 
23.40 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro (9/2) (kart.) N-7. 1.30 Se-
nis (198) N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 1 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Gu-

fis ir jo sūnus Maksas (9). 7.20 Simp-
sonai (3) N-7. 7.50 Brazilijos ave-
niu (116) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1945). 10.00 Visada sakyk visa-
da (9) N-7. 11.00 Čihuahua iš Be-
verli Hilso. Nuotykių komedija. JAV, 
2008 m. 13.00 Bailus voveriukas 
(16). 13.30 Gufis ir jo sūnus Mak-
sas (10). 14.00 Kempiniukas (1). 
14.30 Simpsonai (4) N-7. 15.00 Ais-
tros spalvos (1) N-7. 16.00 Nemyli-
ma (1) N-7. 17.00 Kvieskite daktarą! 
N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 VIRAL'as. Naujos 
kartos infošou N-7. 20.30 Pasmerk-
ti (3) N-7. 21.00 Rezidentai Lietuva, 
komedija, 2014 N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Kerštas (1) N-14. 
23.00 Pasaulio vyrų krepšinio čem-
pionato rungtynės. Puerto Rikas – 
Graikija. Vaizdo įrašas. 0.40 Pasau-
lio vyrų krepšinio čempionato rung-
tynės. Brazilija – Ispanija Vaizdo įra-
šas. 2.10 Biuras (1, 2) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 2 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 

Kempiniukas (1). 7.20 Simpsonai 
(4) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos ave-
niu (117) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1946). 10.00 Visada sakyk visada 
(1) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 12.00 
Šeimos reikalai (14). 12.30 Transfor-
meriai. Praimas (6) N-7. 13.00 Bailus 
voveriukas (17). 13.30 Gufis ir jo sū-
nus Maksas (11). 14.00 Kempiniukas 
(2). 14.30 Simpsonai (5) N-7. 15.00 
Aistros spalvos (2) N-7. 16.00 Nemy-
lima (2) N-7. 17.00 Kvieskite daktarą! 
N-7. 17.35 TV3 žinios. 18.20, 19.20, 
20.20 Pasaulio krepšinio čempionato 
apžvalga. 18.30 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionato rungtynės. Australi-
ja – Lietuva. 20.30 Pasmerkti (3) N-7. 
21.00 Rezidentai. Komedija. Lietuva, 
2014 m. N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Nematoma riba (1) N-14. 
23.30 Pasaulio vyrų krepšinio čem-
pionato rungtynės. Ukraina – Turki-
ja. Vaizdo įrašas. 1.10 Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionato rungtynės. Pie-
tų Korėja – Slovėnija. Vaizdo įrašas. 
2.40 Biuras (3, 4) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 3 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas (2). 7.20 Simpsonai 
(5) N-7. 7.50 Brazilijos aveniu (18) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1947). 
10.00 Visada sakyk visada (2) N-7. 
11.00 VIRAL'as. Naujos kartos in-
fošou N-7. 12.00 Šeimos reikalai 
(15). 12.30 Transformeriai. Praimas 
(7) N-7. 13.00 Bailus voveriukas 
(18). 13.30 Gufis ir jo sūnus Mak-
sas (12). 14.00 Kempiniukas (3). 

14.30 Simpsonai (6) N-7. 15.00 Ais-
tros spalvos (3) N-7. 16.00 Nemyli-
ma (3) N-7. 17.00 Kvieskite daktarą! 
N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.25 Inspektorius Ma-
žylis (13) (kart.) N-7. 20.20 Pasmerk-
ti 3 N-7. 20.50, 22.50, 21.50 Pasau-
lio krepšinio čempionato apžvalga. 
21.00 Pasaulio vyrų krepšinio čem-
pionato rungtynės. Lietuva – Pietų 
Korėja. Pertraukoje – 21.50 Vikin-
gų loto. 23.00 Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionato rungtynės. Graikija – 
Kroatija. Vaizdo įrašas. 0.40 Pasau-
lio vyrų krepšinio čempionato rung-
tynės. Ispanija – Prancūzija. Vaizdo 
įrašas. 2.10 Biuras (5, 6) N-7. 2.35 
Biuras (6) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 4 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas (3). 7.20 Simpsonai 
(6) N-7. 7.50 Brazilijos aveniu (19) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1948). 
10.00 Visada sakyk visada (3) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 12.00 Šei-
mos reikalai (16). 12.30 Transfor-
meriai. Praimas (8) N-7. 13.00 Bai-
lus voveriukas (19). 13.30 Gufis ir jo 
sūnus Maksas (13). 14.00 Kempi-
niukas (4). 14.30 Simpsonai (7) N-7. 
15.00 Aistros spalvos (4) N-7. 16.00 
Nemylima (4) N-7. 17.00 Kvieski-
te daktarą! N-7. 17.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Gin-
čas be taisyklių N-7. 20.30 Pasmerk-
ti 3 N-7. 21.00 Rezidentai. Komedija. 
Lietuva, 2014 m. N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 21.55 Žalioji enciklopedi-
ja. 22.15, 23.20 0.20 Pasaulio krep-
šinio čempionato apžvalga. 22.30 
Pasaulio vyrų krepšinio čempionato 
rungtynės. Lietuva – Slovėnija. 0.30 
Pasaulio vyrų krepšinio čempionato 
rungtynės. Serbija – Ispanija. Vaiz-
do įrašas. 2.10 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionato rungtynės. Argen-
tina – Graikija. Vaizdo įrašas. 

Penktadienis, rugsėjo 5 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas (4). 7.20 Simpsonai 
(7) N-7. 7.50 Brazilijos aveniu (20) 
N-7. 9.00 Vestuvių muzikantai (7) 
N-7. 10.00 Visada sakyk visada (4) 
N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 12.00 
Šeimos reikalai (17). 12.30 Transfor-
meriai. Praimas (9) N-7. 13.00 Bailus 
voveriukas (20). 13.30 Gufis ir jo sū-
nus Maksas (14). 14.00 Kempiniukas 
(5). 14.30 Simpsonai (8) N-7. 15.00 
Aistros spalvos (5) N-7. 16.00 Nemy-
lima (5) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
18.15 Euras 2015. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Nerealieji. Animacinis f. JAV, 
2004 m. 21.50 Epidemija. Veiksmo 
drama. 1995, JAV m. N-14. 0.20 He-
lovino linksmybės. Komedija. JAV, 
2012. N-7. 2.00 Numylėtieji kaulai. 
Siaubo drama. JAV, D. Britanija, N. 
Zelandija, 2009 m. N-14. 

Šeštadienis, rugsėjo 6 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Mano mažasis ponis (3). 7.25 Ma-
žieji išdykėliai (63, 64). 8.00 Didvyrių 
draugužiai (14). 8.30 Gufis ir jo sūnus 
Maksas (15). 9.00 Statybų TV. 9.30 
Mamyčių klubas. 10.00 Tobula mote-
ris. 10.30 Beatos virtuvė. 11.30 Hau-
ntlivudo žvaigždės. Baimė! Kame-
ra! Veiksmas! Animacija. JAV, 2014 
m. 13.10 Žaislų istorija 3. Animaci-
nis f. JAV, 2010 m. 15.25 Jokio su-
pratimo. Romantinė komedija. JAV, 
1995 m. N-7. 17.20 Ekstrasensai de-
tektyvai (324) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Ilgo plauko istorija. Animacinis 
f. JAV, 2010 m. Pertraukoje – 19.50 
Eurojackpot. 21.05 Adrenalinas. Kri-
minalinis veiksmo f. JAV, D.Britanija, 
2006 m. N-14. 23.00 Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionatas. Aštuntfinalio 
rungtynės. 0.50 Pasaulio vyrų krepši-
nio čempionatas. Aštuntfinalio rung-
tynės. 2.30 Justinas Bieberis. Nie-
kada nesakyk niekada. Dok. f. JAV, 
2011. m N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 7 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Mano mažasis ponis (4). 7.25 Ma-
žieji išdykėliai (65, 66). 8.00 Didvy-
rių draugužiai (15). 8.30 Gufis ir jo 
sūnus Maksas (16). 9.00 Sportuok 
su mumis. 9.30 Laikas keistis. 10.00 
Virtuvės istorijos. 10.30 Svajonių so-
dai. 11.30 Ruonis. Nuotykių f. Austra-
lija, 2000 m. 13.10 Kaimiečiai Bever-
lyje. Komedija. JAV, 1993 m. 15.25 
Dauntono abatija (1) N-7. 16.50 Pa-
saulio krepšinio čempionato apž-
valga. 17.00, 17.50 Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionatas. Aštuntfina-
lio rungtynės. 18.50 Pasaulio krep-
šinio čempionato apžvalga. 19.00 

Pirmadienis, rugsėjo 1 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Be-

protiški mažųjų nuotykiai (86). 7.00 
Tomas ir Džeris (28). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (9) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (25) 
N-7. 8.50 Ko nori mergina. Roman-
tinė komedija. JAV, 2003 m. (kart.) 
N-7. 10.50 Linksmosios pėdutės. 
Animacinis f. Australija, JAV, 2006 
m. (kart.) 12.55 Soriukas. N-7. 13.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (10). 13.50 
Ogis ir tarakonai (20). 14.00 Kung 
Fu Panda (24). 14.30 Be kaltės kal-
ta (54) N-7. 16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Nuo... Iki.... 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.04 Sportas. 22.08 Orai. 
22.10 Mentalistas (7) N-7. 23.10 Ju-
dantis objektas (7) N-7. 0.10 Pasku-
tinė tvirtovė (9) N-7. 1.05 Klientų są-
rašas (11) N-7. 2.00 Įvykis (2) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 2 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (87). 
7.00 Tomas ir Džeris (29). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (10) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(26) N-7. 8.50 Velvet (13) (kart.) N-7. 
10.30 Artūras ir minimumai. Nuoty-
kių f. šeimai. Prancūzija, 2006 m. 
(kart.). 12.30 Tomas ir Džeris (28) 
(kart.). 12.55 Soriukas. N-7. 13.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (11). 
13.50 Ogis ir tarakonai (21). 14.00 
Kung Fu Panda (25). 14.30 Be kal-
tės kalta (55) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Tikras gyvenimas. 
Išgelbėti žmogų. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 VAKARO SEANSAS Ap-
suptyje. Veiksmo f. JAV, Prancūzija, 
1992 m. N-14. 0.15 Paskutinė tvir-
tovė (10) N-7. 1.10 Klientų sąrašas 
(12) N-7. 2.05 Įvykis (3) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 3 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 Be-
protiški mažųjų nuotykiai (88). 7.00 
Tomas ir Džeris (30). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (11) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (27) 
N-7. 8.50 Tikras gyvenimas. Išgel-
bėti žmogų (kart.). 9.55 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.). N-7. 
11.55 Nuo... Iki... (kart.). 12.55 So-
riukas. N-7. 13.25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (12). 13.50 Ogis ir tarako-
nai (22). 14.00 Kung Fu Panda (26). 
14.30 Be kaltės kalta (56) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Tikras gy-
venimas. Pirmoji meilė. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Blondinė ieško vyro. Romantinė ko-
medija. JAV, 2011 m. N-14. 0.20 Pa-
skutinė tvirtovė (11) N-7. 1.15 Klientų 
sąrašas (13) N-7. 2.10 Įvykis (4) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 4 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Be-

protiški mažųjų nuotykiai (89). 7.00 
Tomas ir Džeris (31). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (12) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (28) 
N-7. 8.50 Tikras gyvenimas. Pirmoji 
meilė (kart.). 9.55 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.00 KK2 (kart.) N-7. 11.55 Ti-
kras gyvenimas. Čempionės likimas. 
12.55 Soriukas. N-7. 13.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (13). 13.50 
Ogis ir tarakonai (23). 14.00 Kung 
Fu Panda (1). 14.30 Be kaltės kal-
ta (57) N-7. 16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.15 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 Va-
landa su Rūta. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 VAKARO SEANSAS Slėp-
kit pamerges. Romantinė komedija. 
JAV, 2005 m. N-14. 0.30 Paskuti-
nė tvirtovė (12) N-7. 1.25 Deksteris 
(9) N-14. 2.25 Sveikatos ABC tele-
vitrina (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 5 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Be-

protiški mažųjų nuotykiai (90). 7.00 

Tomas ir Džeris (32). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (13) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (29) N-7. 
8.50 Pagalbos skambutis. N-7. 9.55 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 
(kart.) N-7. 11.55 K11. Komisarai ti-
ria. Mirtinas pagrobimas. N-7. 12.40 
K11. Komisarai tiria. Godi duktė. N-7. 
13.25 Kempiniukas Plačiakelnis (14). 
13.50 Ogis ir tarakonai (24). 14.00 
Kung Fu Panda (2). 14.30 Be kal-
tės kalta (58) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 penktadienis. N-7. 21.00 PREM-
JERA Norim dar! Su Radistais. N-7. 
23.00 Jaunatis. Nuotykių drama. 
JAV, 2009 m. N-14. 1.30 Drakonų 
karai. Veiksmo trileris. Pietų Korėja, 
2007 m. N-14. 

Šeštadienis, rugsėjo 6 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (1). 6.55 Nenugalimie-
ji (19). 7.20 Antinas Gudruolis (29). 
7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (5). 8.10 
Sunkus vaikas (15). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (1). 9.00 Ponas By-
nas (24). 9.30 PREMJERA Mes pa-
čios. 10.00 KINO PUSRYČIAI To-
mas ir Džeris lobių saloje. Animaci-
nis f. JAV, 2006 m. 11.30 Paskutinė 
mimzė. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2007 
m. 13.20 Mano puikioji auklė (104, 
105). 14.30 Didingasis amžius (104) 
N-7. 16.35 PREMJERA Dvidešimt 
minučių. N-7. Drama. Turkija, 2013 
m. (1, 2). 18.30 Žinios. 19.00 SU-
PERKINAS. PREMJERA Linksmo-
sios pėdutės 2. Animacinis f. Austra-
lija, 2011 m. 20.45 Kaip diena ir nak-
tis. Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. 
N-7. 22.55 PREMJERA Katastrofiš-
kai nesėkmingas filmas. Komedija. 
JAV, 2008 m. N-14. 0.40 Norim dar! 
Su Radistais (kart.) N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 7 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (2). 6.55 Nenugalimie-
ji (20). 7.20 Antinas Gudruolis (30). 
7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (6). 8.10 
Sunkus vaikas (16). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (2). 9.00 Sveikatos 
ABC televitrina. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Beprotiškiausios melodijos. 
Nuotykiai tęsiasi. Veiksmo ir nuoty-
kių komedija. JAV, Vokietija, 2003 m. 
11.45 Roko mokykla. Komedija. JAV, 
2003 m. N-7. 14.05 Mano puikioji au-
klė (106). 14.40 Didingasis amžius 
(105) N-7. 16.45 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 
Šventę švęsti. 2014 m. Geriausios 
šios vasaros vestuvių dainos rinki-
mai. 21.00 10 000 metų prieš Kristų. 
Nuotykių f. JAV, Pietų Afrika, 2008 m. 
N-7. 23.05 Pragaras. Veiksmo dra-
ma. JAV, 1999 m. N-14. 0.55 Kaip 
diena ir naktis. Veiksmo komedija. 
JAV, 2010 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 1 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitri-

na. 6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Mistinės istorijos (38) N-7. 9.00 
Rosamunde Pilcher. Širdies reikalai 
(kart.) N-7. 11.00 Laukinis (18) N-7. 
12.00 Svotai (3) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Mano virtuvė geriausia (29). 15.00 
Amerikos talentai (22). 16.00 Strik-
sės (10) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Detektyvė Džonson (16) N-7. 19.30 
Policijos akademija (15) N-7. 20.20 
Patrulis. N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Pašėlę vyrukai. Veiksmo f. 
JAV, 1995 m. N-7. 23.50 Vampyro 
dienoraščiai (12) N-14. 0.45 Detek-
tyvė Džonson (16) (kart.) N-7. 1.40 
Laukinis (18) (kart.) N-7. 2.35 Bam-
ba TV. S. 

Antradienis, rugsėjo 2 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(39) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (30) (kart.) N-7. 11.00 Lauki-
nis (19) N-7. 12.00 Svotai (4) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Mano virtuvė geriau-
sia (30). 15.00 Amerikos talentai 
(23). 16.00 Striksės (11) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Detektyvė Džonson (17) 
N-7. 19.30 Policijos akademija (16) 
N-7. 20.20 Patrulis. N-7. 21.00 Fa-
rai. N-14. 21.30 Mano žmona – raga-
na. Romantinė komedija. JAV, 2005 

m. N-7. 23.35 Vampyro dienoraščiai 
(13) N-14. 0.30 Detektyvė Džonson 
(17) (kart.) N-7. 1.25 Laukinis (19) 
(kart.) N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugsėjo 3 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(40) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Policijos akade-
mija (15) (kart.) N-7. 11.00 Lauki-
nis (20) N-7. 12.00 Svotai (5) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Mano virtuvė geriau-
sia (31). 15.00 Amerikos talentai 
(24). 16.00 Striksės (12) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Detektyvė Džonson (18) 
N-7. 19.30 Policijos akademija (17) 
N-7. 20.20 Patrulis. N-7. 21.00 Fa-
rai. N-14. 21.30 Sunkus nusikalti-
mas. Kriminalinė drama. JAV, 2008 
m. N-14. 23.35 Vampyro dienoraš-
čiai (14) N-14. 0.30 Detektyvė Džon-
son (18) (kart.) N-7. 1.25 Laukinis 
(20) (kart.) N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 4 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(41) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Policijos akade-
mija (16) (kart.) N-7. 11.00 Lauki-
nis (21) N-7. 12.00 Svotai (6) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Mano virtuvė geriausia 
(32). 15.00 Amerikos talentai (25). 
16.00 Striksės (13) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Detektyvė Džonson (19) N-7. 
19.30 Policijos akademija (18) N-7. 
20.30 Juoko kovos. N-7. 21.30 Tė-
čio dienos rūpestis. Veiksmo kome-
dija. JAV, 2003 m. 23.20 Vampyro 
dienoraščiai (15) N-14. 0.15 Detek-
tyvė Džonson (19) (kart.) N-7. 1.10 
Laukinis (21) (kart.) N-7. 2.10 Bam-
ba TV. S. 

Penktadienis, rugsėjo 5 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(42) N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 10.00 Policijos akademija (17) 
(kart.) N-7. 11.00 Laukinis (22) N-7. 
12.00 Svotai (7) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Mano virtuvė geriausia (33). 15.00 
Amerikos talentai (26). 16.00 Strik-
sės (14) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Šei-
mynėlė (29, 30) N-7. 19.30 Ameri-
kietiškos imtynės (31) N-7. 21.30 Še-
šios kulkos. Veiksmo f. JAV, 2012 
m. N-14. 23.50 Tėčio dienos rūpes-
tis.Veiksmo komedija. JAV, 2003 m. 
(kart.). 1.40 Laukinis (22) (kart.) N-7. 
2.40 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 6 d. 
7.00 Skonis. Kulinarinis šou. 

9.00 Brydės. 9.30 Apie žūklę. 10.00 
Padėkime augti. 10.30 Šefas reko-
menduoja. 11.00 Lietuvos galiū-
nų čempionato finalas. 12.00 Žmo-
gus prieš gamtą (4) N-7. 13.00 Pra-
juokink mane. N-7. 14.00 Milijonie-
riai. N-7. 15.00 Šeimynėlė (29, 30) 
(kart.) N-7. 16.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 17.00 Brolis už brolį (20) 
N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis (1) 
N-7. 19.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
19.30 Lietuvos muzikos legendos. 
N-7. 21.30 MANO HEROJUS Juo-
doji aušra. Veiksmo f. JAV, 2005 
m. N-14. 23.30 AŠTRUS KINAS 
Žinau, ką veikei aną vasarą. Siau-
bo trileris. JAV, 1997 m. N-14. 1.35 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugsėjo 7 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (1) 

(kart.) N-7. 7.55 Nacionalinė loteri-
ja. 8.00 Galileo (10) N-7. 8.30 Tau-
ro ragas. N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Cukrus. N-7. 10.00 Sekmadienio ry-
tas. 10.50 Gamta iš arti. 11.00 Svei-
katos kodas. 12.00 Nacionalinė Ge-
ografija. Žuvys monstrai (1) N-7. 
13.00 Prajuokink mane. N-7. 14.00 
Sveikinimai. 16.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 17.00 Brolis už bro-
lį (21) N-7. 18.00 Ekstrasensų mū-
šis (2) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORI-
JOS Rosamunde Pilcher. Kai plyš-
ta širdis (83) N-7. 21.00 RUSŲ KI-
NAS Supervadybininkas, arba Liki-
mo kirtiklis. Komedija. Rusija, 2011 
m. N-14. 22.40 Šeimos susitikimas. 
Veiksmo drama. JAV, 2011 m. N-14. 
0.40 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

TV3 žinios. 19.30 Savaitės komen-
tarai. 20.00 Narnijos kronikos. Auš-
ros užkariautojo kelionė. Nuotykių 
f. JAV, 2010 m. N-7. 22.15 Beitau-
no nusikaltėliai. Veiksmo komedija. 
JAV, 2012 N-14. 0.20 Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionatas. Aštuntfina-
lio rungtynės. 2.00 Pandos pėdsa-
kais. Filmas šeimai. Kinija, 2009 m. 
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Neįgaliųjų 
sportas

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Portale lrytas.lt Gediminas Gasiulis pasakoja apie sparčiai plin-
tantį apsipylimo lediniu vandeniu virusą. 

Internete plinta vaizdo įrašai, 
kuriuose žmonės sau ant gal-
vos pila ledinį vandenį. To ne-
sibodi daryti ne tik įvairūs at-
likėjai, sportininkai, įžymybės, 
bet ir verslininkai, politikai. Ta-
čiau ar visi žino, kodėl tai daro?

Iššūkį priėmė ir šalto van-
dens kibirą ar dubenį ant savęs 
jau išpylė tokie žmonės, kaip 
„Facebook“ įkūrėjas Markas Cu-
kerbergas, „Microsoft“ įkūrėjas, 
filantropas Bilas Geitsas, buvęs 
JAV prezidentas Džordžas Bu-
šas ir kt. Šis „virusas“ prieš ke-
lias dienas pasiekė ir Lietuvą: iš-
šūkį priėmė krepšininkai Jonas 
Valančiūnas ir Martynas Pocius, 
ledo ritulininkas Petras Nausė-
da ir kt.

Tiesa, užsienio įžymybės 
prieš atlikdami iššūkį, pamini, 
kodėl tai daro: tokiu būdu sie-
kiama didinti retos, bet mirti-
nos ligos – šoninės amiotrofi-
nės sklerozės (ŠAS) – žinomu-
mą bei surinkti paramos ŠAS 
asociacijai. Nors iššūkio taisyk- 
lės sako, kad reikia arba užsi-
pilti vandens, arba paaukoti 100 
dolerių, žvaigždės atlieka abu 
veiksmus. 

Manoma, kad „ledinio kibi-
ro iššūkis“ dabartinę formą vi-
sai atsitiktinai įgavo liepos vidu-
ryje. Golfo žaidėjas Krisas Ke-
nedis apsiliejo šaltu vandeniu 
ir metė iššūkį savo pusseserei, 
kurios vyras jau 11 metų serga 
ŠAS. Kitą dieną moteris užduo-
tį atliko ir paskelbė vaizdo įrašą 
„Facebook“. Įrašą per jos drau-
gus ir pažįstamus pastebėjo 31-
erių Patas Kvinas iš Jonkerso 
miesto (Niujorkas), kuriam mi-
nėta liga buvo diagnozuota per-
nai kovą. Šis vyras paragino tai 
atlikti savo draugus ir artimuo-

sius – arba paaukoti ŠAS asocia-
cijai. Netrukus savo įrašus inter-
nete puolė skelbti šio vyro arti-
mieji, draugai ir pažįstami ne tik 
iš JAV, bet ir iš viso pasaulio. Po 
kurio laiko kampanija tapo vi-
rusine, o užsiversti kibirą ledi-
nio vandens tapo garbės reikalu.

Tiesa, aukos ne visada ke-
liauja ŠAS asociacijai – kiti kvie-
čia aukoti įstaigoms, kurios 
gydo visus neurologinėmis li-
gomis sergančius žmones, ar ko-
vai su vėžiu.

Šoninė amiotrofinė sklerozė 
yra nepagydoma ir greitai prog- 
resuojanti nervų sistemos liga. 
Jos metu pažeidžiami judėji-
mą kontroliuojantys motoriniai 
neuronai smegenyse ir nugaros 
smegenyse. Neuronai žūva ir 
nustoja siųsti impulsus į raume-
nis, dėl to šie nesugeba funkcio- 
nuoti, ilgainiui silpsta, kol ga-
liausiai sunyksta. Liga sutrikdo 
gebėjimą kontroliuoti raumenis, 
kurie užtikrina judėjimą, kalbė-
jimą, valgymą, kvėpavimą. Jos 
atsiradimo priežastys nėra žino-
mos. ŠAS simptomai – kvėpavi-
mo sutrikimai, galūnių nusilpi-
mas, trūkčiojimas, judesių sutri-
kimai, raumenų nykimas.

Vienintelis pasaulyje pa-
tvirtintas vaistas šiai ligai gy-
dyti yra riluzolis – raminamai, 
antidepresiškai veikiantis vais-
tas, turintis prieštraukulinių sa-
vybių. 

Bene žinomiausias šia liga 
sergantis žmogus – Kembridžo 
universiteto fizikos profesorius 
Styvenas Hokingas: ŠAS jam di-
agnozuota sulaukus 21-erių, ir 
nors medikai prognozavo, kad 
vyras nesulauks 25-ojo gimta-
dienio, šiandien mokslininkui – 
jau 72-eji. 

Ledo kibiras ant galvos

Laima Rekevičienė tinklalapyje www.manodruskininkai.lt 
rašo apie klubo ERZON veiklą. 

Druskininkų turizmo ir vers-
lo informacijos centre ERZON 
klubo ir Šeimos paramos cen-
tro iniciatyva surengtas susitiki-
mas, siekiant Druskininkų savi-
valdybės vadovams, tarybos na-
riams, politikams, administraci-
jos atstovams, taip pat Druski-
ninkų verslo atstovams prista-
tyti idėjas ir iniciatyvas, atsira-
dusias vykdant projektą „Esa-
me ryšio zonoje“.

Susitikime klubo ERZON 
nariai išsakė aktualias proble-
mas – jie norėtų, kad būtų su-
teikta galimybė vežimėlyje sė-
dintiems neįgaliesiems patekti į 
pirtis, vežimėliu įvažiuoti į van-
denį pliaže. „Su Vandens parko 
vadovais jau esame aptarę, kad 
erzoniečių idėja dėl medinio neį-
galiųjų vežimėlio, pritaikyto pir-
čių erdvei, bus įgyvendinta“, – 
sakė mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius. Jis patikino, kad, 
pasitelkus ir vietos verslininkų 
paramą, planuojama įrengti neį-
galiesiems būtiną patogų priva-
žiavimą prie Ilgio ežero, kuria-

me jie galės ir maudytis. 
Aptarta idėja sukurti žemė-

lapį „Be kliūčių“. Druskininkų 
savivaldybės ir TVIC atstovai 
šią idėją pažadėjo paremti, pa-
dėti įgyvendinti. Įvardintos ir 
kitos problemos bei jų sprendi-
mo būdai. 

Susitikimo dalyviai pama-
tė ERZON narių sukurtame fil-
muke perteiktas situacijas, į ku-
rias patenka neįgalieji, kai, tar-
kim, yra įrengtas pandusas, ta-
čiau nepritaikytos durys.

Druskininkų šeimos para-
mos centras 2013 m. pavasarį 
subūrė jaunimą su fizine nega-
lia, kurie drauge su sveikaisiais 
subūrė klubą „ERZON“ . Idėja 
suburti neįgaliuosius ir sveikuo-
sius kilo judėjimo negalią turin-
čiam leipalingiečiui Rokui Jara-
šiui. Klubo šūkis – „Sugriauti 
nematomą sieną tarp neįgaliųjų 
ir sveikųjų“. Klubas ERZON pa-
rašė projektą „Esame ryšio zo-
noj“ ir gavo ES programos „Vei-
klus jaunimas“ bei Druskininkų 
savivaldybės finansavimą.

ERZON plečia „Ryšio zoną“

Europos lengvosios 
atletikos čempionate 

lietuviai kovojo 
garbingai

Mūsų sąskaitoje –  
2 aukso medaliai

Europos lengvosios atleti-
kos čempionate dalyvavo apie 
550 sportininkų iš 37 šalių. Lie-
tuvai šiose varžybose atstovavo 
11 neįgaliųjų. 

Geriausių rezultatų pasiekė 
Mindaugas Bilius, sportininkas, 
iš kurio daug ir buvo tikimasi – 
rutulio stūmimo rungtyje (F37) 
jis iškovojo aukso medalį (15.15 
m), o disko metimo varžybose 
(F37), įrankį nusviedęs 49.59 m, 
laimėjo sidabrą. 

Mūsų rinktinę pradžiugino ir 
neseniai jos gretas papildžiusio 
34 metų lengvaatlečio Jono Spu-
džio pergalė ieties metimo rung-
tyje (F44) – įrankį nusviedęs 50.81 
m ir įveikęs  5 varžovus, jis iško-
vojo aukso medalį. 

Lietuviams pavyko laimėti 
ir 2 bronzos medalius – juos pel-
nė Ramunė Adomaitienė bei Si-
monas Kurutis, abu šuolio į tolį 
rungtyje, tik skirtingose katego-
rijose.

Per žingsnį nuo pergalės 
buvo ir 4-tas vietas laimėjusie-
ji: Ramūnas Verbavičius – ieties 
metimo rungtyje (F56), Rolandas 
Urbonas – disko metimo rungty-
je (F12), Mindaugas Bernotas – 
vyrų 100 m bėgime (T42), S. Ku-
rutis – trišuolio rungtyje (T47). 

Džiaugiasi atsinaujinusia 
rinktine

Sportininkų rezultatais 
džiaugėsi ir Lietuvos parolim-
pinio komiteto (LPOK) gene-
ralinis sekretorius Gintaras Za- 
vadckis. Jo teigimu, rinktinė lū-
kesčius įgyvendino su kaupu: 11 
sportininkų pelnyti 5 medaliai – 
tai nemažai. G. Zavadckis taip 
pat atkreipė dėmesį, jog ne vie-
nas sportininkas pagerino savo 
asmeninius rekordus, o tai reiš-
kia, kad jie tobulėja, todėl ateity 
galima tikėtis didesnių pergalių. 

LPOK generalinio sekreto-
riaus nuomone, smagu, kad rink-
tinė atsinaujina. Itin malonus ir 

Rugpjūčio 18-23 dieno-
mis Didžiojoje Britanijo-
je, Svonsio universitete, 
vyko Tarptautinio paro-
limpinio komiteto Euro-
pos lengvosios atletikos 
čempionatas. Lietuviai, 
nors ir pavargę, iš varžy-
bų grįžo puikios nuotai-
kos, nes parsivežė 5 me-
dalius. 

netikėtas buvo auksinis J. Spu-
džio startas, džiugina ir jauno 
sportininko S. Kuručio rezulta-
tai, vilčių teikia neseniai sportuo-
ti pradėjusio R. Verbavičiaus fi-
zinis pasirengimas ir ryžtas. Čia 
pasak G. Zavadckio, didelis entu-
ziastingai su neįgaliaisiais Šiau-
liuose dirbančio trenerio Dei-
manto Jusio indėlis (4 iš 11 Lietu-
vos rinktinės narių – šiauliečiai). 
Tam pritarė ir M. Bilius, kurio ini-
ciatyva buvo įsteigtas sporto klu-
bas „Šiaulietis“, šiuo metu bene 
geriausiai paruošiantis neįga-
lius sportininkus startams. Klu-
bo tikslas – paskatinti kuo dau-
giau neįgaliųjų sportuoti. 

Pasak M. Biliaus, kuris pats 
yra profesionalus treneris, Lietu-
voje neįgaliųjų sportas dar nėra 
pakankami išplėtotas, todėl ti-
krai yra kur dirbti. Dar netgi ne 
visi žino, kad neįgalieji – tai ne 
tik rateliais judantieji. Tik 2 me-
tus veikiančio klubo rezultatai 
akivaizdūs – jo ugdytiniai skina 
medalius. 

Vienas iš gerų pavyzdžių – 
J. Spudis. Jis buvo profesiona-
lus sportininkas, Lietuvos len-
gvosios atletikos čempionas, o 
po patirtos stuburo traumos ne-
tikėjo galėsiąs sportuoti. M. Bi-
lius jį padrąsino ir atvedė į neį-
galiųjų sportą. Laimėjimas Eu-
ropos lengvosios atletikos čem-
pionate, pasak M. Biliaus, bus 
geras postūmis J. Spudžiui tre-
niruotis toliau. Sportas negalią 
patyrusiam žmogui suteikia gy-
venimo tikslą, taip pat padeda ir 
fiziškai stiprėti. 

M. Biliaus teigimu, norėtų-
si daugiau bendradarbiavimo 

tiek su neįgaliųjų sporto vado-
vais, tiek su sveikųjų sporto at-
stovais – negalią turintieji galėtų 
dalyvauti bendrose varžybose, 
parodyti savo galimybes.

Plaukikų startai 
Šiek tiek anksčiau rugpjūčio 

mėnesį Eindhovene, Nyderlan-
duose, vyko Tarptautinio paro-
limpinio komiteto Europos plau-
kimo čempionatas. Lietuvai šio-
se varžybose atstovavo Viktorija 
Urbonaitė, Mindaugas Dvylaitis 
ir Kęstutis Skučas. Deja, medalių 
laimėti jiems nepavyko. 

Geriausiai pasisekė vyrų 
50 m nugara (S4) plaukimo rung-
tyje dalyvavusiam K. Skučui – 
jis užėmė 4-ąją vietą, distanciją 
įveikęs per 53.84 s. V. Urbonaitė 
moterų 100 m plaukimo krūti-
ne (SB12) rungtyje buvo 6-ta. M. 
Dvylaitis, patekęs į vyrų 100 m 
plaukimo nugara (S11) finalą, 
buvo diskvalifikuotas. 

Emilija sTONKUTĖ

Mindaugas Bilius.

Jonas Spudis.Simonas Kurutis.

Ramunė Adomaitienė.
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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“.

Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Kiekvieną dieną ieškom 
savo laimės kelio

Dar vasara. Jurginų žieduo-
se margaspalviai druge-

liai šoka. Bet džiaugsmo ne-
bedaug. Jau nupjauta tikėjimo 
žolė. Rūkai ražienas glosto. Žo-
lelių puokštė suskinta ir surišta. 
Pirmoji naujo derliaus duona iš-
kepta. Užeik, žmogau mielas, jei 
pro šalį eisi – pailsėsi. Staltiesė 
ant stalo jau užtiesta.

Po ilgo lietaus kvepia takažo-
lių kelias. Jau suarti laukai ir pa-
sėti rugiai. Vis trumpėjanti die-

na širdyje palieka liūdesio gai-
delę. Lyg gedėtume išeinančios 
vasaros grožio... 

Kažkas suskambo. Gal ryto 
vėjas? Sustojo šešėlis prie lango. 
Nei medžio, nei žmogaus. Kaž-
kas iš toliau...

Reikia keltis. Niekada ne-
maniau, kad gali būti tokie sun-
kūs kasdienybės rūbai. Netikė-
jau, kad juose slypi tiek daug 
vienatvės.

Už lango, aukštoj padangėj, 
kregždžių žirklės dangaus meilę 
karpo. Po mažytę skepetaitę kie-
kvienam – skausmo ar džiaugs-
mo ašarai nušluostyti.

Gyvena žmogus, kiekvieną 
dieną ieško savo laimės kelio. 
Kiekviena diena jam kažką at-
neša, kažką atima. Kažkas nuty-
la, kažkas išdygsta, auga, lapo-
ja ir žydi. Džiaugsme ir skaus-
me žmogų palydi. Ir taip visada.

Lemtis vienus, į gyvenimo 
kelią išleisdama, net pastūmė-
ja. Liepia skubėti, stengtis ieško-
ti, nebijoti ir rasti, ko taip troš-
ko širdis. Kitiems pro duris iš-
eiti neleidžia, užstumia kaištį ir 
sako: tu čia gyvensi. Tokia Die-
vo valia. Žinau, melagė ji, bet aš 
už tų užvertų durų ir likau. Širdį 
skaudėjo, blaškėsi mintys, bėgo 

Kūrybinė stovykla vyks rugsėjo 23–28 d. Šventojoje. Į ją bus atrinkti 40 negalią turinčių literatų. Norinčius daly-
vauti kūrėjus kviečiame iki rugsėjo 1 d. užpildyti dalyvio anketą ir išsiųsti elektroniniu paštu saule@draugija.lt. 
Anketą rasite tinklalapyje www.draugija.lt. Tel. 8 618 00338 (Saulė Vėjelienė).

Kviečiame dalyvauti 
literatų kūrybinėje 

stovykloje

Kęstutis LENKŠAs, Vilnius

– Aš gi ne žvėris, suprantu 
moteriškes, eikit kuoptis, tik nie-
kam nė šnipšt, ypač maniškei. Jis 
užšoka ant lieso šlubo arklioko ir 
nujoja našlės gryčelės link.

– Tai jau šutins samanę, kol 
myžalas cukrum pavirs, – kike-
na Monikutė, o Vilius su moti-
na skuba namo. Parėjus moti-
na susikrauna vakar užmerktus 
brolių drabužius ir išskuba prie 
upelės. Kartu ima ir mažuosius. 
Duos ir jiems darbo, žinos, kaip 
po karvašūdžius voliotis. Vilius 
lieka šeimininkauti troboje. Vos 
užsiveria lauko durys, jis išsi-
traukia senąjį portfelį ir kritiškai, 
kaip batsiuvys Antanas, apžiūri 
jį garsiai kalbėdamas:

– Sudėvėjo tave, brol, sušlei-
vojo, tep, žiūrėsime, ką dar gali-
ma pataisyti. 

Bet pataisyti nebėra ką: užsa-
gas lūžęs pusiau, pridėtiniai dir-
želiai karo be juos prilaikančių 
geležėlių, viduje pirštu užčiuo-
pia skyles pertvarose. Atsidusęs 
berniukas nutaria išardyti senąjį 
draugą. Išsitraukęs tėvo įrankių 
dėžę, susiranda aštrų peilį ir at-
sargiai pjauna per siūles. Nuar-
do standų šilką nuo pertvarėlių 
ir atskiria nuo odos. Murzinas 
audinys prašosi muilo ir Vilius 
nutaria jį išskalbti. Bet vos patri-
na, šis pradeda skysti ir dubeny-
je ima plaukioti nedidelės skiau-
telės. Ne ką geriau ir su nusitry-
nusia oda. Patempta ji plyšta. Vi-
lius supranta – nėra ko eiti pas 
batsiuvį Antaną, iš puspadžių 
odos jis nesukurs naujo portfe-
lio. Į galvą atskrieja keista min-
tis – jeigu nebūtų pirkę brangaus 
parkerio, gal užtektų portfeliui? 

Ko jis tylėjo? Dabar vėlu. 
Padžiovęs odos skiautes, 

eina melžti karvės. Lauke pa-
žvelgęs į dangų, pamato grūmo-
jančius juodus lietaus debesis ir 
išgirsta tolimą perkūnijos mur-
mėjimą. Sustiprėjęs vėjas lanks-
to žolių viršūnėles ir lydi Vilių 
dainuodamas jam laukinę dai-
ną. Karvė neramiai trypia, nu-
jausdama besiartinančią gamtos 
stichiją, ir Vilius nutaria ją ginti 
namo, prisiminęs žaibo nutrenk-
tą kaimyno arklį. Parginęs pa-
melžia ir palieka tvarte. Iki au-
dros spėja grįžti mama su bro-
liais. Ji pasakoja Viliui, kaip iš-
dykėliai žiaukčiodami skalbėsi 
drabužius. Mama sukošia pieną, 
pripila broliams, bet šie lyg už-
kerėti žiūri į padžiautas išardyto 
portfelio odos skiautes ir šnabž-
dasi. Mama raminamai paglos-
to Viliui galvą.

– Atleisk, sūnau, kad per tuos 
darbus portfelį pamiršom.

– Galvojau nešti pas Antaną, 
gal pataisytų, bet kad labai su-
sidėvėjęs.

– Nepataisys. Tėvas jame 
darbo popierius nešiojo. Vėliau – 
tu. Atitarnavo. Nenusimink, nu-
pirksiu naują. Ko negeriate pie-
no, juk mėgstate šiltą?

– Ar duosi mums tą? – vienu 
balsu prašo broliai, rodydami į 
odos skiautes.

– Kam? – stebisi Vilius.
– Šalmams, broli, šalmams, – 

vienas per kitą skubėdami pasa-
koja, kad užvakar kaimo skaity-
kloje rodė filmą apie lakūnus, 
kurie ant galvų turėjo odines ke-
pures – šalmus (taip iš rusų kal-
bos išvertė kino mechanikas).

Portfelis

metai. Pamažu nurimau, viltimi 
gyvenau. Gyvenu ir tikiu – gy-
venimas gražus.

Nežinau, gal ir senti vėluo-
ju? Man neramu, kaip žmonės 
gyvena, gyvens. Ar suvalgys iš-
keptą duoną? Ar neparklupdys 
bėdos, ligos, vargai? Ar toli gir-
dimas kanonadų gausmas ne-
nušluos mūsų nuo žemės myli-
mos? Juk mes tie, kurie menam, 
kaip tąsyk prasidėjo…

Būk geras, Dangau, nepyk 
ant žmogaus. Leisk jam gyven-
ti džiaugsmu ir laime. Leisk 
mūsų mintims, pabėgiojusioms 
po pasaulio šalis, sugrįžti į sie-
lų namus, kaip laivams po aud- 
rų įplaukti į ramų uostą. Pra-
šau, leisk.

stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys

Kada jie tokius užsidės, 
skrendantys lėktuvai juos pa-
matę sustos ir paskraidins. Va-
kar jie bėgo ir šaukė kolūkio ga-
nykloje: lėktuvai, pavežk! Bet ne-
pavežė, nes jie neturėjo šalmų. 
Vilius su motina vos tramdo juo-
ką. Dabar aišku, kodėl jie išsivo-
liojo karvašūdžiuose.

– Bet padaryti abiem po šal-
mą neužteks odos, – nuliūdina 
brolius. – Užteks tik vienam. – 
Broliai sutinka, dėvės paeiliui. 
Jie nusiramina ir ima gerti šiltą 
putotą pieną.

– Ryt jau sekmadienis, – at-
sidūsta motina. – Kokių blynų 
norėsit?

Sekmadieniais, jeigu nedirba, 
visada palepina gardžiais bly-
nais, o Vilius skaito brolių Grimų 
arba Anderseno pasakas. Tada 
mama, atidariusi viršutinį ko-
modos stalčių, išima juodą dėžu-
tę. Joje – kišeninis tėvo laikrodis, 
kurį prisuka, ir visi žiūri į sidab- 
rinį stebuklą, sekantį dar vieną 
pasaką. Tačiau paskutinį rugpjū-
čio sekmadienį mama eina prie 
spintos ir, atidariusi stalčių, iši-
ma naują portfelį.

– O kur laikrodis? – klausia 
trys poros vaikiškų akių.

– Niekas nebenešioja kišeni-
nių. Nupirksiu jums rankinius, 
– pasisuka ji į mažuosius. Nulei-
dusi galvą, stengiasi kalbėti ra-
miu balsu, bet jis trūkinėja. Vi-
lius jaučia, kaip karštas gumulas 
kyla gerkle ir tuoj tuoj prasiverš 
ašaromis. Jis pakyla nuo kėdės, 
pabučiuoja motinai ranką ir pa-
ima jam tiesiamą portfelį.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

* * *
jau vasara 
tuoj prie delčios
pradės artėti
liūdni voratinkliai
virpėdami
jau plazda
ant spyglių
ant lapų
ir pievos žolėse
jie spindi
net ir ant vandens
luote linguojančiam
prie salos
prie kranto
ar dar toliau
už horizonto
už paukščių tako
ten nendrės tokios
aukštos link dangaus
tįsta laužo dūmai
raitos kamuoliais
uždengdami 
pasaką svajonę sapną
atsiveria akiduobės
visatos
ežerų dumblynuos
savų šaknų
gal verta
pagodoti atsimerkus
kada rasoja 
žvaigždės 
mums į delnus
besimeldžiant
prie kelio
prie akmens
ar kryžiaus
kol volungė
pragysta 

* * *
žaidžia kiras
bangų pursluose
tarsi paikas
karvelis nuklydęs
į Venecijos aikštę
painiotis tarp kojų
veltėdžiams džiazo
išmaldininkams

* * *
vėl patirti pirmąsyk
pabučiavusių 
lūpų kvapų
aromatą
šilelio
žemuogių skonį
mergaitės delnuos
ant vieškelio laukti
autobuso
kuris pravažiuodamas
užklojo dulkėmis tai
kas liko
kadais išbarstyta
atminties griovyje

Novelė
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Visada taip. Po karščio dienos
Brendant vakarui sodais žaliais
Švelnų liūdesį spaudžiu delnuos
Ir kalbu su šešėliais tyliais.

V. Grigonienė

Jau nupirkti mokykliniai vado-
vėliai. Nauji liniuoti ir languo-

ti sąsiuviniai laukia, kol bus už-
pildyti raidėmis ir skaičiais. Vi-
lius gėrisi pieštukais, skriestu-
vu, klijais, trintuku, piešimo są-
siuviniu ir jo didenybe nuosta-
biu parkeriu.

– Prašau amžinąją plunks-
ną, – paprašė mama pardavėjo, 
ir berniukas vos garsiai nesušu-
ko iš džiaugsmo, paėmęs į ran-
kas išsipildžiusią svajonę.

Džiaugdamasis savo lobiais, 
jis uodžia malonų klijų, dažų, po-
pieriaus kvapą. Vėliau tas kvapas 
išsivadės, bet dabar taip skaniai 
kvepia, kad nors imk ir tepk ant 
duonos, – šypteli jis. Broliams 
prigrasinta nieko neliesti, tačiau 
dėl šventos ramybės Vilius savo 
lobį užkelia ant spintos. Bet... juo-
das rūpesčių debesėlis apniaukia 
kaktą: į ką teks dėti knygas? Jo 
senasis portfelis prašosi poilsio. 
Visa viltis – batsiuvys Antanas.

Šeštadienį brigadininkas, 
visų šaukiamas brigadieriumi, 
laksto po lauką. Jo rankos trūk-
čioja, liežuvis pinasi, o nosis vis 
krypsta našlės Petrutės gryčios 
pusėn. Monikutė mirkteli Viliui, 
motinai ir ima skųstis brigadie-
riui, kad namuose laukia krūvos 
darbų, o čia darbo kaip ir nėra, 
gal paleistų jas namo? Šis nutai-
so griežtą miną, kurią labai puo-
šia žalias snarglys, pakėlęs kepu-
rę pakrapšto pakaušį ir nelauktai 
prabyla žmogaus balsu.
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