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Savo 
gyvenime 

nieko 
nenorėčiau 

keisti 
Elvina Baužaitė su pagyri-
mu baigė vidurinę moky-
klą, o pavasarį – ir baka-
lauro studijas. Šiuo metu 
ji  – Vytauto Didžiojo uni-
versiteto magistrantė, iš-
leidusi kelias savo kūrybos 
knygas. Kas čia neįpras-
to? Ogi tik tai, kad Elvi-
nai nustatyta 0 proc. dar-
bingumo, ji beveik visiškai 
nejuda, netgi ne visada sa-
varankiškai gali kvėpuoti. 
Su ja kalbamės apie studi-
jas, gyvenimą, kūrybą... 

ir šiuo metu nedirbančius asmenis registruotis į profesinės reabilitacijos programą. 
Galite pasirinkti apskaitininko, kasininko–pardavėjo, manikiūrininko, kirpėjo, duonos gaminių ke-
pėjo, siuvėjo, pynėjo iš vytelių, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, maketavimo ir projekta-
vimo, pagalbinio virtuvės darbuotojo, konditerio, virėjo, picų ruošimo bei kitas paklausias specialybes.
Bus mokama pašalpa, teikiamas maitinimas. Atvykusius iš kito miesto – apgyvendinsime.
Platesnė informacija www.vzdrmc.lt, tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.
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Šimtametis kultūros ir istorijos 
paveldas – prieš neįgaliųjų akis

Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės Valdovų rū-
mai, liepos 6-ąją paga-
liau oficialiai atvėrę duris 
visiems norintiems prisi-
liesti prie istorinės tautos 
atminties, išvysti šimtme-
čius skaičiuojančius kul-
tūros paveldo lobius, jau 
sulaukė daugiau kaip 50 
tūkst. lankytojų. Noriai 
muziejuje lankosi ir ne-
įgalieji. Neseniai Valdo-
vų rūmų požemius ir me-
nes apžiūrėjusi 40 žmonių 
grupė iš Vilniaus neįga-
liųjų dienos centro įsiti-
kino, jog reprezentaci-
nės šio muziejaus erdvės 
puikiai pritaikytos ir sun-
kiai judantiems, ir silpnai 
arba visai nematantiems 
žmonėms.

Požemiuose įrengti „Puntuko“ keltuvai padeda laisvai judėti.

(nukelta į 5 psl.)

– Turite sunkią negalią. Kaip 
susitvarkote su kasdieniais iššū-
kiais? Kokia Jūsų kasdienybė? 

– Aš sergu raumenų atrofija. 
Galima sakyti, visai nejudu. Di-
džiąją laiko dalį praleidžiu gu-
lėdama. Be to, man yra įvestas 
vamzdelis į trachėją (tracheosto-
ma) ir naktimis bei susirgus būnu 
prijungiama prie dirbtinės plau-
čių ventiliacijos aparato. Taip pat 
įvestas zondas į skrandį (gastros-
toma), nes man sunku kramtyti, 
todėl valgau labai gerai sutrin-
tą maistą, o kad gaučiau pakan-
kamai reikalingų medžiagų, dalį 
mitybos sudaro dirbtinis maistas. 
Pati galiu kalbėti, matyti, klausy-
ti ir mąstyti. Tai yra, manau, gana 
daug, nes šie gebėjimai leidžia 
gyventi pilnavertiškai.

Nors atrodytų keista, bet 
mano kasdienybė yra labai įtemp-
ta. Beveik niekada neturiu laisvo 
laiko. Rodos, vasara – atostogų 
metas, tačiau aš nuo ryto lig vaka-
ro buvau užimta. Galbūt pati pri-
sigalvoju darbų, kurių, žinoma, 
būtų galima nedaryti, tačiau to-
kia pozicija – ne man. Kol dar ne-
prasidėjo studijos, skubu pabaigti 
šios vasaros kūrinį – pasaką vai-
kams apie keturmetę mergaitę. 

Mano diena prasideda anksti. 
Šiokiadieniais keliuosi po šešių. 
Paprastai apie aštuntą valandą at-
eina moteris, kuri man padeda. Ji 
daro viską – šaukšteliu paduoda 
arbatos, valgio, rašo kompiuteriu. 

Mano kūrybą daugiausiai 
užrašo pradinių klasių moky-
toja Nijolė Bartkaitienė, kuri 
mane lanko iki šiol, nors jau esu 
magistrantė. Kaip aš sakau, tai 
mano amžina mokytoja. Ji – vie-
nas iš tų žmonių, kurie leidžia 
man pasireikšti. Tai mano bal-
sas, skambantis raidėmis. 

Jokių ypatingų iššūkių ne-
patiriu. Gyvenu kaip ir visi. Tie-
sa, mane globoja Kauno medi-
cinos universiteto klinikų Vaikų 
intensyvios terapijos skyriaus 
darbuotojai, kurie gelbėja su-
sirgus, kadangi man reikalinga 
daugiau negu eilinė priežiūra. 

– Papasakokite apie savo 
mokslus, studijas. Ar nesusidū-
rėte su universiteto darbuotojų 
nuostaba, kai sužinojo, kad no-
rite studijuoti?

– Mano studijos vyksta visiš-
kai nuotoliniu būdu. Visa infor-
macija mane pasiekia, atsiskai-
tymai vyksta elektroniniu paštu 
arba kitomis virtualiomis prie-
monėmis. Daugiausiai mokausi 
savarankiškai – skaitau vadovė-
lius, reikiamas knygas, straips-
nius; žiūriu skaidres ir tuo rem-
damasi rašau rašto darbus, ruo-
šiuosi atsiskaitymams. Kadan-
gi beveik nejudinu rankų, vis-
ką rašo, kaip vadinu, mano re-
ferentė Elena Samalionienė. Tai 
jau minėta moteris, kuri ne tik 

Rūmų požemius pažinti 
padeda keltuvai

Neįgaliųjų grupę pasitikęs 
Valdovų rūmų Edukacijos ir lan-
kytojų centro vedėjas Gediminas 
Gendrėnas nenustebo tarp jų iš-
vydęs penkis rateliais judančius 
žmones. Jie – tikrai ne pirmi Val-
dovų rūmų svečiai, kuriuos čia 
atvedė noras savo akimis išvysti 
istorijos liudininkus – archeolo-
ginius radinius, atkurtas repre-
zentacinių interjerų ekspozici-
jas. Gana dažnai į muziejų užsu-
ka ir rateliais judantys užsienie-
čiai. Pasak G.Gendrėno, jie pui-
kiai čia jaučiasi ir net neprašo ko-
kios nors specialios pagalbos, mat 
visur gali patekti patys.

Atstatyti Valdovų rūmai – 
šiuolaikiškas pastatas, kurį, kaip 
ir visus kitus naujus statinius, 
buvo privalu pritaikyti neįga-
liesiems. Pritaikymas prasideda 
dar iki praveriant rūmų vartus – 
iš Katedros aikštės jų link įreng-
ta patogi nuovaža, šalia jos įtai-
syti turėklai. 

Pažintis su Valdovų rūmais 
prasideda nuo požeminės jų  

(nukelta į 3 psl.)

Į Valdovų rūmus plūsta tūkstančiai lankytojų.    

Į rūmų požemius neįgalieji gali patekti vidiniame kieme įrengtu keltuvu.    



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Žmogaus galios 
vadas

„Jeigu tik galėčiau šiuos žodžius atsiimti atgal!“ Ar 
esate kada nors taip apgailestavęs? Sovietų ir nacių oku-
pacijos metais prieš dainos „Kur bėga Šešupė“ žodžius 
dažnas pridėdavo priedainį: „Lietuvi, prikąsk liežuvį 
prie apatinių dantų“. Kas nemokėjo to padaryti, atsi-
peikėdavo požemių kamerose.

Dabar demokratija, žodžio laisvė, suteikianti gali-
mybę viešas mintis skraidinti į kurią nori pusę. Deja, 
dažnai neapgalvotai ištarta sakinio dalis it pikta sėkla 
nusėda dirvoje, kur ima keroti gandai (žinia, kurios tik- 
rumas nenustatytas), pliauškynė (niekų kalba), apkal-
bos ir t.t. Dažniausiai žmonės liežuvauja apie tai, kas su 
kuo miega, kas su kuo norėtų permiegoti, kas artimiau-
sioje aplinkoje yra įtakingiausias. Taigi pati paskalų te-
matika paaiškina jų tikslą, o sykiu ir priežastį. Bet kvai-
las ne tas, kuris netikras žinias skleidžia, o tas, kuris jo-
mis tiki. Kitaip sakant, labai vešlūs medžiai dažnai iš-
augina mažai vaisių.

Valdyti liežuvį, tą mažą vos kelių centimetrų ilgio 
ir keliasdešimt gramų sveriantį kalbos padargą, niekam 
nėra lengva. Sutramdyti galima kone bet kokį gyvūną, 
o liežuvį – retas žmogus sugeba. Kuo daugiau kalba-
me, tuo labiau rizikuojame pasakyti ką nors neprotin-
go ar net užgaulaus. Sakoma, kad liežuviu galima žu-
dyti kaip ir su peiliu, tiktai be kraujo. 

„Imtis kalbėti dviem atvejais: arba kai savo kalbos 
temą esi dorai apgalvojęs, arba kai kalbėti apie ką nors 
būtina; tik tada kalbėjimas vertesnis už tylėjimą, o vi-
sais kitais atvejais – kur kas geriau tylėti negu kalbėti“, – 
sakė graikų publicistas Isokratas, gyvenęs 436-338 p. m. 
erą. Šiandien šmaikštuoliai pasišaipo iš mūsų seimūnų: 
jei žodis būtų auksas, tai visi mūsų parlamentarai tap-
tų milijonieriais. Iš tikrųjų kartais koktu klausytis lėkš-
tų postringavimų, kalbų dėl kalbėjimo, aiškaus noro pa-
sirodyti ekranuose ar būti išgirstam eteryje.

Plepėti nemąstant būdinga ir kai kuriems aukšto ran-
go pareigūnams, net Vyriausybės nariams. Žiūrėk, rytą 
sako viena, vakare – jau kita. Paskui vaikiškai teisinasi: 
girdi, ne taip suprato, ne tą turėjau galvoje. O tu kalbėk, 
kad visi suprastų, būk nuoseklus. Klausytojas – ne pa-
tiklus naivuolis. Bėda, kai mintims stinga konkretumo, 
aiškaus turinio ir jas tenka išpūsti žodžiais. 

Patyręs psichologas komentavo: žodis – vienas sti-
priausių žmogaus ginklų. Pats savaime jis bejėgis, bet 
mokamai, nuoširdžiai ir laiku pasakytas tampa neįvei-
kiamas. Žodis – žmogiškosios galios karo vadas. Bet ga-
lia atsiras tada, kai jo kariuomenė, t. y. žodžiai smigs į 
auditorijos širdį.

Nesunku pastebėti, kad žmonėms patinka, kai ati-
džiai jų klausomasi, ypač jei oratorius sugeba šnekėti 
būdinga nūdienai tema. Toks kalbėtojas visuomet gerb-
tinas. Tačiau kaip tuomet, jeigu kas nors pasako kažką 
užgaulaus arba tokiu tonu, kuris suerzina. Tada berods 
derėtų neatsakyti tuo pačiu. Juk nežinoma, gal šnekė-
tojas dėl ko nors jautėsi prislėgtas, gal nejučiomis iš-
sprūdo piktesnė frazė ar nepalankus reiškinio vertini-
mas. Pagaliau gal ims ir atsiprašys už šiurkščią repliką 
ir konflikto nebeliks.

Beje, švelnumas irgi turi galios. Ramiu atsakymu 
(dar geriau su humoro doze) dažnai pavyksta įveikti dėl 
išankstinės nuostatos ar spontaniškai atsiradusį priešiš-
kumą. Nieko naujo – žodžiu galima įžiebti ne tik nesan-
taiką, bet ir skelbti meilę. 

Liežuvis, šitas mįslių tėvas, gulintis klane, apdai-
nuotas mūsų tautosakoje, jo įvaizdis kupinas daugybės 
reikšmių. Vien frazeologinių junginių apie mūsų kalbos 
padargą viešai paskelbta apie 150. Žinoma, liaudis su-
kūrė kur kas daugiau. Štai tik vienas pavyzdys: žemai-
čiai nuo Veiviržėnų sako: „Barškink čia liežuvį, verčiau 
darbo imkis!“

Puikiai pasakyta. Užuot tauzijus iš tribūnos ar salo-
no, tarpuvartėje tulžį liejus, naudingiau būtų nors men-
ko darbo griebtis. Atsirastų proga prikąsti liežuvį arba 
bent rečiau juo niekus malti.

Akmenė:

Smagi išvyka į pamarį Zuzana Šiurkie-
nė ir Lidija Kazlauskienė 
laiške „Bičiulystei“ papasa-
kojo apie gražių įspūdžių pa-
likusią išvyką. 

Didelis būrys Akmenės 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos narių važiavo į įdomią 
išvyką. Įveikus poros va-
landų kelionę, Klaipėdo-
je mus pasitiko gidė, kuri 
supažindino su uostamies-
čiu. Lėtai riedant autobu-
sui, apžiūrėjome Anikės 
aikštę, senovinius Danės 
krantinės pastatus, nulen-
kėme galvas važiuodami 
pro senąsias vokiečių ka-
pinaites, stebėjome parke 
eksponuojamas akmeni-
nes skulptūras. 

Vėliau mūsų laukė lai-
vas „Venus“, kuriuo plau-
kėme iki jūros vartų, ap-
žiūrėjome didžiulius uos-
te stovinčius laivus ir dir-
bančius aukštus kranus. 
Paklausėme įdomaus gidės 
pasakojimo, po kurio, tei-
singai atsakę į klausimus, 

laimėjome prizų. Norėjo-
si dar ilgai plaukti ir gro-
žėtis jūra. 

Iš Klaipėdos važiavo-
me į Radailių dvarą, kur 
įsikūręs Dinozaurų par-
kas. Stebino ir gąsdino šių 
gyvūnų dydis bei riaumo-
jimas. 

Išvyką tęsėme Plate-
liuose. Susižavėję apžiū-

rėjome Užgavėnių kau-
kių ekspoziciją. Apsilan-
kius Šaltojo karo muzie-
juje, visiems jaudulys su-
spaudė širdį, nesinorėjo 
net kalbėtis.

Grįždami namo stab-
telėjome prie Sedos ežero. 
Čia pamankštinome ko-
jas, aptarėme dienos įspū-
džius, pasigrožėjome sau-

Nors rudenėjantis dan-
gus nepranašavo giedros, 
Pasvalio rajono neįgalių-
jų draugijoje vokalinis an-
samblis ,,Žalsvasis šalti-
nis“ ruošėsi sutikti svečius 
iš Šeduvos. Po netrumpos 
kelionės šeduvius palydė-
jome į Pasvalio dienos už-
imtumo centrą pagyvenu-
siems ir neįgaliesiems, apie 
kurio darbą išsamiai pa-
pasakojo, centro patalpas 
aprodė direktorė Rasa Bei-
norienė. Fojė ir salės sienas 
puošia mūsų aktyvios fo-
tografų būrelio narės Sigi-
tos Letkauskaitės ir jos se-
sers meniški grafikos ir siu-
vinėjimo kryželiu darbai.

Lydimi Pasvalio rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkės Eglės Vegytės sve-
čiai apžiūrėjo Vytauto Di-
džiojo aikštę, vėliau pa-
traukė į Svalios ir Lėvens 
santaką, iš apžvalgos aikš-
telės gėrėjosi puikiais vaiz-
dais, rekonstruojamos baž-
nyčios tvoros fragmentais.

Svetingai mūsų svečius 
sutiko Pasvalio krašto mu-
ziejaus darbuotojai, išsa-
miai ir įdomiai papasako-
jo apie praeitį ir šiandieni-

Pasvalį aplankė bičiuliai iš Šeduvos

Svečiai aplankė Pasvalio krašto muziejų.                                                                         

lėlydžiu. Pavargę, bet lai-
mingi pajudėjome namų 
link. Iš autobuso sklido 
linksmos dainos.

Už nuostabią kelionę 
esame dėkingi Akmenės 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkei Zofijai Šva-
žienei ir Akmenės padali-
nio vadovei Vidai Veigno-
rienei.

 Lietuvos neįgalių-
jų ir pensininkų bendrijos 
prezidentas Antanas Gri-
galis pasidalijo šventės, ku-
rioje atsisveikino su vasara, 
įspūdžiais. 

Lietuvos neįgaliųjų ir 
pensininkų bendrijos na-
riai gerai nusiteikę, pilni 
įspūdžių, buvo susirinkę 
palydėti vasaros. Mūsų 
pamilta vasarėlė jau nori 
pabėgti ir užleisti vietą 
kitam metų laikui – rude-
niui, todėl ir atsirado va-
karonės pavadinimas „Su-

nį krašto gyvenimą. Sve-
čiams didelį įspūdį pali-
ko muziejuje eksponuoja-
mi vertingi istoriją menan-
tys daiktai.

Kartu su šeduviais ap-
silankėme Pasvalio sporto 
mokyklos ,,Pieno žvaigž-
džių“ arenoje“. Čia mus 
maloniai sutiko ir apie mo-
kyklos veiklą pasakojo di-
rektorė Eugenija Butrimie-
nė. Šeduvos miesto neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Roma Pranskietienė, ap-
žiūrėdama baseiną ir neį-
galiesiems vandens proce-
dūromis padedančią nau-

dotis įrangą, apgailesta-
vo, kad Pasvalys gana toli 
nuo Šeduvos – kaip smagu 
būtų čia pabuvoti dažniau.

Pažintį su Pasvalio 
kraštu tęsėme Balsių ma-
lūne. Svečius nustebino 
laikrodžių muziejaus eks-
ponatų gausa bei įvairo-
vė. Grįžę į Pasvalį braidė-
me po vėsa dvelkiančius 
Žalsvojo šaltinio vande-
nis, vėliau gėrėjomės An-
tano Stapulionio surink-
tų girnų muziejaus grožiu.

Draugijoje svečius su 
muzika sutiko vokalinio 
ansamblio,,Žalsvasis šal-

tinis“ kapeliukė ir daini-
ninkai. Prie kavos bei ar-
batos puodelio dalijomės 
kelionės įspūdžiais, darbo 
planais ateičiai. Pritariant 
svečiams suskambo dai-
na apie Pasvalį, kitos me-
lodingos ansamblio atlie-
kamos dainos. Ansamblio 
vadovas Jonas Vaitekūnas 
viešnioms iš Šeduvos įtei-
kė rankdarbių būrelio pa-
gamintų suvenyrinių gė-
lių. Tad iki kito malonaus 
susitikimo su draugijos ir 
likimo bičiuliais.

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr.

Neįgalieji tarė sudie vasarėlei
die, vasarėle“. 

Susirinkę smagiai šo-
kome, dainavome įvai-
rias liaudiškas dainas, žai-
dėme žaidimus. Ant sta-
lo netrūko vaišių iš savo 
soduose užaugintų gėry-
bių. Buvo iš ko pasimoky-
ti ir su kuo pasitarti, pasi-
semti gyvenimiškos patir-
ties. Laikas greitai prabė-
go, šventei pasibaigus dar 
niekam nesinorėjo išeiti, 
atsisveikinti, nes yra susi-
būręs draugiškas, nuošir-
dus kolektyvas. 

Akmenės neįgalieji laive „Venus“.

Šventės dalyviai buvo gerai nusiteikę.                                                                         
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Rašinių konkursas 
„Neįgalusis – savo 
šalies pilietis! (?)“

Atskiromis progomis iš 
aukštų valdžios atstovų, poli-
tikų girdime kalbas apie orų 
senjorų – neįgaliųjų ir pensinin-
kų – gyvenimą. Kaip gi nepri-
tarsi „Bičiulystėje“ spausdinto 
S.Dainytės rašinio „Tiesiu tau 
ranką“ mintims.

Iš tikrųjų mes dažniausiai 
prisimenami tik prieš rinkimus. 
Tikriausiai nebūsime pamiršti 
ir per artėjančias LR Preziden-
to ir Europarlamento rinkimų 
kampanijas.

Buvome ir esame savo šalies 
piliečiai ir patriotai. Kad ir pri-
verstinai, prisidėjome įveikiant 
krizę. Valdžia mūsų neužmiršo 
ir gerokai apkarpė mūsų pen-
sijas. Po didelių diskusijų at-
kurtos mūsų ir taip varganos 
išmokos, bet kaip bus su per 
dvejus metus susidariusia sko-
la? Valdžios atstovai retkarčiais 
apie tai prisimena. Tik nepasa-
ko, kada tai bus padaryta. Būtų 
gerai šią skolą atgauti kuo grei-
čiau, juk ir taip mūsų gretos ma-
žėja, apie realų pensijų padidi-
nimą belieka tik svajoti.

Vis labiau integruojamės į 
ES, norime lygiuotis į pirmi-
ninkaujančias šios sąjungos ša-
lis. Pirmiausia galime lygiuotis 
savo kainomis, kurios auga geo- 
metrine progresija. Gal valdžia 
to ir nejaučia, bet mes, neįgalie-
ji, su tuo susiduriame kasdien ir 
gana skaudžiai.

Prieš kelerius metus bū-
nant Druskininkų sanatorijo-
je man teko pabendrauti su ten 
apsistojusiais rusakalbiais vo-
kiečiais. Pasak vokiečio Valde-
maro, jis čia lankėsi prieš kele-
rius metus, bet štai jo pažįsta-
mas, vokietis pensininkas, kas-
met sanatorijoje apsilanko bent 
kelis kartus. Bepigu jam, anot 
Valdemaro – juk laiko turi į va-
lias. Apie pinigus jis nekalbėjo. 
Atsakiau, kad laiko ir mes turi-
me, stokojame tik lėšų... Prakal-
bus apie pinigus, kurie mums 
lieka, sumokėjus visus mokes-
čius, vokiečiai tik kraipo galvą. 
Jie džiaugiasi mūsų sanatorijose 
teikiamomis sveikatinimo pas-
laugomis, bet kai kurių kainos 
lenkia net vokiškas.

Mes, neįgalieji ir senjorai, 
buriamės į mūsų teisėms ats-
tovaujančias, mūsų užimtumu 
besirūpinančias organizacijas. 
Jų veikla daugiausia nukreipta 
į kultūrinį užimtumą. Turėdami 
vienokių ar kitokių negalių ne-
retai daugiausiai lėšų išleidžia-
me vaistams, tad pramogos lie-
ka nepasiekiamos.

Pagalvoji – jeigu šalies ūkis 
būtų tvarkomas tvarkingai, 
taupiai ir atsakingai, tuomet 
visi galėtume iš tikrųjų jaustis 
savo šalies piliečiais – vertina-
mais, tais, kuriais rūpinama-
si, kuriuos prisimena ne tik per 
rinkimus.

Juozas RASIULIS
Lazdijai

Kada 
gyvensime 

oriai?
dalies, kurioje eksponuojami 
gausūs radiniai, rūmų archi-
tektūrinės raidos maketai, iko-
nografinė medžiaga ir kt. Ra-
teliuose sėdintys ar sunkai ju-
dantys neįgalieji į šias Valdovų 
rūmų erdves patenka pirmuo-
ju muziejaus vidiniame kieme 
įrengtu keltuvu.

Rūmų požemiai – gana sudė-
tinga erdvė, kurioje lankytojams 
atsiveria senųjų rūmų, pilių pa-
matai, sienų fragmentai. Mu-
ziejaus darbuotojai užsimena, 
jog čia nebuvo paprasta įrengti 
lankytojams skirtas ekspozicijas, 
juolab takelius, kuriais einant 
būtų patogu apžiūrėti čia esan-
tį architektūrinį paveldą. Nors 
požemiuose nemažai takelių, 
nuolydžių, tačiau vien jais skir-
tingus ekspozicinės erdvės ly-
gius įveikti nėra paprasta, todėl 
kai kuriose vietose įrengta ir po 
keletą laiptelių. Neįgaliųjų pa-
togumui – šalia jų sumontuoti 
„Puntuko“ keltuvėliai. 

AB „Puntukas“ generalinis 
direktorius Vytautas Zimnic-
kas džiaugiasi, kad glaudžiai 
bendradarbiaujant su muzie-
jaus užsakovais bei rangovais, 
pasirinkta didelę tokių įrengi-
mų gamybos patirtį turinti lietu-
viška įmonė. Valdovų rūmams 
„Puntukas“ sumontavo 4 keltu-
vus. Pasak direktoriaus, įranga 
veikia puikiai, o jeigu prireiks, 
bendrovės meistrai nedelsdami 
pašalins atsiradusius gedimus. 

Kituose muziejaus aukštuo-
se įrengtos ekspozicijos rateliais 
judantiems neįgaliesiems neke-
lia jokių problemų. Liftu galima 
pakilti į bet kurį aukštą ir laisvai 
judėti po rūmų menes. Įrengti ir 
neįgaliesiems pritaikyti sanitari-
niai mazgai.

Laukiama bet kokios 
negalios lankytojų

Iš požemio pakilusių lanky-
tojų laukia reprezentacinės me-
nės su atkurtais istoriniais vėly-
vosios gotikos, renesanso ir anks-
tyvojo baroko reprezentaciniais 
interjerais. Menėse atkurtos au-
tentiškos grindys. Tiesa, dauge-
lyje salių buvusi glazūruota ke-
raminė danga muziejaus lanky-
tojus pasitinka tik didžiojoje me-
nėje, kitur pakloti tik glazūruo-
tų plytelių fragmentai. Valdo-
vų rūmų Edukacijos grupės ad-
ministratorė Vida Kaunienė ne-
slepia, jog prieš atveriant muzie-
jaus sales lankytojams buvo ne-
mažai diskutuota, kaip išaugo-
ti atkurtas menių grindis. Svars-
tyta, ar lankytojams nepasiūlius 
specialaus apavo, kaip daugely-
je pasaulio muziejų. Kol kas šios 
minties atsisakyta. Bent jau pir-
maisiais mėnesiais, kol bus ga-
lima įvertinti, ar iš tiesų gausus 
žmonių srautas nekenkia grindų 
dangai. Galimas draudimas rate-
liais judantiems žmonėms lanky-
tis Valdovų rūmuose, pasak spe-
cialistės, iš viso nebuvo svarsty-
tas, tad neįgaliesiems nerimauti 
dėl to nereikėtų.

V.Kaunienė pasakoja, kad ju-

Šimtametis kultūros ir istorijos paveldas – 
prieš neįgaliųjų akis

dėjimo sutrikimų turintys neįga-
lieji – ne vieninteliai specialiųjų 
poreikių turintys muziejaus lan-
kytojai, čia sulaukiantys ypatin-
go dėmesio. Susidraugauta su Lie-
tuvos šeimų, auginančių kurčius 
ir neprigirdinčius vaikus asocia-
cija „Pagava“, noriai bendrauja-
ma su neįgaliaisiais besirūpinan-
čiais socialiniais centrais, muzieji-
ninkai nemažai laiko skiria ir su-
trikusio intelekto žmonėms. Beje, 
visi neįgalieji į muziejų įleidžiami 
nemokamai. 

Akliesiems rengiama 
speciali ekspozicija 

V.Kaunienė prisimena labai 
sujaudinusį susitikimą su nere-
giais muziejaus lankytojais, pa-
skatinusiais dėmesingiau pasi-
rūpinti šios negalios žmonėmis. 
„Džiaugėmės, kad Valdovų rūmų 
menėse jie galėjo paliesti atkur-
tas krosnis, tapusias tikrais mūsų 
šiuolaikinių meistrų meno kūri-
niais. Renesansiniai kokliai yra 
reljefiniai, jų bangelės labai iš-
kalbingos, galinčios papasako-
ti ištisas istorijas. Aklasis, palie-
tęs tokį koklį, pasakė: „Aš ma-
tau.“ Tai buvo labai jautrus mo-
mentas, – pasakojo V.Kaunienė. – 
Kilo minčių, kaip galėtume su jais 
bendrauti, dar plačiau atverti rū-
muose sukauptus lobius. Paren-
gėme edukacinę programą „Re-
nesansas Lietuvoje: prisiliesk, iš-
girsk, pajausk“, paprašėm Kultū-

ros ministerijos finansinės para-
mos. Ją gavę iki Baltosios lazde-
lės dienos parengsime nedide-
lę ekspoziciją, pritaikytą aklie-
siems bei silpnaregiams: bus 
galima paliesti eksponatus, iš-
girsti pasakojimą apie Renesan-
so epochą, pamatyti ekrane be-
sikeičiančius padidintus vaiz-
dus. Jau turime iškiliuoju būdu 
atspausdintas specialias korte-
les, kuriose pavaizduotas XVI a. 
Lietuvos herbas Vytis, valdovų 
portretai, Brailio raštu atspaus-
dinti užrašai. Ekspoziciją pa-
rengti padeda dizainerė prof. 
Aušra Lisauskienė su savo stu-
dentais bei Dailės akademijos 
kolegomis, konsultuoja Aklų-
jų ir silpnaregių sąjunga, Aklų-
jų biblioteka.“ 

Apie 12 kv.m užimsiančią 
ekspoziciją galės apžiūrėti visi 
ja susidomėję Valdovų rūmų 
lankytojai. Vėliau ji keliaus į 
Aklųjų biblioteką, Kauno aklų-
jų ir silpnaregių ugdymo cen-
trą, kitas vietas, kad neįgalie-
ji galėtų susipažinti su nors ne-
didele dalimi Valdovų rūmuo-
se sukauptų istorinių vertybių.

Akliesiems skirtas projektas 
darniai įsilieja į bendrą eduka-
cinę Valdovų rūmų programą. 
V.Kaunienė aprodė neįgaliųjų, 
ypač vaikų, pamėgtas suveny-
rinių atvirukų, keramikos dirb-
tuvėles, kur muziejaus lankyto-
jai, kurdami vieną ar kitą gami-

nį, iš arčiau susipažįsta su įvai-
riomis technologijomis, sužino 
daugiau įvairių istorinių deta-
lių. „Valdovų rūmų lankytojams 
nieko neduodam ir neparduo-
dam, bet suteikiam galimybę 
patiems pasidaryti suvenyrų at-
minčiai“, – šypsosi V.Kaunienė.

Galimybė pamatyti 
šimtametį paveldą – 
didelis džiaugsmas

Beveik 3 valandas Valdovų 
rūmuose praleidę Vilniaus neį-
galiųjų dienos centro lankytojai 
liko labai patenkinti gauta dva-
sine įkrova. Pirmą kartą čia ap-
silankiusieji patyrė daug įsimin-
tinų įspūdžių. Rateliais judanti 
Svetlana Rybakienė džiaugėsi, 
kad nepaisant visų abejonių Val-
dovų rūmų reikalingumu, jie at-
kuriami, o archeologų, restaura-
torių, įvairių sričių mokslininkų 
dėka galime nukeliauti į jau is-
torija tapusias epochas, sužino-
ti, pajusti, kokioje aplinkoje gy-
veno, dirbo, ilsėjosi mūsų didie-
ji kunigaikščiai. Tokie potyriai 
praturtina dvasiškai, pažadina 
pasididžiavimą savo kraštu, jo 
istorija. Pasak neįgaliuosius į 
ekskursiją jau nebe pirmą kar-
tą subūrusios Vilniaus neįgalių-
jų dienos centro socialinės dar-
buotojos Rūtos Čepienės, žmo-
nės iš Valdovų rūmų išeina pa-
kylėti, norintys dar daugiau su-
žinoti, patirti.

Į muziejų jau 9-erius metus 
neįgaliojo vežimėlyje sėdintį 
Saulių Cibulską atlydėjusi žmo-
na Ilona taip pat neslėpė džiu-
gesio dėl vis palankesnio visuo-
menės požiūrio į neįgaliuosius, 
jų poreikius. Iki vyro ligos jiedu 
buvo aplankę daugelį muziejų 
(Trakų pilį, Arkikatedros pože-
mius ir kt.), kurių durys likimo 
bičiuliams vis dar tebėra užda-
ros. Puikus Valdovų rūmų pri-
taikymas judėjimų problemų 
turintiems žmonėms – iš tiesų 
didelis džiaugsmas, padedan-
tis pasijusti visaverčiu žmogu-
mi, kuriam rūpi ne tik materia-
linės, bet ir dvasinės vertybės. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Neįgalūs lankytojai susidomėję klausėsi gidės pasakojimo.

Požeminėje dalyje įrengti keturi keltuvai.
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Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Psichologo
patarimai

Sveikatos draudimą garantuoja ir  
30 metų darbo stažas

tos draudimo fondo biudžeto lė-
šomis), to nežinodami dažnai jie 
registruojasi darbo biržoje, moka 
privalomojo sveikatos draudimo 
įmokas patys ar ieško kitų būdų 
tapti draustais. 

Kaip teigia Panevėžio TLK 
Gyventojų aptarnavimo skyriaus 
vedėja Sigita Paulauskienė, be 
reikalo sumokėjus privalomojo 
sveikatos draudimo įmokas, jas 
galima susigrąžinti deklaruojant 
pajamas Valstybinei mokesčių 
inspekcijai (VMI), tačiau tai – pa-
pildomas rūpestis, kurio, žinant 
apie draustumą, galima išvengti. 

S.Paulauskienė akcentuo-
ja: savaime draudimas valsty-
bės lėšomis tiems, kurie turi 30 
metų darbo stažą, neįsigalioja. 

Gyventojai, įgiję tokį stažą, turi 
kreiptis į „Sodrą“, kad ši įstaiga 
asmens turimą stažą apskaičiuo-
tų ir duomenis pateiktų ligonių 
kasai. Kreipiantis į „Sodrą“ reikia 
pateikti dokumentus, įrodančius 
iki 1994 m. sausio 1 d. įgytą sta-
žą (darbo knygeles, karinį bilie-
tą ir kt.). Dokumentų apie stažą 
po 1994 m. sausio 1 d. pateikti ne-
reikia, kadangi visų apdraustųjų 
duomenys po šios datos yra sau-
gomi „Sodroje“. 

Specialistė pabrėžia, kad pri-
valomojo sveikatos draudimo 
įmokų mokėti nereikia tik ne-
dirbantiems asmenims, turin-
tiems „Sodros“ patvirtintą 30 
metų darbo stažą. Jei šį stažą tu-
rintys asmenys vis dar dirba arba 

po kurio laiko įsidarbina, įregis-
truoja savarankišką veiklą, pri-
valomojo sveikatos draudimo 
įmokos atskaitomos iš atlygini-
mo arba mokamos savarankiš-
kai nuo kiekvienos veiklos pa-
jamų. Tiesa, „Sodrai“ apskaičia-
vus, kad asmuo turi įstatymų nu-
statytą būtinąjį valstybinio socia-
linio pensijų draudimo stažą se-
natvės pensijai gauti ir šią infor-
maciją pateikus ligonių kasai, ne 
visą mėnesį pagal verslo liudiji-
mą dirbantys asmenys, kaip ir 
bet kuriai kitai apdraustųjų kate-
gorijai priklausantieji, su draus-
tumu įgyja teisę sveikatos drau-
dimo įmokas mokėti tik už tas 
dienas, kuriomis įsigyjamas vers-
lo liudijimas. 

Gyventojams svarbu žinoti ir 
tai, kad draustumą dėl stažo įgiję 
asmenys, dirbantys pagal verslo 
liudijimą arba vykdantys kitą sa-
varankišką veiklą turi teisę svei-
katos draudimo įmokas mokė-
ti ne kas mėnesį, bet vieną kartą 
pasibaigus kalendoriniams me-
tams iki metinės pajamų dekla-
racijos pateikimo VMI termino 
paskutinės dienos. 

Visiems savarankiškai mo-
kantiesiems privalomojo sveika-
tos draudimo įmokas primena-
me, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. 
padidėjus minimaliai mėnesinei 
algai yra pasikeitusios ir priva-
lomojo sveikatos draudimo įmo-
kos. Šiuo metu mokantieji sava-
rankiškai kas mėnesį turi mokė-
ti 90 Lt dydžio įmoką, išskyrus 
žemės naudotojus, turinčius 2 ir 
mažiau ekonominio dydžio vie-
netų žemės ūkio valdą – jų mo-
kama suma yra 30 Lt. 

Panevėžio teritorinės li-
gonių kasos (TLK) Gyven-
tojų aptarnavimo sky-
riaus specialistai pastebi: 
nemaža dalis gyvento-
jų nežino, kad įstatymų 
nustatytą 30 metų būti-
nąjį valstybinio socialinio 
pensijų draudimo stažą 
senatvės pensijai gauti 
turintys nedirbantys dar-
bingo amžiaus asmenys 
yra draudžiami privalo-
muoju sveikatos draudi-
mu valstybės lėšomis. 

Nors tokie asmenys, laikinai 
netekę darbo ar ilgiau negalėda-
mi jo rasti, turi teisę gydytis ne-
mokamai (Privalomojo sveika-

Ligos pagal 
nuopelnus

Baimė, nerimastingumas, 
pesimizmas, nesugebėjimas 
džiaugtis gyvenimu ne tik truk-
do pasveikti, bet ir gali apsun-
kinti ligą.

Mokslininkai sutaria, kad vie-
na iš onkologinių ligų priežasčių 
yra stresas. Stresinės situacijos 
nualina organizmą ir jis nebepa-
jėgia priešintis ligoms. Poznanės 
medicinos instituto mokslininkai 
nustatė, kad dėl streso į organiz-
mą išsiskiriantys hormonai labai 
paspartina vėžinių ląstelių dau-
ginimąsi. Dėl streso kraujyje atsi-
randa baltymo, skatinančio krau-
jo krešėjimą. Atsiradę krešuliai su-
trikdo kraujo apytaką. 

Emocijas tyrinėjantys psi-
chologai pastebėjo, kad bai-
mė – nuolatinė visų ligų paly-
dovė. Ji pavojingesnė sveikatai 
už persivalgymą ar pasyvų rūky-
mą. Jos kamuojamas žmogus re-
tai būna patenkintas asmeniniu 
gyvenimu.

Piktus žmones ir pesimistus 
dažniau užklumpa Parkinsono 
liga, migrena. Jie dažniau nei kiti 
suserga skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opalige, cukralige, daž-
niau būna nutukę.

Pyktis kenkia ne tik grožiui. 
JAV apie 20 proc. gyventojų kitų 
atžvilgiu nusiteikę taip priešiškai, 
kad tai kelia pavojų jų sveikatai. 
Nuolat jaučiant pyktį ir agresiją 
5 kartus padidėja rizika susirgti 
sunkiomis širdies ligomis, ypač 
miokardo infarktu. Įsitempia ne 
tik raumenys, pakyla kraujospū-
dis, padažnėja kvėpavimas, pa-
didėja prakaitavimas.

Pyktis, anot Horacijaus, toji 
trumpa beprotystė, – neigiamos 
emocijos, todėl reikėtų jo veng-
ti – nepykti pačiam ir netapti pyk-
čio objektu.

Įrodyta, kad linksmuoliai, hu-
moristai neretai gyvena ilgai ir 
būna sveiki. Net ir garbaus am-
žiaus jie užkrečia aplinkinius gera 
nuotaika.

Juokas stiprina imuninę sis-
temą, sumažina streso hormonų.

Tie, kuriems nepristinga gero 
ūpo, kurie per gyvenimą žings-
niuoja su šypsena, sugeba pasi-
šaipyti iš savo trūkumų, serga re-
čiau ir gyvena ilgiau negu grau-
dulingieji pesimistai.

Pagal E.Čekuolienės knygą „Psichologijos 
žiupsnis ant kasdienybės“ parengė

Janina OŽALINSKAItĖ

rėjo įvertinti savo sveikatą kaip 
puikią, gerą, patenkinamą arba 
blogą. Visi tiriamieji buvo maž-
daug tokios pačios sveikatos bū-
klės. Per 7-erius metus numirė 3 
kartus daugiau tų pacientų, ku-
rie tikėjo, kad jų sveikata bloga.

Ryšys tarp emocinės savi-
jautos ir vėžio pastebėtas dau-
giau nei prieš 2 tūkst. metų. Dar 
II a. antikos medikas ir filosofas 
K.Galenas atkreipė dėmesį į tai, 
kad gyvenimu patenkintos mo-
terys vėžiu suserga rečiau negu 
nusivylusios gyvenimu.

JAV mokslininkai išsiaiški-
no, kad pozityvus mąstymas turi 
daug didesnę įtaką ilgaamžišku-
mui negu sportas, žalingų įpro-
čių atsisakymas ar žemas choles-
terolio kiekis. Jeilio universiteto 
specialistų atlikti tyrimai įrodė, 
kad gyvenimu besidžiaugiantys 
žmonės gyvena vidutiniškai 7,6 
metais ilgiau negu negatyviai nu-
siteikusieji.

„Gyvenimas yra toks, kokį 
jį suformuoja mūsų mintys“, – 
sakė Markas Aurelijus. Norint 
būti sveikam, reikia stengtis būti 
optimistui. Pastebėta, kad gyve-
nimu besidžiaugiantys sangvini-
kai mažiau linkę susirgti onkolo-
ginėmis ligomis negu melancho-
likai. Optimistai daug greičiau 
sveiksta po operacijų.

Amerikiečių tyrimai parodė, 
kad maždaug 30 proc. sunkiai 
sergančiųjų vėžiu, nepaisant gy-
dytojų prognozių, visgi pavyks-
ta pasveikti. Paaiškėjo, kad vi-
siems šiems nugalėtojams buvo 
būdingi du dalykai – mokėjimas 
džiaugtis gyvenimu ir tikslo tu-
rėjimas.

Otas fon Bismarkas, pirma-
sis Vokietijos imperijos kancleris, 
pramintas „plieniniu kancleriu“, 
nuolat sirgdavo kokia nors liga. 
Sirgo jis ir vėžiu. Kiekvieną kar-
tą kancleris konsultuodavosi su 
gydytojais ir paprastai darydavo 
tai, ką šie griežtai uždrausdavo. 
Suvalgydavo po kilogramą mė-
sos kasdien ir gerdavo daugiau 
nei įprasta. Sakydavo, kad save 
gerbiantis žmogus neturi teisės 
numirti, kol per savo gyvenimą 
neišgers 5 tūkst. butelių šampa-
no. O.fon Bismarkas numirė bū-
damas 83-ejų metų, išgėręs bū-
tent tiek butelių šampano, kiek, 

Noras gyventi stipresnis už ligą
jo manymu, ir turi išgerti save 
gerbiantis žmogus.

Baimė gali pribaigti 
anksčiau nei liga

Gydytojams gerai žinomas 
paradoksas – ateina sportiškos iš-
vaizdos jaunas vyras, jam diagno-
zuojamas vėžys ir žmogus „su-
nyksta“ per pusmetį, o kitas visą 
gyvenimą dejuoja, vis ką nors gy-
dosi ir gyvena iki gilios senatvės, 
išvengdamas pažinties su onko-
logais. Tai paaiškinti galima tuo, 
kad už kovą su įvairiais „negala-
vimais“ atsakingi visiškai skirtin-
gi gynybiniai mechanizmai.

Vis dažniau medikai kalba 
apie tai, kad vėžinę ląstelę rei-
kia ne sunaikinti, nes ji transfor-
muojasi iš normalios, o sugrąžin-
ti jai normalų funkcionavimą. Su-
sigrąžinti normalią organizmo 
energetiką gana sunku, tačiau 
įmanoma. Pirmiausia būtina iš-
sivaduoti iš paralyžiuojančio bai-
mės jausmo. Baimė – tai energijos 
praradimas. Dažniausiai žmonės 
turi labai mažai žinių apie onko-
loginę ligą, tačiau sklando daugy-
bė mitų ir prietarų. O viskas, kas 
yra nežinoma, kelia baimę. Kyla 
klausimas, kaip ją įveikti. Onko-
logai žino: dažniau priešą nuga-
li tas, kuris jį pažįsta, sužino apie 
keliamą pavojų ir padeda gydy-
tojui. Ne bejėgiškai laukia, tikė-
damasis Dievo ir onkologo ma-
lonės, o kovoja, ieško, pasitelkia 
savo protą, valią ir siekį laimėti. 
Tik tokiu atveju dingsta pasmerk-
tumo jausmas. Tai vienintelis ke-
lias – kitaip baimė sunaikins žmo-
gų anksčiau nei pati liga.

Liga – sielos šauksmas
Kas yra liga? Tai mūsų or-

ganizmo šauksmas, kad kažkas 
yra ne taip. Organizmas ir psi-
chika, kūnas ir siela yra neats-
kiriami. Tai nedalomas viene-
tas. Jeigu mes ne gyvename, o 
egzistuojame, nors esame verti 
gyventi, mūsų siela nori pasa-
kyti tai visais įmanomais būdais. 
Kiekvienas žmogus gali įveik-
ti savo ligą – tai užkoduota mu-
myse. Niekam ne paslaptis, kad 
mes išnaudojame tik labai mažą 
dalį savo smegenų potencialo. Ir 
tos galimybės, kurių neišnaudo-
jame, yra beribės. Tą patvirtina 

mokslininkai. Tai faktas.
Vėžys liudija apie tai, kad 

kažkada žmogaus gyvenime ne-
buvo išspręstos kokio nors psi-
chologinės problemos, kaupėsi 
neigiami jausmai ir emocijos. Su-
sidūrus su krizine situacija (sky-
rybos, netektis, atleidimas iš dar-
bo ir pan.) ir veikiant ilgalaikiam 
stresui, visa neigiama patirtis „iš-
plaukė į paviršių“. Tai paskatino 
depresines nuotaikas, kurios sil-
pnino imuninę organizmo siste-
mą. Imuninė sistema patyrė per-
krovas, apsunkindama atskirų 
organų ir sistemų darbą, pama-
žu mažindama gyvybinių jėgų 
resursus ir sukurdama sąlygas at-
sirasti vėžinėms ląstelėms.

Trumpai tariant, negatyvi 
energija kaupiasi pasąmonės lyg- 
menyje ir, esant krizinėms situa-
cijoms, prasiveržia į paviršių so-
matinių ligų pavidalu kaip reika-
lavimas išsispręsti savo proble-
mas psichikos lygmenyje.

Juokas gydo
Gelotologijos mokslas tiria 

juoko poveikį sveikatai. Pasirodo, 
juokas gali normalizuoti kraujo-
takos sistemą, endokrininės sis-
temos procesus ir netgi pagerinti 
kraujo sudėtį. Pateiksiu pavyzdį 
apie amerikietį psichologą Nor-
maną Kazinsą, kuris į medicinos 
istoriją įėjo kaip žmogus, „prajuo-
kinęs mirtį“. Normanui buvo dia-
gnozuota labai reta ir sunki kau-
lų liga – kolagenozė. Psichologas 
išgyveno baisius skausmus, gy-
dytojai skėsčiojo rankomis, arti-
mieji jį „palaidojo“. N.Kazinsas 
nusprendė išbandyti juoko tera-
piją. Jis nusipirko pačių juokin-
giausių komedijų ir ištisas dienas 
sėdėjo prie televizoriaus. Po mė-
nesio tyrimai parodė, kad uždegi-
minis procesas faktiškai baigėsi.

Kai kurie medikai mano, kad 
juokas skatina hormono endor-
fino gaminimąsi kraujyje, kuris 
pasižymi skausmą malšinančio-
mis savybėmis. Jie tvirtina, kad 
imuninės sistemos reakcija į ligą 
yra tiesiogiai atvirkščia reakcijai 
į stresą. Ir iš tiesų – mėgėjai pasi-
juokti serga rečiau. O japonai įsi-
tikinę, kad šypsena tirpdo netgi 
cukrų... kraujyje.

Laura BRAtIKAItĖ–
ČEKANAUSKIENĖ

Psichologė

Kad galima įsikalbėti ligą – 
žino kiekvienas. Tačiau 

ar galima įsikalbėti sveikatą? 
Psichologai įsitikinę, kad taip. 
Tam pritaria ir fiziologai: bet ko-
kie veiksmai, nukreipti į sveika-
tos išsaugojimą ar gerinimą, pro-
gramuoja galvos smegenis išgy-
ti ir sukuria laukiamų rezultatų 
schemą. Kiekviename organizme 
yra gyvenimo ir atsistatymo pro-
grama, tačiau yra ir naikinimo, 
mirimo programa. Gilus įsitiki-
nimas, kad artėja neišvengiama 
pabaiga, įjungia „mirties progra-
mą“. Ir atvirkščiai – tvirtas tikė-
jimas pasveikimu, psichologinis 
ligos ignoravimas palaiko „gy-
venimo programą“ ir liga, kad ir 
kokia sunki bebūtų, atsitraukia.

Pateiksiu „gyvenimo pro-
gramos“ pavyzdį. Rusų rašyto-
jo, publicisto, politinio veikėjo 
A.I.Solženicino biografijoje mi-
nimas stebuklingas išgijimas nuo 
sunkiausios formos onkologinės 
ligos. Savo knygoje „Vėžio kor-
pusas“ A.I.Solženicinas rašė, kad 
pagrindinis veikėjas, kurio pro-
totipu jis pats ir buvo, gydymo 
metu kiekvienai vėžinei ląstelei 
įteiginėjo, kad ji naikinasi, nyks-
ta ir galiausiai pradingsta. Rei-
kia pastebėti, kad IV stadijos vė-
žys rašytojui buvo diagnozuotas 
einant 34-uosius metus. Tada jis 
kalėjo lageryje, tad rašytojui ne-
buvo prieinamas joks medicini-
nis gydymas. Tik savo noru pa-
sveikti bei valios pastangomis 
A.I.Solženicinas sugebėjo įveikti 
ligą. Ir per visą gyvenimą, o gy-
veno jis iki 80-ies metų, liga ne-
atsinaujino!

Optimistai serga rečiau
Epidemiologai atliko daug 

tyrimų, kurių metu tiriamieji tu-
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Tinklalapyje www.siauliaiplius.lt rašoma apie Šiauliuose neįgalie-
siems iškilusius sunkumus, kai buvo įvesta nauja įlipimo į marš-
rutinius autobusus tvarka. 

Tėvai su kūdikiais vežimėlyje 
ir neįgalieji sako, kad nauja įlipi-
mo ir išlipimo iš miesto maršru-
tinių autobusų tvarka, kai atida-
romos tik priekinės durys, nėra 
gera. Regėjimo negalią turintys 
žmonės Šiauliuose kreipėsi į ke-
leivius pervežančią bendrovę 
„Busturas“, kad miesto maršruti-
niuose autobusuose netoli antrų-
jų durų būtų įrengti papildomi 
komposteriai, taip pat kad jiems 
būtų atidaromos vidurinės au-
tobusų durys. „Busturas“ tenki-
no jų prašymą. Kilo kita proble-
ma – per vidurines duris įlipus į 
autobusą, reikia brautis į priekį, 
kad galėtum pažymėti bilietą. Tai 
nepatogu ne tik akliesiems, bet ir 
sėdinčiajam neįgaliojo vežimėly-
je ar tėvams su kūdikiais.

Ypač sunku neregiams, ku-

riems sudėtinga orientuotis 
aplinkoje. Jie sako, kad vasarą 
mažiau problemų pasižymėti bi-
lietą, tačiau rudenį, kai autobusai 
pilni moksleivių ir studentų, pro-
blemų gali kilti.

UAB „Busturas“ generali-
nis direktorius Tomas Bielins-
kas sako, kad autobuso vidury-
je komposterio neplanuojama 
įrengti, nes tai būtų papildomos 
materialinės išlaidos. Kita prie-
žastis – tikimasi, kad po pus-
mečio pradės veikti elektroninis 
bilietas. Tada bus keičiami visi 
komposteriai.

Šiauliuose gyvena apie 300 
neregių. Jie prašo vairuotojų ati-
dumo ir keleivių tolerancijos, nes 
dažnai žmonės paklausti net ne-
atsako, kelinto maršruto autobu-
sas atvažiavo.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Neįgalieji atsidūrė naujos 
tvarkos spąstuose

„Sekundės“ laikraštyje išspausdintame Linos Dranseikaitės 
straipsnyje rašoma, kokius sunkumus patiria neįgalieji, norėda-
mi patekti į Panevėžio ligoninės priėmimo skyrių. 

Į gydymo įstaigas –  
per barjerus

(atkelta iš 1 psl.)

Negalia – ne kliūtis visaver-
čiam gyvenimui. Tačiau tokie ir 
panašūs skambūs šūkiai kartais 
tėra tik tušti žodžiai. Tuo įsitiki-
no panevėžietė Lina Žebraus-
kienė. Sunkiai vaikštanti mote-
ris piktinosi, kad net Panevėžio 
ligoninės priėmimo skyrius, re-
konstruotas pagal naujausius rei-
kalavimus, negali užtikrinti, jog 
neįgalieji pasiektų medicinos įs-
taigą. L.Žebrauskienė pasakojo, 
kad netikėtai užklupus ligai, ji 
jau dešimtmetį beveik neišeina 
iš namų. Vienintelis panevėžie-
tės maršrutas – iki gydymo įstai-
gos, tačiau kiekviena tokia kelio-
nė yra tikra kančia, nes pagrindi-
nes Panevėžio miesto gydymo įs-
taigas ji gali pasiekti tik įveikusi 
tam tikrą kliūčių ruožą.

L.Žebrauskienė, atvykusi į 
Panevėžio ligoninės priėmimo 
skyrių, nustebo, kad taksi auto-
mobilis ją paleido prie gatvės, 
nes kelią į skyrių užtvėrė užkar-
da, sustatyti kelio ženklai rodė, 
kad toliau gali važiuoti tik grei-
tosios pagalbos automobiliai. 
Įveikti atstumą nuo gatvės iki 
skyriaus durų sveikam žmogui – 
vieni juokai, tačiau sėdinčiam ra-
tukuose ar einančiam tik pasi-
ramsčiuojant lazdomis – sunkiai 
įveikiama užduotis. 

„Esu pirmos grupės invalidė, 
sunkiai vaikštau, tai kaip man 
nueiti nuo užkardų iki durų. Vie-
nintelė išeitis – kviestis greitąją. 
O kaip grįžti namo – taksi reikia 
laukti prie užkardos, o ten – jo-
kių suoliukų“, – priekaištus žėrė 
L.Žebrauskienė. Moteris pasako-
jo, kad jos likimo draugė taksi au-
tomobilio laukė apie keturiasde-
šimt minučių sėdėdama ant šali-
gatvio – atsisėsti nėra kur, o paė-
jėti toliau neturėjo jėgų. 

Sunkumų neįgaliesiems kyla 
norint pasiekti ne tik Panevėžio 

ligoninę, bet ir miesto polikliniką 
– speciali nuovaža neįgaliesiems 
įrengta tik iš Nemuno gatvės pu-
sės, o iš Statybininkų gatvės įva-
žiavimai yra gerokai per statūs ir 
sustatyti metaliniai strypai.

Panevėžio žmonių su ne-
galia sąjungos pirmininkė 
R.Novikienė „Sekundei“ teigė, 
kad kol kas niekas nesiskundė, 
jog negali patekti į priėmimo 
skyrių – tereikia paprašyti budė-
tojo prie užkardos ir jis įleidžia. 
Tačiau ji atkreipė dėmesį, kad 
neįgaliesiems pasiekti gydymo 
įstaigas išties sunku. Miesto po-
liklinikoje esanti nuovaža gana 
stati, be kito žmogaus pagalbos ją 
įveikti ne kiekvienam pavyksta.   

„Situacija po truputį keičiasi 
į gera, tačiau dar daug kur rei-
kėtų pokyčių. Pavyzdžiui, Ne-
muno poliklinikoje pacientams 
skirtas liftas yra per siauras ne-
įgaliojo vežimėliui. Įstaiga siū-
lo persėsti į jų, siauresnį, tačiau 
ne visi gali tai padaryti, kita ver-
tus, kodėl žmogus turi naudotis 
svetimu daiktu“, – klausė Pane-
vėžio žmonių su negalia sąjun-
gos pirmininkė. 

R.Novikienės teigimu, įstai-
gos personalo liftas gerokai pla-
tesnis, tačiau juo pacientams 
naudotis negalima. Dar dides-
nė problema yra patekti į Fizi-
nės medicinos ir reabilitacijos 
centrą. Vienintelis kelias – laip-
tai, nes liftas rakinamas, bet kaip 
jais užlipti sunkiai vaikštančiam 
ar visai nevaikštančiam žmogui, 
neaišku.

Panevėžio miesto poliklini-
kos pavaduotoja medicinai Dan-
guolė Matulienė teigė, kad po-
liklinikos pastatas projektuotas 
prieš kelis dešimtmečius. No-
rint jį pritaikyti neįgaliesiems ir 
įrengti naujas lifto šachtas reikė-
tų didžiulių investicijų.  

Nuo gegužės mėnesio sos-
tinės Vingio parke vykstančios 
nemokamos šiaurietiškojo ėjimo 
pamokos sulaukė didelio vilnie-
čių dėmesio. 

„Sveikas miestas“ drauge su 
Vilniaus neįgaliųjų dienos centru 
pasirūpino, kad šio centro lanky-
tojai taip pat sudalyvautų treni-
ruotėje bei patys įsitikintų, kad 
šiaurietiškas ėjimas yra ne tik pui-
kus laisvalaikio praleidimo bū-
das, tačiau taip pat ir labai nau-
dingas sveikatai. „Sveiko miesto“ 
autobusiuku į Vingio parką at-
vežtus Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centro lankytojus pasitiko profe-

padeda dirbti kompiuteriu, bet 
ir prižiūri mane, kol namuose 
nėra tėvelių.

Universitete ne kartą teko 
įrodinėti, kad aš esu tokia pati 
studentė ir netgi, kaip daug kas 
sako, labiau viskuo besidomin-
ti negu kiti. Pasitaikė atvejų, kai 
nesulaukdavau informacijos, ką 
reikėtų mokytis, negaudavau 
užduočių. Išgirdau ir pareiški-
mų, kad dėstytoja nežino, kaip 
su manimi dirbti. Tuomet gelbė-
jo mano užsispyrimas. Sau sa-
kydavau: „Aš įrodysiu, kad ga-
liu. Man sudarė sąlygas moky-
tis, leido studijuoti universitete, 
todėl aš kovosiu.“ Žinoma, buvo 
dėstytojų, kurie gyrė, skatino, pa-
laikė, ragino studijuoti magis-
trantūroje. Puiki dėstytoja Vita-
lija Truskauskaitė tikėjo manimi 
ir pritarė mano norui studijuoti 
gretutines studijas, o tą sėkmin-
gai ir darau. Buvo dėstytojų, ku-
rie kiekvieną savaitę atvykdavo į 
namus vesti paskaitų. Dabar ma-
nau, kad visi sunkumai – į nau-
dą, kadangi jie užgrūdina, o įvei-
kęs juos įgauni dar daugiau pasi-
tikėjimo savimi, auga savivertė. 

– Ką jums davė universite-
tas ir ką patartumėte kitiems 
negalią turintiesiems, manan-
tiems, kad jiems būtų per sun-
ku studijuoti?

– Studijos – tai didžiulis lan-
gas į pasaulį, pro kurį privalu 
žvelgti. Neįgaliam žmogui tie-
siog būtina savirealizacija. An-
traip jis pasmerktas liūdesiui, pe-
simizmui, į kurį nugrimzti taip 
paprasta. Jeigu tik turi noro, nie-
ko nėra neįmanoma. Kartais vis-
kas pakrypsta netikėta linkme, 
tačiau užsidarius durims, visuo-
met atsiveria langas. Tereikia tik 
pasiryžti pažvelgti. 

Žinau, kad visi šie žodžiai 
apie galimybes atrodo tušti. Man 
ir pačiai skaitant spaudą pasako-
jimai apie laimės istorijas rodosi 
iš kito pasaulio. Kiekvieno gy-
venimas yra unikalus, savitas, 
skirtingas. Kas tinka man, nebū-
tinai tiks kitam. Žinau tik viena 
– negalima nieko neveikti ir už-
sisklęsti. 

– Atrodo, kad niekada ne-
nuleidžiate rankų. Kas palaiko 
Jūsų norą siekti užsibrėžto tiks-

lo? Juk dažnai kur kas lengves-
nę negalią turintieji pasiduo-
da, sako negalintys šio ar ano...

– Mane palaiko greičiausiai 
tai, kad esu gimusi ožkos me-
tais. Man netrūksta užsispyri-
mo, be to, labai džiugu sau ir ki-
tiems įrodyti, jog aš esu visaver-
tis žmogus, galintis ne mažiau 
negu kiti. Žinoma, turiu puikius 
tėvelius, nuostabų brolį ir dau-
gybę mane mylinčių bei man 
padedančių žmonių. Jie manim 
tiki, skatina, palaiko ir, svarbiau-
sia – leidžia gyventi, kiek įma-
noma, savarankiškai. Tai sutei-
kia pasitikėjimo savimi.  

– Išleidote jau ne vieną savo 
kūrybos knygą. Kas jums yra 
kūryba? Kada ir kaip pradėjo-
te kurti?

– Kūryba – mano gyvenimas. 
Jeigu negalėčiau kurti ir dalin-
tis kūryba su pasauliu, tai yra 
išleisti knygelių, rašyčiau, kaip 

venti viltis.“ Kažkaip sujaudino.

– Kaip supratau iš vaizde-
lių, kuriuos pavyko rasti inter-
nete, kuriatės savo pasaulį iš 
detalių, iš kasdienybės blyks-
telėjimų. Kas jus įkvepia, pa-
kylėja? 

– Labiausiai įkvepia bendra-
vimas. Turiu nuostabią draugę 
Almantę Šimkuvienę. Ji – bu-
vusi mano lietuvių kalbos mo-
kytoja, kuri ir paskatino rinktis 
lietuvių kalbos studijas (aišku, 
pasirinkimui pritarė visi aplin-
kiniai, suprasdami, kad tai ge-
riausias būdas man realizuoti 
save). Ši draugė man leidžia pa-
žinti daug pasaulio, patirti tai, 
kas man, bent jau kol kas, ne-
pasiekiama. Be galo puiku su ja 
aptarti skaitytas knygas, žiūrė-
tus filmus.

Kadangi, kaip minėjau, aš 
beveik visą laiką guliu lovoje, 
būnu namuose, todėl man la-
bai reikia pasakojimų, kas kur 
buvo, ką matė, ką patyrė. Žmo-
nės yra kaip saitai, siejantys 
mane su aplinka. Taip pat labai 
daug skaitau. Vienas mylimiau-
siu rašytojų – Paulo Coelho. Jo 
knygos skatina tikėti, kad žmo-
gaus galimybės yra beribės, kad 
pasaulis paremtas meile. Tai op-
timizmo šaltinis, dvasinės ramy-
bės versmė. 

Tiesa, dievinu akimirkas prie 
balintos kavos puodelio ir šoko-
ladinio saldainio. Tačiau priva-
lu arba gera knyga, arba puiki 
draugija šalia.  

– Kaip jūs manote, kas žmo-
gaus gyvenimui suteikia pras-
mę? Ar netrikdo dabartinis gro-
žio ir „sėkmės“ kultas? Koks 
žmogus Jums atrodo laimin-
gas? 

– Kaip jau minėjau, svarbiau-
sia realizuoti save. Grožis ir sėk- 
mė yra puiku, visi to siekiame. 
Aš pati esu laimingas žmogus. 
Savo gyvenime nieko nenorė-
čiau keisti. Na, nebent svajoju 
turėti daugiau laiko, bet laiko 
kaip tokio reiškinio nėra. Vis-
kas – mūsų pasirinkimas. Tad 
tereikia išmokti teisingai susi-
dėlioti prioritetus. Aš save pa-
teikiu kaip laimingo žmogaus 
pavyzdį. 

Kalbėjosi 

Aurelija BABINSKIENĖ
Asmeninio albumo nuotr. 

Savo gyvenime nieko 
nenorėčiau keisti 

Išbandė šiaurietiškąjį ėjimą
sionalus instruktorius Valdema-
ras Chorostinas, atstovaujantis 
„Nordic Walking Style“ šiaurie-
tiškojo ėjimo mokyklai. Naujieji 
treniruotės dalyviai drauge su vi-
sais pasimankštino bei iš profesi-
onalaus trenerio išgirdo naudin-
gos informacijos apie tai, kaip su-
stiprinti savo sveikatą esant nega-
liai pasitelkiant šiaurietiškojo ėji-
mo techniką. 

Visi naujieji lankytojai sakė ti-
krai nesitikėję, kad su šiaurietiš-
komis lazdomis gali eiti kiekvie-
nas, net ir turintis rimtų sveika-
tos sutrikimų.

Kad šiaurietiškasis ėjimas 

tampa madingas Vilniuje, tai ga-
lima pastebėti – sostinės gatvėse 
bei parkeliuose vis dažniau ga-
lima sutikti šio sporto aistruo-
lių, jau, matyt, žinančių ir įver-
tinusių šiaurietiškojo ėjimo nau-
dą bei įtraukusių šį užsiėmimą į 
savo kasdieninę veiklą.

„Sveikas miestas“ taip pat pri-
mena, kad kiekvienas, norintis 
išbandyti šiaurietišką ėjimą, yra 
laukiamas pirmadieniais ir tre-
čiadieniais 18.30 val. prie Vingio 
parke esančios estrados „DNB 
Šiaurietiškojo ėjimo klubo“ pa-
mokose.

„Bičiulystės“ inf.

Elvina Baužaitė mokosi gulėdama 
lovoje.

sakoma, į stalčių, – žlugčiau kaip 
asmenybė. Juk visi klausiame, 
kokia gyvenimo prasmė, kodėl 
gyvename... Aš gyvenu, bent da-
bar taip manau, kad mano kūry-
ba suteiktų žmonių sieloms švie-
sos. Nežinau, kiek tai išsipildo, 
bet aš stengiuosi ir pasižadu to-
liau stengtis tobulėti. 

Kurti pradėjau 2006 m. va-
sarą, išgirdusi „Kelias į žvaigž-
des“ dalyvės Vilijos Matačiūnai-
tės atliekamą savos kūrybos dai-
ną. Dar dabar atsimenu eilutes: 
„Kenčiančio vaiko mažutė širdis 
/ Amžiams pasmerkta ten gy-

2013 m. rugsėjo 5–11 d., Nr. 35 (1154), „Bičiulystė“5 psl.



PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 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 9 d. 
9.00 Kobra 11 (19) (kart.) N-7.. 

10.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 11.00 Lietuva gali. Verslo do-
kumentika (kart.). 12.00 Namelis preri-
jose (133). 13.00 Savaitė (kart.). 13.30 
Pasaulio panorama (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 15.50 Viena byla dviem 
(6) N-7. 17.00 Kobra 11 (20) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 19.00 
Premjera. Rojus Lietuvoj (5). 19.30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Per-
las. 20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio 
centre. 21.30 Teisė žinoti. Pertrauko-
je – 22.00 Perlas. 22.30 Vakaro ži-
nios. 23.00 Dokumentinio kino vaka-
ras. Lobotomija. Baltarusija, 2011 m. 
0.00 Viena byla dviem (6) (kart.) N-7. 
1.15 Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, rugsėjo 10 d. 
9.00 Kobra 11 (20) (kart.) N-7. 

10.00 Muzikinis projektas „Auksinis 
balsas“ (kart.). 12.00 Namelis preri-
jose (134). 13.00 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 13.55, 14.10 Laba 
diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 
15.50 Viena byla dviem (7) N-7. 17.00 
Kobra 11 (21) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.10 Kultūra. 
18.20 Pasaulio futbolo čempionato at-
ranka. Lietuva – Lichtenšteinas. 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Dėme-
sio centre. 21.30 Pinigų karta. Pertrau-
koje – 22.00 Perlas. 22.30 Vakaro ži-
nios. 23.00 Prisikėlęs faras (3) N-7. 
0.00 Viena byla dviem (7) (kart.) N-7. 
1.15 Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, rugsėjo 11 d. 
9.00 Kobra 11 (21) (kart.) N-7. 

10.00 Klaipėdos universiteto kolekty-
vo „Žuvėdra“ koncertas Lietuvos nacio-
naliniame operos ir baleto teatre. 12.00 
Namelis prerijose (135). 13.00 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu (kart.). 13.30 
Šiaurietiškas būdas 10 d. 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 15.50 Viena byla dviem (8) N-7. 
17.00 Kobra 11 (22) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.25 
Verslas. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 19.00 Premjera. Rojus Lietuvoj 
(6). 19.30 Bėdų turgus. 20.25 Per-
las. 20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio 
centre. 21.30 Lietuva gali. Pertrauko-
je – 22.00 Perlas. 22.30 Vakaro ži-
nios. 23.00 Prisikėlęs faras (4) N-7. 
0.00 Viena byla dviem (8) (kart.) N-7. 
1.15 Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, rugsėjo 12 d. 
9.00 Kobra 11 (22) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (5) (kart.). 10.30 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart.). 
11.00 Pinigų karta (kart.). 12.00 Na-
melis prerijose (136). 13.00 Bėdų tur-
gus. Pokalbių laida (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 15.50 Viena byla dviem (9) N-7. 
17.00 Kobra 11 (23) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.25 
Verslas. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 19.00 Premjera. Rojus Lietuvoj 
(7). 19.30 Klaidos kaina. 20.25 Per-
las. 20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio 
centre. 21.30 Specialus tyrimas. Per-
traukoje – 22.00 Perlas. 22.30 Vakaro 
žinios. 23.00 Pasiruošusi kilti. Trileris. 
Prancūzija, 2007 m. N-14. 1.10 Viena 
byla dviem (9) (kart.) N-7. 2.25 Dėme-
sio centre (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 13 d. 
9.00 Kobra 11 (23) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (6, 7) (kart.). 
11.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (137). 13.00 Klaidos 
kaina. Publicistika (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 15.50 Viena byla dviem (10) N-7. 
17.00 Kobra 11 (24) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.25 
Verslas. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 19.00 „Maximos“ jaunųjų talentų 
konkurso apdovanojimai. 20.25 Perlas. 
20.30 Panorama. 21.00 Duokim garo! 
Pertraukoje – 22.00 Perlas. 23.00 De-
tektyvė King (2) N-7. 0.05 Viena byla 
dviem (10) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 14 d. 
6.00 Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų 

turgus. Pokalbių laida (kart.). 7.45 Na-
cionalinė paieškų tarnyba (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Aiven-
has (41). 9.25 Keliautojai – laiko val-
dovai (11). 9.50 Aviukas Šonas (2/27). 

10.00 Gustavo enciklopedija (kart.). 
10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
11.30 Septynios Kauno dienos. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Neatskleistos 
Biblijos paslaptys. 2 d. Ar Dievas turė-
jo žmoną? Didžioji Britanija, 2011 m. 
13.00 Šeštadienio detektyvas. Prem-
jera. Inspektorius Luisas (1/2) (Lewis 
1). Didžioji Britanija, 2006 m. 15.00 
Durys atsidaro. 15.30 Pasaulio pano-
rama. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Detektyvo meistrai. Frosto prisi-
lietimas (40) N-7. 20.25 Perlas. 20.30 
Panorama. 21.00 Muzikinis projektas 
„Auksinis balsas“. 23.00 Premjera. Ro-
botas policininkas 2. Veiksmo trileris. 
JAV, 1990 m. N-14. 1.15 Pasaulio do-
kumentika. Neatskleistos Biblijos pa-
slaptys. 2 d. Ar Dievas turėjo žmo-
ną? Didžioji Britanija, 2011 m. (kart.). 

Sekmadienis, rugsėjo 15 d. 
6.00 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu (kart.). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 8.00 Girių horizon-
tai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Nuo-
tykiai elfų šalyje (5). 9.25 Keliautojai – 
laiko valdovai (12). 9.50 Aviukas Šo-
nas (2/28). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija (subtitruota). 10.30 Brolių Gri-
mų pasakos. Nykštukėnas. Vokietija, 
2009 m. 11.45 Klausimėlis.lt 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Afrika. 
1 d. Kalaharis. Didžioji Britanija, 2013 
m. (Subtitruota). 13.00 Detektyvo kla-
sika. Mis Marpl (5/1) Mėlynoji pelar-
gonija. Didžioji Britanija, 2010 m. N-7. 
15.00 Emigrantai (kart.). 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.10 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (subti-
truota). 16.45 Šiaurietiškas būdas. 11 
d. 17.15 Klausimėlis.lt. 17.30 Stilius. 
18.30 Premjera. Prezidentinio lėktu-
vo užgrobimas. Veiksmo mini seria-
las. JAV, 2013 m. (1) N-14. 20.30 Pa-
norama. 20.45 Savaitė. 21.15 Prem-
jera. Ketverios vestuvės ir vienerios 
laidotuvės. Romantinė komedija. Di-
džioji Britanija, 1994 m. N-7 (subtitruo-
ta). 23.30 Detektyvo klasika. Mis Mar-
pl (5/1) Mėlynoji pelargonija. Didžioji 
Britanija, 2010 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 9 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (19) (kart). 7.25 
Simpsonai (15) (kart) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (79) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1727). 10.00 Moterys meluoja 
geriau (75, 76) N-7. 11.00 Ledynmetis 
3. Animacinė komedija. JAV, 2009 m. 
13.30 Ragai ir kanopos sugrįžta (18). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (20). 
14.30 Simpsonai (16)  N-7. 15.00 Na-
talija (155) N-7. 16.00 Ašarų karalie-
nė (105) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Meilės trikampis N-7. 18.30 TV3 
žinios. 18.40 EuroBasket 2013 apžval-
ga. 18.45 Europos vyrų krepšinio čem-
pionatas. Lietuva – Bosnija ir Herce-
govina. Tiesioginė transliacija. 19.35 
Pertraukoje – EuroBasket 2013 apž-
valga. 20.35 EuroBasket 2013 apžval-
ga. 20.45 Farai N-7. 21.00 Pasmerk-
ti 2 (5) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Kerštas (16) N-14. 23.00 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (115) N-14. 
0.00 Europos vyrų krepšinio čempio-
natas. Turkija – Rusija. Vaizdo įrašas. 
1.40 Europos vyrų krepšinio čempio-
natas. Serbija – Juodkalnija. Vaizdo 
įrašas. 2.10 Lujis (5) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 10 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (20) (kart). 7.25 
Simpsonai (16) (kart) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (80) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1728). 10.00 Moterys meluoja geriau 
(77, 78) N-7. 11.00 Meilės trikampis 
N-7. 11.30 TV Pagalba N-7. 12.25 Di-
dvyrių draugužiai (28). 13.00 Viešnios 
iš praeities (11) N-7. 13.30 Ragai ir ka-
nopos sugrįžta (19). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (21). 14.30 Simpso-
nai (17)  N-7. 15.00 Natalija (156) N-7. 
16.00 Ašarų karalienė (106) N-7. 17.00 
TV Pagalba N-7. 17.55 Meilės trikam-
pis N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mote-
rų laimė (5) N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 
21.00 Pasmerkti 2 (6) N-7. 21.35 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Transporteris (2) 
N-14. 23.00 CSI kriminalistai (2) N-14. 
0.00 Las Vegasas (3) N-14. 1.00 Dak-
taras Hausas (3) N-14. 1.55 Gelbstint 
Greisę (14) N-14. 2.45 Lujis (6) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 11 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (21) (kart). 7.25 
Simpsonai (17) (kart) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (81) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1729). 10.00 Moterys meluoja ge-
riau (79, 80) N-7. 11.00 Meilės trikam-
pis N-7. 11.30 TV Pagalba N-7. 12.25 
Didvyrių draugužiai (29). 12.55 Vieš-
nios iš praeities (12) N-7. 13.30 Ragai 
ir kanopos sugrįžta (20). 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (22). 14.30 Simp-
sonai (18)  N-7. 15.00 Natalija (157) 
N-7. 16.00 Ašarų karalienė (107) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 17.55 Meilės 
trikampis N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Moterų laimė (6) N-7. 20.00 Motina 
ir du sūnūs (2) N-7. 20.30 Opiumas 
liaudžiai. 21.00 Pasmerkti 2 (7) N-7. 
21.35 TV3 vakaro žinios. 21.55 Vikin-
gų loto. 22.00 Numatomos Europos 
vyrų krepšinio čempionato rungtynės. 
Tiesioginė transliacija. 0.00 Europos 
vyrų krepšinio čempionato rungtynės. 
Vaizdo įrašas. 1.40 Gelbstint Greisę 
(15) N-14. 2.35 Lujis (7) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 12 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (22) (kart). 7.25 
Simpsonai (18) (kart) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (82) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1730). 10.00 Moterys meluoja ge-
riau (81, 82) N-7. 11.00 Meilės trikam-
pis N-7. 11.30 TV Pagalba N-7. 12.25 
Didvyrių draugužiai (30). 12.55 Vieš-
nios iš praeities (13) N-7. 13.30 Ragai 
ir kanopos sugrįžta (21). 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (23). 14.30 Simp-
sonai (19)  N-7. 15.00 Natalija (158) 
N-7. 16.00 Ašarų karalienė (108) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 17.55 Meilės 
trikampis N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Moterų laimė (7) N-7. 20.00 Humo-
ro grandų šou N-7. 21.00 Pasmerk-
ti 2 (8) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Kobra 11 (1) N-7. 23.00 Kaulai 
(1) (Bones) N-14. 0.00 Europos vyrų 
krepšinio čempionato rungtynės. Vaiz-
do įrašas. 2.10 Lujis (8) N-7. 

Penktadienis, rugsėjo 13 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (23) (kart). 7.25 
Simpsonai (19) (kart) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (83) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1731). 10.00 Moterys meluoja geriau 
(83, 84) N-7. 11.00 Meilės trikampis 
N-7. 11.30 TV Pagalba (73) (kart) N-7. 
12.25 Didvyrių draugužiai (31). 12.55 
Maksas Stilas (1) N-7. 13.30 Ragai 
ir kanopos sugrįžta (22). 14.00 Slibi-
nų dresuotojai (1) N-7. 14.30 Simpso-
nai (20)  N-7. 15.00 Natalija (59) N-7. 
16.00 Ašarų karalienė (109) N-7. 17.00 
TV Pagalba (15) N-7. 17.55 Žvaigž-
džių dešimtukas N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Narnijos kronikos. Aušros 
užkariautojo kelionė. Nuotykių f. JAV, 
2010 m. N-7. 21.55 Numatomos Euro-
pos vyrų krepšinio čempionato rungty-
nės. Tiesioginė transliacija. 0.00 Euro-
pos vyrų krepšinio čempionato rungty-
nės. Vaizdo įrašas. 1.40 Transporteris 
(2) N-14. 2.35 Kobra 11 (1) N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 14 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (16). 7.30 Ant 
bangos (51). 8.00 Simpsonai (3) N-7. 
8.30 Sportuok su mumis. 9.00 Statybų 
TV. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Sva-
jonių sodai. 11.00 Anastasija. Anima-
cinis f. JAV, 1996 m. 12.50 Nuleist pe-
riskopą! Komedija. JAV, 1996 m. 14.45 
Auklė pagal iškvietimą. Komedija. JAV, 
2009 m. N-7. 16.50 Moderni šeima (8) 
N-7. 17.20 Kastlas (3) N-7. 18.20 Eu-
rojackpot. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Eu-
ropos auksui – 10 metų. Legendinės 
2003-ųjų Lietuvos rinktinės ir Euro-
pos žvaigždžių rungtynės. Tiesioginė 
transliacija. 21.00 Karibų piratai. Numi-
rėlio skrynia. Nuotykių komedija. JAV, 
2006 m. N-7. 0.00 Europos vyrų krep-
šinio čempionato rungtynės. Vaizdo 
įrašas. 3.10 Kaulai (1) (Bones) N-14. 

Sekmadienis, rugsėjo 15 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalinė kova (17). 7.30 
Ant bangos (52). 8.00 Simpsonai (4) 
N-7. 8.30 Sportuok su mumis (2). 9.00 
Mūsų gyvūnai. 9.30 Laikas keistis. 
10.00 Beatos virtuvė. 11.00 Pelės me-
džioklė. Komedija. JAV, 1997 m. N-7. 
12.55 Terminalas. Drama. JAV, 2004 
m. N-7. 15.30 Numatomos Europos 
vyrų krepšinio čempionato rungtynės. 
Tiesioginė transliacija. 17.20 Kastlas 
(4) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Sa-
vaitės komentarai. 19.30 Auklė. Kana-
da, JAV, 2005 m. N-7. 21.20 Nevaldo-
ma grėsmė. Veiksmo trileris JAV, 2010 
m. N-14. 23.15 Europos vyrų krepši-

Pirmadienis, rugsėjo 9 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (24). 6.50 Kung Fu 
Panda (8) (kart.). 7.20 Tomas ir Džeris 
(7). 7.50 Ponas Bynas (5) (kart.). 8.20 
Auklė (78) (kart.). 8.50 Kelionė į Žemės 
centrą. Nuotykių f. (kart.) JAV, 2008 m. 
10.40 Išlaisvinti Vilį 4. Pabėgimas iš Pi-
ratų įlankos. Nuotykių filmas šeimai. 
JAV, 2010 m. (kart.) 12.55 Dreikas ir 
Džošas (47). 13.25 Kung Fu Panda (9). 
13.55 Ponas Bynas (6). 14.25 Auklė 
(79). 15.00 Uždrausta meilė (22) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 
Namai, kur širdis (40). 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.25 Kamuolys apvalus. 
19.30 KK2. N-7. 21.21 Žinios. Vers-
las. 22.00 VAKARO SEANSAS 300. 
Veiksmo f. JAV, 2007 m. N-14. 0.20 
Havajai 5.0 (9) N-7. 1.15 Taikinys (8) 
N-7. 2.10 Išrinktieji (76) N-14. 

Antradienis, rugsėjo 10 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (25). 6.50 Kung Fu 
Panda (9) (kart.). 7.20 Tomas ir Džeris 
(8). 7.50 Ponas Bynas (6) (kart.). 8.20 
Auklė (79) (kart.). 8.50 Havajai 5.0 (20, 
21) (kart.) N-7. 10.45 Lietuvos balsas 
(kart.). 12.55 Dreikas ir Džošas (48). 
13.25 Kung Fu Panda (10). 13.55 Po-
nas Bynas (7). 14.25 Auklė (80). 15.00 
Uždrausta meilė (23) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 18.00 Namai, kur šir-
dis (41). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 
Kamuolys apvalus. 19.28 Orai. 19.30 
KK2. N-7. 20.20 K11. Komisarai tiria. 
Lemtinga iškyla. N-7. 21.00 Kriminali-
nė Lietuva. N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 
22.00 VAKARO SEANSAS. Apiplėši-
mas Beikerio gatvėje. Veiksmo trileris. 
JAV, 2008 m. N-14. 0.15 Havajai 5.0 
(10) N-7. 1.10 Taikinys (9) N-7. 2.05 
Išrinktieji (77) N-14. 

Trečiadienis, rugsėjo 11 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (26). 6.50 Kung Fu 
Panda (10) (kart.). 7.20 Tomas ir Dže-
ris (9). 7.50 Ponas Bynas (7) (kart.). 
8.20 Auklė (80) (kart.). 8.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (108) (N-7). 
9.45 Valanda su Rūta (kart.). 11.15 
KK2 penktadienis (kart.). N-7. 12.55 
Dreikas ir Džošas (49). 13.25 Kung 
Fu Panda (11). 13.55 Ponas Bynas 
(8). 14.25 Auklė (81). 15.00 Uždraus-
ta meilė (24) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis 
(42). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 
Kamuolys apvalus. 19.28 Orai. 19.30 
KK2. N-7. 20.20 K11. Komisarai tiria. 
Informatorius. N-7. 21.00 Kriminali-
nė Lietuva. N-7. 21.21 Žinios. Vers-
las. 21.35 Renkamės Europą. 22.00 
VAKARO SEANSAS. Nepalaužiama 
drąsa. Kriminalinis trileris. Australija, 
JAV, 2007 m. N-14. 0.30 Havajai 5.0 
(11) N-7. 1.25 Taikinys (10) N-7. 2.20 
Išrinktieji (78) N-14. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 12 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (27). 6.50 Kung Fu 
Panda (11) (kart.). 7.20 Tomas ir Dže-
ris (10). 7.50 Ponas Bynas (8) (kart.). 
8.20 Auklė (81) (kart.). 8.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (109) (N-7). 9.45 
Havajai 5.0 (11) (kart.) N-7. 10.45 
Nuo...Iki... (kart.). 11.30 K11. Komi-
sarai tiria. Lemtinga iškyla (kart.). N-7. 
12.10 K11. Komisarai tiria. Informato-
rius (kart.). N-7. 12.55 Dreikas ir Džo-
šas (50). 13.25 Kung Fu Panda (12). 
13.55 Ponas Bynas (9). 14.25 Auklė 
(82). 15.00 Uždrausta meilė (25) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 
Namai, kur širdis (43). 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.25 Kamuolys apvalus. 
19.30 Valanda su Rūta. 21.00 Krimina-
linė Lietuva. N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 
22.00 Judantis objektas (6) N-7. 23.00 
Paskutinė tvirtovė (5) N-7. 0.00 Havajai 
5.0 (12) N-7. 0.55 Ties riba (16) N-14. 
1.50 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 13 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (28). 6.50 Kung Fu 
Panda (12) (kart.). 7.20 Tomas ir Dže-
ris (11). 7.50 Ponas Bynas (9) (kart.). 
8.20 Auklė (82) (kart.). 8.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (110) (N-7). 9.45 
Havajai 5.0 (12) (kart.) N-7. 10.45 Ju-
dantis objektas (6) (kart.) N-7. 11.50 
Paskutinė tvirtovė (5) (kart.) N-7. 12.55 

Dreikas ir Džošas (51). 13.25 Kung Fu 
Panda (13). 13.55 Ponas Bynas (10). 
14.25 Auklė (83). 15.00 Uždrausta 
meilė (26) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 18.00 Ponas Bynas (7) N-7. 
19.25 Kamuolys apvalus. 19.30 KK2 
penktadienis. N-7. 21.00 PENKTADIE-
NIO BOMBA. PREMJERA. Terminato-
rius. Išsigelbėjimas. Veiksmo f. Didžio-
ji Britanija, Italija, JAV, Vokietija, 2009 
m. N-7. 23.20 Katakombos. Siaubo tri-
leris. JAV, 2007 m. N-14. 1.10 Sunkus 
nusikaltimas. Kriminalinė drama. JAV, 
2008 m.  N-14. 

Šeštadienis, rugsėjo 14 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (3). 6.55 Garfildas (89, 
90). 7.20 Policijos akademija (10). 7.45 
Keista šeimynėlė (3). 8.10 Ogis ir tara-
konai (25-27). 8.35 Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova (7). 9.00 Po-
nas Bynas (7) (kart.) N-7. 9.30 Padė-
kime augti. 10.00 KINO PUSRYČIAI. 
Peliuko Perio nuotykiai 2. Nuotykių fil-
mas šeimai. Argentina, Ispanija, 2008 
m. 11.50 Ilgakojis Džekas. Nuotykių 
komedija. Australija, JAV, 2003 m. 
13.30 Riki Tiki Tavi. Animacinis f. Ru-
sija. 14.00 Havajai 5.0 (22) N-7. 15.00 
Didingasis amžius (3) N-7. 17.00 Vieš-
butis Grand Hotel (23) N-7. 18.45 Ži-
nios. 19.00 Lietuvos balsas. 21.00 
SUPERKINAS. PREMJERA Turistas. 
Veiksmo trileris. Italija, JAV, Prancūzi-
ja, 2010 m. N-7. 23.10 Haroldas ir Ku-
maras bėga iš Gvantanamo. Veiksmo 
komedija. JAV, 2008 m. N-14. 1.15 
Terminatorius. Išsigelbėjimas. Veiks-
mo f. Didžioji Britanija, Italija, JAV, Vo-
kietija, 2009 m. (kart.) N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (4). 6.55 Garfildas (91, 
92). 7.20 Policijos akademija (11). 7.45 
Keista šeimynėlė (4). 8.10 Ogis ir tara-
konai (28-30). 8.35 Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova (8). 9.00 Svei-
katos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Laisvės troškimas. 
Romantinė komedija. Didžioji Britanija, 
JAV, 2004 m. N-7. 12.10 Teisė tuoktis. 
Romantinė komedija. Australija, JAV, 
2007 m. N-7. 14.00 Havajai 5.0 (23) 
N-7. 15.00 Didingasis amžius (4) N-7. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 
18.45 Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 
AUKSINIS SEKMADIENIO KINAS. 
PREMJERA Rašalo širdis. Nuotykių fil-
mas šeimai. Didžioji Britanija, JAV, Vo-
kietija, 2009 m. 21.40 PREMJERA Tai 
kur po velnių tie Morganai? Romanti-
nė komedija. JAV, 2009 m. N-7. 23.50 
Bėgantys į žvaigždes. Fantastinis trile-
ris. JAV, 2009 m. N-14. 1.40 Turistas. 
Veiksmo trileris. Italija, JAV, Prancūzi-
ja, 2010 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 9 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Atsargiai – moterys! 
(kart.) N-7. 8.30 Tauro ragas (kart.). 
N-7. 9.00 Grėsmingi medžiotojai (1) 
N-7. 10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) 
N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis (107) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 15.00 
Laukinis (15) N-7. 16.00 Mistinės isto-
rijos N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos ga-
tvė N-7. 19.25 Laba diena. N-7. 20.00 
Žinios. 20.25 Gyvenimo spalvos. 21.25 
Nemiga N-14. 23.50 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 0.50 Liejyklos gatvė (kart.) 
N-7. 1.45 Laukinis (14) (kart.) N-7. 2.40 
Bamba TV. S. 

Antradienis, rugsėjo 10 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Oplia! N-7. Humoro 
šou. 8.30 Laba diena. N-7. 9.00 Grės-
mingi medžiotojai (2) N-7. 10.00 Mis-
tinės istorijos (kart.) N-7. 11.00 Pasi-
klydusi širdis (108) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos 
gatvė (kart.) N-7. 15.00 Laukinis (16) 
N-7. 16.00 Mistinės istorijos N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.25 Laba 
diena. N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Juo-
ko kovos. N-7. 21.25 Pykčio regimy-
bė. Drama. Didžioji Britanija, JAV, Vo-
kietija, 2005 m. N-7. 23.45 Mistinės is-
torijos (kart.) N-7. 0.45 Liejyklos gatvė 

(kart.) N-7. 1.40 Laukinis (15) (kart.) 
N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugsėjo 11 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Oplia! N-7. Humoro 
šou. 8.30 Laba diena. N-7. 9.00 Grės-
mingi medžiotojai (3) N-7. 10.00 Be-
laisvis (6) (kart.) N-7. 11.00 Pasiklydu-
si širdis (109) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Liejyklos gatvė (kart.) 
N-7. 15.00 Daktaras Tyrsa (16) (kart.) 
N-7. 16.00 Mistinės istorijos N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.25 Laba 
diena. N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Užkal-
nio 5. N-7. 21.25 Laimingas skaičius...
kitas. Kriminalinė drama. JAV, Vokie-
tija, 2006 m. N-14. 23.35 Mistinės is-
torijos (kart.) N-7. 0.35 Liejyklos gatvė 
(kart.) N-7. 1.30 Laukinis (16) (kart.) 
N-7. 2.25 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 12 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Oplia! N-7. Humoro 
šou. 8.30 Laba diena. N-7. 9.00 Grės-
mingi medžiotojai (4) N-7. 10.00 Nauja-
kuriai (16) (kart.) N-7. 11.00 Pasiklydu-
si širdis (110) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Liejyklos gatvė (kart.) 
N-7. 15.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) 
N-7. 16.00 Mistinės istorijos N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.25 Laba 
diena N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Ne gy-
venimas, o pasaka. Koncertas. 22.25 
Lemiamas taškas. Kriminalinė drama. 
Didžioji Britanija, JAV, Liuksemburgas, 
2005 m. N-14. 0.50 Pasienio miestas. 
Kriminalinis trileris. JAV, 2006 m. N-14. 
2.55 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugsėjo 13 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Oplia! N-7. Humoro 
šou. 8.30 Laba diena. N-7. 9.00 Grės-
mingi medžiotojai (5) N-7. 10.00 Dak-
taras Tyrsa (16) (kart.) N-7. 11.00 Pa-
siklydusi širdis (111) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos ga-
tvė (kart.) N-7. 15.00 Naujakuriai (16) 
(kart.) N-7. 16.00 Mistinės istorijos N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 
Žinios. 18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.25 
Laba diena. N-7. 20.00 Žinios. 20.25 
Jūrų velniai (9) N-7. 21.25 RUSŲ KI-
NAS. Tinkamas vyras. Komedija. Ru-
sija, Ukraina, 2008 m. N-7. 23.35 Ame-
rikietiškos imtynės (33) N-14. 0.35 Pa-
kvaišę žaidimai. Trileris. Austrija, Di-
džioji Britanija, Italija, JAV, Prancūi-
ja, 2007 m. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 14 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Pasitarkime. 

8.00 Gyvenimo spalvos (kart.). 9.00 At-
sargiai – moterys! N-7. 9.30 Apie žū-
klę. 10.00 Skanus pokalbis. 11.00 Ga-
liūnų čempionų lygos etapas Olandijo-
je. 12.00 Juoko kovos (kart.) N-7. 13.00 
Cukrus (kart.) N-7. 13.30 Galileo (19). 
14.00 Lietuvos muzikos legendos. N-7. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 
Alibi (2) N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 19.00 Lietuviška pelenės istorija. 
20.00 Auksarankiai. N-7. 20.30 Taip. 
Ne. 21.30 MANO HEROJUS. Žudi-
ko laiškai. Kriminalinė drama. Didžio-
ji Britanija, JAV, 1998 m. N-14. 0.00 
AŠTRUS KINAS. Avys žudikės. Siau-
bo komedija. Naujoji Zelandija, 2006 
m. S. 1.40 Jūrų velniai (9) (kart.) N-7. 
2.35 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugsėjo 15 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (29). 6.30 Televi-
trina. 7.00 Užkalnio 5 (kart.). N-7. 8.00 
Cukrus. N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Liutauro virtuvė. 
10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Svei-
katos kodas. 12.00 PLĖŠRŪNAI. Pa-
vojingi susitikimai. Elektrinis ungurys 
(3). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 
Galileo (20). 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Dak-
taras Tyrsa (17) N-7. 18.00 Mistinės is-
torijos N-7. 19.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 20.00 MEILĖS ISTORIJOS. Ro-
samunde Pilcher. Pavojingos bangos. 
Romantinė drama. Vokietija, 2011 m. 
N-7. 22.00 Nemiga (kart.) N-14. 0.20 
Jūrų velniai (9) (kart.) N-7. 1.20 Ali-
bi (2) (kart.) N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

LRt

tV3

LNK

BtV

nio čempionato rungtynės. Vaizdo įra-
šas. 0.55 Nuleist periskopą! Komedija. 
JAV, 1996 m. 
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Neįgalieji pasaulyje Įvairenybės
Nuostabus gyvenimas

Švedas Junas Chelgeso-
nas dirba, rašo knygas, 
dalyvauja televizijos lai-
dose, žaidžia golfą, vai-
ruoja. Jis yra vedęs ir jau 
sulaukė pirmojo vaiko. 
Jeigu tikėtume medikų 
prognozėmis, visą gyve-
nimą Junas turėjo pra-
leisti neįgaliojo rateliuo-
se, bet... nepanoro to.

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Anek do tai
Bildukas
– Ar jūs mokate gaminti mais-
tą?
– Taip, abiem būdais.
– Kaip suprasti?
– Tai priklauso nuo to, ar šei-
mininkai nori, kad svečiai kitą 
kartą sugrįžtų, ar ne.

* * *
– Pienas tai pavandenijęs, – 

skundžiasi klientas pieno bare. 
Padavėjas: 
– Gali būti, kad karvė labai ilgai 
stovėjo lietuje.

* * *
– Pone padavėjau, mano sriu-
ba šalta. 
– Nieko keisto, jūs juk ją užsisa-
kėte prieš valandą.

* * *
– Padavėjau, ar turite skundų 
knygą?
– Mielas pone, čia restoranas, o 
ne biblioteka.

* * *
Vyras giria žmoną:
– Brangioji, tu šaunuolė – te-
lefonu kalbejai tik 20 min. Kas 
skambino? 
– Nežinau, ne ten pataikė.

* * *
Žmona klausia vyro:
– Ką šiandien veiksi?
– Nieko.
– Taigi jau vakar nieko ne-
veikei!
– Dar nepabaigiau...

Vištų nuoma
Pensilvanijos valstijoje (JAV) gy-

venančių sutuoktinių pora trina ran-
komis: neįprastas jų verslas – vištų 
nuoma – pamažu įsibėgėja. Filipas 
ir Dženė Tompkinsai sumąstė origi-
nalų verslo planą: žmonėms, mėgs-
tantiems ekologiškus, šviežius, namų 
ūkyje sudėtus kiaušinius, jie suteikia 
galimybę patiems išmėginti vištų au-
ginimo malonumą. „Tai bandomasis 
laikotarpis tiems, kas planuoja įsigy-
ti vištų ilgesniam laikui. Juk daugu-
ma interesantų net nežino, nuo ko 
pradėti“, – aiškino verslininkas, viš-
tų nuomotojas. Už 350 dolerių (apie 
910 Lt) klientai gauna dvi perekšles, 
lesalo, indelį vandeniui ir narvelį ant 
ratukų. Visomis šiomis gėrybėmis jie 
gali naudotis nuo gegužės iki lapkri-
čio mėnesio. Verslininkai skaičiuoja, 
kad nuomojamos vištos per savai-
tę klientui padeda apie 8–11 kiauši-
nių. Pavasarį klientai nuomos sutar-
tį gali atnaujinti arba įsigyti paukš-
čius bei jiems reikalingą infrastruk-
tūrą visam laikui.

Europos vyrai 
„auga“ 

Europos vyrų ūgis nuo 1870 iki 
1980 metų vidutiniškai padidėjo 11 
cm. Svarbiausia to priežastimi moks-
lininkai nurodo pažangą kovojant su 
ligomis. „Svarbiausias augimo veiks-
nys buvo gerėjanti sveikatos siste-
ma“, – rašo tyrimo grupės vadovas Ti-
motis Hatonas. Na, o didesnės paja-
mos ar geresnis švietimas turėjo ma-
žesnę įtaką. Atlikdami tyrimą, moksli-
ninkai pirmiausiai rėmėsi kariniais ir 
medicininiais dokumentais apie jau-
nus vyrus iš 15 šalių. Šiaurės Europo-
je staigiausia augimo kreivė užfiksuo-
ta tarp abiejų pasaulinių karų, o pie-
tinėse šalyse ir Prancūzijoje vyrai la-
biau ūgtelėjo po Antrojo pasaulinio 
karo. 1980-aisiais aukščiausi europie-
čiai buvo Nyderlandų vyrai. Jų vidu-
tinis ūgis buvo 1,83 cm. Pačiame au-
gimo skalės gale atsidūrė portugalai, 
kurių vidutinis ūgis – 1,73 cm. Kadan-
gi tirtu laikotarpiu buvo mažai tikslių 
duomenų apie moterų ūgį, moksli-
ninkai dėmesį sutelkė į vyrus.

Lapė lovoje
Londono gyventojas savo lovo-

je aptiko lapę. Manoma, kad plėšrū-
nė į namus pateko pro katėms skir-
tą angą duryse. Leonas Smitas apti-
ko nekviestą viešnią ryte – pajuto pri-
silietimą. Anot vyro, jis pamanė, kad 
apsikabinti panoro jo mergina, ta-
čiau pajuto lapės kailį. L.Smitas tuoj 
pat nubudo ir pamatė ant lovos tu-
pinčią nedidelę lapę. Britas teigė, kad 
gyvūnas elgėsi ramiai ir jį tiesiog ste-
bėjo. L.Smitas spėjo nufotografuoti 
gyvūną mobiliuoju telefonu. Londo-
niečio bute lapė išbuvo 10 min., nors 
kiek laiko gyvūnas tupėjo ant lovos, 
kol vyras miegojo – neaišku. 

Užaugintos 
„žmogaus 
smegenys“

Austrijos mokslininkai labora-
torinėmis sąlygomis užaugino labai 
mažas žmogaus smegenis. Tikima-
si, kad šis atradimas pakeis neuro- 
loginių sutrikimų suvokimą. Žirne-

lio dydžio struktūra pasiekė tokį patį 
vystymosi etapą kaip devynių savai-
čių embrionas. Tyrimo rezultatais jau 
buvo pasinaudota tiriant itin retas li-
gas. Mokslininkų neurologų teigimu, 
šis atradimas – stulbinamas. Žmo-
gaus smegenys yra viena sudėtin-
giausių struktūrų pasaulyje. Austri-
jos mokslų akademijos Molekulinės 
biotechnologijos instituto moksli-
ninkams pavyko laboratorijoje atkur-
ti ankstyvąsias smegenų vystymosi 
stadijas. Mokslininkai pasinaudojo 
embrioninėmis kamieninėmis ląs-
telėmis ar suaugusio žmogaus odos 
ląstelėmis. Po dviejų mėnesių augini-
mo audiniai pasiekė maksimalų dydį 
– apie 4 milimetrus. „Mini smegenys“ 
gyvybingos buvo beveik metus, ta-
čiau daugiau nebeišaugo.

Pūkuočiausias 
katinas pasaulyje

Pulkininkas Miau – dvejų metų 
persų veislės katinas, gyvenantis Los 
Andžele, tapo Gineso rekordinin-
ku kaip ilgiausio kailiuko savininkas. 
Dvimetis Himalajų-persų veislės ka-
tinas dėl rekordiškai ilgų savo kailinių 
buvo karūnuotas išmatavus 10 plau-
kelių ilgio vidurkį, kuris pasirodė iš-
ties įspūdingas – 22,87 cm. „Mes ži-
nojome, kad auginame nuostabiau-
sią katiną pasaulyje, o dabar tai liu-
dija ir Gineso pasaulio rekordas“, – 
džiaugėsi Pulkininko šeimininkė Eni 
meri Avey. Pasak šeimininkės, nors 
neįtikėtino ilgio katino kailiuką ji 
2-3 kartus per savaitę kruopščiai iš-
šukuoja, po namus vis vien mėtosi 
plaukų kuokštai. „Jo kailis toks tan-
kus – norėdami tinkamai iššukuoti, 
tai darome dviese. Namuose viskas 
padengta jo plaukais, įskaitant ir mus 
pačius. Kartais man atrodo, kad nieko 
kito nedarau, tik juos siurbiu“, – pasa-
koja šeimininkė.

Būdas gyvenimui 
pailginti

Grupė mokslininkų iš Japoni-
jos nacionalinio genetikos instituto 
rado būdą, kaip pailginti organizmo 
gyvybinį ciklą manipuliuojant jo ge-
netiniu kodu. Japonų specialistai iš-
samiai tyrė ribosomą – vieną iš gyvų 
ląstelių sudedamųjų dalių, kuri atsa-
kinga už baltymų sintezę iš amino-
rūgščių. Jiems pavyko nustatyti, kad 
organizmų senėjimą beveik visada 
lydi nestabilus jų ribosomų elgesys. 
Po to mokslininkai rado būdą, kaip iš-
taisyti šį nestabilumą tam tikrais ge-
netinio kodo pakeitimais. Tai leido 
specialistams eksperimento metu 
pailginti mielių grybelių kolonijos 
gyvenimą visa para – nuo 2 iki 3 die-
nų. „Mums pavyko atskleisti bent jau 
vienos senėjimo mechanizmo dalies 
paslaptį, – sakė mokslininkų grupės 
vadovas Takehikas Kobajašis. – Tiki-
mės, kad gautus duomenis bus ga-
lima panaudoti ieškant naujų būdų 
žmogaus gyvenimui ilginti.“

PARDUODA
Parduodu tvarkingą audi 100, 1989 m., 2 l, 5 cilindrų, 

dyzelis, automatas. Automobilis pritaikytas neįgaliajam 
(akseleratoriaus ir stabdžių pedalai valdomi kaire koja).  

TA iki 2015 liepos mėn. Kaina 4000 Lt.  
tel.: 8 614 84 113.

tarsi kompiuterinio 
žaidimo veikėjas

Pasak Juno, būdamas penke-
rių jis temokėjo ištarti vos du žo-
džius – „mama“ ir „ledai“. Taip 
nutiko dėl to, kad jo gimi-
mas buvo labai komplikuo-
tas – pirmas 40 minučių Ju-
nas nekvėpavo ir tai iš esmės 
nulėmė jo gyvenimą. Šio pir-
mojo išbandymo pasekmės – 
smegenų pažeidimas ir dėl 
to išsivystęs cerebrinis para-
lyžius, sutrikusi kalba, savai-
miniai ir nevaldomi raumenų 
spazmai. Juokaudamas savo si-
tuaciją Junas pasakoja taip, tar-
si jis būtų žaidimo veikėjas. Tik 
šį žaidimą kažkas netyčia palei-
do pasenusiame kompiuteryje ir 
dėl to vaizdas šokinėja, trūkinė-
ja, pakimba. Anot Juno, kairioji 
jo kūno pusė yra daug dažniau 
veikiama spazmų ir verčia jį gy-
venti tam tikrą „dvigubą gyveni-
mą“. Jam užsimanius išgerti ka-
vos, kairioji ranka tarsi svarsto: 
„O kodėl gi šio kavos puodelio 
neišpylus ant savęs?“ Panašiai ji 
elgiasi ir Junui autobuse sėdint 
šalia gražios merginos...

Kaip jau pastebėjote, šiam 
vyrukui nesvetimas humoro 
jausmas. Anot Juno, ilgiau su 
juo pabendravę žmonės nebe-
kreipia dėmesio nei į mikčioji-
mą ir silpną jo balsą, nei į neį-
prastus kūno judesius. Jie įžvel-
gia jame žmogų – šmaikštų, įdo-
mų, linksmą.

toks pat, kaip visi
Mažojo Juno tėvams medi-

kai nežadėjo nieko gero. Anot 
specialistų, visą likusį gyvenimą 
jis turėjo praleisti rateliuose. Iki 
13-os metų niekas tuo neabejo-
jo, mat berniukas negalėjo judė-
ti savarankiškai. Pasak Juno, už 
tai, kad dabar juda pats, jis yra 
dėkingas tėvams. Vyrukas pri-
simena, kaip kadaise jo motina, 
aplinkinių paklausta, ką reiškia 
turėti neįgalų sūnų ir kiek prie jo 

reikia prisitaikyti, nesutrikusi at-
sakė, kad jos vaikas niekuo nesi-
skiria nuo kitų ir šeimai netenka 
prie jo taikytis ar sudaryti ypa-
tingų sąlygų. Būtent ši artimųjų 
nuostata, Juno nuomone, padėjo 
jam tapti tuo, kas yra – laimingu 
ir gyvenimą mylinčiu žmogumi.

Iš neįgaliojo vežimėlio 
išvadavo golfas

Pakilti iš neįgaliojo vežimė-
lio jį paskatino ne kas kitas, bet 
pamėgtas golfo žaidimas. Paste-
bėjęs sūnaus susidomėjimą, Juno 
tėvas taip pat atkreipė dėmesį į 
šį žaidimą ir tapo sūnaus partne-
riu. Įsijautęs berniukas kulniuo-
davo po pievelę, nejausdamas 

nei sunkumų, nei nuovargio, nei 
į akmenis sužeistų kojų skaus-
mo. Po vieno žaidimo Junas su 
tėvu paskaičiavo, kad žaisdamas 
sūnus savarankiškai įveikė 1,6 
km. Kam gi tokiam vyrukui ra-
teliai? Tėvai juos tuoj pat paslė-
pė. Anot Juno, jis palaipsniui at-
sisakė įvairių specialių daiktų – 
simbolių lentos, padėjusios ben-
drauti, sunkių ortopedinių batų, 
šaukšto su storesne rankena...

Labiau už sunkumus 
trukdo aplinkinių požiūris

Išmokęs vaikščioti ir bėgioti 
avėdamas įprastus batelius, val-
gyti naudodamasis peiliu ir ša-
kute (iš pradžių jis valgė su aki-

niais nuo saulės, kad neišsibady-
tų akių), Junas ėmė svajoti apie, 
atrodytų, su jo diagnoze nesu-
derinamus dalykus. Jis norėjo 
groti roko grupėje, siekti aukš-
tojo mokslo, įgyti vairuotojo pa-
žymėjimą, gyventi atskirai nuo 
tėvų, sukurti šeimą. Visgi ilgai-
niui Junas suvokė, kad sunkiau-
sia – ne siekti užsibrėžtų tikslų, 
bet keisti visuomenės nuomonę. 
Net ir Švedijoje.

Kad ir kaip jis besistengė pa-
rašyti patrauklų gyvenimo apra-
šymą, viskas baigdavosi pana-
šiai. Jeigu nurodydavo, kad ser-
ga cerebriniu paralyžiumi, ne-
sulaukdavo atsakymo. Jei ne-
nurodydavo – viskas baigdavo-

si dar blogiau. Vos jį išvydę 
potencialūs darbdaviai atsa-
kydavo, jog tokio darbuoto-
jo paslaugų nereikia. Nelen-
gvas buvo ir kelias aukštojo 
mokslo diplomo link – Junas 
nuolat jautė aplinkinių spau-
dimą, matė, kaip nejauku su 

juo dirbti dėstytojams, bet nenu-
sileido ir savo tikslą pasiekė. Vy-
ruko vairavimas iki šiol yra tikra 
egzotika policininkams – tamsiu 
paros metu jį sustabdę pareigū-
nai net neabejoja, kad prieš juos 
– išgėręs vairuotojas. Tenka ilgai 
aiškinti ir įrodinėti, jog jis yra ki-
toks dėl ligos.

Pasak Juno, daugelis pažįs-
tamų jį laiko stipriu ir nepalau-
žiamu. Anot jo, taip tikrai nėra. 
Jis sakosi esąs silpnas, bet supa-
mas jį mylinčių ir palaikančių 
žmonių. Mat su savo negalio-
mis sunku gyventi tik tada, jei 
esi vienišas.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKAItĖ

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o
Mano vasara
Mano vasara,
Kur tu eini ir mane vediesi?
Geltonplauke mano vasara,
Žaliaskare mano vasara,
Basakoje mano vasara –
Kur?

Kiek dar vasarų
Tokių man liko?
O gal ši paskutinė – 
Su birželio griaustiniais,
Su rasom sidabrinėm,
Su žiogų sutartinėm?..
Gal?

Mano vasara,
Tu ateiki dar kartą –
Pasėdėsim, mano vasara,
Pasvajosim, mano vasara,
Paliūdėsim, mano vasara.
Taip?

Gimsta – gyvena – 
miršta 
Galėjo negimti, o gimė.
Galėjo negyventi, o gyveno.
Galėjo nemirti, o mirė.

Tada
Kaip visada.
Tuomet
Kaip kasmet,
Kas mėnesį,
Kas savaitę,
Kas dieną, 
Kas valandą, 
Kas minutę,
Kas sekundę.

Žemė – ne mieganti karalaitė.
Ji visą laiką bunda.

Sekmadienis. Vytas ir Jū-
ratė smagiai tvarkė naujai pa-
sistatyto namo aplinką, tarė-
si, kur kokį medelį ar gėles 
sodins, pavėsinę statys. No-
riai dirbo ir vyresnėliai – sū-
nus Benas bei dukra Aušra, juk 
dabar kiekvienas turės savo 
kambarį, nebereikės ginčytis, 
kuriam sėsti prie kompiuterio, 
melodramą ar futbolo varžy-
bas žiūrėti. Linksmai čiauškė-
dama tarp jų sukosi ir mažoji 
Agnutė, juk ir jai, būsimai pir-
mokei, yra numatytas atskiras 
kambarys, kurį ji išpuoš savo 
lėlėmis ir piešinukais. 

Tik senasis Jokūbas sėdi 
ant suoliuko prie mažos, tar-
si dar labiau prieš išdygusią 
pilį sulinkusios bakūžės, parė-
męs smakrą lazdele, ir liūdnas 
žiūri į dirbančiuosius. Dabar 
ši bakūžė paversta sandėliu-
ku, kuriame laikė statybines 
medžiagas. Pavasarį ji bus nu-

griauta, jos vietoje sūnus Vy-
tas kas tvenkinį ir toliau gra-
žins sodybą.

Mažoji čiauškutė pirmoji 
pastebi sėdintį senelį, atbėga, 
kviečia jį į talką, tačiau šis tik 
liūdnai palinguoja galvą. Ma-
žoji pastebi senelio veidu nu-
riedėjusią ašarą.

– Seneli, seneli, ko verki? 
Ar skauda kas? – klausia ji.

– Pavasarį neliks šios mie-
los trobelės...

– Bet juk tėtis pastatė nau-
ją, didelį kaip pilį namą. Kiek-
vienas turėsim po savo kam-
barį.

– Joje užaugau aš, tavo tė-
tis, dėdės, tetos, į ją skubėda-
vo mūsų draugai.

– O kaip jūs tilpote, kur 
miegodavot, juk dėdės yra ke-
turi, trys tetos, dar tu su mo-
čiute, – stebėjosi mažoji.

Čia gyveno meilė, kuri šil-
dė mus ir praplėtė sienas. Ka-
žin ar karalių rūmuose būtų 
tiek vietos, kiek mažoje nyks-
tančioje bakūžėje.

Edigijus ŠAtAS
Biržai 

Bakūžė

* * *
Bekraštė dykuma. Trošku. 

Smėlis limpa prie kūno. Ir dar tas 
vėjas... nepaliaudamas vis beria 
ir beria baltas smiltis į akis. Už-
tenka menkiausio judesio ir akis 
perveria saulės ugnies žiežirbos, 
spragsinčios, rodos, iš niekur. O 
tas niekur – visa, kas aplink, nes 
aplink – dykuma.

Dykuma. Sausa. Karavanas 
po truputį keliauja toliau. Mažos 
figūrėlės paskendusios audinių 
pataluose. Tik kartkartėmis pasi-
rodančios akys išduoda, jog au-
dinių viduj esama žmogaus. Ne, 
aš ne karavano dalis. Nesėdžiu 
ant kupranugario, nekeliauju pa-
mažu linguodama tolyn, it pia-
ninas grotų lėtą piano muziką. 
Aš tik išskleidus savo sielos di-
džiausius gervės sparnus šiuo 
metu sklandau virš dykumos. 
O kur toliau ji pasuks?..

* * *
Ežeras mane sūpuoja, gulin-

čią ant lelijos lapo. Aplink zvim-
bia, dirba, dūzgia bitės, čiurle-
na, šiurena vanduo, o aš nieko 
nemąstau. Tik gyvenu sava sie-
la. Esu tik mažas taškelis pasau-
lio galybėje, tačiau, rodos, aprė-
piu visą žemės rutulį, ir nesvar-
bu, jog daugeliu kelių nesu ke-
liavusi, daugelio žmonių nepa-
žįstu, daugumoj vandenų nesu 
braidžiusi, bet ši maža smulkme-
na, jog nesu, netrukdo man būti, 
patirti tai savoj sieloj. Tikriausiai 
visa tai išgyvendama realybėje 
nusivilčiau, nes savam pasaulė-
ly galbūt viskas perdėtai tobu-
la, tačiau miela. Ten niekuomet 
man nenorint nepučia šaltas vė-
jas, niekada be laiko nenužy-
di gėlės, niekas neskaudina, ne-
bent norėčiau į savąją sielos lo-
bių skrynią įsidėti juodąjį perlą 
ar pravirkti žiedlapių ašaromis.

Kartkartėmis vis iš naujo sta-
tau savo rūmą iš nuostabiausių 
plytų, akmenų, įstatau vitra-
žinius langus, bokštus užklo-
ju šlaitiniais stogais. Neretai so-
dinu nepakartojamai gražų gė-

lių darželį: „O jos taip žydi – gal 
neįtikėtinai, nerealiai, nes tokių 
margaspalvių žiedų išties nėra.“ 
Ir kvepia jos ne taip kaip tikro-
sios, tačiau jos mano. Aš pati vis-
ką sukuriu.

Manau, neturi prasmės ap-
keliautų kraštų skaičius ar bran-
gių daiktų turėjimas, jei siela tuš-
čia. Žinoma, aplinka, kuri supa, 
leidžia vaizduotei žaisti, kom-
ponuoti, kurti nežemiškus kū-
rinius. Tai, ką pamatai akimis, 
užuodi ar išgirsti, apsigyvena 
viduje. Kai viską sujungi, atsi-
randa naujas kūrinys. Taigi re-
alios aplinkos ir transcendenti-
nio, jausminio pasaulėlio sąjun-
ga yra laisvė. Ne tik matyti, bet ir 
pačiam sutverti tokį vaizdą, kurį 
nori regėti, ne tik klausyti, bet ir 
pačiam groti, ne tik uostyti, bet ir 
kvepėti. O kartais ta nuostabioji 
idėja išsipildo realybėje.

* * *
Prieš kelias savaites, penk-

tadienio vakarą, žiūrėjau filmą. 
Šiaip aš tokio žanro (siaubo) fil-
mų nemėgstu, tačiau paban-
džiau – siužetas tikrai nevertas 
dėmesio, bet vienas elementas 
privertė susimąstyti – kaip kur-
tieji vaikai prieš miegą klausosi 
pasakų? Žiūrėtame filme buvo 
tokia scena, kuomet mama va-
kare ateina į kambarį pas maža-
metę mergaitę, pasiima į rankas 
knygą, prisėda šalia jos ant lo-
vos ir degant šviesai skaito pa-
saką ne vien balsu, o taip pat 
rankomis, gestų kalba. Ji nesa-
ko vaikui: 

– Užsimerk ir klausykis, aš 
skaitysiu tol, kol tu užmigsi. 

Mama tiesiog rankų šokiu 
kuria spektaklį, kurį supranta tik 
dukra ir ji. Mergaitė žvaliai, pla-
čiai atmerkusi akis stebi, godžiai 
geria į save šį stebuklą.

Taigi kyla klausimas, ar vaka-
rais skaitomos, sekamos pasakos 
skirtos vien tam, kad užmigdytų 
vaiką? Gal taip užmezgamas ne-
matomas ryšys su mažu žmogu-
mi – tai dar vienas bendravimo 
būdas. Kai žmogus skaito ar seka 

pasaką, vyksta spektaklis jo vaiz-
duotėje, kurį jis stengiasi tobulai 
perteikti kitam. Juk skaitydamas 
knygą kiekvienas savaip įsivaiz-
duoja herojus, aplinką, nežiū-
rint to, kad žodžiai visiems per-
teikia tokią pat informaciją. Pa-
vyzdžiui, žalias samanom apau-
gęs miškas: kiekviena vaizduotė 
nupiešia kitokį šio peizažo pavi-
dalą, tačiau kai skaitovas, sekėjas 
skaito ne sau, o dovanoja skai-
tymą kitam, jis turi perduoti ne 
tik žodžius, bet ir jausmą, kuris 
atskleidžiamas balso intonacija, 
kalbos tempu, kad sukurtų spek-
taklį kito žmogaus vaizduotėje. 

* * *
Sutema. Ta paprastai žlug-

danti, žudanti tyla – šįkart palai-
ma, leidžianti per dieną iššvais-
tytus turtus vėl surinkti, apmąs-
tyti, sandėlin sudėti. Kaip upė 
per daug išsišakojusi silpsta ir 
privalo stabtelėti, kad pagaliau 
ryžtųsi išdžiovinti tas ją vargi-
nančias, energiją, tėkmę sunki-
nančias atšakas. Kaip ir medis 
nudžiūvusias šakas-rankas turi 
numarinti, kad neatimtų iš jo 
gyvasties. Aš jaučiu – per pla-
čiai išsiplėčiau. Turiu sustoti ir 
atsirinkti tas prasmingąsias va-
gas ir jomis tekėti.

Priimu tik iš viršaus-dangaus 
ir apačios-žemės giluminių van-
denų lobynų dovaną – vande-
nį, kuriuo pagausinusi jau tu-
rimą vandens kiekį, stiprinu tė-
kmę. Atsisakydama to, kas ne-
reikalinga, bergždžia, atsiduo-
du visa naudingai veiklai; vėl 
skubu tarsi sėdėdama traukiny-
je ir visa širdim laukiu stotelės. 
Išlipus – vakarėja, saulė grimz-
ta jūron ir prie kojų limpa smė-
lis, nes ką tik braidžiau sūriame 
vandenyje – kojos dar nenudžiū-
vo. Liūliuoja alyvmedžiai bei fig- 
medžiai, kviesdami po savo še-
šėliu sustoti. Pusiau gulomis 
žvelgiu į horizontą: iš tolumos 
ataidi romantiška muzika, sute-
mos šešėliai glosto švelniais pri-
silietimais.

Rytas – naujas atodūsis. Su 
nauju atsikvėpimu vėl lekiu, sė-
dėdama desperatiškai gyveni-
mu riedančiame sausakimšame 
traukinio kupė...

Elvina BAUŽAItĖ
Kaunas

„Neturi prasmės apkeliautų kraštų 
skaičius ar brangių daiktų turėjimas, 

jei siela tuščia.“

Novelė

Paežerėje.                                                                                                                                                                    Aldonos Milieškienės nuotr.

Už durų
Laukai augina duoną.
Banguoja tolių toliai.
Namų stogai raudoni, – 
Visi tarytum broliai.

Sode motulė vaikšto, – 
Skara pečius jai gobia.
Tiek daug žmonių per aikštę
Vis eina. Tyko grobio

Tyloj raina katytė, –
Ji tupi, laiko turi.
Gyvenimas dar žydi
Prie šulinio už durų. 

Kuršių nerijoje
Paukštis metė plunksną.
Tu ją sugavai,
O jisai nuskrido.
Nuostabiai gražūs, puikūs
Gamtos apžavai
Begalinėj tolybėj.

Jei dangus apniukęs, –
Niekai, nebaisu,
Juk tuojau nusigiedrys.
Tu laivams jūroj ūkiant
Pilnu džiaugsmo balsu
Sušunki it žuvėdra.

Vėjas pusto smėlį,
Nešą jį į akis,
Tarsi kopos alsuotų.
Paskubėk, nesivėlink, –
Jau matau, kaip leki
Prie kalnapušių guotų. 

Vytautas VItKūNAS
Vilnius

8 psl.2013 m. rugsėjo 5–11 d., Nr. 35 (1154), „Bičiulystė“


