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Neįgalieji 
artėja prie 

garbingiausio 
ralio „Aplink 

Lietuvą“ 
apdovanojimo 

Aidint karinio orkes-
tro maršams sostinės 
S.Daukanto aikštės pri-
eigose rikiavosi ralio 
„Aplink Lietuvą 2013“ da-
lyviai. Per 3 dienas asfal-
tuotais keliais ir duobėtais 
žvyrkeliais sportininkų 
ekipažai įveikė 1 070 kilo-
metrų trasą. Šios rikiuotės 
priekyje – ir rateliais ju-
dančio sportininko Gin-
taro Šalkausko bei štur-
mano Tado Zdanavičiaus 
automobilis Audi A6. Į ap-
dovanojimų ceremoniją 
šis ekipažas įriedėjo tre-
čiasis – pirmą kartą ralio 
istorijoje bendroje lenk-
tynių įskaitoje neįgalieji 
iškovojo tokią aukštą pri-
zinę vietą. 

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.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras

kviečia negalią turinčius 

Šventė „Tau, Vilniau!“ papuošė  
„Sostinės dienas“

Kaip ir kasmet rugsėjo 
pradžioje, neįgalieji iš vi-
sos Lietuvos suplaukė į 
sostinę – į tradicinę šven-
tę „Tau, Vilniau!“. Pasi-
džiaugti vieni kitais, paro-
dyti, ką per metus pridarė, 
kokių dainų išmoko. O 
miesto bendruomenei ir 
svečiams tai buvo gali-
mybė įsigyti nebrangių, 
tačiau gražių suvenyrų, 
namų apyvokos reikme-
nų, siuvinių, nėrinių ir kitų 
mielų smulkmenų. 

Neįgalieji – lygiaverčiai 
ralio dalyviai

Tradicinis ralis „Aplink Lie-
tuvą“ – seniausios automobi-
lių sporto varžybos šalyje. Dėl 
garbingo trofėjaus – Preziden-
to taurės – varžomasi nuo 1931-
ųjų. Šiemet pagrindinį apdova-
nojimą pelnė ralio bendrosios 
įskaitos absoliutūs nugalėtojai 
Tomas Ramanauskas ir Vytau-
tas Kaziliūnas. Šiam ekipažui 
ir buvo įteikta Prezidentės Da-
lios Grybauskaitės taurė. Šalies 
vadovės sveikinimus šventinio 
renginio dalyviams perdavęs  
Prezidentūros kancleris Gie-
drius Krasauskas automobilių 
sporto aistruoliams linkėjo ir to-
liau važiuoti pergalingu greičiu, 
garsinti savo šalies vardą ir di-

džiuotis pasiekus dar geresnių 
rezultatų. 

Jau 18 metų prie šių azartiš-
kų lenktynių starto linijos rikiuo-
jasi ir neįgaliųjų vairuojami au-
tomobiliai. Šiemet į ralio varžy-
bas užsiregistravo 12 neįgaliųjų 
ekipažų. Geriausias šios įskaitos 
sportininkas pelno socialinės ap-
saugos ir darbo ministro taurę. 
Įteikdama ją Gintaro Šalkausko 
ir Tado Zdanavičiaus ekipažui 
ministrė Algimanta Pabedins-
kienė džiaugėsi neįgaliųjų ryž-
tu ir drąsa, vidine jėga ir dva-
siniu proveržiu. Jie jau tapo ne 
tik savo klasės, bet ir visų lenk-
tynių lygiaverčiais dalyviais bei 
prizininkais. 

Geriausiam neįgaliam 
sportininkui – 3 taurės
Rateliais judantis G.Šalkaus- 

kas – ralio senbuvis. Nuo 2002 
metų šiose lenktynėse dalyvau-
jantis azartiškas vyriškis joms 
atiduoda visas jėgas. Net ir tada, 
kai negali sėsti prie automobilio 
vairo. 2004-aisiais, kai dėl dide-
lių skausmų jam buvo atlikta 
stuburo operacija, Gintaras vis 
tiek leidosi į ralį – sūnus vairavo, 
o lenktynininkas gulintis lydėjo 
neįgalius sportininkus, taip juos 
įkvėpdamas ir drąsindamas. 

G.Šalkauskas šypsosi – jis 
sportininkas iš prigimties. Akty-
viai sportavo dar būdamas svei-
kas, rankų nenuleido ir patyręs 

Ieškoma naujovių
Šiemet neįgaliųjų mėgstama 

šventė „Tau, Vilniau!“ buvo 9-oji. 
Tačiau tikrai neišsisėmusi: mu-
gės prekystaliai lūžo nuo dirbi-
nių įvairovės ir spalvų, Katedros 
aikštė skambėjo nuo linksmų me-
lodijų ir dainų. Neįgalieji dar kar-
tą įrodė nestokojantys energijos, 

gero ūpo ir idėjų. Iš viso šventė-
je dalyvavo per 130 įvairių neįga-
liųjų organizacijų, socialinės glo-
bos namų, užimtumo centrų ir 
kitų įstaigų.  

Aktyvios šventėje buvo ir ne-
įgaliųjų draugijos, besistengian-
čios surasti naujų veiklos formų, 

galvojančios, kuo nustebinti ir su-
dominti pirkėjus. 

Kauno rajono neįgaliųjų 
draugija šiemet pirkėjams pa-
siūlė rožinius. Darbo terapi-
jos užsiėmimams vadovaujanti  

Socialinės apsaugos ir darbo ministė Algimanta Pabedinskienė taurę įteikė 
absoliutiems neįgaliųjų įskaitos nugalėtojams – Gintarui Šalkauskui bei Ta-
dui Zdanavičiui.                                                                                  Egidijaus Skipario nuotr.

(nukelta į 7 psl.)
Į seminarą – kiekvienas su 

savais lūkesčiais
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 

iniciatyva daugiau kaip dešimt-
metį rengiamame literatų semi-
nare, jo įkvėpėjos P.Žemgulytės 
su šypsena vadinamame „Šven-

Šventojoje – kūrybiniai 
proveržiai ir jų analizė

Tradiciniu tapęs Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos ren-
giamas neįgalių literatų 
seminaras jau 12 kartą į 
Šventąją sukvietė dide-
lį būrį poezijos ir prozos 
kūrėjų, humoro mėgėjų, 
savomis tarmėmis į žiū-
rovus bei klausytojus kas-
kart prabylančių pasa-
korių. Keturios dešimtys 
kūryboje nusiraminimą 
randančių žmonių susi-
rinko norėdami pasidaly-
ti savo ieškojimais, išgirsti 
šios srities profesionalių – 
poetės Paulinos Žemgu-
lytės bei redaktorės, lite-
ratūros kritikės Janinos 
Riškutės – patarimų, pa-
nirti į įdomias diskusijas, 
pabendrauti su sielos bi-
čiuliais.

tosios universitete“, jau pabuvo-
jo apie porą šimtų kuriančių žmo-
nių. Kai kurie iš jų į šiuos semina-
rus sugrįžta ne vieną kartą, nes, 
pasak Rasos Stankevičienės, „čia 

(nukelta į 8 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Mugės lankytojai norimą daiktą galėjo išsirinkti iš daugybės rankdarbių.       
Egidijaus Skipario nuotr.

„Šventosios universiteto“ pirmakursiai.                                       Aldonos Milieškienės nuotr.       



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Nejauta
Susigraudinusią ir ašarojančią Genutę sutikau laip-

tinėje. Keturiasdešimt metų ji dirbo mokytoja, o šian-
dien – pensininkė. Prieš porą metų palaidojo dailinin-
ką vyrą, vaikams sukūrus savas šeimas, trijų kambarių 
bute liko viena. O sugraudino ją apsilankęs antstolis.

Pagyvenusiems žmonėms gerokai keistas ir sudė-
tingas atrodo šiuolaikinis gyvenimas. Artėjame prie ri-
bos, kai kiekvienam eiliniam žmogui reikės turėti savo 
buhalterį ir advokatą. Kol buvo gyvas vyras, visas sąs-
kaitas ir dokumentus tvarkė jis. Vyrui mirus, našlė su-
triko. O čia dar agentai pradėjo lankytis vienas paskui 
kitą, patikliai moteriškei siūlydami vis geresnes ir nau-
dingesnes paslaugas. Genutė net ir nepastebėjo, kaip 
prasiskolino.

Moterį labiausiai įskaudino antstolio rekomendacija 
parduoti trijų kambarių butą ir apsigyventi mažesnia-
me. ,,Gal tai ir teisingas pasiūlymas, bet kaip nelengva 
tai senatvėje padaryti, – guodėsi Genutė. – Vyras buvo 
tapytojas, mūsų visos sienos nukabinėtos paveikslais ir 
kiekvienas man be galo brangus. Tai ir į amžinybę išė-
jusių mūsų tėvų, dar mažų vaikų portretai, nuo žemės 
paviršiaus nušluotų tėviškių vaizdai. Nebūna dienos, 
kad aš į juos nepažiūrėčiau, nepamąstyčiau apie pra-
eitį, neprisiminčiau brangių žmonių, su jais praleistų 
šviesių gyvenimo akimirkų. Grožis turi jėgos ir suge-
bėjimo raminti širdį.“

Genutė tik labai skaudančia širdimi pagalvoja, kad 
naujame bute reikės paveikslus kišti už spintos ar krau-
ti po lova. Antstolis iš jos pasišaipė. Girdi, moteriške, 
gyveni praeitame amžiuje, nesinaudoji šiuolaikinės 
technikos galimybėmis, visus paveikslus galima sukel-
ti į kompiuterines laikmenas ir jiems saugoti nereikės 
vietos. ,,Man nepavyko to jauno šiuolaikinio vyruko 
įtikinti, kad man mielas ir įdomus kiekvienas teptuko 
potėpis, kiekvienas dažų atspalvis“, – guodėsi Genutė.

Kitas ne mažesnis širdies skausmas – knygos. Jos il-
gus metus kauptos, kai kurios dar paveldėtos iš Anapi-
lin išėjusių tėvų, nemažai yra dovanotų, su autografais. 
Jų daugybė visuose kambariuose. Ir čia antstolio skau-
džiai pasišaipyta. Jo nuomone, knygų vieta – bibliote-
kose. Genutė tai supranta kitaip: ,,Mano draugystė su 
knyga kitokia. Labai dažnai realus gyvenimas padik-
tuoja situaciją, kurią apmąstydama einu prie lentynos. 
Paimu knygą, perskaitau prisimintą epizodą ir patiriu 
didelį džiaugsmą. Literatūriniai vaizdai, persipynę su 
realiu gyvenimu, suteikia tikresnį, pilnesnį, skaidres-
nį problemos suvokimą. Į biblioteką kaskart nepribė-
giosi. Man kambarys be knygų – tarsi kūnas be sielos.“ 

Jaunas valdininkas sugebėjo Genutei net vietoje as-
meninės bibliotekos rekomenduoti elektroninę knygą. 
Jis gerokai nustebo, kad ir šiuo technikos stebuklu mo-
teris nesusižavėjo.

Kodėl taip sunku suprasti kitą žmogų? Kodėl taip 
sunku susikalbėti tėvams su vaikais, viršininkams su 
pavaldiniais, valdininkams su piliečiais, skirtingų so-
cialinių sluoksnių ir skirtingo amžiaus žmonėms? Bene 
svarbiausia to priežastis yra nemokėjimas ir nenoras 
kitą išklausyti, nejauta kitam, abejingumas. Sakoma, 
kad kiekvienas girdi tik tai, ką supranta. Dar daugiau 
– dažnas nori, kad ir kiti gyventų taip kaip jis, mąsty-
tų jo galva. Anglų rašytojas Oskaras Vaildas rašė: ,,Gy-
venti taip, kaip nori, nėra egoizmas. Egoistiška versti 
kitus gyventi taip, kaip norisi tau.“ 

Žmonių, kuriuos Genutė mylėjo, jau nėra. Vieną po 
kito juos prarijo metai. Kiekvienam senam žmogui tai 
didelė trauma, kurios mes, jaunesni, dėl savo storžie-
viškumo, o gal gyvenimo patirties trūkumo, dar neįver-
tiname. Senatvė turi savo atmintį, savo orumą, ir mes 
privalome jį gerbti. Senam žmogui artimųjų, draugų, 
jam įprastos socialinės aplinkos mes sugrąžinti negali-
me. Tačiau neturėtume iš jo atimti to, kas jam dar liko. 
Visų pirma – tai jam įprasta aplinka, su juo per gyve-
nimą keliaujantys ir šiandien daug ką pasakojantys 
daiktai. Nejautriai, lengvabūdiškai, savanaudiškai, tik 
,,racionaliai" mąstydami su žmogumi elgtis mes netu-
rime teisės.

Lazdijai:

Prasmingas jubiliejus
Ketvirtis amžiaus – nei 

daug, nei mažai. Žmogus 
jau suaugęs, subrendęs. 
Žmonių kolektyvas – taip 
pat. Bendro likimo, nors ir 
skirtingo amžiaus, turin-
tys bendrų tikslų ir siekių 
žmonės prieš ketvirtį am-
žiaus susibūrė draugėn.

1988 m. rugpjūčio mė-
nesį, kaip ir visoje Lietu-
voje, taip ir Dzūkijos kraš-
te, žmonės, turintys nega-
lią, pradėjo vienytis. Lazdi-
jų kino teatre „Daina“ rajo-
no neįgaliųjų atstovai susi-
rinko į steigiamąją konfe-
renciją. Buvo išrinkta tuo-
metinės Lietuvos invali-
dų draugijos (LID) rajono 
skyriaus valdyba, delega-
tai į steigiamąjį LID suva-
žiavimą.

LID rajono valdybos 
pirmininku išrinktas ži-
nomas rajono kultūros 
darbuotojas Juozas Va-
lentukonis, pavaduoto-
ju – buvęs mokytojas Vla-
das Mikelionis. Netrukus 
J.Valentukonis pasitraukė 
iš pirmininko pareigų, jas 
perėmė V.Mikelionis. Ta-
čiau sunki liga nutraukė 
jo gyvenimą. LID rajono 
organizacijos veikla laiki-
nai sustojo. 

1992 m. gruodžio 8 d. 
vykusioje neeilinėje LID 
rajono konferencijoje buvo 
išrinkta nauja taryba. Pir-
mininku išrinktas šių eilu-
čių autorius, pavaduotoju – 
Jonas Ambrasiūnas. 

Pirmiausia buvo atkur-
tos organizacijos tuometi-
nėse apylinkėse. Nemažai 

išdalinta labdaros, lanky-
tasi pas neįgaliuosius na-
muose. Buvo ieškoma rė-
mėjų ir lėšų, kurių draugi-
ja neturėjo. Aktyviai drau-
gijos veikloje dalyvavo ir 
nuolat rėmė rajono Globos 
ir rūpybos skyriaus vedė-
ja Elvyra Marcinkevičienė. 
Daug dėmesio ir paramos 
sulaukta iš tuometinio so-
cialinės apsaugos ir darbo 
ministro pavaduotojo An-
tano Vinkaus. Nors turėjo-
me didelių užmojų ir tiks-
lų, tačiau daugiau buvo 
problemų bei sunkumų. 
Po pusantrų metų iš pir-
mininko pareigų dėl svei-
katos pasitraukiau. Pir-
mininku buvo išrinktas 
J.Ambrasiūnas, kuris šias 
pareigas ėjo iki 2013 m. 
sausio mėn.

Sunkiausia buvo tai, 
kad draugija iš pat pra-
džių neturėjo jokių patal-
pų. Nuo 1992 m. pabaigos 
glaudėsi Globos ir rūpy-
bos skyriuje. Vėliau – vie-
tinio radijo redakcijoje, pas 
verslininką nešildomose 
patalpose ir t.t. Tik prieš 
keletą metų, įsikūrus So-
cialinių paslaugų centrui, 
rajono neįgaliųjų draugi-
ja gavo geras ir patogias 
patalpas.

Vadovaujant J.Ambra-
siūnui buvo suburtas an-
samblis „Atjauta“, draugi-
ja atliko daug gerų ir pras-
mingų darbų. 

Neseniai vykusiame 

Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijos 25-mečio minė-
jime jos pirmininkė Onu-
tė Černiauskienė išsamiai 
pristatė nuveiktus darbus 
ir problemas. Buvusių pir-
mininkų J.Valentukonio ir 
V.Mikelionio atminimui 
uždegtos žvakelės. 

Minėjime dalyvavo ra-
jono savivaldybės mero 
pavaduotojas Valdas Mi-
kelionis, kuris įteikė padė-
kos raštus aktyviausiems 
Neįgaliųjų draugijos na-
riams, buvusiems pirmi-
ninkams. Šventės dalyvius 
taip pat pasveikino Seimo 
narės Kristinos Miškinie-
nės partarėjas Saulius Pet-
rauskas, Socialinių paslau-
gų centro direktorė Jolan-
ta Marcinkienė, LND val-
dybos narė, Alytaus mies-
to neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Jūratė Kamičai-
tienė, Druskininkų neįga-
liųjų draugijos pirminin-

kas Raimundas Tenenis. Į 
renginį atvyko ir steigia-
mosios LID konferencijos 
dalyvė, buvusi rajono So-
cialinio aprūpinimo sky-
riaus vedėja Aldona Dai-
nauskienė. Apgailestau-
ta, kad dėl ligos renginyje 
nedalyvavo buvęs ilgame-
tis draugijos pirmininkas 
J.Ambrasiūnas. Visi kal-
bėjusieji linkėjo Neįgaliųjų 
draugijos nariams stiprios 
sveikatos, o jos vadovams 
– sėkmingo darbo.

Renginio dalyvius 
linksmino draugijos an-
samblis „Atjauta“, Alytaus 
miesto neįgaliųjų drau-
gijos ansamblis „Dzūki-
ja“, Lazdijų miesto senjo-
rų klubo ansamblis „Har-
monija“.

Vėliau vyko vakaro-
nė. Jos dalyviai pasidalijo 
įspūdžiais, patirtimi, už-
mezgė naujas pažintis.

Juozas RASIuLIS

Paskut in į  vasaros 
penktadienį Kelmės rajo-
no neįgaliųjų draugija pa-
minėjo savo įsikūrimo 25 
metų jubiliejų. 

Daugumos draugijos 
narių sprendimu buvo 
nutarta švęsti jį savo „na-
muose“, dar neseniai re-
novuotose draugijos pa-
talpose. Kadangi draugi-
joje nėra ištaigingos salės, 
o svečių žadėjo susirinkti 
daug, visa šventė persikė-
lė į kiemą. 

Savo kalba šventę pra-
dėjo Kelmės rajono neį-
galiųjų draugijos pirmi-
ninkė Elena Kančiauskai-
tė. Ji dėkojo gausiai susi-
rinkusiems draugijos na-
riams ir svečiams. Drau-
gijos narius, labiausiai 
prisidėjusius prie jos gy-

Kelmė: Paminėtas draugijos 25-metis
vavimo, pirmininkė ap-
dovanojo padėkos raštais 
ir atminimo dovanėlėmis.

Šventėje apsilankė ir 
valdžios atstovai: rajono 
meras Vaclovas Andru-
lis, Kelmės apylinkių se-
niūnas Algimantas Dam-
brauskas, Kelmės rajono 
savivaldybės Švietimo, 
kultūros ir sporto sky-
riaus vedėjo pavaduotojas 
Algis Petras Krutkevičius, 
Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Reda Každai-
lienė, Socialinės paramos 
tarnybos direktorė Aldo-
na Kvintufelienė. 

Meninę šventės dalį 
pradėjo Tytuvėnų mies-
telio jaunimo grupė, va-
dovaujama režisierės An-
drėjos Gričiutės. Jie susi-
rinkusiesiems padovano-

jo spektaklį „Eglė žalčių 
karalienė“.

Vėliau pasirodė kiti 
meno kolektyvai: Šiaulių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos Meškuičių padalinio 
moterų vokalinis ansam-
blis „Viltis“, Liolių sene-
lių namų meno kolekty-
vas, Radviliškio rajono 
neįgaliųjų meno kolekty-
vas „Gabija“ ir Kelmės ra-
jono neįgaliųjų meno ko-
lektyvas „Svajonė“. Aidė-
jo daug skambių, girdėtų 
ir naujų, dainų. O susirin-
kusieji plojo, lingavo, pri-
tarė dainorėliams, net ir 
šoko! Muzikinių sveiki-
nimų pynę vainikavo visų 
meno kolektyvų jungtinė 
daina „Žemėj Lietuvos“. 

Po to visi norintieji 
buvo pakviesti apžiūrėti 

veikiančią Kelmės rajono 
neįgaliųjų draugijos ama-
tų būrelio darbų parodą, 
kurią tądien papildė ir 
originalūs iš Liolių sene-
lių namų atvežti darbeliai. 

Šventė tęsėsi iki vėlaus 
vakaro: kas linksminosi ir 
šoko, kas minė mįsles ar 
žaidė žaidimus, kas vai-
šinosi ar ragavo rėmėjų ir 
darbščiųjų draugijos na-
rių pagamintų patiekalų. 

Šventė padėjo atitrūk-
ti nuo kasdienių darbų, 
nelengvų godų, kad kas-
dienybėje išliktume tvir-
ti. Namo grįžome kupini 
puikios nuotaikos, nešini 
atminimo suvenyru ir pa-
žadu vėl susirinkti į šven-
tę po penkerių metų.

Gražina RudzeVIčIūTė

Šventėje dalyvavo gausus svečių būrys. Šventės dalyvius linksmino įvairūs kolektyvai.

Jubiliejaus proga lazdijiškius sveikino Dzūkijos neįgaliųjų 
draugijų atstovai.
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Ligita Sungailienė pasakojo, jog 
idėja juos gaminti kilo atsitikti-
nai, kai viena moteris paprašė 
jai padaryti vienetinį, išskirtinį  
rožinį. Pasiieškojus informacijos, 
pasimokius, nutarta daugiau to-
kių pridaryti. Pasirodo – žmo-
nės juos perka. L.Sungailienė 
džiaugiasi, kad Vilniuje pirkėjai 
labiau supranta, kas yra vertin-
ga, už gerą, gražų daiktą gali ir 
daugiau sumokėti, o Kaune nori, 
kad viskas „būtų už litą ir blizgė-
tų“. L.Sungailienė pasakoja, kad 
darbo terapija organizuojama ne 
tik draugijos būstinėje Karmėla-
voje, bet ir seniūnijose – kadan-
gi rajonas labai didelis, žmogui 
būtų sudėtinga kaskart važiuoti 
į draugiją, todėl daug patogiau, 
kai gali ateiti į netoli namų orga-
nizuojamus užsiėmimus. 

Na, o Vievio neįgaliųjų drau-
gija šį kartą atvežė ebru technika 
pieštų paveikslų. Toks tapymo 
būdas dar vadinamas piešimu 
ant vandens arba marmuravimu. 
Jam naudojami specialūs dažai, 
ypatingais, iš arklio uodegos pa-
darytais teptukais piešiama ant 
vandens, o vėliau piešinys per-
keliamas ant popieriaus. Draugi-
joje tapymo mokanti Alma Zin-
kevičienė pasakojo, jog toks kū-
rimas labai atpalaiduojąs, o re-
zultatas kaskart būna vis kitoks.

draugijoms aktyvios 
veiklos netrūksta

Šeduvos miesto neįgaliųjų 
draugijos narės taip pat nesėdi 
rankų sudėjusios. Organizaci-
jos pirmininkė Roma Pranskė-
tienė pasidžiaugė, kad dabar yra 
labai geros sąlygos dirbti: sure-
montuotos, gražios patalpos, net 
baldai nauji. O veiklos ir suma-
nymų tikrai netrūksta. Darbščių 
moteriškių, norinčių ką nors gra-
žaus sukurti, – taip pat. Į mugę 
šeduviai atvežė originalių suta-
žo technika darytų papuošalų, 
ant jų stalo netrūko įvairių mez-
ginių. Pirmininkė pasakoja, kad 
veikla draugijoje virte verda: 
teikiamos įvairiausios paslau-
gos, veikia užimtumo būreliai. 
Aktyvus ir draugijos ansamblis: 
koncertuoja seniūnijose, įvairio-
se šventėse neapsieinama be jų. 

Viena Vilkaviškio rajono neį-
galiųjų draugijos darbo terapijos 
klubo vadovių Dalė Baltanavi-
čienė juokauja, kad į draugiją už-
ėję svečiai kai kada stebisi, bene 
čia fabrikas atsidarė – tiek daug 
įvairių veiklų vienu metu vyksta: 
vieni mezga, kiti siuva, treti ka-
roliukus veria. Pasidalijama dar-
bais pagal norą ir poreikį. Ne be 
reikalo draugijos darbštuolės pa-
sivadino kamanėmis. Įdomu tai, 
kad tarp rankdarbių mėgėjų yra 
ir vaikų bei vyrų. Tiesa, pastarieji 
dažniau renkasi karpinius. 

O štai Trakų rajono neįgalių-
jų draugijai nė nereikia ieškoti 
naujovių – jų mezgami spalvin-
gi žaisliukai visada turi paklau-
są. Pasak draugijos pirmininkės 
Rimos Kaliukevičiūtės, šiemet 
viena pirkėja net iš Klaipėdos 
specialiai atvažiavo jų nusipirk-

ti. Ji išsivežė pilną maišą – už 400 
Lt – žaislų. Tai nuliūdino vaiku-
čius, jau prieš tai nusižiūrėjusius 
vieną ar kitą megztą gyvūnėlį ir 
pamačiusius, kad per 10 minu-
čių prekystalis buvo nušluotas. 

darbeliai – ir iš paprastų 
medžiagų

Marijampolietė Regina Kau-
šilienė kasmet dalyvauja šven-
tėje „Tau, Vilniau!“, atvyksta ir 
į Kaziuko mugę. Moteris pasa-
koja, kad jai didžiausią pasiten-
kinimą teikia dalyvavimas darbo 
terapijos užsiėmimuose. Ji sako 
į Socialinių paslaugų centrą ei-
nanti kaip į darbą – 4 kartus per 
savaitę, o Neįgaliųjų draugija – 
antra jos šeima. Net ir vasarą, kai 
nevyko užsiėmimai, moterys su-
sibėgdavusios pas ką nors na-
muose – juk vienam būti pabos-
ta. Be to, dar kartą pasitvirtina 
sena tiesa – kai dirbi, užsimirš-
ti. Moteris negalią patyrė prieš 
16 metų, mirus vyrui: sustreika-
vo širdis, paskui kojos, stubu-
ras... R.Kaušilienė sako, kad jos 
gerą savijautą ir sveikatą palai-
ko tik darbas: „Jei nedirbčiau, iš 
proto išeičiau“, – teigia moteris. 
O kai dirbi, ir rezultatas atsiran-
da, yra ką parodyti. Marijampo-
liečiai juokauja, kad medžiagos 
darbeliams prisirenka kūrybin-
gai: panaudoja tai, ką kiti išmeta. 

Panašiai kalba ir neįgalieji iš 
Skuodo: jie pridarė gėlių iš su-
karpytų popieriaus lapų. Tie-
sa, kuriami ir rimtesni rankdar-
biai, kai su atliekom neišsiver-
si. Skuodiškiai šį kartą privėlė 
originalių šalių. Tokie darbai – 
gana brangūs, nes nepigios me-
džiagos, tačiau kiekvienas ša-
lis – vis kitoks, išskirtinis. Drau-
gijos pirmininkė Raminta Zabi-
tienė pasidžiaugė, kad pardavę 
savo dirbinių už gautus pinigus 
vėl pirks vilnos. 

Mugės lankytojams buvo siū-
lomi papuošalai, mezginiai, nėri-
niai, siuviniai, įvairūs suvenyrai, 
padaryti pačia įvairiausia rank-
darbių technika. Prekiauta ir me-
dumi, ir medžio dirbiniais, ir mo-
lio lipdiniais. Tačiau čia nerasi jo-
kios serijinės gamybos, kiekvie-
nas daiktas originalus, vieneti-
nis ir svarbiausia – kur kas pi-
gesnis nei šalia, Gedimino pros-
pekte, parduodami profesionalių 

Šventė „Tau, Vilniau!“ papuošė  
„Sostinės dienas“

Šilutė: 

 Šilutiškė Aldona Petkienė 
laiške „Bičiulystei“ papasakojo apie 
smagią išvyką prie jūros.

Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai pirmą kartą nu-
tarė surengti atsisveikinimo su 
vasara vakarą Palangos pajūry-
je. 38 žmonės įsikūrėme kem-
pinge už 300 m nuo jūros, pušų 
paunksmėje. Apsigyvenę, pa-
pietavę patraukėme prie ošian-
čios jūros. Nors bangos buvo ne-
mažos, visi, kieno sveikata leido, 
puolė į jūros glėbį, o tos moterys, 
kurioms atstumas iki jūros atro-
dė per tolimas, pasiliko ruošti 
bendros vakarienės.

Sugrįžę 40-ties metų jubilie-
jaus proga pasveikinome Ka-
tyčių padalinio naujoką Vaidą 
Austyną. Paskui prasidėjo juo-
kai, žaidimai, kuriuos suren-
gė draugijos pirmininkė Laima 
Dulkytė.

Vakaras buvo vasariškas, 
švelniai grojo Prano Armono 
virkdomas akordeonas. Visi bu-
vome sužavėti nakties reginio, 
linksmai šokome ratelį, užmir-
šę skaudančias kojas, palikę rū-
pesčius kažkur toli... Po pusry-
čių buvo apdovanoti linksmiau-
si, išradingiausi išvykos daly-
viai. Specialus pirmininkės pri-
zas (medaus bokalas) vienbalsiai 
atiteko naujokui Vaidui. 

Linksmais šūksniais, krykš-
taudami kaip vaikai, atsisveiki-
nome su jūra, su kopomis, su 
gaiviu Baltijos oru. 

Grįždami namo aplankėme 
Palangos stačiatikių cerkvę, mini 
zoologijos sodą Dauparuose. 

Vasarai 
tarėme sudie 

menininkų darbai. Kiekvienam 
mugės lankytojui turbūt vis kitas 
daiktas krito į akį ir turbūt ne vie-
nas neatsilaikęs atvėrė piniginę. 

Ne viskas matuojama 
pinigais

Na, o šventinę dvasią neįga-
liesiems kėlė nuotaikingas kon-
certas, kurį pradėjo Lietuvos ka-
riuomenės garbės sargybos or-
kestras, diksilendas „Sweet-
band“, Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų bigbendas. Bene la-
biausiai šventės dalyvių kojas 
kilnojo pačių neįgaliųjų ansam-
bliai, kapelos, šokių kolektyvai. 
Šventės pabaigoje jie į savo būrį 
įtraukė net pasveikinti atėjusį so-
cialinės apsaugos ir darbo vice-
ministrą Aivarą Tušą bei rengi-
nio organizatorius.  

Šiemet šventės dalyviai taip 
pat galėjo pasimokyti netradici-
nių sporto rungčių, į kurias pa-

(atkelta iš 1 psl.)

kvietė „Sveiko miesto“ biuras, 
dalyvauti piešimo akcijoje, ap-
žiūrėti „Socialinių portretų“ par-
odą. Vilnietė Antanė Kamins-
kienė kvietė šventės dalyvius iš-
bandyti savo gabumus piešiant. 
Moteris sakė, kad piešimas, dai-
lė gali būti labai svarbi neįga-
liųjų gyvenimo dalis, padedan-
ti atsipalaiduoti, rasti gyveni-
mo džiaugsmą. Ji labai apgai-
lestavo, kad nebeliko neįgalių-
jų dailės studijos Lietuvos vaikų 
ir jaunimo centre – pasirodė, jog 
tai nepelninga. Na, bet šventėje 
matytų dirbinių ir veiklų įvairo-
vė rodo, kad ne viskas dar ma-
tuojama pinigais, kad vis dėlto 
ir neturintys daug pinigų neįga-
lieji randa daug vietų, kur gali 
kur ateiti, kurti, dainuoti, šok-
ti ir vienas kitam dalinti gyveni-
mo džiaugsmą. 

Aurelija BABINSkIeNė
Egidijaus Skipario nuotr.

Šeduvos miesto neįgalieji nestokojo geros nuotaikos.       

Šventėje norintieji galėjo ir pasportuoti.       

Katedros aikštėje skambėjo neįgaliųjų dainos.       

Saulė jau 
penktokė
Atskubėjęs rugsėjis primi-

nė, kaip svarbu, kad specialiųjų 
poreikių turintys vaikai galėtų 
jaustis lygūs su kitais mokiniais, 
kartu siektų mokslo aukštumų.

Radviliškio Vaižganto pro-
gimnazijoje mokosi neįgaliojo 
vežimėliu judanti Saulė Sabu-
lytė. Sėkmingai baigusi ketu-
rias klases, šiemet mergaitė lan-
ko penktąją. Tiek buvusi Saulės 
pradinių klasių mokytoja Rima 
Orlova, tiek progimnazijos di-
rektorė Nijolė Krušienė pasako-
ja, kad mergaitė puikiai pritapo 
klasės kolektyve, sėkmingai mo-
kėsi, aktyviai dalyvavo organi-
zuojamuose renginiuose.

Mokykloje Saulė jaučiasi lai-
minga – čia jai sudarytos tin-
kamos sąlygos. Prie mokyklos 
įrengtas pandusas, šiemet, pa-
dedant rajono savivaldybei, pa-
sirūpinta mobiliu laiptų kopik- 
liu, kuris padeda patekti į bet 
kuriame aukšte esantį kabinetą. 

Kartais manome, kad neįga-
lūs vaikai saugiau jaučiasi izo-
liuotoje aplinkoje, tarp panašių į 
save. Saulės pavyzdys tai panei-
gia. Jis įrodo, kad ir neįgalus vai-
kas gali pritapti, gerai jaustis ir 
sėkmingai mokytis visiems skir-
toje mokykloje. 

Janina OŽALINSkAITė
Radviliškis
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Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Automatiniai išoriniai defi-
briliatoriai – prietaisai žmogui 
gaivinti staigios mirties atve-
ju – nuo šiol bus laisvai priei-
nami penkiose Kauno miesto 
vietose. Jie įrengti Kauno au-
tobusų ir geležinkelio stoty-
se, prekybos centre „Akropo-
lis“, Rotušės aikštėje esančiame 
restorane „Sadutė“ bei Laisvės 
alėjoje veikiančiame restorane 
„Miesto sodas“. Jiems įsigyti 
ir prižiūrėti Kauno miesto sa-
vivaldybė skyrė 150 tūkst. Lt.

Atsitikus nelaimei ir iš sten-
do išėmus defibriliatorių, auto-
matiškai siunčiamas skaitme-
ninis radijo ryšio signalas į arti-
miausią Kauno apskrities grei-
tosios medicinos pagalbos dis-
pečerinę. Dispečeris netrukus 
susisiekia su nelaimės vieto-
je esančiais žmonėmis ir jiems 
duoda tikslius nurodymus, kol 
atvyksta greitoji medicinos pa-
galba. Kauno greitosios medi-
cinos pagalbos stoties atstovai 
autobusų stotyje, kur stende po 
stiklu (be jokio užrakto) nuo 
šiol bus vienas iš defibriliato-
rių, pademonstravo, kad juo 
naudotis gana paprasta. 

Anot šios greitosios medi-
cinos pagalbos stoties direkto-
riaus Nerijaus Mikelionio, nie-
ko nebestebina masinio susibū-
rimo vietose įrengti gesintuvai. 
Lygiai taip pat neturėtų stebin-
ti ir defibriliatoriai. „Žinoma, 
geriau, kad nei gesintuvai, nei 
gyvybę gelbėjantys defibrilia-
toriai niekada nebūtų panau-
doti, tačiau kai kalbama apie 
žmogaus gyvybę – atsarga gė-
dos tikrai nedaro“, – pabrėžė 
N.Mikelionis 

Šiuo prietaisu pagalbą pir-
momis nelaimės minutėmis 
gali suteikti ir specialaus me-
dicininio išsilavinimo neturin-
tis žmogus. Paspaudęs mygtu-
ką žmogus išgirsta žodinius ir 
ekranėlyje pamato tekstinius 
nurodymus, ką daryti ir koks 
turi būti tolesnis gaivinimo 
veiksmas.

Prie sunegalavusio žmo-
gaus prijungus elektrodus, 
prietaisas pats išanalizuoja jo 
širdies veiklą ir nurodo, ar rei-
kalinga defibriliacija. Staigi 
mirtis suaugusį žmogų daž-
niausiai ištinka dėl širdies veik- 
los sutrikimo. Dažniausiai 
mirštama įvykus skilvelių vir-
pėjimui, kurį sustabdyti gali tik 
ankstyva defibriliacija

„Ateityje tikrai neketina-
me apsiriboti penkiais defibri-
liatoriais. Sieksime juos įreng-
ti ir masinėse žmonių susibū-
rimo vietose – didelėse spor-
to bazėse: Kauno plaukimo 
centre („Girstutyje“), Kauno 
sporto halėje, dar kitur. „Žalgi-
rio“ arenoje toks prietaisas jau 
yra. Manau, kad ir kitos Lietu-
vos savivaldybės paseks Kau-
no pavyzdžiu, nes nėra nieko 
brangiau už žmogaus gyvybę, 
kurią nelaimės minutę gali iš-
gelbėti šie prietaisai“, – tvirti-
no Kauno meras Andrius Kup-
činskas.

„Bičiulystės“ ir eltos inf. 

Stresas – daugelio sunkių ligų 
priežastis 

Gyvybes 
gelbstintys 

defibriliatoriai – 
jau kaune

Streso terminas ir teorija at-
sirado 1936 metais. Jo au-

torystė priklauso Hansui Seljė  
(Kanada). Šiandien stresui api-
būdinti vartojamas geras tuzinas 
formuluočių, pavyzdžiui: fizinės 
ir emocinės įtampos būsena, ky-
lanti sunkiose situacijose; visu-
ma nespecifinių pokyčių, atsiran-
dančių organizme veikiant sti-
priems dirgikliams arba žalojan-
tiems faktoriams; netikėtų, daž-
niausiai neigiamų aplinkybių su-
kelti organizmo funkcijų ir žmo-
gaus veiklos sutrikimai; vidinės 
įtampos būsena, sukelta aplin-
kos veiksnių; psichinės ir fizio-
loginės įtampos būsena, visuma 
organizmo apsauginių reakcijų, 
kurias sukelia žalingi aplinkos 
ar vidaus veiksniai –– stresoriai. 

Taigi streso priežastimi gali 
būti bet kas, kas kokiu nors būdu 
žmogų sudirgina, išbalansuo-
ja ir sukelia atitinkamą reakci-
ją. Streso priežastys gali būti iš-
orinės (mokslo įstaigos, darbo-
vietės, gyvenamosios vietos pa-
keitimas, išsiskyrimas su artimu 
žmogumi) ir vidinės (gyvenimo 
vertybių, žmogaus įsitikinimų 
konfliktas). 

Beje, vadinamieji stresoriai 
gali būti fiziniai (stiprus karštis 
arba šaltis), cheminiai (įvairios 
nuodingos medžiagos), psichi-
niai (pasireiškia stipriomis ne tik 
neigiamomis, bet ir teigiamomis 
reakcijomis) ir biologiniai (virusi-
nės ligos, pernelyg didelė raume-
nų apkrova).

Esant bet kokiai pernelyg di-
delei apkrovai, žmogus iš pra-
džių jaučia sunkumą, vėliau ban-
do iš visų jėgų jį įveikti, o kai pa-

Daktaras
Aiskauda

junta, jog toliau galynėtis nebėra 
jėgų, nuleidžia rankas. Beje, skir-
tingose stresinėse situacijose kie-
kvieno žmogaus reakcija yra la-
bai individuali. 

Streso formos pagal 
H.Seljė

Pats H.Seljė skyrė dvi stre-
so formas: distresą (nemalonų, 
kenksmingą sveikatai, trikdan-
tį veiklą stresą) ir teigiamą stre-
są (eustresą). Beje, pastarasis (jei 
nedidelis ir trumpalaikis) orga-
nizmui yra netgi naudingas. Mat 
atsakomoji reakcija į stresą didi-
na dėmesingumą, gerina regėji-
mą, mobilizuoja organizmo jėgas 
veiksmui ir gali palengvinti dau-
gelio ligų eigą (pastarasis teigi-
nys tiks tik tuo atveju, jei stresas 
organizmo neišsekina).

Žmogus sąmoningai stengia-
si prisitaikyti prie jam naujos si-
tuacijos. Kai jis įgyja pusiausvy-
rą, stresas nepalieka jokių pase-
kmių. Kai nesugebama prisitai-
kyti prie naujos situacijos, gali 
atsirasti įvairių fizinių ar psichi-
nių negalavimų. 

Streso požymiai:
– sumažėjęs fizinis ir protinis 
darbingumas, nemotyvuotas ne-
noras dirbti, mokytis; 
– nuolatinis nuovargis; 
– nervinė įtampa (dėl jos neįma-
noma atsipalaiduoti, užmiršti 
rūpesčių);
– nemiga arba neramus miegas;
– galvos skausmas; 
– padažnėjęs pulsas, gausesnis 
prakaitavimas;
– emocinis nestabilumas; 
– sumažėjęs dėmesingumas, 
sulėtėjęs mąstymas, prasta at-
mintis; 
– sumažėjęs domėjimasis savo 
artimaisiais, draugais, bendra-
darbiais;
– negatyvus savęs vertinimas, 
pesimizmas, verksmingumas;
– nepraeinantis nuobodulys; 
– neurozė; 
– depresija;
– apetito sutrikimai (visiškas ne-
noras valgyti netgi anksčiau la-
bai mėgtus valgius arba besaikis 
valgymas);
– atsiradęs nevaldomas noras 
kramtyti nagus, kandžioti lūpas, 
kasyti galvą, nosį ir t. t.;
– agresijos priepuoliai ir t.t.;

Pastabos:
1. Dėl patirtų stresų kur kas 

dažniau vystosi širdies, krauja-
gyslių, virškinimo organų ligos, 
silpsta imunitetas, dažniau ser-
gama diabetu, onkologinėmis 
ligomis. 

2. Stresas kenkia daugeliui 
vitaminų, medžiagų apykaitos 
procesams. Dėl to gali atsirasti 
riebalų perteklius, keliantis ne-
pasitenkinimą savimi, traumuo-
jantis ir psichinę, ir fizinę būklę. 

Stresas ir dailioji lytis
Stresas ne tik gali susargdin-

ti moterų virškinimo sistemą, bet 
ir pakenkti jų išoriniam grožiui. 
Daugiausia nukenčia oda: ji pra-
deda vysti, senti, poodyje kau-
piasi riebalai, didėja svoris. Beje, 
būna ir atvirkščiai, kai nuo stre-
so ar psichologinės įtampos svo-
ris mažėja.

Kadangi stresas slopina kal-
cio įsisavinimą, dažniau suser-
gama osteoporoze. Tuomet kau-
lai pasidaro labai trapūs, grei-
tai lūžta. Stresas gali daryti nei-
giamą poveikį nėštumui, sukel-
ti persileidimą, tapti nevaisingu-
mo priežastimi. 

Pasyvumas ir aktyvi 
apsauga

Žmogų, kurio prisitaikymo 
prie jam naujos situacijos rezer-
vas yra nepakankamas ir orga-
nizmas negali efektyviai priešin-
tis stresui, apima pasyvumo bū-
sena. Atsiranda bejėgiškumo, be-
viltiškumo pojūtis, depresija. Ta-
čiau tokia stresinė reakcija gali 
būti trumpalaikė.

Kita žmogaus reakcija – ak-
tyvi apsauga nuo streso. Žmo-
gus keičia veiklos formą ar sferą 
ir suranda kažką naudingesnio 
ir tinkamo. Kad būtų pasiekta 
dvasinė pusiausvyra, padedan-
ti pagerinti sveikatą, reiktų už-
siimti įdomiais pomėgiais: tu-
rizmu, sportu, kolekcionavimu, 
muzika ar kt. 

kaip išsivaduoti iš streso
Mokslinė medicina nuo ne-

sunkaus streso pataria naudoti 
įvairius atsipalaidavimo būdus 
(deramai atsipalaidavus, dar-
bingumas gali padidėti apie 40 
proc.): ramią muziką, autogeni-
nę treniruotę, jogą, sportą (jis re-

komenduojamas tik fiziškai svei-
kiems žmonėms; vadinamųjų iš-
tvermės treniruočių metu kraujy-
je suyra streso hormonai), prieš 
miegą pasilepinti šiltoje vonioje 
(su gydomaisiais priedais ar be 
jų; konkrečiu atveju patars gy-
dytojas arba vaistininkas). 

Sunkus ir ilgai trunkantis 
stresas gydomas hipnoze, psi-
choterapija, itin sunkus – dar ir 
vaistais. 

Stresinėse situacijose reik-
tų visai nevartoti arba bent ge-
rokai apriboti cukraus bei daug 
krakmolo turinčius maisto pro-
duktus. Šios maisto medžiagos 
organizme mažina vitaminų C 
ir B koncentraciją. Streso atveju 
taip pat pageidautina, kad būtų 
laikomasi individualios dietos 
(ypač skiriamas dėmesys visa-
verčiams baltymams) bei vartoja-
mi vitaminai C ir B (konkrečiam 
ligoniui dietą ir vitaminų dozes 
nustato tik gydytojas).

Liaudies medicinos 
receptai

Nervinį dirglumą, įtampą, 
nerimą mažinantys mišiniai:

1. Sumaišoma ir susmulkina-
ma: šaukštas ramunėlių žiedų, 
šaukštas valerijonų šaknų, šaukš-
tas pipirmėčių lapų, šaukštas pa-
prastųjų sukatžolių žolės. Šaukš-
tas mišinio užplikomas stikline 
verdančio vandens, indas užden-
giamas. Po 6 val. ruošinys perko-
šiamas per dvigubą marlę arba 
specialų tinklelį. Geriama 2 kar-
tus per dieną 15 min. prieš valgį 
ne daugiau kaip po 1/2 stiklinės. 
Gydymo kursas – 10–15 dienų.

Pastabos. Šiame ir kitame re-
cepte naudojama džiovintų vais-
tinių augalų žaliava. Ruošiniai 
laikomi tamsioje vėsioje vietoje.

2. Sumaišoma ir susmulkina-
ma: 5 šaukštai valerijonų šaknų, 
10 šaukštų pipirmėčių lapų, 5 
šaukštai apynių spurgų, 3 šaukš-
tai raudonėlių žolės. 2 šaukš-
tai mišinio užplikomi 2,5 stikli-
nės verdančio vandens, indas 
uždengiamas. Po pusvalandžio 
ruošinys perkošiamas per dvi-
gubą marlę arba specialų tinkle-
lį. Geriama 2 kartus per dieną ne 
daugiau kaip po 1/4 stiklinės 15 
min. prieš valgį. Gydymo kursas 
– 10–15 dienų.

Romualdas OGINSkAS

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (VLK) ragina nedraustus 
privalomuoju sveikatos draudi-
mu (PSD) Lietuvos gyventojus 
kuo greičiau apsidrausti, nes šis 
draudimas garantuoja gydymą 
susirgus ir suteikia saugumo. 
Šiuo metu yra beveik 300 tūkst. 
minėtu draudimu nedraustų 
žmonių. Jiems susirgus, gydy-
mas gali kainuoti labai brangiai, 
o mokėti tektų iš savo kišenės, 
nes neapsidraudusiems nemo-
kamai teikiama vien tik būtino-
ji medicinos pagalba.

VLK atkreipia dėmesį į tai, 

draustumas suteikia saugumo
kad būti neapsidraudusiam 
PSD gali reikšti didelę finansinę 
riziką susirgus. Štai keletas pa-
vyzdžių, kiek kainuotų įvairaus 
sudėtingumo gydymas:

12–19 tūkst. litų tektų mo-
kėti, jei, sutrikus širdies veiklai, 
planine tvarka būtų implantuo-
jamas defibriliatorius;

13–21 tūkst. litų – širdies 
vožtuvų operacijos kaina;

670–2 856 litai už inkstų už-
degimo gydymą;

1 308–4 311 litų už kiaušidės 
cistos operaciją. 

Daug keliaujantiems po už-
sienio šalis lietuviams irgi svar-

bu apsidrausti. Būdami drausti 
Lietuvoje (nesvarbu, kokio dy-
džio įmokas ir kas moka), jie 
gali gauti nemokamas būtino-
sios pagalbos paslaugas užsie-
nyje. Pasitaiko atvejų, kai mūsų 
kraštiečiai, kurie nėra draus-
ti PSD, išvykę į kurią nors Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalį ir su-
sirgę, už gydymą turi sumo-
kėti nemenką sumą. Be to, se-
nosiose ES šalyse narėse gydy-
mas kainuoja gerokai brangiau 
nei Lietuvoje. 

1 688 820 apdraustųjų (56 
proc.) yra apdrausti valstybės 
lėšomis – tai socialiai pažeidžia-

mos žmonių grupės (pensinin-
kai, vaikai ir moksleiviai iki 18 
m., dieninių studijų studentai, 
registruoti bedarbiai, vaikus au-
ginantys tėvai, neįgalūs asme-
nys, dvasininkai ir kt.). Šiems 
žmonėms suteiktų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidos yra 
apmokamos valstybės biudžeto 
lėšomis, o jų sumokamos įmo-
kos, lyginant su kitomis grupė-
mis, – mažiausios. 2012 m. meti-
nės įmokos dydis buvo 725 litai, 
2013 m. – 762 litai. Didžiąją šių 
asmenų dalį sudaro senyvo am-
žiaus žmonės, kurių sveikatos 
priežiūra kainuoja brangiausiai. 
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Marijana Jasaitienė „Kau-
no dienoje“ pasakoja apie 
Lauryną, kuris išgyveno 
meningokokinę infekciją, 
tačiau neteko galūnių.  

Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Laimėta 
dvikova

Nors dar gauname Jūsų fo-
tografijų, skirtų konkursui „Lai-
ko ženklai“, tesime savo pažadą 
konkursą baigti. 

Apibendrinti konkurso rezul-
tatus, įvertinti darbus sutiko Sta-
nislovas Žvirgždas, žinomas fo-
tomenininkas, daugelį metų bu-
vęs Lietuvos fotomenininkų są-
jungos vadovu. S.Žvirgždas pa-
sidžiaugė, kad nemažai žmonių 
susidomėjo fotografija ir siuntė 
nuotraukas konkursui. Vis dėl-
to, pasak fotomenininko, maty-
ti, kad dauguma autorių – pra-
dedantieji. „Tačiau visi nuo kaž-
ko pradėjome, – sako S. Žvirgž-
das, nepamiršdamas pagirti 
techniškai tvarkingas nuotrau-
kas ar tuos autorius, kurių dar-
bai labiausiai atitiko konkurso 
temą „Laiko ženklai“. Vertinant 
darbus ir buvo daugiausiai atsi-
žvelgta į šiuos kriterijus: ar nuo-
trauka įdomi, originali, išeinan-
ti už dokumentinės fotografijos 
ribų, ar darbas atitinka konkur-
so „Laiko ženklai“ temą.

Baigėsi konkursas „Laiko ženklai“ 

Trejų su puse metų Lau-
rynui, išgyvenusiam po me-
ningokokinės infekcijos, teks 
gyventi be rankų ir kojų. Vai-
kui amputuotos visos ketu-
rios galūnės. Rankos nupjau-
tos ties dilbio viduriu, kojos – 
virš čiurnos. 

Lauryno mama Loreta sako 
besistebinti, kiek daug Laury-
nas sugeba. Vis dėlto tas daug – 
tai šypsotis, kalbėti, valgyti 
maitinamam. Dar ropoti, re-
miantis alkūnėmis ir keliais. 
Nupjautų galūnių nebeskauda, 
nors iš Kauno klinikų, kur pra-
leido lygiai du mėnesius, Lore-
ta su Laurynu grįžo tik rugpjū-
čio 7-ąją. 

Birželio viduryje berniu-
kas staiga ir sunkiai susirgo. Tą 
parą su Laurynu į Kauno klini-
kas pateko trys meningokokine 
infekcija susirgę vaikai. Vienas 
jų tą pačią parą mirė. Lauryno 
gyvybė buvo išgelbėta po trijų 
dvikovos su mirtimi parų.

Deja, meningokokinė infek-
cija jau buvo atėmusi vaiko ga-
lūnes. Vis dėlto tėvai didžiau-
sią siaubą patyrė anksčiau, kai 
Lauryno gyvybė kybojo ant 
plauko. Tuomet, kai sūnaus  
gyvybinės funkcijos stabiliza-
vosi, jo tėvai jautėsi lyg devin-
tame danguje. Jie nesuprato, 
ką sakė medikai apie žuvusius 
galūnių audinius, amputaciją. 
Mažojo Lauryno gyvenimą gali 
palengvinti tik protezai. Dirbti-
nės kojos jau gaminamos „Or-
topedijos technikos“ įmonė-
je. Technologas protezuotojas 
Artūras Didžiariekis patikina: 
berniukas vaikščios. Jau bai-
giami sumontuoti kojų prote-
zai iš Vokietijoje pagamintų de-
talių. „Jų funkcijos bus atrami-
nės. Vaikai greitai auga, tai pro-
tezus reikės keisti kas metai“, – 
pabrėžia A.Didžiariekis.

Į klausimą, ar Lauryno pro-
tezų pėda lankstysis, protezuo-
tojas atsako, kad tik iš dalies. 
Vaikams ypatingų protezų ne-
gamina dėl trumpalaikiškumo. 
Protezai iš anglies kompozito – 
tobulesni, bet jų ligonių kasos 
nekompensuoja. 

Laurynui numatomi ir pa-
prasti rankas pailginantys pro-
tezai, besibaigiantys kabliuku, 
kad, anot A.Didžiariekio, bent 
kokį žaisliuką galėtų pasiimti. 
Apie tobulus modernius prote-
zus Laurynui kol kas tik pasva-
jojama. Dabar svarbiausia gau-
ti finansavimą patiems papras-
čiausiems. Toks vienas kainuo-
ja 5 tūkst. litų. Mioelektriniai, 
valdomi raumenimis, mūsų ša-
lyje nebekompensuojami, nors 
jie pasižymi unikalia ir ypač in-
tuityvia valdymo sistema, kai 
dirbtinei rankai valdyti nau-
dojami išlikusios žmogaus ran-
kos dalies raumenų elektriniai 
signalai. 

Rašinių konkursas 
„Neįgalusis – savo 
šalies pilietis! (?)“

Už lango šalta ir lyja... 
Klausaisi, kaip vamz-

džiais teka lietaus vanduo, neš-
damas žemei gyvybę... dovano-
damas rudens tylai melodiją... 
Pro langą vėjas atneša rudens 
kvapą, nors dar tik rugsėjo pra-
džia. Jautiesi lyg obelis, dar pil-
na vaisių, tačiau laukianti pabai-
gos. Pabaigos, kai nukris pasku-
tinis vaisius ir liks niekam nerei-
kalingas, pilkas medis... Nuogas, 
pažeidžiamas. Nežinantis, ar dar 
prisikels pavasarį. 

Laiko pamąstymams nestin-
ga. Juk nieko kito ir nebeliko. 
Nors kartais, ne, visada, atrodo 
– atsikelsi ir lėksi. Arba dar ge-
riau – skrisi. Kad tie sparnai, ku-
rie dar visai neseniai plazdėjo, 
staiga vėl sujudės ir galėsi išskris-
ti... gėrėtis toliais, šypsotis visam 
pasauliui, dovanoti gėrį. Nes šir-
dy dar liko daug visko, kuo ga-
lėtum dalintis. Nors būti reika-
lingam... Atsimeni tas laimingas 
dienas, kai keldavaisi eiti į dar-
bą, kai turėjai tūkstantį draugų, 
kai buvai reikalingas. Bet... gyve-
nime viskas, deja, baigiasi. Ir su-
stingo šypsena veide, pavertusi 
jį kvaila, pikta kauke. Apsimeti, 
kad tau nieko nereikia! Kad esi 
laimingas, sėdėdamas savo išti-
kimam vežimėlyje. Nes bijai. Bi-

Mes niekuo nesiskiriam
jai priminti apie tai, jog dar esi, 
jog egzistuoji! Geriau taip, gal 
patogiau? Nes kiekvieną kartą, 
kai bandai būti pilnateisiu savo 
šalies piliečiu, tau skaudžiai pri-
mena, kad esi niekas! Kad tavęs 
jau nėra ar bent jau greitai nebe-
bus! O jei bus? Jei bus dar dvide-
šimt metų ar dar daugiau? Labai 
daug kalbama apie vėžį. Atro-
do, kad kitų ligų jau ir nėra. A... 
jam vėžys... Visi kažkaip perdė-
tai į tai reaguoja. O kiek kitokių 
nelaimėlių pilna? Kiek žmonių, 
prikaustytų prie lovos, prie veži-
mėlių? Kiek negalinčių išgyven-
ti be kito pagalbos? Slaugos na-
mai, prasmirdę šlapimu... ir ne-
nugalimas noras likti savo na-
muose. Ir ne vėžys prikausto prie 
lovos. Vėžininkas turi galimybę 
arba pasveikti, arba mirti! O pri-
kaustytasis prie vežimėlio netu-
ri jokios vilties! Jis paverstas būti 
daržove ir tiek! Šaukiesi mirties, 
bet Dievas pamiršo. Kartais atro-
do, kad jau nebegali, bet pama-
tai ryto rasą, po kiemą slankio-
jantį katiną, nuauksintą saulėly-
dį ir vėl stveriesi, kažkaip laikai-
si... O kur pasidėsi? Širdy esi toks 
pat kaip kiti. Kaip pasipūtęs ban-
kininkas, kuris manosi esąs pa-
saulio centras, galintis skirstyti 
žmones į tuos, kuriems kažko rei-
kia, ir tuos, kurie jau tuoj ,,užsi-
lenks“... Pabandyk su 20 procen-

tų darbingumo nusipirkti kažką 
išsimokėtinai! Tau iš karto pri-
mins, kad esi niekas. Kad neturi 
tokios teisės! Kam tau? Juk tavęs 
jau nėra! Tu ne šios šalies pilietis! 
Tau reikia reabilitacijos? Kam? 
Vis tiek esi beviltiškas! Nors jau-
tiesi dar gyvas, dar rusena kaž-
kur labai giliai viltis – o gal? Gal 
dar galiu? Bet gydytojas net ne-
sivargina tau kažko pasiūlyti. Jei 
kaustomas begalinio skausmo su 
ramentais bandai ištrūkti iš savo 
keturių sienų, tai koks nors labai 
piktas vairuotojas būtinai nesu-
stos kiek arčiau namų, o nuveš į 
kitoj miestelio pusėj esančią sto-
telę. Ir taip tyčiosis kiekvieną kar-
tą, nes kažkada bandei apsigin-
ti – parašei į laikraštį apie jo ab-
surdišką elgesį! O jo darbdavys 
tave būtinai pravirkdys, rėkda-
mas ir gindamas stiprų savo ža-
liūką! Vėlgi – tu esi niekas, jei ne-
gali, tau ir nereikia niekur judė-
ti! Sėdėk savo mėšle ir nebandyk 
čirškėti! Valdžios ponai, apvogę 
mus, pačius silpniausius, besi-
riedami tarpusavy ir besigirda-
mi kylančiu „gėriu“, grąžins kie-
kvieną centą teisėjams, sau... O 
kad pavogė iš mūsų ir taip jau 
gaunamus centus, ligos pašalpas, 
net neprisimins! O kam? Smir-
dėkit savo išmatose, pūkit! Juk 
jūs – niekas! Jūsų nėra arba ne-
turi būti! Kiekvieną kartą, jei tik 

bandai pajudėti, gauni per nosį! 
Teises turi gėjai, žaliūkai, bandi-
tai, vagys. Gal ir gerai, nes šiaip ar 
taip, jie bent jau gali surengti pa-
radą! O mes juk neišeisim su veži-
mėliais ir lovom į gatves! Primin-
tume zombių eiseną lyg iš ameri-
kietiško siaubo filmo! Žinoma, ga-
lėtume, bet labai reikia stipraus ir 
turtingo lyderio, kuris visą tai su-
organizuotų. O kam mes rūpim?

Kol tyliai sėdžiu savo vežimė-
ly, žiūrėdama pro langą ir gėrėda-
masi rudens tyla, jaučiuosi žmo-
gumi. Labai myliu Lietuvą, nors ir 
parduotą, išniekintą, ištuštėjusią. 
Suprantu, kad geriau manęs ne-
būtų... Bet aš esu... Giliai, labai la-
bai giliai savo svajonėse kiekvieną 
rytą einu į darbą, šypsausi drau-
gams, padedu savo tėvams... Esu 
visateisė savo šalies pilietė... Bet 
visa tai – tik tuščios ir paikos sva-
jonės... Nereikia užuojautos, ne-
reikia gailesčio! Ne! Tik atsigręž-
kit ir pamatykit, kad mes esam! 
Nes kiekvienas, net ir pats galin-
giausias, nėra apsaugotas nuo to-
kios būsenos! Ir tada jau tu, kaip 
ir aš, būsi šios gyvenimo šventės 
stebėtojas! Ne dalyvis, o tik ste-
bėtojas! Tada suprasi, kad nie-
kas nepasikeitė. Kad nori miegoti 
kvepiančioj lovoj, kad nori valgy-
ti, kad nori gražiai atrodyti... Kad 
mes niekuo nesiskiriam... 

Rasa BeLHOu

Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ „Prisimenant pralėkusius metus..."
Šarūno Butėno nuotr.

S.Žvirgždo nuomone, žiū-
rint į Vytauto Žemaičio darbus, 
matyti, kad jis rimtai domisi fo-
tografija, seka tendencijas. Jo ci-
klas gana pasisekęs, kompozi-
ciškai įdomus ir atitinka temą.

Fotomenininkui išskirtinis 
pasirodė ir Renės Bisikirskie-
nės užfiksuotas kadras – sena-
me medyje išaugęs obels žie-
das. Autorė konkursui patei-
kė ir daugiau įdomių, konkur-
so temą atitinkančių nuotraukų. 
Lidijos Umbrasienės nuotrau-
kos, S.Žvirgždo nuomone, įdo-
mios savo tematika – krikštus 
dabar nedažnai pamatysi. Foto-
menininkas autorę gyrė už dė-
mesį etnografiniam palikimui. 
Pasak jo, L.Umbrasienė paste-
bi įdomius objektus, ieško savi-
tesnių temų. Rimtauto Vaickaus 
nuotrauka – taip pat patraukian-
ti dėmesį, skatinanti susimąsty-
ti ir svarbiausia – puikiai atitin-
ka konkurso temą. 

Taip pat S.Žvirgždui įdomi 
pasirodė Rasos Baranauskaitės 

nuotrauka „Gandrų kaimas“: 
retai pamatysi gandrus perin-
čius pušyje. Sudomino ir Vla-
dislavo Kirkicko „Štilis“: tikrai 
ramybė. Rasa Skeiverienė mato 
gražius gamtos vaizdus, groži-
si ja, kai kada pavyksta padary-
ti kokybišką nuotrauką. Įdomių 
momentų užfiksuoja ir Vytautas 
Morkūnas.

Fotomenininkas pastebėjo ir 
klaidų: negalima kadro dalin-
ti per pusę, nebent tai būtų kaž-
kaip motyvuota. Reikia stengtis, 
kad vaizdas nebūtų tuštokas, ta-
čiau negerai, ir jei nuotrauka per-
krauta detalėmis. Dažnai pasi-
renkami pernelyg įprasti vaiz-
dai: gėlės, gulbės, peizažas, sau-
lėlydis. Žinoma, visi nuo to pra-
deda, tačiau išgauti kažką origi-
nalesnio – labai sunku. Reikėtų 
ieškoti įvairesnių temų – gamtoje 
tiek daug įdomių objektų. Foto-
menininkas siūlo pabandyti fo-
tografuoti gyvūnus: jie būna la-
bai žaismingi, galima „sugauti 
įdomių kadrų“. 

Svarbu pirmiausia atrasti 
tašką, iš kurio fotografuosime 
objektą. Reikia išsirinkti, kas bus 
priekiniame plane, pažiūrėti, ar 
nereikalingos detalės neužgoš 
jo. Pasak S.Žvirgždo, nereikalin-
gi daiktai trukdo išryškėti foto-
grafuojam objektui. 

Dėl tos pačios priežasties 
nereikia bijoti vėliau, tvarkant 
kompiuteriu, kadruoti nuotrau-
kų (kai kada nukirpus vieną ar 
kitą šoną, nuotrauka daug ge-
riau atsiskleidžia), pabandyti 
pakoreguoti spalvas. Dabar yra 
įvairių nemokamų programų. 
Pati paprasčiausia – Picasa, kurią 
galia atsisiųsti kiekvienas. 

Fotomenininkas skatina eks-
perimentuoti: tą patį objektą fo-
tografuoti iš skirtingų pusių, iš 
įvairių perspektyvų, nespalvotai. 
S.Žvirgždas pataria vengti doku-
mentinio fotografavimo, surasti 
ką nors įdomesnio. 

Labai svarbu mokytis. Kom-
pozicija – įgimtas dalykas, tačiau 
išmokus pagrindinius principus, 
galima įdomiai fotografuoti. 

S.Žvirgždas skatina besido-
minčius fotografija pastudijuoti 
fotografijos vadovėlį ar šiaip pa-
sidomėti apie pagrindinius kom-
pozicijos principus, apie tai, kaip 
turi atrodyti kadras. Jis taip pat 
labai siūlo žiūrėti kitų fotogra-
fų nuotraukas – tai yra mokykla. 
Pradžioje galima bandyti kopi-
juoti (nors tai niekada neišeina). 

S.Žvirgždas ragina visus drą-
siau dalyvauti konkursuose.

emilija STONkuTė

konkurso nugalėtojai:
Vytautas Žemaitis (nuotraukos 
„Išėjusių amžių šviesa“, „Pava-
sarėja“, „Balandis – švaros mė-
nuo“). V.Žemaitis apdovanoja-
mas pagrindiniu prizu – Ramū-
no Danisevičiaus fotografijų al-
bumu „Būti laiku“.
4 paskatinamieji Lietuvos fo-
tomenininkų sąjungos įsteig-
ti prizai – po albumą „Debiu-
tas“ atiteks: 
Renei Bisikirskienei 
(„Atgimimas“),
Lidijai Umbrasienei 
(„Krikštai“),
Rimtautui Vaickui 
(„Susitelkimo valandėlė“),
Rasai Skeiverienei už pastabu-
mą fiksuojant gamtos pokyčius.
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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 16 d. 
9.00 Kobra 11 (24) (kart.) N-7. 

10.00 Prezidentinio lėktuvo užgrobi-
mas (1) (kart.) N-7. 12.00 Namelis pre-
rijose (138). 13.00 Stilius (kart.). 13.55, 
14.10 Laba diena, Lietuva. 14.00, 
15.30 Žinios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 
Sportas. 15.50 Viena byla dviem (11) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (25) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 19.00 
Premjera. Rojus Lietuvoj (8). 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 žinios. 
23.00 Dokumentinio kino vakaras. Per-
dozavimas. Dar viena finansų krizės 
banga. JAV, 2010 m. 0.00 Viena byla 
dviem (11) (kart.) N-7. 1.15 Dėmesio 
centre (kart.). 

Antradienis, rugsėjo 17 d. 
9.00 Kobra 11 (25) (kart.) N-7. 

10.00 Muzikinis projektas „Auksinis 
balsas“ (kart.). 12.00 Namelis prerijo-
se (139). 13.00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (kart.). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (12) N-7. 17.00 Kobra 
11 (26) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 19.00 Premjera. Rojus 
Lietuvoj (9). 19.30 Emigrantai. 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Dė-
mesio centre. 21.30 Pinigų karta. Per-
traukoje – 22.00 Perlas. 22.30 Vakaro 
žinios. 23.00 Prisikėlęs faras (5) N-7. 
0.00 Viena byla dviem (12) (kart.) N-7. 
1.15 Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, rugsėjo 18 d. 
9.00 Kobra 11 (26) (kart.) N-7. 

10.00 Duokim garo! (kart.). 12.00 Na-
melis prerijose (140). 13.00 Emigran-
tai. Socialinės dokumentikos laida 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lie-
tuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (13) N-7. 17.00 Kobra 11 (27) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.25 Verslas. 18.45 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 19.00 Premjera. 
Rojus Lietuvoj (10). 19.30 Bėdų turgus. 
20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.30 Lietuva gali. 
Pertraukoje – 22.00 Perlas. 22.30 Va-
karo žinios. 23.00 Prisikėlęs faras (6) 
N-7. .00 Viena byla dviem (13) (kart.) 
N-7. 1.15 Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, rugsėjo 19 d. 
9.00 Kobra 11 (27) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (8, 9) (kart.). 
11.00 Pinigų karta. Publicistinė laida 
(kart.). 12.00 Namelis prerijose (141). 
13.00 Bėdų turgus. Pokalbių laida 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lie-
tuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (14) N-7. 17.00 Kobra 11 (28) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
19.00 Premjera. Rojus Lietuvoj (11). 
19.30 Klaidos kaina. N-7. 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 Mafiozai. Kriminalinė dra-
ma. Prancūzija, 2007 m.). 1.00 Viena 
byla dviem (14) (kart.) N-7. 2.15 Dė-
mesio centre (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 20 d. 
9.00 Kobra 11 (28) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (10, 11) (kart.). 
11.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.00 
Namelis prerijose ( 142) 13.00 Klai-
dos kaina N-7 (kart.). 13.45 Klaidos 
kaina (kart.). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem ( N-7. 15) 17.00 Kobra 
11 (29) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 19.00 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 20.25 Perlas. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Perlas. 23.00 Detektyvė 
King (3) N-7. 0.05 Viena byla dviem 
(15) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 21 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus. 
Pokalbių laida (kart.). 7.45 Nacionali-
nė paieškų tarnyba (kart.). 8.30 Gimto-
ji žemė. 9.00 Premjera. Aivenhas (42) 
9.25 Keliautojai – laiko valdovai (13) 

9.50 Aviukas Šonas (2/29). 10.00 Gus-
tavo enciklopedija (kart.). 10.30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 11.30 
Septynios Kauno dienos. 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Neatskleistos Bi-
blijos paslaptys. 3 d. Ar egzistavo ka-
raliaus Dovydo imperija? Didžioji Brita-
nija, 2011 m. 13.00 Šeštadienio detek-
tyvas. Premjera. Inspektorius Luisas 
(1/3). 15.00 Durys atsidaro. Ved. Lolita 
Bytautaitė. 15.30 Pasaulio panorama. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 
16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncer-
tas. Ved. Regina Jokubauskaitė. 18.30 
Detektyvo meistrai. Frosto prisilietimas 
(41) N-7. 20.25 Perlas. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Muzikinis projektas „Auksi-
nis balsas“. 23.00 Premjera. Robotas 
policininkas . 1993 m. N-14. 1.00 Pa-
saulio dokumentika. Neatskleistos Bi-
blijos paslaptys. 3 d. Ar egzistavo kara-
liaus Dovydo imperija? (kart.). 

Sekmadienis, rugsėjo 22 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 Po-

pietė su Algimantu Čekuoliu (kart.). 
6.30 Šventadienio mintys. 7.00 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 
Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademi-
ja. 9.00 Nuotykiai elfų šalyje (6). 9.25 
Keliautojai – laiko valdovai (14). 9.50 
Aviukas Šonas (2/30). 10.00 Gustavo 
enciklopedija (subtitruota). 10.30 Bro-
lių Grimų pasakos. Sultenė. Vokietija, 
2009 m. 11.45 Klausimėlis.lt. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Af-
rika. 2 d. Savanos. Didžioji Britani-
ja, 2013 m. 13.00 Detektyvo klasika. 
Mis Marpl. Palšas žirgas. Didžioji Bri-
tanija, 2010 m. N-7. 15.00 Emigrantai 
(kart.). 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.10 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 16.45 Šiaurie-
tiškas būdas. 12 d. 17.15 Klausimėlis.
lt. 17.30 Stilius. 18.30 Premjera. Pre-
zidentinio lėktuvo užgrobimas (2) N-7. 
20.30 Panorama. 20.45 Savaitė. 21.15 
Premjera. Prancūziškas bučinys. Ro-
mantinė komedija. JAV, 1995 m. N-7 
(subtitruota). 23.25 Detektyvo klasika. 
Mis Marpl. Palšas žirgas. Didžioji Bri-
tanija, 2010 m. N-7. (kart.). 

Pirmadienis, rugsėjo 16 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibinų 

dresuotojai (1) (kart.) N-7. 7.25 Simp-
sonai (20) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (84) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1732) N-7. 10.00 Moterys meluoja ge-
riau (85, 86) N-7. 11.00 Narnijos kroni-
kos. Aušros užkariautojo kelionė. Nuo-
tykių f. JAV, 2010 m. N-7. 13.30 Ragai 
ir kanopos sugrįžta (23). 14.00 Slibi-
nų dresuotojai (2) N-7. 14.30 Simpso-
nai (1) N-7. 15.00 Natalija (160) N-7. 
16.00 Ašarų karalienė (110) N-7. 17.00 
TV Pagalba. 17.55 Kvieskite daktarą! 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(8) N-7. 20.00 Gyvenimas yra gražus. 
20.30 Farai. 21.00 Pasmerkti 2 (9) N-7. 
21.35 TV3 vakaro žinios. 22.00 Kerš-
tas (17) N-14. 23.00 Specialioji jūrų po-
licijos tarnyba (116) N-14. 0.00 Euro-
pos vyrų krepšinio čempionato rungty-
nės. 2.10 Lujis (9) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 17 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Sli-

binų dresuotojai (2) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (1) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (85) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1733) N-7. 10.00 Moterys meluo-
ja geriau (87, 88) N-7. 11.00 Kvieskite 
daktarą! 11.30 TV Pagalba. 12.25 Di-
dvyrių draugužiai (32). 13.00 Maksas 
Stilas (2). 13.30 Ragai ir kanopos su-
grįžta (24). 14.00 Slibinų dresuoto-
jai (3) N-7. 14.30 Simpsonai (2) N-7. 
15.00 Natalija (161) N-7. 16.00 Ašarų 
karalienė (111) N-7. 17.00 TV Pagalba. 
17.55 Kvieskite daktarą! 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Moterų laimė (9) N-7. 20.00 
Prieš srovę. 21.00 Pasmerkti 2 (10) 
N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Transporteris (3) N-14. 23.05 CSI kri-
minalistai (3) N-14. 0.05 Las Vegasas 
(4) N-14. 1.05 Daktaras Hausas (4) 
N-14. 1.55 Gelbstint Greisę (16) N-14. 
2.45 Lujis (10) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 18 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibinų 

dresuotojai (3) (kart.) N-7. 7.25 Simp-
sonai (2) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (86) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1734) N-7. 10.00 Moterys meluoja ge-
riau (89, 90) N-7. 11.00 Kvieskite dak-
tarą! 11.30 TV Pagalba. 12.25 Didvy-
rių draugužiai (33) (Sidekick). JAV, ani-
macinis serialas, 2010. 12.55 Maksas 

Stilas (3) (Max Steel). JAV, animacinis 
serialas, 2013. 13.30 Ragai ir kanopos 
sugrįžta (25). 14.00 Slibinų dresuoto-
jai (4) N-7. 14.30 Simpsonai (3) N-7. 
15.00 Natalija (162) N-7. 16.00 Ašarų 
karalienė (112) N-7. 17.00 TV Pagalba. 
17.55 Kvieskite daktarą! 18.30 Numa-
tomos Europos vyrų krepšinio čempio-
nato rungtynės. Tiesioginė transliaci-
ja. 20.30 Opiumas liaudžiai. 21.00 Pa-
smerkti 2 (11) N-7. 21.35 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Ele-
mentaru (1) N-7. 23.05 Europos vyrų 
krepšinio čempionato rungtynės. Vaiz-
do įrašas. 0.45 Daktaras Hausas (5) 
N-14. 1.40 Gelbstint Greisę (17) N-14. 
2.35 Lujis (11) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 19 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Sli-

binų dresuotojai (4) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (3) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (87) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1735) N-7. 10.00 Moterys meluo-
ja geriau (91, 92) N-7. 11.00 Kvieskite 
daktarą! 11.30 TV Pagalba. 12.25 Di-
dvyrių draugužiai (34). 12.55 Maksas 
Stilas (4). 13.30 Ragai ir kanopos su-
grįžta (26). 14.00 Slibinų dresuoto-
jai (5) N-7. 14.30 Simpsonai (4) N-7. 
15.00 Natalija (163) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (1) N-7. 17.00 TV Pagalba. 
17.55 Kvieskite daktarą! 18.30 TV3 ži-
nios (44). 19.30 Moterų laimė (10) N-7. 
20.00 Humoro grandų šou. 21.00 Pa-
smerkti 2 (12). 21.35 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Kobra 11 (2) N-7. 23.05 Eu-
ropos vyrų krepšinio čempionato rung-
tynės. Vaizdo įrašas. 2.15 Gelbstint 
Greisę (18) N-14. 3.10 Lujis (12) N-7. 

Penktadienis, rugsėjo 20 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Sli-

binų dresuotojai (5) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (4) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (88) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1736) N-7. 10.00 Moterys meluo-
ja geriau (93, 94) N-7. 11.00 Kvieskite 
daktarą! 11.30 TV Pagalba (73) (kart.). 
12.25 Didvyrių draugužiai (35). 12.55 
Maksas Stilas (5). 13.30 Ragai ir ka-
nopos sugrįžta (1). 14.00 Slibinų dre-
suotojai (6) N-7. 14.30 Simpsonai (5) 
N-7. 15.00 Natalija (64) N-7. 16.00 Ne-
paklusni širdis (2) N-7. 17.00 TV Pa-
galba (15) (kart.). 17.55 Žvaigždžių 
dešimtukas (154). 18.30 TV3 žinios 
(104). 18.40 TV3 sportas. 18.43 TV3 
orai (44). 18.45 Numatomos Europos 
vyrų krepšinio čempionato rungtynės. 
Tiesioginė transliacija. Pertraukoje – 
20.45 Opiumas liaudžiai. 0.00 Įstaty-
mus gerbiantis pilietis. Drama. JAV, 
2009 m. N-14. 2.00 Auklė pagal iš-
kvietimą. Komedija. JAV, 2009 m. N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 21 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (18). 7.30 Bai-
lus voveriukas (21). 8.00 Simpso-
nai (5) N-7. 8.30 Sportuok su mumis. 
9.00 Statybų TV. 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Svajonių sodai. 11.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis. 12.40 Gatvės šo-
kiai. Drama. D. Britanija, 2010 m. N-7. 
14.40 Brangusis Džonai. Romantinė 
drama. JAV, 2010 m. N-7. 16.50 Mo-
derni šeima (9) N-7. 17.20 Kastlas (5) 
N-7. 18.20 Eurojackpot. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Romeo ir Džiuljeta. 21.15 
Karibų piratai. Pasaulio pakrašty. Nuo-
tykių f. JAV, 2007 m. N-7. 0.45 Euro-
pos vyrų krepšinio čempionato rung-
tynės. Vaizdo įrašas. 3.55 Kobra 11 
(2) (kart.) N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 22 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalinė kova (19). 7.30 
Bailus voveriukas (22). 8.00 Simpso-
nai (6). 8.30 Sportuok su mumis (2). 
9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Laikas keis-
tis. 10.00 Beatos virtuvė. 11.00 Nevy-
kėlio dienoraštis. Komedija. JAV, 2010 
m. 12.55 Gatvės šokiai 2. Drama. D. 
Britanija, Vokietija, 2012 m. N-7. 14.40 
Kadetė Kelė. Komedija. JAV, Kanada, 
2002 m. 16.50 Moderni šeima (10) N-7. 
17.20 Kastlas (6) N-7. 18.30 Europos 
vyrų krepšinio čempionato rungtynės 
dėl 3 vietos. 20.30 TV3 žinios. 21.00 
Humoro grandų šou. 22.00 Europos 
vyrų krepšinio čempionato rungtynės 
dėl 1 vietos. Tiesioginė transliacija. 
0.00 Treneris Karteris. Drama. JAV, 
2005 m. N-7. 2.35 Kastlas (6) N-7. 

Mikė Pūkuotukas. Animacinis f. Ru-
sija, 1969 m. 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (113) N-7. 8.50 Rašalo šir-
dis. Nuotykių f. Didžioji Britanija, JAV, 
Vokietija, 2009 m. (kart.) 10.50 Lais-
vės troškimas. Romantinė komedija. 
Didžioji Britanija, JAV, 2004 m. (kart.) 
N-7. 12.55 Na, palauk! (6). 13.15 Mikė 
Pūkuotukas eina į svečius. Animaci-
nis f. Rusija, 1971 m. 13.25 Dreikas 
ir Džošas (52). 13.55 Kung Fu Pan-
da (14). 14.25 Auklė (84). 15.00 Už-
drausta meilė (27) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 18.00 Namai, kur šir-
dis (44). 18.45 Žinios. 19.25 Kamuolys 
apvalus. 19.30 KK2 N-7. 20.20 Nuo...
Iki.... 21.00 Kriminalinė Lietuva N-7. 
21.21 Žinios. 22.00 VAKARO SEAN-
SAS Adrenalinas 2. Veiksmo f. JAV, 
2009 m. N-14. 0.05 Havajai 5.0 (13) 
N-7. 1.00 Taikinys (11) N-7. 1.55 Iš-
rinktieji (79) N-14. 

Antradienis, rugsėjo 17 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (30). 6.50 Tomas ir 
Džeris (13). 7.20 Na, palauk! (6). 7.40 
Mikė Pūkuotukas eina į svečius. Ani-
macinis f. Rusija, 1971 m. 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (114) N-7. 
8.50 Havajai 5.0 (22, 23) (kart.) N-7. 
10.45 Lietuvos balsas (kart.). 12.55 
Na, palauk! (7). 13.05 Mikė Pūkuo-
tukas ir rūpesčių diena. Animacinis f. 
Rusija, 1972 m. 13.25 Dreikas ir Džo-
šas (53). 13.55 Kung Fu Panda (15). 
14.25 Auklė (85). 15.00 Uždrausta 
meilė (28) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis (45). 
18.45 Žinios. 19.25 Kamuolys apva-
lus. 19.30 KK2 N-7. 20.20 K11. Ko-
misarai tiria. Nesąžiningas lenktyni-
ninkas N-7. 21.00 Kriminalinė Lietuva 
N-7. 21.21 Žinios. 22.00 VAKARO SE-
ANSAS Paskutinis samurajus. Veiks-
mo f. JAV, 2003 m. N-14. 1.00 Taiki-
nys (12) N-7. 1.55 Išrinktieji (80) N-14. 

Trečiadienis, rugsėjo 18 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (31). 6.50 Tomas ir 
Džeris (14). 7.20 Na, palauk! (7). 7.30 
Mikė Pūkuotukas ir rūpesčių diena Ani-
macinis f. Rusija, 1972 m. 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (115) N-7. 8.50 
Auklė (84, 85) (kart.). 9.50 Valanda 
su Rūta (kart.). 11.20 KK2 penktadie-
nis (kart.) N-7. 12.55 Na, palauk! (8). 
13.05 Batuotas katinas. Animacinis f. 
Rusija. 13.25 Dreikas ir Džošas (54). 
13.55 Kung Fu Panda (16). 14.25 Au-
klė (86). 15.00 Uždrausta meilė (29) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
18.00 Namai, kur širdis (46). 18.45 Ži-
nios. 19.25 Kamuolys apvalus. 19.30 
KK2 N-7. 20.20 K11. Komisarai tiria. 
Dešimtas Dievo įsakymas N-7. 21.00 
Kriminalinė Lietuva N-7. 21.21 Žinios. 
21.35 Renkamės Europą. 22.00 VA-
KARO SEANSAS Ypatingasis būrys. 
Veiksmo f. Prancūzija, 2011 m. N-14. 
0.20 Havajai 5.0 (14) N-7. 1.15 Kara-
liškos kančios. JAV, 2008 m. N-7. 2.10 
Išrinktieji (81) N-14. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 19 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (32). 6.50 Tomas ir 
Džeris (15). 7.20 Na, palauk! (8). 7.30 
Batuotas katinas. Animacinis f. Rusi-
ja. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(116) N-7. 8.50 Didingasis amžius (3) 
(kart.) N-7. 10.55 Nuo...Iki... (kart.). 
11.35 K11. Komisarai tiria. Nesąžinin-
gas lenktynininkas (kart.) N-7. 12.15 
K11. Komisarai tiria. Dešimtas Dievo 
įsakymas (kart.) N-7. 12.55 Na, palauk! 
(9). 13.05 Mažylis ir Karlsonas. Anima-
cinis f. Rusija, 1968 m. 13.25 Dreikas 
ir Džošas (55). 13.55 Kung Fu Panda 
(17). 14.25 Auklė (87). 15.00 Uždraus-
ta meilė (30) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis 
(47). 18.45 Žinios. 19.25 Kamuolys ap-
valus. 19.30 Valanda su Rūta. 21.00 
Kriminalinė Lietuva N-7. 21.21 Žinios. 
22.00 Judantis objektas (7) N-7. 23.00 
Paskutinė tvirtovė (6) N-7. 0.00 Havajai 
5.0 (15) N-7. 0.55 Ties riba (17) N-14. 
1.50 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 20 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (33). 6.50 Tomas ir 
Džeris (16). 7.20 Na, palauk! (9). 7.30 
Mažylis ir Karlsonas. Animacinis f. Ru-
sija, 1968 m. 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (117) N-7. 8.50 Didingasis 
amžius (4) (kart.) N-7. 10.55 Judantis 
objektas (7) (kart.) N-7. 11.55 Pasku-
tinė tvirtovė (6) (kart.) N-7. 12.55 Na, 
palauk! (10). 13.05 Karlsonas sugrįžo. 
Animacinis f. Rusija, 1970 m. 13.25 
Dreikas ir Džošas (56). 13.55 Kung 
Fu Panda (1). 14.25 Auklė (88). 15.00 

Uždrausta meilė (31) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 18.00 Ponas Bynas 
(8) N-7. 18.45 Žinios. 19.25 Kamuolys 
apvalus. 19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
21.00 PENKTADIENIO BOMBA Nesu-
naikinami. Veiksmo f. JAV, 2010 m. 
N-14. 23.10 Juodasis Džekas. Veiks-
mo f. JAV, Kanada, 1998 m. N-7. 1.15 
PREMJERA Palaidoti gyvi. Siaubo f. 
JAV, 2008 m. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 21 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (5). 6.55 Garfildas (93, 
94). 7.20 Policijos akademija (12). 7.45 
Keista šeimynėlė (5). 8.10 Ogis ir tara-
konai (31-33). 8.35 Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova (9). 9.00 Po-
nas Bynas (8) (kart.) N-7. 9.30 Padė-
kime augti. 10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Troškimų akmuo. Nuoty-
kių komedija. JAV, 2009 m. 11.50 Be-
verli Hilso nindzė. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 1997 m. N-7. 13.35 Batuo-
tas šuo. Animacinis f. Rusija, 1981 m. 
14.00 Havajai 5.0 (24) N-7. 15.00 Di-
dingasis amžius (5) N-7. 17.00 Viešbu-
tis Grand Hotel (24) N-7. 18.45 Žinios. 
19.00 Lietuvos balsas. 21.00 SUPER-
KINAS. PREMJERA Šerlokas Holm-
sas. Kriminalinis trileris. JAV, Vokietija, 
2009 m. N-7. 23.35 Pusiau profai. Ko-
medija. JAV, 2008 m. N-14. 1.25 Ne-
sunaikinami (kart.). Veiksmo f. JAV, 
2010 m. N-14. 

Sekmadienis, rugsėjo 22 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (6). 6.55 Garfildas (95, 
96). 7.20 Policijos akademija (13). 7.45 
Keista šeimynėlė (6). 8.10 Ogis ir tara-
konai (34-36). 8.35 Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova (1). 9.00 Svei-
katos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Vėl 
septyniolikos. Nuotykių f. JAV, 2009 m. 
N-7. 12.05 Meilė ir šokiai. Melodrama. 
JAV, 2009 m. N-7. 14.00 PREMJERA 
Komisaras Aleksas (1) N-7. 15.00 Di-
dingasis amžius (6) N-7. 17.00 Ne vie-
nas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Ži-
nios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 AUK-
SINIS SEKMADIENIO KINAS. PREM-
JERA Lobiai O.K. Veiksmo ir nuotykių 
komedija. Rusija, 2012 m. N-7. 21.45 
PREMJERA Nematoma pusė. Dra-
ma. JAV, 2009 m. N-7. 0.25 PREMJE-
RA Filadelfijos vaikis. Kriminalinė dra-
ma. JAV, 2012 m. N-14. 2.15 Šerlokas 
Holmsas. Kriminalinis trileris. JAV, Vo-
kietija, 2009 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 16 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis 
(kart.) N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. 
Pavojingos bangos. Romantinė drama. 
Vokietija, 2011 m. (kart.) N-7. 11.00 Pa-
siklydusi širdis (112) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos gatvė 
(kart.) N-7. 15.00 PREMJERA Narutas. 
Viesulo kronikos (1). 15.30 Tikri pabai-
sos (1). 16.00 PREMJERA Pragaro vir-
tuvė (1) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos 
gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 PREM-
JERA Dviračio šou. 20.30 PREMJE-
RA Prajuokink mane. N-7. 21.30 Nie-
kada nebūsiu tavo. Romantinė kome-
dija. JAV, 2007 m. N-7. 23.35 PREM-
JERA Sostų karai (1) N-14. 0.40 Lie-
jyklos gatvė (kart.) N-7. 1.40 Kalbame 
ir rodome (kart.). 2.35 Bamba TV. S. 

Antradienis, rugsėjo 17 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos (kart.) 
N-7. 9.00 Kur Fredas? Komedija. Vo-
kietija, 2006 m. (kart.) N-7. 11.00 Pa-
siklydusi širdis (113) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos ga-
tvė (kart.) N-7. 15.00 Narutas. Viesulo 
kronikos (2). 15.30 Tikri pabaisos (2). 
16.00 Pragaro virtuvė (2) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 PREMJERA Dviračio šou. 20.30 
PREMJERA Yra kaip yra. N-7. 21.30 
Nuotaka iš anapus. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2008 m. N-7. 23.15 PREMJE-
RA Gyvi numirėliai (1) N-14. 0.15 Lie-
jyklos gatvė (kart.) N-7. 1.15 Kalbame 
ir rodome (kart.) 2.10 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugsėjo 18 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. Pavog-
ta vasara. Romantinė drama. Austrija, 
Vokietija, 2011 m. (kart.) N-7 11.00 Pa-
siklydusi širdis (114) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos gatvė 
(kart.) N-7. 15.00 Tikri pabaisos (3). 
16.00 Pragaro virtuvė (3) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.30 
Žinios. 20.00 PREMJERA Dviračio 
šou. 20.30 PREMJERA Yra kaip yra. 
21.30 Šokis su vilkais. Nuotykių dra-
ma. Didžioji Britanija, JAV, 1990 m. 
N-14. 1.05 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
2.05 Kalbame ir rodome (kart.). 3.00 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 19 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacio-

nalinė loterija. 7.03 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 9.00 Pavojingi susitikimai 
(3) (kart.) N-7. 10.00 Mistinės istori-
jos (kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi šir-
dis (115) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me 13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (3). 
15.30 Tikri pabaisos (4). 16.00 Pragaro 
virtuvė (4) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos 
gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 PREM-
JERA Dviračio šou. 20.30 PREMJE-
RA Yra kaip yra. N-7. 21.30 Perženg-
ti ribą. Kriminalinė drama. JAV, 2010 
m. N-14. 23.20 Karo vilkai. Likvidatoriai 
2 (1) N-14. 0.20 Liejyklos gatvė (kart.) 
N-7. 1.20 Kalbame ir rodome (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugsėjo 20 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.). 
N-7. 10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) 
N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis (116) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Liejy-
klos gatvė (kart.) N-7. 15.00 Narutas. 
Viesulo kronikos (4). 15.30 Tikri pa-
baisos (5). 16.00 Pragaro virtuvė (5) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos gatvė 
N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Šv.Triniano 
mokykla 2. Direktorės aukso legen-
da. Nuotykių komedija. Didžioji Brita-
nija, 2009 m. N-7. 22.10 Amerikietiš-
kos imtynės (34) N-14. 23.10 Nepatai-
soma žala. Veiksmo f. JAV, Kanada, 
2009 m. N-14. 1.10 Peržengti ribą. Kri-
minalinė drama. JAV, 2010 m. (kart.) 
N-14. 2.50 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 21 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip yra 

(kart.) N-7. 8.00 Galileo (21). 8.30 Cu-
krus N-7. 9.00 Nerealu! N-7. 9.30 Apie 
žūklę. 10.00 Narutas. Viesulo kroni-
kos (1, 2) (kart.). 11.00 Lietuvos galiū-
nų čempionato finalas. 12.00 PREM-
JERA Žmogus prieš gamtą. Arizonos 
dangaus salos (1) N-7. 13.00 Dvira-
čio šou (kart.). 14.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 15.00 Jūrų velniai (10) N-7. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 
PREMJERA Svotai (1) N-7. 18.00 Eks-
trasensų mūšis N-7. 19.00 Savaitės 
kriminalai N-7. 19.30 Žandaras iš San 
Tropezo. Komedija. Italija, Prancūzija, 
1964 m. N-7. 21.35 MANO HEROJUS. 
Chaosas. Veiksmo f. Didžioji Britanija, 
JAV, Kanada, 2006 m. N-14. 23.45 
AŠTRUS KINAS. Šlykštynė. Siaubo 
komedija. JAV, Kanada, 2006 m. S. 
1.35 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugsėjo 22 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (30). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.00 Galileo (22). 8.30 Tauro ragas 
N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio 
pasaulyje. 10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 PLĖŠ-
RŪNAI. Pavojingi susitikimai. Didy-
sis kalmaras (4) N-7. 13.00 Nacionali-
nė loterija. 13.30 Dviračio šou (kart.). 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Daktaras Tyr-
sa (18) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS. Ro-
samunde Pilcher. Nežabotos laimės 
siekimas. Romantinė drama. Austrija, 
Vokietija, 2011 m. N-7. 21.00 RUSŲ 
KINAS. Admirolas. Istorinė drama. 
Rusija, 2008 m. N-14. 23.30 Nuotaka 
iš anapus. Romantinė komedija. JAV, 
2008 m. (kart.) N-7. 

LRT

TV3

LNk

BTV

Pirmadienis, rugsėjo 16 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (29). 6.50 Tomas ir 
Džeris (12). 7.20 Na, palauk! (5). 7.40 
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Įvairenybės

Kryžiažodis „Kirai“
Vertikaliai: 1 Artimųjų Rytų vals-

tybė. 2. Miestas, kuriame buvo nužu-
dytas JAV prezidentas Kenedis. 3. „... ir 
Margarita“. 4. Bjaurus, lietingas oras. 
5. Atskiras bokštas, į kurį sukelti varpai. 
7. Baltas, blizgus, nerūdijantis metalas. 
6. Žodinis temos dėstymas. 10. Smulkios 
kvietinės kruopos. 12. Labai užkrečiama 
ūminė epideminė liga. 17. Mistinis tikė-
jimas, kad galima bendrauti su numirė-
lių sielomis per mediumus. 18. Religinis 
judėjimas, skelbiantis, kad artinasi Kris-
taus „antras atėjimas“. 20. Italijos mies-
tas, kuriame yra garsusis „La Skalos“ te-
atras. 21. Baldas iš lentynėlių. 22. Maža 
taurė. 23. Didžiausia tobulybė, aukš-
čiausias galutinis siekimų tikslas. 29. Įs-
tatai, nuostatai, teisynas. 30. Plaukioti 
laiveliu iriantis irklais. 31. Baleto artis-
tė. 32. „Yra ..., kur upės teka.“ 33. Vaisius. 
34. Lengvas, laikinai gyvenamas trobe-
sys. 35. Pusiau miegoti. 36. Automobi-
lio dėžė keleiviams ar kroviniui. 37. Me-

kryžiažodžio „Anekdotas“ atsakymai: 
(„Bičiulystė“, Nr. 33)

Vertikaliai: 1. Silva. 2. Alekna. 3. Akytas. 4. Ratai. 7. Baletas. 8. Kibiras. 10. Įdaras. 
11. Krepšinis. 14. Diktantas. 16. Paradas. 17. Pajacas. 22. Kražiai. 23. Samtis. 24. So-
malis. 28. Arklys. 29. Skubus. 30. Aktas. 32. Venta.

Horizontaliai: 5. Ritulys. 6. Mikėnas. 9. Daiva. 11. Varis. 12. Anekdotas. 15. Atvi-
rų. 18. Gitara. 19. Vanagas. 20. Ašutai. 21. Sartai. 25. Karatas. 26. Dalgis. 27. Panama. 
31. Drobiazko. 33. Taika. 24. Senis. 35. Valgyti. 36. Skujytė. „Bičiulystės“ ir eltos inf.

traumą. Kartu su parolimpinių 
žaidynių dalyviu, Europos ir pa-
saulio varžybų prizininku alytiš-
kiu Algirdu Tatuliu jis mėtė ietį 
ir stūmė rutulį, dalyvavo rankų 
lenkimo ir štangos spaudimo 
varžybose. Ir jam tai gerai sekėsi. 
G.Šalkauskas neslepia esąs mak-
simalistas – jei ko imasi, siekia 
paties geriausio rezultato. Ralis – 
taip pat ne išimtis. 2004-aisiais 
susipažinęs su nusipelniusiu au-
tomobilių sporto meistru Jonu 
Dereškevičiumi, Gintaras rim-
tai ėmėsi šios sporto šakos ir ne 
kartą tapo ralio „Aplink Lietuvą“ 
neįgalių sportininkų įskaitos ab-
soliučiu nugalėtoju. Kiekvienais 
metais G.Šalkauskas vis labiau 
artėja prie garbingiausio ralio ap-
dovanojimo – Prezidento taurės. 

Į šiemetinę trasą Gintaras pir-
mą kartą išriedėjo automobiliu 
Audi 6. Žiemai baigiantis įsigy-
ta mašina skirta ne lenktynėms, 
o kasdieniam gyvenimui. Nors 
ralyje Gintaras yra dalyvavęs 
ir specialiai pritaikytu, lankais 
sutvirtintu VW Golf, šįkart kaip 
nors ypatingai automobilio ne-
ruošė, tik pasirūpino jo dugno – 
karterio, pavarų dėžės ir galinio 
reduktoriaus – apsauga. Na, o 
galingas variklis ir sumanus au-
tomobilio valdymas, vidinis nu-
siteikimas bei besikeičiančiose si-
tuacijose gerai besiorientuojantis 
šturmanas padėjo sėkmingai pa-
siekti finišą. 

2013-ųjų ralyje G.Šalkausko 
ir T.Zdanavičiaus ekipažas pel-
nė net tris apdovanojimus: tau-
rę už iškovotą trečią vietą ben-
droje įskaitoje, taurę už absoliu-
čią pergalę neįgalių sportininkų 
įskaitoje ir socialinės apsaugos ir 
darbo ministro įsteigtą taurę ge-
riausiam neįgaliam sportininkui. 

Neįgalūs sportininkai 
kovojo ir dėl Prezidento 

taurės
2010-aisiais, sveikindamas 

Neįgalieji artėja prie garbingiausio ralio  
„Aplink Lietuvą“ apdovanojimo 

neįgalius sportininkus, 15 kar-
tą dalyvavusius ralio „Aplink 
Lietuvą“ varžybose, vienas gar-
siausių šalies lenktynininkų Sta-
sys Brundza ne tik džiaugėsi jų 
sportiniu azartu ir ryžtu, bet ir 
neabejodamas, kad jie gali kur 
kas daugiau, ragino savo jėgas 
išmėginti ne vien atskiroje neįga-
liųjų, bet ir bendroje visų lenkty-
nininkų įskaitoje. Daugeliui neį-
galių sportininkų ši mintis atro-
dė patraukli, tačiau sunkiai įgy-
vendinama. 

Prireikė šiek tiek laiko, kad 
idėja galutinai subręstų, ir jau 
pernai prie bendro lenktynių 
starto kaip lygūs su lygiais stojo 
4 neįgaliųjų ekipažai. Geriausiai 
lenktynėse sekėsi Algimantui 
Kojui ir jo šturmanui Dariui Sau-
levičiui – bendroje įskaitoje jie 
užėmė 5-ąją vietą. Šiemet iššūkį 
kovoti dėl Prezidento taurės pri-
ėmė 5 neįgalūs sportininkai : 2 iš 
jų – jau pernai jėgas išbandę Rai-
mondas Milevskis ir A.Kojis bei 
3 nauji – G.Šalkauskas, Vytautas 
Krivas ir Jonas Balkauskas.

Daugelis automobilių spor-
to entuziastų gerokai nustebo, 
po dviejų ralio dienų paskelb-
toje lenktynių rezultatų suvesti-
nėje išvydę, jog antrąją vietą už-
ima neįgaliųjų G.Šalkauskas ir 
T.Zdanavičius ekipažas. Deja, 
paskutinė diena rezultatus šiek 
tiek pakoregavo – padaręs vie-
ną apmaudžią klaidą ir trum-
pam išklydęs iš trasos šis eki-
pažas nuo nugalėtojų atsiliko 2 
min. 20 sek. ir bendrojoje įskai-
toje liko trečias. Vis dėlto tai di-
džiulis pasiekimas ir stiprus po-
stūmis nesustoti. 

„Jie dalyvauja lenktynėse 
su gyvenimu“

Ne vienerius metus neįga-
liuosius lenktynėse globojanti, 
jų poreikiais besirūpinanti var-
žybų direktoriaus pavaduotoja 
Dalia Tarailienė džiaugėsi, kad 
Lietuva – vienintelė šalis pasau-
lyje, kurios neįgalūs sportinin-

kai jau 18 metų dalyvauja tokio 
lygio varžybose ir džiugina vis 
aukštesniais laimėjimais. „Jie 
dalyvauja lenktynėse su gyve-
nimu“, – sakė D.Tarailienė, pri-
mindama, jog neįgalieji į varžy-
bas išsirengia vieninteliu savo 
automobiliu, kuris jiems – ne 
tik transporto priemonė, bet ir 
kojos. Todėl ne be reikalo viso-
je trasoje neįgaliuosius lydėjusi 
D.Tarailienė džiaugėsi, kad šie-
metinis ralis praėjo sklandžiai, 
lenktynininkai nepatyrė avarijų, 
tik nedidelio remonto prireiks ir 
jų automobiliams. 

„Jau vien už tai, kad neįga-
lieji startuoja tokiose varžybose, 
jie verti medalio. Dažnai net ne-
pagalvojame, kaip sunku įvairių 
fiziologinių problemų turinčiam 
žmogui visą dieną praleisti auto-
mobilyje, – sakė D.Tarailienė. – 
O ir nakvynei rasti vietą – gana 
nelengva užduotis. Juk viešbu-
čiai (ir tai ne visi) tegali pasiū-
ti vos porą neįgaliesiems pri-
taikytų vietų, kai poilsio reikia  
12-ai ekipažų. Štai Šiauliuose 
baigusis antrajai varžybų dienai 
sportininkai nakvynės išvažiavo 
ieškoti arčiau Rokiškio, kur tu-
rėjo būti duotas startas pasku-

tiniajai lenktynių dienai. Neįga-
liesiems teko apsistoti Radviliš-
kyje, kur juos jau kelintus metus 
priglaudžia Lietuvos reabilitaci-
nis profesinio rengimo centras. 
Tačiau prieš pat vidurnaktį ilsė-
tis nuėjusiems lenktynininkams 
jau 7 val. ryto reikėjo stoti prie 
starto linijos už 180 km esančia-
me Rokiškyje, tad kiek to poilsio 
ir tebuvo...“ Lenktynėms skiria-
mas 10 tūkst. litų prizinis fondas, 
iš kurio iš dalies padengiamos 
kuro sąnaudos, kai taip sparčiai 
kyla benzino kainos, irgi jau ge-
rokai per menkas. 

Tačiau, pasak D.Tarailienės, 
būta ir gerokai džiugesnių aki-
mirkų. Lietuvos automobilių 
klubo prezidentas Rolandas Do-
vidaitis pasirūpino, kad iš Kau-
no Rotušės aikštės sportinin-
kai į trasą išvažiuotų pavaišinti 
karšta arba ar kava, sausainiais, 
kad Birštone jiems būtų paruoš-
tas stalas su užkandžiais. To-
kios malonios smulkmenos su-
šildo žmones. Kaip ir visuose 
startuose ir finišuose lenktyni-
ninkus simboliškai įkvėpęs juos 
išlydėjęs ir sutikęs senovinis au-
tomobilis.

Aldona deLTuVAITė

(atkelta iš 1 psl.)

Žirafa susilaukė  
18-ojo jauniklio
Pietų Korėjos safario parko pa-

reigūnai pranešė, kad žirafa susi-
laukė 18-ojo jauniklio. Jų teigimu, 
tai naujas pasaulio rekordas. Parei-
gūnai iš „Samsung Everland“ par-
ko teigė, kad žirafa Tian Sun anks-
čiau rekordu dalijosi su žirafa iš Par-
yžiaus zoologijos sodo. Ankstesni re-
kordai priklausė žirafoms iš Melbur-
no Australijoje ir San Diego JAV, ku-
rios atsivedė 16 jauniklių. Parko pa-
reigūnų teigimu, planuojama kreip-
tis į pasaulio zoologijos soduose lai-
komų gyvūnų duomenų bazę kon-
troliuojančią grupę – Tarptautinę 
gyvūnų rūšių informacijos sistemą, 
kad ši patvirtintų naujausią rekordą. 
Jauniklio gimimas sutapo su mamos 
Tian Sun 27-uoju gimtadieniu. Žira-
fų vidutinė gyvenimo trukmė yra 25 
metai, tačiau nelaisvėje šie gyvūnai 
gyvena ilgiau.

Girtos bedarbės 
vapsvos

Didžiosios Britanijos Raudonasis 
Kryžius praneša, kad šiemet šalyje – 
rekordiškai daug vapsvų, kurios ne-
beturi darbo. Vabzdžiai jau aprūpi-
no savo motinėles nektaru ir dabar 
nieko neveikdami tiesiog mėgauja-
si juo. Tokios vapsvos yra kaip nie-
kad agresyvios, įspėja aplinkosaugi-
ninkai. „Vapsvos darbininkės yra atli-
kusios visą savo gyvenimo darbą, ir 
viskas, ką jos dabar daro – puotauja 
su fermentuotomis vaisių sultimis ir 
„girtauja“, – savo tinklaraštyje rašė 
Britų Raudonojo Kryžiaus vadovas 
Džo Muliganas. Ekspertai teigia, kad 
milijardai apgirtusių ir neturinčių ką 
veikti vapsvų dabar pasižymi ir „al-
koholine drąsa“ – yra žymiai agresy-
vesnės, nes nebesuvokia joms gre-
siančio pavojaus. Gyventojams pa-
tariama visada su savimi turėti plas-
tikinę kortelę – jos kraštu braukda-
mi per odą galėsite pašalinti geluo-
nį. Dž. Mulliganas įspėja, kad nerei-
kia bandyti geluonies ištraukti su 
pincetu – taip galima netyčia į savo 
organizmą paskleisti nuodus, kurie 
būna dalyje geluonių.

Vokietijoje 
krikščionys taps 

mažuma
Pranešama, kad per ateinan-

čius 20 metų krikščionys Vokietijo-
je priklausys mažumai, nes katalikų 
ir protestantų bažnyčioms priklau-
sys mažiau nei 50 proc. šalies gy-
ventojų. Šiuo metu apie 60 proc. ša-
lies gyventojų yra krikščionys, iš jų 
24 mln. – katalikai ir 23 mln. – pro-
testantai. Tačiau šis skaičius dėl mir-
čių kasmet sumažėja 500 tūkst. Pro-
gnozuojama, kad ateinantį dešim-
tmetį krikščionių skaičius mažės dar 
sparčiau, nes nemaža dalis tikinčiųjų 
jau yra senyvo amžiaus. Pagal pernai 
paskelbtą Čikagos universiteto tyri-
mą, Rytų Vokietijoje, kurią anksčiau 
valdė sovietai, religingi žmonės jau 
dabar priklauso mažumai, nes 52 
proc. gyventojų teigia netikį Dievu. 
Vos 8 proc. apklausoje dalyvavusių 
Rytų Vokietijos gyventojų tiki, kad 
egzistuoja Dievas.

Raimondo Milevskio ir Dariaus Danuso ekipažas dalyvavo lenktynėses dėl 
Prezidentės taurės.                                                                            Egidijaus Skipario nuotr.

taliniai kalami smaigai su galvutėmis.
Horizontaliai: 6. Žuvėdrą prime-

nantis vandens paukštis. 9. Avalynė. 
11.  Daržovė. 13. Kai kurių Sibiro tau-
tų žynys. 14. Afrikos valstybė. 15. Upių 
susiliejimo, sutekėjimo vieta. 16. Žuvis. 
18. Skelbimas apie būsimas gastroles, 
spektaklius, koncertus ir pan. 19. Masi-
nės daugelio sporto šakų varžybos. 24. ... 
Uspaskichas. 25.  Miestas Australijoje, 
kuriame ypač gausu lietuvių. 26. Dary-
ti brėžinį. 27. Jis buvo sulaikytas, ... pa-
darius nusikaltimą. 28. Užgaidas, įno-
ris, aikštis. 30. Apopleksija, smūgis – 
ūminis kraujo išsiliejimas į smegenis. 
34. „Anykščių šilelio“ autorius. 38. Buvęs 
Irako diktatorius ... Huseinas. 39. Įnašas. 
40. Paaugęs jauniklis arklys. 41. Didžiau-
sias Saturno palydovas. 42. Stumiamas 
sporto įrankis. 43.  Paukštis. 44.  „... po 
lašo ir akmenį pratašo.“ 45. Žymus estų 
dainininkas Georgas ....

   Sudarė    Henrikas PuSkuNIGIS 

2013 m. rugsėjo 12–18 d., Nr. 36 (1155), „Bičiulystė“7 psl.



vienintelė vieta, kur norisi daly-
tis savo kūryba, kur drįsti būti 
savimi“. Jai pritaria ir seminaro 
senbuvė Regina Kajutienė, ne-
slepianti, kad čia visada jaučia-
si esanti tarp savųjų – tokių pa-
čių kūrėjų. Savitą aurą Švento-
joje junta ir Laima Šipšinskienė. 
„O kiek čia įgauni patirties!“ – 
savo džiugesio neslepia ką tik 
pirmąją knygelę išleidusi, tačiau 
čia įgytų žinių dėka visai kitaip, 
naujai kurti pradedanti Veroni-
ka Masiukienė. 

Į kiekvieną seminarą atvyks-
ta ir būrelis „Šventosios univer-
siteto“ naujokų – šiemet tokių 
buvo net 10. Poezijos gramatikos 
čia vylėsi pramoksianti Diana  
Vaitkevičienė, žinių, kaip sklan-
džiau savo posmus sudėlioti, 
įgyti tikėjosi Janina Bradaus-
kienė, kūrybos etiketu, viešu 
jos pristatymu domėjosi Eugeni-
ja Očikienė. Kiekvienas semina-
ro dalyvis turėjo savų lūkesčių.

Smagu, kad atsisveikindami 
daugelis tikino, jog „Šventosios 
universitetas“ juos ne tik patei-
sino, bet ir gerokai viršijo. 

Nuo pirmojo Lietuvos neį-
galiųjų draugijos surengto se-
minaro jau nemažai kūrėjų iš-
keliavo Anapilin. Vilijos Vilke-
lienės iniciatyva jų atminimui 
uždegta žvakelė, tylos minutes 
pagerbta Justina Žukinskaitė, 
Idalija Stankienė, Janina Cibie-
nė, Domininkas Sabanskis, Al-
dona Valterienė, Vilius Lauži-
kas, Laimonas Noreika, Kostas 
Miliauskas. 

Amžius kurti netrukdo 
Dauguma seminare dalyva-

vusių kūrėjų – nemažai išmin-
ties ir gyvenimo patirties sukau-
pę žmonės. Ne vienas plunks-
nos ėmėsi tik baigęs darbo karje-
rą – vieni išėję į užtarnautą poil-
sį, kiti – tapę neįgaliais. Tuomet, 
pasak jų, atsiradę daugiau laisvo 
laiko, be to, sustiprėjęs noras iš-
sisakyti savo jausmus ir mintis, 
kai kurie sako suvokę būtinybę 
kažką prasmingo palikti.

Kelmiškis Antanas Banys – 
vyriausias seminaro dalyvis, šie-
met atšventęs 92-ąjį gimtadienį. 
Garbų amžių nugyvenęs, save 
šiaudinių pastogių laikų liudy-
toju vadinantis senolis šiemet iš-
leido savo jaunystės atsiminimų 
ir kūrybinių išgyvenimų knygą 
„Mano gyvenimo eilės“. Pirmą 
kartą į seminarą atvykęs pradi-
nį išsilavinimą teturintis kaimo 
šviesuolis čia norėjo pasimoky-
ti rimuoti eilėraščius, pasisemti 
žinių, kaip leisti knygas, mat yra 
tikras, kad šių dalykų jam pri-
reiks. Entuziazmu, jaunatviška 
energija trykštantis kūrėjas tapo 
užkrečiančiu pavyzdžiu ne vie-
nam gerokai jaunesniam semi-
naro dalyviui.

Daugiau nei dvigubai už 
A.Banį jaunesnis vilnietis Vaido-
tas Sauka į „Šventosios univer-
sitetą“ irgi atvyko pirmą kartą. 
Vos ne prieš dešimtmetį po pa-
tirtos autoavarijos neįgaliu ta-
pęs Vaidotas eiles rašo nuo mo-
kyklos laikų. Į Šventąją jis atsi-
vežė nedidelį pluoštelį savo kū-
rybos ir sakė pirmiausiai norė-
jęs išgirsti, pamatyti, pajusti kitų 
dalyvių kūrybą, dalyvauti kūry-
bos procese. Tokią galimybę tu-
rėjo visi seminaro dalyviai – kū-
rybinės stovyklos metu jiems 
reikėjo parašyti kūrinėlį ugnies 
tema. Kaip tai pavyko, sužino-
site artimiausiuose „Bičiulystės“ 
numeriuose. 

džiuginantis kūrybos 
kraitis

Tarp 40 seminaro dalyvių 
buvo ir gerokai pažengusių kū-
rėjų, išleidusių jau po ne vieną 
savo knygą. Visus rekordus su-
mušė seminaro naujokas – bir-
žietis Benediktas Medvedevas. 
Jo kūrybinis kraitis – 17 kny-
gelių. Nuo vaikystės rašantis, 
ne vieno literatūrinio konkurso 
nugalėtoju tapęs kūrėjas – labai 
produktyvus. 7 knygeles skaity-
tojams jau pateikė ir plungiškė 
R.Kajutienė. Kūrėja sakė pasta-
ruoju metu nuo švelnaus lyriz-
mo nukrypusi į tikroviškumą. 
Su metais bei blogėjančia svei-

Šventojoje – kūrybiniai proveržiai ir jų analizė
kata į jos kūrybą prasismelkia 
vis daugiau liūdesio, gyvenimo 
prasmės apmąstymų. Po 5 kny-
geles yra išleidusios Adelė Mak- 
navičienė, Leokadija Mockienė, 
Danutė Čebatorienė, 4-ąją ruo-
šia rupaus žodžio atstove save 
vadinanti Danutė Kuliavienė, 
3 išleistomis knygelėmis džiau-
giasi Vladas Danusas, po 2 poe-
zijos tomelius turi Marija Krai-
pavičiūtė ir Algirdas Ivanaus-
kas. Į pirmąsias knygeles savo 
kūrybą jau „suguldė“ Rima Da-
nylienė, V.Masiukienė, Birutė 
Keršinskienė, Anelė Mažeivai-
tė, A.Banys, Marytė Budreikie-
nė, Angelė Kielienė, Gražina Če-
kavičienė, Nijolė Railaitė, Janina 
Pranaitienė. 

Vis dėlto apie pusė seminaro 
dalyvių dar tik svajoja apie savo 
kūrybos tomelį. Kad jis džiugin-
tų ne tik patį kūrėją, bet ir skai-
tytojus, ilgametė kelių garsių lei-
dyklų redaktorė J.Riškutė ragi-
no atkreipti dėmesį į svarbiau-
sius pirmosios knygelės suda-
rymo principus: leisti „susigu-
lėti“ parašytiems eilėraščiams, 
nebijoti jų pabraukyti, paieško-
ti savitesnių meninių priemo-
nių, išmokti tarsi iš šalies pa-
žvelgti į savo kūrinėlį. Žinoma, 
pirmiausia reikėtų apsižvalgy-
ti savo aplinkoje, paieškoti įdo-
mesnių detalių, pagalvoti, kaip 
savitai išsakyti jausmą, mintį. O 
svarbiausia – vengti bendrybių, 
daugelio kūrėjų „nuvargintų“ 
žodžių, posakių, kuo daugiau 
savo kūrinėliui suteikti vaizdo, 
kvapo, spalvos. Seminaro daly-
vius J.Riškutė drąsino nebijo-
ti atsikleisti, būti savimi. Ir mo-
kytis iš savo klaidų, kad ir kaip 
psichologiškai sunku tai bebū-
tų. Visada, užuot įsižeidus, ge-
riau „nuryti“ kritišką žodį ir pa-
galvoti: „Aš tikrai galiu geriau.“ 

Metų derlius –  
10 naujų knygų

Literatų seminare jau prigi-
jo graži tradicija – pristatyti per 
metus neįgalių kūrėjų išleistas 
knygas, išgirsti, kaip jas vertina 
profesionalus literatūros kriti-
kas. Šiemet ant J.Riškutės stalo 
sugulė 10 skirtingų žanrų, apim-
ties ir kokybės knygelių. 

Brandžiausia, iš kitų literatų 
kūrybos išsiskiriančia ji pavadi-
no Gražinos Čekavičienės hu-
moreskų ir epigramų knygelę 
„Šiek tiek“. Humoras – šiurkš-
tesnio, aštresnio kalbėjimo reika-
laujantis žanras, tačiau, pasiro-
do, mintį galima perteikti ir mo-
teriškai švelniai – toks originalus 
kalbėjimas J.Riškutei paliko labai 
gerą įspūdį. „Autorė turi ir savo 
stilių, ir požiūrį. Jos kūrinį gali-
ma atpažinti iš savito braižo, o 
tai – didelis dalykas. Smagu skai-
tyti jos humoreskas. Gražina su-
geba pasirinkti visiems įdomias 
temas, tačiau nekalba tiesmukai. 
Išraiškinga kalba, įdomūs siuže-

tai, išmintingas ir filosofiškas hu-
moreskų moralas“, – taip pirmą-
ją G.Čekavičienės knygelę įver-
tino J.Riškutė. Pasak jos, puikią 
literatūrinę nuovoką turinti au-
torė gali savo kūrinius pateik-
ti platesnei auditorijai. Atrinkus 
pluoštelį humoreskų iš šios kny-
gos, pridėjus naujų, tokį rinkinį 
būtų drąsiai galima pasiūlyti ir 
rimtai sostinės leidyklai, išleisti 
ją didesniu tiražu. 

Naujausią knygelę „Mė-
lynbarzdžiai“ į Šventąją atsivežė 
ir jau daugelį metų humoro žan-
rui ištikimas Benediktas Medve-
devas. Pasak J.Riškutės, sponta-
niško improvizavimo dovaną tu-
rintis kūrėjas taikliai pajaučia si-
tuaciją ir nelieka abejingas skau-
džiausioms, aktualiausioms gy-
venimo temoms. Epigramų, hu-
moristinių eilėraščių formą pasi-
rinkęs autorius kurdamas eilučių 
neskaičiuoja – su mažiau nei 15 
posmelių retai išsiverčia. Tačiau 
J.Riškutė perspėjo kūrėją, jog dėl 
to nukenčia eilėraščio forma. Pri-
sėdus prie rankraščių, atsisakius 
kai kurių posmų, eilėraštis ne-
pablogėtų, o koncentruota min-
tis būtų išraiškingesnė.

Iš Ados Maknavičienės „Pa-
braidžiojimų“ sklinda jaunatviš-
ka dvasia, intriguoja mokėjimas 
pastebėti, metaforizuoti, įdomios 
formos paieškos. Veronikos Ma-

siukienės knygelė „Gal dar pa-
būt medžiu“ – proginis, giminės 
susitikimui skirtas leidinys. To-
kia literatūra, pasak J.Riškutės, 
irgi turi teisę egzistuoti – ji pa-
malonina artimus žmones, pa-
žadina prisiminimus. Tačiau 
orientuojantis į platesnę skaity-
tojų auditoriją, reikia nepagai-
lėti laiko ir savikritiško žvilgs-
nio atrenkant kūrinius, pagal-
voti apie knygos struktūrą, jos 
išvaizdą. „Ir nemanykite, kad 
atidavus knygą spausdinti jūsų 
darbas jau baigiasi, – perspėjo 
J.Riškutė. – Kadangi dažniau-
siai patys esate ir knygos auto-
riai, ir sudarytojai, turite būti ir 
jos korektoriai – labai apmau-
du, kai lieka rašybos, skyrybos 
klaidų. Tai menkina knygos ver-
tę. Būtinai pasižiūrėkite, kaip at-
rodo knygos maketas. Matyda-
mi bendrą vaizdą, galėsite atsi-
tolinti nuo knygos, pažvelgti į 
ją iš šalies.“ 

„Šventosios universiteto“ 
paskaitos labai vertingos ne tik 
pradedantiems, bet ir origina-
lumo, išskirtinumo tebeieškan-
tiems labiau patyrusiems kūrė-
jams. Todėl visai nekeista, kad 
seminaro dalyviai atsisveikino 
vieni kitiems tardami – iki ki-
tos vasaros, iki kito seminaro.

Aldona MILIeŠkIeNė
Autorės nuotr. 

(atkelta iš 1 psl.)

Į seminarą atvyko penki literatai iš Biržų.       

Į Šventąją sugrįžtama patirti naujų kūrybinių impulsų.       

Netrukus prasidės paskaita – vėluoti į ją nevalia.       
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