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20-ąjį kartą į „Sostinės 
dienas“ pakvietęs Vilnius 
šiemet minėjo ir dar vieną 
jubiliejinę sukaktį – 10-ąjį 
kartą surengta neįgalių-
jų šventė-mugė-koncer-
tas „Tau, Vilniau!“. Ge-
dimino kalno papėdėje 
esančią Katedros aikštę 
užliejo neįgaliųjų ansam-
blių dainos, o palapinių 
miestelyje akys raibo nuo 
spalvingų, įdomių, origi-
nalių rankdarbių. Šiemet 
į šventę suvažiavo apie 
2,5 tūkst. neįgaliųjų, ats-
tovaujančių per 130 orga-
nizacijų. Daugiau kaip 30 
palapinių savo rankdar-
biais išpuošė ir Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos aso-
cijuotų narių – miestų bei 
rajonų neįgaliųjų draugijų 
atstovai. 

Integracijos keliu

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
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Pirmą rugsėjo savaitgalį 
Vytauto Didžiojo univer-
sitetas (VDU) savo pirma-
kursius sukvietė į tradi-
cinę stovyklą, kurioje jie 
turi unikalią progą susi-
pažinti su universitetu, 
studentišku gyvenimu, 
pabendrauti tiek su kitais 
pirmakursiais, tiek su vy-
resniais studentais ir tu-
riningai praleisti savait-
galį. Šioje stovykloje itin 
daug dėmesio skirta ne-
galią turintiesiems. 

Tolerancijos link

Kai aplinka 
palanki, 
jokios 
kliūtys 

nebaisios

VDU studentų atstovybės narys Martynas Vitkus (kairėje) su Studentų rei-
kalų tarnybos direktoriumi Mantu Simanavičiumi.

Daugiau dėmesio 
neįgaliesiems

Pasak VDU Studentų atsto-
vybės viceprezidentės Linos 
Paulauskaitės, šiame universite-
te mokosi daugiausiai (lyginant 
su kitomis aukštosiomis mokyk- 
lomis) neįgalių studentų (apie 
160), universitetas pritaikytas jų 
poreikiams, tad Studentų atsto-
vybė, kasmet organizuojanti sto-
vyklą, jautėsi tarsi šiek tiek atsi-
liekanti nuo bendros universiteto 
dvasios. Todėl nuspręsta šiemet 

Tradicinei šventei – 
ypatingas dėmesys

Jubiliejinė Lietuvos specialio-
sios kūrybos draugijos „Guboja“ 
organizuojama šventė „Tau, Vil-
niau!“ šiemet sulaukė ypatingo 
dėmesio. Besirenkančius šven-
tės dalyvius sutiko, juos laimino 
po Katedros aikštę plasnojantys 
angelai (Lietuvos žmonių su ne-
galia sąjungos meninės-sociali-
nės interakcijos „Mobilūs ange-
lai“ dalyviai), o į 6 sektorius pa-
dalintą aikštę apgaubė muzika – 
skambėjo dainos, kaimo kapelų 
maršai, sukosi šokių kolektyvai. 
Tarp 33 kolektyvų, kūrusių ypa-
tingą šventinę nuotaiką – ir 12 ne-
įgaliųjų draugijų pasiuntinių. Vi-
siškai naują programą į sostinę 
atvežė Ukmergės rajono neįgalių-
jų draugijos moterų vokalinis an-
samblis „Goda“, vadovaujamas 
organizacijos pirmininkės Zitos 
Kviklienės. Suderinusios balsus 
aikštėje, kur atliko 6 dainas, mo-
terys dar kilo ir į didžiąją sceną. 

Jubiliejinėje šventėje „Tau, 
Vilniau!“ – neįgalių kūrėjų elitas

Tokios garbės nusipelnė ir Mari-
jampolės savivaldybės neįgalių-
jų draugijos folkloro ansamblis 
„Gija“ bei Utenos rajono neįga-
liųjų draugijos kapela „Vyturiai“. 

Tačiau prieš prasidedant 
linksmajai daliai renginio sve-
čius ir dalyvius pasveikino Lie-
tuvos kariuomenės garbės sar-
gybos orkestras, į susirinkusiuo-
sius kreipėsi socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Algimanta Pa-
bedinskienė. „Tai nuostabi idėja 
ir tradicija, suburianti ne tik neį-
galiuosius, bet ir visus vilniečius 
bei sostinės svečius. Tikiu, kad ši 
šventė gyvuos dar ne vieną de-
šimtmetį, o panašių švenčių tra-
dicijos persikels ir į regionus“, – 
sakė renginį globojanti A. Pabe-
dinskienė.

Šventės dalyvių pasveikin-
ti į sceną pakilęs Vilniaus meras 
Artūras Zuokas apgailestavo, 
jog prireikė net 10-ies metų, kad  
suprastume, jog bendruomenėje 
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Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos narių dirbiniams šventės dalyvių dėmesio netrūko.

„Mobilieji angelai“ laimino šventės dalyvius.
Akmenės neįgaliųjų dirbiniai sudo-
mino Vilniaus merą A. Zuoką.



Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionate 
Didžiojoje Britanijoje Jono Spudžio mesta ietis įsmi-

go nulėkusi 50 m 81 cm. Sportininkas apdovanotas auk-
so medaliu. Mindaugo Biliaus stumtas rutulys taip pat 
buvo auksinis. Dar Mindaugas buvo apdovanotas sida-
bro medaliu už 49 m 59 cm nuskraidintą diską. Bronzos 
medalius čempionate iškovojo Ramunė Adomaitienė ir 
Simonas Kurutis.

Lengva pasakyti: numetė, nušoko... Medaliai labai 
brangūs: jie iškovojami tik atkakliai treniruojantis, sūriu 
prakaitu, atsisakant pramogų, malonaus laiko praleidimo. 
Tačiau įveikus save, lipant ant nugalėtojų pakylos, apima 
didelis džiaugsmas, gyvenimo pilnatvės pajutimas. Per-
galės sujudina kraują ne tik sportuojančiam, bet ir tūks-
tančiams varžybas stebinčių sirgalių. Išgyventas jaudulys 
padeda žmogui viltingiau žiūrėti į ateitį, aktyviau gyventi, 
drąsiau ir sėkmingiau spręsti visas gyvenimo problemas.

Šie metai – gausių grandiozinių sporto renginių metai. 
Sočyje vyko Žiemos olimpinės žaidynės, Brazilijoje plane-
tos futbolo pirmenybės, Berlyne stebėjome Europos plau-
kimo čempionato kovas, dabar mus jaudina Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionatas. Todėl visai normalu, kad dažnas 
pagalvojame: ką mums reiškia sportas.

Sportą labai vertino antikos stoikai. Jų nuomone, spor-
tas ne tik stiprina ir tobulina kūną. Jis ugdo valią, moko at-
sispirti skausmui, kęsti nepatogumus, aukotis komandos 
labui, oriai pralaimėti ir džiugiomis ar sunkiomis akimir-
komis neprarasti savitvardos. Pusiau legendinis Spartos 
įstatymų kūrėjas Likurgas rašė: ,,Valstybės sveikata pri-
klauso ne tiek nuo pinigų, kiek nuo sveikų kūnu ir dvasia 
vyrų. Jų kūnas turi būti užgrūdintas, mintys aiškios, tik- 
rovės suvokimas neiškreiptas.“ Nėra abejonės, kad stoi-
kai vertino fizinę jėgą, bet kur kas svarbesnė jiems atrodė 
žmogaus moralinė stiprybė.

Sportas yra svarbi sudėtinė kultūros dalis, nes turi la-
bai stiprų poveikį jausmams. Tik kažkodėl mes tai retai 
prisimename ir dar rečiau apie tai kalbame. O gaila. Jei 
dažniau apie tai kalbėtume, gal futbolininkai aikštelėse 
rečiau kandžiotųsi, mažiau girdėtume apie dopingo var-
tojimo ar sutartų rungtynių baigties atvejus. Sportas, kaip 
kultūros sudedamoji dalis, svarbi todėl, kad jis padeda pa-
žinti save, moko žmogų būti garbingą ir orų. Sporte aro-
gancija, pasipūtimas skaudžiai baudžiamas. Prisiminki-
me kad ir praėjusį Pasaulio futbolo čempionatą Brazilijo-
je. Čempionato šeimininkės komandos vadovai neabejo-
jo, jog auksas bus jų. Jie tvirtino: ,,Antroji ar trečioji vieta 
mums nieko verta.“ Brazilijoje buvo arogantiškai juokau-
jama: grupės komandas galėtų įveikti bet kurio mūsų lūš-
nyno ekipa. Lietuvių liaudies patarlė sako: ,,Neperšokęs 
per griovį, nesakyk ,,op“. Brazilai neiškovojo ne tik auk-
so, bet ir bronza jiems buvo nepasiekiama.

Žmogų nuo arogancijos ir kitų pašaipos sėkmingiau-
siai gali apsaugoti autoironija ir savišaipa. Levas Tolsto-
jus išdidžius žmones yra palyginęs su einančiais kojokais. 
Ant kojokų ir aukščiau, ir purvas nesiekia, ir žingsniai di-
deli, bet bėda ta, kad taip toli nenukeliausi, maža kas – 
dar nugriūsi į purvą, – ir žmones prajuokinsi, ir nuo ei-
nančiųjų atsiliksi.

Sporte svarbu ne tik laimėti, pasiekti pergalių, bet taip 
pat reikia mokėti pralaimėti. Čia mūsų sportininkams 
ir sirgaliams dar daug reikia auklėtis. Daugelis sirgalių 
turi pretenzijų sporto komentatoriams. Jie mažokai aiš-
kina žaidimo taisykles, jų pažeidimų subtilybes, dažnai 
trūksta objektyvumo. Komentaruose dažnai girdime ne-
pagarbių žodžių apie varžovus. Juos žadama ,,sutrypti“, 
į juos ruošiamasi ,,nusivalyti kojas“, jiems žadama ,,duo-
ti į kaulus“ ir pan. Mokytis retorikos iš amerikietiškųjų 
imtynių ar boksininko Maiko Taisono, žadėjusio kiekvie-
nam savo priešininkui ištaškyti smegenis, tikrai nereikėtų. 

Prieš didįjį sportą, kaip prieš vėją, nepapūsi. Antra ver-
tus, jis reikalingas ir kaip masinio sporto katalizatorius. Jei 
nebūtų Sabonio, vargu ar mūsų sporto salėse, kiemuose 
ir aikštėse taip garsiai dunksėtų kamuoliai. Iškilus Meilu-
tytės žvaigždei tūkstančiai vaikų ir paauglių panoro nerti 
į vandenį. Pavyzdys patraukia. Tačiau apie sportui rodo-
mo dėmesio proporcijas pamąstyti verta. Didysis sportas 
neturėtų užgožti vaikų, neįgaliųjų ir visų norinčiųjų spor-
tuoti entuziazmo. 

Sportas – kultūra?

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Išvyka į Ventspilį

Grupelė Jurbarko ne-
įgaliųjų klubo „Sva-

ja“, vadovaujamo Zitos 
Bartusevičienės, narių 
buvo išvykę į ekskursi-
ją po Šiaulių kraštą. Pir-
masis kelionės maršrute 
buvo Kryžių kalnas. Šalia 
jo esančiame vienuolyne 
išklausę šv. Mišias, klubo 
nariai aplankė ir patį Kry-
žių kalną. 

Šiauliuose neįgaliuo-
sius pasitiko gidė, kuri 
aprodė mieste esančią  
Ch. Frenkelio vilą. Tai vie-
nintelis Šiauliuose ir vie-
nas iš nedaugelio Lietu-
voje esančių XX a. pra-
džios moderno architek-
tūros (secesijos, jugendo) 
statinių. Apžiūrėję vilą iš 
išorės, neįgalieji susipaži-
no su joje esančiomis eks-
pozicijomis. 

Pačiame Šiaulių cen-

„Svaja“ keliavo po Šiaulių kraštą

„Svajos“ klubo nariai įsiamžino prie Kryžių kalno.

Širvintos:
  Elena Pakalnienė pa-
sidalijo kelionės į Ventspilį 
įspūdžiais. 

Šaltokas rudenėjantis 
ankstyvas rugpjūčio rytas 
sukvietė 22 neįgaliuosius 
palydėti vasaros ekskur-
sija į Ventspilį. Gerai nu-
siteikę sėdome į autobu-
siuką ir pajudėjome Lat- 
vijos link. Pirmiausia ap-
lankėme Radviliškio rajo-
ne esantį etnografinį kai-
mą Kleboniškes, apžiū-
rėjome muziejus, grožė-
jomės aplinka. Važiuoda-
mi Latvijos link džiaugė-
mės, kokia graži mūsų ša-
lis Lietuva. Atvykę į Latvi-
jos žemę sustojome mies-
telyje Saldus, kuriame yra 
garsus saldainių fabrikas 
„Gotina“, jį ir aplankė-
me, įsigijome ten gamina-
mų saldainių. Pakeliui su-
sipažinome su Kuldigos 
miestu. Senamiestyje pa-
sivaikščiojome gražiomis 
vokiško stiliaus gatvėmis, 
kurias jungia tekantis upe-
lis ir tiltas per jį. Pabuvojo-
me įspūdingo grožio šven-
tos Kotrynos (vaikų pa-
mestinukų globėjos) baž-
nyčioje, apžiūrėjome vai-
kų skulptūrėles, skaitėme 
šiurpą keliančius užrašus 
prie jų.

Gerokai po pietų įva-
žiavome į Ventspilį. Pir-
miausia į akis krito didelė 

karvės skulptūra, kurios 
aukštis 4 m, ilgis – 7 m, 
ji papuošta 10 tūkstančių 
žiedų. 2002 m. Ventspily-
je vyko pasaulinė karvių 
skulptūrų paroda-aukcio- 
nas. 24 skulptūros buvo pa-
dovanotos miestui. Kiek- 
viena turi savo pavadini-
mą. Karvė „Ekologija“ – 
lietuvių skulptoriaus Ro-
berto Antinio, karvė „La-
gaminas“ – 4 m aukščio, 
7 m ilgio, aplipdyta įvai-
rių šalių keliautojų lipdu-
kais, karvė „Gėlė“ kiekvie-
ną sutinka ir išlydi į mies-
tą ir iš jo.

Apsigyvenome pajū-
rio kempinge, daugelis ėjo 

prie jūros palydėti saulės. 
Kitą rytą visi žvalūs, pail-
sėję sėdome į autobusą ir 
kartu su gide išvykome į 
apžvalginę ekskursiją po 
Ventspilį. Mieste gyvena 
44 tūkst. žmonių (nema-
žai ir lietuvių). Gilų įspū-
dį paliko gražiai sutvarky-
tos gatvės, išklotos trinke-
lėmis, šaligatviai pritaikyti 
neįgaliajam, judančiam ve-
žimėliu, visur nemokamos 
mašinų stovėjimo aikšte-
lės. Sutvarkytos poilsio zo-
nos žaliosiose vejose – gė-
lių kompozicijos, veikia 
įvairiausi atrakcionų par-
kai. Visur tvarka, švara, 
ramybė. Pasak gidės – tai 

šeimos miestas. Iš vakarų 
miestą supa Baltijos jūra, 
iš šiaurės rytų – upė Ven-
ta. Prieplaukoje stovi kro-
vininiai ir kruiziniai laivai. 

Greitai prabėgo lai-
kas ir teko atsisveikinti su 
įspūdingu nepakartoja-
mo grožio miestu. Po pi-
etų kupini įspūdžių, su 
gera nuotaika, dainomis 
grįžome į namus. Už turi-
ningą kelionę, dėmesingu-
mą, nuoširdumą, kantrybę 
dėkojame kelionės organi-
zatoriams. 

Rugsėjo 28–spalio 3 d. 
draugijos nariai galės pail-
sėti Šventosios mokymo ir 
reabilitacijos centre. 

Įdomi pažintis su AnykščiaisVievis:

  Janina Bradauskie-
nė  „Bičiulystei" atsiųsta-
me  laiškelyje pasidalijo Vie-
vio neįgaliųjų draugijos ke-
lionės į Anykščius įspūdžiais. 
Buvome maloniai nuste-
binti žinios, kad Elektrėnų 
tremtiniai ruošiasi kelionei 
į Anykščius ir kad Trem-
tinių sąjungos Elektrėnų 
skyriaus pirmininkė Sil-
verina Endriukaitytė rado 
galimybę kartu keliauti ir 
mums, neįgaliesiems. 

Anykščiuose mus pa-

sitiko gidė, kuri lydėjo po 
žymias vietas ir papasako-
jo apie jas. Pirmiausia ap-
žiūrėjome poeto vyskupo 
Antano Baranausko klėte-
lę, Antano Vienuolio-Žu-
kausko memorialinį na-
mą-muziejų, šalia namo 
sodelyje – rašytojo kapą. 

Aplankėme gimtąją 
Jono Biliūno sodybą-mu-
ziejų Niūronyse. Tremti-
nės, pamačiusios šios so-
dybos stogą, sakė, kad jos 
tolimoje šiaurėje esant 40 

laipsnių šalčio savo ranko-
mis darė tokią dangą ir ja 
dengė savo lentinius būs-
tus. Kopėme į piliakalnį, 
kur yra J. Biliūno kapas ir 
antkapinis paminklas.

Lankėmės Arklio mu-
ziejuje. Jo gidas papasa-
kojo apie arklių veisles, 
spalvą, jų gyvenseną, net-
gi apie nuotaikas. 

Vėliau pabuvojome 
šimtametės Anykščių ge-
ležinkelio stoties komplek-
se, Siauruko muziejuje. Gi-

das papasakojo apie anų 
laikų šilumvežius, parodė 
keleivinius ir prekinius va-
gonus, kitą techniką. 

Daug įspūdžių paliko 
ir apsilankymas aukščiau-
sioje Lietuvos bažnyčioje 
(79 m). Kelionės pabaigo-
je užsukome prie Puntu-
ko akmens. 

Esame dėkingi už su-
teiktą galimybę dalyvauti 
šioje turiningoje kelionėje 
ne tik tremtiniams, bet ir 
mums, neįgaliesiems. 

Širvintiškius sužavėjo milžiniškos karvių skulptūros.

tre tyvuliuojančio Talkšos 
ežero pakrantėje stovinti 
geležinė lapė visus keliau-
tojus nustebino savo dy-

džiu. Tai šiauliečio dizai-
nerio Viliaus Purono kūri-
nys, skirtas Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui paminėti.

Visi grįžo namo kupi-
ni smagių įspūdžių ir lau-
kia naujų kelionių. 

Onutė Čirvinskienė
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Rašinių  konkursui 
„Negalia – mano likimas“

www.biciulyste.lt

(atkelta iš 1 psl.)

Niekas nežino savo likimo. 
Ačiū Dievui, kad nežino ir 

sutinka jį nepasiruošęs. Ypač tie, 
kurių laukia pakeleivė, vardu 
negalia. Vienų – gyvenimo ke-
lio pradžioje, kitų – pabaigoje, o 
kai kurių – pačioje jo pusiauke-
lėje. Tarsi kūdikis, išvydęs nepa-
žįstamą pasaulį, net nenutuoki, 
kokios patirtys tavęs laukia, kai 
žvelgsi į aplinką ir žmones kitu 
kampu, iš kitokio atstumo. Tar-
si iš kito kranto. 

Nepasakosiu čia savo isto-
rijos. „Užrakinau duris į praei-
tį devyniais užraktais“, – rašiau 
viename savo eilėraštyje.

O ir ką čia pasakoti. Juk neį-
galumas – ne liga, tik būsena. Tik 
kitoks gyvenimas. Vežimėlyje ar 
su vaikštyne ir galbūt su palydo-
vu ar globėju. Vis vien tai gyve-
nimas, su pomėgiais ir įpročiais, 
didesniu ar mažesniu būreliu bi-
čiulių, bendraminčių.

„Nuo likimo nepabėgsi“, – 
sakoma. O kam bėgti? Gal geriau 
ieškoti jame prasmės. Čia ne apie 
susitaikymą kalbu, o apie savo-
sios būties ir buities įprasmini-
mą. Juk negalia, kokia ji bebūtų, 
neužveria durų mūsų mintims, 
svajonėms, netgi veiklai. Man 
negalia padovanojo laiką. Lai-
ką, skirtą sau. Nesijaučiu esan-
ti atskirta nuo pasaulio, vieni-
ša, nelaiminga. Turiu pastogę, 
duonos, mėgstamų užsiėmimų, 
bičiulių. Juk man tapus neįgalia 
niekas aplink nepasikeitė. Ir dan-
gus tebėra mėlynas, ir sodai pa-
vasariais taip pat pražįsta, o ru-
denį nokina vaisius. Ir visu tuo 
aš galiu džiaugtis, gėrėtis. 

Pavasarį šeimos reikalais va-
žiavau į savo tėviškę – Suvalki-
ją. Kiek toje kelionėje patyriau 
įspūdžių! Sodri pievų žaluma, 
nusagstyta geltonais pienių žie-
dais, ir gražiai suarti arimai. O 
žemė, žemelė! Derlingas juodže-
mis pramaišiui su moliu. O vagų 
tiesumas! Moka mūsų žmonės 
žemelę dirbti. Ir rapsus augin-
ti įprato, tyvuliuoja jie ten lyg 
geltonos jūros. Buvo pats sodų 
baltumas. Ir vieną kitą magnoli-
ja tarp jų pastebėjau. Dėl gražu-
mo, akims paganyti prijaukino 
žmonės tą viešnią iš rytų kraš-
tų. „Kas ta tavo negalia prieš tokį 
gamtos grožį ir žmogaus darbų 
didybę?“ – pamaniau tą šviesią 
valandą. 

Kas kita liga. Ji gali ne tik at-
imti gyvenimo džiaugsmą, bet 
suteikti daug skausmo, kartais 
sunkiai pakeliamo. Tik tada su-
žinai, kas yra tikroji atskirtis, kai 
nepajėgi ko nors imtis, nes nebe-
matai tame prasmės. „O kam?“ – 
kirba išdavikė mintis. Štai tokio-
se situacijose ir prasideda kova 
su likimu. Mačiau daug medikų, 
padedančių žmonėms tą kovą 
laimėti. Ir pati kovojau. „Ištver-
mingąja“ pavadino mane vie-
nas mielas gydytojas. Ligoninė-
je susipažinau su kitais, ne ma-
žiau ištvermingais, kurie, nors 

ir sunkiai sirgdami, spindulia-
vo gerumu ir viltimi. Poopera-
cinėse patalpose ir koridoriuo-
se, kur jie vaikščiojo, stumdami 
prieš save „lašelinių“ aparatūrą, 
gaudžiau tų žmonių akių žvilgs-
nius: negi čia viskas taip tikra, 
nėra baimės, nusivylimo, ašarų? 
Pasirodo, kad ne. Ne ir ne! Tik 
taip kovojama su savo lemtimi. 
Ir neabejoju – sėkmingai. Prisipa-
žinsiu, kad iš pradžių aš jais ne-
patikėjau. Maniau, kad vaidina, 
kad po šiomis kaukėmis gerai 
paslėpta didžioji drama. Ne tik 
nuo žiūrovų, bet, svarbiausia – 
nuo savęs. Tarsi protestuojama 
prieš artėjančią lemtį. Per tele-
vizorių kartais parodo, kaip su 
sunkia liga kovoja garsūs žmo-
nės. O kas suskaičiuos tuos pa-
prastus, niekam nežinomus, ku-
rių gyvenimo dramas paslepia li-
goninių sienos?

Ilgomis miego naktimis mąs-
čiau: likimas visa tai ar kažkas 
kita. Gal čia koks žmonijos dar 
nepažintas dėsnis? Tarkim, at-
pildo. Turėjau laiko apie tai pa-
galvoti. Kaip galėjo nutikti, kad 
pusę amžiaus visur: moksle, 
sporte, darbe buvusi pirmoji, 
per vieną trumpą akimirką atsi-
dūriau ten, kur esu dabar? Gal-
būt noras pirmauti yra viena 
iš didžiųjų nuodėmių. Jos var-
das – puikybė. Todėl bausmę 
gavau pelnytai. Su kaupu, sa-
kyčiau. „Man atrodo, kad, kiek 
pamenu, aš ta sėkme nesimė-
gavau“, – bandau save teisinti. 
„Tai ko tada vaikščiojai lyg ko-
jom žemės nesiekdama? Gyve-
nimo šventė negali tęstis am-
žinai“, – girdžiu kuždant vidi-
nį balsą. Tą, matyt, supratau iš-
kart, vos tik tapusi neįgalia. Tada 
ir parašiau pirmąjį savo eilėraštį, 
prasidedantį žodžiais „tavo kry-
žių, vilties dovanotą, nieks nega-
li paimt atgalios...“

Kartkartėmis sapnuoju savo 
sodą. Tokį, kokį buvau išpuose-
lėjusi kadaise. Sapne aš ateinu 
į jį slapčia, kaip vagilė, baimin-
damasi, kad manęs ten neužtik-
tų naujieji savininkai. Gal tas vis 
pasikartojantis sapnas yra pri-
minimas, kad turiu kantriai, ne-
sipriešindama nešti likimo man 
skirtą naštą? 

Kažkada žymios graikų pro-
zininkės Zypanos Zateli romane 
„Grįžtantys su vilkų šviesa“ (kū-
rinys Graikijoje išleistas 31 kartą) 
skaičiau tokį pamokymą: „Gyve-
nimas yra tiltas, eik juo, bet ne-
statyk ten savo namų.“ „Kodėl 
nestatyti namų?“ – galvodavau. 
Daug laiko prireikė, kad supras-
čiau šią paprastą tiesą: gyveni-
me nereikia prie ko nors prisi-
rišti, ypač prie materialių daly-
kų. Kad nebūtų gaila su jais iš-
siskirti. Juk nežinai, nei koks bus 
tas „tiltas“, kuriuo eisi, nei kas 
tave, juo einantį, pasitiks. Kai su-
žinosi, tikriausiai pasakysi, kad 
tai – likimas. 

Gražina DauGinienė 

Gyvenimas yra tiltas
skirti daugiau dėmesio neįgalie-
siems – parodyti jiems, kad visi 
studentai yra lygūs ir kad uni-
versitete jie turi ne mažesnes tei-
ses ir galimybes nei kiti. Jau pla-
nuojant stovyklą buvo galvo-
jama, kad ir erdvės, ir progra-
ma tiktų negalią turintiesiems. 
Stengtasi, kad veikla būtų kuo 
įdomesnė, tačiau nereikalaujan-
ti didelio judrumo ar fizinio pa-
jėgumo – bendravimo žaidimai, 
diskusijos. 

Jau pačioje pradžioje, atvykę 
į stovyklą ir bendraudami gru-
pėmis, naujai „iškepti“ studen-
tai turėjo galimybę susipažinti, 
geriau suprasti vieni kitų porei-
kius. Šioje diskusijoje ir išryškėjo 
jų tarpusavio skirtingumai. Tu-
rintieji negalią papasakojo apie 
patiriamus sunkumus. Pavyz-
džiui, cukriniu diabetu sergantis 
studentas parodė savo cukraus 
matavimo aparačiuką, papasa-
kojo, kaip jis veikia, pasidalijo 
savo įspūdžiais apie tai, ką išgy-
vena, kai kiekvieną kartą, prieš 
renkantis vienokį ar kitokį mais-
tą, tenka pagalvoti. Judėjimo ne-
galią turintieji taip pat papasako-
jo, ką patiria bandydami įveikti 
aplinkoje pasitaikančias kliūtis.

Negalia nieko nekeičia
Pasak L. Paulauskaitės, dau-

gelio stovykloje dalyvavusiųjų 
negalia nėra išoriškai pastebima, 
išskyrus keletą judėjimo sutriki-
mų turinčiųjų. Tai primena, kad 
negalia – nebūtinai vežimėlis ar 
aklųjų lazdelė. Studentai gali tu-
rėti pačių įvairiausių specialiųjų 
poreikių. 

„Apsidžiaugiau, kai stovyk- 
los dalyviai pasakė net nepa-
stebėję bičiulių negalios, – sako 
L. Paulauskaitė, – juk mes ir sie-
kiame, kad neįgalieji nebūtų nie-
kaip išskiriami, kad jaustųsi kaip 
lygūs tarp lygių.“ Studentų at-
stovybės viceprezidentė taip pat 
pasidžiaugė, kad negalią turin-
tieji stovyklos dalyviai ir nesi-
jautė niekuo prastesni ar išskir-
tiniai, visi nusiteikę energingai 
kibti į mokslus ir įsilieti į univer-
siteto bendruomenę. 

Pasak L. Paulauskaitės, to-
kia stovykla naudinga ir nega-
lios neturintiems studentams, – 
jie pamato, kad negalia nėra joks 
baubas, o bendravimas nutrina 
menamas ribas – svarbu, kad 
neatsitiktų taip, jog vėliau, su-
tikę neįgalųjį universiteto kori-
doriuose, studentai neišsigąstų 
ir nesakytų: „Aš nežinau, kaip 
su juo elgtis.“ Norėjosi paskleis-
ti pagrindinę mintį – negalia nie-
kaip nekeičia žmonių galimybių 
ir bendravimo. 

Stovykloje vyko ir įdomių 
susitikimų – pasveikinti studen-
tų atvyko rektorius Zigmas Ly-
deka, Studentų atstovybės, Stu-
dentų reikalų tarnybos, Verslo ir 
praktikų centro atstovai, taip pat 
svečiai ir iš Lietuvos studentų są-
jungos. Pasak L. Paulauskaitės, 
norėjosi, kad studentai daugiau 
sužinotų apie universitetą, taip 
pat ir apie galimybes išreikšti 
save ne tik akademinėje veikloje, 

bet ir kitose srityse. Artimiausią 
savaitgalį vyksiančioje stovyk- 
loje žadėjo apsilankyti ir VDU 
prof. Jonas Ruškus, Lietuvos at-
stovas Jungtinių tautų neįgalių-
jų teisių komitete. 

tačiau problemų kelia susisieki-
mas miesto transportu – auto-
busai iki fakulteto važiuoja tik 
kartą per valandą, studentams 
nelengva prisitaikyti. M. Vitkus 
sako, kad vadovybė šią proble-
mą žino, kalbamasi su miesto 
valdžia, kaip padaryti fakulte-
tą pasiekiamesnį tiek nuo mies-
to centro, tiek nuo bendrabučių. 

Padeda naujausios 
technologijos

Na, o pačiame universitete 
kylantys nesklandumai, pasak 
Martyno, yra greitai išspren-
džiami – tarkim, pasiguodus, 
kad nepritaikyta viena ar kita 
auditorija, yra pakeičiama pas-
kaitų vieta. Pačiam Martynui 
studijuoti labai padeda informa-
cinės technologijos – kompiute-
ris, išmanusis telefonas. Vaiki-
nas džiaugiasi, kad niekam ne-
užkliūva, jog jis egzaminus lai-
ko kompiuteriu (pasitelkęs spe-
cialią kalbančią programą), dės-
tytojai geranoriškai specialiai 
tam parengia testus. Kompiu-
teris padeda Martynui ir per-
skaityti reikiamas knygas, susi-
rasti informacijos ir pan. Didelis 
regos negalią turinčio studento 
pagalbininkas – išmanusis tele-
fonas, kuriame įdiegta specia-
li programėlė padeda orientuo-
tis aplinkoje. Martynas sako nuo 
mažens besidomintis įvairiomis 
technologijomis (gal todėl, kad 
abu tėvai informatikai), stengia-
si jas kuo geriau panaudoti savo 
gyvenime. Jis gelbsti ir kitiems, 
net šiek tiek užsidirba taisyda-
mas kompiuterius ar padėda-
mas telefonus pritaikyti neįga-
liųjų poreikiams. Vaikinas sako 
norintis padrąsinti visus regos 
sutrikimų turinčiuosius įsigyti 
šiuolaikiškus mobiliuosius te-
lefonus, kurie gali padėti pato-
giau gyventi. 

M. Vitkus prieš įstodamas į 
universitetą mokėsi aklųjų mo-
kykloje (iš pradžių Kaune, pas-
kui – Vilniuje), ten viskas buvo 
labiau pritaikyta nematančio 
žmogaus poreikiams, tačiau jis 
sako, kad VDU nekeistų į jokią 
kitą mokyklą. Martynas pasi-
džiaugė, kad ir stovykloje pabu-
voję negalią turintys pirmakur-
siai – motyvuoti, pasiryžę drą-
siai žengti pirmyn. O kai aplin-
ka palanki, sakoma, jokios kliū-
tys nebebaisios. 

aurelija BaBinskienė

VDU organizuotos pirmakursių stovyklos vadovai.

Kai aplinka palanki, jokios 
kliūtys nebaisios

Susidraugauti padeda pasitikėjimo 
žaidimas.

Nedvejojo dėl studijų
Vienas iš stovyklos dalyvių – 

VDU trečiakursis, Studentų at-
stovybės narys Martynas Vitkus. 
Jis, vos įstojęs į universitetą, pats 
dalyvavo panašioje stovykloje. 
Šiemet buvo vienas iš vadovų. 

Martynas turi regėjimo ne-
galią (sako matantis tik daik-
tų kontūrus), taip pat juda pasi-
remdamas ramentais. Tačiau jis 
pasakoja nė kiek nedvejojęs, ar 
pavyks mokytis aukštojoje mo-
kykloje. Vaikinas nesiskundžia, 
kad kas nors būtų sunku, nepri-
taikyta ar pan. Maža to, jis dar 
yra ir aktyvus Studentų atsto-
vybės narys, taip pat subūrė ne-
įgaliųjų klubą, į kurį, beje, mie-
lai užsuka ir neturintieji nega-
lios. Klubo nariai susirinkę apta-
ria kylančius sunkumus, pasida-
lija džiaugsmais, tačiau pagrin-
dinis sambūrio tikslas – tiesiog 
bendrauti, smagiai ir prasmingai 
leisti laisvalaikį. Martynas sako, 
kad susibūrus draugėn lengviau 
išspręsti ir kylančias problemas, 
prireikus parankiau kreiptis į va-
dovybę. Jis pasakoja, kad prasi-
dėjus naujiems mokslo metams 
ir Socialinių mokslų fakultetui 
persikėlus į naujas patalpas Jo-
navos gatvėje, atsirado nepato-
gumų. Pastatas yra puikiai pri-
taikytas neįgaliųjų poreikiams, 
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Psichologo 
patarimai

Didelė dalis žmonių nuo-
lat nerimauja. Nerimą ke-
lia daugelis dalykų – ir 
praeities pasirinkimai, ir 
ateities galimybės. Prieš 
keletą metų Jungtinėje 
Karalystėje atliktas tyri-
mas parodė, kad net 86 
proc. žmonių mano, jog 
jaustųsi laimingesni ir 
sveikesni, jeigu jiems pa-
vyktų „pristabdyti“ savo 
gyvenimą ir išmokti gy-
venti „čia ir dabar“. Tad 
nenuostabu, jog vis dau-
giau susidomėjimo sulau-
kia to išmokti padedanti 
ir skatinanti psichologi-
jos sritis, vadinama dė-
mesingu įsisąmoninimu 
(angl. mindfulness).

Kas yra dėmesingas 
įsisąmoninimas?

Dėmesingo įsisąmoninimo 
ištakos slypi budizmo religijoje. 
Profesorius Džonas Kabat-Zin, 
dirbdamas Masačusetso univer-
sitete, medicinos centre, susido-
mėjo budizmo religijoje prak-
tikuojamomis meditacijomis ir 
ieškojo būdų, kaip jas pritaikyti 
medicinos praktikoje. Dėmesin-
gas įsisąmoninimas yra techni-
ka, kai žmogus sąmoningai su-
koncentruoja dėmesį į dabartį, į 
esamą momentą ir priima jį tokį, 
koks jis yra. Profesoriui pavyko 
įrodyti, kad dėmesingo įsisąmo-
ninimo praktikavimas pagerina 
tiek fizinę, tiek ir psichologinę 
žmonių gerovę.

Supažindinsime su pagrindi-
niais dėmesingo įsisąmoninimo 
principais, kuriais vadovauda-
miesi savo gyvenime, išties pa-
sijusite laimingesni ir sveikesni.
•	Sąmoningas	pasirinkimas	
Daugelyje gyvenimo sričių 

mūsų veiksmai, atliekami au-

Gyventi „čia ir dabar“
tomatiškai, nemąstant, kitaip 
tariant, „autopilotu“, yra nau-
dingi. Pavyzdžiui, jeigu nege-
bėtume kai ko daryti nemąsty-
dami, mes kaskart, rišdamiesi 
batų raištelius, turėtume galvo-
ti, kaip kurį raištelį laikyti, kaip 
juos sutvirtinti ir pan. Problema 
atsiranda tuomet, kai „autopilo-
tu“ imame daryti daugybę kitų 
kasdienių dalykų: valgyti, dirb-
ti, vaikščioti. Pavojus yra tas, 
kad darydami visus šiuos dar-
bus automatiškai, mes tarsi pra-
leidžiame didžiąją dalį savo gy-
venimo. Dėmesingas įsisąmoni-
nimas mus skatina vėl tapti ak-
tyviais savo gyvenimo dalyviais. 
Reikia tik neskubėti ir orientuo-
tis į tai, ką darote dabar. Skubate 
į darbą? Apsidairykite, pamaty-
kite, kokia gamta, kokie žmonės 
jus supa. Jeigu bėgsite paskendę 
savo mintyse, greičiau darbe ne-
atsirasite.
•	Atgaivinkime	potyrius
Jeigu gyvename nuolat kaž-

ką veikdami, esame priversti visą 
laiką galvoti ir didžiąją dalį laiko 
praleidžiame užstrigę savo min-
tyse, ieškodami geriausių situa-
cijos sprendimo būdų ir t.t. Dė-
mesingo įsisąmoninimo teoreti-
kai siūlo kiek kitokį gyvenimo 
būdą. Būti sąmoningai dėme-
singam reiškia susigrąžinti ryšį 
su savo potyriais. Jaučiant ir įsi-
sąmoninant tai, ką užuodžiame, 
liečiame, girdime, matome, ra-
gaujame, leidžia mums daug ką 
patirti iš naujo. 
•	Priimkime	savo	gyvenimą
Pasaulyje, kuriame visą laiką 

esame užsiėmę, dažnai imame 
lyginti esamą situaciją su nori-
ma, kuri yra mūsų galvoje. Toks 
nuolatinis lyginimas mus įkali-
na, priverčia nerimauti, graužtis, 
jausti nepasitenkinimą. Prakti-
kuojant dėmesingą įsisąmonini-
mą siūloma stebėti savo gyveni-
mą ir priimti jį tokį, koks jis yra. 

Tai nereiškia, kad turime likti pa-
syvūs. Tai reiškia, kad visų pir-
ma savo gyvenimą reikia tyrinė-
ti, priimti ir tik tuomet daryti są-
moningus pasirinkimus, užuot 
sprendus užvaldytiems pykčio, 
baimės ar nepasitenkinimo. 
•	Mintys	yra	tik	mintys
Problema ištinka tuomet, kai 

susiduriame su stresine situacija 
ir imame galvoti: „Išprotėsiu, ne-
žinau, ką daryti. Aš toks silpnas 
ir nieko vertas.“ Tokias neretai 
apninkančias mintis mes imame 
vertinti kaip faktus. Dėmesin-
gas įsisąmoninimas mus moko, 
kad mintys yra tik mintys. Jos 
yra įvykiai, bet tik mūsų galvo-
je. Suvokimas, kad mūsų min-
tys nėra realybė, padeda į viską 
pažvelgti tarsi iš šono ir blaiviau 
suvokti, kad ne viską vertiname 
objektyviai.
•	Priimkime	savo	jausmus
Dažnai galvojame apie tai, 

ko nenorime. Pavyzdžiui, būda-
mi stresinėje situacijoje, mes bi-
jome nuovargio, kad nežinosime, 
kaip pasielgti ir t. t. Taigi, nega-
na to, kad jau esame keblioje si-
tuacijoje, apkrauname save nau-
jomis baimėmis. Dėmesingas įsi-

sąmoninimas siūlo priimti savo 
neigiamus jausmus tokius, kokie 
jie yra ir nebijoti įsivardinti, kad 
jaučiatės pavargę, liūdni, pikti. 
Savo jausmų supratimas padeda 
su jais geriau susitaikyti. 
•	Būkime	šiame	momente 
Praeities prisiminimai ir pla-

navimas, rodos, yra neišvengia-
ma mūsų gyvenimo dalis. Ta-
čiau tai gali būti ir žalinga, nes 
pavaldu mūsų nuotaikoms. Pa-
vyzdžiui, būdami blogos nuotai-
kos, daug dažniau prisimename 
neigiamus dalykus. Lygiai taip ir 
su ateitimi – patiriant stresą, atei-
ties perspektyvos atrodo miglo-
tos. Dėl to dėmesingas įsisąmo-
ninimas mus moko gyventi bū-
tent šiuo momentu ir išgyventi 
jį kiek įmanoma stipriau, prisi-
minimus suvokti kaip praeitį, o 
ateitį – kaip planus.
•	Rinkimės	praturtinančius	

užsiėmimus
Dažnai patenkame į ratą, ku-

riame be perstojo siekiame tikslų, 
karjeros, neleidžiame sau susto-
ti. Visa tai atima jėgas, tačiau mes 
nepaliaujamai skubame. Dėme-
singas įsisąmoninimas skatina 
stabtelėti ir skirti laiko veikloms, 

kurios mus praturtina. Tai gali 
būti rūpinimasis artimaisiais, 
skaitymas, sportas. Laiko skyri-
mas turtinančiai veiklai padeda 
mums augti kaip asmenybėms ir 
rasti jėgų siekti savo tikslų. 

Kokia viso to nauda?
Moksliniais tyrimais įrody-

ta, kad dėmesingo įsisąmonini-
mo principų taikymas padeda 
sumažinti stresą, nerimą, depre-
siškumą, širdies ligų riziką, page-
rina miegą. Žmonės, kasdien ski-
riantys laiko įsijausti į savo min-
tis ir pojūčius, pastebi, jog iš tie-
sų ima labiau gyventi šia diena, 
iš naujo patiria gyvenimo grožį. 

Vienas paprasčiausių dėme-
singo įsisąmoninimo pratimų 
yra toks: kad ir ką bedarytumėte, 
pasistenkite susikoncentruoti tik 
į tai. Jeigu pietaujate, jūsų visas 
dėmesys turėtų būti nukreiptas 
į tai, ką valgote. Pasistenkite už-
uosti patiekalo kvapą, gerai jį ap-
žiūrėkite, lėtai kramtykite, ban-
dykite pajausti skonį, neskubėki-
te. Pamažu imsite pastebėti, kad 
iš tiesų gyvenate „čia ir dabar“. 

Parengė

Milda viCkuTė

Daktaras
Aiskauda

Periodiškai pasitaikantis ne-
stiprus galvos plaukuoto-

sios dalies odos niežėjimas bū-
dingas visiems žmonėms ir yra 
normalus reiškinys. Mat kiek- 
viena odos ląstelė gimsta, bręsta 
ir miršta, o kai nuo odos pavir-
šiaus nusilupa, atsiranda niežėji-
mas. Žinoma, toks niežėjimas ne-
sukelia jokių rūpesčių. Kita kal-
ba, kai niežėjimas būna stiprus, 
ilgai trunkantis (jis pasitaiko be-
veik trečdaliui ligonių) ir suke-
lia ne tik daug įvairių nepatogu-
mų, bet ir neapsakomas kančias 
(ištverti niežėjimą kartais būna 
sunkiau nei skausmą). Beje, net 
ir toks niežėjimas nėra atskira 
liga – tai tik vienas iš kai kurių 
ligų (odos, vidaus organų, ner-
vų sistemos) požymių. Jis gali 
būti ūminis arba lėtinis, lokalus 
(pasireikšti kokioje nors vieno-
je vietoje) arba išplitęs keliose ar 
net daugelyje vietų. 

Priežastys:
• žvynelinė,
• seborėjinės kilmės dermatitas,

Galvos niežėjimas nėra atskira liga
• neurodermitas (nervinės kil-

mės odos uždegimas),
• diabetinė neuropatija,
• egzema,
• grybelis,
• vilkligė (odos tuberkuliozė),
• nederamas šukavimosi būdas 

ir netinkamos kosmetikos prie-
monės (šampūnas, plaukų da-
žai ir kt.),

• alerginė organizmo reakcija 
į kai kuriuos vaistus, kosme-
tikos priemones (šampūnai, 
plaukų dažai), skalbimo prie-
mones,

• pleiskanojimas,
• pedikuliozė (utėlėtumas), de-

modekozė (liga, kurią sukelia 
Demodex erkės, parazituojan-
čios plaukų maišeliuose, pra-
kaito ir riebalų liaukose),

• sausa galvos oda,
• seniai trinkti plaukai,
• infekcijos, žalojančios viršutinį 

odos sluoksnį (pvz., folikulitas 
[plaukų maišelių uždegimas, 
kurį paprastai sukelia auksi-
nis stafilokokas]),

• išeminė širdies liga (širdies 
raumens pažeidimas dėl su-

mažėjusios arba kartais ir vi-
sai nutrūkusios širdies vaini-
kinių arterijų kraujotakos),

• stresinės situacijos, nervinė 
įtampa,

• vitaminų (A, D, E, B1, B6 ), mi-
neralų (cinko ir sieros), neso-
čiųjų riebalų stoka,

• sprando, pečių, nugaros rau-
menų įtampa,

• tulžies pūslės akmenligė,
• mechaninė gelta,
• hepatitas (kepenų uždegimas), 
• kepenų cirozė (lėtinė progre-

suojanti kepenų liga),
• kai kurios inkstų ligos,
• nervų sistemos ligos (psicho-

zės, neurozės ir kt.),
• orų permainos (temperatūros 

ir drėgmės permainos),
• odos reakcija po kaitinimosi 

saulėje.

Liaudies medicinos 
patarimai

Liaudies medicina dėl gal-
vos niežėjimo gali padėti tik vie-
nu kitu lengvesniu atveju, sun-
kesniais atvejais teks kreiptis į 
gydytoją. 

1.	Jeigu niežėjimas susijęs tik 
su pleiskanomis (jų turi maž-
daug 20 % žmonių), reiktų iš-
bandyti šampūną nuo pleiskanų.
2.	Kai niežėjimą sukelia odos 

sausumas, reiktų naudoti šam-
pūną su drėkinimo efektu. Be 
to, naudinga į odą įtrinti pašil-
dytą alyvuogių aliejų ar riciną, 
galvą aprišti polietileno plėve-
le, iš viršaus apšiltinti vilnoniu 
šaliku (ar kita priemone); po 20 
minučių nuplaunama šampūnu.
3.	Jeigu gydytojas nenurodo 

kitaip, esant žvynelinės paūmė-
jimui, odos jautrumas ir uždegi-
mas sumažės, jei galvą trinksime 
šampūnu, turinčiu deguto arba 
naudosime kitas vaistines prie-
mones, turinčias kortizono.
4.	Jeigu niežėjimą sukėlė stre-

sas, plaukų dažai ar kokios nors 
kitos cheminės medžiagos, gali 
padėti mišinys, kurį sudaro ly-
giomis dalimis sumaišytos čes-
nako, svogūno, citrinos sultys ir 
augalinis aliejus. Ant šlapių plau-
kų užtepamas mišinys, po pus-
valandžio jis išplaunamas šiltu 
šiek tiek parūgštintu vandeniu 

(litrui vandens imamas šaukšte-
lis citrinos sulčių arba acto). Jei-
gu neturite šių produktų, tiks 
obuolių košelė (toliau daroma 
tas pat, kaip nurodyta aukščiau). 
Šias procedūras naudinga daryti 
2 kartus per savaitę.
5.	Esant alerginės kilmės nie-

žėjimui reiktų nevalgyti riebaus, 
kepto, aštraus maisto, kiauši-
nių, sūrių, mėsos sultinių, citru-
sų, šokolado, negerti kavos. Be 
to, reiktų pakeisti kosmetikos 
priemones, kuriomis naudojo-
tės ilgą laiką. 
6.	Jeigu niežėjimas susijęs su 

gausiu prakaitavimu ir pleiska-
nojimu, gali padėti obuolių ac-
tas (2 šaukštai acto litrui šilto vi-
rinto vandens). Ši priemonė įtri-
nama į odą prieš 5 min. iki gal-
vos trinkimo. Procedūra kartoja-
ma 5 dienas.
7.	Kuriam laikui gali suma-

žinti niežėjimą šaltis (šaltas du-
šas, šaltas kompresas), tačiau ži-
notina, jog ilgas drėgmės povei-
kis gali neigiamai paveikti odą 
alerginių ligų atveju.

romualdas OGinskas
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lygiomis teisėmis turi dalyvauti 
ir neįgalūs žmonės. Palinkėjęs ne 
tik grožėtis, bet ir įsigyti patiku-
sių rankdarbių, meras pakvietė 
visus į palapinių miestelį.

Pirmenybė – išbandytiems 
gaminiams 

Trakų rajono neįgaliųjų drau-
gijos palapinę buvo nesunku at-
pažinti – iš kitų ji išsiskyrė akį 
traukiančiais įvairiaspalviais 
megztais žaislais: lėlėmis, žvė-
reliais, naminiais gyvūnėliais. 
Draugijos pirmininkė Rima Ka-
liukevičiūtė pasakoja, kad žais-
lus moterys mezga jau bemaž 
10 metų, nuo to laiko, kai darbo 
terapijos būrelio vadovė Vitalija 
Naujalienė jas išmokė šio amato. 
Žaismingas lėles, žvėrelius labai 
smagu kurti – toks darbas pake-
lia nuotaiką, praskaidrina min-
tis. Du kartus per savaitę besi-
renkančios 5 moterys pagrindi-
nes žaislo detales mezga maši-
nomis (tokią turi ir draugija, o ir 
asmeniškai ne viena yra įsigijusi), 
tačiau visa apdaila – kruopštus 
rankų darbas. Trakiškių žaislai 
labai tvarkingi, mieli, tad ir pir-
kėjų visada atsiranda. Ne tik pa-
vienes lėles ar žvėrelius mažie-
siems perka mugių lankytojai. 
R. Kaliukevičiūtė džiaugėsi, kad 
jau kelinti metai į šventę „Tau, 
Vilniau!“ atvažiuoja ir verslinin-
kė iš Latvijos. Ir šiemet ši moteris 
nupirko žaislų už 400 litų.

Išbandytiems gaminiams iš-
tikima liko ir Anykščių rajono 
neįgaliųjų draugija. Kokybiš-
kos, dailiai numegztos riešinės, 
kojinės, pirštinės, iš balanų pinti 
krepšiai – vizitinė anykštėnų kor-
telė. Jų dirbiniai niekada nenuvi-
lia pirkėjų, tarp kurių yra nema-
žai jau tapusių nuolatiniais. 

Didelio šventės lankytojų su-
sidomėjimo sulaukė ir jau ne vie-
noje mugėje reiklių pirkėjų pasi-
tikėjimą pelniusios Vilkaviškio 
rajono neįgaliųjų draugijos „Ka-
manių“ būrelio (į jį susibūrusios 
24 narės) vadovės Dalės Baltana-
vičienės išmokytos siūti ranki-
nės. Moterys atvežė ir naujų ga-
minių – avalono technika sukur-
tų apykaklaičių, tačiau naujiems 
darbeliams dar reikia „išsikovo-
ti“ savo vietą po saule. 

Nauji vadovai – naujos 
idėjos

Birštono savivaldybės neįga-
liųjų draugija ne vienerius me-
tus visus džiugino savo floristi-
niais darbeliais: moterys buvo iš-
mokusios komponuoti augalus, 
kurti įdomias puokštes. Tačiau 
šiemetinėje šventėje „Tau, Vil-
niau!“ birštoniečiai pateikė visai 
kitokį darbelių asortimentą: iš bi-
čių vaško, parafino lietas dekora-
tyvines žvakes, dirbinius iš odos, 
siūtus gaminius.

Naujų darbelių birštoniškius 
išmokė šiemet draugijos darbš-
čiųjų rankų būreliui, kurį lanko 
10 organizacijos narių, vadovau-
ti pradėjusi Vilma Krasauskienė. 
Vadovei apmokius, neįgaliosios 
ir pačios namuose lieja žvakes, 
įvairiose mugėse jas parduoda.

Gražūs, tvarkingi ir biršto-
niškių odos dirbiniai: įvairūs 

papuošalai, dėžutės. Draugi-
jos pirmininkė Julija Senavaitie-
nė džiaugėsi, kad vos įpusėjus 
mugei ant jų prekystalio tebuvo 
vos vienas kitas siūtas darbelis. 
Janinos Paukštienės vadovauja-
mo darbo terapijos būrelio narės 
mugei prisiuvo prijuosčių, piršti-
nių-puodkėlių, kitų darbelių. Itin 
kruopščiai bei tvarkingai pasiū-
tus gaminius netruko pastebėti 
mugės lankytojai. 

Gerokai atsinaujino ir Kė-
dainių rajono neįgaliųjų drau-
gijos darbštuolių į sostinę atvež-
tų darbelių asortimentas. Tokių 
permainų priežastis – taip pat 
nauja vadovė. Amatų būreliui 
vadovaujanti Virginija Gaučienė 
nestokoja idėjų, o savo entuziaz-
mu užkrėtė ir 37 draugijos nares. 
3 sykius per savaitę į užsiėmimus 
besirenkančios moterys išmėgina 
įvairiausius amatus, pačios siūlo, 
kokių darbelių norėtų išmokti. 
Vadovė į pageidavimus atidžiai 
įsiklauso. Mugėje akį patraukė 
iš reklaminių leidinukų (dažnai 
juos iš savo pašto dėžutės meta-
me tiesiog į šiukšlių konteinerį) 
sukurtos vazos. Juk visai nesu-
dėtinga tokį reklaminį lapelį su-
lankstyti juostelėmis, jį susukti į 
ritinėlį, paklijuoti kraštus. O pas-
kui tuos ritinėlius sujungti į nori-
mos formos darbelį, jį nupurkšti 
kokios nors spalvos dažais. Net 
laikraščius galima paversti „vy-
telėmis“, iš jų nupinti kad ir dė-
žutes gėlių vazonėliams susta-
tyti. Pasak V. Gaučienės, taip ir 
aplinką tausojame, ir savo namų 
jaukumą kuriame.

Kauno rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Lidija 
Morkūnienė šypsosi: naujų idė-
jų gali padovanoti ne tik nauji 
vadovai, bet ir... kolegų interne-
tinės svetainės, socialiniuose tin-
kluose randama informacija. Po 
mugę pasižvalgiusi moteris ne-
abejoja, kad jų draugijos į inter-
neto puslapį įkelti dirbiniai yra 
tapę pavyzdžiu ne vienam ama-
tų būreliui.

Originalia idėja – megztais 
atvirukais – su šventės dalyviais 
pasidalijo Druskininkų savival-
dybės neįgaliųjų draugijos narė 
Julija Čmukienė. Moteris pasa-
kojo pati sugalvojusi, kad nertas 
saulutes, kitokius ornamentus 
galima sujungti į įdomią kom-
poziciją ir taip sukurti origina-
lų atviruką. 

Svarbiau ne parduoti, o 
susitikti, pabendrauti
Beveik kasmet į Vilnių išsi-

ruošiančios Skuodo rajono neį-
galių draugijos pirmininkės Ra-
mintos Zabitienės teigimu, šie-
met į mugę iš tolimiausio Žemai-
tijos pakraščio atvažiavo net 48 
žmonės. Patys ir už kelionę su-
simokėjo – labai norėjosi pama-
tyti, pabūti, pabendrauti, sosti-
nės įžymybes (Valdovų rūmus, 
Bernardinų sodą, Gedimino pilį, 
Aušros Vartus) apžiūrėti. Anks-
tesniais metais savivaldybės pa-
ramos prašydavo, tačiau tuomet 
tegaudavo 8 vietų autobusiuką. 
O norinčiųjų – juk kelis kartus 
daugiau. 

Tiesa, Skuodo neįgaliesiems 

skirtos palapinės prekystaliai 
tušti irgi nebuvo. Darbščiųjų 
rankų būreliui (jame – 10 neįga-
liųjų) vadovaujanti savanorė Vi-
liutė Jockuvienė moteris nema-
žai išmokė. 11 kv. m kambarė-
lyje besiglaudžiančioje draugijo-
je daug nenuveiksi, bet moterys 
vis susibėga pasidalyti idėjomis, 
pasitarti, viena iš kitos pasimo-
kyti. Yra ir tokių, kurioms į tre-
čiame aukšte įsikūrusią draugi-
ją labai sunku patekti, tad visas 
darbas – namuose. Bet į mugę ir 
jų rankdarbius atveža. Sunkiai 
vaikštanti Petronėlė Mikalaus-
kytė prisiuvo prijuosčių, Zita 
Lukošienė iš vilnos rankdarbių 
privėlė, o savamoksle save va-
dinanti Violeta Šimkuvienė pri-
rinko įvairiausių vaistažolių, pa-
siuvo joms lininių maišelių ir pa-
siūlė mugės dalyviams. 

Viena per kitą ko išmoku-
sios, ką sukūrusios rodė ir Kau-
no miesto neįgaliųjų draugijos 
narės: laiminančių angeliukų 
vąšeliu prinėrė Izabelė Židžiū-
nienė, darbą su karoliukais ge-
riausiais vaistais nuo depresi-
jos vadinanti Filomena Jančiu-
vienė auskarų, karolių privėrė. 
Puošniai ant kauniečių prekys-
talio atrodė „aprengti“ skrybė-
lėti buteliai. Dvejus metus darbš-
čiųjų rankų būreliui vadovau-
janti Virginija Palavinskienė pa-
sakojo, kad šio meno moteris iš-
mokė Danutė Smolkovienė. Įdo-
mi idėja, truputis išmonės, ir pa-
prasčiausi daiktai gali tapti origi-
naliais dirbiniais. Puikiai šias pa-
mokas įsisavinusios Genutės Sas-
nauskienės darbai išties stebino.

Kauno miesto neįgaliųjų 
draugijoje gyvuoja tradicija – 
kuri moteris ką nors naujo pama-
tė, sužinojo, išmoko, savo žinio-
mis ir patirtimi dalijasi su viso-
mis kitomis. Neseniai tokias pa-
žintines lėlių kūrimo pamokas 
būrelyje pravedė Regina Butke-
vičienė. Moteris pasakoja labai 
norėjusi išmokti siūti lėles. Pa-
mačiusi skelbimą apie organi-
zuojamus kursus, nedvejodama 
į juos užsirašė. Regina pripažįs-
ta – šis kūrybinis procesas gana 
sudėtingas, reikalaujantis daug 
laiko ir kruopštumo. Į mugę vie-
ną iš savo 9 pasiūtų lėlių atvežusi 
moteris džiaugėsi sulaukusi ne-
mažai dėmesio. 

R. Butkevičienės patirtis (mo-
teris kuria pačius įvairiausius 
rankdarbius, tik dekupažu ir vil-
nos vėlimu neužsiima) labai nau-
dinga draugijos auksarankėms. 
Subtilūs, skoningi jos papuoša-
lai tapo ne vieno šventinio ren-
ginio dalyvio lauktuvėmis. 

Neįgaliųjų dirbiniai – didelės 
išmonės, kūrybingumo ir kan-
traus bei kruopštaus darbo re-
zultatas. „Kūrybos procesas pa-
deda neįgaliam žmogui pasijus-
ti lygiaverčiu visuomenės nariu 
ir aktyviu jos dalyviu – kūrėju. 
Kūrybinis procesas ir bendra-
vimas ugdo neįgaliųjų saviraiš-
ką, skatina kūrybiškumą, pilie-
tinį aktyvumą“, – neįgaliųjų pa-
stangas įvertino ministrė A. Pa-
bedinskienė. 

aldona Milieškienė 
Egidijaus Skipario nuotr.

Jubiliejinėje šventėje „Tau, Vilniau!” – 
 neįgalių kūrėjų elitas(atkelta iš 1 psl.)

Trakų rajono neįgalieji nebe pirmus metus džiugina spalvingais žaislais.

Kauno miesto neįgaliųjų draugijos palapinėje – rankdarbių įvairovė.

Koncertuoja ukmergiškių moterų vokalinis ansamblis „Goda“ .

Alytaus miesto neįgalieji mėgsta ir megzti, ir iš popieriaus lankstyti.

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugsėjo 15 d. 
9.00 Komisaras Reksas (122) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (47). 11.00 Pasaulio panorama 
(kart.). 11.30 Savaitė (kart.). 12.00 
Mėnulio fazė (kart.). 13.00 Premjera. 
Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (5/6). 
13.30 Mažasis princas (3). 14.00 
Žinios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios. 16.05 Premjera. Komi-
saras Reksas (14/1) N-7. 17.10 Pua-
ro (5/5) N-7. 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.50 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. 19.55 Premjera. 
Meilė kaip mėnulis (5). 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.15 Teisė žinoti. 
21.55 Tautos balsas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 23.00 Vakaro ži-
nios. 23.25 Dokumentinio kino vaka-
ras. Premjera. Prezidento kabineto 
vadovai 1 d. (Subtitruota). 1.20 Šni-
pai (74) N-7. 2.30 Senis (206) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 16 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/1) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(48). 11.00 Dokumentinio kino vaka-
ras. Prezidento kabineto vadovai 1 
d. (Subtitruota, kart.). 13.00 Prem-
jera. Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 
(5/7). 13.30 Aivenhas (14). 14.00 
Žinios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.45 Žinios. 16.05 Premjera. Komi-
saras Reksas (14/2) N-7. 17.10 Pua-
ro (5/6) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Emigrantai. 
19.55 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(6). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Specialus tyrimas. 21.55 Lie-
tuva gali. Pertraukoje – 22.00 Lote-
rija „Perlas“. 22.30 Durys atsidaro. 
23.00 Vakaro žinios. 23.25 Pasau-
lio dokumentika. Afrika (6) (Subti-
truota, kart.). 0.30 Šnipai (75) N-7. 
1.35 Senis (207) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 17 d.
9.00 Komisaras Reksas (14/2) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(49). 11.00 Emigrantai (kart.). 12.00 
Specialus tyrimas (kart.). 12.35 La-
šas po lašo. Aplinkosauginių aktu-
alijų laida. (kart.). 12.45 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas. (kart.). 13.00 
Premjera. Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai (5/8). 13.30 Mažasis princas 
(4). 14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, 
Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Prem-
jera. Komisaras Reksas (14/3) N-7. 
17.10 Puaro (5/7) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Gyvenimas. 19.55 Premjera. Mei-
lė kaip mėnulis (7). 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Dė-
mesio centre. 21.15 Auksinis protas. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.00 Vakaro žinios. 23.25 Pasaulio 
dokumentika. Į gamtą. 7, 8 d. Rež. 
Trond Lillealtern. 0.35 Šnipai (76) 
N-7. 1.45 Senis (208) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 18 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/3) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(50). 11.00 Auksinis protas (kart.). 
12.30 Tautos balsas (kart.). 13.00 
Premjera. Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai (5/9). 13.30 Aivenhas (15). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.45 Žinios. 16.05 Premje-
ra. Komisaras Reksas (N-7. 14/4). 
17.10 Puaro (5/8) N-7. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Premjera. Kelias į laimę (1/3) N-7. 
19.55 Premjera. Meilė kaip mėnu-
lis (8). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio cen-
tre. 21.15 Premjera. Mūsų motinos, 
mūsų tėvai (3) N-7. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Vaka-
ro žinios. 23.40 Pasaulio dokumen-
tika. Naskos linijų paslaptys. Dok. f. 
JAV, 2009 m. 0.50 Šnipai (77) N-7. 
2.00 Senis (209) N-7. 

Penktadienis, rugsėjo 19 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/4) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se. 11.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 12.00 Bėdų turgus 
(kart.). 13.00 Premjera. Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (5/10). 13.30 Ma-
žasis princas (5). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Premjera. Komisaras Reksas 

(14/5) N-7. 17.10 Šerloko Holmso 
nuotykiai (1) N-7. 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.25 
Sportas. 18.35 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas. 18.50 Premjera. Kelias į lai-
mę 1 (1/4) N-7. 19.55 Duokit šansą. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 
Prieglauda. Siaubo drama. Ispani-
ja, Meksika, 2007 m. N-14. 1.00 Šni-
pai (78) N-7. 2.10 Senis (210) N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 20 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 7.00 Emigrantai (kart.). 
7.55 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Haudis Gaudis 
(21). 9.25 Aivenhas (16). 9.50 Prem-
jera. Čaplinas (30). 10.00 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite 11.00 Durys 
atsidaro (kart.). 11.30 Lietuva gali 
(kart.). 12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Naskos linijų paslaptys. Dok. f. 
JAV, 2009 m. (kart.). 13.00 Istori-
jos detektyvai. 14.00 Tautos balsas 
(kart.). 14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (Subtitruota). 15.00 Meilė 
kaip mėnulis (5, 6) (kart.). 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Sveikinimų koncertas. 17.30 Tarp-
tautinis krepšinio turnyras V.Garasto 
taurei laimėti 2014. Pusfinalis. 19.30 
Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Auksinis balsas. 
23.00 Premjera. Da Vinčio demonai 
(1/5) N-14 (Subtitruota). 0.05 Prem-
jera. Da Vinčio demonai (1/6) N-14 
(Subtitruota). 1.10 Senis (211) N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 21 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 7.00 Šventadienio 
mintys. 7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Haudis Gaudis (22). 09.25 Ai-
venhas (17). 09.50 Premjera. Čapli-
nas (31). 10.00 Gustavo enciklope-
dija (Subtitruota). 10.30 Brolių Grimų 
pasakos. Mėlyna švieselė. Vokietija, 
2010 m. 11.45 Klausimėlis.lt. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Australija. 
Keliautojo laiku vadovas. 1 d. Anks-
tyvosios dienos. JAV, 2012 m. (Sub-
titruota). 13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro (9/2) N-7. 15.00 Mei-
lė kaip mėnulis (7, 8) (kart.). 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Duokit šansą (kart.). 16.45 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas. (kart.). 17.30 
Tarptautinis krepšinio turnyras V. 
Garasto taurei laimėti 2014. Finalas. 
19.25 Lašas po lašo. 19.30 Pasaulio 
panorama. 20.00 Savaitė. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Mėnulio fazė. 22.00 
Premjera. Gaivalas internete (1) 
N-14 (Subtitruota). 23.40 Premjera. 
Gaivalas internete (2) (Subtitruota) 
01.20 Senis (212) N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 15 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas (49). 7.20 Simpso-
nai (13) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (126) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1953). 10.00 Susikeitę bro-
liai (2). Rusija, komedija, 2013 m. 
N-7. 11.00 Persijos princas. Laiko 
smiltys. Veiksmo f. JAV, 2010 m. 
N-7. 13.30 Gufis ir jo sūnus Maksas 
(24). 14.00 Kempiniukas (50). 14.30 
Simpsonai (14) N-7. 15.00 Aistros 
spalvos (11) N-7. 16.00 Nemylima 
(11) (N-7. 17.00 Kvieskite daktarą! 
N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 VIRAL'as. N-7. 
20.30 Pasmerkti 3 (9) N-7. 21.00 
Farai N-14. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Kerštas (3) N-14. 23.00 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (2) 
N-14. 0.00 Transporteris (3) N-14. 
1.05 Liudininkai (1) N-14. 1.55 Cho-
ras (4) N-7. 2.45 Biuras (15, 16) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 16 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 

Kempiniukas (50) (kart.). 6.55 Se-
rialo pertraukoje – Žalioji enciklo-
pedija. 7.20 Simpsonai (14) (kart.) 
N-7. 7.50 Brazilijos aveniu (127) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1954). 10.00 
Susikeitę broliai (3) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 12.00 Šeimos reika-
lai (22). 12.30 Transformeriai. Prai-
mas (14) N-7. 13.00 Bailus voveriu-
kas (25). 13.30 Gufis ir jo sūnus Mak-
sas (25). 14.00 Kempiniukas (51). 
14.30 Simpsonai (15) N-7. 15.00 Ais-
tros spalvos (12) N-7. 16.00 Nemy-

lima (12) N-7. 17.00 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 17.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Prieš sro-
vę N-7. 20.30 Pasmerkti 3 (10) N-7. 
21.00 VIP (1) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Nematoma riba (2) 
N-14. 23.10 CSI kriminalistai (297) 
N-14. 0.10 Transporteris (4) N-14. 
1.10 Liudininkai (2) N-14. 2.00 Cho-
ras (5) N-7. 2.55 Biuras (17, 18) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 17 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas (51) (kart.). 7.20 Simp-
sonai (15) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (128) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1955). 10.00 Susikeitę bro-
liai (4) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.00 Šeimos reikalai (23). 12.30 
Transformeriai. Praimas (15) N-7. 
13.00 Bailus voveriukas (26). 13.30 
Gufis ir jo sūnus Maksas (26). 14.00 
Kempiniukas (52). 14.30 Simpso-
nai (16) N-7. 15.00 Aistros spalvos 
(13) N-7. 16.00 Nemylima (13) (N-7. 
17.00 Kvieskite daktarą! N-7. 17.30 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Inspektorius Mažylis (16) N-7. 
20.30 Pasmerkti 3 (11) N-7. 21.00 Aš 
– kino žvaigždė (1) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Vikingų loto. 
22.05 Elementaru (2) N-7. 23.05 
Pelkė (1) N-14. 0.00 Transporteris 
(5) N-14. 1.05 Liudininkai (3) N-14. 
1.55 Choras (6) N-7. 2.45 Biuras 
(19, 20) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 18 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas (52) (kart.). 7.20 Simp-
sonai (16) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (129) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1956). 10.00 Susikeitę bro-
liai (5) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.00 Šeimos reikalai (24). 12.30 
Transformeriai. Praimas (16) N-7. 
13.00 Mažylių nuotykiai (1). 13.30 
Gufis ir jo sūnus Maksas (27). 14.00 
Kempiniukas (53). 14.30 Simpso-
nai (17) N-7. 15.00 Aistros spalvos 
(14) N-7. 16.00 Nemylima (14) (N-7. 
17.00 Kvieskite daktarą! N-7. 17.30 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Ginčas be taisyklių N-7. 20.30 
Pasmerkti 3 (12) N-7. 21.00 Opiumas 
liaudžiai (1) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 21.55 Žalioji enciklopedija. 
22.00 Kobra 11 (1) N-7. 23.00 Kaulai 
(1) N-14. 0.00 Transporteris (6) N-14. 
1.05 Liudininkai (4) N-14. 1.55 Cho-
ras (7) N-7. 2.45 Biuras (21, 22) N-7. 

Penktadienis, rugsėjo 19 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Kempiniukas (53) (kart.). 7.20 Simp-
sonai (17) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos 
aveniu (130) N-7. 9.00 Vestuvių mu-
zikantai (9) N-7. 10.00 Susikeitę bro-
liai (6) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.00 Šeimos reikalai (25). 12.30 
Transformeriai. Praimas (17) N-7. 
13.00 Mažylių nuotykiai (2). 13.30 
Gufis ir jo sūnus Maksas (28). 14.00 
Kempiniukas (54). 14.30 Simpso-
nai (18) N-7. 15.00 Aistros spalvos 
(15) N-7. 16.00 Nemylima (15) (N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Kaip prisijaukinti slibiną. 
Animacinis f. JAV, 2010 m. 21.20 
Aš – ketvirtas. Drama. JAV, 2012 
m. N-7. 23.30 Diktatorius. Komedi-
ja. JAV, 2012 m. N-14 1.10 Svajo-
nių merginos. Muzikinė drama. JAV, 
2006 m. N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 20 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Mano mažasis ponis (7). 7.25 Ma-
žieji išdykėliai (71, 72). 8.00 Didvyrių 
draugužiai (18). 8.30 Gufis ir jo sū-
nus Maksas (29). 9.00 Statybų TV. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Tobula 
moteris. 10.30 Beatos virtuvė. 11.30 
Ragai ir kanopos. Animacinė kome-
dija. JAV, 2006 m. 13.10 Paskuti-
nis oro valdytojas. Nuotykių f. JAV, 
2010 m. N-7. 15.10 Dauntono abati-
ja (4) N-7. 16.15 Kurt Sejitas ir Šura 
(3) N-7. 17.20 Ekstrasensai tiria (37) 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Trans-
formeriai. Fantastinis veiksmo f. JAV, 
2007 m. N-7. 19.30 Filmo pertrauko-
je – Eurojackpot. 22.00 Savas žmo-
gus. Kriminalinė drama. JAV, 2006 
m. N-14. 0.40 Tarpininkai. JAV, 2009 
m. N-14. 2.35 Pašėlusi širdis. Muziki-
nė drama. JAV, 2009 m. N-14. 

Sekmadienis, rugsėjo 21 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Mano mažasis ponis (8). 7.25 Ma-
žieji išdykėliai (73, 74). 8.00 Didvy-
rių draugužiai (19). 8.30 Gufis ir jo 
sūnus Maksas (30). 9.00 Sportuok 
su mumis. 9.30 Laikas keistis. 10.00 
Virtuvės istorijos. 10.30 Svajonių so-
dai. 11.30 Katinas su skrybėle. Nuo-

Pirmadienis, rugsėjo 15 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Beprotiški mažųjų nuotykiai (96). 
7.00 Tomas ir Džeris (38). 7.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (19) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (35) N-7. 8.50 Netikra vienuo-
lė. Komedija. JAV, 1992 m. (kart.) 
N-7. 10.45 Kaukės sūnus. Nuoty-
kių komedija. JAV, 2005 m. (kart.) 
12.30 Tomo ir Džerio nuotykiai (4) 
(kart.). 12.55 Soriukas. N-7. 13.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (20). 
13.50 Ogis ir tarakonai (30). 14.00 
Kung Fu Panda (8). 14.30 Be kal-
tės kalta (64) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Nuo... Iki.... 21.30 
Žinios. Verslas. 22.10 Mentalistas 
(9) N-7. 23.10 Judantis objektas (9) 
N-7. 0.10 Gyvenimas pagal Harietą 
(4) N-7. 1.05 Persekiotojai (2) N-7. 
2.00 Įvykis (8) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 16 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (1). 7.00 Tomas ir 
Džeris (39). 7.25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (20) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (36) N-7. 
8.50 Viena diena Niujorke. Nuoty-
kių komedija. JAV, 2004 m. (kart.) 
10.35 Lietuvos balsas (kart.). 12.30 
Tomas ir Džeris (38) (kart.). 12.55 
Soriukas. N-7. 13.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (21). 13.50 Ogis ir ta-
rakonai (31). 14.00 Kung Fu Panda 
(9). 14.30 Be kaltės kalta (65) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Grėsminga žemė. Veiksmo f. JAV, 
1994 m. N-14. 0.15 Gyvenimas pa-
gal Harietą (5) N-7. 1.10 Persekio-
tojai (3) N-7. 2.05 Įvykis (9) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 17 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (2). 7.00 Tomas ir 
Džeris (40). 7.25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (21) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (37) N-7. 8.50 24 
valandos (kart.) N-7. 9.55 Yra kaip 
yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) 
N-7. 11.55 Nuo... Iki... (kart.). 12.55 
Soriukas. N-7. 13.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (1). 13.50 Ogis ir tara-
konai (32). 14.00 Kung Fu Panda 
(10). 14.30 Be kaltės kalta (66) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Gy-
venimo receptai (2) N-7. 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Gaujos vyrukai. Veiksmo 
komedija. JAV, 2001 m. N-14. 0.00 
Gyvenimas pagal Harietą (6) N-7. 
0.55 Persekiotojai (4) N-7. 1.50 Įvy-
kis (10) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 18 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (3). 7.00 Tomas ir 
Džeris (41). 7.25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (1) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (38) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.55 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 
(kart.) N-7. 11.55 Gyvenimo recep-
tai (2) (kart.) N-7. 12.55 Soriukas. 
N-7. 13.25 Kempiniukas Plačiakel-
nis (2). 13.50 Ogis ir tarakonai (33). 
14.00 Kung Fu Panda (11). 14.30 
Be kaltės kalta (67) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.15 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS. PREMJERA Galutinis tiks-
las 5. Siaubo trileris. JAV, Kanada, 
2011 m. N-14. 0.00 Gyvenimas pa-
gal Harietą (7) N-7. 0.55 Deksteris 
(11) N-14. 1.50 Sveikatos ABC te-
levitrina (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 19 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (4). 7.00 Tomas ir 
Džeris (42). 7.25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (2) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (39) N-7. 8.50 
Pagalbos skambutis (kart.) N-7. 
9.55 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 
KK2 (kart.) N-7. 11.55 K11. Komi-
sarai tiria. Siaubingi kaimynai. N-7. 
12.40 K11. Komisarai tiria. Pinigai 
arba meilė. N-7. 13.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (3). 13.50 Ogis ir 
tarakonai (34). 14.00 Kung Fu Pan-
da (12). 14.30 Be kaltės kalta (68) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 24 valandos. N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21.00 Norim dar! Su 
Radistais. N-7. 23.00 PREMJERA 
Pasmerktas būrys. Veiksmo trileris. 
JAV, 2010 m. N-14. 0.50 PREMJE-
RA Mirties motelis 2. Pirmasis kirtis. 
Siaubo trileris. JAV, 2009 m. N-14. 

Šeštadienis, rugsėjo 20 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (5). 6.55 Nenugali-
mieji (23). 7.20 Antinas Gudruolis 
(33). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (9). 
8.10 Sunkus vaikas (19). 8.35 Tomo 
ir Džerio nuotykiai (5). 9.00 Ponas 
Bynas (26). 9.30 Mes pačios. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. 
Stebuklingas žiedas. Animacinis f. 
JAV, 2002 m. 11.15 Spidas Reiseris. 
Veiksmo f. Australija, JAV, Vokieti-
ja, 2008 m. N-7. 13.55 Mano puikio-
ji auklė (109). 14.30 Didingasis am-
žius (108) N-7. 16.35 Dvidešimt mi-
nučių (4, 5) N-7. 18.30 Žinios. 19.00 
SUPERKINAS Medžioklės sezo-
nas atidarytas 2! Animacinė kome-
dija. JAV, 2008 m. 20.30 Turistas. 
Veiksmo trileris. Italija, JAV, Pran-
cūzija, 2010 m. N-7. 22.30 PREM-
JERA L.O.L. Romantinė komedija. 
JAV, 2012 m. N-14. 0.30 Norim dar! 
Su Radistais (kart.) N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 21 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (6). 6.55 Nenugali-
mieji (24). 7.20 Antinas Gudruo-
lis (34). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? 
(10). 8.10 Sunkus vaikas (20). 8.35 
Tomo ir Džerio nuotykiai (6). 9.00 
Sveikatos ABC televitrina. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Margi, pirmyn! 
Komedija. Australija, JAV, 2001 m. 
12.00 Vėl septyniolikos. Nuotykių f. 
JAV, 2009 m. N-7. 14.00 Mano pui-
kioji auklė (111, 112). 15.00 Didinga-
sis amžius (109) N-7. 17.00 Ne vie-
nas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Ži-
nios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Lie-
tuvos balsas. 21.45 Nesunaikina-
mi. Veiksmo f. JAV, 2010 m. N-14. 
23.45 Pietietiškos istorijos. Fantas-
tinis f. JAV, Prancūzija, Vokietija, 
2006 m. N-14. 

Pirmadienis, rugsėjo 15 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitrina. 

6.45 Gamta iš arti (kart.). 7.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Mis-
tinės istorijos (48) N-7. 9.00 Rosa-
munde Pilcher. Abejojant meile. Ro-
mantinė drama. Vokietija, 2010 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Laukinis (28) N-7. 
12.00 Svotai (13) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Mano virtuvė geriausia (6). 15.00 
Amerikos talentai (32). 16.00 Strik-
sės (19)N-7. . 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 De-
tektyvė Džonson (24) N-7. 19.30 Po-
licijos akademija (23) N-7. 20.20 Pa-
trulis. N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Pranaši pozicija. Veiksmo trileris. 
JAV, 2008 m. N-7. 23.15 WRC Pa-
saulio ralio čempionatas. 0.20 De-
tektyvė Džonson (24) (kart.) N-7. 
1.15 Laukinis (28) (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

Antradienis, rugsėjo 16 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(49) N-7. 9.00 Pranaši pozicija (kart.) 
N-7. 11.00 Laukinis (29) N-7. 12.00 
Svotai (14) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mano vir-
tuvė geriausia (7). 15.00 Amerikos 
talentai (33). 16.00 Striksės (20) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Detektyvė 
Džonson (25) N-7. 19.30 Policijos 
akademija (24) N-7. 20.20 Patrulis. 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Įbro-
liai. Komedija. JAV, 2008 m. N-14. 

23.40 Vampyro dienoraščiai (19) 
N-14. 0.35 Detektyvė Džonson (25) 
(kart.) N-7. 1.30 Laukinis (29) (kart.) 
N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugsėjo 17 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(50) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Policijos akade-
mija (23) (kart.) N-7. 11.00 Lau-
kinis (30) N-7. 12.00 Svotai (15) 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Mano virtuvė ge-
riausia (8). 15.00 Amerikos talentai 
(34). 16.00 Striksės (21) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Detektyvė Džonson (26) 
N-7. 19.30 Policijos akademija (25) 
N-7. 20.20 Patrulis. N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Pasienis. Trileris. JAV, 
2012 m. N-14. 23.20 Vampyro die-
noraščiai (20) N-14. 0.15 Detektyvė 
Džonson (26) (kart.) N-7. 1.10 Lau-
kinis (30) (kart.) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 18 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(51) N-7. 9.00 Mistinės istorijos (50) 
(kart.) N-7. 10.00 Policijos akademija 
(24) (kart.) N-7. 11.00 Laukinis (31) 
N-7. 12.00 Svotai (16) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Mano virtuvė geriausia (9). 
15.00 Amerikos talentai (35). 16.00 
Striksės (22) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Detektyvė Džonson (27) N-7. 19.30 
Policijos akademija (26) N-7. 20.30 
Juoko kovos. N-7. 21.30 Vagis po-
licininkas. Veiksmo komedija. JAV, 
Vokietija, 1999 m. N-7. 23.20 Vam-
pyro dienoraščiai (21) N-14. 0.15 
Detektyvė Džonson (27) (kart.) N-7. 
1.10 Laukinis (31) (kart.) N-7. 2.10 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugsėjo 19 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(52) N-7. 9.00 Juoko kovos (kart.) 
N-7. 10.00 Policijos akademija (25) 
(kart.) N-7. 11.00 Laukinis (32) N-7. 
12.00 Mistinės istorijos (51) (kart.) 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Mano virtuvė ge-
riausia (10). 15.00 Amerikos talentai 
(36). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(161) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Šei-
mynėlė (31, 32) N-7. 19.30 Amerikie-
tiškos imtynės (32) N-7. 21.30 Karo 
menas. Išdavystė. Veiksmo trileris. 
Kanada, 2008 m. N-14. 23.40 Va-
gis policininkas. Veiksmo komedija. 
JAV, Vokietija, 1999 m. (kart.) N-7. 
1.30 Laukinis (32) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 20 d. 
7.00 Skonis. Kulinarinis šou. 

9.00 VRS kamera. N-7. 9.30 Apie 
žūklę. 10.00 Padėkime augti. 10.30 
Šefas rekomenduoja. 11.00 Pasaulio 
galiūnų čempionų lygos etapas Suo-
mijoje. 12.00 Žmogus prieš gamtą (6) 
N-7. 13.00 Prajuokink mane. N-7. 
14.00 Milijonieriai. N-7. 15.00 Šei-
mynėlė (31, 32) (kart.) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Bro-
lis už brolį (23) N-7. 18.00 Ekstrasen-
sų mūšis (4) N-7. 19.00 Savaitės kri-
minalai. N-7. 19.30 Lietuvos muzikos 
legendos. N-7. 21.30 MANO HERO-
JUS Ypatinga užduotis. Veiksmo tri-
leris. JAV, 2008 m. N-14. 23.20 AŠ-
TRUS KINAS Erdvėlaivio kariai 3. 
N-14. Veiksmo f. JAV, Pietų Afrika, 
Vokietija, 2008 m. 1.25 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugsėjo 21 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (4) 

(kart.) N-7. 7.55 Nacionalinė loteri-
ja. 8.00 Galileo (11) N-7. 8.30 Tau-
ro ragas. N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiu-
liu. 10.00 Sekmadienio rytas. 10.50 
Gamta iš arti. 11.00 Sveikatos ko-
das. 12.00 Nacionalinė Geografija. 
Žuvys monstrai (2) N-7. 13.00 Pra-
juokink mane. N-7. 14.00 Sveikini-
mai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Brolis už brolį (24) N-7. 18.00 
Ekstrasensų mūšis (5) N-7. 19.00 
MEILĖS ISTORIJOS Rosamunde 
Pilcher. Meilė horizonte. Romantinė 
drama. Vokietija, 2010 m. N-7. 20.50 
RUSŲ KINAS Meilė seilė 3. Kome-
dija. Rusija, 2010 m. N-7. 22.55 Mo-
teriško solidarumo paslaptys. Kome-
dija. JAV, 2002 m. N-7. 1.15 Bam-
ba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

tykių f. JAV, 2003 m. 13.05 Nuo-
takos tėvas. Komedija. JAV, 1991 
m. 15.10 Dauntono abatija (5) N-7. 
16.15 Kurt Sejitas ir Šura (4) N-7. 
17.20 Ekstrasensai tiria (38) N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Savaitės 
komentarai. 19.30 Lietuvos talentai 
2014. 21.15 Raudonoji aušra. Veiks-
mo f. JAV, 2012 m. N-14. 23.05 Dže-
fas, gyvenantis namuose. Komedija. 
JAV, 2011 m. N-14. 0.50 Zokomo-
nas. Nuotykių drama. Indija, 2011 m. 

6 psl.2014 m. rugsėjo 11–17 d., Nr. 36 (1115), „Bičiulystė“



Neįgalieji 
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Alfa.lt skaitome straipsnį apie įgyvendinamą projektą, ku-
rion metu regos negalią turintiesiems suteikiama galimybė at-
skleisti savo medinius sugebėjimus. 

Dviuodegė katė, Ežiukas Myko-
las, Dramblys taupyklė, – tokios 
skulptūros ir dar dešimtys kitų 
originalių darbelių gimė Pane-
vėžyje vykusiose projekto „Ma-
tau pasaulį KITAIP“ dirbtuvėse. 
Joms vadovavusi garsi meninin-
kė Nomeda Marčėnaitė džiaugė-
si Panevėžio regos centro „Line-
lis“ bei Algimanto Banzos kūdi-
kių ir vaikų globos namų auklė-
tinių išmone bei fantazija.

„Iš pradžių vaikai buvo la-
bai atsargūs, nedrąsūs ir išsigan-
dę, bet kai susipažinome ir pra-
dėjome lipdyti, jie neatpažįsta-
mai pasikeitė. Tikrai nenuste-
bau, kad vaikai yra tokie gabūs 
ir talentingi, nes mačiau jų susi-
domėjimą ir norą kurti“, – pasa-
kojo N. Marčėnaitė.

Tai jau antrosios kūrybos 
dirbtuvės, kuriose menininkė 
moko regos negalią turinčius 
vaikus ir vaikų globos namų auk- 
lėtinius lipdyti iš molio. 

Projekto iniciatorė, VšĮ „Vers-
las ar Menas“ steigėja Eglė Joku-
žytė džiaugiasi projekto sėkme. 
5-14 metų vaikai noriai mokosi 
lipdymo meno. Žadama sureng-
ti ir darbelių parodą.

„Paroda bus ypatinga tuo, 

kad vaikų kūriniai bus ekspo-
nuojami specialiai projektui su-
kurtose dėžėse. Lankytojai dar-
belių nematys, tačiau galės juos 
liesti. Norime, kad parodą lan-
kantys žmonės į kūrinius pa-
žvelgtų kitaip – per lytėjimą, vie-
ną iš svarbiausių pojūčių, kuris 
neregiams padeda pažinti pa-
saulį“, – apie parodos idėją pa-
sakojo E. Jokužytė.

Panevėžiečių kurtus darbe-
lius bus galima apžiūrėti spalio 
mėnesį, minint Pasaulinės bal-
tosios lazdelės dieną Panevėžio 
apskrities Gabrielės Petkevičai-
tės-Bitės viešojoje bibliotekoje. 

Dirbtuvės iš Panevėžio jau 
persikėlė į Vilnių, o rugsėjo 22 
dieną sostinės M. ir J. Šlapelių 
name-muziejuje taip pat bus 
atidaryta vaikų su regos negalia 
darbelių paroda.

Projekto „Matau pasaulį KI-
TAIP“ organizatoriai ragina kū-
rybingus Lietuvos vaikus prisi-
jungti prie iniciatyvos ir daly-
vauti konkurse „Sukurk atviru-
ką nematančiam draugui“. Net 
13 originaliausių atvirukų pa-
puoš 2015 metų kalendorių, ku-
ris bus atspausdintas įprastu ir 
Brailio raštu.

Padėjo išlaisvinti fantaziją

Laima Aganauskienė „Šiaulių krašte“ rašo apie būsto pritaiky-
mo neįgaliesiems realijas. 

Per 4 pastaruosius metus Šiau-
lių rajono neįgaliesiems buvo 
pritaikyta 19 būstų. Kasdieny-
bę palengvinančių pertvarky-
mų šiemet turėtų sulaukti dar 
keli neįgalieji. 

Šeduvė Aldona Rimkevičie-
nė gyvena su neįgaliu sūnumi, 
jam dabar 34-eri metai. Moters 
bute prieš dvejus metus buvo 
įrengta vonia. „Tokio amžiaus 
vyro į moterų pirtį nesivesi, tai 
maudydavau dubenyje. Dabar 
labai gerai – maudomės bute 
įrengtoje vonioje, vandenį pašil-
do boileris. Mums tik to ir terei-
kėjo“, – džiaugėsi neįgalaus sū-
naus motina. Moteris sakė apie 
galimybę nemokamai gauti būs-
to pritaikymo paslaugą sužino-
jusi iš draugės, kuri augina ne-
įgalią dukterį. Tuomet draugė 
pasidžiaugė, kad jai buvo įreng-
ta vonia. „Kaip, įrengė veltui? – 
nustebau. Tada ir aš apsiklau-
sinėjau gydytojų, surinkau do-
kumentus ir pateikiau prašy-
mą. Manau, kad yra daug tokių 
žmonių kaip aš – neturinčių in-
formacijos apie galimus palen-
gvinimus neįgaliesiems“, – sakė 
moteris.

Skyriaus vedėjos funkcijas 
Šiaulių rajono savivaldybės So-
cialinės paramos skyriuje atlie-
kanti vyriausioji specialistė Ivan-

na Žmėjauskienė redakcijai sakė, 
kad yra patenkinami visų pritai-
kyti būstus prašiusių neįgaliųjų 
prašymai. „Manau, jog ne visi 
neįgalieji žino apie tokią galimy-
bę, nors apie tai pranešame se-
niūnijoms, neįgaliųjų organiza-
cijoms“, – sakė I. Žmėjauskienė.

Šiemet planuojama pritaiky-
ti 5 būstus. Iš valstybės biudže-
to tam gauta 59,8 tūkstančio litų. 
Anot I. Žmėjauskienės, gavus 
neįgaliųjų prašymus ir patik- 
rinus, ar jie turi teisę gauti to-
kios rūšies pagalbą, dar yra pasi-
žiūrima, ar yra sąlygos padaryti 
vienokius ar kitokius pertvarky-
mus. Dažniausiai neįgaliųjų po-
reikiams yra prašoma pritaikyti 
vonias, įrengti dušus, pertvarky-
ti tualetus, įrengti keltuvus. Pas-
tarųjų įrengimas, pasak I. Žmė-
jauskienės, kainuoja brangiau-
siai. Šiemet tokius keltuvus pla-
nuojama įrengti dviem jauniems 
neįgaliesiems.

Pritaikius būstą, šios paslau-
gos neįgalieji vėl gali prašyti tik 
po 10 metų. Būsto pritaikymo 
paslaugos turi teisę prašyti ne-
įgalieji, kuriems teisės aktų nu-
statyta tvarka yra nustatyti la-
bai ryškūs, ryškūs ir vidutiniai 
judėjimo ir apsitarnavimo funk-
cijų sutrikimai. Yra ir reikalavi-
mų būstui. 

Parama – pritaikytas būstas

Neįgaliųjų 
sportas

Pasaulio krepšinio 
čempionate žaidžia ir 

kurčiasis Griaudžiant aršioms 2014 m. 
Pasaulio krepšinio čempio-

nato kovoms Ispanijoje, dažnai 
nesusimąstome, kad kai kurie 
jose dalyvaujantys žaidėjai turi 
grumtis ne tik su varžovais, bet 
ir su savo fiziniais trūkumais ar 
negaliomis. Žinomiausias pa-
vyzdys turbūt būtų mūsų šalies 
atstovas Martynas Pocius, kuris 
būdamas 13 metų per darbų pa-
moką frezavimo staklėmis rim-
tai susižalojo kairę ranką. Dabar 
vienas geriausių Lietuvos krep-
šininkų beveik nebeprisimena, 
kad neturi vidurinio kairės ran-
kos piršto, o mažylis ir bevar-
dis ne visai atlieka savo funkci-
jas. Ir kas tai įtartų, stebėdamas 
veržlųjį Lietuvos rinktinės žai-
dėją? Jis tik pats galėtų pasakyti, 
kiek jėgų jam reikėjo, kad po to-
kios traumos toliau siektų savo 
svajonės – žaisti krepšinį. Mar-
tyno devizas galėtų būti jo tėvo, 
taip pat buvusio garsaus krepši-
ninko, Gintaro Pociaus ištarti žo-
džiai: „Esi kitoks, bet įrodyk vi-
siems, kad gali. Turėsi būti už ki-
tus visa galva geresnis.“

Fenomenalusis  
slovėnas

Sunkiai pamirštamose pa-
skutinėse D grupės varžybose, 
kuriose Lietuva įveikė Slovėniją 
67:64 ir savo atkaklumu bei gera 
gynyba iškovojo pirmąją vietą 
grupėje, prieš jau minėtą M. Po-
cių ir jo komandos draugus grū-
mėsi ir vienas ypatingas Slovėni-
jos rinktinės narys. Tai Miha Zu-
panas – klausos negalią turintis 
krepšininkas, kaip lygus su ly-
giais jau ne vienerius metus žai-
džiantis profesionaliose krepši-
nio arenose. Minėtose rungtynė-
se jis pelnė net 13 taškų ir buvo 
vienas rezultatyviausių savo ko-
mandoje. Pažvelkime į šio įdo-
maus žaidėjo kelią įdėmiau. 

M. Zupanas gimė 1982 m. 
rugsėjo 13 d. Jis buvo kurčias 
nuo gimimo, todėl didžiąją dalį 
savo vaikystės praleido specia-
lioje kurčiųjų mokykloje, kur il-
gainiui išmoko kalbėti. Specia-
li jam pritaikyta įranga vėliau 
padėjo atstatyti klausą tiek, kad 
įstengtų suprasti kalbą. Iki 14 
metų amžiaus sportiškas jau-
nuolis nežaidė krepšinio, tik fut-
bolą ir tinklinį. Mihą jo pirma-
sis krepšinio treneris pastebė-
jo mokyklos kieme ir pakvietė 

sportuoti. Vaikinukas greitai to-
bulėjo. Netrukus jis prisijungė 
prie Slovėnijos kurčiųjų nacio-
nalinės komandos, kuri du kar-
tus žaidė Europos kurčiųjų čem-
pionatų finaluose, o Miha tapo 
komandos žvaigžde. Būdamas  
17-os M. Zupanas pasirašė pir-
mąjį kontraktą su profesionalia 
Liublianos komanda „KD Slo-
van“. Tačiau paauglystės metais 
jis per 18 mėnesių užaugo net 20 
cm, o tai pakenkė kojų keliams, 
tad kuriam laikui turėjo atidėti 
profesionalios karjeros pradžią. 
Bet tai buvo tik laikini sunku-
mai. „Slovan“ klube M. Zupanas 
tapo perspektyviu puolėju. 2004 
ir 2006 m. jis žaidė Slovėnijos ly-
gos „Visų žvaigždžių“ rungty-
nėse. Pirmajame mače M. Zupa-
nas buvo išrinktas naudingiausiu 
rungtynių žaidėju ir taip pat lai-
mėjo dėjimo į krepšį, vadinamąjį 
„oro karaliaus“, turnyrą. 

Liublianos „Olimpija“ ir 
tolimesnė karjera

2006 m. M. Zupanas jau buvo 
subrendęs žaidėjas – 2,05 m ūgio, 
113 kg svorio sunkusis krašto 
puolėjas, prireikus galintis žaisti 
ir vidurio puolėjo pozicijoje. At-
ėjo laikas įgyvendinti savo sva-
jonę ir pradėti žaisti aukščiau-
siu lygiu. Viso gyvenimo sva-
jonė M. Zupanui išsipildė, kai 
jis pasirašė sutartį su garsiausiu 
visų laikų Slovėnijos klubu Liu-
blianos „Olimpija“. Nors Eu-
rolygoje M. Zupanas dėl užsi-
tęsusių teisinių ginčų tarp bu-
vusio klubo ir „Olimpijos“ ga-
lėjo debiutuoti tik 2007 m. spa-
lio 24 d., bet ta diena yra įrašy-
ta į istoriją. Tądien Liublianos 

„Olimpijos“ ir Sienos „Monte-
paschi“ rungtynėse pirmą kartą 
Eurolygoje žaidė kurčiasis žaidė-
jas! Nors „Olimpija“ ir pralaimė-
jo tas rungtynes 80:52, bet Miha 
Zupanas jose pelnė 5 taškus, at-
kovojo 3 kamuolius ir atliko 2 
rezultatyvius perdavimus per 
13 žaidimo minučių. Liublianos 
„Olimpijoje“ M. Zupanas žaidė 
iki 2009 m., vėliau pradėjo legio- 
nieriaus karjerą. Greta klubinės 
karjeros, M. Zupanas sėkmingai 
atstovauja ir nacionalinei Slovė-
nijos rinktinei. 2014 m. Pasaulio 
krepšinio čempionatas jam jau 
antrasis. Tad telieka simpatiškam 
slovėnui Mihai ir visai inteligen-
tišką gražų ir greitą krepšinį žai-
džiančiai slovėnų komandai pa-
linkėti geriausios kloties šiame 
čempionate!

Miha Zupanas.

Kviečia VII neįgaliųjų 
sporto žaidynės

Respublikinių	neįgaliųjų	sporto	žaidynių	finalinės	varžybos	vyks	2014	m.	rugsėjo	18	d.	Kaune,	
S.	Dariaus	ir	S.	Girėno	sporto	centre	(Kauno	sporto	halė),	Perkūno	al.	5.
Lietuvos neįgaliųjų žaidynėse kviečiami dalyvauti įvairių negalių, bet kokio amžiaus žmonės. 

ŽA iDyn ių	PRoGRAMA :	

Atvykimas, paraiškų pateikimas nuo 10.00 val. 
iki 11.30 val.
Varžybų atidarymas 12.00 val.
Varžybų pradžia 12.15 val.
Neįgalieji varžysis šaškių, šachmatų, bočios, smi-
ginio, krepšinio, baudų mėtymo į krepšį, rankų 
lenkimo rungtyse.
Žaidynių uždarymas, nugalėtojų ir prizininkų 
apdovanojimas apie 15.30 val.

Finalinių varžybų dalyviui bus leidžiama daly-
vauti ne daugiau kaip 2 sporto šakų rungtyse. Vi-
siems dalyviams bus įteikti sportiniai marškinė-
liai. Žaidynių finalinių varžybų nugalėtojai ir pri-
zininkai bus apdovanoti diplomais ir medaliais.

VII Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynes organi-
zuoja Kauno miesto neįgaliųjų draugija. 
Visais rūpimais klausimais kreiptis į žaidynių  
direktorių igną	Mačiuką	tel.	8	615	15504, 
el. p. ignas.maciukas@gmail.com.

Parengė

Paulius ManusaDžianas

Liūdime netekę poetės, Lietuvos neįgaliųjų draugijos rengia-
mų literatų seminarų ilgametės vadovės, nuoširdžios bičiulės 
Almos KAROSAITĖS. Skaudžią praradimo valandą užjaučia-
me jos šeimą ir artimuosius. „Bičiulystės“ redakcija
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Prie kūrybos
šaltinio Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Skrydžiui per Lietuvą poezijos 
paukštė sparnus išskleidžia 

pavasarį, tada ji aplanko mies-
tus ir miestelius. Tarsi išskrisda-
ma atsisveikinti ji rudenį jau an-
trą kartą aplanko Biržus. 

Rajono neįgaliųjų draugijos 
literatų klubas „Svajokliai“ rug-
sėjo 4-ąją Radvilų pilyje surengė 
literatūrinę popietę, į kurią pa-
sikvietė vienminčių iš Rokiškio, 
Šiaulių, Kelmės, Pasvalio, Pa-
kruojo, Panevėžio miesto ir rajo-
no neįgaliųjų draugijų, Lietuvos 
kaimo rašytojų sąjungos. Pakvie-
tė ir savo rajono „Versmės“ klu-
bo, veikiančio prie Biržų biblio-
tekos, narius. Besirenkančius po-
ezijos šventės dalyvius pasitiko 
Biržų rajono neįgaliųjų draugi-
jos ansamblio „Ištvermingieji“, 
vadovaujamo Laimos Aukštuo-

Poezijos paukštė 
atskrido rudenį

lienės, atliekamos dainos.
„Svajoklių“ klubo pirminin-

kas Egidijus Saldys, pradėda-
mas šventę, paprašė rajono vice-
merės Stasės Eitavičienės, Neįga-
liųjų draugijos pirmininkės Lidi-
jos Dainiuvienės, Socialinės glo-
bos ir rūpybos skyriaus vedėjos 
Eugenijos Prokopovičienės ir an-
samblio vadovės L. Aukštuolie-
nės uždegti žvakutes. Po to visi 
tylos minute pagerbė Anapilin 
išėjusius klubo narius. Renginio 
svečiai „Svajokliams“ linkėjo dar 
ilgai gyvuoti.

Po oficialiosios dalies prasi-
dėjo poezijos skaitymai. Pirmie-
ji dėmesio sulaukė iš toliausiai – 
Radviliškio bei Kelmės – atvykę 
svečiai, po jų savo kūrybą skai-
tė Rokiškio, Panevėžio, kitų ra-

jonų meninio žodžio atstovai. 
Literatūrinę šventės dalį užbai-
gė biržiečiai. Šeimininkų pasi-
rodymą pradėjo literatas ir me-
džio drožėjas Algirdas Butkevi-
čius. Kad eilių skaitymas netap-
tų monotoniškas, „Ištvermingie-
ji“ šventę paįvairindavo muziki-
nėmis pertraukėlėmis. Nors ren-
ginio tema buvo „Rudens gėry-
bės“, kūriniuose prisimintos ir 
kitos temos. 

Kiekvienam svečiui ir skai-
tovui renginio vedėjai Eugeni-
ja Očikienė ir E. Saldys įteikė 
po gėlės žiedą ir kuklų suveny-
rą, padėkos raštą. Poezijos skai-
tymus užbaigę renginio vedėjai 
dar pakvietė visus kartu nusifo-
tografuoti.

egidijus šaTas, Biržai

Birutė Zabukienė laiške „Bičiulys-
tei“ papasakojo apie tradicinį poezi-
jos ir dainos festivalį. 

Rugpjūčio 28 d. jau devynio-
liktą kartą Utenos rajono neįga-
liųjų draugija miesto visuomenę, 
meno gerbėjus, neįgaliuosius, 
miesto valdžios atstovus sukvie-
tė į poezijos ir dainos festivalį „Te 
negęsta saulė mūsų širdyse“. Su-
sibūrimas prasidėjo Utenos Die-
vo Apvaizdos bažnyčioje šv. Mi-
šių auka už neįgaliuosius, ligo-
nius. Klebonas Henrikas Kalpo-
kas pasveikino mišių dalyvius 
ir palinkėjo visiems susirinku-
siesiems sveikatos ir Dievo pa-
laimos. Kadangi lauke krapno-
jo lietus, festivalio dalyviai buvo 
pakviesti į parapijos salę. Įžan-
ginį žodį tarė Ona Rastenienė, 
Neįgaliųjų draugijai vadovau-

Subūrė festivalis „Te negęsta 
saulė mūsų širdyse“

janti daugiau nei 20 metų. Or-
ganizacija vienija apie tūkstantį 
žmonių. Draugijos nariai buria-
si, dalijasi bendravimo džiaugs-
mu, neužsisklendžia tarp ketu-
rių sienų.

Festivalyje sulaukta daug 
svečių. Pirmasis savo dainomis 
džiugino žmonių su negalia ir 
pagyvenusių žmonių ansam-
blis „Radasta“. Utenos mies-
to etnografinis kolektyvas „Bo-
čiai“, primindamas, kad šie me-
tai skirti Donelaičiui, pasirody-
mą pradėjo J. Marcinkevičiaus 
eilėmis: „Paklausykit, skamba 
kaip varpas – Donelaitis“. „Do – 
ne – lai – tis“, – aidu skiemena-
vo žiūrovai, tarsi liudydami, kad 
jiems nesvetima ne tik muzika, 
daina, bet ir poetinis žodis. Savo 
kūrybos eiles skaitė Sofija Guo-

bienė, išleidusi dvi poezijos kny-
geles. Po to pasipuošę, šventiš-
kai nusiteikę koncertavo Lietu-
vos aklųjų ir silpnaregių sąjun-
gos Utenos r. filialo ansamblio 
„Diemedis“(vad. R. Garsonas) 
muzikantai. Daina, poezija nu-
tolina žmogų nuo kasdieninės 
rutinos, taurina jo sielą, padeda 
turiningai ir prasmingai gyven-
ti. Pasirodė ir bene pats gausiau-
sias – Utenos r. neįgaliųjų drau-
gijos kolektyvas ir mišrus cho-
ras „Vyturiai“(vad. K. Streikus). 
Žiūrovų veiduose pražydo šyp-
senos, kai pagyvenę vyrai už-
grojo armonikomis. Tiek energi-
jos, geros nuotaikos užtaiso daž-
nai neturi jauni ir sveiki žmonės. 
Ansamblio dainininkų repertu-
are – ne tik populiarios, širdžiai 
mielos dainos, bet ir savos kū-
rybos eilėraščiai. Eilės, skirtos 
mamai, kurias sukūrė „Vytu-
rių“ dainininkė Greta Jankaus-
kienė, sugraudino ne vieną žiū-
rovą. Draugams eiles skyrė Ge-
novaitė Masiulienė. Šventėje ap-
silankyti rado laiko savivaldy-
bės atstovė Rima Lukoševičie-
nė, kuri visiems palinkėjo svei-
katos ir negęstančios kūrybinės 
ugnelės. Šventę vainikavo ska-
nioji šaulių košė ir arbata. 

Neužsidarykime su savo bė-
domis ir negaliomis vieni, bur-
kimės, bendraukime, dalinki-
mės džiaugsmais ir rūpesčiais – 
tokiomis nuotaikomis dvelkė  
19-asis poezijos ir dainų festi-
valis. 

***
Prisirpo putino uoga.
Kvepia saulėlydžiu ir sotim.
Paukštis kerta snapu.
Skyla pernokęs džiaugsmas.
Aštriom skeveldrom
Išsibarsto...
--------------------
Lūpos pažįsta
Ašarų skonį.
Klampu...

***
Bumbteli į šlapią pievą 
Obuolys.
Vienas šonas įskyla,
Žaizda gili atsiveria. 
Siūbuoja medžio šakos
Skausmingą ilgesį.
Obuolio perštėjimą
Lapų pavėsis glosto.
Apsvaigusi tirštu saldumu
Klimpdama ropoja bitė,
Bučiuoja obuolio minkštimą.
Kvepia žemė
Branda 
Ir atsisveikinimu.

***
Per tuščią dirvą
Vėjo genamas
Nuslinks pilkšvokas
Liūdesys.
Išbris ūkuos skandintais lieptais.
Praskris
Viršum atšalusio pakrantėj
Anties lizdo.
Mėnulį, besistaipantį
Žvaigždėm įrėmintame
Veidrodyje ežero,
Pakalbins. 
Ir nenurims, vis taikysis
Parankėn ilgesiui įkibti...
Bene susidraugaus...
Bene takus
Lig kito rudenio nuties...

Tik neišeik tylėdama.
Tik neišeik...

***
Praskleidęs ūkanotą šydą,
Išnyra rudenio
Ankstyvo siluetas.
Užu savęs
Palikęs brydę –
Žolynus nušalnotus,
Vėjyje suveltus.

Arimas migdo kviečio grūdą,
Gervių pulkams
Skraiste dulkėta moja plentas,
O lapuos šiugžda,
Gailiai šiugžda
Bevėstančio rudens
Šilkinis siluetas...

***
Sėdės ant mėnulio
Pilnaties kamuolio
Ilgesys.
Baltas.
Balta puta
Kiaurą naktį
Dangaus
Žvaigždžių gaisrus
Gesins.

***
Ant išblukusios žolės
Vystyklo šlapio
Spardosi kūdikis –
Rudens pamestinukas –
Lapas. 
Pakalbinu 
Akim.
Glėbin glaudžiu.
Įsidedu į širdį.
Padilgčioja,
Padilgčioja
(Tarsi metus).
O visgi žydi.

***
Iš gruodo ir perkūnijos,
Iš lubino žiedų,
Iš rudenėjančių palaukių
Ir dulkančių kelių
Minčių upeliais
Plaukia 
Žodžiai.
Per nušienautas pievas,
Per vėsą sutemų...
Kol sutupia lyg paukščiai,
Ant drobės sukdami lizdus.
Tada atsidūsėja,
Tiek kelių išmynę...
Nurimsta
Žodžių atspindžiai spalvoti...
Brydes palikdami.
Ir atpažįstamus vardus
Jose palikdami.

***
Sidabras
Iškorėjusia migla
Ir žodžiais, garsiai netartais,
Pabyra...
Iš vakaro akių primerktų.
Iš gervių spiečiais ženklinto  
                                   dangaus.
Prisimiršti
Raktažodžiai
Tikėjimo
Rakina
Klaviatūrą.
Vėsta.
Ruduo ir ilgesys
Per širdį
Nužingsniuoja pėsti...

rita MOCkeliŪnienė
Naudžiai, Šakių. r.

Laiškas džiai, greta jų įdėta jos ranko-
mis apnerta servetėlė. Skaitai 
apie jos gyvenimo tėkmę, per-
skaitytas knygas, aplankytus 
koncertus ir lietaus sukelta nos-
talgija išblėsta, užleisdama vie-
tą džiaugsmui, kad gyvena že-
mėje žmogus, kuris nuoširdžiai 
nori savo staigmenomis ir dė-
mesiu net niūrią lietingą dieną 
paversti mažyte švente. 

aušra verBliuDaviČiŪTė

Miniatiūra

Lietus puošia langus sidabri-
niais karoliais. Ir niekur to-

kią dieną nesinori eiti iš namų. 
Tik staiga trakšteli atidaromos 
durys. Atėjusi laiškininkė ištie-
sia ranką su baltu voku, o jame – 
šilti lemties bičiulės rašyti žo-
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