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Lietuvos neįgaliųjų draugijai – 25-eri

(nukelta į 2 psl.)

Per 25 metus Draugija išgyveno įvairiausius laikus: reikėjo 
prisitaikyti prie vis besikeičiančių aplinkybių, jaunos valsty-
bės istorinių vingių, ekonominių galimybių. Draugijos aso-
cijuotų narių – regioninių neįgaliųjų draugijų veikla taip 
pat kito. Vienos draugijos ėmėsi teikti socialines paslaugas: 

maudyti neįgaliuosius, skalbti, lankyti namuose, kitos pasu-
ko labiau užimtumo link. Draugijų vadovams teko daugelį 
darbų pradėti pirmiesiems, jie ėmėsi keisti visuomenės po-
žiūrį į neįgaliųjų teises ir poreikius. Šie tikslai ir siekiai išliko 
aktualūs iki šiol.

Per 25-erius metus Draugijai vadovavo 5 pirmininkai: Jonas Mačiukevičius, Algimantas Gra-
bauskas, Saulius Šaltenis, Zita Valaitytė ir Zigmantas Jančauskis. Kas per tuos metus padary-
ta, kokius sunkumus teko įveikti, paklausėme visų didžiausios šalies neįgaliųjų organizacijos 
vadovų. Visiems jiems uždavėme tuos pačius 3 klausimus: 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkai (iš kairės) Algimantas Grabauskas, Zita Valaitytė, Zigmantas Jančauskis ir Saulius Šaltenis.

1. Sakoma, kad didelių darbų imasi tik svajotojai. Ką pradė-
jus vadovauti Draugijai svajojote nuveikti ir ar pavyko tai pa-
daryti? Ko nepasisekė įgyvendinti? 

2. Gal galėtumėte prisiminti 3 svarbiausius to meto įvykius. 
Kokią įtaką jie turėjo draugijai, į ją susibūrusiems žmonėms? 

3. Kokią matote Lietuvos neįgaliųjų draugijos ateitį? Kuria lin-
kme tokios organizacijos turėtų eiti?

JONAS MAČIUKEVIČIUS
Lietuvos invalidų draugijai va-
dovavo nuo steigiamojo suva-
žiavimo 1988 m. rugsėjo 28 d. iki 
1994 m. gegužės. 

1. Neįgaliųjų judėjime (net 
pats to nenujausdamas) pradėjau 
dalyvauti išleidęs knygą „Laikro-
džiai nesustoja“ (1968 m.).

Šimtai neįgaliųjų patikėjo 
Lino Mataičio (vadinasi, ir savo) 
galimybe sugrįžti į visavertį gy-
venimą. Rašė man laiškus, pra-
šė patarimų, siuntė savo kūrybą, 
kvietė į susitikimus. Taip pama-

žu (vis didėjantis mūsų būrys) ar-
tėjome prie Draugijos, kuri (dar 
prieštaraujant sovietinei Sociali-
nės apsaugos ministerijai) buvo 
įkurta 1988 metais (suvažiavimas 
įvyko mėnesiu anksčiau už Sąjū-
džio suvažiavimą). Buvau jau ži-
nomas rašytojas ir niekas neabe-
jojo, kad aš turiu vadovauti Drau-
gijai, manydami, kad mano au-
toritetas leis pralaužti ledus kei-
čiant tiek valdžios institucijų, tiek 

visuomenės požiūrį į neįgalųjį.
Ne viename savo rašinyje esu 

aprašęs tą Pradžią (išsamiausiai – 
knygoje „Mes ir ligoninė“). 

Deja, tada daug padėjėjų ne-
buvo, pačiam teko kurti 100 
punktų programą, ją nešioti mi-
nistrams, įtikinėti, rajonuose kurti 
skyrius, jiems „išmušinėti“ patal-
pas, organizuoti šiokią tokią ga-
mybinę bazę, rašyti straipsnius, 
kurti laikraštį ir prisidėti prie te-

Inkrustavomės į Lietuvos valstybės gyvenimą
Į  „Bičiulystės“ klausimus atsako Jonas Mačiukevičius

levizijos laidos „Svetimo skaus-
mo nebūna“ atsiradimo, ieškoti 
lėšų įvairiai veiklai ir renginiams, 
bandyti praverti langą į pasau-
lį. Laikas buvo palankus, ėjome 
kartu su Sąjūdžiu, net dalyvavo-
me bendruose mitinguose ir kai 
kuriose eisenose, ieškojome Baž-
nyčios paramos atliekant švietė-
jišką misiją. Šviesesni žmonės, 

1988-ieji: „reikia  
suburti invalidus“

Pateikiame skaitytojams ištrau-
kas iš Lietuvos invalidų draugi-
jos steigiamojo suvažiavimo, vy-
kusio 1988 rugsėjo 28 d. Vilniuje, 
nutarimo. Galime palyginti, ar 
panašios problemos šiandien 
vargina neįgaliuosius, ar daug 
dalykų yra pasikeitę. 
„Rajonų, miestų konferencijose ir su-
sirinkimuose invalidai išreiškė vie-
ningą pritarimą Lietuvos invalidų 
draugijos steigimui, apsvarstė drau-
gijos įstatų projektą ir organizacinius 
klausimus. Juose taip pat buvo iškel-
ta visa eilė problemų, sunkiai įveikia-
mų invalidų gyvenime. Respublikos 
liaudies ūkyje mažai darbo vietų, pri-
taikytų invalidams dirbti, iki šiol ne-
buvo statomi specialūs namai, pri-
taikyti gyventi invalidams. Į daugelį 
gydymo, kultūros, prekybos, buitinio 
aptarnavimo įstaigų negali patekti 
invalidas, nes jie statomi neatsižvel-
giant į jų interesus. Nėra specialių 
sportinių-sveikatingumo kompleksų, 
pilnai neišspręstas invalidų sanatori-
nis-kurortinis gydymas. Nepakan-
kamas invalidų, ypač vaikystės, ma-
terialinis aprūpinimas. Invalidams 
pritaikytas transportas – žemos ko-
kybės, neišspręsti jo techninio aptar-
navimo bei remonto klausimai. Sun-
kūs ir dažnai nepatogūs protezai, 
neišvaizdi ortopedinė avalynė, ilgi 
jos gamybos terminai.“ 

LID steigiamajame suvažiavi-
me nutarta (ištraukos): 
„Nustatyti pagrindinius Lietuvos 
invalidų draugijos uždavinius – su-
burti invalidus darbinei, visuome-
ninei bei kultūrinei veiklai, spręsti 
invalidų reabilitacijos klausimus, 
rūpintis jų mokymu, gydymu ir po-
ilsiu.“ 
„Pareikalauti iš miestų ir rajonų 
valdybų, pirminių invalidų drau-
gijų organizacijų iki 1989 m. ba-
landžio 1 d. išaiškinti kiekvieno 
invalido buitines, materialines gy-
venimo sąlygas, turimas profesijas 
ir galimybes dirbti bei pageidavi-
mus mokytis ar kelti kvalifikaciją.“
„Kreiptis į respublikos vyriausy-
bę, ministerijas, žinybas, Liaudies 
deputatų tarybas, darbo kolekty-
vus, visus gyventojus teikti invali-
dų draugijai visokeriopą pagalbą 
sprendžiant opius jų darbo ir bui-
ties klausimus. Perduoti draugijai 
atskiras įmones, cechus, ar kitas 
patalpas liaudies vartojimo pre-
kių gamybos organizavimui. Skirti 
lėšų iš valstybinio biudžeto ir ban-
ko kreditus, o taip pat rangos dar-
bų limitus naujų įmonių ir socia-
linių, buitinių, kultūrinių objektų 
statybai.“ 
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supratę, ką mes darome, ėmė 
burtis apie Draugiją, padėti jai. 
Todėl postkomunistinėje erdvė-
je mes pirmieji pradėjome kurti 
neįgaliųjų gyvenimą reglamen-
tuojančius įstatymus. Pabrėžiu 
– PATYS. Toks buvo Lietuvos 
Respublikos invalidų socialinės 
integracijos įstatymas. Profeso-
riaus V.Landsbergio, su kuriuo 
teko šį įstatymą derinti, dėka 
jame atsirado eilutė apie Inva-
lidų reikalų tarybą prie Vyriau-
sybės, biudžeto sandaros įstaty-
me buvo įrašyta atskira eilutė, 
suteikianti galimybę valstybei 
finansuoti neįgaliųjų veiklą, jų 
programas. Taip pamažu įstaty-
miškai ir atskirais darbais save 
inkrustavome į Lietuvos valsty-
bės gyvenimą.

Galėčiau daug darbų var-
dinti, bet tai būtų nelabai etiška. 
O prie nepasisekimų priskirčiau 
tai, kad taip ir nepavyko Drau-
gijai perimti „Baldžio šilo“, kur 
palaimingai planavome įrengti 
kultūrinį centrą, sporto aikšty-
nus, irklavimo bazę ir, žinoma, 
nedidelį reabilitacijos centrą...

2. Pirmasis svarbus įvy-
kis buvo renginys prie LITEX-
PO rūmų, į kurį buvo pakviesti 
Amerikos gydytojai-reabilitolo-
gai ir Amerikos neįgalieji, Viet- 
namo karo dalyviai, bei mūsų 
Draugijos nariai. Šis renginys 
ir paskatino žengti pirmuosius 
žingsnius link neįgaliųjų medi-
cininės, socialinės, profesinės re-
abilitacijos. Konsultuojant ame-
rikiečiams, pradėjome kurti me-
dicininės reabilitacijos centrus 
Vilniuje, Kaune ir Palangoje, 
pradžioje sutikdami net didelį 
medikų pasipriešinimą, nes jie 
suprato tik sanatorinį gydymą, 
o neįgaliųjų reabilitacija jiems 
buvo tarsi kažkas iš kitos plane-
tos. Beje, minėti centrai buvo ku-
riami, įranga perkama, specia- 
listai rengiami pirmaisiais me-
tais finansuojant iš mano pami-
nėto Lietuvos Respublikos inva-
lidų socialinės integracijos įsta-
tymo neįgaliųjų programoms 
remti numatytų pinigų; todėl jei 
šiandien turime tris stiprius me-
dicininės reabilitacijos centrus, 
Draugijos įtaka čia tikrai svarbi.

Antrasis įvykis – Draugijos 
atkaklus siekis, kad Lietuvoje 

būtų skelbiami Invalidų metai, 
kad Seime viena sesijos diena 
būtų paskirta neįgaliųjų proble-
moms. Teko daug įtikinėti, daug 
parengti įvairių dokumentų, 
prašyti prezidento A.Brazausko, 
kad jis būtų tų metų globėju. Pa-
dėjo tai, kad Jungtinės Tautos 
kažkada buvo skelbusios tokius 
metus. Po didelių vargų Invali-
dų metai buvo paskelbti, mūsų 
parengtoms programoms įgy-
vendinti skirta 40 milijonų litų, 
Seime atsirado galimybė išsaky-
ti savo nuomonę apie kiekvieną 
ruošiamą su socialine sritimi su-
sijusį įstatymą. Manau, kad tuo 
metu neįgalieji pajautė, jog vi-
suomenė pradeda keistis, kad 
jie GALI... Vaikštant valdžios 
koridoriais pavyko įtikinti, kad 
Vyriausybė nupirktų 110 au-
tobusėlių neįgaliesiems vežioti 
(deja, jie atiteko rajonams ir ne 
visada buvo panaudojami pagal 
paskirtį), kad skirtų 3 milijonus 
pirmiesiems endoprotezams nu-
pirkti ir t.t.

Kaip trečią svarbų įvykį pa-
minėčiau išvyką į Paryžių iš 
Šveicarijos Nortvilio reabili-
tacijos centro gautu neįgalie-
siems vežioti pritaikytu autobu-
su. Tada daugelis Draugijos na-
rių, jų žodžiais tariant, PAMA-
TĖ PASAULĮ. 

3. Sunku prognozuoti. Tokia 
nuojauta, kad rajoninės organi-
zacijos vėl virsta tik būreliais, 
klubais, kad dingo (ar valdžia 
pasistengė, jog dingtų) neįga-
liųjų judėjimo sąjūdietiška dva-
sia. Draugiją išskaldė ir taip len-
gviau valdyti. O juk reikėtų ne-
leisti valdžios ponams tenkintis 
vienkartiniais sprendimais, ats-
kirais patapšnojimais per petį. 
Turi būti kasdienė valstybinė so-
cialinė politika neįgaliųjų klau-
simais. Deja, nėra kam to sti-
muliuoti ir kontroliuoti. Reikė-
tų žadinti savo narius, bendruo-
menes ir net visuomenę, pasi-
rūpinti jų gydymu, mokymu, 
sportu, viso neįgaliųjų poten-
cialo panaudojimu kuriant Lie-
tuvos ateitį. Manau, kad būtinas 
Seimo kontrolieriaus etatas vien 
tik neįgaliųjų klausimams. Apie 
tokį Ombudsmeną galėtų burtis 
plačiau ir giliau mąstantys neį-
galieji, fundamentaliau žiūrin-
tys į savo galimybes tautos ke-
lyje per civilizacijos brūzgynus.

Inkrustavomės į Lietuvos 
valstybės gyvenimą

Į draugijų veiklą turėtų 
įsitraukti kuo daugiau žmonių 
Į  „Bičiulystės“ klausimus atsako Algimantas Grabauskas

ALGIMANTAS GRABAUSKAS
Lietuvos neįgaliųjų draugijai va-
dovavo nuo 1994 m. gegužės iki 
1996 m. gegužės.

1. Pradėjęs dirbti Draugijo-
je pasinėriau į bėdų, skriaudų ir 
vargo jūrą. Ateina žmogus su pa-
galbos šauksmu, liūdnomis aki-
mis, drebančiu iš susijaudinimo 
balsu išdėsto savo bėdas ir tiki-
si pagalbos. Tartum būtų atėjęs 
pas svarbų ir daug galių turin-

(atkelta iš 1 psl.)

tį viršininką. O man į širdį įslen-
ka juodas nerimas – nieko aš ši-
tam žmogui negalėsiu padėti. 
Tačiau kantriai kalbamės, aiški-
namės, svarstome situaciją, ieš-
kome sprendimų. Po truputį ne-
viltis traukiasi, šviesėja pašne-
kovo veidas, ne tokia beviltiš-
ka padėtis atrodo ir man... Kar-
tais pavykdavo rasti visai neblo-
gą sprendimą, o dažnai tekdavo 
džiaugtis tik išsiaiškinta situacija 
ir tuo, kad pavyko išbristi iš juo-
dos nevilties.

2. Vienas iš svarbiausių ir 
reikšmingiausių Draugijos gy-
venime įvykių buvo savaitraš-
čio „Bičiulystė“ atsiradimas. Ji 
informuoja, buria, moko, pade-
da plėtoti Draugijos narių kūry-
bines jėgas. 

Neįgaliam žmogui labai 

trūksta judėjimo, jis kenčia dėl 
mobilumo stokos. Todėl didelę 
reikšmę turėjo specializuoto (ne-
įgaliesiems pritaikyto) transpor-
to įsigijimas.

3. Visada galvojau, jog būti-
na siekti, kad daugiau žmonių 
įsitrauktų į draugijų veiklą. Ne-
gerai, kad kai kuriose draugijo-
se negausiu „aktyvu“ viskas ir 
baigiasi. Kai kuriuose rajonuose 
ir miestuose neįgalieji net neži-
no, kad tokia organizacija egzis-
tuoja. Dar yra draugijų, kuriose 
pernelyg daug dėmesio sutelk-
ta į labdarą. 

Aktyvesnio neįgaliųjų daly-
vavimo Draugijos veikloje gali-
ma pasiekti tik tuomet, kai joje 
ras prieglobstį ir muzikos, teat- 
ro, literatūros, sporto, kelionių 
mėgėjai.

SAULIUS ŠALTENIS 
Lietuvos neįgaliųjų draugijai va-
dovavo nuo 1996 m. gegužės iki 
1998 m. gegužės.

1. Kai aš atėjau, buvo griau-
nama Draugija, buvo bandoma 
ją suskaidyti, perimti finansavi-
mą. Mano tikslas buvo ją išlaiky-
ti, atstatyti. Juo labiau kad dauge-
lis žmonių norėjo likti Draugijoje. 

Tada daugelį darbų galėjome 
tik pradėti, parodyti pavyzdį, nes 
buvo skiriama labai mažai lėšų.

2. Svarbiausia tuo pereina-
muoju laikotarpiu buvo bent 
pradėti pritaikyti būstus, spręsti 
aplinkos prieinamumo proble-
mas. Tuo metu neįgalieji prak-
tiškai negalėjo įvažiuoti į savo 
būstą, ir pačiam būste nebuvo jo-
kio pritaikymo. Tada lėšos buvo 
labai nedidelės, todėl ir darbų 
buvo padaroma nedaug. Netu-
rėjome pajėgumų visus būstus 
pritaikyti, bet galėjome atkreip-

Reikia drąsiau kelti problemas
Į  „Bičiulystės“ klausimus atsako Saulius Šaltenis

ti dėmesį, kad valdžia pati susi-
rūpintų ir pradėtų tai daryti. Sie-
kėm įrodyti, kad pritaikyti būs-
tus ir aplinką iš tiesų reikia. Pro-
blema buvo iškelta vyriausybės 
lygmeniu. 

Buvo teisės aktuose numaty-
tas reikalavimas įrengti įvažiavi-
mus į naujai statomas įstaigas, ta-
čiau labai dažnai jie būdavo pa-
daromi per statūs. Sakėme, kad 
reikia tą, kuris sumontavo tokį 
nuolydį, patį pasodinti į vežimė-
lį ir liepti juo nuvažiuoti. Viena 
pirmųjų būsto pritaikymo ėmė-
si Draugijos įmonė „Senieji Kap-
sai“. Dar gerai nežinojome, kaip 
tai daryti, todėl surengėme dide-
lę tarptautinę būsto pritaikymo 
konferenciją. Jau buvo išleista ar-
chitektų Gintaro Stauskio ir Čes-
lovo Paliuko knyga apie aplinkos 
pritaikymą. 

Rūpinomės ir techninės pa-
galbos priemonėmis neįgalie-
siems. Per draugijas dalijome ra-
mentus, vežimėlius. Labai daug 
šių priemonių gaudavom per 
labdarą iš Švedijos, iš kitų ša-
lių, tačiau jų labai trūko. Vėliau 
buvo skiriama nauja technika 
per tuometinę Socialinės apsau-
gos ministeriją. Tada teko ir pa-
kovoti – matėme, kad vežimėliai 
centralizuotai būdavo nuperka-

mi 40-60 proc. brangiau nei mes 
galėjom gauti per tiekėjus. Iškė-
lėm tą klausimą, tada buvo skir-
ta lėšų ir techninės pagalbos prie-
mones pirkti ėmėsi Lietuvos in-
validų reikalų taryba. Gavome 
vežimėlius kur kas geresnės kai-
nom ir net aukštesnės kokybės. 
Už tai teko išklausyti Socialinio 
aprūpinimo ministerijos vadovų 
priekaištų. 

Buvo pradėtas ir dienos cen-
trų kūrimas, ėmėme domėtis jo-
jimo terapija. Daug Draugijai pa-
dėjo tuometinė finansų ministrė 
Elvyra Kunevičienė, jai padedant 
gavome autobusą. 

3. Draugija yra organizaci-
ja, kuri gali iškelti opius klausi-
mus. Jei vienas ar keli žmonės ke-
lia problemą, ji dingsta tyruose, o 
jei organizacija, ir dar gausi, tada 
įsiklausoma. Šiuo metu taip pat, 
deja, ne visada paisoma įstaty-
mų, nevykdomi jų reikalavimai.

Anksčiau, kai Invalidų reika-
lų taryba buvo prie Vyriausybės, 
bendravome su visom ministeri-
jom. Kėlėme švietimo, sveikatos 
apsaugos klausimus, o kai Tary-
ba perėjo prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos, labiau 
apsiribojama šios srities proble-
mom. 

1996 m. šveicarai lietuviams padovanojo neįgaliesiems vežti pritaikytą autobusą.

Mykolo Strumkio (dešinėje) vadovaujami „Senieji Kapsai“ vieni pirmųjų 
ėmė remontuoti neįgaliųjų techninės pagalbos priemones.
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Draugija turi ginti žmogaus teises
Į  „Bičiulystės“ klausimus atsako  Zita Valaitytė

ZITA VALAITyTė
Lietuvos neįgaliųjų draugijai 
vadovavo nuo 1998 m. gegužės 
iki 2008 m. spalio. 

1. Gali svajoti daug padaryti, 
tačiau viskas atsiremia į papras-
tą dalyką – pinigus... Kai atėjau 
dirbti, norėjau padaryti keletą 
dalykų. Vienas iš jų – užtikrin-
ti neįgaliųjų poilsį. Tai padaryti 
pavyko: Draugijos nariai ir da-
bar gali ilsėtis Šventosios moky-
mo ir reabilitacijos centre. 

Taip pat labai norėjau, kad 
neįgalieji turėtų kur parduoti 
savo darbus. To siekdami pri-
sidėjome prie parduotuvės se-
namiestyje kūrimosi, kurioje ir 
dabar parduodami neįgaliųjų 
rankdarbiai. Tačiau manyčiau, 
kad tas darbas man nepavyko – 
iki šiol toje parduotuvėje matau 
tik keletą vienos organizacijos 
dirbinių. Daugiau naudos iš tos 
parduotuvės mums, kaip Drau-
gijai, nebuvo. 

2. Kai atėjau dirbti, Draugi-
ja buvo ėmusis įgyvendinti būs-

to pritaikymo programą. Pir-
mais ar antrais mano darbo me-
tais šią programą pradėjo finan-
suoti valstybė, todėl darbas rea-
liai pajudėjo. Jau rimčiau galėjo-
me tęsti anksčiau pradėtą veiklą. 
Kas 5 metus rengėm konferen-
cijas aplinkos pritaikymo tema. 

Labai norėjosi neįgaliuosius 
įdarbinti. Ėmėm ruošti buhalte-
rius. Man atrodė, kad jei žmones 
išmokysim, galėsim juos įdar-
binti: Draugija turi 60 skyrių, vi-
siems reikia buhalterio. Tiesa, se-
kėsi sunkiai: gyveno jie „Baldžio 
šile“, o mokėsi Vilniaus centre 
įsikūrusioje aukštesniojoje mo-
kykloje, kurios aplinka buvo vi-
siškai nepritaikyta. Deja, ir pa-
tys neįgalieji nerodė didelio noro 
mokytis. Tada griežtai pakalbė-
jau: „Kai mokiausi politechni-
kume viena neįgali tarp 400 stu-
dentų, niekas manęs neklausė, 
ar spėju, ar nespėju. Negalia – ne 
psichinė? Reiškia mokytis gali.“ 
Nemažai baigusiųjų minėtą pro-
gramą vėliau sėkmingai dirbo, 
kai kurie dar iki šiol dirba. Išlei-
dom porą laidų, o vėliau prašėm, 
kad žmonės dalyvautų įvairiuose 
mokymuose savo savivaldybė-
se ir mokėjom jiems už mokslą, 
nes programa buvo labai brangi. 

Prisimenu Neįgaliųjų draugi-
jos organizuotą kelionę į Švedi-
ją. Žmonės pamatė ten veikian-
čius socialinių paslaugų centrus 
ir labai norėjo tokius įkurti čia. 

Atsirado poreikis teikti sociali-
nes paslaugas, o daugelis drau-
gijų savivaldybės patalpose turė-
jo tik po vieną kambariuką. Vie-
na didžiausių entuziasčių buvo 
tuometinė Akmenės rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
Marytė Savickienė. Ji daug kar-
tų dalyvavo su manim Lietuvos 
invalidų reikalų tarybos posė-
džiuose, mindavom kitų įstaigų 
slenksčius, tačiau atsakymas vi-
sada buvo neigiamas: nėra pini-
gų, nėra kam išlaikyti ir t.t. Ta-
čiau pamažu tokius centrus pra-
dėjome steigti, atsirado Sociali-
nių paslaugų programa, per ku-
rią jie buvo finansuojami. Tada 
visi norėjo kuo didesnio, gra-
žesnio centro, deja, dabar darosi 
sunku juos išlaikyti.

3. Draugija reikalinga – nuo 
jos veiklos gerėja neįgaliųjų gy-
venimas. Žinoma, ne visiems iš 
karto. Bet jei pritaikei mokyklą, 
kažkam, žiūrėk, ir pagerėjo. Da-
bar Draugija tokių didelių dar-
bų jau nedaro, tačiau jai lieka la-
bai svarbi sritis – žmogaus tei-
sių gynimas. O čia dar daug rei-
kia nuveikti. Galiu pateikti pa-
vyzdį: nuėjau prašyti žmogui po 
insulto lentos į vonią. Man pasa-
kė, kad dar nepraėjęs konkursas. 
Labai nustebau – juk tai toks pa-
prastas daiktas, o žmogui labai 
reikalingas. Po mėnesio nuėjau – 
konkursas dar nepraėjęs. Anks-

ZIGMANTAS JANČAUSKIS
Lietuvos neįgaliųjų draugijai va-
dovauja nuo 2008 metų spalio 
mėn. 2012 m. LND konferenci-
joje išrinktas antrai kadencijai. 

1. Man labiau patinka posa-
kis, kad iš didelių tinginių gims-
ta svajotojai, kurių darbus visuo-
menė labai dažnai pripažįsta ge-
nialiais. Aš savęs negaliu vadin-
ti nei dideliu tinginiu, nei dide-
liu svajotoju. Tai, kad šiandien aš 
esu LND vadovas, lėmė susiklos-
čiusios aplinkybės ir Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos asocijuotų na-
rių pasitikėjimas. Mano svajo-
nės ir pažadai Draugijai nebuvo 
per daug dideli. Kaip ir kiekvie-
nas ateinantis vadovas privalė-
jau vykdyti Draugijai keliamus 
tikslus, tęsti jau ankščiau pra-
dėtus darbus ir programas. Ma-
nau, kad bent iš dalies tai pavy-
ko įgyvendinti. 

Didžiausias viltis visada dė-
jau į neįgaliųjų darbinį užim-
tumą, į jų integraciją per laisvą 
darbo rinką. Buvo ir lieka sva-
jonė, kad savivaldybės prisiim-
tų dalį atsakomybės rūpinantis 

LND gali būti aktyvi patarėja, stebėtoja, tarpininkė  
Į  „Bičiulystės“ klausimus atsako Zigmantas Jančauskis

neįgaliųjų darbiniu užimtumu, 
įkurdamos biudžetines sociali-
nes įmones, kuriose darbinius 
įgūdžius galėtų tobulinti profe-
sinę reabilitaciją jau praėję šių sa-
vivaldybių neįgalieji. Labai daug 
vilčių per gyvenamųjų ir visuo-
meninės paskirties pastatų reno-
vavimo programą buvau sudė-
jęs į viešosios ir gyvenamosios 
aplinkos pritaikymą neįgaliųjų 
poreikiams. 

Bet ar visoms svajonėms lem-
ta apsivilkti tikrovės rūbą? Šian-
dien matau, kad dar mažai dirb-
ta su Švietimo ir mokslo bei Svei-
katos apsaugos ministerijomis, 
nes užstrigusi specialiojo ugdy-
mo programa, neįgaliuosius į ne-
viltį varo nesibaigianti sveikatos 
reforma. Pastaruoju metu nebe-
liko aktyvaus bendradarbiavimo 
su Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos vadovais. 

Apibendrindamas norėčiau 
pasakyti, kad siekiant neįgalie-
siems palankaus sprendimo, la-
bai svarbi yra kitų skėtinių ne-
įgaliųjų organizacijų palaikan-
ti pozicija.

2. Taip jau išėjo, kad mano va-
dovavimo Draugijai laikotarpis 
sutapo su Lietuvą ištikusia eko-
nomine krize. Neįgaliųjų pen-
sijų ir socialinių išmokų karpy-
mas, Socialinės reabilitacijos pro-
gramos finansavimo mažinimas, 
Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je projektų finansavimo perda-
vimas savivaldybėms, neįgalių-

jų leidybos atskyrimas nuo aso-
ciacijų veiklos – tai pagrindinės 
priežastys, pradėjusios ardyti ne 
tik Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos ir jos asocijuotų narių ryšius. 
Pasinaudodamos ES lėšomis sa-
vivaldybės įsisteigė savo socia-
linius centrus, kurie dar labiau 
sumenkino asocijuotų draugijų 
vykdomą veiklą (ar gali neįga-
liųjų draugijos savo žmogiškai-
siais, finansiniais ištekliais, patal-
pomis konkuruoti su savivaldy-
bių institucijomis, finansuojamo-
mis iš ES, valstybės ir savivaldy-
bių biudžetų). Šiandien jau nie-
ko nebestebina, kai už neįgalių-
jų integraciją atsakingi savival-
dybių administracijos ir jai pa-
valdžių įmonių vadovai atvirai 
sako, kad transporto, užimtumo 
paslaugas teikia tik savo įkurtų 
socialinių centrų klientams (ne-
įgaliesiems), o kiti gali naudo-
tis, pavyzdžiui, taksi paslaugo-
mis. Neramu ir dėl to, kad Socia- 
linės reabilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems finansavimą patikė-
jus savivaldybėms, šios paslau-
gos daugiau neįgaliųjų nepasie-
kė, o šios programos administra-
vimo kaštai padidėjo.

3. Manau, kad Draugija pri-
valo išlikti. Klausimas tik, kiek 
tokios neįgaliųjų organizacijos 
reikalingos visų lygių valdžios 
institucijoms. Lietuva ratifikavo 
JT Neįgaliųjų teisių konvenciją, 
o jos įgyvendinimas de fakto pri-
klausys nuo mūsų pačių inicia-
tyvų ir atkaklumo. LND turėtų 

aktyviai dalyvauti šiame biuro-
kratiniame žaidime. Sunku tikė-
tis, kad nevyriausybinėms orga-
nizacijoms bus dar kartą suteik-
ta proga vykdyti tokias valsty-
binės reikšmės programas, kaip 
dienos centrų ar būsto neįga-
liesiems pritaikymas. Bet LND 
gali būti aktyvi patarėja, stebė-
toja ar tarpininkė tarp valstybės, 
savivaldybių institucijų ir neį-
galaus žmogaus. Gaila, kad, pa-
vyzdžiui, Neįgaliųjų reikalų de-
partamentas ar už JT Neįgaliųjų 

teisių konvencijos įgyvendinimą 
atsakinga Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija nenori pasinau-
doti skėtinių asociacijų sukaup-
ta patirtimi neįgaliųjų socialinės 
integracijos procesui palengvin-
ti. Sakoma, kad tik kvailas mo-
kosi iš savo klaidų, protingas – 
iš svetimų. Norint eiti tiesiausiu 
neįgaliųjų socialinės integraci-
jos keliu, reikalingas patyręs ve-
dlys, kuriuo šiandien galėtų būti 
NVO sektorius, taip pat ir Lietu-
vos neįgaliųjų draugija. 

čiau techninės pagalbos priemo-
nės buvo dalijamos per Draugi-
jos skyrius, tad žmogui buvo pa-
prasčiau. 

Norėtųsi didesnio neįgaliųjų 
teisų gynėjų aktyvumo. 

Vytautas Simonavičius (kairėje) aktyviai prisidėjo prie LID kūrimosi.

Zigmantas Jančauskis subūrė Elektrėnų savivaldybės neįgaliuosius akty-
viai veiklai.
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Šis moliūginių šeimos pie-
tų kraštų daržo vienmetis 

augalas, vedantis didelius sul-
tingus, saldžius vaisius (gamti-
ninkai siūlo juos vadinti netik- 
romis uogomis) yra žinomas 
nuo seno. Jį vaizduojančių pie-
šinių (atsirado prieš maždaug 4 
tūkst. metų) galima rasti Egipto 
piramidėse. Arbūzas yra kilęs iš 
Pietų ir Centrinės Afrikos (Ka-
lachario pusdykumėje auga sa-
vaime iki šiol). Pavyzdžiui, ara-
bų kraštuose arbūzai buvo au-
ginami maistui ir pašarui 1 500 
metų prieš Kristų. Arbūzą labai 
vertino ir senovės kinai. Šioje ša-
lyje net buvo švenčiama „Arbū-
zo diena“. Vakarų Europoje ar-
būzas atsirado tik XI–XII a. Šiuo 
metu pasaulyje priskaičiuojama 
apie 1 200 arbūzų atmainų, Lie-
tuvoje auginamos tik kelios jų 
rūšys (vaisiai dažniausiai sve-
ria 1–7 kg (vidutiniškai – apie 
3,5 kg). Daugiausia arbūzų iš-
auginama Kinijoje ir Turkijoje. 

Kokius arbūzus tinka 
valgyti

Vartojimui tinkamiausi vi-
dutinio dydžio sunokę arbūzai. 
Sunokęs arbūzas turi gelsvą ar 
oranžinę dėmę (tai vieta, kuri 
augimo metu lietėsi su žeme), 
nesunokęs – baltą. Žievė turi 
būti kieta (būna sunku ją pra-
durti nagu), blizganti, su ryš-
kiais (kontrastiškais) tamsiais ir 
šviesiais dryžiais. Pagrindinis 
sunokusio vaisiaus požymis – 
sudžiūvusi vaisiaus uodegėlė, 
jo sėklos – tamsiai rudos. Taip 
pat svarbu, kad arbūzas nebūtų 
pažeistas puvinio, įskilęs, kitaip 
sužalotas ar pernokęs (tokio ar-
būzo odelė būna lipni, nes sun-
kiasi sultys). 

Vartojant nekokybiškus ar-
būzus užsikrečiama žarnyno 
ligų sukėlėjais. Mūsų krašte par-
duodamų arbūzų minkštimas 
dažniausiai būna raudonas, ro-
žinis ar avietinis (beje, net ir su-
nokusių atskirų arbūzų rūšių 
minkštimas gali būti baltas arba 
balsvai geltonas). Perpjauti ar-
būzai turi būti suvalgomi grei-
tai, nes laikomi net šaldytuve il-
giau negu 48 val. pradeda rūg-
ti. Neperpjautas arbūzas šaldy-
tuve gali būti laikomas apie 2 
savaites.

Cheminė sudėtis
Arbūzas turi daug vandens 

(100 g arbūzo turi 89,5–92,6 g 
vandens), likusią dalį sudaro 
baltymai, riebalai, angliavan-

Valstybinė ligonių kasa konsultuoja Daktaras
Aiskauda

Arbūzas – ne vaistas,  
o tik desertas

deniai (juos sudaro sacharozė, 
gliukozė ir fruktozė; beje, iki ar-
būzui prinokstant vyrauja gliu-

kozė ir fruktozė, sandėliavi-
mo metu – sacharozė), ląs-
teliena, organinės rūgštys, 
magnis (arbūze magnio ge-

rokai daugiau 
n e g u  k i t o s e 
gamtos dova-
nose – daržo-
vėse, uogose ir 
vaisiuose), na-

tris, kalis, fosfo-
ras, geležis, vita-

minai A, B1, B2, B6, B9 
(folio rūgštis), C, E, PP. 

Be to, arbūze dar yra likopeno, 
arginino ir kai kurių kitų me-
džiagų. 

Nors arbūzai yra pakanka-
mai saldūs, tačiau mažai kalo-
ringi, tinka vartoti netgi esant 
polinkiui tukti.

Likopenas  yra karotenoidas 
(karotenoidai – geltoni, oranži-
niai ar raudoni augaliniai pig- 
mentai, kuriuos sintetina bak-
terijos, grybai ir augalai), nau-
dingas normalioms ląstelėms ir 
pražūtingas piktybinėms plau-
čių ir virškinimo organų ląste-
lėms. Beje, šios medžiagos taip 
pat turi pomidorai, papajos, rau-
donieji pipirai ir greipfrutai. 

Argininas (aminorūgštis) 
stiprina imunitetą, stimuliuoja 
kasą didinti insulino gamybą, 
neutralizuoja amoniaką, gerina 
užkrūčio liaukos funkcionavi-
mą, padeda tinkamai aprūpinti 
raumenis krauju, deguonimi ir 
maistinėmis medžiagomis, taip 
pat mažina kūne riebalus. 

Savybė – kaupti trąšas
Paprastai arbūzus gali val-

gyti visi žmonės (išskyrus kele-
tą atvejų), tačiau ir čia turi būti 
saikas. Žiniasklaidoje dažniau-
siai nurodoma, jog per dieną 
galima suvalgyti 2–2,5 kg (reik-
tų pradėti nuo 3–4 kartus ma-
žesnio kiekio) arbūzų minkšti-
mo. Deja, nenurodoma, jog ar-
būzai turi savybę kaupti che-
mines medžiagas, pavyzdžiui, 
trąšas. Jeigu perpjauto arbūzo 
minkštime matomi keli gelto-
ni ploteliai nuo 0,3x0,5 cm iki 
2x2 cm ir didesni, tokių arbūzų 
valgyti negalima. Netgi visiškai 
sveikiems žmonėms „chemizuo-
ti“ arbūzai gali sukelti pykini-
mą, vėmimą, skrandžio skaus-
mus, viduriavimą. Dar dides-
nį pavojų tokie arbūzai sukelia 
jaunesniems vaikams bei visų 
amžiaus grupių ligoniams, ser-
gantiems nefroze (lėtine inkstų 
liga, dėl kurios patinsta veidas 
ir rankos, kraujyje atsiranda rie-
balų; nefrozę sukelia infekcinės 
ligos ir apsinuodijimas) ir pielo-
nefritu (inksto audinio, geldelių 
ir taurelių uždegimu). Vaikams 
gali atsirasti sunkių dispepsi-
nių (virškinimo sutrikimo) reiš-
kinių, lydimų vėmimo, viduria-
vimo, atskirais atvejais – trau-
kulių ir skysčių netekties. Ser-
gantiems nurodytomis inkstų 
ligomis labai greitai prasideda 
inkstų diegliai, gerokai pablo-
gėja bendra savijauta.

Pastaba. Norint sužinoti, ar 

arbūze yra žalingas sveikatai nit- 
ratų kiekis, reikia jo gabalėlį pa-
merkti į vandenį. Jeigu vanduo 
tik susidrumsčia, dėl nitratų ga-
lima nesibaiminti. Kai vanduo 
nusidažo raudonai ar rausvai, 
tokio arbūzo geriau nevalgyti. 

Kuo arbūzas naudingas 
sveikatai

Mokslinė medicina pataria 
valgyti prinokusius šviežius ar-
būzus (minkštimą) ir gerti jų sul-
tis sergant širdies ir kraujagys-
lių sistemos, kepenų, inkstų li-
gomis, tulžies ir inkstų akmen-
lige (kai šarminėje terpėje su-
sidaro fosfatinės kilmės akme-
nys, arbūzai nevartotini!), maža-
kraujyste, padidėjus cholestero-
lio kiekiui, nutukus, ląstelėse pa-
blogėjus deguonies įsisavinimui. 

Liaudies medicinoje šis ligų 
sąrašas šiek tiek ilgesnis: angina, 
odos ligos, aterosklerozė, hiper-
tonija, nusilpusi rega, artritas, 
podagra, vidurių užkietėjimas, 
plaučių tuberkuliozė ir kt. 

Sveikatą gerina reguliariai 
valgomi arbūzai

Reguliariai valgomi arbūzai 
gerina virškinimą, neutralizuo-
ja rūgščių perteklių (jis susidaro, 
pavyzdžiui, nuolat valgant daug 
mėsos, kiaušinių ir kt.), skati-
na žarnyno naudingųjų mik- 
roorganizmų veiklą, gerina žar-
nyno peristaltiką, padeda įveik-
ti miego sutrikimus, varo šlapi-
mą (tai ypač aktualu, kai esama 
pabrinkimų, susijusių su širdies 
ir kraujagyslių sistema, inkstų ir 
kepenų ligomis), tirpdo kai ku-
rias druskas (jos pašalinamos su 
šlapimu), padeda kepenims atsi-
gauti po geltos. 

Pastaba. Nepatartina varto-
ti arbūzų su kitu maistu. Dėl to 
arbūzų masė skrandyje per ilgai 
išlieka, surūgsta, atsiranda daug 
dujų. Patartina arbūzus valgyti 
atskirai, likus dviem valandoms 
iki valgio ir praėjus tiek pat lai-
ko po jo.

Kada arbūzai nevartotini
Arbūzai nevartotini sergant 

inkstų akmenlige (kai esama di-
delių ar vidutinio dydžio akme-
nų), kolitu (storosios žarnos už-
degimu; ūminiu kolitu suserga-
ma suvalgius užterštų mėsos, 
žuvies, vaisių ar daržovių; svar-
biausia lėtinio kolito priežastis – 
dizenterija, kuria persirgus lie-
ka įvairių sutrikimų), viduriuo-
jant, paūmėjus skrandžio ir žar-
nyno ligoms.  

Ir dar. Kai žmogus būna aler-
giškas agurkui, melionui, moliū-
gui, cukinijai, ambrozijai, pievų 
žolėms, beržui (žiedadulkėms), 
dažniausiai būna jautrus (turi-
ma omenyje alergija) ir arbūzui. 
Nors ir retai, tačiau pasitaiko 
atvejų, kai suvalgius net ir nedi-
delę skiltį kokybiško arbūzo po 
kelių ar keliolikos minučių at-
siranda alerginė reakcija, pasi-
reiškianti burnos gleivinės dilg-
čiojimu, liežuvio, lūpų paburki-
mu, nosies užgulimu, vėmimu, 
pilvo skausmais, odos niežėjimu 
ir bėrimu.

Romualdas OGINSKAS

Valstybinė ligonių kasa 
prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos (VLK) praneša, kad 
jau nupirkti modernūs ir ko-
kybiški skaitmeniniai klau-
sos aparatai vaikams bei suau-
gusiesiems, turintiems įgimtą 
arba dėl vyresnio amžiaus at-
siradusią klausos negalią. Šias 
naujai nupirktas priemones, 
kurios pasiekė ir klausos pro-
tezavimo kabinetus, nemoka-
mai galės gauti daugiau kaip 
6 tūkst. privalomuoju sveika-
tos draudimu (PSD) apdraus-
tų žmonių. 

Modernūs skaitmeniniai 
klausos aparatai skirti žmo-
nėms, turintiems labai silpną 
arba silpną klausą, prastai 
arba vos girdintiems aplinko-
je sklindančius garsus. Nau-
dodami šias klausą stiprinan-
čias ar ją į normalią būseną at-
statančias priemones, jie galės 
girdėti ne tik įvairiausius gar-
sus, bet ir laisvai susikalbėti 
su aplinkiniais žmonėmis, o 
tai iki šiol būdavo sudėtinga.

Klausos aparatų naudoji-
mas pagerins gyvenimo ko-
kybę daugybei suaugusių-
jų ir vaikų, leis jiems jaustis 
visaverčiais visuomenės na-
riais. Tai gera žinia vyresnio 
amžiaus žmonėms, turintiems 
pablogėjusią klausą, taip pat 
tėveliams, kurių vaikučiai turi 

klausos negalią. 
Šiais metais VLK iš viso 

nupirko 5 900 klausos apara-
tų suaugusiesiems ir 142 vai-
kams. Minėtų aparatų įsigi-
jimo išlaidos, kaip ir kasmet, 
apmokėtos Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis. Suaugusie-
siems skirtos klausą stiprinan-
čios priemonės kainavo dau-
giau kaip 1,13 mln. litų, o vai-
kams – per 71 tūkst. litų. 

Kasmet tūkstančiai su-
augusių Lietuvos gyventojų 
kreipiasi į gydytojus dėl pa-
blogėjusios klausos. Klausą 
stiprinančios priemonės reika-
lingos ir šią negalią turintiems 
vaikams. Pablogėjus klausai, 
pirmiausia reikia kreiptis į šei-
mos gydytoją, kuris, esant rei-
kalui, nusiųs konsultuotis pas 
otorinolaringologą (ausų, no-
sies, gerklės gydytoją). Šis gy-
dytojas, nustatęs klausos apa-
rato poreikį, išduos siuntimą 
į audiologijos centrą ar kabi-
netą, kuriame dirbantis spe-
cialistas pritaikys klausos apa- 
ratą asmeniškai kiekvienam 
pacientui.

VLK primena, kad žmo-
nės, nusprendę atsisakyti VLK 
nupirkto klausos aparato ir jį 
įsigiję savo lėšomis, gali kreip-
tis dėl dalinės šio aparato įsi-
gijimo išlaidų kompensacijos.  

Klausos aparatai jau 
pasiekė suaugusiuosius  

ir vaikus

Lietuvoje yra beveik 30 
tūkst. žmonių, sergančių 
Alzheimerio liga, ir jų nuolat 
daugėja. Tačiau visuomenė 
apie šią negandą vis dar žino 
mažai ir neretai laiko įprasta 
organizmo senėjimo dalimi.

Lietuvos Higienos institu-
to Sveikatos informacijos cen-
tro duomenimis, praėjusiais 
metais mūsų šalyje Alzhei-
merio liga ir demencija sir-
go 28,6 tūkst. gyventojų, arba 
beveik 10 ligonių tūkstančiui 
gyventojų. Pasak Alzheime-
rio globos ir slaugos įstaigų 
asociacijos (AGĮA) preziden-
to Edmundo Jonyno-Koževni-
kovo, ši degeneracinė liga yra 
viena iš labiausiai paplitusių 
silpnaprotystės formų, pažei-
džianti smegenis ir pasireiš-
kianti atminties, ypač trum-
palaikės, praradimu ir inte-
lektinių gebėjimų susilpnėji-
mu. „Reikia suprasti, kad tai 
nėra natūralus senatvinis reiš-
kinys, o rimta liga. Kadangi ji 
neišgydoma, nuolat progre-
suoja, žmogus tampa ne tik 
nedarbingas, bet ir nesava-
rankiškas, visiškai priklau-
somas nuo aplinkinių. Liga 
sukelia didžiulį stresą ligo-
nio artimiesiems ir slaugyto-
jams, kuriems tenka pasitelk-
ti daug kantrybės, jėgų ir lai-
ko“, − sakė E.Jonynas-Kožev-

nikovas. Pasak jo, netolimo-
je ateityje apie Alzheimerio 
ligą neišvengiamai teks kal-
bėti vis daugiau. „Vienas ryš-
kiausių mūsų laikų fenomenų 
yra pagyvenusių žmonių skai-
čiaus didėjimas ir populiacijos 
senėjimas. Senatvei būdinga 
daug stresą sukeliančių fakto-
rių, kurie neretai blogina psi-
chikos sveikatą, mažina funk-
cinį pajėgumą ir kartu didina 
socialinę izoliaciją. Alzheime-
rio liga yra viena skaudžiau-
sių šiuolaikinės visuomenės 
rykščių, tad šią problemą būti-
na spręsti kompleksiškai – tiek 
kuriant ir tobulinant gydymo 
ir slaugos sistemas, tiek švie-
čiant visuomenę“, − sakė jis. 

Pasaulyje yra apie 40 mln. 
sergančiųjų įvairiomis Alzhei-
merio ligos atmainomis. Kie-
kvienais metais nustatoma 
apie 5 mln. naujų šios ligos 
atvejų. Prognozuojama, kad 
po 20 metų šis skaičius pa-
dvigubės. Apskaičiuota, kad 
Alzheimerio liga serga 5-9 
proc. vyresnių kaip 65 m., 10-
12 proc. – 80 m., 20-25 proc. 80–
90 m. ir daugiau nei 30 proc. 
vyresnių kaip 90 m. amžiaus 
žmonių. Specialistų nuomo-
ne, po 30 metų daugiau negu 
pusė 85 metų ribą perkopusių 
žmonių sirgs Alzheimerio liga.

„Bičiulystės“ inf.

Grėsmingos Alzheimerio 
ligos tendencijos
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JANINA JURGAITIENė 
Pakruojo rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė, organi-
zacijai vadovaujanti jau 25-tus 
metus. 

24 metus Pakruojo rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininke 
dirbanti Janina Jurgaitienė buvo 
prie Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos kūrimosi ištakų. J.Jurgaitienė 
pasakoja, kad 1988 m. rugsėjo 
mėnesį Pakruojo rajono neįga-
lieji susirinko tam, kad išrinktų 
delegatus į steigiamąjį tuometi-
nės Lietuvos invalidų draugijos 
suvažiavimą. Ta diena ir laiko-
ma draugijos Pakruojyje kūrimo-
si data, nors oficialiai organizaci-
ja buvo įregistruota daug vėliau. 

J.Jurgaitienė – trečia Pakruo-
jo rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė, tačiau dirbti atėjo pra-
ėjus vos metams nuo jos įkūri-
mo, 1989-aisiais (per metus mirė 
2 neįgaliųjų draugijos vadovai). 
„Tuomet turėjome tikslą suburti, 
sutelkti žmones, padėti jiems“, 
– pasakoja J.Jurgaitienė. Ji prisi-
mena, jog tada nebuvo galvoja-
ma apie atlygį. „12 metų dirbau 
be jokio atlyginimo“, – sako pir-
mininkė. Pasak jos, labai daug 
žmonių tuomet pasinaudoda-
vo draugijos teikiama labdara. 
„Gaudavom visko: ramentų, laz-
delių, vaikštynių. Jie buvo labai 
reikalingi, žmonėms to reikėjo. 
Tuo metu visko trūko, – atsime-
na J.Jurgaitienė. – Kai kurių da-
lykų (ranktūrių, kėdučių į vonią) 
nė nežinojom, kaip naudoti, pas 
mus jų nebuvo“. 

Pakruojo neįgaliųjų vadovė 
pasakoja, jog žmonės buvo pa-
tenkinti, kad turi kur susirinkti, 
bendrauti. O kiek per tuos metus 
išmoko, sužinojo! Tada į draugi-
ją buvo priimami visi, turintys 
neįgaliojo pažymėjimą. Daug 
vėliau pradėjo steigtis „Vilties“, 
kitos panašios organizacijos. 
J.Jurgaitienė pasakoja, jog tada 
itin daug dėmesio buvo skiria-
ma sunkios negalios žmonėms 
– jie buvo lankomi, kalbamasi, 
bendraujama su jais. Neįgalie-
ji labai mėgo ilsėtis sanatorijoje 
Likėnuose, jie tai galėjo padaryti 
už simbolinį mokestį, savivaldy-
bė skirdavo automobilį nuvežti.

„Pirmieji ir paslaugas pradė-
jom teikti, vėliau įsteigėm socia-
linių paslaugų centrą. Savivaldy-
bė norėjo, kad toks atsirastų, pa-
laikė“, – pasakoja J.Jurgaitienė. 

Tiesa, jos nuomone, tada buvo 
lengviau dirbti, nes buvo gali-
ma laisviau planuoti lėšas, la-
biau atsižvelgti į žmonių porei-
kius. „Dabar pinigus turim skirs-
tyti pagal giežtus nurodymus iš 
„aukščiau“, – samprotauja pir-
mininkė. 

J.Jurgaitienė svarsto, kad da-
bar draugija taip pat reikalinga – 
ateina žmonės, bendrauja. Tik jos 
reikšmė mažėja, nes aktyviai stei-
giamos bendruomenės kaimuo-
se: jos yra arti namų, ten teikia-
mos visos paslaugos. Kad drau-
gijos išliktų, pirmininkės nuo-
mone, reikėtų daugiau dėmesio 
skirti žmogui, dažniau lankyti 
namuose. Dabar draugija dau-
giausiai padeda galintiems į ją at-
eiti. „Kiekvienam žmogui reikia 
dėmesio, ypač neįgaliam, – sako 
J.Jurgaitienė, – ir tik sugebėda-
mi jį parodyti būsim reikalingi“. 

Pirmininkė svarsto, kad gal 
geriau būtų, jei organizacijos 
vienytų žmones pagal negalią 
ar ligą, pagal interesus. Ji sako 
per daugelį savo darbo metų pa-
stebėjusi, kad rateliuose sėdintis 
mieliau bendrauja su kitu rate-
liuose, jaunimas – su jaunimu... 

J.Jurgaitienės nuomone, regio- 
ninės draugijos – respublikinės 
organizacijos vaikai. Ji vienijo, 
padėjo... Pirmininkė su nostal-
gija prisimena LND suorgani-
zuotą ekskursiją į užsienį: „Tada 
iš tikrųjų pamatėm, kaip neįga-
lieji gyvena“. Jos nuomone, la-
bai naudingi mokymai Šventojo-
je, kurių surengta išties nemažai. 
Jie suvienija draugijų vadovus, 
įkvepia juos. J.Jurgaitienė sako, 
jog anksčiau neįgaliųjų draugi-
jų vadovai bendraudavę nuošir-
džiau, atviriau. „Dabar draugi-
jos tarsi atokiau viena nuo kitos, 
tarsi bijom vienas kitam atsiver-
ti, pasidalinti patirtimi“, – svars-
to ketvirtį amžiaus darbui su neį-
galiaisiais atidavusi J.Jurgaitienė. 

Reikia daugiau 
kalbėti apie neįgaliųjų 

pasiekimus

pasakoja, kad ji nebuvo linkusi 
į kultūrinę veiklą. E.Varkalienė 
sako labai pavydėjusi kitiems 
pirmininkams, kurie jau turė-
jo meno kolektyvus, rankdar-
bių būrelius. Tačiau ji, praktiškas 
žmogus, sugalvojo, kad draugi-
joje galima imtis ir materialiai 
naudingos veiklos – užsiauginti 
savo daržovių. Ši veikla neįgalie-
siems pasirodė įdomi ir prasmin-
ga, todėl ir iki šiol Kaišiadoryse 
ji tęsiama. Tiesa, draugijoje vei-
kia ir meno kolektyvas bei rank-
darbių būreliai. Pirmininkė pasa-
koja, kad meno kolektyvo veik- 
la prasidėjo susibūrus keliems 
žmonėms, kurie giedodavo per 
draugijos narių šermenis. Tik vė-
liau kolektyvas pradėjo rimtai re-
petuoti. Dabar pirmininkė džiau-
giasi ir rankdarbių bei skiautinių 
būrelių darbeliais. 

E.Varkalienė mano, kad rei-
kėtų kuo labiau visuomenei pri-
statyti neįgaliųjų pasiekimus. 
Kaišiadoryse tai ir daroma: kiek- 
viena proga miesto šventėse ar 
kitur yra rengiamos neįgaliųjų 
darbų parodos, šių rankdarbių 
galima įsigyti. Pirmininkės nuo-
mone, reikėtų dar labiau plės-
ti šią veiklą, kad vyktų nuolati-
nė apyvarta: pardavus rankdar-
bius galima būtų pirkti medžia-
gų ir vėl daryti naujus. 

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė sako, kad 
respublikinės draugijos kūrima-
sis buvo labai reikalingas visiems 
negalios žmonėms. „Kur mes da-
bar būtumėm, – svarsto pirmi-
ninkė, – taip ir sėdėtumėm kaip 
pelės po šluota? Būtumėm pra-
puolę. Nuo to prasidėjo ir kitų 
organizacijų kūrimasis, atsirado 
diabetikų, kitomis ligomis ser-
gančiuosius vienijančios organi-
zacijos.“ Pasak pirmininkės, ge-
rai, kad yra daug organizacijų. 
Kuo daugiau jų, tuo didesnė pa-
rama neįgaliesiems. Juk draugija 
neapima visų negalios žmonių. 

E.Varkalienė mano, kad drau-
gijų veikla labai reikalinga. Jos 
turėtų rūpintis jaunų žmonių re-
abilitacija, skatinti ir padėti jiems 
mokytis, įsitraukti į darbo rinką. 
Reikia siekti mažinti atskirtį: rū-
pintis būsto ir aplinkos pritaiky-
mu, kalbėti apie neįgaliuosius, 
kad visuomenė daugiau žinotų. 
Taip pat svarbu ugdyti ir skatin-
ti jų sportinius, meninius gebėji-
mus. E.Varkalienė sako mananti, 
kad šiuo metu paprastiems žmo-
nėms trūksta dėmesio. Anksčiau 
per televiziją būdavo atskira lai-
da neįgaliesiems...

Pirmininkė netrukus žada 
baigti savo darbą draugijoje (ne-
ilgai trukus jai sukaks 87 metai), 
tačiau mano, kad draugija pa-
darė svarbų darbą siekdama ne-
įgaliųjų atskirties mažinimo, o 
ateityje jos dar laukia ne mažiau 
svarbių veiklų. 

ANASTAZIJA 
KOSTyGOVA
Viena iš Lietuvos invalidų 
draugijos steigiamojo suvažia-
vimo delegačių. Kartu su tuo-
metinio Socialinio aprūpini-
mo skyriaus darbuotoja Juli-
ja Elekšyte šiame susibūrime 
ji atstovavo Mažeikių rajono 
neįgaliesiems. 

A.Kostygova iki šiol mena 
nemažai to įsimintino įvykio 
detalių. Už suvažiavimo pre-
zidiumo nugarų kabėjo plaka-
tas, kuriame buvo pavaizduo-
tas steigiamos organizacijos 
simbolis – ramentas. 

Dar viena detalė – suvažia-
vimo delegatams buvo išdalin-
tos užrašų knygelės, papuoštos 
antspaudu, ant kurio buvo pa-
rašyta „Lietuvos Respublikos 
invalidų draugija“. Tada, pa-
sak A.Kostygovos, oficialiai dar 
niekur nebuvo rašoma Lietuvos 
Respublika. Sąjūdis dar tik bu-
dino šalį ir toks savęs įvardi-
jimas vis dar buvo mūsų visų 
siekiamybė.

Į steigiamąjį suvažiavimą 
susirinko nemažai sunkią ju-
dėjimo negalią turinčių žmo-
nių. A.Kostygova prisimena 
buvus ir su prie lentos pritvir-
tintais ratukais pažemiu judan-
čių neįgaliųjų, ir sėdinčių rate-
liuose. Moteris neslepia, jog tais 
laikais visuomenė nebuvo pasi-
rengusi priimti neįgaliųjų, lai-
kyti juos visaverčiais žmonė-
mis. Dažnai fizinę negalią tu-
rintiesiems buvo priskiriami 
ir intelekto sutrikimai. Tačiau, 
pasak A.Kostygovos, į suvažia-
vimą susirinkę neįgalieji įrodė 
esą protingi, mąstyti ir sprendi-
mus dėl savo ateities gebą pri-
imti žmonės. 

Uždeganti Lietuvos invali-
dų draugijos kūrėjo Jono Ma-
čiukevičiaus kalba įkvėpė suva-
žiavimo dalyvius. Atrodė, kad 
jis atspindėjo visų susirinku-
sių neįgaliųjų lūkesčius, kalbė-
jo apie tai, ką visi norėjo išgirs-
ti: ragino burtis, padėti spręsti 
opias problemas, rūpintis vieni 
kitais ir bendra neįgaliųjų gyve-
nimo gerove, išeiti į visuomenę. 

J.Mačiukevičių žmonės pa-
žinojo iš jo publikacijų tuome-
tinėse „Jaunimo gretose“, pri-
tarė jo idėjoms, pasitikėjo jo 
autoritetu, todėl be jokių dis-
kusijų patikėjo jam kuriamos 
organizacijos vadovo parei-
gas. „Iš suvažiavimo grįžome 
kaip ant sparnų“, – prisimena 
A.Kostygova. 

Draugiją kūrėme, kad nė 
vienas neįgalusis nesijaustų 
pamirštas ir nereikalingas

Sostinėje išgirstos mintys 
tapo kelrodžiu darbui su vietos 
neįgaliaisiais. A.Kostygova pri-
simena, kad grįžus namo norė-
josi kuo greičiau išjudinti neįga-
liuosius ir Mažeikiuose. Tuomet 
rimtų sveikatos problemų turin-
tys žmonės vengė rodytis viešu-
moje, todėl nebuvo lengva juos 
surasti, sukviesti draugėn. 

Tačiau 6 ar 7 jauni, aktyvūs 
žmonės pasiryžo imtis veiklos. 
Iš Socialinio aprūpinimo sky-
riaus gavę neįgaliųjų adresus, 
beldėsi į jų namus, pasakojo 
apie neįgaliųjų judėjimą, ragino 
jungtis, vienytis. Į Kultūros na-
mus sukvietus šia agitacija susi-
domėjusius žmones Mažeikiuo-
se buvo įkurta vietinė neįgalių-
jų draugija.

Pieninėje buhaltere tuomet 
dirbusi A.Kostygova naujai su-
kurtai draugijai kiek galėdama 
padėjo. Ir dokumentaciją tvar-
kant, ir veiklų planus kuriant. 

Tačiau labiausiai ji rūpino-
si pačiais neįgaliais žmonėmis, 
stengėsi jiems pagelbėti. Mote-
ris prisimena per pietų pertrau-
ką vienam namuose palieka-
mam neįgaliam berniukui skai-
tydavusi pasakas. Tėvai priva-
lėjo dirbti, tad ji taip bandė jam 
praskaidrinti vaikišką vienatvę.

Ypač rūpėjo kaime gyvenan-
tys, visų užmiršti neįgalūs žmo-
nės. A.Kostygova pasakoja ras-
davusi ten tokių nelaimėlių, kad 
net sunku apsakyti. Susodinda-
vo juos į automobilį ir bent į Ma-
žeikius atveždavo, kad po mies-
tą pasižvalgytų, žmonių pama-
tytų. Gerokai vėliau ne vieną 
jauną žmogų pasiuntė į profe-
sinę reabilitaciją, padėjo sutvar-
kyti reikalingus dokumentus. 

A.Kostygova prisimena, jog 
pradėjus kalbėti apie neįgaliuo-
sius įdarbinti galinčių įmonių 
kūrimą, tokia atsirado ir Mažei-
kiuose. „Žemaitis“ – taip pasi-
vadino šiandieninės „Negalios“ 
pirmtakė. 

Bene nuo 1993-ųjų jai vado-
vavo A.Kostygova. Siuvimu už-
siimančioje įmonėje buvo įdar-
binta nemažai neįgalių mote-
rų, net rengiami kursai, kad šito 
amato išmoktų jokios specialy-
bės neturinčios merginos ir ga-
lėtų likti čia dirbti. 

Vis labiau silpstant sveika-
tai, 2006-aisiais vadovavimą 
„Negaliai“ perdavė jaunam, 
veikliam Jevgenijui Ševčenko. 
Moteris patenkinta, kad įmo-
nė ir toliau dirba, jai neblogai 
sekasi. 

Šiek tiek atitrūkusi nuo ak-
tyvios veiklos A.Kostygova vis 
dėlto pastebi, kad tarytum vėl 
ėmė trūkti dėmesio paprastam, 
ypač rateliais judančiam ir iš 
namų aplinkos sunkiai išsiva-
duojančiam žmogui. Į jo namus 
vis rečiau kas beužsuka, pakal-
bina, į renginį ar ekskursiją be-
pavadina. „O juk Draugiją tam 
ir kūrėme, kad nė vienas neįga-
lusis nesijaustų pamirštas, ne-
reikalingas, sulauktų dėmesio 
ir paramos“, – sako neįgaliųjų 
judėjimo veteranė. 

Kai kurie LND asocijuotų narių vadovai savo darbo metus skaičiuoja de-
šimtmečiais. Jie primena ir pradžią – kaip kūrėsi Draugija, kokios tuo 
metu buvo aktualijos. 

Daugiau dėmesio 
turėtumėm skirti 

žmogui 

ELENA VARKALIENė 
Kaišiadorių rajono neįgaliųjų 
draugijai vadovauja 21 metus. 

E.Varkalienė į draugiją dirb-
ti atėjo praėjus 3 metams po jos 
įkūrimo. Ji pasakoja, jog tuo metu 
buvo siekiama įtraukti neįgalius 
žmones į visuomeninį gyvenimą, 
išvadinti juos iš namų, kad nesė-
dėtų tarp keturių sienų. Populia-
riausia veikla draugijose buvo 
meno saviveikla, pynimas iš vy-
telių ir rankdarbiai. Pirmininkė 
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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 30 d. 
9.00 Kobra 11 (34) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie. Sveiko humoro lai-
da (kart.). 10.30 Lyderių turnyras „Ži-
nių riteriai ir damos“ (kart.). 12.00 Na-
melis prerijose (148). 13.00 Stilius 
(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 (21) N-7. 17.00 Kobra 11 (35) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.25 Krepšinis. Draugiš-
kos rungtynės. Kauno „Žalgiris“ – Ka-
zanės „Unics“. 20.25 Perlas. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 
Teisė žinoti. Pertraukoje – 22.00 Per-
las. 22.30 Vakaro žinios. 23.00 Doku-
mentinio kino vakaras. Premjera. Tylos 
skraistė. Dok. f. Pakistanas, 2011 m. 
N-7. 0.00 Viena byla dviem (21) (kart.) 
N-7. 1.15 Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, spalio 1 d. 
9.00 Kobra 11 (35) (kart.) N-7. 

10.00 Muzikinis projektas „Auksinis 
balsas“ (kart.). 12.00 Namelis prerijo-
se (149). 13.00 Istorijos detektyvai. Is-
torinė publicistika (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Viena byla dviem (22) N-7. 
17.00 Kobra 11 (36) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.25 
Verslas. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. Ved. Valdas Vilūnas, Domas Bur-
kauskas. 18.55 Premjera. Rojus Lietu-
voj. II sezonas (16). 19.30 Emigrantai. 
20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.30 Pinigų karta. 
Pertraukoje – 22.00 Perlas. 22.30 Va-
karo žinios. 23.00 Prisikėlęs faras (9) 
N-7. 0.00 Viena byla dviem (22) (kart.) 
N-7. 1.15 Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, spalio 2 d. 
9.00 Kobra 11 ( N-7. 36) (kart.). 

10.00 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok“ (kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (150). 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 (23) N-7. 17.00 Kobra 11 (37) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.25 Verslas. 18.45 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 18.55 Premjera. 
Rojus Lietuvoj. II sezonas (17). 19.30 
Bėdų turgus. 20.25 Perlas. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 
Lietuva gali. Pertraukoje – 22.00 Per-
las. 22.30 Vakaro žinios. 23.00 Prisi-
kėlęs faras (10) N-7. 0.00 Viena byla 
dviem (23) (kart.) N-7. 1.15 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, spalio 3 d. 
9.00 Kobra 11 (37) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj. II sezonas (16) 
2013 m. (kart.). 10.30 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu (kart., subtitruota). 
11.00 Pinigų karta. Publicistinė laida 
(kart.). 12.00 Namelis prerijose (151). 
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 (24) N-7. 17.00 Kobra 11 (38) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.25 Verslas. 18.45 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 18.55 Prem-
jera. Rojus Lietuvoj. II sezonas (18). 
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. 22.05 Spe-
cialus tyrimas. 22.30 Vakaro žinios. 
23.00 Doroti. Trileris. Prancūzija, Ai-
rija, 2008 m. N-14. 1.00 Viena byla 
dviem (24) (kart.) N-7. 2.15 Dėmesio 
centre (kart.). 

Penktadienis, spalio 4 d. 
9.00 Kobra 11 (38) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj. II sezonas (17, 
18) (kart.). 11.00 Specialus tyrimas 
(kart.). 12.00 Namelis prerijose (152) 
13.00 Klaidos kaina N-7 (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 (25) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (39) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 19.00 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Duo-
kim garo! Pertraukoje – 22.00 Perlas. 
23.00 Detektyvė King (4) N-7. 0.00 Vie-
na byla dviem (25) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, spalio 5 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 Gim-
toji žemė. 9.00 Premjera. Aivenhas 
(44). 9.25 Keliautojai – laiko valdovai 
(17). 9.50 Aviukas Šonas (2/33). 10.00 
Linksmoji knyga. 10.30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 11.30 Septynios 
Kauno dienos. 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Pirmoji gyvybė. Didžioji Bri-
tanija, 2010 m. 1 d. 13.00 Mokyto-
jo dienai. Vaikų ir jaunimo populiario-
sios vokalinės muzikos festivalis „Lau-
mės juosta 2013“. 15.00 Durys atsida-
ro. 15.30 Pasaulio panorama. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
Sveikinimų koncertas. 18.30 Lyderių 
turnyras „Žinių riteriai ir damos“. 20.00 
Visi namie. 20.25 Perlas. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Muzikinis projektas „Auk-
sinis balsas“. 23.00 Premjera. Termi-
natorius. Veiksmo trileris. JAV, 1984 
m. N-14. 1.05 Pasaulio dokumentika. 
Pirmoji gyvybė. Didžioji Britanija. 2010 
m, 1 d. (kart.). 

Sekmadienis, spalio 6 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 8.00 Girių horizon-
tai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Nuo-
tykiai elfų šalyje (8). 9.25 Keliautojai – 
laiko valdovai (18). 9.50 Aviukas Šo-
nas (2/34). 10.00 Gustavo enciklopedi-
ja (subtitruota). 10.30 Brolių Grimų pa-
sakos (11) Žąsiaganė. Vokietija, 2009 
m. 11.45 Klausimėlis.lt 12.00 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Afrika. 4 
d. Kapo provincija. Didžioji Britanija, 
2013 m. (Subtitruota). 13.00 Detek-
tyvo klasika. Mis Marpl. Perskilęs vei-
drodis (5/4). Didžioji Britanija, 2009 m. 
N-7. 15.00 Istorijos detektyvai. 16.00 
Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (subti-
truota). 16.45 Šiaurietiškas būdas. 14 
d. 17.15 Klausimėlis.lt 17.30 Stilius. 
18.30 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok“. 20.30 Panorama. 20.45 
Savaitė. 21.15 Premjera. Žuvelė, var-
du Vanda. Kriminalinė komedija. JAV, 
1988 m. N-7 (subtitruota). 23.25 Detek-
tyvo klasika. Mis Marpl. Perskilęs vei-
drodis (5/40) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 30 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibi-

nų dresuotojai (11) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (10) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (94) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1742). 10.00 Moterys meluoja 
geriau (105, 106) N-7. 11.00 Armijoje. 
JAV, komedija, 1994. N-7. 12.55 Mak-
sas Stilas (10). 13.30 Ragai ir kanopos 
sugrįžta (7). 14.00 Slibinų dresuotojai 
(12) N-7. 14.30 Simpsonai (11) N-7. 
15.00 Natalija (169) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (7) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(15) (kart.) N-7. 20.00 Gyvenimas yra 
gražus N-7. 20.30 Farai N-7. 21.00 Pa-
smerkti 2 (17) N-7. 21.35 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Kerštas (19) N-14. 23.00 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (118) 
N-14. 0.00 Las Vegasas (9) N-14. 1.00 
Daktaras Hausas (10) N-14. 1.55 Kal-
tės kaina (4) N-14. 2.50 Lujis (4) N-7. 

Antradienis, spalio 1 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibi-

nų dresuotojai (12) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (11) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (95) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1743). 10.00 Moterys meluoja 
geriau (107, 108) N-7. 11.00 Kvieskite 
daktarą! N-7. 11.30 TV Pagalba N-7. 
12.24 Didvyrių draugužiai (40) N-7. 
12.55 Maksas Stilas (11). 13.30 Ragai 
ir kanopos sugrįžta (8). 14.00 Slibinų 
dresuotojai (13) N-7. 14.30 Simpso-
nai (12) N-7. 15.00 Natalija (171) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (9) N-7. 17.00 
TV Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų 
laimė (16) N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 
21.00 Pasmerkti 2 (18) N-7. 21.35 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Transporteris (5) 
N-14. 23.00 CSI kriminalistai (5) N-14. 
0.00 Las Vegasas (10) N-14. 1.00 Dak-
taras Hausas (11) N-14. 2.00 Kaltės 
kaina (5) N-14. 2.50 Lujis (5, 6) N-7. 

Trečiadienis, spalio 2 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibi-

nų dresuotojai (13) N-7. 7.25 Simpso-

nai (12) N-7. 7.55 Meilės triumfas (96) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1744). 10.00 
Moterys meluoja geriau (109, 110) N-7. 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 11.30 TV 
Pagalba N-7. 12.24 Didvyrių draugužiai 
(41). 12.55 Maksas Stilas (12). 13.30 
Ragai ir kanopos sugrįžta (9). 14.00 Sli-
binų dresuotojai (14) N-7. 14.30 Simp-
sonai (13) N-7. 15.00 Natalija (172) 
N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (10). N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite 
daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Koncertas, skirtas Lietuvos policijos 
95-osioms metinėms paminėti. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Vikingų loto. 
22.05 Elementaru (3) N-7. 23.05 CSI 
Niujorkas (2) N-14. 0.05 Las Vegasas 
(11) N-14. 1.05 Daktaras Hausas (12) 
N-14. 2.00 Kaltės kaina (6) N-14. 2.55 
Lujis (7, 8) N-7. 

Ketvirtadienis, spalio 3 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibinų 

dresuotojai (14) 7.25 Simpsonai (13) 
N-7. 7.55 Meilės triumfas (97) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (1745). 10.00 Moterys 
meluoja geriau (111, 112) N-7. 11.00 
Kvieskite daktarą! N-7. 11.30 TV Pagal-
ba N-7. 12.25 Didvyrių draugužiai (42). 
12.55 Maksas Stilas (13). 13.30 Ragai 
ir kanopos sugrįžta (10). 14.00 Slibinų 
dresuotojai (15) N-7. 14.30 Simpsonai 
(14) N-7. 15.00 Natalija (173). 16.00 
Nepaklusni širdis (11). 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(17) N-7. 20.00 Humoro grandų šou. 
21.00 Pasmerkti 2 (19) N-7. 21.35 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Kobra 11 (3) N-7. 
23.05 Kaulai (3) N-14. 0.05 Las Vega-
sas (12) N-14. 1.05 Daktaras Hausas 
(13) N-014 2.00 Kaltės kaina (7) N-14. 
3.00 Lujis (9, 10) N-7. 

Penktadienis, spalio 4 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Slibi-

nų dresuotojai (15) N-7. 7.25 Simpso-
nai (14) N-7. 7.55 Meilės triumfas (98) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1746). 10.00 
Moterys meluoja geriau (113, 114) N-7. 
11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 11.30 TV 
Pagalba (73) (kart.) N-7. 12.25 Didvy-
rių draugužiai (43). 12.55 Maksas Sti-
las (14). 13.30 Ragai ir kanopos sugrįž-
ta (11). 14.00 Slibinų dresuotojai (16) 
N-7. 14.30 Simpsonai (15) N-7. 15.00 
Natalija (174) N-7. 16.00 Nepaklus-
ni širdis (12). N-7. 17.00 TV Pagalba 
(15) (kart.) N-7. 17.55 Žvaigždžių de-
šimtukas (154) N-7. 18.30 TV3 žinios 
(104). 19.30 Pirk dramblį. 21.50 Geleži-
nis žmogus 2. Veiksmo f. JAV, 2010 m. 
N-14. 0.20 Aš, kitas aš ir Irena. Komedi-
ja. JAV, 2000 m. N-14. 2.30 Elementa-
ru (3) N-7. 3.20 CSI Niujorkas (2) N-14. 

Šeštadienis, spalio 5 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (22). 7.30 Bai-
lus voveriukas (25). 8.00 Simpsonai (9) 
N-7. 8.30 Sportuok su mumis. 9.00 Sta-
tybų TV. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Svajonių sodai. 11.00 Mariposa ir prin-
cesė. Animacinis f. JAV, 2008 m. 12.40 
Tokia kaip ir tu. Romantinė komedija. 
JAV, 2001 m. 14.40 Meilė ir krepšinis. 
Romantinė komedija. JAV, 2010 m. 
16.50 Moderni šeima (13) N-7. 17.20 
Grožio architektai. 18.20 Eurojackpot. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Romeo ir Džiul-
jeta. 21.15 Grūdintas plienas. Veiksmo 
drama. JAV, 2011 m. N-14. 23.55 Sa-
kalo akis. Trileris. JAV, 2008 m. N-14. 
2.05 Kobra 11 (3) N-7. 3.00 Kaulai (2) 
(kart.) N-7. 

Sekmadienis, spalio 6 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (23). 7.30 Bai-
lus voveriukas (26). 8.00 Simpsonai 
(10) N-7. 8.30 Sportuok su mumis (2). 
9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Laikas keis-
tis. 10.00 Beatos virtuvė. 11.00 Dide-
lis ir gauruotas. Filmas šeimai. JAV, 
1998 m. 12.55 Urmu pigiau. Komedi-
ja. JAV, 2003 m. N-7. 14.55 Tik drau-
gai. Romantinė komedija. JAV, Vokie-
tija, 2005 m. N-7. 16.50 Moderni šeima 
(14) N-7. 17.20 Kastlas (9) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komenta-
rai. 19.30 X Faktorius. 21.10 Profesi-
onalai. Veiksmo trileris. JAV, 2011 m. 
N-14. 23.40 Numylėtieji kaulai. Siaubo 
drama. JAV, D. Britanija, N. Zelandija, 
2009 m. N-14. 2.05 Kastlas (9) N-7. 

macinis f. Rusija. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (123) N-7. 8.45 Julie ir Ju-
lia. Romantinė komedija. JAV, 2009 m. 
(kart.) N-7. 11.10 Kitokia Pelenės isto-
rija. Romantinė komedija. JAV, Kana-
da, 2008 m. (kart.) N-7. 12.55 Tomas 
ir Džeris (22). 13.25 Nugalėtoja (2). 
13.55 Kempiniukas Plačiakelnis (6). 
14.25 Na, palauk! (16). 14.50 Beždžio-
nėlės operoje. Animacinis f. Rusija. 
15.00 Uždrausta meilė (37) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 18.00 Namai, 
kur širdis (52). 18.45 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Nuo...Iki.... 
21.00 Kriminalinė Lietuva -7. 21.21 
Žinios. Verslas. 22.00 VAKARO SE-
ANSAS. PREMJERA Džona Heksas. 
Veiksmo f. JAV, 2010 m. N-14. 23.35 
Havajai 5.0 (20) N-7. 0.30 Taikinys (5) 
N-7. 1.25 Išrinktieji (3) N-14. 

Antradienis, spalio 1 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (40). 6.50 Tomas ir 
Džeris (22) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(16). 7.35 Beždžionėlės operoje. Ani-
macinis f. Rusija. 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (124) N-7. 8.50 Komi-
saras Aleksas (2, 3) (kart.) N-7. 10.45 
Lietuvos balsas (kart.). 12.55 Tomas 
ir Džeris (23). 13.25 Nugalėtoja (3). 
13.55 Kempiniukas Plačiakelnis (7). 
14.25 Na, palauk! (17). 14.40 Pele-
nė (Zolushka). 1979 m. Animacinis 
f. Rusija. 15.00 Uždrausta meilė (38) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
18.00 Namai, kur širdis (53). 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 
K11. Komisarai tiria. Asmens sargy-
binis N-7. 21.00 Kriminalinė Lietuva 
N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 22.00 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Jokių 
stabdžių! Veiksmo trileris. Vokietija, 
2008 m. N-14. 0.10 Havajai 5.0 (21) 
N-7. 1.05 Taikinys (6) N-7. 2.00 Iš-
rinktieji (4) N-14. 

Trečiadienis, spalio 2 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (41). 6.50 Tomas ir 
Džeris (23) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(17). 7.30 Pelenė. Animacinis f. Rusija, 
1979 m. 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (125) N-7. 8.50 Lietuvos komiko 
vakaras (kart.). 11.30 KK2 penktadie-
nis (kart.) N-7. 12.55 Tomas ir Džeris 
(24). 13.25 Nugalėtoja (4). 13.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (8). 14.25 Na, pa-
lauk! (18). 14.45 Kaip liūtukas ir vėž-
lys dainą dainavo. Animacinis f. Rusija. 
15.00 Uždrausta meilė (39) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 18.00 Namai, 
kur širdis (54). 18.45 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 K11. Komisa-
rai tiria. Žudikas su rožėmis N-7. 21.00 
Kriminalinė Lietuva N-7. 21.21 Žinios. 
Verslas. 21.35 Renkamės Europą. 
22.00 VAKARO SEANSAS. PREMJE-
RA Miestas. Kriminalinis trileris. JAV, 
2010 m. N-14. 0.30 Taikinys (7) N-7. 
1.25 Išrinktieji (5) N-14. 

Ketvirtadienis, spalio 3 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (42). 6.50 Tomas ir 
Džeris (24) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(18). 7.35 Kaip liūtukas ir vėžlys dai-
ną dainavo. Animacinis f. Rusija. 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (126) N-7. 
8.50 Didingasis amžius (7) (kart.) N-7. 
10.55 Nuo...Iki... (kart.). 11.35 K11. Ko-
misarai tiria. Asmens sargybinis (kart.) 
N-7. 12.15 K11. Komisarai tiria. Žudi-
kas su rožėmis (kart.) N-7. 12.55 To-
mas ir Džeris (25). 13.25 Nugalėtoja 
(5). 13.55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(9). 14.25 Apie begemotą, kuris bijojo 
skiepų. Animacinis f. Rusija, 1966 m. 
14.45 Ežiukas rūke. Animacinis f. Ru-
sija, 1975 m. 15.00 Uždrausta meilė 
(40) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 18.00 Namai, kur širdis (55). 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.00 Kriminalinė Lietuva N-7. 
21.21 Žinios. Verslas. 22.00 Judantis 
objektas (9) N-7. 23.00 Paskutinė tvir-
tovė (8) N-7. 0.00 Havajai 5.0 (22) N-7. 
0.55 Ties riba (19) N-14. 1.50 Sveika-
tos ABC (kart.). 

Penktadienis, spalio 4 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (43). 6.50 Tomas ir 
Džeris (25) (kart.). 7.20 Apie begemo-
tą, kuris bijojo skiepų. Animacinis f. Ru-
sija, 1966 m. 7.40 Ežiukas rūke. Ani-
macinis f. Rusija, 1975 m. 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (127) N-7. 8.50 
Didingasis amžius (8) (kart.) N-7. 10.55 
Judantis objektas (9) (kart.) N-7. 11.55 
Paskutinė tvirtovė (8) (kart.) N-7. 12.55 
Tomas ir Džeris (26). 13.25 Nugalėto-
ja (6). 13.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (10). 14.25 Riki Tiki Tavi. Animaci-
nis f. Rusija, 1966 m. 15.00 Uždraus-

ta meilė (41) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Ponas Bynas (10) 
N-7. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 penktadienis N-7. 21.00 PENK-
TADIENIO BOMBA Aš esu legenda. 
Veiksmo trileris. JAV, 2007 m. N-7. 
22.55 PREMJERA Košmaras Guobų 
gatvėje. Siaubo trileris. JAV, 2010 m. 
N-14. 0.50 Grįžimas namo. Trileris. 
JAV, 2009 m. N-14. 

Šeštadienis, spalio 5 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (9). 6.55 Garfildas (101, 
102). 7.20 Policijos akademija (16). 
7.45 Keista šeimynėlė (9). 8.10 Ogis 
ir tarakonai (43-45). 8.35 Benas Tenas 
prieš ateivius. Lemiama kova (13. 9.00 
Ponas Bynas (10) (kart.) N-7. 9.30 Pa-
dėkime augti. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Viena diena Niujorke.. Nuotykių kome-
dija. JAV, 2004 m 11.45 PREMJERA 
Šuo policininkas. Nuotykių f. šeimai. 
JAV, 2008 m. 13.30 Komisaras Alek-
sas (4) N-7. 14.30 Didingasis amžius 
(9) N-7. 17.00 Viešbutis Grand Hotel 
(26) N-7. 18.45 Žinios. 19.00 Lietuvos 
balsas. 21.15 SUPERKINAS 2012. 
Veiksmo f. JAV, 2009 m. N-7. 0.20 
Alaus šventė. Komedija. JAV, Austra-
lija, 2006 m. N-14. 

Sekmadienis, spalio 6 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (10). 6.55 Garfildas 
(103, 104). 7.20 Policijos akademi-
ja (17). 7.45 Keista šeimynėlė (10). 
8.10 Ogis ir tarakonai (46-48). 8.35 
Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama 
kova (14). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 
Apie ūkį ir bites. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Ko nori mergina. Romantinė ko-
medija. JAV, 2003 m. 12.05 Viengun-
gis. Romantinė komedija. JAV, 1999 
m. N-7. 14.00 Komisaras Aleksas (5) 
N-7. 15.00 Didingasis amžius (10) N-7. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Tele-
loto. 18.45 Žinios. 19.00 Alfa savai-
tė. 19.30 PREMJERA Deganti aistra. 
Grupės Džentelmenai debiutinio albu-
mo pristatymo koncertas. 21.30 AUK-
SINIS SEKMADIENIO KINAS. PREM-
JERA Pasodinsiu savo EKS. Romanti-
nė komedija. JAV, 2010 m. N-14. 23.50 
MES. Tikime meile. Melodrama. JAV, 
2011 m. N-14. 

Pirmadienis, rugsėjo 30 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. 
Baltosios balandės paslaptis. Roman-
tinė drama. Vokietija, 2012 m. (kart.) 
N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis (122) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 15.00 Na-
rutas. Viesulo kronikos (11). 15.30 Ti-
kri pabaisos (11). 16.00 Pragaro vir-
tuvė (11) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejy-
klos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Prajuokink mane 
N-7. 21.30 Kai sutiksi aukštą tamsia-
plaukį. Romantinė komedija. Ispanija, 
JAV, 2010 m. N-14. 23.35 Sostų karai 
(3) N-14. 0.35 Liejyklos gatvė (kart.) 
N-7. 1.35 Kalbame ir rodome (kart.) 
N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Antradienis, spalio 1 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Mistinės istori-
jos (kart.) N-7. 9.00 Žandaras Niujor-
ke. Komedija. Italija, Prancūzija, 1965 
m. (kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi šir-
dis (123) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos gatvė 
(kart.) N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kro-
nikos (12). 15.30 Tikri pabaisos (12). 
16.00 Pragaro virtuvė (12) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.30 
Žinios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra 
kaip yra N-7. 21.30 Marko miuziklas. 
Komedija. JAV, 2009 m. N-7. 23.15 
Gyvi numirėliai (3) N-14. 0.15 Liejyklos 
gatvė (kart.) N-7. 1.15 Kalbame ir ro-
dome (kart.) N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, spalio 2 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 Meilė ir kitos nelaimės. Ro-
mantinė komedija. Didžioji Britanija, 
Prancūzija, 2006 m. (kart.) N-7. 11.00 
Pasiklydusi širdis (124) N-7. 12.00 Kal-

bame ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos 
gatvė (kart.) N-7. 15.00 Narutas. Vie-
sulo kronikos (13). 15.30 Tikri pabai-
sos (13). 16.00 Pragaro virtuvė (13) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos gatvė 
N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dviračio šou. 
20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 Largo 
Vinčas. Veiksmo trileris. Belgija, Pran-
cūzija, 2008 m. N-7. 23.50 Bordžijos. 
Istorinis serialas. Airija, Kanada, Ven-
grija, 2011 m. (1) N-14. 0.50 Liejyklos 
gatvė (kart.) N-7. 1.50 Kalbame ir ro-
dome (kart.) N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, spalio 3 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 
(5) (kart.) N-7. 10.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis 
(125) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (14). 
15.30 Tikri pabaisos (14). 16.00 Praga-
ro virtuvė (14) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Lie-
jyklos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 Labanakt ir sėkmės. Biografi-
nė drama. JAV, 2005 m. N-7. 23.20 
Karo vilkai. Likvidatoriai 2 (3) N-14. 
0.20 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 1.20 
Kalbame ir rodome (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, spalio 4 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 (126) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 15.00 Na-
rutas. Viesulo kronikos (15). 15.30 Ti-
kri pabaisos (15). 16.00 Pragaro vir-
tuvė (15) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejy-
klos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Kvaila teorija. Komedija. JAV, 2009 
m. N-7. 22.05 Amerikietiškos imtynės 
(36) N-14. 23.05 Ugnies ringas. Veiks-
mo drama. JAV, 1991 m. N-14. 1.05 
Largo Vinčas. Veiksmo trileris. Belgija, 
Prancūzija, 2008 m. (kart.) N-7. 3.10 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, spalio 5 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip yra 

(kart.) N-7. 8.00 Galileo (25). 8.30 Cu-
krus N-7. 9.00 Nerealu! N-7. 9.30 Apie 
žūklę. 10.00 Narutas. Viesulo kronikos 
(11, 12) (kart.). 11.00 Pasaulio vilkikų 
tempimo čempionatas. 12.00 Žmogus 
prieš gamtą. Malaizijos archipelagas 
(3) N-7. 2011 m. 13.00 Dviračio šou 
(kart.). 14.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 15.00 Jūrų velniai (12) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Svotai 
(3) N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis N-7. 
19.00 Savaitės kriminalai N-7. 19.30 
Žandaras veda. Komedija. Italija, Pran-
cūzija, 1968 m. N-7. 21.20 MANO HE-
ROJUS. Šeimos susitikimas. Veiksmo 
drama. JAV, 2011 m. N-14. 23.25 AŠ-
TRUS KINAS. Hibridas. Siaubo trileris. 
JAV, Vokietija, 2010 m. S. 

Sekmadienis, spalio 6 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (32). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.00 Galileo (26). 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. Robotas 
– gyvačių gaudytojas (1) N-7. 13.00 
Nacionalinė loterija. 13.30 Dviračio 
šou (kart.). 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Dak-
taras Tyrsa (20) N-7. 18.00 Mistinės 
istorijos N-7. 19.00 MEILĖS ISTORI-
JOS. Svajonių laivas. Bora Bora. Ro-
mantinė drama. Austrija, 2011 m. N-7. 
21.00 RUSŲ KINAS. Vykrutasai. Ro-
mantinė komedija. Rusija, 2011 m. 
N-7. 23.10 Marko miuziklas. Kome-
dija. JAV, 2009 m. (kart.) N-7. 0.50 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Pirmadienis, rugsėjo 30 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (39). 6.50 Tomas ir 
Džeris (21) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(15). 7.35 Beždžionėlės ir plėšikai. Ani-
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Įvairenybės

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Sočis: pasiruošimas priimti 
parolimpiečius stringa

Kurortinis Rusijos miestas Sočis – ne tik turistų traukos 
objektas, bet ir būsimųjų žiemos olimpinių žaidynių sos-
tinė, taip pat ir parolimpinių, kurios vyks kitų metų kovo 
7-16 dienomis. Nors miesto įstaigoms, parduotuvėms, po-
liklinikoms pritaikyti skiriami milijonai biudžeto rublių, iš 
tikrųjų situacija, atrodo, gerėja pernelyg lėtai. Sočio neį-
galieji turi įveikti laiptuotas perėjas ir kitas kliūtis, kaskart 
rizikuodami gyvybe.

Šalčiausia per 100 
metų žiema

Iškart kelios meteorologijos 
agentūros prognozuoja, kad atei-
nanti žiema Europoje bus labai at-
šiauri: stipriausias speigas turėtų 
spausti kitų metų sausį ir vasarį, o at-
šils tik balandį. Galimas daiktas, kad 
2013-2014 m. žiema bus šalčiausia 
nuo XX amžiaus pradžios. Žinomas 
vokiečių specialistas Dominikas Jun-
gas leidiniui „web.de“ pareiškė, kad 
šalčiausia bus 2014 m. sausio ir vasa-
rio mėnesiais. Tai byloja ir Vokietijos 
nacionalinės orų tarnybos duome-
nys. Šaltų žiemų ciklas, kuris tęsiasi 
jau penkerius metus, pasieks savo 
viršūnę. Negana to, šaltas turėtų būti 
ir kovas. Atšilimo Europoje galima ti-
kėtis ne anksčiau kaip balandį. Rei-
kia pažymėti, kad į Europos šiaurę 
šiais metais žiema atėjo labai anks-
ti. Praėjusį ketvirtadienį Norvegijo-
je dėl sniego į avariją pakliuvo sun-
kvežimis iš Estijos. Paprastai tolimų-
jų reisų vairuotojai keičia vasarines 
padangas į žiemines spalio viduryje. 

Sąžiningas benamis 
JAV gyventojai paaukojo 11 

tūkst. dolerių benamiui, kuris grą-
žino pamestus 42 tūkst. dolerių. 
Bostone gyvenantis Glenas Džeim-
sas pranešė policijai, kad rado ku-
prinę su pinigais ir kelionių čekiais. 
Vėliau buvo surastas kuprinės savi-
ninkas. Virdžinijos valstijoje gyve-
nantis Etanas Vitingtonas interne-
te G.Džeimso vardu atidarė fondą, į 
kurį žmonės suaukojo 11 tūkst. do-
lerių. Jis ketina susitikti su sąžinin-
gu benamiu ir atiduoti jam pinigus. 
E.Vitingtonas sakė tai padaręs, nes 
jį labai nustebino vyro sąžiningu-
mas. Pats G.Džeimsas, buvęs Bos-
tono teismo darbuotojas, sakė, kad 
nebūtų pasilikęs nė cento rastų pi-
nigų, net jei būtų visiškai beviltiško-
je padėtyje.

Daugėja 
nepatenkintų ES
Prancūzijos dienraščio „La Croix“ 

paviešinta apklausa parodė, kad Vo-
kietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Is-
panijoje kyla euroskepticizmo ban-
ga. Buvo apklausta apie 1 tūkst. res-
pondentų kiekvienoje šalyje. Dauge-
lis apklaustųjų vis dar vertina narys-
tę Europos Sąjungoje, nors jau pen-
kerius regione tvyro finansinė kri-
zė. Vis dėlto, nors palaikančių sąjun-
gą žmonių skaičius tebėra nemažas, 
pastebėta, kad šalyse narėse kyla eu-
roskepticizmo lygis. Pavyzdžiui, Ispa-
nijoje, lyginant šių metų rugpjūčio ir 
praėjusių metų liepos mėnesio duo-
menis, jis kilstelėjo nuo 26 iki 37 proc. 
Prancūzijoje minėtu laikotarpiu jis 
ūgtelėjo nuo 38 iki 43 proc., Vokieti-
joje – nuo 36 iki 44 proc., o Italijoje 
– nuo 39 iki 45 proc. Trijose iš ketu-
rių šalių, kuriose buvo vykdoma ap-
klausa, taip pat padaugėjo gyven-
tojų, norinčių išstoti iš euro zonos. 
Vis dėlto Prancūzijoje, palyginti su 
praėjusiais metais, norinčiųjų palik-
ti vieningos valiutos regioną suma-
žėjo nuo 35 iki 33 proc. Vokiečiai op-
timistiškiau vertina dabartinę situa-
ciją ES nei jų kaimynai pietuose. Vos 
31 proc. vokiečių mano, kad jų šalis 
gali susidurti su tokiomis pat proble-
momis, kokias šiuo metu išgyvena 
Graikija. Pastaroji kenčia nuosmukį 
pastaruosius 6 m. ir šaliai jau prireikė 
dviejų finansinės pagalbos išmokų 
iš tarptautinių kreditorių. Tiesa, už-
fiksuota, kad mažiau optimistiškes-
ni šiuo atžvilgiu prancūzai (54 proc.), 
ispanai (56 proc.) ir italai (58 proc.). 

Neįgalieji pasaulyje

Parolimpinės žaidynės 
šalyje be neįgaliųjų

Tarptautinė organizacija, be-
sirūpinanti žmogaus teisėmis 
(Human Rights Watch), pateikė 
ataskaitą apie neįgaliųjų situa-
ciją Rusijoje. Didelis dėmesys 
ataskaitoje skiriamas Sočiui. Or-
ganizacijos atstovai aplankė bū-
simą olimpinį miestelį, susitiko 
su vietos neįgaliaisiais, paben-
dravo su jų giminaičiais.

Planuojama, kad parolimpi-
nėse žaidynėse Sočyje dalyvaus 
daugiau kaip 1,3 tūkst. neįgalių-
jų, kurie varžysis kalnų slidinė-
jimo, biatlono, slidinėjimo, ledo 
ritulio ir akmenslydžio (kerlin-
go) vežimėliuose rungtyse. Hu-
man Rights Watch primena, kad 
dar 1980-aisiais Sovietų Sąjun-
ga atsisakė surengti vasaros pa-
rolimpines žaidynes, pareišku-
si, kad „šalyje nėra neįgaliųjų“. 
Dabar gi Rusija ne tik viešai pri-
pažino, kad čia gyvena ir neįga-
lieji, be ir, norėdama organizuo-
ti olimpines žaidynes, pateikė iš-
samią programą, kuria įsiparei-
gojo užtikrinti olimpinio mies-
telio, sporto ir kitų objektų bei 
paties Sočio miesto prieinamu-
mą neįgaliesiems.

Pažadėta, bet netesėta
Valdžia skelbė, kad bus pa-

leista per 100 žemagrindžių au-
tobusų, neįgaliųjų poreikiams 
bus pritaikyti šimtai pastatų, 
autobusų stotelių. Tikėtasi, jog 
planuojamos parolimpinės žai-
dynės paliks vertingą palikimą 
jas organizuojančiam miestui ir 

šaliai, mat aplinka taps prieina-
ma visiems ir taps pavyzdžiu ki-
tiems miestams.

Deja, nepaisant šių gražių 
pažadų ir didelių siekių, Sočio 
gyventojai susiduria su vis to-
mis pačiomis problemomis. Jie 
lieka uždaryti tarp keturių savo 
namų sienų, mat jų automobilių 
vietos įžūliai užimamos, viešasis 
transportas mažai pritaikytas, o 
šios socialinės grupės diskrimi-
nacija nemažėja. 

Ignoruoja pagalbos 
prašymus

Human Rights Watch ataskai-
toje pateikia 26-erių metų So-
čio gyventojos Marijos pavyz-
dį. Moteris juda neįgaliojo veži-
mėliu ir mėnesių mėnesiais neiš-
eina iš savo buto trečiame aukš-
te. Taip yra dėl to, kad prie namo 
neįrengta nuovaža, o liftas daž-
nai genda. Siaurais koridoriais ji 
juda šliauždama. Nuo 2000-ųjų 
moteris nuolat rašo prašymus 
miesto administracijai, reikalau-
dama jai skirti pritaikytą būstą, 
nes tai numato individuali rea-
bilitacijos programa. Ir nuolat 
gauna neigiamą atsakymą.

Organizacija primena, kad 
Rusija, organizuodama olimpi-
nes ir parolimpines žaidynes, 
padeda viešinti neįgalių spor-
tininkų iš viso pasaulio pasie-
kimus ir potencialą. Labai svar-
bu, kad vyriausybė nepamirštų 
ir vietinių gyventojų, kurie pati-
ria daug sunkumų ir neretai lie-
ka be jokios galimybės dalyvau-
ti visuomenės gyvenime.

Tamsi gražios  
programos pusė

Įgyvendindama Jungtinių 
Tautų konvenciją, Rusijos val-
džia patvirtino programą „Priei-
nama aplinka 2011–2015 m.“ Pa-
gal šią  milijardus kainuojančią 
programą teikiama techninė ir 
finansinė pagalba keliuose regi-
onuose, siekiant padidinti pas-
laugų ir infrastruktūros priei-
namumą negalią turintiesiems.

Nors ši programa ir laiky-
tina didžiuliu žingsniu į prie-
kį, joje yra esminių trūkumų. 
Programoje atskirai nekalbama 
apie psichikos ir intelekto nega-
lių turinčių žmonių poreikius, 
o finansavimas numatytas tik 
tiems regionams, kurie gali pri-
sidėti savo lėšomis.

Miesto valdžiai pabandžius 
patikrinti, kaip vyksta progra-
mos įgyvendinimas, paaiškė-
jo, kad dešimtys objektų iki šiol 
nėra pritaikyti. Dėl to iškeltos 
administracinių pažeidimų by-
los, žadama kelti net baudžia-
mąsias. Tačiau nė vienas val-
džios atstovas nėkart neatsakė, 
kaip bus tenkinami psichikos 
ir intelekto sutrikimų turinčių 
žmonių poreikiai. 

Organizacija Human Rights 
Watch ragina taisyti esamą pa-
dėtį – vykdyti prisiimtus įsipa-
reigojimus ir neignoruoti mies-
to gyventojų pagalbos prašy-
mų. Organizacija taip pat pažy-
mi, kad būtina kovoti su diskri-
minacija tiek keičiant įstatymus, 
tiek organizuojant viešas akci-
jas ir skatinant palankų požiū-
rį į neįgaliuosius. Klaidoms ir 
trūkumams ištaisyti Rusija turi 
dar bent pusę metų, po kurių 
viešai išgirsime, kaip svetingai 
Sočis pasitiko neįgalius sporti-
ninkus ir kaip buvo pasiruošta 
jų atvykimui.

Pagal užsienio spaudą parengė 

Viktorija NORKAITĖ

 Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Rolanda Pet- 
ronienė su „Bičiulystės“ skaityto-
jais panoro pasidalyti įspūdžiais iš 
draugiškų sporto varžybų.

Kuršėnų neįgaliųjų sporto 
klubas „Atgaiva“ surengė Šiau-
lių regiono neįgaliųjų sporto 

Neįgaliųjų sportas

„Aš, sportas ir negalia“

šventę „Aš, sportas ir negalia“. Į 
ją buvo pakviesti ir Šiaulių mies-
to neįgaliųjų draugijos sporti-
ninkai. Šventėje taip pat dalyva-
vo sporto entuziastai iš Radviliš-
kio, Šeduvos, Pakruojo, Žaga-
rės (Joniškio r.), Akmenės, Kur-
šėnų, Šiaulių r. neįgaliųjų drau-

gijų. Drauge su suaugusiaisiais 
sportavo ir kuršėniškiai specia- 
liųjų poreikių turintys vaikai.

Draugiškose varžybose spor-
tininkai savo jėgas išmėgino šaš-
kių, smiginio, baudų metimo, 
rankų lenkimo, kimšto kamuo-
lio sviedimo į tolį rungtyse. Ge-
riausiai pasirodė Radviliškio ne-
įgalieji – jie iškovojo daugiau-
siai prizinių vietų. O štai mote-
rų rankų lenkimo varžybose nie-
kam nenusileido kuršėniškės. 
Sėkmė lydėjo ir Pakruojo spor-
tininkus. Džiugių akimirkų neį-
galieji patyrė besivaržydami es-
tafečių lauke, kur kiekvienas da-
lyvis galėjo dalyvauti individu-
aliose kovose. 

Geriausi sportininkai ap-
dovanoti suvenyrais. Šiaulių 
miesto neįgaliųjų draugijos at-
stovai džiaugiasi laimėtais pri-
zais ir dėkoja už draugišką pri-
ėmimą. Sportuojant tegul klesti 
draugystė.

Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos komanda.                     Vidos Stulpinienės nuotr.

Sumažėjo 
Monblanas 

Monblano aukštis šiuo metu yra 
4 km 810 m ir 6 cm. Tai parodė eks-
pertų atlikti aukščiausio Europos 
kalno matavimai. Prancūzijos ir Ita-
lijos pasienyje stūksantis kalnų ma-
syvas susitraukė 38 cm, lyginant su 
prieš tai buvusiu matavimu 2011 
m. Matavimo rezultatus dar turės 
patikslinti valstybinis geografijos 
institutas IGN. Tačiau manoma, kad 
nukrypimas gali būti daugiausiai 10 
cm. Monblano aukščiui įtakos turi 
orai. Esant silpnam vėjui ir gausiems 
krituliams, ledynas kalno viršūnėje 
paauga. Nuo 2001-ųjų kalno aukštis 
matuojamas kas dvejus metus. Nuo 
2003 iki 2007 metų Monblano aukš-
tis buvo padidėjęs nuo 4 km 808 m 
iki beveik 4 km 811 m. Žemiau 4 km 
810 metrų ribos kalnas pastarąjį kar-
tą buvo smuktelėjęs 2005-aisiais.

Svazilando karalius 
ves 15 kartą

Svazilando karalius Msvatis III iš-
sirinko 15-tą nuotaką. Paskutinysis 
absoliutus Afrikos monarchas tuok-
sis su 18-mete Sindisva Dlamini. Mo-
kyklą baigianti mergina šiais me-
tais dalyvavo vietos grožio konkur-
se. Karalius savo sužadėtinę pristatė 
per specialią ceremoniją. Prieš tai ji 
tris kartus apnuogintomis krūtimis 
ir raudonų plunksnų galvos apdan-
galu šoko karaliui ir jo svečiams tra-
diciniame festivalyje. 45 metų mo-
narchas jau turi 14 žmonų. Tarp Pie-
tų Afrikos ir Mozambiko esantį Sva-
zilandą Msvatis III valdo nuo 1986 
m. 1,2 mln. jo šalies gyventojų gy-
vena didžiuliame skurde. ŽIV užsi-
krėtusiųjų procentas čia yra vienas 
didžiausių pasaulyje, o pats Msva-
tis III maudosi prabangoje. Jam pri-
klauso keleri rūmai, brangūs limuzi-
nai, asmeninis jo turtas vertinamas 
100 mln. JAV dolerių.

Cheminis ginklas 
Baltijos jūroje

Po Antrojo pasaulinio karo Bal-
tijos jūroje nuskandintas cheminis 
ginklas sukelia žuvų ligas ir mutaci-
jas, pareiškė Lenkijos mokslų akade-
mijos Okeanologijos instituto ben-
dradarbis Jacekas Beldovskis. „Mes 
tiriame cheminių medžiagų povei-
kį žuvims, kurios plaukioja šių me-
džiagų palaidojimo vietose. Jose žu-
vys serga daugiau nei kituose Balti-
jos jūros rajonuose. Aptikti ir gene-
tiniai pokyčiai“, – teigia mokslinin-
kas. 1945 m. pasibaigus karui Bal-
tijos jūroje buvo palaidota apie 50 
tūkst. tonų cheminio ginklo atsar-
gų. Didžiausias arsenalas buvo iš-
mestas netoli Gotlando ir Bornhol-
mo salų. 2013 m. vasarą cheminio 
ginklo pėdsakų aptikta ir Gdans-
ko įlankoje – apie 8 tūkst. bombų ir 
sviedinių. Dugnas šalia šių objektų 
yra labai užterštas. J.Beldovskio žo-
džiais, žuvies šiose vietose gaudyti 
nerekomenduojama, tačiau kol kas 
uždrausta žvejoti tik dugniniais tink- 
lais. Didžiausia Baltijos jūroje palai-
doto cheminio ginklo dalis – ipritas. 
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Rugpjūtį Šventojoje vykęs kasmetinis Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos literatų seminaras sukvietė itin gausų kurian-

čiųjų būrį. Ketvirtadalis atvykusiųjų seminare dalyvavo pirmą 
kartą. Malonu, kad tarp jų buvo tikrai gabių žmonių.

Šių metų savarankiškos kūrybos tema buvo ugnis. Ši stichi-
ja turi labai daug niuansų, daug atmainų ir kuriančiam žmo-
gui teikia begalę galimybių, įvairių temos sprendimo variantų.

Kadangi susirinko dauguma rašančių poeziją, o tik keletas 
prozą, tai ir didžiausias pagrindinės užduoties derlius – eilė-
raščiai. Bet esama ir visai sėkmingai parašytos prozos. Ne vie-
nas seminaro dalyvis sugebėjo savitai pažvelgti į temą, sukurti 
ką nors tarmiškai, savo kūriniui paieškoti originalesnės formos. 
Tai, be abejo, džiugina ir rodo, kad yra į ką lygiuotis silpnesnių 
kūrinėlių autoriams.

Pateikiame skaitytojams Šventosios seminaro dalyvių kūri-
nius ugnies tema.

Ugnis. Ji turi daug vardų, spalvų ir galių

Vakaras
Vakaras. Prieš ugnį atsisėdus
galvą delnuose panardinu.
Milijonai motinų sėdėjo
šitaip. Priešais ugnį. Ir šiukštu
dar ko nors iš motinos norėti.
Tegu sėdi šitaip. Tegu sėdi. 

Rasa STANKEVIČIENĖ

Vis noriu
Aš jaučiuosi taip – kaip eidamas, vis eidamas, 
kaip keliaudamas į kalną žiburio parnešti,
nuo gūdžios senovės šimtmečiais gyvendamas
ir patenkintas, galėdamas išvysti naštą,
kurią pats per išdykystę užsikroviau
ir ją nešti noriu noriu noriu.

Sunkiai aš keliauju, prakaitu aplietas, 
klupdamas, vos matomas tamsoje siluetas.
Jau taip aš einu ne metai, daug jau metų
vis pamesdamas ir rasdamas monetą.
Jas visas aukoju labdarai, bičiuliams.
Taip, kaip man bičiuliai labdarą pasiūlė.

Tik galvoju retsykiais – bereikšmis mano kelias,
ir kančia, ir laimė, ir viltis bedalė.
Bet vis noriu, bet vis noriu
ž i b u r į parnešti!
(Jei paliegusį kur rasite – meldžiu – užkasti.)

Vladas DANUSAS

Ugnies litanija 
Kilnioji ugnie, uždeganti jausmus krūtinėje,
Meilės ugnie, deganti jaunuolio širdyje, 
Biblijos ugnie, deginanti erškėtrožių krūmą, 
Tikėjimo ugnie, liepsnojanti aukure,
Pasiaukojimo ugnie, prie olos prirakinusi Prometėją,
Jaukumo ugnie, degančioje žvakėje, 
Bausmės ugnie, žaibo liepsnoje,
Tamsos ugnie, raganas deginanti ant laužo,
Kančios ugnie, po pragaro smalos puodu,
Mokslo ugnie, degusi Bruno širdyje, 
Nusikaltimo ugnie, sudeginusi Pirčiupio kaimą,
Šviesos ugnie, dangaus Saulėje,
Siaubo ugnie, atominės bombos sprogime,
Dosnumo ugnie, patiekusi garuojantį duonos kepalą,
Puikybės ugnie, šventiniame fejerverke,
Kilnumo ugnie, liepsnojančioje Danko širdyje,
Švietėjiška ugnie, stalinės lempos šviesoje, 
Linksmybės ugnie, Joninių laužuose,
Keršto ugnie, mokslo knygų lauže,
Neapykantos ugnie, aptemdanti protą.
Ugnie, uždek norą mylėti artimą savo,
Aplenk mūsų namus savo visa galinčia naikinimo jėga,
Garbinu tave, šlovinu tave, dabar ir per amžius...

Janina Birutė KERŠINSKIENĖ

Kaimo kapinaitėse
graudulinga tyla.
Vienišos pėdos
pradingsta rūke.
Ant apsnigto kapo 
ugniaspalviai žiedai
it sustingę kraujo lašai.
Dar tebetvyro

***
Tu uždegei mane kaip laužą,
Lyg vėliavą iškėlei.
Tau nesvarbu,
Kad aš luoša, baikšti
Kalnų gazelė.
Tu dovanojai savo pergalę
Ir pasakei:
Įmanoma!

O aš klupau, nykau,
Vėl kėliausi, 
Ir net sapne šnibždėjau:
Kad tik paliesčiau…
Paliesčiau –
Gyvenimą. 

Angelė KIELIENĖ 

Liepsnoja saulė kruvina ugnim.
Liepsnoja širdys netekčių verpetuos.
Liepsnoja žuvusiųjų atmintim
Uždegtos gelsvo vaško žvakės.

Liepsnoj sudegti nebaisu – 
Baisiu degėsiu smilkstančiu pavirsti.
Gyva išlieka karžygių dvasia –
Gyvena nugalėję mirtį.

apraudota gėla.
Šiurpus nerimas
kaip žarija
širdį nutvilkina:
artėja mano valanda.
Blyksi žvakių liepsnelės, 
nušviesdamos kelią
į amžinybę,

Miškas. Naktis
Miškas. Naktis. Nerama.
Žiburys. Šviesa. Viltis.
Namas. Priekrosnis. Širdis.
Duona. Pienas. Namuma. 
Ir rimtis. Rimtis. Rimtis. 

Vaidotas SAUKA

Dar ne metas... 
skaidrina sielą,
ramina:
dar sukasi
būties ratas,
dar ne metas, 
dar ne metas...

Marija 
KRAIPAVIČIŪTĖ

Atmintis
Medininkų gynėjų žūčiai atminti

Kai kardas skelia ugnį kovoje,
Kai širdys pergalės viltim liepsnoja,
Didvyriai eina mirti. Jų dvasia
Į kovą veda tūkstančius herojų.

Danutė KULIAVIENĖ

(tęsinys kitame numeryje)
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Paulina ŽEMGULyTĖ

Aldonos Milieškienės nuotr.

Onutė Prialgauskienė jaunesniuosius bičiulius Angelę Kielienę ir Vaidotą Sauką į gyvenimą ragino žvelgti su 
šypsena.

Rasai Stankevičienei arčiausiai šir-
dies – trumpučiai eilėraščiai.

Janina Birutė Keršinskienė į semina-
rą atsivežė savo pirmąją knygelę.

Marijai Kraipavičiūtei (centre) svarbūs visi seminare išgirsti patarimai.

Vladas Danusas Ir Danutė Kuliavienė – „Šventosios universiteto“ senbuviai.

111

8 psl.2013 m. rugsėjo 26 – spalio 2 d., Nr. 38 (1157), „Bičiulystė“


