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Tarp svarbių valstybinių klausimų –  
ir negalios politika

Praėjusią savaitę mū-
sų šalyje viešėjo Švedijos 
karalius Karolis XVI Gus-
tavas ir karalienė Silvija. 
Nors tai buvo valstybinis 
vizitas ir Švedijos monar-
chai turėjo gausybę svar-
bių susitikimų, kuriuo-
se kalbėta valstybinės 
reikšmės temomis, jie ra-
do laiko ir žemiškesniems 
klausimams – vaikų lite-
ratūrai ir... negaliai. Taip 
karaliai parodė, kad šios 
temos nusipelno ne ma-
žesnio dėmesio nei šalies 
energetiniai ištekliai. 

Tolerancijos link

(nukelta į 3 psl.)

Jau 17 kartą Ukmergės 
kultūros centro Dailės 
galerijoje nušvito tradici-
nė neįgaliųjų rankdarbių 
paroda „Rudens saulutė“. 
Iš įvairiausių šalies kam-
pelių neįgalieji čia suvežė 
per 2,5 tūkst. savo dar-
belių: odos gaminių, me-
džio drožinių, paveikslų, 
papuošalų, nėrinių, mez-
ginių, praktiškų ir origi-
nalių interjero puošmenų. 
Porą savaičių ukmergiš-
kius džiugino beveik 300 
autorių rankdarbiai. 

Integracijos keliu 

(nukelta į 3 psl.)(nukelta į 5 psl.)

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Siekis gyventi oriai
Aušra Varnaitė negali kalbė-

ti, vaikščioti, bet visa kita gali: 
šypsotis, džiaugtis gyvenimu, 
būti laiminga. Giedrius Šarkaus-
kas negali įgyvendinti savo sva-
jonės tapti pilotu, nes negirdi, 
tačiau pabaigė studijas Liono 
(Prancūzija) dizaino mokyklo-
je ir dabar yra tituluojamas li-
no karaliumi, jo siuviniai iš šio 
audinio sulaukė didelio pasi-
sekimo Lietuvoje ir užsienyje. 
Kristina Dūdonytė serga cere-
briniu paralyžiumi, tačiau tai 
jai netrukdo rūpintis neįgalių-

jų reikalais, netgi kandidatuoti 
į Alytaus miesto tarybą. Mergi-
na moko anglų kalbos, neseniai 
pradėjo dirbti mini SPA centre. 

Osvaldas Žvirblis psichikos liga 
susirgo sunkiu savo gyvenimo 
laikotarpiu, po artimų žmonių 
mirties. Jis nori pakeisti požiūrį 

dens saulutė“ jau tapo neatsie-
jama šio miesto kultūrinio gyve-
nimo dalimi. O parodos pradžios 
bei kūrybingiausių dalyvių ap-
dovanojimo iškilmės – ne vieną 
dešimtį žmonių sutraukiančiais 
renginiais. Juose skamba muzi-
ka, liejasi neįgaliųjų atliekamos 
dainos, grožimasi originaliais 
parodos dalyvių kūriniais. 

Prieš 17 metų sumaniusiai 
rengti neįgaliųjų rankomis su-
kurtų dirbinių parodas Ukmer-
gės krašto žmonių su negalia są-
jungos pirmininkei Lionei Alek-
sienei norėjosi visiems parodyti, 
kokie darbštūs, sumanūs, kūry-
bingi neįgalūs žmonės, kiek daug 
iš jų galima pasimokyti. Norėjosi 
ir jiems patiems padėti ištrūkti 
iš kasdienio gyvenimo rutinos, 
pajusti kitų žmonių dėmesį, su-
laukti įvertinimo. O kad netektų 
„virti vien savo sultyse“, nutarta 
į šią parodą pakviesti neįgalius 
auksarankius ir iš kitų miestų 

„Rudens saulutėje“ – kūrybinės saviraiškos erdvė

17-oji „Rudens saulutė“ sulaukė didelio lankytojų dėmesio.

bei rajonų. L. Aleksienė prisi-
mena, kad „Rudens saulute“ pa-
vadintam renginiui buvo numa-
tyta 5-erių metų ateitis.

Pirmasis neįgaliųjų darbų 
pristatymas truko 3 dienas. Jo 
eksponatai nesunkiai sutilpo 
vienoje Kultūros centro salėje. 

Švedijos karalienė Silvija ir karalius Karolis XVI Gustavas bendravo su Lietu-
vos neįgaliaisiais.

į psichikos ligomis sergančiuo-
sius, todėl savanoriauja Vilniaus 
psichikos sveikatos centre. Taip 
pat kuria paveikslus iš šiaudų 
ir tikisi pelnyti tautodailinin-
ko vardą. Tai – tik keletas Šve-
dijos instituto ir Lietuvos neį-
galiųjų forumo surengtos par-
odos „AccessAbility“ herojų. 
Šie žmonės kalba apie tai, kad 
negalia neturi trukdyti gyventi 
oriai, dalyvauti visuomenės gy-
venime, būti jos dalimi.

Atkreipė dėmesį į 
negalios politiką 

Viena iš parodos organiza-
torių Švedijos instituto Stok-
holme projektų vadovė Sylvija 
Augustinson sako, kad švedų 
dažnai klausinėjama apie neį-
galiųjų gyvenimo kokybę, apie 
negalios politiką. Ypač didelio 
susidomėjimo sulaukia įstaty-
mas, numatantis neįgaliesiems 
teisę į asmeninio asistento pas-
laugas. 1994 metais priimtas 
teisės aktas atvėrė galimybę 
neįgaliesiems būti savarankiš-
kiems. Priėmus šį įstatymą dau-
gelis žmonių su intelekto nega-
lia gali likti savo namuose, o tu-
rintieji fizinę negalią – keliauti 
ir dirbti, nepaisant turimos ne-
galios. Siekiant didesnio dialo-
go su kitomis šalimis ir pokyčių 
šioje srityje nuspręsta surengti 
po pasaulį keliaujančią parodą 
„AccessAbility“. 

Tačiau žinia apie gražią neįga-
liųjų dirbinių parodą netruko 
pasklisti – į ukmergiškių kvie-
timą dalyvauti šiame rengi-
nyje atsiliepdavo vis daugiau 
neįgaliųjų organizacijų, šiuos 
žmones globojančių įstaigų. 

Žinia apie parodą netruko 
pasklisti 

Ukmergės krašto žmonių su 
negalia sąjungos rengiama „Ru-

Pasak „Sodros“ direktoriaus 
pavaduotojo Ježio Miskio, „Sod-
ra“ – daug darbuotojų turinti įs-
taiga ir nemažai darbo vietų ga-
li pasiūlytos žmonėm su negalia. 
Iš 3500 „Sodros“ darbuotojų 5 
proc. turi vienokį ar kitokį neįga-
lumą. Neseniai į darbą buvo pri-
imtas specialių poreikių turintis 
informacinių technologijų speci-
alistas. Dauguma įstaigos pasta-
tų pritaikyta žmonėms rateliuose. 
„Sodros“ darbuotojai nusiteikę ge-
ranoriškai padėti, suteikti visą in-
formaciją, kai kuriais atvejais – net 
pritaikyti darbo vietą. Šiuo metu 
„Sodra“ ieško apie 20 darbuotojų, 
daugiausia – Vilniuje ir Klaipėdoje. 

Valstybinėm įstaigom reikia 
įvairių specialistų. Tai ne tik vals-
tybės karjeros tarnautojai, bet ir 
dirbantys pagal darbo sutartis, 
ir statutiniai darbuotojai ir pan. 
Valstybės tarnybos departamen-
to Atrankų skyriaus vedėjas Arvy-
das Kazlauskas pristatė procedū-
ras, ką reikia padaryti norint įsi-
darbinti valstybės tarnyboje: bū-
tina išsilaikyti bendrųjų gebėjimų 
testą, kandidatuojant į konkrečią 
darbo vietą laukia pokalbis įstai-
goje. Žinoma, tai nereiškia, kad 
valstybinėse įstaigose gali dirbti 
kiekvienas. Būtina atitikti tam tik-
rus reikalavimus: turėti prašomą 
išsilavinimą, gali būti reikalauja-
ma patirties, mokėti vieną ar kitą 
kalbą. Tačiau negalia neturi tapti 
kliūtimi įsidarbinti. 

Valstybės 
tarnyba 

neįgaliesiems 
taip pat 
gali būti 

prieinama 
„Sodra“ pakvietė neįga-
liuosius į susitikimą, ku-
riame pristatė neįgalių-
jų galimybes dirbti vals-
tybės institucijose. 

Aktualijos



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Nelegali migracija, t. y. gyventojų kilnojimasis – jokia nau-
jiena pasaulyje. Tačiau tai, kas vyko ir vyksta per pasta-

ruosius mėnesius, jau nebe naujiena, o tragedija. Dešimtys 
tūkstančių gyventojų iš Afrikos ir Artimųjų Rytų į pavojin-
gą kelionę Europon ginė grėsmės gyvybei – karai Sirijoje, 
Irake, Eritrėjoje ir kitur. Yrėsi jie Viduržemio jūra laivais ir 
laiveliais, mokėjo didžiulius pinigus verteivoms. Šimtai mig-
rantų nepasiekė kranto. Paskendo net jauni vyrai ir moterys, 
nemokėję nei plaukti, nei laikytis vandens paviršiuje. Ką be-
kalbėti apie senelius, vaikus, neįgaliuosius. Laimingieji už-
plūdo Turkiją, Graikiją, Italiją, o paskui – vis gilyn į žemyną.

Gėdingos migracijos naštą ne kartą patyrė ir Lietuva. 
1939 m. pavasarį buvome priversti atiduoti nacistinei Vo-
kietijai Klaipėdos kraštą. Daugiau kaip 12 tūkst. lietuvių, 
žydų per trumpą laiką privalėjo palikti pajūrio žemę, uos-
tamiestį, užleisti savo būstus, suklestėjusias įmones, uos-
tą naujiems šeimininkams.

Išvytieji buvo kupini nerimo: kas prieš akis senojoje Tė-
vynėje? O jų laukė. Kauno geležinkelio stotyje visą parą bu-
dėjo medikės-gailestingosios seserys, skautai. Jie dalijo mais-
tą, pinigus. Didokos atstumtųjų grupės susibūrę Kretingoje, 
Tauragėje, Telšiuose, Plungėje ir kitose vietovėse, savivaldy-
bių, altruistų lėšomis buvo maitinami, kai kurie gavo darbą. 
Susikūrusio Klaipėdos krašto nukentėjusiems šelpti komi-
teto prašymu gyventojai nelaimėlių reikalams paaukojo 84 
tūkst. litų, jų apgyvendinimu, įdarbinimu rūpinosi valstybė.

Po pusmečio prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Pra-
džia – Vokietija užpuolė Lenkiją. Kai kurių sumuštų lenkų 
karinių dalinių likučiai patraukė į Lietuvą. Masiškai bėgo 
ir civiliai gyventojai, ypač žydai. Iš ten į savo protėvių že-
mę atvyko nemažai lietuvių. 1939 m. spalio mėn. Lietuvo-
je apsistojo 28 tūkst. pabėgėlių ir 15 tūkst. karių. Jiems iš 
dalies padėjo lenkų, žydų labdaros organizacijos, senieji 
vietiniai jų tautybių gyventojai. Tačiau pagrindinė našta 
rūpintis priverstiniais svečiais teko lietuviams. Ėmė veik-
ti dešimtys maitinimo punktų, bendrabučių, vien tik Rau-
donasis Kryžius migrantams skyrė 100 tūkst. 

Po kelerių metų, labiausiai 1944-aisiais, lietuviams pa-
tiems teko bėgti nuo artėjančių bolševikinių galimų repre-
sijų ir ieškoti prieglobsčio Vokietijoje. Apie 60 tūkst. mūsų 
tėvynainių priglaudė karinės amerikiečių, anglų, prancū-
zų zonos, privatūs asmenys. Jiems padėjo Raudonojo Kry-
žiaus organizacijos, Bendrasis Amerikos lietuvių fondas 
(BALF‘as), įvairūs rėmėjai.

Praėjus 7 dešimtmečiams, Lietuva vėl turi prisimin-
ti pabėgėlių negandas. Pagal Europos Sąjungos (ES) Ko-
misijos kvotą mes privalome įsileisti bei apgyvendinti per 
1100 atvykėlių. Niekam nerūpi, ar turime daug galimybių 
juos įkurdinti, kieno lėšomis? 

Kaip atskirti, kuris yra karo pabėgėlis, o kuris ekono-
minis, ieškantis dyko gyvenimo. Dėl kalbos barjero (iš kur 
imti tiek arabų kalbos vertėjų ir mokytojų) bus sunku su-
rasti darbą pagal jų išprusimą. O kaip su mokyklomis, integ-
racija, ypač senelių ir neįgaliųjų, socialinėmis išmokomis?

Migracijos ekspertai sako, jog nustatytos pabėgėlių 
kvotos nieko nesprendžia. Jos gali dvigubėti, trigubėti, nes 
bėgliai pagal tų kraštų paprotinę teisę galės atsivežti arti-
mus giminaičius. 

ES institucijoms priekaištaujama, kad prabusta per vė-
lai. Anksčiau derėjo nustatyti nelegalius žmonių gabenimo 
maršrutus ir būdus, numatyti neteisėtos migracijos priežas-
tis, visais įmanomais veiksmais užtverti kelią nelegalams, 
nes daugelis ES valstybių iki kaklo turi savų socialinių prob-
lemų. Pavyzdžiui, Lietuvoje net 30 tūkst. šeimų laukia socia-
linio būsto, stokojame benamių maitinimo punktų, biudže-
te mažokai pinigų neįgaliųjų reabilitacijai, integracijai ir t.t.

Žinomas visuomenės veikėjas Jonas Šliūpas, atvykęs į 
Ameriką, taip kalbėjo: „Vargai atskyrė mus nuo Tėvynės, bet 
visi tą Tėvynę širdyje ir jausmuose nešiojame.“ Gal pasibai-
gus karams gimtinėje, atvykėliams prabus meilė savo kraš-
tui ir jie panorės grįžti, kur gimė, augo, kur sava religija, kal-
ba bei papročiai. Duona visuomet skanesnė savoje šalyje. 

Duonos – į svetimą šalį

Apie tai,
kas

jaudina
Tauragė: „Rudenėlio“ šventė neįgaliųjų 

draugijoje Tauragės rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkas 
Kęstutis Petkus su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalija-
si rudeninės šventės įspū-
džiais. 

Tauragės rajono neįga-
liųjų draugija vėl sukvietė 
neįgaliuosius į jau tradi-
cine tapusia „Rudenėlio“ 
šventę. Neįgalieji, nešini 
rudeninio derliaus gėry-
bėmis, skubėjo į draugi-
ją linksmai praleisti laiko, 
pabendrauti, pasidalinti 
rūpesčiais ir džiaugsmais, 
pasigirti savo užaugin-
tu derliumi. Su gausiomis 

Telšiai: Šiltų sveikinimų 
pagyvenusiems diena

Šventės dalyviai smagiai pasilinksmino.

dovanomis į šventę atvyko 
Seimo narys Darius Pet-
rošius ir Tauragės rajono 
mero pavaduotoja Aušri-
nė Norkienė. 

Atvykstančius dalyvius 
ir svečius su trankia muzi-
ka ir dainomis pasitiko ir 
visos šventės metu links-
mino Neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Svaja“, vado-
vaujamas Almuto Šilerio. 

Šventę pradėjo ir į 
šventę susirinkusiuosius 
narius eilėraščiu apie ru-
denį pasveikino Neįgalių-

Bendrija paminėjo gimtadienį 

Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija paminėjo gimtadienį.

 Telšių rajono neįgalių-
jų draugijos narė Danutė 
Šeržentienė su „Bičiulys-
tės“ skaitytojais pasidali-
jo šiltos šventės įspūdžiais. 

Toks tylus, nešaltas, 
neaudringas ruduo pado-
vanojo gražią, saulėtą spa-
lio 1-ąją. Kalendoriaus la-
pelyje tai Tarptautinė pa-
gyvenusių žmonių diena 
ir dar Pasaulinė muzikos 
diena. Taigi – puiki proga 
parodyti savo muzikalumą 
senoliams. Tą dieną Telšių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos ansamblis, vadovauja-
mas Janinos Fabijonavičie-
nės, buvo pakviestas į Tel-
šių rajono senelių globos 
namus. O čia, pasirodo, su 
programa atvyko ir Ryškė-
nų kultūros namų ansam-
bliukas „Ryškučiai“, ir an-
samblis „Unoravi“. O prie 
močiučių ir senelių pasvei-
kinimų labai tiko šiltas ir 
švelnus vaikų – pradinu-
kų ir darželinukų – daina-
vimas su palingavimais, 
pašokimais. 

Į šventinę programą 
buvo įtrauktos ir pamo-
kėlės. Kas norėjo, da-
lyvavo maisto paveldo 
grupėje, kiti mokėsi vil-
nos vėlimo darbelių, po-
pieraus karpinių, o kam 
rūpėjo, galėjo pabendrau-
ti su psichologu. Visi vie-
nai valandai pasirinkome 
sau įdomią veiklą. Po šių 
pamokėlių ir pakviestieji 

ansambliai savo dainomis 
pasibeldė į senjorų šir-
dis. Prie žinomų dainelių 
prisijungė ir klausytojai. 
O kai „Unoravi“ pradėjo 
groti, tai abejingų neliko, 
visi pradėjo šokti. Dėl to 
„kaltos“ buvo globos na-
mų direktorė Genovai-
tė Šliogerienė bei Soci-
alinės paramos ir rūpy-
bos skyriaus vedėja Len-

dra Bukauskienė – joms 
paraginus pradėjo suk-
tis rateliai. Negalėjo lik-
ti nepastebėtas tų jaunų 
darbuotojų nesuvaidin-
tas nuoširdumas. Jos su 
senoliais bendravo visai 
ne tarnybiškai, o kaip su 
savo artimaisiais. 

Labiausiai  įsiminė 
vienos močiutės ištarti 
žodžiai: „Mums čia labai 
gera gyventi, aš taip dar 
negyvenau, mes čia esa-
me laimingi.“ Laimės ir 
sveikatos linkėjo visi, ne-
jutome, kaip greitai pra-
bėgo tos šiltos, šventiš-
kos valandos. O tie, ku-
riems sveikata neleido 
nusileisti į kiemelį, žiūrė-
jo pro langus ir džiaugs-
mingai plojo.

Atsisveikinant L. Bu-
kauskienė pasakė, kad 
šventė tęsis visą spalio 
mėnesį, senoliai dar su-
lauks įvairių gražių staig-
menų. 

 Lietuvos neįgaliųjų ir 
pensininkų bendrijos Tel-
šiuose prezidentas Anta-
nas Grigalis su „Bičiulys-
tės“ skaitytojais pasidalijo 
šventės įspūdžiais. 

Lietuvos neįgaliųjų ir 
pensininkų bendrija at-
šventė 3 metų gimtadie-
nį. Žemaičių dramos teat-
ro salėje vykusiame ren-
ginyje dalyvavo ir narius 
su bendrijos gimtadie-
niu sveikino Telšių rajo-
no administracijos direk-
torius Saulius Urbonas, 
Telšių miesto seniūnas 
Kazimieras Lesčiauskas, 
kandidatai į rajono savi-
valdybės merus Jolanta 
Rupeikienė ir Almantas 
Lukavičius. Telšių rajo-
no neįgaliųjų draugijos 
pirmininkui Kęstučiui 
Kupsčiui buvo įteiktas 
padėkos raštas už drau-
gišką bendradarbiavimą. 

Mus linksmino Telšių ra-
jono neįgaliųjų draugi-
jos mišrus vokalinis an-
samblis ,,Žemaitija“, va-
dovaujamas Daivos Lin-

gienės. Jai taip pat įteik-
tas padėkos raštas. Po 
linksmosios dalies apdo-
vanota ir su gražiu jubi-
liejumi pasveikinta Vida 

Šakalienė. Oficialią dalį 
baigę nuvykome į ben-
drijos patalpas sušilti ir 
pabendrauti prie kavos, 
arbatos puodelio.

jų draugijos tarybos na-
rė, renginių vedėja Danu-
tė Norgailienė, šių eilučių 
autorius ir svečiai. Linkėta 
visiems geros nuotaikos, 
būti aktyviems, nesušalti, 
nepasiduoti ligoms ir ne-
gandoms. 

Pasistiprinę prie gau-
saus suneštinio vaišių sta-
lo žaidėme įvairius žaidi-
mus, žiūrėjome meno te-
rapijos būrelio sukurtą im-
provizaciją „Grybų karas“ 
dar ilgai skambėjo dainos, 
eilėraščiai apie rudenį.

Rudeniškai pasipuošusi Da-
nutė Tribičienė.
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Pasak Švedijos instituto 
Tarpkultūrinio dialogo sky-
riaus vadovo Henriko Selino, 
nors parodos tikslas – kalbėti 
apie negalios politiką, jos dėme-
sio centre – žmonių portretai. Jie 
turi negalią, tačiau gyvena oriai, 
įdomiai, prasmingai. Švediškoje 
parodos dalyje (ji iki Lietuvos 
neatkeliavo) pasakojamos 14 
Marcuso Marcetiko nufotogra-
fuotų žmonių istorijos, mūsų ša-
lyje ją papildė 7 Dariaus Chmie-
liausko neįgaliųjų portretai. 

„Žvelgiam į 21 asmenybę, ku-
ri gyvena savo unikalų gyveni-
mą, turi savo poreikius, savo in-
teresus“, – sako H. Selinas. Par-
odos atidaryme sveikinimo kal-
bą tarusi Švedijos karalienė Sil-
vija taip pat pabrėžė: „Kiekvieno 
žmogaus aplinkybės, poreikiai, 
situacija yra kitokie, kiekvieno 
istorija yra unikali ir kiekvienas 
turi tokias pat teises, kaip ir kiti, 
į orų gyvenimą nepriklausomai 
nuo negalios.“ Karalienė Silvija 
priminė, kad užaugo Brazilijoje, 
San Paule, ir ten jai teko maty-
ti, jog ne visų žmonių galimybės 
yra vienodos: ne visi gali dalyvau-
ti visuomenės gyvenime, lankyti 
mokyklą. Švedijoje gyvena 1 mln. 
800 tūkst. neįgalių žmonių. Jų ga-
limybės kur kas didesnės dėl šios 
šalies socialinės politikos. 

Dar yra kur stengtis 
H. Selinas sako, kad pasaulis 

domisi Švedijos pasiekimais ge-

rovės srityje ne todėl, kad ši šalis 
kažkuo geresnė, bet todėl, kad joje 
nuosekliai siekiama pažangos. Si-
tuacija Švedijoje ne visą laiką bu-
vo tokia, kokia yra šiuo metu. Kad 
įvyktų teigiami pokyčiai, daug įta-
kos turėjo ir stiprus neįgaliųjų or-
ganizacijų balsas. Pavyzdžiui, ne-
vyriausybinės organizacijos 3 me-
tus kiekvieną savaitę protestuoda-
vo prie Vyriausybės būstinės, kol 
aplinkos neprieinamumas buvo 
įstatymiškai pripažintas kaip vie-
na iš diskriminacijos formų. 

Vis dėlto ir Švedijoje ne vis-
kas tobula: „Mūsų šalyje vis dar 
egzistuoja tam tikros neigiamos 
nuostatos neįgaliųjų atžvilgiu, 
diskriminacija, ir tai turime keis-
ti“, – sako H. Selinas. Kad daug 
galima nuveikti siekiant oraus 
neįgaliųjų gyvenimo tiek Lietu-
voje, tiek Švedijoje, savo kalboje 
pabrėžė ir karalienė Silvija. 

Apie savo patirtį papasako-
jo iš Švedijos atvykęs Laurent-
sio Petersonas. Didelė jo vai-
kystės dalis prabėgo Rumuni-
joje, vaikų globos namuose, nes 
gimė su nesusiformavusiomis 
kojomis. Tačiau tikras gyveni-
mas prasidėjo tik tada, kai bū-
damas 11 metų buvo įvaikintas 
ir apsigyveno Švedijoje. Čia iš-
sipildė visos svajonės – laimėjo 
3 aukso medalius parolimpinė-
se žaidynėse, parašė knygą apie 
savo gyvenimą, filmavosi filme, 
dirba modeliu, jo dienos kupi-
nos įvykių ir veiklos. Laurents-
io sako, kad gyvendamas Švedi-

joje jis pasiekė labai daug savo 
tikslų, todėl jam svarbu pasako-
ti savo istoriją. Vis dėlto, pasak 
vyriškio, žiniasklaidos priemo-
nės ir kultūra Švedijoje nėra la-
bai prieinamos neįgaliesiems – 
jų beveik nesimato televizijoje 
ar scenoje, todėl Laurentsio no-
ri tai pakeisti. 

S. Augustinson atkreipia dė-
mesį, kad Lietuvoje vis dar daug 
žmonių gyvena įstaigose. „Jie ten 
praleidžia visą savo gyvenimą ir 
net nežino apie savo šeimas“, – 
sako moteris. S. Augustinson 
pasakoja, kad Švedijoje taip pat 
yra įstaigų neįgaliesiems, tačiau 
jie turi daug galimybių pasirink-
ti, kurs gyvens. Globos įstaigos 
mažos, jose gyvena po 5 (dau-
giausia 10 žmonių), nenutrūks-
ta jų bendravimas su šeimomis. 
Priėmus įstatymą dėl asmeninio 
asistento pagalbos ir numačius 
tam valstybės finansavimą, ne-
įgaliesiems atsirado galimybės 
gyventi savo aplinkoje. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabedins-
kienė, sveikindama parodos da-
lyvius, pabrėžė, kad mūsų šalyje 
taip pat siekiama užtikrinti pa-
garbą žmogaus teisėms, orumui. 
Švedija – ta šalis, kurios pavyz-
džiu galėtume sekti.

Aurelija BABinskienė 
Igno Stanio nuotr. 

Kai kuriose Europos šaly-
se įvestos neįgaliųjų įdarbini-
mo kvotos. Biudžetinėse įstai-
gose šie reikalavimai gali būti 
dar griežtesni. Deja, toks įsta-
tymas Lietuvoje neveikia. Pasak 
A. Kazlausko, pas mus apskri-
tai dar per mažai kalbama apie 
neįgaliųjų įdarbinimą ir dar la-
bai nedaug jų dirba valstybinė-
se įstaigose. 

Teresa Spridovič juda ne-
įgaliojo vežimėliu. Ji pasakoja 
prieš porą metų išlaikiusi ben-
drųjų gebėjimų testą ir nori įsi-
darbinti valstybės tarnyboje. 
Apskaitininko išsilavinimą tu-
rinti moteris sako sekanti dar-
bo pasiūlymus, tačiau ne kartą 
buvo taip, kad atvažiavus prie 
įstaigos pamato, kad pastatas 
nepritaikytas. Kai kada būna 
įrengtas įvažiavimas, bet viduje 
nėra lifto. „Darbuotojai būna ge-
ranoriški, siūlo užnešti laiptais, 
bet negi kiekvieną dieną mane 

nešios, – sako vilties rasti darbą 
valstybinėje įstaigoje nepraran-
danti moteris, – tada darbo skel-
bime reikia parašyti, kad žmonės 
vežimėlyje nesikreiptų ir negaiš-
tų be reikalo laiko, jei aplinka ne-
pritaikyta.“

A. Kazlauskas apgailestavo, 
kad Valstybės tarnybos departa-
mentas taip pat nepritaikytas – 
įrengtas tik įvažiavimas į pasta-
tą, o į trečią aukštą, kur atliekami 
testavimai, nėra galimybės pa-
tekti. Valstybės tarnybos depar-
tamento atstovas pabrėžė, kad 
žmonėms neįgaliųjų vežimėliuo-
se gali būti sudarytos sąlygos tes-
tą laikyti pirmajame aukšte. Apie 
tokį pageidavimą reikia iš anksto 
informuoti. 

Asociacijos „Gyvastis“ Vil-
niaus skyriaus pirmininkė Vil-
ma Radavičienė sako, kad tai, 
ar neįgalieji dirba, ar ne, dažnai 
priklauso ir nuo paties žmogaus. 
Tie, kurie yra ilgą laiką dirbę, ir 
paūmėjus negalavimams neretai 

sugeba išsaugoti darbo vietą ar-
ba surasti naują darbą. Kiek sun-
kiau yra įsidarbinti tiems, kurie 
ilgą laiką nedirbo ar neturi tin-
kamo išsilavinimo. 

Susitikimą organizavusi Lie-
tuvos žmonių su negalia sąjun-
gos atstovė Ginta Žemaitaitytė 
paragino neįgaliuosius pasitikė-
ti savo jėgomis ir drąsiai siekti 

karjeros. Pasak jos, džiugu, kad 
neįgaliesiems siūlomi ne tik ne-
kvalifikuoti, bet ir profesionalu-
mo reikalaujantys darbai.

emilija stonkutė

Rašinių  
konkursui 

„Mano sielos 
stiprybė“

Tėviškės 
ilgesys

Aš tėviškėlės taip ilgiuosi,
Kokia ji buvo man brangi.
Ją net sapnuose šaukiuosi, 
Bet ji paliko taip toli. 

Gyenau ir augau gražiame Vei-
kūnų kaime Švenčionių rajone. 
Mūsų sodyba buvo vienkiemy-
je, apsupta pušynų ir kitų gra-
žių medžių. Darželyje aplink 
namą augo įvairiausios gė-
lės. Ypač daug buvo pinavijų 
ir jazminų.

Tėvelis buvo statybinin-
kas ir stalius, todėl visi pasta-
tai buvo pastatyti jo rankomis. 
Mano kambarys vasarą būda-
vo verandoje. Kai vakarais nu-
eidavau miegoti, atvėręs duris 
kvėpuodavau gėlių aromatu. 
Apimdavo toks jausmas, kad 
net sunku apsakyti. 

Su skaudančia širdimi ir 
ašaromis akyse turėjau palik-
ti tėviškę, nes mamytė mirė, o 
tėvelis paseno. Kaime nebu-
vo įmanoma gyventi. Maniau, 
mieste bus sunku, bet labai 
klydau. Čia sutikau daug gerų 
žmonių ir draugų.

Prieš trejus metus teko lan-
kytis tėviškėje. Pamačius sa-
vo tėvų sodybą krauju pasru-
vo širdis. Viskas apleista, keli 
pastatai visai sugriuvę. Pagal-
vojau, kaip paniekintas tėvelio 
atminimas. Juk čia įdėtas jo vi-
so gyvenimo triūsas ir širdis. 

Ir dabar, kada neima mie-
gas, su nostalgija prisimenu 
savo tėviškę, savo kaimą. Ir 
kaip skaudu, kad mes nemo-
kam išsaugoti tėvų palikimo, 
savo vaikytės lopšio.

stasys ČerneviČius
Kėdainiai 

Valstybės tarnyba neįgaliesiems taip pat gali būti prieinama

Neįgalieji susipažino su galimybėmis įsidarbinti valstybinėse įstaigose.

(atkelta iš 1 psl.)

Tarp svarbių valstybinių klausimų –  
ir negalios politika

(atkelta iš 1 psl.)

Švedas Laurentsio Petersonas rado bendrą kalbą su Inga Filipovič.

Parodoje AccessAbility pasakojama apie neįgaliųjų orumą.

Viena iš parodos dalyvių Irma Jokš-
tytė nemato.
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Kiekvienas žmogus savo 
negalią išgyvena savaip. 
Vieniems sekasi lengviau, 
kitiems reikia daugiau 
laiko prisitaikyti. Tačiau 
tikriausiai nė vienam ne-
svetimas noras kuo grei-
čiau grįžti į normalaus 
gyvenimo vėžes. Tai pada-
ryti gali padėti kitų žmo-
nių pasakojimai, patari-
mai, gyvenimo istorijos. 
Jas nagrinėjant galima 
atrasti įkvepiančių min-
čių, savipagalbos būdų.

Kriaušės pradėtos auginti 
prieš daugiau kaip 4 tūkst. 

metų. Tai rodo jų liekanos, rastos 
Italijos ir Šveicarijos poliniuose 
statiniuose. Manoma, jog kriau-
šės buvo sukultūrintos (dabar 
žinoma per 5 tūkst. jų veislių) 
senovės Graikijoje prieš daugiau 
kaip 3 tūkst. metų. Iš Graikijos 
kriaušės pateko į Romą, o iš ten 
į kitas Vakarų Europos šalis, kur 
labai paplito. Beje, iki XVI a. buvo 
manoma, jog galima valgyti tik 
virtas ir keptas kriaušes. 

Kriaušių cheminė sudėtis 
priklauso nuo rūšies, veislės 
ir augimo sąlygų. Tačiau visos 
jos maistiniu požiūriu vertin-
gos. Svarbu dar ir tai, jog švie-
žios kriaušės yra mažai kalorin-
gos – 100 g produkto turi nuo 
42 iki 58 kilokalorijų. Beje, toks 
pat kiekis džiovintų kriaušių tu-
ri 250 kilokalorijų!

Gydomosios savybės  
– aktyvina imunitetą, 
– normalizuoja medžiagų 

apykaitą, skydliaukės veiklą,
– mažina fizinį ir protinį nuo-

vargį, nervinę įtampą, tempe-
ratūrą,

– gerina nuotaiką (kažkiek 
gydo depresiją),

– lengvina šienligės bei kitų 
alergijos rūšių požymius (turi 
antihistamino kvercetino),

– šalina iš organizmo toksi-
nes medžiagas ir sunkiuosius 
metalus, 

– varo šlapimą, gydo pros-
tatitą,

„Aš nesitikiu, kad pasaulis suk-
sis aplink mane. Aš prisitaikysiu, 
tik suteikite tam galimybę“, – sako 
pats Džeris apie savo gyvenimą su 
negalia. Tokių kaip šio vyro isto-
rijų nemažai galime rasti ir Lietu-
voje. Ko iš jos galime pasimokyti?

Jūs – daugiau nei 
vežimėlis

Pirmiausia – neįsprausti sa-
vęs į negalios rėmus, neužsidėti 
sau etiketės „neįgalusis“ ir never-
tinti savęs pagal tai, kaip judate. 
Neįgaliojo vežimėlis yra tik prie-
monė, padedanti judėti. Asmeny-
bė – tai daug daugiau nei fiziniai 
gebėjimai. Kai bendraujate su ki-
tais žmonėmis, leiskite jiems pa-
stebėti jūsų asmenines savybes. 
Pasitikėkite savimi, šypsokitės, 
būkite komunikabilus ir įdomus 
pašnekovas, nebijokite kietiems 
priminti, kad jūs – daug daugiau 
nei neįgaliojo vežimėlis. 

Būkite savarankiški
Savarankiškumo jausmas vi-

suomet sustiprina pasitikėjimą 
savimi ir savivertę. Būdamas ne-
priklausomas nuo kitų, neįgalus 
žmogus gali nesijausti esąs ki-
toks. Labai svarbu išmokti rūpin-
tis savimi, savo aplinka, atlikti 
kasdienius darbus, kurie, tapus 
neįgaliu, iš pradžių gali pasirody-

į neįgaliojo vežimėlį atsisėdo po 
avarijos. Jis nepriklausomas, tu-
ri namą, užaugino vaikus, kurie 
prireikus vis dar kreipiasi į jį pa-
galbos. Laisvalaikį jis dažniau-
siai leidžia sportuodamas. Save 
Džeris laiko niekuo iš kitų neiš-
siskiriančiu vyru. Jis stengiasi, 
kad negalia neužgožtų kasdie-
nio gyvenimo džiaugsmo ir ne-
trukdytų siekti užsibrėžtų tiks-
lų. Džeris net dalyvavo Bostono 
maratone! Vyras savo gyvenimo 
neapibrėžia negalia. „Yra daug 
dalykų, kuriuos daryti aš galiu, ir 
daug dalykų, kurių daryti nega-
liu. Aš vairuoju, investuoju pini-
gus. Man patinka būti sveikam ir 
nepriklausomam“, – sako Džeris. 

Deja, būdamas neįgalus, Dže-
ris taip pat susiduria ir su dauge-
liu kliūčių. Labiausiai jį skaudina 
žmonių požiūris į jį ir jo negalią. 
Jis dažnai pasijaučia nuvertintas 
ar išskiriamas iš aplinkinių. 

Per 35-erius gyvenimo su ne-
galia metus Džeris taip pat ma-
tė daugybę teigiamų permainų, 
susijusių su neįgalių žmonių už-
imtumu, laisvalaikiu. Yra įkurta 
daugybė organizacijų (vienoje 
jų dirba pats Džeris – treniruoja 
neįgalius jaunus krepšininkus), 
siūlančių įvairias pramogas ne-
įgaliesiems. Tokios permainos 
Džerį džiugina labiausiai.

Visa tai gali apsaugoti nuo inks-
tų akmenligės.  

2. Virtos ir keptos kriaušės 
vartojamos nuo kosulio sergant 
bronchitu, plaučių tuberkulio-
ze, dusuliu.

3. Kriaušių nuoviras, sumai-
šytas su avižų nuoviru, tinka gy-
dant vaikų dispepsiją (dispepsi-
ja – skrandžio ar žarnų virškini-
mo sutrikimas, pasireiškiantis 
įvairiais nemaloniais pojūčiais; rė-
muo, raugulys, sunkumo jausmas 
duobutėje po krūtinkauliu; vidu-
rių pūtimas, viduriavimas, besikai-
taliojantis su vidurių užkietėjimu).

4. Kriaušių kompotą (nesal-
dytą nei cukrumi, nei medumi) 
gali vartoti sergantys cukriniu 
diabetu ir nutukimu.  

Įsidėmėtina!
a) kategoriškai nerekomen-

duojama valgyti kriaušių esant 
tuščiam skrandžiui, o tik praė-
jus 30–60 min. po valgio; 

b) suvalgius kriaušių nega-
lima gerti vandens (sukelia rė-
menį) bei valgyti sunkiai virš-
kinamo maisto (pvz., mėsos, la-
šinių). Taip pat tarpusavyje ne-
dera kriaušės ir mineralinis van-
duo (ypač šaltas);

c) nerekomenduojama val-
gyti šviežių kriaušių, kai serga-
ma tokiomis skrandžio ir žar-
nyno ligomis, kaip skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opaligė, 
gastritas; 

d) reikia vengti neprinoku-
sių kriaušių (jos turi būti prino-
kusios, tačiau be puvinių), kai 

Nors dažnai atrodo, kad 
įkvėpti gali tik daug nuveikę ar 
nepaprastus žygdarbius atlikę 
žmonės, tačiau kartais labiausiai 
padeda tie, kurie yra panašūs į 
mus pačius. Ne visi, būdami neį-
galūs, ryžtasi nardyti ar slidinė-
ti nuo kalnų, tačiau visi ryte ke-
liasi, dirba kasdienius darbus ir 
susiduria su paprastais žmogiš-
kais džiaugsmais bei rūpesčiais. 
Labai svarbu tuose įprastuose 
dalykuose pastebėti tai, kas gali 
palengvinti gyvenimą ir paska-
tinti su džiaugsmu pradėti dieną. 

Džerio istorija
Amerikietis Džeris Alredas, 

53-ejų metų keturių vaikų tėvas, 

ti neįmanomi. Jei nedrįstate dary-
ti kažko, ką gebėjote prieš nega-
lią, pabandykite įveikti tą baimę. 
Pamatysite, kaip pakils pasitikė-
jimas savimi, kai jums pavyks!

Būkite aktyvus
Iš tiesų reikia nemažų valios 

pastangų, norint nepasiduoti 
pasyviam gyvenimo būdui. Kai 
judėti sunku, gali atrodyti, kad 
kai kurios veiklos tampa neįma-
nomos. Tačiau neįgalūs sporti-
ninkai yra puikus pavyzdys, jog 
negalia netrukdo aktyviai leisti 
laisvalaikį. Jei krepšinis ar slidi-
nėjimas ne jums, galima puikiai 
praleisti laiką gamtoje su meške-
re ar tiesiog aplankyti mėgstamą 
parką. Aktyviai leiskite laisvalai-
kį, daugiau būkite gryname ore, 
susiraskite ir išbandykite pramo-
gas, pritaikytas neįgaliesiems.

Sugriaukite išankstines 
nuostatas

Jei jaučiate, jog su jumis ben-
draujantys žmonės vertina jus 

stereotipiškai, nebijokite tų ste-
reotipų sugriauti. Mandagiai pa-
sakykite, kaip jaučiatės, ką ga-
lite daryti, o kur galbūt jums 
reikalinga pagalba. Praplėski-
te aplinkinių mąstymą ir paro-
dykite, kiek iš tiesų gali neįga-
lūs žmonės. 

Prisitaikykite
Žmogus, sveikas ar su nega-

lia, turi išmokti prisitaikyti prie 
nuolat besikeičiančio pasaulio. 
Iš pradžių gali būti sunku, tačiau 
nebijokite išbandyti naujų prob-
lemų sprendimo būdų. Prisitai-
kyti – tai ne užsidaryti namuo-
se ir atsiriboti nuo aplinkinio 
pasaulio, o judėti drauge su juo.

Už jūsų kūną ir fizines ga-
limybes daug svarbiau yra nu-
siteikimas ir jūsų pačių požiū-
ris į save bei aplinką. Išdrįskite 
mokytis, bendrauti, būti akty-
vus, griaukite stereotipus ir vi-
siems įrodykite, jog esate toks 
pat žmogus kaip kiti.

Parengė Miglė Levinienė

sergama lėtiniu vidurių užkie-
tėjimu. Atsargumo dėlei visada 
reiktų nulupti odelę (joje daug 
rauginių medžiagų);

e) pagyvenusiems žmonėms 
geriausia valgyti tik minkštas ir 
sultingas kriaušes, kietas reiktų 
virti arba kepti;

f) kriaušių geriau nevalgy-
ti vakare.

Kriaušių sultys
Dar senovės Rytų gydytojai 

nustatė, jog kriaušių sultys ma-
žina nervinę į tampą, gerina nuo-
taiką, padeda virškinimui.

Sultys, džiovintų kriaušių 
nuoviras gerai malšina troškulį, 
todėl šie skysčiai gali būti skiria-
mi karščiuojantiems ir poopera-
ciniams ligoniams (kada tai da-
ryti, pasitariama su gydytoju). 
Taip pat sultys ir kriaušių nuo-
viras naudojamas viduriuojant. 
Ypač šiam reikalui tinka laukinių 
kriaušių vaisiai, nes juose yra iki 
20 % rauginių medžiagų.

Sulčių gamybai rekomenduo-
jami stambūs, sultingi, prinokę 
(bet nepernokę) vaisiai. 

Kriaušių sultys ypač vertina-
mos kaip folio rūgšties (vitami-
no B9) šaltinis. Folio rūgštis labai 
svarbi kraujodarai, todėl kriaušių 
sultys naudingos žmonėms, ser-
gantiems mažakraujyste ir kitomis 
kraujo ligomis. Be to, šiose sultyse 
yra medžiagų, stiprinančių kapi-
liarus bei pasižyminčiu antiužde-
giminiu ir antisklerotiniu poveikiu.

Kriaušių sultyse yra daugiau 
cinko negu abrikosuose, obuo-

liuose, persikuose, slyvose, juo-
duosiuose serbentuose ir kt. Cin-
kas būtinas augimui ir brendimui, 
normaliai lytinių liaukų veiklai, 
dalyvauja virškinimo procese. Jis 
yra labai svarbus imuninei siste-
mai, padeda formuotis skeletui, 
atsinaujinti ląstelėms, palaiko tin-
kamą prostatos bei vyriškų hor-
monų veiklą. Be to, sultyse yra ne-
mažai kalio druskų, kurios padeda 
iš organizmo pašalinti valgomo-
sios druskos ir vandens perteklių.

Juo stipriau ir maloniau kve-
pia kriaušės, tuo jų sultys yra 
naudingesnės, ypač sergantiems 
širdies ir plaučių ligomis.

Pastaba. Viduriuojantiems 
mažiems vaikams geriau tinka 
kriaušių kisielius arba džiovin-
tų kriaušių kompotas.

Liaudies medicinos 
receptai

Mažakraujystė. Kasdien po 
pietų suvalgomos dvi stambios 
kriaušės. Prieš tai jos nulupa-
mos, sumaigomos, įmaišomi 2 
šaukšteliai medaus. Tokio gydy-
mo tikslingumas ir trukmė apta-
riami su gydytoju.

Viduriavimas. 100 g džiovin-
tų kriaušių užpilama litru van-
dens ir 30 min. virinama. Po to 
palaukiama 2 val., nukošiama 
per dvigubą marlę (ar specialų 
sietelį) ir geriama 3 kartus per 
dieną po 1/2 stiklinės.

romualdas oGinskAs

kriaušės – mažo  
kaloringumo vaisiai

– kažkiek kovoja su bakte-
rinėmis ir virusinėmis infekci-
jomis,

– saugo kaulų audinį nuo iš-
retėjimo (osteoporozės),

– tinka vėžio profilaktikai,
– nežadina apetito (nežadina 

saldžios kriaušės, rūgščios vei-
kia priešingai),

– saugo organizmą nuo kai 
kurių neigiamų aplinkos fak-
torių,

– be to, tinka sergant plau-
čių ligomis (mažina gleivių kie-
kį, lengvina kvėpavimą; keptos 
ir virtos kriaušės gydo bronchitą 
ir tuberkuliozę [su kitomis prie-
monėmis]), II tipo cukriniu dia-
betu (vartotini kriaušių kiekiai 
aptariami su gydytoju), tulžies 
pūslės uždegimu, vidurių užkie-
tėjimu, atsiradus mažakraujys-
tei, galvos svaigimui ar skaus-
mui, miego sutrikimams, sutri-
kus širdies ritmui, kraujyje pa-
daugėjus cholesterolio, nutukus, 
esant problemų su kapiliarais, 
blogai gyjant žaizdoms.

Paaiškinimai:  
1. Kriaušės yra efektyvios 

sergant šlapimo organų uždegi-
minėmis ligomis – cistitu (šlapi-
mo pūslės gleivinės uždegimu) 
bei pielonefritu (inksto ir jo gel-
delės uždegimu). Mat kriaušės 
ne tik skatina šlapimo išsisky-
rimą, bet taip pat naikina užde-
gimą sukėlusius mikroorganiz-
mus. Kriaušėse esantis nema-
žas kiekis kalio mažina šlapimo 
rūgštingumą, todėl pagerėja šla-
pimo rūgšties druskų tirpimas. 

Ir kasdienybė 
įkvepia
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Tad užuot po 5-erių metų pa-
rodą užbaigus, ji tik įsibėgėjo – 
„Rudens saulutė“ vis populiarė-
jo, jai pateikti neįgaliųjų rank-
darbiai pradėti skaičiuoti šim-
tais. Tradicine tapusioje šieme-
tinėje dailiųjų amatų parodoje 
eksponuota apie 2,5 tūkst. be-
veik 300 neįgaliųjų sukurtų kū-
rinių, kurie vos sutilpo dviejo-
se Kultūros centro Dailės gale-
rijos salėse. 

Gerosios patirties 
sklaida

„Rudens saulutė “ – kasmet 
kintanti ir vis atsinaujinanti 
paroda. Jos dalyviais tapo ne 
tik neįgaliuosius vienijančios 
organizacijos, tačiau ir jų už-
imtumu besirūpinantys centrai, 
klubai, socialinės globos namai. 
Šiemet į šią gražią ekspoziciją 
įsiliejo Kėdainių rajono para-
plegikų asociacijos ir Vilniaus 
rajono neįgaliųjų draugijos na-
rių darbai.

Nuo pačių pirmųjų „Rudens 
saulutės“ parodų savo rankdar-
biais ją puošia Kėdainių rajono 
neįgaliųjų draugija. Šįsyk pa-
rodos lankytojų dėmesį traukė 
nuotaikingos kėdainiškių siū-
tos lėlės, ant šluotos besisupan-
ti žaisminga ragana. 

Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugija į „Rudens saulutę“ sa-
vo dirbinius atvežė jau 10 kartą. 
Pasak organizacijos pirmininkės 
Valerijos Lopetienės, draugijos 
auksarankiai stengiasi nepra-
leisti progos savo rankdarbiais 
pradžiuginti kuo daugiau žmo-
nių, patiems iš jų pasimoky-
ti. Rugsėjo pradžioje apsilankė 
„Tau, Vilniau!“ šventėje, o 9 auto-
rių dirbinius atvežė ir į „Rudens 
saulutę“. Parodos uždarymo ren-
ginyje dalyvavo ir floristikos bū-
relio vadovė – visada smalsu su-
žinoti, ką daro bičiuliai, ką būtų 
galima perteikti saviškiams. Juk 
tokios parodos – tai gerosios pa-
tirties perėmimo vieta. 

Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos rankdarbių būrelio 
„Žibutė“ narės savo dirbinius 
„Rudens saulutėje“ eksponavo 
4-tą kartą. Labiausiai moterys 
mėgsta kurti grožį skleidžian-
čius darbelius – vėrinius iš ka-
roliukų, kitokius papuošalus, pa-
veikslėlius.

6-erius metus „Žibutei“ va-

dovaujanti Nijolė Lapinskienė 
pasakojo, kad anksčiau draugi-
joje moterys pyragus kepė ir vis 
Nijolę savo būrin viliojo. Tačiau 
neįgalų vyrą slaugiusiai mote-
riai ne kažin kiek laisvesnio lai-
ko likdavę. O kai vis dėlto atėjo, 
visos drauge paniro į rankdar-
bius. Vadovė džiaugiasi, kad per 
tuos metus beveik nepasikeitė 
būrelio sudėtis – nė viena mo-
teris nenori palikti šių malonių 
susiėjimų. 

Šiemet prie „Žibutės“ prisi-
jungė Vilma Štarienė. Vadovė 
sužinojo, kad Kalnų kaime gyve-
na ne vieną amatą mokanti auk-
sarankė, susirado ją, pakvietė į 
būrelį. Mezganti (ypač dailios 
jos riešinės), nerianti, iš natū-
ralių žolynų paveikslus kurianti 
Vilma daugiausiai dirbo namuo-
se, todėl mielai sutiko prisijung-
ti prie kitų rankdarbių mėgėjų. 
Moters nebaugina, kad ketvir-
tadieniais, kai draugėn renkasi 
„Žibutės“ narės, iki Pasvalio 10 

kilometrų atstumą tenka įveik-
ti. Būryje ir smagiau, ir vienai iš 
kitos pasimokyti galima. V. Šta-
rienės rankdarbiai pateko ir į 
būrelio surengtas parodas. Ypač 
visiems patiko Motinos dienai 
skirtoji, kurioje buvo eksponuo-
jamos įvairiausiomis techniko-
mis neįgaliųjų sukurtos gėlės. 
Paroda grožėjęsi pasvaliečiai 
apgailestavo tik dėl vieno da-
lyko – kodėl šios puikios gėlės 
nekvepia...

Paveiksluose –  
svajonės ir teigiama 

energija
„Rudens saulutės“ ekspozi-

ciją papildė daugybė paveikslų. 
Tarp jų autorių – ir pradedan-
tys tapytojai, ir pripažinimo su-
laukę tautodailininkai (uteniškė 
Genovaitė Adiklienė, kupiškėnas 
Alfonsas Blažys bei kt.). 

Ukmergiškė Rima Pocienė 
tapyti pradėjo prieš porą metų. 
Drąsių potėpių moteris pramo-
ko Ukmergės meno mokykloje. 
Daug sužinojo ir studijuodama 
internete aptiktas virtualias ta-
pybos pamokas. Moteris džiau-
gėsi, kad tapydama aliejiniais 
dažais pabandžiusi mentele pa-
ryškinti kai kurias paveikslo de-
tales išgavo įdomių drobės teks-
tūros pokyčių.

R. Pocienė labai mėgsta gė-
les. Apie 100 jų rūšių augina. 
Natūralu, kad spalvingi žiedai 
vyrauja ir jos tapyboje. Ir šią 
pa rodą puošė pora akį trauku-
sių R. Pocienės tapytų gėlių pa-
veikslų. Vieną jų – raudonąsias 
aguonas – parodos organiza-
toriai įteikė „Rudens saulutės“ 
globėjui Ukmergės rajono me-
rui Rolandui Janickui. 

Paveikslų galeriją paįvairino 
ir Vilniaus krašto žmonių su ne-
galia sąjungos rengiamų daili-
ninkų plenerų darbai. Tarp jų – 
ir savitu braižu išsiskiriantis Jo-
no Bernotavičiaus paveikslas, ir 
Loretos Paulauskienės nutapyta 
svajonė. Kalnų viršukalnių rate-
liais judanti moteris pasiekti ne-
gali, tačiau į drobę perteikti įsi-
vaizduojamą reginį ji geba pui-
kiausiai.

Sakoma, kad paveikslai spin-
duliuoja juos piešusių žmonių 
energiją. Tuo įsitikino uteniš-
kės Danutės Bileišienės tapytą 
„Kelionę“ išsirinkusi kauniškė 
meno mėgėja. Tik susitikusi su 
paveikslo autore, pasikalbėjusi, 
pajutusi jos nuoširdumą ir pozi-
tyvumą reikli vertintoja nupirko 
patikusį kūrinį.

Savo darbus Ukmergėje eks-
ponavo ir porą metų Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos rengto rai-
žinių plenero dalyvės. Šakietės 
Teresės Virokaitienės, uteniškės 
Birutės Valiukienės linoraižiniai 
„Rudens saulutei“ suteikė dau-
giau įvairovės, padėjo atskleis-
ti dar vieną kūrybingumo erdvę.

Graži bendrystės  
šventė

„Rudens saulutės“ organi-
zatorė L.Aleksienė neslepia, 
kad norint surengti respubli-
kinę parodą, reikia įdėti nema-
žai triūso. Gerai, kad turi gra-
žų būrį savanorių, kurie ne tik 
paruošia ekspoziciją, bet ir bu-
di parodos metu, parduoda lan-
kytojams patikusius dirbinius. 
Tiesa, ne visus parodos ekspo-
natus galima įsigyti – tik maž-
daug prie trečdalio rankdarbių 
nurodytos jų kainos. Šiemeti-
nėje „Rudens saulutėje“ įvairių 
dirbinių parduota daugiau kaip 
už 700 eurų.

Tačiau už surinktus pinigus 
daug svarbesnis žmonių dėme-
sys, pagarba, kūrėjų įvertini-
mas. „Rudens saulutė“ – tai ir 
graži bendrystės šventė. Visada 
ją pradeda ir užbaigia muzikuo-
jantys neįgaliųjų kolektyvai, ku-
rių pasirodymą šįkart papildė 
Vilniaus neįgaliųjų dienos cen-
tro gyvojo skaitymo teatro gru-
pės pjesė „Žalias žalias obuo-
liukas“, garbių svečių padėkos. 
Kūrybingiausiems parodos au-
toriams padėkos raštus įteikė 
Seimo nariai Arūnas Dudėnas 
ir Kazys Grybauskas, Neįgaliųjų 
reikalų departamento direktorė 
Asta Kandratavičienė, Ukmergės 
rajono meras R. Janickas, Socia-
linės paramos skyriaus vedėja 
Valdonė Ginaitienė. 

Atminimo medaliais apdo-
vanoti visi „Rudens saulutės“ 
dalyviai, o Jasiuliškių socialinės 
globos namų globotinių paga-
mintos balto angelo skulptūrė-
lės įteiktos garbingiems rengi-
nio svečiams, globėjams bei rė-
mėjams.

Iki kito rudens atsisveikinę 
parodos rengėjai džiaugėsi, kad 
„Rudens saulutė“ žmonių širdy-
se skleidžia meilę menui ir pa-
garbą neįgaliųjų kūrybingumui.

Aldona MiLieškienė
Autorės nuotr.

Šiaulių Parkinsono drau-
gijos pirmininkė Zita Vai-
dilienė „Bičiulystei“ pa-
pasakojo apie rudenišką 
šventę. 

Šiaulių Parkinsono draugijos 
nariai, nešini pilnais krepšiais 
rudens gėrybių, rinkosi Šiaulių 
Socialinės paramos cent ro salė-
je. Vieni atnešė obuolių, kriau-
šių, moliūgų, kiti – apynių, puti-
no uogų, spalvingų klevo lapų, 
treti – grybų, pomidorų ir kitų 
sodo bei daržo gėrybių. Drau-
gijos moterys ruošė ir puošė 
konkursinį „Šauniausios gas-
padinės-2015“ stalą, savo iš-
radingais, gardžiais skaniais ir 
sveikais patiekalais nenusilei-
do viena kitai.

„ Š a u n i a u s i o s  ga s p a d i -
nės-2015“ konkurso komisija 
įvertino gausybę išradingai, ska-
niai, puošniai paruoštų patieka-
lų. Pirmąsias vietas skyrė V. Gal-
dikienei ir V. Šukienei, antrosios 
buvo G. Kriščiūnienė ir Z. Dildie-
nė, o trečia vieta atiteko Z. Bu-
činskienei ir R. Navakauskui. Lai-
mėjusiųjų patiekalai išsiskyrė ir 
grožiu, ir skoniu. Konkurso nu-
galėtojai buvo apdovanoti drau-
gijos padėkos raštais ir atminimo 
dovanėlėmis. Renginio metu bu-
vo sveikinami jubiliejus ir gim-
tadienius švenčiantys draugijos 
nariai. Renginio dalyvius links-
mino Šiaulių Parkinsono drau-
gijos mėgėjų teatro „Devyni žoly-
nai“ aktoriai. „Dėdė Rudenėlis“ – 
J. Šukys salėje sėdintiems drau-
gijos nariams užminė mįslių, o 
įminusiems iš didžiulio krepšio 
dovanojo įvairiausių daržovių.

Savo skambiomis dainomis 
šventės dalyvius linksmino S. Ve-
deckio vadovaujamas parkinso-
niečių ansamblis „Auksinio ru-
dens melodijos“. Renginį puošė 
ir eilėraščių skaitovės Z. Dildie-
nė, V. Šukienė ir V. Galdikienė.

Draugijos nariai ne tik vai-
šinosi rudens gėrybėmis, bet 
dainavo, linksminosi, šoko, pa-
miršę savo bėdas ir didžiulę li-
gų puokštę.

Išrinktos 
šauniausios 
gaspadinės

„Dėdė Rudenėlis“ renginio daly-
viams užminė mįslių.

(atkelta iš 1 psl.)

„Rudens saulutėje“ – kūrybinės 
saviraiškos erdvė

Loreta Paulauskienė į parodą atvežė savo nutapytą svajonę (paveikslas 
dešinėje). 

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorei Astai Kandratavičienei parodą 
aprodo jos organizatorė Lionė Aleksienė (kairėje).

Parodos dalyvės iš Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos – Vilma Štarienė 
(kairėje) ir Nijolė Lapinskienė. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.37, 7.40, 8.07, 
8.37 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – ži-
nios. 6.35, 07.35, 8.05, 8.35 – orai.  
7.05, 7.35, 9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, spalio 19 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

26 s. 10:05 Senis. N-7. 302 s. (kart.). 
11:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
11:35 Istorijos detektyvai. (kart.). 12:30 
Savaitė. (kart.). 13:30 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 
Premjera. Kaip atsiranda daiktai 6. 
6/10-1 s. 16:35 Senis. N-7. 303 s. 
17:40 Klauskite daktaro. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 
21:30 Teisė žinoti. 22:25 Trumposios 
žinios. 22:30 Lietuva gali. 22:55 Trum-
posios žinios. 23:00 Premjera. Šlovės 
dienos. N-7. 54 s. 23:50 Trumposios 
žinios. (kart.). 23:55 Vyriausiasis gin-
kluotųjų pajėgų vadas Ovaliajame ka-
binete. 1 d. Kubos raketų krizė. 00:40 
Trumposios žinios. (kart.). 00:45 Komi-
saras Reksas. N-7. 26 s. (kart.). 01:35 
Klauskite daktaro. (kart.). 02:20 Laba 
diena, Lietuva. (kart.). 04:15 Trumpo-
sios žinios. (kart.). 04:20 Teisė žinoti. 
(kart.). 05:10 Istorijos detektyvai. (kart.).

Antradienis, spalio 20 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

27 s. 10:05 Senis. N-7. 303 s. (kart.). 
11:05 Kaip atsiranda daiktai 6. 6/10-
1 s. (kart.). 11:25 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 12:20 Vyriausia-
sis ginkluotųjų pajėgų vadas Ovalia-
jame kabinete. 1 d. Kubos raketų kri-
zė. (Subtitruota, kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:20 Premjera. Kaip atsiranda daik-
tai 6. 6/10-2 s. 16:35 Senis. N-7. 304 
s. 17:40 Klauskite daktaro. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Nacio-
nalinė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Tikri vyrai. 23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Šlovės dienos. N-7. 
55 s. 00:20 Trumposios žinios. (kart.). 
00:25 Komisaras Reksas. N-7. 27 s. 
(kart.). 01:15 Trumposios žinios. (kart.). 
01:20 Klausimėlis.lt. 01:35 Klauskite 
daktaro. (kart.). 02:20 Laba diena, Lie-
tuva. (kart.). 04:15 Trumposios žinios. 
(kart.). 04:20 Tikri vyrai. (kart.). 05:05 
Emigrantai. (kart.).

Trečiadienis, spalio 21 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

28 s. 10:05 Senis. N-7. 304 s. (kart.). 
11:05 Kaip atsiranda daiktai 6. 6/10-
2 s. (kart.). 11:25 Emigrantai. (kart.). 
12:15 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:20 Premjera. Kaip atsiranda daik-
tai 6. 6/11-1 s. 16:35 Senis . N-7. 305 
s. 17:40 Klauskite daktaro. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Auksi-
nis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Klausimėlis.lt. 23:25 Trumpo-
sios žinios. 23:30 Premjera. Šlovės 
dienos. N-7. 56 s. 00:20 Trumposios 
žinios. (kart.). 00:25 Komisaras Rek-
sas. N-7. 28 s. (kart.). 01:15 Trumpo-
sios žinios. (kart.). 01:20 Mokslo eks-
presas. (kart.). 01:35 Klauskite dak-
taro. (kart.). 02:20 Laba diena, Lietu-
va. (kart.). 04:15 Trumposios žinios. 
(kart.). 04:20 Auksinis protas. (kart.). 
05:30 Klausimėlis.lt. (kart.).

Ketvirtadienis, spalio 22 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

29 s. 10:05 Senis . N-7. 305 s. (kart.). 
11:05 Kaip atsiranda daiktai 6. 6/11-
1 s. (kart.). 11:25 Gyvenimas. (kart.). 
12:20 Stilius. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:20 Premjera. Kaip atsiranda daik-
tai 6. 6/11-2 s. 16:35 Senis . N-7. 306 
s. 17:40 Klauskite daktaro. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Specialus 
tyrimas. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 

Panorama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dė-
mesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 
Premjera. Purvini žaidimai. N14. 23:10 
Trumposios žinios. 23:15 Durys atsi-
daro. 23:45 Trumposios žinios. 23:50 
Komisaras Reksas. N-7. 29 s. (kart.). 
00:40 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. (kart.). 01:35 Klauski-
te daktaro. (kart.). 02:20 Laba diena, 
Lietuva. (kart.). 04:15 Trumposios ži-
nios. (kart.). 04:20 Gyvenimas. (kart.). 
05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, spalio 23 d.
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

30 s. 10:05 Senis . N-7. 306 s. (kart.). 
11:05 Kaip atsiranda daiktai 6. 6/11-2 s. 
(kart.). 11:25 Specialus tyrimas. (kart.). 
12:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 6. 6/12-1 s. 16:35 
Senis . N-7. 307 s. 17:40 Klauskite dak-
taro. 18:30 Šiandien. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 
18:50 Duokim garo! 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Perlas“. 21:00 Muzikinis pro-
jektas „Vario audra“. 22:40 Trumposios 
žinios. 22:45 Sprogimo banga. N14. 
00:45 Trumposios žinios. 00:50 Komi-
saras Reksas. N-7. 30 s. (kart.). 01:35 
Klauskite daktaro. (kart.). 02:20 Laba 
diena, Lietuva. (kart.). 04:15 Trumpo-
sios žinios. (kart.). 04:20 Muzikinis pro-
jektas „Dainų daina“. (kart.).

Šeštadienis, spalio 24 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:50 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:45 Mažasis princas. 16 s. 08:10 
Premjera. Pasakininkas. 1 s. 08:35 
Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 2. 
2/25 s. 09:00, 09.35, 10.35, 11.35 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30, 10:30, 11:30 
Žinios. Orai. 12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Pietinių jūrų žvejai. 2 d. 
Badžau – jūrų klajūnai. (subtitruota). 
12:55 Pasaulio dokumentika. Nemato-
mos karalystės. 3 d. Miesto džiunglės. 
(subtitruota). 13:50 Šerloko Holmso 
nuotykiai. Kilmingasis viengungis. N-7. 
15:40 Mokslo ekspresas. 16:00 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:15 
Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subti-
truota). 16:45 Lietuva gali. (kart.). 17:15 
Sveikinimų koncertas. 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:40 Spor-
tas. 18:43 Orai. 18:50 Bėdų turgus. 
(Subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 Lo-
terija „Perlas“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Muzikinis 
projektas „Dainų daina“. 22:40 Trumpo-
sios žinios. 22:45 Pašėlę pirmieji metai. 
N14. (Subtitruota). 00:20 Trumposios 
žinios. 00:25 Pasaulio dokumentika. 
Pietinių jūrų žvejai. 2 d. Badžau – jūrų 
klajūnai. (subtitruota, kart.). 01:20 Pa-
saulio dokumentika. Nematomos ka-
ralystės. 3 d. Miesto džiunglės. (sub-
titruota, kart.). 02:10 Šerloko Holmso 
nuotykiai. Kilmingasis viengungis. N-7. 
(kart.). 03:55 Bėdų turgus. (Subtitruota, 
kart.). 04:40 Specialus tyrimas. (kart.). 
05:30 Durys atsidaro. (kart.).

Sekmadienis, spalio 25 d. 
06:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba. (kart.). 06:55 Stilius. (kart.). 07:40 
Šventadienio mintys. 08:05 Gimto-
ji žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 09:00 Premjera. Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 1. 8 s. 09:15 
Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 2. 
2/26 s. 09:40 Šervudo padauža Robi-
nas Hudas. 25 s. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija. (Subtitruota). 10:30 Mūsų 
gyvūnai. 10:55 Brolių Grimų pasakos. 
26 s. Apie žvejį ir jo pačią. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Bra-
zilijos laukinės gamtos įdomybės. 3 
d. Ištverti sausrą. (subtitruota). 12:55 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Pa-
saulio gamtos stebuklai. Gyvenimas 
paribyje. 2 d. Vandens pasaulio stebu-
klai. (subtitruota). 13:50 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Mis Marpl 2. N-7. 
2/1 s. Žmogžudystės vizija. 15:30 Mi-
sija: Vilnija. 16:00 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą). 16:15 Istorijos de-
tektyvai. 17:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 
Klausimėlis.lt. (kart.). 19:30 Savai-
tė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Premjera. Pavojingi 
jausmai. 13, 14 s. 21:55 Trumposios 
žinios. 22:00 Premjera. Žydroji bedu-
gnė. N14. 00:50 Trumposios žinios. 
00:55 Pasaulio dokumentika. Brazili-
jos laukinės gamtos įdomybės. 3 d. Iš-
tverti sausrą. (subtitruota, kart.). 01:50 
Pasaulio dokumentika. Pasaulio gam-
tos stebuklai. Gyvenimas paribyje. 2 
d. Vandens pasaulio stebuklai. (sub-
titruota, kart.). 02:40 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Mis Marpl 2. N-7. 2/1 
s. Žmogžudystės vizija. (kart.). 04:15 
Savaitė. (kart.). 05:05 Pavojingi jaus-
mai. 13, 14 s. (kart.).

Pirmadienis, spalio 19 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (18) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (19) (kart.). N-7. 07:55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (9) (kart.). 08:25 
Ponas Jangas (6). 08:55 Meilės sū-
kuryje (2207). 10:00 Medikai (8). N-7. 
11:00 Princas ir aš 3. Karališkas me-
daus mėnuo. S. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (10). 13:30 Simpsonai (1). 
N-7. 14:00 Simpsonai (20). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (196). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (197). N-7. 15:30 Kerštin-
ga meilė (45). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Tobula kopi-
ja (11). N-7. 20:00 Pavojingi aukštakul-
niai (8). N-7. 21:00 Moterys meluoja ge-
riau (27). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Kerštas (7). N-7. 23:30 Melas 
ir paslaptys (7). N-14. 00:30 CSI elek-
troninių nusikaltimų skyrius (7). N-14. 
01:25 Tėvynė (9). N-14. 02:30 Naujo-
kė (9). N-7. 02:55 S dalelių paslaptys 
(14). N-7. 03:25 S dalelių paslaptys 
(15). N-7. 03:55 Programos pabaiga.

Antradienis, spalio 20 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (1) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (20) (kart.). N-7. 07:55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (10) (kart.). 08:25 Mo-
terys meluoja geriau (27). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2208). 10:00 Medi-
kai (9). N-7. 11:00 Rezidentai (7). N-7. 
11:30 Rezidentai (1). N-7. 12:00 Pa-
vojingi aukštakulniai (8). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (11). 13:30 
Simpsonai (21). N-7. 14:00 Simpsonai 
(22). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (198). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (199). N-7. 
15:30 Kerštinga meilė (46). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Tobula kopija (12). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Moterys me-
luoja geriau (28). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (6). N-7. 
23:35 Nuodėmių daktaras (5). N-14. 
00:35 CSI kriminalistai (5) (kart.). N-14. 
01:30 Tėvynė (10). N-14. 02:25 Nau-
jokė (10). N-7. 02:50 S dalelių paslap-
tys (16). N-7. 03:25 S dalelių paslaptys 
(17). N-7. 03:50 Programos pabaiga.

Trečiadienis, spalio 21 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (21) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (22) (kart.). N-7. 07:55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (11) (kart.). 08:25 Mo-
terys meluoja geriau (28). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2209). 10:00 Medikai 
(10). N-7. 11:00 Rezidentai (2). N-7. 
11:30 Rezidentai (3). N-7. 12:00 Prieš 
srovę. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (12). 13:30 Simpsonai (23). N-7. 
14:00 Simpsonai (25). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (200). N-7. 15:00 Mažo-
ji nuotaka (201). N-7. 15:30 Kerštin-
ga meilė (47). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Tobula kopija 
(13). N-7. 20:00 Svogūnų Lietuva. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (29). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vikin-
gų loto. 22:30 Pasienio miestas. N-14. 
00:50 Elementaru (6). N-7. 01:40 Tė-
vynė (11). N-14. 02:40 Naujokė (11). 
N-7. 03:05 S dalelių paslaptys (18). N-7. 
03:40 Programos pabaiga.

Ketvirtadienis, spalio 22 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (24). N-7. 07:25 Simpsonai 
(25) (kart.). N-7. 07:55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (12) (kart.). 08:25 Moterys 
meluoja geriau (29). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2210). 10:00 Medikai (11). 
N-7. 11:00 Rezidentai (4). N-7. 11:30 
Rezidentai (5). N-7. 12:00 Svogūnų 
Lietuva. N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (13). 13:30 Simpsonai (26). 
N-7. 14:00 Simpsonai (27). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (202). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (203). N-7. 15:30 Kerštin-
ga meilė (48). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Tobula ko-
pija (14). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (30). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Šalutinis 
efektas . N-14. 00:35 Kaulai (6). N-14. 
01:30 Tėvynė (12). N-14. 02:40 Naujo-
kė (12). N-7. 03:05 S dalelių paslaptys 
(19). N-7. 03:35 Programos pabaiga.

Penktadienis, spalio 23 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (3). N-7. 07:25 Simpsonai 
(4). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (13) (kart.). 08:25 Moterys meluoja 
geriau (30). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2211). 10:00 Medikai (12). N-7. 11:00 
Rezidentai (6). N-7. 11:30 Rezidentai 
(7). N-7. 12:00 Farai. N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (14). 13:30 Simpso-
nai (5). N-7. 14:00 Simpsonai (6). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (204). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (205). N-7. 15:30 Kerš-

Pirmadienis, spalio 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (21). 06:55 "Agen-
tas Šunytis" (2) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (4) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (111). 
N-7. 08:50 Hankokas (kart.). N-7. 10:40 
Alvinas ir burundukai 3 (kart.). 12:25 
"Na, palauk!" (10). 12:40 "Tomo ir Dže-
rio šou" (10) (kart.). 13:05 "Agentas Šu-
nytis" (3). 13:35 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (5). 14:00 "Ponia Dila" (58). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:15 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:20 Nuo... Iki.... 21:00 "Visi vy-
rai - kiaulės..." (29). N-7. 21:30 Žinios. 
Verslas. 22:04 Sportas. 22:08 Orai. 
22:10 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Galutinis tikslas 4. N14. 23:50 
"Kortų namelis" (1). N14. 01:00 "Sekso 
magistrai" (4). N14. 02:05 "Mentalistas" 
(22). N-7. 03:00 Programos pabaiga.

Antradienis, spalio 20 d.
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (22). 06:55 "Agen-
tas Šunytis" (3) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (5) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (112). 
N-7. 08:50 Monte Karlas (kart.). N-7. 
11:00 Pėdsekys ir auksinio rakto legen-
da (kart.). 12:40 "Tomo ir Džerio šou" 
(11) (kart.). 13:05 "Agentas Šunytis" 
(4). 13:35 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(6). 14:00 "Ponia Dila" (59). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:15 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:20 Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 
"Visi vyrai - kiaulės..." (30). N-7. 21:30 
Žinios. Verslas. 22:04 Sportas. 22:08 
Orai. 22:10 VAKARO SEANSAS Ap-
suptyje 2. Tamsos teritorija. N14. 00:20 
"Kortų namelis" (2). N14. 01:25 "Sekso 
magistrai" (5). N14. 02:35 "Mentalistas" 
(23). N-7. 03:30 Programos pabaiga.

Trečiadienis, spalio 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (23). 06:55 "Agen-
tas Šunytis" (4) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (6) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (113). 
N-7. 08:50 24 valandos (kart.). N-7. 
09:55 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 11:05 
Tikras gyvenimas: "Sugrįžimas". 12:05 
Tikras gyvenimas: "Šantažistė". 13:05 
"Agentas Šunytis" (5). 13:35 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (7). 14:00 "Ponia 
Dila" (60). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:15 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:20 Su cinke-
liu. N-7. 21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." 
(31). N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 22:04 
Sportas. 22:08 Orai. 22:10 VAKARO 
SEANSAS Įkaitas. N14. 00:30 "Kortų 
namelis" (3). N14. 01:35 "Sekso ma-
gistrai" (6). N14. 02:45 "Mentalistas" 
(24). N-7. 03:40 Programos pabaiga.

Ketvirtadienis, spalio 22 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (24). 06:55 "Agen-
tas Šunytis" (5) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (7) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (114). 

N-7. 08:50 24 valandos (kart.). N-7. 
09:55 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 11:05 
Tikras gyvenimas: "Jaunystės aidas". 
12:05 Tikras gyvenimas: "Geri keti-
nimai". 13:05 "Agentas Šunytis" (6). 
13:35 "Kempiniukas Plačiakelnis" (8). 
14:00 "Ponia Dila" (61). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:15 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Valanda su 
Rūta. 21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." (32). 
N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 22:04 Spor-
tas. 22:08 Orai. 22:10 VAKARO SEAN-
SAS Terminatorius 3. Mašinų prisikė-
limas. N-7. 00:25 "Kortų namelis" (4). 
N14. 01:25 "Sekso magistrai" (7). N14. 
02:30 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
03:00 Programos pabaiga.

Penktadienis, spalio 23 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (25). 06:55 "Agen-
tas Šunytis" (6) (kart.). 07:25 "Kempiniu-
kas Plačiakelnis" (8) (kart.). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (115). N-7. 
08:50 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 
09:35 "K11: Komisarai tiria" (22). N-7. 
10:20 "K11: Komisarai tiria" (23). N-7. 
11:05 Tikras gyvenimas: "Todėl, kad my-
liu". 12:05 Tikras gyvenimas: "Niekada, 
nesakyk niekada". 13:05 "Agentas Šu-
nytis" (7). 13:35 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (9). 14:00 "Ponia Dila" (62). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:15 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 Sėkmės sala. 
N14. 22:45 Masalas. N-7. 01:10 Termi-
natorius 3. Mašinų prisikėlimas (kart.). 
N-7. 03:15 Programos pabaiga.

Šeštadienis, spalio 24 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Mažieji Tomas ir Džeris I" (12). 06:55 
"Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje" 
(23). 07:00 "Eskimų mergaitės nuotykiai 
Arktyje" (24). 07:05 "Eskimų mergaitės 
nuotykiai Arktyje" (25). 07:10 "Eskimų 
mergaitės nuotykiai Arktyje" (26). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Dora ir drau-
gai" (13). 07:45 "Keista šeimynėlė" (25). 
08:10 "Kempiniukas Plačiakelnis" (23). 
08:35 "Tomo ir Džerio šou" (12). 09:00 
"Ponas Bynas" (17). 09:30 Pingviniuko 
Lolo nuotykiai 3. 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI Pašėlę Tornberiai. 11:40 Ilgakojis 
Džekas. 13:30 Pričiupom!. N-7. 14:00 
"Gyvenimo šukės" (15). N-7. 16:00 Be-
atos virtuvė. 17:00 Lietuvos superše-
fas. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 
Monstrų viešbutis. 21:20 Eilinis Džo. Ko-
bros prisikėlimas. N-7. 23:40 Ką išdari-
nėja vyrai. 01:25 Masalas (kart.). N-7. 
03:45 Programos pabaiga.

Sekmadienis, spalio 25 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Mažieji Tomas ir Džeris I" (13). 06:55 
"Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje" (1). 
07:00 "Eskimų mergaitės nuotykiai Ark-
tyje" (2). 07:05 "Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje" (3). 07:10 "Eskimų mergai-
tės nuotykiai Arktyje" (4). 07:20 ""Nicke-
lodeon" valanda. Dora ir draugai" (14). 
07:45 "Keista šeimynėlė" (26). 08:10 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (24). 08:35 
"Tomo ir Džerio šou" (13). 09:00 Svei-
katos ABC televitrina. 09:30 Mes pačios. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Piteris Penas. 
12:10 Načas Libras. N-7. 14:00 "Gyve-
nimo šukės" (16). N-7. 16:00 Bus visko. 
17:00 Ne vienas kelyje. 17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 21:55 Tamsiau-
sia valanda. N14. 23:40 Legionas. N14. 
01:30 Ką išdarinėja vyrai (kart.). 03:15 
Programos pabaiga.

Pirmadienis, spalio 19 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
09:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (287) N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (99) 
(kart.) N-7. 12:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 14:35 "Amerikos talentai" (26). 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (100) 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18:00 Info diena. 18:25 "Mentalistas" 
(4) N-7. 19:25 "Policija ir Ko" (4) N-7. 
20:30 Labai juokinga laida. 21:00 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina. 21:30 Atlygis. 
N14. 00:00 "PREMJERA Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV" (1). N14. 01:00 "Men-
talistas" (4) (kart.) N-7. 01:55 "Prokuro-
rų patikrinimas" (100) (kart.) N-7. 03:05 
Bamba TV. S. 

Antradienis, spalio 20 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (11). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
08:15 "Policija ir Ko" (4) (kart.) N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (21) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (288) 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(100) (kart.) N-7. 12:35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14:35 "Amerikos ta-

lentai" (27). 15:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (101) N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
"Mentalistas" (5) N-7. 19:25 "Policija ir 
Ko" (5) N-7. 20:30 Išgyvenk, jei gali.  
21:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 21:30 
Bučiuok bučiuok, šauk šauk. N14. 
23:40 "PREMJERA Karo vilkai. Likvi-
datoriai IV" (2). N14. 00:40 "Mentalis-
tas" (5) (kart.) N-7. 01:35 "Prokurorų 
patikrinimas" (101) (kart.) N-7. 02:45 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, spalio 21 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (12). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
08:15 "Policija ir Ko" (5) (kart.) N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (22) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (289) 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(101) (kart.) N-7. 12:35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (28). 15:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (102) N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
"Mentalistas" (6) N-7. 19:25 "Policija ir 
Ko" (6) N-7. 20:30 Išgyvenk, jei gali.  
21:00 Farai. N14. Realybės šou 21:30 
Striptizas. N14. 23:50 "PREMJERA Ka-
ro vilkai. Likvidatoriai IV" (3). N14. 00:50 
"Mentalistas" (6) (kart.) N-7. 01:45 "Pro-
kurorų patikrinimas" (102) (kart.) N-7. 
02:55 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, spalio 22 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (13). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
08:15 "Policija ir Ko" (6) (kart.) N-7. 
09:15 Žurovas. Nekaltas. I dalis (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (290) 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(102) (kart.) N-7. 12:35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (29). 15:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (103) N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
"Mentalistas" (7) N-7. 19:25 "Policija ir 
Ko" (7) N-7. 20:30 Labai juokinga lai-
da. 21:00 Farai. N14. 21:30 Simona. 
N-7. 23:50 "PREMJERA Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV" (4). N14. 00:50 "Men-
talistas" (7) (kart.) N-7. 01:45 "Prokuro-
rų patikrinimas" (103) (kart.) N-7. 02:55 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, spalio 23 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (14). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
08:15 "Policija ir Ko" (7) (kart.) N-7. 
09:15 Žurovas. Nekaltas. II dalis (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (291) 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(103) (kart.) N-7. 12:35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14:35 "Amerikos talen-
tai" (30). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(104) N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 Labai juo-
kinga laida (kart.). 19:00 "Amerikietiš-
kos imtynės" (36). N-7. 21:00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:30 Nusidėjėliai 
ir šventieji. N14. 23:40 "Sausas įsta-
tymas. Atviras karas" (10). N14. 00:50 
"Sausas įstatymas. Atviras karas" (11). 
N14. 01:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(104) (kart.) N-7. 03:00 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, spalio 24 d. 
07:05 "Amerikos talentai" (29) 

(kart.). 08:05 "Amerikos talentai" (30) 
(kart.). 09:00 Brydės.  09:30 Apie žū-
klę.  10:00 Penktoji pavara. 11:00 Lie-
tuva - Europa. Galiūnų varžybos. 12:00 
PREMJERA Šiuolaikinė vergovė. 12:30 
Aš myliu kaimą. 13:00 Išgyvenk, jei gali 
(kart.).  13:30 Išgyvenk, jei gali (kart.).  
14:00 "Mitiajaus pasakėlės" (12). N-7. 
14:35 "Mitiajaus pasakėlės" (13). N-7. 
15:15 "Mitiajaus pasakėlės" (14). N-7. 
15:55 Muchtaro sugrįžimas N-7. 17:00 
Žurovas. 122 centimetrai. I dalis. N-7. 
18:00 "Mistinės istorijos" (23). N-7. 
19:00 Labai juokinga laida (kart.). 19:30 
Muzikinė kaukė. 22:15 MANO HERO-
JUS Mirties upė. N14. 00:25 AŠTRUS 
KINAS Vis dar žinau, ką veikei aną va-
sarą. N14. 02:25 "Mitiajaus pasakėlės" 
(12) (kart.). N-7. 02:55 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, spalio 25 d. 
07:00 Brydės (kart.).  07:30 Lietu-

va - Europa. Galiūnų varžybos (kart.). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Autopi-
lotas. 09:30 Krepšinio pasaulyje su Vi-
du Mačiuliu. 10:00 Sveikatos kodas. 
11:00 FAILAI X. Nusikaltimo vieta Oi-
lau. Trylikos griaučių paslaptis. 12:00 
"BBC dokumentika. Gamtos stebu-
klas. Našlaičiai" (2). 13:30 Sveikini-
mai. 16:00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17:00 Žurovas. 122 centimetrai. II da-
lis. N-7. 18:00 "Mistinės istorijos" (24). 
N-7. 19:00 MEILĖS ISTORIJOS Kedrų 
įlanka 5. N-7. 21:00 "PREMJERA Sos-
tų karai" (1). N14. 22:15 "PREMJERA 
Sostų karai" (2). N14. 23:35 Gremli-
nai 2. Nauja gauja. N-7. 01:45 "Mitia-
jaus pasakėlės" (13) (kart.). N-7. 02:15 
"Mitiajaus pasakėlės" (14) (kart.). N-7. 
02:45 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

tinga meilė (49). N-7. 16:30 Vilnius gy-
vai. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Mulan. N-7. 
21:10 Vienišas klajūnas. N-7. 00:15 
Tryliktasis karys. 02:15 Pasienio mies-
tas. N-14. 04:10 Programos pabaiga.

Šeštadienis, spalio 24 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (4). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (19). 08:00 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (9). 08:30 Le-
genda apie Korą (19). N-7. 09:00 Mity-
bos ir sporto balansas. 09:30 Mamyčių 
klubas. 10:00 Skonio lenktynės. 10:30 
Gardu Gardu. 11:00 Narsusis riteris 
Justinas. 12:55 Merlino mokinys (1). 
N-7. 14:50 Merlino mokinys (2). N-7. 
16:45 Ekstrasensų mūšis (13). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Euro-
jackpot. 19:30 Didysis magijos šou. 
N-7. 21:00 Trys dienos nužudyti. N-14. 
23:25 Pagalbos šauksmas. N-14. 01:10 
Šalutinis efektas . N-14. 03:00 Progra-
mos pabaiga.

Sekmadienis, spalio 25 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (5). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (20). 08:00 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (10). 08:30 
Legenda apie Korą (20). N-7. 09:00 
Statybų TV. 09:30 Padėkime augti. 
10:00 Svajonių sodai. 11:00 Kalaku-
tai. Atgal į ateitį. 12:50 Brangioji, aš 
sumažinau vaikus. 14:40 Trys vyrai ir 
kūdikis. 16:45 Ekstrasensų mūšis (14). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Fak-
torius. 21:45 Tai reiškia karą. N-14. 
23:35 Tu esi čia. N-14. 01:40 Progra-
mos pabaiga.
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Mielai įdarbinčiau dar vieną 
neįgalų žmogų, turintį masa-
žisto kvalifikaciją“, – prisipaži-
no alytiškė, miesto tarybos na-
rė Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, 
savo įkurtuose naujuose grožio 
namuose jau įdarbinusi tris neį-
galius asmenis ir neabejojanti jų 
galimybėmis teikti klientų lau-
kiamas grožio paslaugas.

„Idėja atidaryti Alytuje gro-
žio, sveikatos namus gimė labai 
seniai. Kai vieną dieną apsilan-
kiusi Alytaus neįgaliųjų užimtu-
mo dienos centre pasikalbėjau 
su ten susirinkusiais žmonėmis, 

išgirdau, kad jie susiduria su vie-
nintele problema – niekas nenori 
jų įdarbinti“, – kalbėjo G. Rimkutė-
Merčaitienė. Anot jos, atsiradus 
potencialiems darbuotojams, ne-
tikėtai atsirado ir tinkamos patal-
pos. Taip ir gimė naujieji „Kristalų 
namai“, kuriuose Gintarė įdarbino 
ir neįgaliuosius.

„Tai yra ne tik grožio namai, 
tai visų pirma yra sveikatos na-
mai. Čia teiksime daug paslaugų: 
nuo paskaitų, mankštų iki įvai-
riausių masažų“, – sakė „Kris-
talų namų“ vadovė G. Rimkutė-
Merčaitienė.

Grožio namuose darbo vietas 
rado ir neįgalieji

Eglė Indrelytė tinklalapyje www.alytusplius.lt pasakoja, kad įmo-
nė „Kristalų namai“ įdarbino negalią turinčiuosius. 

Dovana senjorams – nauji 
globos namai 

Neįgalieji 
pasaulyje

Baletas po 
vandeniu sėdint 

vežimėlyjeĮsivaizduokite moterį 
vandenyje. Ji neria vis gi-
lyn ir gilyn, prieš akis at-
siveria nuostabūs kora-
linių rifų vaizdai, šalia 
praplaukia būrys nenu-
sakomų spalvų žuvyčių. 
Jos ilgi plaukai plaikstosi 
į šalis. Moteris greitai ju-
da į priekį. Staiga ji ištie-
sia rankas į šalis, prade-
da daryti kilpas, spirales, 
įvairiausias akrobatines 
figūras. Narės judesiai 
panašūs į povandeninį 
šokį. Netikėtai ji apsiver-
čia ir kurį laiką plaukia 
galva žemyn. Paskui grįž-
ta į normalią padėtį ir už-
deda rankas ant... neįga-
liųjų vežimėlio. 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Vyras, kuris dėl abiejų kojų paraly-
žiaus negalėjo penkerius metus ju-
dinti kojų, vėl ėmė vaikščioti. Tokia 
galimybė atsirado, kai jo smegenys 
buvo sujungti su kompiuteriais – 
t.y. impulsai iš smegenų buvo per-
duodami į kojas visiškai apeinant 
stuburo smegenis. Tai pirmas kar-
tas, kai stuburo smegenų pažeidi-
mą turintis žmogus ėmė vaikščioti, 
naudodamas smegenų impulsus, 
rašo Sciencealert.com.

„Net ir po ilgą laiką trukusio pa-
ralyžiaus smegenys vis dar gali ge-
neruoti galingus impulsus, kuriuos 
galima panaudoti, kad žmogus ga-

Paralyžiuotas žmogus 
vėl ėmė vaikščioti

lėtų vaikščioti, – pranešime spaudai 
cituojamas vienas iš tyrėjų Zoranas 
Nenadicius iš Kalifornijos universi-
teto. – Mes parodėme, kad vis dar 
galima atstatyti intuityvų, smege-
nimis kontroliuojamą vaikščiojimą 
po stuburo pažeidimo traumos.“

Sistema veikia naudojant nein-
vazinę elektroencefalografiją – da-
lyvis dėvi šalmą, užfiksuojantį sme-
genų generuojamus elektrinius 
sig nalus. Šie signalai apdorojami 
kompiuterio algoritmu ir perduo-
dami elektrodams, prijungtiems 
prie sub jekto kelių, taip skatinant 
kojų raumenų judėjimą.

Tiesa, sudaryti galimybę vaikš-
čioti nėra taip lengva, kaip prie 
smegenų ir kojų prijungti laidus. 
Kad vėl smegenyse aktyvuotųsi 
judėjimo centrai, savanoris turė-
jo praeiti mėnesius trukusius mo-
kymus. Taip pat jam teko pereiti ir 
intensyvios fizinės terapijos kursą.

Šis tyrimas suteikia vilčių, kad 
ištobulinus neinvazinį elektroen-
cefalografijos metodą galima bū-
tų naudoti invazinį – smegenų im-
plantus, ir taip pasiekti dar geres-
nių rezultatų.

„Bičiulystės“ ir  
www.technologijos.lt inf.

Minint Tarptautinę pagyvenu-
sių žmonių dieną Alytaus rajo-
no meras Algirdas Vrubliaus-
kas perkirpo Pivašiūnų globos 
namų atidarymo juostelę. 

„Objektas padarytas su mei-
le, dėl savo tėvų, senelių, atsa-
kingai, rinkta ir spalva, ir baldai. 
Čia tikrai bus jauku. O kad juo-
se būtų gera gyventi, kad būtų 
gražu, labai priklausys nuo dar-
buotojų“,– pabrėžė meras ir pa-
sidžiaugė, kad pažiūrėti globos 
namų atvyko gausus būrys pa-
gyvenusių žmonių.

„Suprantu, kad mūsų žmo-
nės į senelių namus eina be di-
delio entuziazmo, bet mūsų ra-
jone gyvena per trisdešimt nuo-
šimčių senjorų, ir kartais ateina 
tas laikas, kai nėra šalia artimų-
jų arba jie negali pasirūpinti, ka-
da pats žmogus jau savęs pri-
žiūrėti negali ir tada jau reikia 
pasinaudoti tais valdiškais na-
mais“, – kalbėjo A. Vrubliauskas.

Šventės dalyvius pasveikino 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Algimanta Pabedinskie-
nė. Ji sakė, kad visų pareiga yra 
pasirūpinti tais žmonėmis, kurie 
reikalauja priežiūros.  

Atvykęs į atidarymą Alytaus 
miesto meras Vytautas Griga-
ravičius sakė, kad nauji globos 
namai Pivašiūnuose pagyvenu-
siems žmonėms leis gyventi oriai.

Pivašiūnų globos namus sa-
vivaldybė pastatė gavus Europos 
Sąjungos finansavimą. Pastatas 
yra vieno aukšto, karkasinis, su 
geoterminiu šildymu ir saulės 
kolektorine sistema vandeniui 
šildyti. Naujuose Pivašiūnų glo-
bos namuose gyventi pirmenybė 
bus teikiama Alytaus rajono gy-
ventojams, esant laisvoms vie-
toms bus priimami ir kitų savi-
valdybių žmonės. Šiuo metu no-
rą gyventi globos namuose yra 
pareiškę 13 asmenų. Čia galės 
gyventi 20 gyventojų.

Alytaus rajono savivaldybė informuoja apie Pivašiūnuose atida-
rytus šiuolaikiškus globos namus. 

Tai ne scena iš fantastinio filmo, 
o menininkės iš Anglijos Sju Aus-
tin realybė. Prieš beveik 20 me-
tų šią moterį užklupo liga, ga-
liausiai privertusi atsisėsti į ne-
įgaliojo vežimėlį. Tačiau ši gyve-
nimo permaina jos nesužlugdė, 
priešingai, pastūmėjo didesnio 
sąmoningumo ir kūrybiškumo 
link. Negalia maištingai meni-
ninkei buvo tarsi iššūkis, paska-
tinęs atkreipti dėmesį į kliūtis, 
su kuriomis susiduria neįgalūs 
žmonės, ir atrasti kūrybiškus 
būdus toms kliūtims įveikti. Mo-
teris tikina, kad nebūtų galėjusi 
net įsivaizduoti, jog vieną dieną 
jai teks panirti po vandeniu. Ypač 
su visu vežimėliu. 

Nardyti Sju pradėjo 2005 
m. Tuomet ji naudojo tik spe-
cialias pirštines su plėvelėmis 
tarp pirštų, atkartojančias var-
liagyvių galūnių struktūrą. Ta-
čiau menininkė savo pomėgį 
nardyti nusprendė panaudoti 
didesniems tikslams. Nardymo 
įranga – tai, kas, jos manymu, 
praplečia žmogaus judesių ri-
bas, o vežimėlis daugeliui aso-
cijuojasi su kliūtimis ir suvar-
žymais. Pastebėjus šią priešybę, 
moteriai pasidarė įdomu veži-
mėlį paversti nardymo priemo-
ne. Pagrindinis to tikslas buvo 
laužyti visuomenėje įsigalėju-
sius stereotipus apie neįgaliuo-
sius ir jų galimybes, kad žmonės, 
įsivaizduodami vežimėlį, matytų 
ne kliūtis, o tai, ką ir sėdint ja-

me įmanoma padaryti. Sju siekė 
mesti iššūkį idėjai, kad neįgalie-
ji yra „kitokie“.

Pradėjusi bendrauti su in-
žinieriais, Sju išgirsdavo vie-
nintelį atsakymą: „Tai neįma-
noma!“ Toks atsakymas dar 
labiau sustip rino menininkės 
užsispyrimą. Netrukus pasi-
darė aišku, kokius konstrukci-
nius pakeitimus reikia padary-
ti, kad vežimėlis stabiliai judė-
tų po vandeniu. Vežimėliui bu-
vo pritaikyti specia lūs pelekai, 
varikliai, pritaisyta nardymo 
įranga. Pasitelkus atkaklumą 
ir ryžtą, pamažu moters sva-
jonė virto realybe. 

Norėdama, kad nardymo ga-
limybes ir stebuklingą povande-
ninį pasaulį pamatytų kuo dau-
giau žmonių, 2010 m. S. Austin 
su komanda pradėjo kurti meni-
nį filmą apie nardymą sėdint ve-
žimėlyje. Filmavimai vyko Šarm 
el Šeiche, Raudonojoje jūroje. 
Menininkei tai buvo išbandy-
mas, nes ji po vandeniu nerda-
vo ne su specialiu naro kostiu-
mu, sulaikančiu kūno šilumą, o 
vilkėdama tik vasarine suknu-
te. Dėl to viena filmavimo sesija 
negalėdavo trukti ilgiau nei 45 
minutes. Per ilgai būnant vande-
nyje, kūnas galėjo atšalti ir grė-
sė hipotermija. Dėl šios priežas-
ties Sju kruopščiai apgalvodavo 
kiek vieną būsimą filmo sceną. 
Filmas išbandymu tapo ir visai 
komandai, nes su savo vežimė-

liu moteris po vandeniu judė-
davo taip greitai, kad filmavimo 
pabaigoje operatorius būdavo 
visiškai išsekęs.

„Povandeniniame vežimėly-
je mano kūnas yra tvirtai prilai-
komas, įrengti varikliai, su ku-
riais galiu labai laisvai judėti. Ga-
liu atlikti akrobatinius judesius, 
kuriuos nemažai žmonių vadina 
povandeniniu baletu“, – sako Sju.

Šiandien S. Austin kelionė tę-
siasi. Ji toliau kuria pasirodymus, 
menines instaliacijas, kuriomis 
laužo stereotipus. Menininkės 
kurti filmai demonstruojami 
garsiausiose pasaulyje moder-
naus meno galerijose bei festi-
valiuose. Pati Sju dalyvauja įvai-
riose pokalbių laidose, konferen-
cijose, yra sakiusi kalbas NASA 
institute, Stanfordo universite-
te ir kitose ypatingai svarbio-
se vietose. 2012 m. ji dalyvavo 
Kultūros olimpiadoje, kur prista-
tė savo kūrybą, rengė pasirody-
mus, kūrė menines instaliacijas. 
Šiuo metu Sju ruošiasi tarptauti-
niam turui, kurio metu surengs 
nardymo pasirodymus įvairiuo-
se baseinuose bei akvariumuo-
se. Taip pat ji studijuoja moder-
nųjį meną Plimuto universitete, 
planuoja dalyvauti parodose bei 
konferencijose Ang lijoje ir Ame-
rikoje. Menininkė nenustoja sva-
joti bei stebinti ir šiuo metu ak-
tyviai kuria... skraidantį neįga-
liojo vežimėlį.

Parengė Miglė Levinienė

Paroda „Spalvotas pasaulis“ 

Vilniaus dailės akademijos teks-
tilės galerijoje „Artifex“ atidary-
ta paroda ,,Spalvotas pasaulis“.

,,Mano spalvotas pasaulis“ – 
tai socialinio meno projektas, 
kuriuo siekiama parodyti, kad 
neįgalieji taip pat kūrybingi ir 
gali dalyvauti įvairiose veiklose 
kartu su sveikaisiais.

Neįgalieji buvo supažindinti 
su komponavimo, piešimo, ta-
pymo ant audinių, audimo stak-
lėmis, mezgimo, vėlimo, siuvinė-
jimo, siuvimo, drabužių kūrimo 
būdais. Menininkai profesiona-
lai neįgaliųjų piešinius ir tech-
nologinius medžiagų bandymus 
pritaikė šiuolaikiškų drabužių ir 
aksesuarų prototipų kūrimui. 
Vienas iš projekto siekių – su-
kurti drabužių ir aksesuarų pro-
totipų kolekciją „Spalvotas pa-
saulis“ masinei gamybai.

Parodoje eksponuojami ne-

įgaliųjų ir menininkių sukurtos 
medžiagos, eksperimentiniai dra-
bužių modeliai, aksesuarai. Taip 
pat pristatoma projekto video do-
kumentacija ir video darbas „Dru-
gelių gaudymas“. Parodoje me-
ninėmis priemonėmis diskutuo-
jama apie proto ir psichikos ne-
galią turinčių žmonių statistikos 
pokyčius ir tendencijas Lietuvoje.

Projekto organizatorės ir 
idėjos autorės – VDA prof. Eglė 
Ganda Bogdanienė ir dr. prof. 
Jolanta Vazalinskienė. Projekto 
kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo 
dienos centro „Mes esame“ lan-
kytojos, Vilniaus technologijų 
mokymo ir reabilitacijos centro 
mokinės ir jų mokytojos .

Projektas tęsia nuo 2005 
VDA inicijuotų meno išplėsta-
me socialiniame kontekste pro-
jektų seriją.

Paroda veiks iki spalio 31 d.

Meno naujienas skelbiantis tinklalapis www.artnews.lt pasakoja 
apie įdomią parodą. 
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybosDevynių amatų 

meistras tapo 
laureatu

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki 
galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Prie kūrybos 
šaltinio“. 

Prie kūrybos 
šaltinio

Konkursui

Jonavos senolis Mykolas 
Kručas įsirašė į savo kū-
rybinę biografiją dar vie-
ną auksinę eilutę – jis ta-
po 5-ojo Lietuvos pasa-
kotojų konkurso „Žodzis 
žodzį gena...“ laureatu.

Į konkursą, vykusį Druski-
ninkuose ir skirtą etnografinių 
regionų metams pažymėti, su-
sirinko 35 dalyviai iš 19 savival-
dybių. Jų pastangas vertino itin 
kompetentinga komisija, suda-
ryta iš Lietuvių kalbos instituto, 
Lietuvos liaudies kultūros cen-
tro mokslo darbuotojų, vietos 
lituanistų, o jai vadovavo Kul-
tūros ministerijos Regionų kul-
tūros skyriaus vedėja Irena Se-
liukaitė. Vertinant pasakotojus 
buvo atsižvelgta į jų pasirinktų 
tekstų turinį ir meninę vertę, re-
pertuaro autentiškumą, įtaigu-
mą, natūralumą, išraiškingumą, 
scenos kultūrą. M. Kručas pasi-
rodė esąs ne pėsčias, mat jis jau 
daugelį metų – Jonavos r. neįga-
liųjų draugijos humoro grupės 
„Rykštė“ narys, įvairių liaudies 
instrumentų muzikantas, poe-
tas ir šiaip žodžio kišenėje ne-
ieškantis žmogus.

„Pasisekė man prisistatymas, 
kuriame pabrėžiau, kad Upnin-
kų miestelis, kuriame dabar gy-
venu, išsidėstęs trijų upių – Ne-
ries, Šventosios ir Širvintos san-
takoje. Po to panevėžiškių tarme 
papasakojau dar tėvelio kadaise 
man pasakotą nuotykį, kaip vai-

vadienei naktinius maršinius pa-
vogė. Sulaukęs gausių aplodis-
mentų, supratau, kad kažkokiu 
prizu tikrai būsiu įvertintas“, – 
dalijosi įspūdžiais iš renginio 
grįžęs 86-erių senolis.

Šiuo metu Neįgaliųjų drau-
gijos narys renka medžiagą apie 
Upninkų istorinę praeitį, ketina 

parašyti monografiją. Kol viską 
sudėlios, sako, prireiks maždaug 
trejų metų darbo. Be to, jis pla-
nuoja išleisti šių vietovių tarmiš-
kų pasakojimų rinkinį. Kol kas 
turi aštuonis, bet galėtų surink-
ti maždaug dvidešimt.

Marius GLinskAs
Druskininkų kultūros centro  

archyvo nuotr.

Nepūsk, vėjeli. Nebaidyk angelo, kuris ranką 
per sapną jau buvo ištiesęs paglostyt man galvą. 
Gulėjau žolėj išsitiesus. Laumžirgiai skraidė virš 
mano galvos. Žydėjo rausva rasakėlė. Supos žals-
va cikadėlė ant smilgos aukštos. Taip buvo gražu, 
kad aprašyt negali. Bet pabundi ir supranti: šis 
vasaros miražas – ryto sapnas. Akimirka graži. 
Gyvenimas kitoks, kurį tu gyveni.

Atmintis vis dar mintyse gyvena. Kol dar ją 
jauti – gyveni.

Ruduo brenda per ražienas. Be javo laukai ny-
kūs ir tušti. Rudeniop vis tampam vienišesni. Vis 
toliau nuo visų. Jau žinančių, kur bus, ką veiks ry-
toj. Mintis – šokanti peteliškė saulėlydžio šviesoj. 

Kai palydėjęs dieną pasižiūri į savo veidą, 
į tuos metus, kurie kartu gyvena, akimirkai iš-
vysti nušvitusią vaikystę ir gerklę tuoj kažkas 
užspaudžia. Ašara ritasi pe veidą. Lašas skaus-
mo. Atminties. Neišsipildžiusių lūkesčių širdies. 

Tu man kažką sakai, bičiuli? Aš negirdžiu. Tie 
paukščiai net ir pilką dieną ulba. Tu žinai, aš pa-
vargau. Žinau tik – už posūkio baigiasi diena. Pa-
ilsės mintys, širdis ir dvasia. 

Žinai, bičiuli, mūsų valandos jau sudėvėtos. 
Jau nieko naujo nenoriu turėti. Jau, atrodo, li-

ko tik vienatvė tyli. Žiedai šalnų pakąsti. Atmin-
tis netvari. 

Klausi, ar dar rašau. Rašau, atsakau. Į krin-
tančių lapų albumą. Apmąstai žodžio kiekvie-
no svarumą. Jauti – kažkas yra arti. Tik matyt 
negali, kas diktuoja žodžius, kuriais su bičiu-
liais kalbies. Ir tikies – perskaitys, laiko suradę. 

Praėjus naktis ryto žvaigždę pakėlė. Supykęs 
griaustinis švaistės žaibais. Į langą pabeldė lie-
taus lašai. Kelkis, žmogau. Tiek rudenio aukso 
pribiro. Ir saulė sužiuro pro girią. Sakysi, auk-
sinis ruduo. Ar matai?

Matau – ant palangės gėlės. Laumžirgis nutū-
pęs. Prašau, žirgeli, neskrisk. Gal dar žiogelis pa-
gros. Sakoma, kas žiogo muzikos negirdėjo, tas 
nemylėjo. Gyventi be meilės negali žmogus. Jam 
gali būti brangus net ir smilgos žiedas trapus. Ar-
timas mielas žmogus.

Dėkoju Dievui už dovaną – būtį. Už džiaugs-
mo minutę. Valandą tylos. Kad suprasti leidai be-
prasmį laiką tuštumos. 

Nuščiuvo vėjas. Tylos, bičiuli. Klausykis. Tuo-
jau žiogelis gros. 

stefanija FeduLAitė 
Panevėžys

Dėkoju Dievui už būtį

Geriausi konkurso pasakotojai – S. Kvaraciejienė, M. Kručas, R. Šeikienė. 

***
Į žalią beržo kasą
Ruduo geltoną 
Kaspiną įpynė.
Parausvino skruostuką
Klevo lapui, 
Ramybės pasiuntė upelio nendrei...
O man įlašino
Į sielos taurę mažutį lašą
Vis dar negęstančios vilties
Paliesti tavo lūpas,
Tavo plaukus,
Žvilgsniu bučiuoti
Mylimas akis.
Ruduo nudažė ilgesiu manas dienas
Ir slepia rūkuose
Akis tarsi pašėlęs vaikas,
Išpaišęs sienas namuose
Visų 
Spalvų dažais
Ir dar parašęs žodį
Myliu...
Į žalią beržo kasą
Ruduo 
Viltingą mano meilės 
Ilgesį įpynė...

***
Prinoko erškėčio uoga
Aštri lyg skausmas
Paširdžiuos
Gal tai ruduo
Taip sveikinas
Su vienatve 
Vasarai pabėgus Grįžulo Ratais 
Į nebūtį 
Iš kurios išsivaduosi
Po metų tylos
Ir netikėtos pilnatvės
Ramybės 
Kai suprasi
Jog
Ir vienatvė gali būt
Jauki ir šilta
Kaip skara

Į kurią susisupi rugsėjį
Prie jūros
Ir eini eini eini
Kojas bučiuojant 
Vėstančiai bangai 
Ir skausmas paširdžiuos rimsta
Nes esi ne viena
O su dangum
Jūra
Ir sunokusia erškėčio uoga
Saujoj

***
Per naktį bumbsi obuoliai
Į rudeninę žemę
Trinksėdami lyg durimis...
Taip ir aš trinktelėjau jomis
Padėjusi tašką 
Netikėtai pasprukus vilčiai
Taip geidžiančiai
To jaukaus pasibuvimo dviese
Kai skęsdama ryto rūke
Nedrąsi saulė
Skverbiasi į šiltą rudens dieną 
Kai krenta žemėn obuoliai
Kupini mąslaus saldumo
Ir netikėtai užklupusios brandos
Ir atsisveikinimo

***
Nukvatojo...
Nušniokštė...
Nuskriejo
Mano vasara – trumputė ir greita.
Gegužė dienas skaičiavo vis tyliam beržyne.
Ievos alpo lyg iš laimės mano glėbyje.
Nukvatojo...
Lietumi nubėgo...
Volunge pravirko...
Mano vasara – trumputė ir greita...
O alyvų violetas dieną naktį kvietė 
Šokti džiaugsmo šokį meilės naktyje. 

vilija doBrovoLskienė 
Elektrėnai

Vėrinys rudeniui. Stanislavos Juozapaitytės nuotr. (Panevėžys)
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