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Aktyvaus tipo vežimėliai
Panthera

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Didžiausių žiemos švenčių išvakarėse 
Vilniuje surengta abilimpiada sudomino 
daugiau kaip pusšimtį kūrybinius gebė-
jimus puoselėjančių žmonių. Profesinių 
įgūdžių varžytuvėse dalyvavo 12 koman-
dų iš Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Elektrė-
nų bei Ukmergės. Po ilgokos pertraukos 
atgimęs renginys suvienijo įvairią nega-
lią turinčius žmones – savo gebėjimais 
džiugino regėjimo, klausos, fizinę nega-
lią, intelekto sutrikimų turintieji.

Tolerancijos link

Galite pasirinkti vieną iš 32 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko- pardavėjo, sandėlininko, ma-
nikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, make-
tavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.

Bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – apgyvendinimas, maitinimas.  

Platesnė informacija www.vzdrmc.lt tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
kviečia negalią turinčius ir šiuo metu nedirbančius asmenis
registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

(nukelta į 3 psl.)

Krenta snaigės. Pavienės. Smulkios. Glaudžiasi viena prie kitos, retu 
gipiūru užklodamos asfalto pakraštyje ištrupėjusią duobutę. Nedrąsiai 
iš po debesies švystelėjęs saulės spindulys nusitaiko į jos gilumą. Snaigių 
nėrinys ištįsta, suplonėja. Ažūras išskysta, trūkinėja, ardosi. Baltuma 
pažliunga, keičia spalvą. Duobutės pasieniuose atsiveria, suspindi vandens 
akys. Blykčioja žvilgaudamos.
Prieš naktį jos sustingsta. Suledėja. Įsirėmina juodu asfaltu. Tarsi 
nekantrautų. Žvaigždės atspindžio tarsi ilgėtųsi. Pranašingo slėpinio tarsi 
lūkčiotų.
Kai į gruodžio galadienį išeisi, nustebsi. Šviečia tamsoje. Žaižaruoja. Ne 

akys. Širdis praregėjusi. Žingsnius nuklausiusi. Besiartinančius. Jau visai 
čia pat. Netoliese.
Girdi, ateina. Didis stebuklas mažom pėdutėm žingsniuoja. Tasai, apie kurį 
anuomet sakė: „net kunigas nevertas atrišti jo kurpių dirželio.“
O jis eina ir eina. Vis artyn. Išmuštu ar lygiu keliu, jam visvien. Nė 
vieno neaplenkdamas. Pačią širdį kliudydamas. Tarsi saulės spindulys. 
Šviesdamas. Pilnatve lytėdamas.
Sielos duobutes, sakytumei, kurpių dirželiais suvarstydamas. Apnerdamas 
baltu džiaugsmo ažūru.
Kalėdų rytą, kai išeisi, jis žvaigždėmis žybčios...           

Profesinio meistriškumo 
varžytuvėse – variacijos 

Kalėdų laukimo tema

Atgaivinta lygių galimybių 
olimpiada

Abilimpinis judėjimas prasidė-
jo apie 1970 m., jo pradininkai buvo 
japonai. 1981 m. surengta pirmoji, o 
2004 m. Indijoje – paskutinioji, 6-oji, 
tarptautinė abilimpiada. Profesinio 
meistriškumo varžytuvės pradėtos 
organizuoti įvairiose šalyse. Mūsų 
kaimynai lenkai pernai neįgaliuosius 
pakvietė jau į 7-ąją nacionalinę abi-
limpiadą. 

Lietuvoje šių varžytuvių organiza-
tore tapo Lietuvos žmonių su negalia 

Džiugių švenčių, mieli bičiuliai!

Leonoros
Špiliauskienės kūrinys.

Česlovo Ilgio
paveikslas ant šilko.

   Rita MOCKELIŪNIENĖ

Mielieji,
štai ir vėl pasitinkame 
sidabrines Kalėdas – 
santarvės, susikaupimo, 
gerų darbų ir stebuklų 
metą. Nepaprasta 
šv. Kalėdų nuotaika 
yra unikali vertybė, 
aplankanti kiekvieną sielą, 
suteikianti neapsakomą 
šilumą ir džiugesį. 
Dalinkimės šiuo jausmu 
su pačiais artimiausiais ir 
brangiausiais žmonėmis, 
pripildykime namus 
svetingumo ir harmonijos. 
Apkabinkime šalia 
esantį mylimą žmogų, 
nebijokime jam pasakyti, 
koks svarbus ir reikalingas 
jis yra. Tikiu, jog kartais 
reikia visai nedaug – tik 
trupučio pastangų ir 
meilės – kad patys, niekieno 
nepadedami, sukurtume 
patį gražiausią stebuklą.
Šv. Kalėdos – nepaprastai 
puikus laikas užsibrėžti 
naujus tikslus ir siekius. 
Nebijokime drąsiai žengti 
į ateitį, kupini energijos ir 
ryžto siekti savo svajonių. 
Lai džiugi kalėdinė nuotaika 
ir darna neapleidžia ir 
šventėms pasibaigus, o šilta 
šypsena, puošianti veidus, 
spindi juose ištisus metus.
Nuoširdžiai

Algimanta Pabedinskienė
Socialinės apsaugos 

ir darbo ministrė

Atrodo, nespėjome net apsisukti, 
o mūsų kieme ir vėl šeimininkauja 
šventinis Kalėdų šurmulys. 
Ir kodėl tas laikas bėga taip 
greitai..? Ir kodėl jis bėga į vieną 
pusę, ir kodėl tik pirmyn..? O kas 
mūsų laukia ateinančiais, euro 
metais? – pagalvojame plėšdami 
paskutinius šių metų kalendoriaus 
lapelius. Ne vieno iš mūsų mintyse 
nuvilnija nerimo bangelės ir 
dar labiau priverčia susimąstyti 
ne tik apie prabėgusius metus, 
bet ir apie artimiesiems ar 
bendruomenei padovanotą save.
Sunku surasti teisingus 
atsakymus, kai valdžios priimami 
sprendimai nesuteikia mums 
pasitikėjimo ja, kai tos pačios 
šalies piliečiai skirstomi į 
socialinius sluoksnius, kur 
kiekvienam iš jų priimami ir 
taikomi atskiri teisės aktai, kai šis 
šventinis „Bičiulystės“ numeris gali 
būti paskutinis ne tik šiais metais, 
bet ir savo istorijoje.
Bet šv. Kalėdos yra ta šventė, kai 
privalome pamiršti asmeninius 
nepriteklius, nesutarimus, 
nuoskaudas, o savo artimiesiems 
suteikti kuo daugiau laimės, 
ramybės ir džiaugsmo.
Šv. Kalėdų proga sveikinu ir 
linkiu sveikatos „kolegoms“ 
neįgaliesiems, darbštumo 
neįgaliųjų asociacijų vadovams 
ir jų tarybų nariams, daugiau 
supratimo specialistams ir 
tikro džiaugsmo visiems geros 
valios žmonėms, dėl neįgaliųjų 
integravimosi į visuomenę 
aukojantiems savo laiką ir 
energiją.

Zigmantas Jančauskis
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 

pirmininkas



Ko gero, nėra labiau idiliško meto nei Kalėdos. Per jas 
patiriame šeimiškumą bei jaukumą, viską, kas apeliuoja 
į mūsų ilgesį, šilumos poreikį, meilės troškimą. Taip pat 
Kalėdos yra erdvė, kurioje gali pasireikšti mūsų vaiz-
duotė ir kūryba. Nesunkiai įsivaizduojame Šv. Šeimą, 
gyvulėlius, Betliejaus žvaigždę... 

Tačiau ši idilės migla išsisklaido, jei tik į Kalėdų įvy-
kį pažvelgiame be įprastų kultūrinių šablonų. Jei pasa-
kojime apie mažame judėjų miestelyje Betliejuje gimu-
sį Mesiją sugebame įžvelgti daugiau nei dar vieną mie-
lą istoriją. 

Evangelisto Luko pasakojimo skaitytojas ir klausy-
tojas turėtų suglumti nuo minties, kad Dievo Sūnaus gi-
mimas vyko labai prastomis, baisaus neturto ir vargo 
sąlygomis. Kol Jėzus atėjo į šį pasaulį, Juozapas ir Ma-
rija patyrė daug skausmo, atmetimų, ribinių situacijų, 
kurios neturi nieko bendro su kalėdine idile. 

Pasak Šventojo Rašto, nėščią Mariją ir Juozapą iš 
namų ištempė imperatoriaus Augusto įsakas vykti į gy-
ventojų surašymą. Nerimas, kelionės rūpesčiai ir var-
gai lydėjo žmonių Gelbėtojo gimimą. Atrodytų Mesi-
jo gimimui rūmai, pilis ar šventyklos kiemas būtų tin-
kama vieta, bet jis įvyko, žmogiškai žvelgiant, ne vie-
toje ir ne laiku. 

Nieko nuostabaus, nes Dievas mėgsta netikėtumus. 
Pasakojama, kad vienas Europos monarchas dažnai 

keldavo sąmyšį savo dvare, nes jis mėgdavo slapčia pa-
likti rūmus ir vaikščioti persirengęs tarp žmonių. Kuo-
met jo buvo prašoma to nedaryti, apeliuojant į jo asme-
ninį saugumą, jis atsakydavo: „Aš negaliu pakeisti žmo-
nių, nežinodamas, kaip jie gyvena.“ 

Krikščionybė teigia didžią mintį, kad mūsų Die-
vas žino žmogaus gyvenimą, nes jis gyveno šioje Že-
mėje atsisakydamas savo pranašumų lyginant su pa-
prastu žmogumi. 

Kalėdų įvykis liudija, kad Dievas yra su žmonėmis. 
Jis ne koks nors tolimas visatos Architektas, „suprojek-
tavęs“ šį pasaulį ir palikęs jį savieigai, bet artimas as-
muo, besidalijantis su žmogumi gyvenimu ir aktyviai 
jame dalyvaujantis. Šis Dievo artumas įgauna ypatingą 
išraišką, kai žvelgiame į Kūdikį Jėzų. 

Beveik kiekvienas žmogus vienaip ar kitaip bijo 
Dievo. Atrodytų, Dievas, kuris yra visiškas Gėris, ne-
turėtų kelti baimės – tai prieštarautų pačiai Dievo es-
mei, nes Jame, kaip didžiausiame Gėryje, nėra ir nega-
li būti jokio blogio. 

Tačiau viena didžiausių mūsų nuodėmių yra baimė, 
kuri sukuria mūsų vaizduotėje iškreiptą Dievo vaizdinį. 
Tuomet Dievas iškyla kaip tironas ar policininkas, ku-
rio nuolatinė veikla yra persekioti žmogų, drausti jam 
džiaugtis gyvenimu ir ieškoti progų jį nubausti. Pavyz-
džiui, ne vienas žmogus negalią suvokia kaip bausmę.

Ši baimė į žmogų įsibrovė po Adomo ir Ievos nuo- 
puolio, kai, kaip pasakoja Biblija, nusidėję pirmieji žmo-
nės pasislėpė nuo Viešpaties veido. Nuo šios baimės 
žmogus turi išgyti. Todėl Dievas panoro kreiptis į žmo-
gų kūdikio veidu, balsu, žvilgsniu. Tokio Dievo neįma-
noma bijoti. 

Jis apsigyveno tarp mūsų, šalia mūsų, kad mums at-
sivertų meilės ir pasitikėjimo kelias į dieviškąjį gyveni-
mą. Emanuelio – „Dievo su mumis“ – slėpinys, Kūdikė-
lio Jėzaus artumas turi pašalinti baimę iš žmogaus šir-
dies ir atskleisti jam tikrąjį Dievo veidą ir vardą – Mei-
lę. Juk Šventasis Raštas sako: „Dievo meilė pasireiškė 
mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį 
Sūnų, kad mes gyventume per jį“ (1 Jn 4, 9). Tad Kalė-
dų nakties įvykis pulsuoja meile ir gyvenimu.

Toks yra Kalėdų raktas įžengti į Kalėdų slėpinį.
Kiekvienas stebuklo laukimas yra maža pastanga pa-

kilti virš mūsų kasdienybės rutinos ir nesėkmių. Ir tikrai 
laukiame ne dovanų po Kalėdų egle ar vaišėmis nukrau-
tų stalų. Dažnai nedrįstame prisipažinti nei sau, nei ki-
tiems, kad laukiame kažko, kas pakeistų mūsų gyveni-
mą, padarytų jį prasmingesnį, turiningesnį ir skaidresnį. 

Patys to nesuprasdami laukiame Gimsiančiojo, nors 
dažnai esame jį pamiršę ir padarę saldžių kalėdinių at-
virukų herojumi. Gimsiančiojo ne tolimoje epochoje, bet 
mūsų sielų gelmėse. 

Kalėdų raktas

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Anykštėnų sėkmė –  
gebėjimas priimti laiko iššūkius 

Tomas ViluckAs

25-ąsias savo gyvavi-
mo metines mininti 

Anykščių rajono neįgalių-
jų draugija visada buvo ly-
derė. Ir žengdama pirmuo-
sius savo veiklos žings-
nius, ir praėjus ketvirčiui 
amžiaus ji rodo pavyzdį, 
kaip sutelkti žmones ben-
drai veiklai, leisti jiems pa-
sijusti savo gyvenimo šei-
mininkais, suteikti reika-
lingą paramą, padėti sun-
kiausiai besiverčiantiems. 
Neįgaliųjų organizacijai 
čia visą laiką vadovavo 
dori, sąžiningi, iniciaty-
vų ir entuziazmo nesto-
kojantys pirmininkai. Čia 
nebūta jokių susipriešini-
mų, o visada dirbta ranka 
rankon, suprantant žmo-
nių rūpesčius ir stengian-
tis juos palengvinti, rodant 
pavyzdį visoms šalies ne-
įgaliųjų organizacijoms. 

tais gaminiais. Ūkinė veik- 
la neįgaliesiems sekėsi – 
įmonė, kurioje buvo įdar-
binti ne tik neįgalūs, bet ir 
kiti darbo netekę žmonės, 
dirbo pelningai, nestigo ir 
jų gaminių pirkėjų.

Deja, 1991 metais sa-
vivaldybei teko grąžinti 
įmonės patalpas. Negavus 
naujų ji buvo priversta nu-
traukti savo veiklą. Iš pa- 
reigų pasitraukė ir pirmi-
ninkas. Tačiau sąmoningu-
mo grūdas buvo pasėtas – 
žmonės suprato, kad gali-
ma gyventi ne vien iš pa-
šalpų, bet ir patiems už-
sidirbti. 

mininko sumanymą, drau-
gija ją vėl įkūrė.

Draugijos teikiamos 
paslaugos – konkreti 

parama žmogui
2001-aisiais trečiąja 

Anykščių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininke iš-
rinkta Aldona Šerėnienė 
organizacijai vadovauja 
jau 14 metų. Šis laikotarpis 
taip pat nebuvo lengvas ir 
pareikalavo daug jėgų, ta-
čiau atvėrė daug platesnes 
galimybes padėti neįga-
liam žmogui. Jubiliejinia-
me renginyje A. Šerėnienė 
pasakojo: „Atsiradome lai-
ku ir tinkamoje vietoje, kai 
Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijai pritariant 
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija skyrė lėšų centro sta-
tybai. Kadangi draugija tu-
rėjo įsigijusi garažą, rašėm 
projektą renovacijai ir šian-
dien turime 2 aukštų pasta-
tą. Teikiame asmens higie-
nos paslaugas (veikia savi-
tarnos skalbykla, žmones 
kerpame ir centre, ir na-
muose), vykdome savaran-
kiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo programą (moko-
me atlikti savimasažą, įvai-
rius pratimus, teikiame pa-
galbos į namus, transporto 
paslaugas, organizuojame 
užimtumą įvairiuose ama-
tų būreliuose ir mokymuo-
se). Per metus draugijoje 
teikiamomis paslaugomis 
pasinaudoja apie 600 neį-
galiųjų ir antra tiek jų šei-
mų narių.“

Pasak pirmininkės, 
bendras sutarimas, supra-
timas, tolerancija, susikal-
bėjimas su savivaldybės 
administracija, Socialinės 
paramos skyriumi, Sociali-
nių paslaugų centro vado-
vais, su darbo biržos dar-
buotojais lemia sėkmingą 
ir rezultatyvų darbą vyk-
dant programą. 

Jubiliejiniame renginy-
je daug kartų į sceną kilo 
apdovanojami žmonės. 
Jų pasveikinti atėjo rajono 
meras Sigitas Obelevičius, 
Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Veneta Ver-
šulytė, „Sodros“ vedėjas 
Juozas Ratautas, Socialinių 
paslaugų centro vadovė Jo-
lanta Pleškienė, kiti svečiai. 
Šventinį renginį gražiai pa-
pildė savo 20-ąjį gyvavi-
mo jubiliejų švenčiančio 
neįgaliųjų teatro „Anykš-
čių šviesa“ spektakliukas, 
kultūros centro Debeikių 
skyriaus romantinio dai-
navimo ansamblis „Varna-
lėšos“. Jaukus ir šiltas jubi-
liejus rajono neįgaliesiems 
leido pasijusti didelės šei-
mos nariais, tikrais jos šei-
mynykščiais. 

Aldona MiliEŠkiENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

kartų koncertavusį Bel-
gijoje, – prisiminė R. Os-
trauskienė. – Sunkią nega-
lią turinčius žmones lan-
kydavome namuose, nu-
veždavome jiems pataly-
nės, maisto, organizavo-
me susitikimus seniūni-
jose, stovyklas, renginius. 
O mus maloniai priėmu-
siuose „Anykščių šilelio“ 
poilsio namuose rengėme 
ir respublikinius semina-
rus, dailininkų plenerus. 
Čia vyko ir pirmasis šokių 
maratonas.“ 

Daug dėmesio buvo 
skiriama ir neįgaliųjų švie-
timui. Buvo sudėtingas lai-
kas – kūrėsi nepriklauso-
ma Lietuva, keitėsi įsta-
tymai, trūko informaci-
jos – žmonės nežinojo, kur 
kreiptis, kad gautų neįga-
liojo vežimėlį, kitą tech-
ninės pagalbos priemonę. 
„Domėjomės, kaupėme in-
formaciją, stengėmės pa-
dėti žmogui“, – apibendri-
no R. Ostrauskienė. 

Išskirtinis šio neįgalių-
jų draugijos veiklos etapo 
bruožas – kartu su darbo 
birža pradėti organizuoti 
amatų mokymai. Pirmieji 
šalyje jų ėmęsi anykštėnai 
iki šiol neužleidžia lyderių 
pozicijos. Auksarankių šio 
krašto neįgaliųjų dirbiniais 
džiaugiasi ne tik savojo, 
aplinkinių rajonų žmo-
nės, bet ir sostinės Kaziuko 
mugės, šventinio renginio 
„Tau, Vilniau!“ lankytojai, 
kokybiški rankdarbiai pa-
įvairina „Litexpo“ rūmuo-
se rengiamas tarptautines 
parodas. Originalių dirbi-
nių galima įsigyti ir Neįga-
liųjų draugijos parduotu-
vėje. Tęsdama pirmojo pir-

Pirmasis prioritetas – 
darbinė veikla

Lietuvos  inval idų 
draugijos steigiamajame 
suvažiavime atstovauti 
Anykščiams rajono Socia- 
linės paramos skyriaus 
vadovai paskyrė Edmun-
dą Laurinavičių. Įkūrus 
respublikinę organizaciją 
1989 m. jis ir tapo pirmuo-
ju Anykščių rajono neįga-
liųjų vadovu. 

Mintimis sugrįždamas 
į tuos metus, E. Laurinavi-
čius neslėpė, kad pradžioje 
buvo labai sunku. „Rėmėjų 
nebuvo, o mes visi priklau-
sėme nuo valdžios ma-
lonės.“ Siekdami tos pri-
klausomybės išvengti, jie 
visą dėmesį sutelkė į dar-
binę veiklą. Įkūrė cechą, 
kuris netrukus peraugo į 
įmonę „Vaivorykštė“. Joje 
buvo įdarbinti 167 žmo-
nės. Siuvimas, vytelių py-
nimas, plastmasės apdirbi-
mas, siuvimo namuose pa-
dalinys, kuriame dirbo ra-
teliais judantys neįgalieji – 
tokios buvo pagrindinės 
įmonės veiklos.

Tačiau vien siūti ar pin-
ti nepakako, reikėjo ieš-
koti, kur šiuos gaminius 
parduoti. Rinkos anykštė-
nai žvalgėsi ne tik Vilniu-
je, visoje Lietuvoje, bet ir 
namuose – įkūrė nedidu-
kę parduotuvėlę, kurioje 
prekiavo ne tik savo, bet 
ir iš kitų žmonių surink-

Amatų mokymų 
lyderiai

Vos 22 metų tesulau-
kusiai rateliuose sėdinčiai 
Rasai Gudelytei (dabar – 
Ostrauskienei) organiza-
cijos vairą perimti nebuvo 
paprasta. Nors į neįgalių-
jų veiklą jau anksčiau įsi-
traukusi mergina („Vaivo-
rykštėje“ ji ir siuvo, ir vy-
teles pynė) nebuvo naujo-
kė, tačiau vadovavimo pa-
tirties neturėjo. Šiandien 
Rasa su dėkingumu prisi-
mena visus ją palaikiusius 
bei padėjusius žmones – 
pradedant nuo rajono sa-
vivaldybės darbuotojų, ra-
teliuose sėdinčių Vlados ir 
amžinybėn jau iškeliavu-
sio Povilo Grybėnų, Jono 
Mačiukevičiaus iki ja pa-
tikėjusių draugijos narių. 
„Būrėme žmones, organi-
zavome ekskursijas, įkū-
rėme etnografinį ansam-
blį „Diemedis“, sėkmin-
gai pasirodžiusį ne tik vi-
soje Lietuvoje, bet ir porą 

Edmundas Laurinavičius.

Rasa Ostrauskienė.

Aldona Šerėnienė.

Anykščių neįgalieji savo amatų mokymais garsėja visoje Lie-
tuvoje.
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sąjunga. Tai jau antrosios, po il-
gokos pertraukos atgijusios pro-
fesinio meistriškumo} varžybos, 
kurias šįsyk koordinavo Vilniaus 
neįgaliųjų dienos centras. Pasak 
jo vadovės Nijolės Zenkevičiū-
tės, abilimpiados dalyviai buvo 
pakviesti savo gebėjimus pa-
demonstruoti stiklo dekoravi-
mo, tapybos ant šilko, dekupa-
žo, mezgimo bei eilėraščio kū-
rimo rungtyse. Kiekvienoje iš jų 
dalyvavo po 10–12 neįgaliųjų, o 
jų darbus vertinusi kompetentin-
ga komisija po 3valandas truku-
sių varžytuvių išrinko sėkmin-
giausiai pasirodžiusius, geriau-
siai Kalėdų dvasią savo darbe-
liuose atskleidusius abilimpia-
dos prizininkus.

Lengviausia rungtis 
pareikalavo daugiausiai 

laiko
Neseniai iš tautodailininkų 

parodos Trakuose grįžusi ir III 
vietos diplomą parsivežusi elek-
trėniškė Ona Vodeikienė sėdo 
prie mezgėjų stalo. 4-erius metus 
tautodailininkams skirto „Aukso 

kytojus, žvelgdama į schemą, vą-
šeliu nėrė gėlytę. Pasak jos, mez-
gimo rungtyje dalyvaujanti cen-
tro lankytoja Dalia Keperšaitė, 
matydama gėlytės pavyzdį, tik- 
rai galės ją numegzti, tačiau per-
prasti schemos vingius jai per 
sunku. Ne visi neįgalieji gali skai-
tyti tokius brėžinius. 

D. Keperšaitė dažniausiai 
neria vąšeliu. Jai smagu kurti 
įvairias dovanėles – dėkliukus 
akiniams, mobiliesiems telefo-
nams, servetėles, staltieses, var-
pelius, mielais žaislais tampan-
čius žvėrelius. Daiva pasakoja, 
kad megzti ją išmokė mama. Nuo 
vaikystės puoselėjami įgūdžiai 
(juos mergina tobulina ir centre 
veikiančiame mezgimo būrely-
je) D. Keperšaitei abilimpiadoje 
padėjo laimėti II vietą. Mergina 
nusileido tik rungties nugalėto-
ja tapusiai vilnietei Gitanai Vyš-
niauskaitei. III vieta skirta kau-
nietei Marijai Nagaitienei. 

Kėdainiškiams – dvi 
prizinės vietos

Kėdainių paraplegikų asocia- 
cija nusprendė dalyvauti visose 
abilimpiados rungtyse. Pastaruo-

timi – ant stiklinio puodelio ir 
lėkštutės nupiešė vieną iš Zodi-
ako ženklų, bet ir tapo rungties 
nugalėtoja. Antrąja kėdainiškių 
prizininke tapo dekupažo rung-
tyje dalyvavusi Milda Verkaus-
kienė (III vieta). 

A. Margevičienė neslėpė, kad 
į abilimpiadą vyko turėdami ir 
daugiau tikslų. Pamatę, kaip to-
kie renginiai organizuojami, jie 
puoselėja viltį kitais metais pa-
našias neįgaliųjų gebėjimų var-
žytuves surengti Kėdainiuose. 
Asociacijoje jie mokosi ir kitokių 
rankdarbių – pavyzdžiui, ku-
ria paveikslus iš kruopų, žvyro, 
smėlio. Šie užsiėmimai vadina-
mi meno terapija, o joje dalyvau-
ja 4 organizacijos: aklieji, kurtieji, 
paraplegikai ir „Vilties“ bendri-
jos nariai. Galbūt tokia rungtimi 
būtų galima papildyti ir būsimą 
kėdainiškių abilimpiadą. 

Stiklo dekoravimo rungties 
prizininkėmis tapo ir vilnietė 
Lina Aleksandravičiūtė (II vie-
ta) bei elektrėniškė Rimanta Ta-
mošiūnienė (III vieta).

Ką išmoksi, ant pečių 
nenešiosi

Dekupažo rungtyje darbas 
virte virė – tai buvo viena iš dau-
giausiai kruopštaus darbo parei-
kalavusių užduočių. Kiekvienas 
jų dalyvis turėjo meniškai api-
pavidalinti po nedidukę medi-
nę taupyklę ir knygos skirtuką, 
gavo po porą vienodų servetė-
lių. Toliau – visos dekupažui rei-
kalingos priemonės ir... išlaisvin-
ta fantazija. 

Dekupažo technika popu-
liarumo viršūnę buvo pasiekusi 
prieš 3–4 metus, tačiau šis užsiė-
mimas savo gerbėjų nestokoja ir 
šiandien. Elektrėniškė Miroslava 
Ciupka šių rankdarbių ėmėsi pir-
mą kartą. Žinoma, namų darbus 
atliko – panaršė internete, susi-
rado informacijos, o dabar ėmė-
si praktikos. Pasak moters, čia 
gali fantazuoti, susigalvoti neti-
kėčiausių idėjų ir jas nesunkiai 
įgyvendinti. O štai ukmergiš-
kė Zita Morkūnienė dekupažo 
technika puošia liną – taip gra-
žina Kalėdoms, kitoms šventėms 
skirtus dovanų maišelius. Anot 
jos, dekoruoti medį ir audinį – 
du skirtingi dalykai. Rungties 
nugalėtoja tapusi Audronė Jan-
kauskienė neslėpė, jog šis užsiė-
mimas jau užleido vietą kitiems. 
Kauno krašto žmonių su nega-
lia sąjungos auksarankės dai-
liuosius amatus vis dažniau de-
rina prie sezono. Dabar jos ve-
lia. Tačiau, pasak senolių išmin-
ties, ką išmoksi, ant pečių nene-
šiosi – A. Jankauskienė tai pui-
kiausiai įrodė. Šios rungties II 
vietos laimėtoja pripažinta vil-
nietė Ana Valter.

Trumpiausia – eilėraščio 
kūrimo rungtis 

Pasak N. Zenkevičiūtės, eilė-
raščio kūrimas – išskirtinė abi-
limpiados rungtis. Beje, ji buvo 
ir pati trumpiausia – 20 eilučių 
eilėraščiui sukurti skirtos 2 val. 
Užduotį sunkino tai, kad visuo-
se kūriniuose turėjo būti panau-
dota 10 nurodytų žodžių. Pasak 

Profesinio meistriškumo varžytuvėse –  
variacijos Kalėdų laukimo tema

(atkelta iš 1 psl.)

kėdainiškės Rasos Stankevičie-
nės, „pagal užsakymą“ apskri-
tai sunkiau kurti, o fantaziją dar 
varžant tam tikrais žodžiais – 
dvigubai sudėtingiau. Vis dėlto 
nuogąstavimai, kad eilėraščiai 
bus labai panašūs, nepasivirti-
no. Tuo įsitikinti galėjo visi abi-
limpiados dalyviai – ši užduotis 
baigėsi sukurtų eilėraščių skai-
tymu. Kūrybą vertinusio poeto 
Česlovo Skaržinsko ir visos ko-
misijos nuomone, geriausiai už-
duotį atliko ir Kalėdų dvasią at-
skleidė vilnietis Alvydas Valen-
ta. Nugalėtojo kūrinėlis skelbia-
mas šio „Bičiulystės“ numerio 
8 psl. Patyrusiam kūrėjui, kelių 
knygų autoriui, tai nebuvo labai 
sunki užduotis. Poetų „ceche“ 
buvo ir daugiau savo knygas iš-
leidusių kūrėjų. Prizininkais pri-
pažinti ir šiemet dvi knygeles iš-
leidusi vilnietė Danutė Rusecka-
ja (II vieta) bei sostinės „Šviesos“ 
dienos centro lankytojas Marty-
nas Šimkus (III vieta), kuriam jo 
lankomas centras ir knygą išleis-
ti padėjo. 

Geriausi tapytojai ant 
šilko – pradedantieji 
Tapyba ant šilko – nauja, į ne-

įgaliųjų amatų būrelius dar tik 
besiskinanti kelią meno rūšis. 
Tai labai greitai sužavintis, įtrau-
kiantis, tačiau pakankamai bran-
gus užsiėmimas. Gal todėl bene 

vainiko“ parodose dalyvaujanti 
moteris užsiima įvairiais rank-
darbiais. Pastaruoju metu O. Vo-
deikienė daugiausiai laiko skiria 
dailiais raštais marginamų pirš-
tinių ir kepurių mezgimui. Mo-
teris juokauja vos spėjanti suk-
tis – atšalus orams, o ypač ar-
tėjant didžiausioms metų šven-
tėms, jos kruopščiai atlikti rank-
darbiai itin paklausūs. 

Abilimpinė mezgimo rung-
tis iš pirmo žvilgsnio neatrodė 
sudėtinga. Į jaukų ratą susėdu-
sios moterys – visai kaip kadaise 
kaimuose adventinio vakarojimo 
laikais, gavo po porą kamuolių 
siūlų, porą virbalų, vąšelį ir už-
duotį – per 3 valandas numegz-
ti 10 cm pločio ir 45 cm ilgio gal-
vos juostą, papuoštą gėlyte, ku-
rios mezgimo schemą organiza-
toriai išdalijo visoms rungties da-
lyvėms. Užduotis lyg ir nesunki, 
tačiau moterys nuo pat pradžių 
pradėjo abejoti, ar užteks laiko 
jai įvykdyti. Tačiau netrukus su-
mojusios, kad mezgant dvigubu 
siūlu juosta ilgės kur kas grei-
čiau, užduotį sėkmingai įvykdė.

Atokiau nuo mezgėjų „klu-
bo“ įsikūrusi sostinės „Šviesos“ 
dienos centro direktorės pava-
duotoja Sigita Narauskaitė, į abi-
limpiadą atlydėjusi 5 centro lan-

ju metu gerokai sustiprėjusios 
ir jau 85 neįgaliuosius vienijan-
čios asociacijos pirmininkė Alma 
Margevičienė pasakojo, kad 18 
būrelyje besirenkančių žmonių 
išbando įvairius amatus, tad at-
rinkti į abilimpiadą organizaci-
jai atstovaujančius kėdainiškius 
nebuvo sunku. Iš karto numatė 
atvejus, jeigu netikėtai kas iš da-
lyvių susirgtų. Tokią „apsaugą“ 
turėjo ir stiklo dekoravimo rung-
tyje dalyvavusi Danguolė Šable-
vičienė – prireikus ją būtų galėjęs 
pakeisti asociacijos senbuvis Sta-
sys Antanaitis. Tačiau moteris ne 
tik puikiai susidorojo su užduo-

daugiausiai šią rungtį pasirinku-
sių neįgaliųjų buvo naujokai, to-
kios kūrybos ėmęsi pirmą kartą.

Užduočiai vadovavusi ir pa-
tarimų negailėjusi menininkė 
Rasa Labinė džiaugėsi, kad ta-
pyba ant šilko sudomino lakia 
fantazija, nevaržomu kūrybišku-
mu apdovanotus žmones. Rung-
ties nugalėtoju tapo pirmą kartą 
šį meną išbandęs vilnietis Česlo-
vas Ilgis. II vietą laimėjusi Irina 
Švenčionienė – taip pat šio meno 
naujokė. Tiesa, moteris jau 3 me-
tus tapo aliejiniais dažais. Abi-
limpiados išvakarėse ji tempera 
piešė kalėdinius atvirukus ir vie-
no iš jų siužetą pabandė perkel-
ti ant šilko. „Labai patiko. Pasa-
ka. Paveikslą gali greitai nupieš-
ti“, – nauja patirtimi dalijosi mo-
teris, nors neslėpė labai abejojusi, 
ar pavyks. Prizine (III) vieta buvo 
įvertintas ir vienintelės tapyti ant 
šilko mokėjusios kaunietės Leo-
noros Špiliauskienės kūrinėlis. 

Profesinio meistriškumo var-
žytuvės baigėsi dar vienu jaudi-
nančiu prisistatymu – Vilniaus 
neįgaliųjų dienos centro lanky-
tojų įtaigiai skaitoma pjese „Ža-
lias, žalias obuoliukas“. Kas be-
suskaičiuos, kiek talentų savy-
je yra išugdę neįgalūs žmonės. 
Kaip gera juos pamatyti, pajus-
ti, pasidžiaugti...

Aldona DElTuVAiTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Nijolė Zenkevičiūtė rūpinosi ir abilimpiados organizavimu, ir poeto Alvydo 
Valentos kūrybos pristatymu.

Rasa Stankevičienė gilinasi į eilėraš-
čio kūrimo užduotį.

Mezgimo rungtis – lyg adventinis vakarojimas.

Dekupažo užduotis netruko sužadinti fantaziją.

Stiklo dekoravimas patiko ir pradedantiesiems, ir šį meną išbandžiusiems.
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Daktaras
Aiskauda
Daktaras
Aiskauda Spanguolės liaudies medicinoje –  

nuo anginos iki pragulų gydymo 

Spanguolė (sinonimai: spalge-
na, spangėlė, spangė, span-

guogė) – visžalis pažeme besi-
driekiantis gležnas krūmokšnis, 
augantis pelkėtuose miškuose, 
aukštapelkėse, tarpinio tipo pel-
kėse, liūnuose. Jos uogos būna 
įvairių formų (dažniausiai rutu-
liškos), tamsiai raudonos, sul-
tingos, malonaus skonio. Uogos 
renkamos tik visiškai sunoku-
sios (turi daugiau veikliųjų me-
džiagų) rugsėjo–lapkričio mėn. 
Tiesa, spanguoliauti galima ir 
ankstyvą pavasarį – uogos ge-
rai išsilaiko po sniegu. Tačiau 
peržiemojusios spanguolės ne-
tenka beveik visų vitaminų, kitų 
medžiagų, nors būna saldesnės 
(turi daugiau cukrų). Uogos val-
gomos šviežios, iš jų spaudžia-
mos sultys, gaminamos uogie-
nės, sirupai, kisieliai, marmela-
das, žėlė, kai kurių konditerijos 
gaminių įdarai. 

Lietuvoje sutinkamos dvi 
spanguolės rūšys – paprasto-
ji ir smulkiauogė. Paprastosios 
spanguolės lapeliai lygiakraš-
čiai, siauri, smailūs, blizgantys; 
viršutinė pusė šviesiai žalia, apa- 
tinė – melsvai žalia; smulkiauo-
gės – smulkesni lapeliai ir uo-
gos. Gydomųjų savybių turi abi 
spanguolių rūšys.

Gali pakeisti... druską 
Spanguolės – nepakeičiamas 

prieskonis tiems ligoniams, ku-
rių dietoje draudžiama druska 
(ji puikiai paskanina maistą). Be 
to, šių uogų dedama į raugiamus 
kopūstus, agurkus. Jos – puikus 
maisto produktų dažiklis. Span-
guoles galima laikyti (išsilaiko 
apie 2 m. ir nepraranda maisti-
nių bei gydomųjų savybių tik ne-

sumaigytos uogos) statinėje su-
sluoksniuotas su drėgnais kimi-
nais (kiminai – durpynų ir pel-
kių lapuotosios samanos) ir už-
piltas vandeniu, taip pat sušal-
dytas. Namų sąlygomis galima 
uogas laikyti medinėje, molinė-
je, stiklinėje taroje užpiltas van-
deniu 0o C temperatūroje.

Receptai
Angina. Į stiklinę spanguo-

lių sulčių įmaišomi 3 šaukšteliai 
medaus. Šiuo mišiniu 3 kartus 
per dieną po valgio skalaujama 
gerklė (vienai procedūrai reikia  
1/3 stiklinės), mišinys nenuryja-
mas. Po procedūros į burną įpi-
lamas šaukštas mišinio, palaiko-
ma 20–30 sekundžių, paskui nu-
ryjama. Šiuo būdu gydomasi tol, 
kol visiškai pasveikstama.

Aterosklerozės, trombozės 
ir tromboflebito profilaktika. 
Ruošiamas mišinys: česnakų – 
0,5 kg, svogūnų, spanguolių ir 
citrinų – po 1 kg. Visi produktai 
sumalami mėsmale arba susmul-
kinami virtuviniu kombainu, 
vartojama po 2 šaukštus 3 kar-
tus per dieną prieš valgį, užsige-
riant nedideliu kiekiu vandens. 
Gydymo kursas – 4–6 savaitės. 

Pastaba. Jeigu dėl šio miši-
nio pasidaro jautrus skrandis 
(jaučiamas deginimas, grauži-
mas, gurguliavimas ir kt.), miši-
nys vartojamas nebe prieš valgį, 
o tik praėjus pusvalandžiui po 
valgio arba vartojamas mažes-
nėmis dozėmis, pvz., po 1 šaukš-
tą (ar net šaukštelį), arba vartoja-
mas tik kartą per dieną, arba kas 
antrą dieną.

Paaiškinimai: 
1. Aterosklerozė – lėtinė 

kraujagyslių liga, dėl kurios, su-
mažėjus arterijų sienelių elas-
tingumui ir susiaurėjus jų spin-
džiui, sutrinka kraujo apytaka; 

2. Trombozė – trombo (kre-
šulio) susidarymas gyvo orga-

nizmo kraujagyslėse ir širdyje; 
3. Tromboflebitas – venos sie-

nelės uždegimas, kylantis dėl to, 
kad jos spindyje susidaro trom-
bas, trikdantis kraujo tėkmę; šią 
ligą sukelia venos sienelės pa-
žeidimas, padidėjęs kraujo kre-
šumas; 

Šlapimo pūslės uždegimas. 
3 kartus per dieną geriama 30 
min. prieš valgį po 2 šaukštus 
šviežiai išspaustų spanguolių 
sulčių. Gydymo kursas – 10–
15 dienų.

daus. Šiuo būdu gydomasi tol, 
kol pagerėja savijauta.

Persirgus gelta. Sumaišoma 
lygiomis dalimis sutrintos span-
guolės ir medus. Vartojama 2–3 
kartus per dieną prieš valgį po 
2–3 šaukštus mišinio, užsige-
riant šilta žaliąja arbata. Gydy-
mo kursas – ne mažiau nei 14 
dienų. Beje, dėl šio recepto nau-
dojimo būtina pasitarti su gy-
dytoju!

Arterinio kraujospūdžio pa-
didėjimas. 3 kartus per dieną 
valgoma prieš valgį po 2 šaukš-
tus sutrintų prinokusių span-
guolių. Gydymo kurso trukmė 

Strazdanos, pigmentinės dė-
mės. Probleminės vietos 2 kartus 
per dieną patepamos šviežiomis 
spanguolių sultimis. Beje, prieš 
tai reiktų patepti nedidelį odos 
plotelį, palaukti pusdienį ar il-
giau, kad įsitikintume, jog nėra 
alerginės reakcijos. 

Kojų venų opos. 1–2 kartus 
per dieną plaunamos nesveikos 
vietos šviežiomis spanguolių 
sultimis, atskiestomis (santykiu 
1:1) virintu atvėsintu vandeniu. 
Be to, prieš šią procedūrą taip 
pat reiktų įsitikinti ar nėra aler-
ginės reakcijos.

Pragulos. Ant nesveikos vie-
tos (vietų) uždedamas trintų 
spanguolių masės kompresas, 
laikoma 15–20 min. Nuėmus 
kompresą ta vieta (vietos) pate-
pama riebiu kremu.

Beje, ir prieš šią procedūrą 
reiktų pasitikrinti dėl galimos 
alerginės reakcijos.

Spanguolės 
nevartotinos:

• sergant gastritu (kai padidė-
jęs skrandžio sulčių rūgštin-
gumas),

• sergant podagra,
• sergant inkstų akmenlige,
• esant skrandžio ir dvylikapirš-

tės žarnos opai,
• padidėjus dantų jautrumui dėl 

emalio defektų (tokie dantys 
paprastai reaguoja skausmu į 
šaltą ir karštą valgį),

• jei kartu vartojami sulfamidi-
niai preparatai.

Pastabos:
1. Kad nesumažėtų vitami-

nų ir kitų bioaktyvių medžiagų, 
ruošiant įvairius spanguolių gė-
rimus gydymo tikslu, spanguo-
les reiktų ne virinti, o tik užpli-
kyti verdančiu vandeniu.

2. Pavartojus spanguolių 
kiekvieną kartą būtina skalau-
ti burną.

Romualdas OGiNskAs

Komentuojame, 
konsultuojame

PSD taryba pritarė, kad Ligų 
ir kompensuojamųjų vaistų 
joms gydyti sąrašas būtų papil-
dytas naujais vaistais: Lixisena-
tidum (antrojo tipo cukriniam 

Privalomojo sveikatos 
draudimo (PSD) tary-
bos nariai pritarė siūly-
mams, kurie užtikrins di-
desnį kompensuojamų jų  
vaistų prieinamumą paci-
entams. Todėl artimiau-
siu metu kompensuoja-
mųjų vaistų sąrašai bus 
papildyti vaistais antro-
jo tipo cukriniam diabe-
tui, išsėtinei sklerozei, 
metastazavusiam pro-
statos vėžiui, hepatito C, 
plaučių obstrukcinėms li-
goms, hipertenzijai gydy-
ti ir priemonėmis, kurios 
palengvins nudegusių 
vaikų gydymą. 

Pacientams bus prieinama daugiau 
kompensuojamųjų vaistų

diabetui gydyti), Natalizuma-
bum (nuo išsėtinės sklerozės), 
Cabazitaxelum (nuo metastaza-
vusio prostatos vėžio), Bocepre-
virum (nuo hepatito C). Pritar-
ta ir kelių vaistų – Indacatero-
lum et Glicopyrronium (nuo plau-
čių obstrukcinės ligos) ir Cande-
sartanum et Hydrochlorthiazidum 
(nuo hipertenzijos) įtraukimui į 
minėtą sąrašą. 

PSD tarybos pirmininkės Ja-
ninos Kumpienės teigimu, taip 
siekiama užtikrinti, kad priva-
lomuoju sveikatos draudimu 
(PSD) apdrausti žmonės turė-
tų daugiau galimybių be jokių 
sunkumų įsigyti kompensuoja-
mųjų vaistų, kurių didelė kainos 
dalis ar net visa kaina yra kom-
pensuojama iš Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto. 

Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos (VLK) direktoriaus pa-

vaduotojos Neringos Bernotie-
nės teigimu, PSD tarybos prita-
rimas šioms naujovėms – labai 
reikšmingas. 

„Svarbu tai, kad į kompen-
suojamųjų vaistų sąrašus įtrau-
kiant vaistus minėtoms ligoms 
gydyti atsiranda daugiau gali-
mybių padėti žmonėms. Taip 
bus užtikrinta, kad jie gautų rei-
kiamą gydymą būtinais vaistais. 
Palengvės ir jų finansinė našta, 
kurią iki šiol patirdavo sergan-
tieji šiomis ligomis, kai reikėda-
vo įsigyti jiems reikiamus vais-
tus“, – įsitikinusi N. Bernotienė. 

Dar viena naujovė, kuriai 
buvo pritarta PSD posėdyje, pa-
lengvins nusideginusių vaikų 
gydymą. Bus pradėti kompen-
suoti būtini tvarsčiai nudegu-
siems vaikams. Iki šiol vaikams 
po nudegimų hidrokoloidiniai, 
silikono, kitų medžiagų tvarsčiai 
iš PSDF biudžeto nebuvo kom-
pensuojami. 

PSD taryba yra svarbi pata-
riamoji institucija sveikatos ap-
saugos ministrei, kuri remda-
masi šios tarybos nuomone pri-
ima sprendimus sveikatos prie-
žiūros srityje.

Svarbu žinoti 
• Iš PSDF biudžeto kompen-

suojamos ne visų vaistų ir me-
dicinos priemonių įsigijimo iš-
laidos, o tik tų, kurie yra įrašy-
ti į sveikatos apsaugos ministro 
patvirtintus sąrašus. Juos ski-
ria gydytojai, dirbantys gydy-
mo įstaigose, kurios turi sutar-
tis su teritorinėmis ligonių kaso-
mis (TLK).

• Medikamentai ir priemo-
nės išrašomi kompensuojamųjų 
vaistų pasuose, kuriuos pacien-
tams išduoda gydymo įstaigos, 
sudariusios sutartis su TLK.

• Lietuvoje, kaip ir svetur, 
kompensuojama ne visa, bet 
vadinamoji bazinė vaisto kai-

na. Bazinė kaina yra mažmeni-
nės kainos, už kurią vaistai par-
duodami vaistinėje, dalis. Ši da-
lis ir gali būti kompensuojama 
100, 90, 80 ar 50 procentų.

• Vaistus, kurių veiklioji me-
džiaga yra ta pati, gamina įvai-
rūs gamintojai, suteikdami skir-
tingus firminius pavadinimus. 
Šių vaistų kainos – skirtingos, ta-
čiau iš analogiškų vaistų visuo-
met galima pasirinkti tą, kurio 
priemoka mažesnė.

• Pasibaigus receptų galio-
jimo laikui, vaistai nebeišduo-
dami. Tuomet vėl reikia kreip-
tis į gydytoją, kad šis pakartoti-
nai parašytų naują receptą.

• Receptas turi būti užpildy-
tas be klaidų, jame neturi trūk-
ti reikiamų duomenų – tik tada 
vaistininkas gali išduoti vaistą. 
Jei receptas išrašytas neteisin-
gai – jis negalioja.

• Už recepto perrašymą mo-
kestis neturi būti imamas.

Pastaba. Žr. „Receptų“ an-
trosios pastraipos pastabą apie 
skrandžio jautrumą.

Pielonefritas (inksto au-
dinio, geldelių ir taurelių už-
degimas). 2 šaukštai sutrintų 
spanguolių užplikoma termose  
0,5 litro verdančio vandens. Ter-
mosas užkemšamas kamščiu, po 
1–2 val. geriama (kartu su uogų 
išspaudomis) šilto užpilo po 1/2–
2/3 stiklinės 3–5 kartus per die-
ną. Be to, pageidautina kasdien 
valgyti (kiekis neribojamas) po 
valgio šviežių spanguolių, su-
trintų su nedideliu kiekiu me-

nenustatyta (dėl šios papildo-
mos gydymo priemonės reika-
lingumo ir gydymosi trukmės 
reiktų pasitarti su gydytoju). Be 
to, žr. „Receptų“ antrosios pas-
traipos pastabą apie skrandžio 
jautrumą.

Parodontozė. Sutrintų span-
guolių mase 2–3 kartus per die-
ną po valgio masažuojamos dan-
tenos, po to šiltu vandeniu ska-
laujama burna. Ši liga gali truk-
ti ilgai, todėl gydymo kursas ne-
nurodomas.
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Profesinės reabilitacijos 
paslaugų kokybei ir 

efektyvumui – išskirtinis 
dėmesys 

Profesinė reabilitacija – viena 
svarbiausių neįgaliųjų socia- 

linės integracijos grandžių 
Lietuvoje. Per nepilną dešim-
tį metų šioje srityje išties daug 
nuveikta – užtikrintas profesi-
nės reabilitacijos paslaugų pri-
einamumas neįgaliesiems Lie-
tuvoje, parengta metodinė bazė, 
nuolat tobulinama specialistų 
kvalifikacija. Jeigu 2005 m. pro-
fesinės reabilitacijos paslaugas 
Lietuvoje teikė vienintelis Va-
lakupių reabilitacijos centras, 
tai šiandien šias paslaugas jau 
teikia 12 profesinės reabilitaci-
jos įstaigų įvairiuose Lietuvos 
miestuose. 2005 m. šią progra-
mą baigė tik 12 neįgaliųjų, o pa-
skutiniais metais ją kasmet bai-
gia vidutiniškai 500–600 neįga-
liųjų ir jų įsidarbinimo rezulta-
tai išaugo net du kartus – nuo 
30 proc. 2006 m. iki 60 proc. – 
2013 m. Per nepilną dešimtmetį 
Lietuvoje pasiekti neįgaliųjų įsi-
darbinimo po profesinės reabi-
litacijos rezultatai niekuo nenu-
sileidžia kitų Europos šalių pa-
siekimams šioje srityje, o nere-
tai net ir lenkia kai kurių aukš-
tą išsivystymo lygį pasiekusių 
Europos šalių rodiklius. 

Nuo pat pirmųjų profesinės 
reabilitacijos žingsnių Lietuvo-
je buvo siekiama ne tik gerin-
ti šių paslaugų prieinamumą, 
bet ir jų kokybę, kad neįgalie-
ji galėtų gauti vienodos koky-
bės paslaugas, atitinkančias in-
dividualius neįgaliųjų porei-
kius, sąlygotus jų negalios po-
būdžio ir funkcinių gebėjimų, 
visose šias paslaugas teikian-
čiose įstaigose. 

Siekiant šių tikslų buvo pa-
rengtos profesinės reabilitacijos 
paslaugų teikimo regos, klau-
sos, intelekto, psichikos ir fizi-
nę negalią turintiems asmenims 
metodikos, reikalavimai šias 
paslaugas teikiantiems specia-
listams, profesinės reabilitaci-
jos paslaugų teikimo standar-
tai ir kokybės užtikrinimo siste-
ma, nuolat tobulinama profesi-
nę reabilitaciją reglamentuojan-
ti teisinė bazė. Siekiant nuolati-
nio profesinės reabilitacijos ko-
kybės gerinimo, 2010 m. buvo 
atrinkti Profesinės reabilitacijos 
metodiniai centrai. Vienas jų – 
Valakupių reabilitacijos centras. 
Per trejus metus vykdant meto-
dinio centro veiklas Valakupių 
reabilitacijos centre profesinę 
kvalifikaciją patobulino per 300 
profesinės reabilitacijos specia-
listų, atlikti svarbūs tyrimai Lie-
tuvoje ir kitose Europos šalyse, 
parengti ir išleisti aktualūs me-
todiniai leidiniai, parengtos neį-
galiesiems pritaikytos mokymo 
programos, įgyvendintos kitos 
svarbios veiklos.

Siekiant ir toliau tobulin-
ti profesinės reabilitacijos pas-
laugų teikimo kokybę bei di-
dinti jų efektyvumą, 2014 m. 
buvo pakartotinai vykdomas 
Profesinės reabilitacijos meto-
dinių centrų atrankos konkur-

sas, kurį laimėjęs Valakupių re-
abilitacijos centras, bendradar-
biaudamas su prie metodinio 
centro veikiančia ekspertų ko-
misija, įgyvendins metodiniam 
centrui deleguotas užduotis, 
užtikrinančias nuolatinį pro-
fesinės reabilitacijos paslaugų 
tobulinimą visos šalies mastu. 

2014–2015 m. numatytos 
įgyvendinti veiklos išties labai 
svarbios – tai anksčiau pareng-
tų metodikų, reikalavimų spe-
cialistams, standartų, kokybės 
įvertinimo sistemos įteisinimas. 
Planuojama parengti didelės 
apimties dokumentus – teisės 
aktų, tinkamų tvirtinti Socia-
linės apsaugos ir darbo minis-
tro įsakymu, projektus. Tam, 
kad galima būtų tai padaryti, 
buvo atlikti ir profesinės reabi-
litacijos įstaigų atitikimo kelia-
miems reikalavimams tyrimai, 
kuriais remiantis parengtos iš-
vados apie galimybes diegti pa-
ruoštas metodikas ir reikalavi-
mus specialistams šias paslau-
gas teikiančiose įstaigose. 

Vienas atsakingiausių me-
todinio centro veiklos uždavi-
nių – tai Profesinės reabilita-
cijos paslaugų teikimo neįga-
liesiems 2015–2020 m. strategi-
jos ir jos įgyvendinimo veiks-
mų plano 2015–2017 m. projek-
tų parengimas. Šios strategijos 
pagrindinis tikslas – užtikrinti, 
kad visas negalias turintys as-
menys gautų vienodos kokybės 
ir efektyvias profesinės reabili-
tacijos paslaugas visoje Lietu-
voje siekiant jų ilgalaikės inte-
gracijos į darbo rinką. Siekiant 
gerinti profesinės reabilitacijos 
specialistų metodinį pasiren-
gimą, 2015 m. bus organizuo-
jami parengtų metodikų, stan-
dartų, reikalavimų specialis-
tams taikymo bei diegimo įstai-
gose mokymai, kuriuose savo 
profesinę kvalifikaciją tobulins 
per 200 specialistų iš visos Lie-
tuvos, bendradarbiaujant su įs-
taigomis, bus diegiami profesi-
nės reabilitacijos paslaugų tei-
kimo neįgaliesiems standartai. 
Labai svarbu, kad apie profe-
sinės reabilitacijos galimybes, 
apie gerąją šių paslaugų patir-
tį sužinotų kuo daugiau neįga-
liųjų, darbdaviai bei platesnė 
visuomenė. Todėl ypač dide-
lis dėmesys bus skiriamas iš-
samiam bei objektyviam Pro-
fesinės reabilitacijos metodi-
nio centro vykdomų veiklų 
bei pasiektų rezultatų viešini-
mui ir sklaidai.

Svarbiausias metodinio cen-
tro siekis – užtikrinti, kad visi 
neįgalieji, norintys dalyvauti 
profesinės reabilitacijos prog- 
ramoje, galėtų gauti aukštos ko-
kybės, individualius programos 
dalyvių poreikius atitinkančias 
profesinės reabilitacijos paslau-
gas, atkuriant šių asmenų dar-
bingumą, padedant jiems sėk- 
mingai integruotis į darbo rin-
ką ir gyventi aktyvų ir pilnaver-
tį gyvenimą.

 Marius Glinskas „Bičiulystei“ 
parašė apie tai, kad Jonavos neįga-
liųjų draugijos nariai aplankė žie-
mos šventėms pasipuošusį Vilnių.

Sutartu laiku Valdovų rū-
muose jonaviečių jau laukė gi-
dės. Čia pasidalinta į 2 grupes, 

Pasižvalgė po sostinę

kad kiekvienas galėtų iš arčiau 
pamatyti XIII–XVIII a. ekspona-
tus, atidžiau įsiklausyti į sostinės 
istoriją. Po to, grožėdamiesi Pi-
lies gatvės architektūra, šventi-
niais akcentais, visi pasuko Auš-
ros vartų link. Užkopę laiptais 

prie Švč. Marijos stebuklingojo 
paveikslo, ne vienas prie jo pa-
simeldė, palinkėjo mintyse svei-
katos savo artimiesiems. Vėl kirtę 
kelias senamiesčio gatveles, ne-
įgalieji pasuko prie Šv. Onos ir 
Bernardinų šventovių. Į pastarą-
ją pavyko įeiti, pasimelsti, dauge-
lis čia pat įsigijo kalėdaičių, ku-
riais tikisi Kūčių vakarą pasida-
linti su šeimos nariais. 

Jonavos autobusų parko au-
tobusas (už ekskursiją neįgalieji 
dėkingi įmonės vadovams) kan-
triai laukė, todėl dar užteko lai-
ko nusipirkti dovanėlių, pasigė-
rėti papuoštomis eglėmis, paly-
ginti jas su jonavietiškomis.

Jonava: 

Baigiasi metai, baigiame ir šių 
metų kūrybinius konkur-

sus. Jų šiemet buvo 2: „Nega-
lia – mano likimas“ (rašinių kon-
kursas) ir „Negalia – ne kliūtis“ 
(nuotraukų konkursas). 

Sulaukėme nemažai Jūsų ra-
šinių konkursui apie negalią. 
Daugelyje jų pasakojate apie 
savo patirtį, išgyvenimus arba 
perteikiate savo įspūdžius apie 
kitus žmones ar reiškinius. Jūsų 
rašiniai labai skirtingi. Vienų pa-
sakojimai – labiau autobiogra-
fiški ar artimesni publicistikos 
žanrui, kiti autoriai savo raši-
niams suteikė literatūrinę for-
mą. Vienas istorijas buvo išties 
smagu skaityti, o kitos liūdino, 
skaudino, vertė braukti ašarą. 
Deja – toks mūsų gyvenimas, 
jame yra ir juodo, ir balto, vie-
ni gali į aplinką žvelgti su hu-
moro ar ironijos doze, kitiems, 
jautresniems, gyvenimas – kan-
čių ir išbandymų virtinė... Kaip 
sakė literatūros profesorė Vik-
torija Daujotytė, „kūrėjas yra la-
bai imlus: gyvenimas tarsi plūs-
te plūsta į jį“. 

Aušra Brazaitytė, Genovai-
tė Čejauskaitė, Narvydas Pau-
lionis, Silvija Dainytė, Gražina 
Dauginienė rašiniuose papasa-
kojo apie gyvenimo kelio paieš-
kas, Nijolė Senkuvienė, Elzė Bal-

Negalia – ne kliūtis kūrybai
sevičienė, Danutė Kuliavienė 
aprašė nelinksmus savo išgyve-
nimus, Juozas Rasiulis pasidali-
jo įspūdžiais apie neįgaliųjų or-
ganizacijos veiklą. Milda Kiškie-
nė, Rima Danylienė, Ignas Rau-
donis, Aldona Krickienė džiau-
gėsi, žavėjosi ar tiesiog iš šalies 
stebėjo kitų žmonių likimus. Ak-
tyviai į konkursą įsijungė mūsų 
nuolatinė autorė Aušra Verbliu-
davičiūtė, atsiuntusi net 3 raši-
nius, Alvydas Aukštuolis, su hu-
moru pažvelgęs į savo negalią, 
parašė 2 kūrinius, tiek pat – ir 
Stasys Černevičius. 

Dėkojame Jums už tai, kad 
aktyviai dalyvavote konkurse 
ir taip pat tikimės, kad rašysi-
te, pasakosite apie savo godas ir 
džiaugsmus ir ateityje – juk ne-
galios žmonių likimai ypatingi. 

Gaila, bet nuotraukų kon-
kursui „Negalia – ne kliūtis“ su-
laukėme nedaug. Tikėjomės di-
desnio Jūsų aktyvumo – juk fo-
tografų kūrybinėse stovyklose 
norinčių dalyvauti netrūksta. 
Gal tema buvo sunki, o gal tie-
siog fotoaparato po ranka ne-
pasitaikė...

Labai dėkojame autoriams, 
fotoobjektyvu „sugavusiems“ 
neįgaliųjų gyvenimo akimirkas: 
Rasai Skeiverienei, Gintautui 
Bražui, Rimtautui Vaickui, Šarū-

nui Būtėnui, Vladislovui Kirkic-
kui, Eglei Laurinaitytei, Arturui 
Bliuvui. Daugelis iš jų – nuolati-
niai mūsų fotografai. 

Šį kartą norime kasdieny-
bę praskaidrinti ir kuklius pri-
zus padovanoti aktyviausiems, 
daugelį metų mums ištikimiems 
autoriams, kurių likimai verti 
plunksnos. 

Už dalyvavimą konkurse „Ne-
galia – mano likimas“ prizai ati-
tenka: Aušrai Brazaitytei, Aušrai 
Verbliudavičiūtei, Rimai Da-
nylienei.

Už dalyvavimą nuotraukų kon-
kurse „Negalia – ne kliūtis“ pri-
zus skiriame: Rasai Skeiverie-
nei, Šarūnui Butėnui, Gintau-
tui Bražui. 

Šiuos autorius prašome susi-
siekti su redakcija. 

Artėjančių Kalėdų proga 
Jums, mūsų mieli bičiuliai, lin-
kime tikro džiaugsmo – tokio, 
kuris pakylėja virš visų žemiškų 
rūpesčių, virš materialinių prob- 
lemų, to, kuris leidžia pamiršti 
kūno bėdas, o šildo sielą. Būkite 
kupini šviesos, pasidalinto geru-
mo ir kad negalia ar ligos netruk-
dytų Jūsų sielos skrydžiui. 

„Bičiulystės“ redakcija 

 Vilkaviškio rajono draugijos narė 
Elvyra Žilinskienė pasidalijo šiltos 
Advento vakaronės įspūdžiais. 

Į adventinę popietę atvyks-
tančius Vilkaviškio rajono neį-
galiųjų draugijos narius ir sve-
čius pasitiko rami žvakelių švie-
sa, angelai, nešantys Dievo žodį... 

Šiltus žodžius susirinkusie-
siems išsakė draugijos pirminin-

Advento popietė draugijojeVilkaviškis:

kė Valė Masiliūnienė ir savival-
dybės meras Algirdas Neiberka. 
Tos keturios Advento savaitės – 
tai laikas, per kurį galime suras-
ti savyje gerumo, pagarbos vie-
nas kitam. Tai atgailos, susitai-
kymo, o po to – ir džiugaus lau-
kimo metas. 

Pirmininkė kvietė atsinaujin-
ti, atverti savo širdis, išsiridenti 

akmenis iš jos. Dar turime laiko 
viskam, kas buvo bloga, pamirš-
ti, kad Kalėdas sutiktume kupini 
meilės ir ramybės.

Popietės vedėjos Aušra Va-
siliauskaitė ir Nijolė Drinkienė 
pakvietė pasidalyti mintimis, 
kaip tėvai ir seneliai praleisda-
vo Advento metą, kokius dar-
bus dirbdavo, kokius valgius ga-
mindavo pasninko dienoms, Kū-
čioms. Susirinkusieji turėjo atsa-
kyti į klausimus iš Švento rašto. 
Atsakiusiems buvo padovano-
tos žvakelės, kurios simbolizuo-
ja šviesą ir gerumą. 

Kiekvienas, dalyvavęs popie-
tėje, į namus išsinešė po angeliu-
ką kaip taikos ir ramybės simbolį. 

Gruodis – tamsiausias metų 
laikas, tačiau popietė buvo švie-
si ir šilta nuo susirinkusiųjų šir-
dies šilumos, žvakelių šviesos, 
angelų ir pačių atsineštų pasnin-
ko valgių, arbatos.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gruodžio 22 d. 
9.00 Komisaras Reksas 13. 

(3/2) (kart.). 10.00 Namelis prerijose 
(110). 11.00 Premjera. Meilė aplan-
ko per Kalėdas (1) N-7. 12.45 Žings-
nis po žingsnio. Būstas (kart.). 13.00 
Džeronimas (1). 13.30 Mažasis prin-
cas (2/18). 14.00 Laba diena, Lietu-
va. 14.05 Žinios. 14.20 Laba diena, 
Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Komisa-
ras Reksas 13 (3/3). 17.10 Premjera. 
Didysis Gregas 4 (N-7. 4/12). 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Svajonę turiu. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.15 Šventinis kon-
certas „Chanukos šventė“. Pertrauko-
je – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.50 Va-
karo žinios. 23.15 Dabar pasaulyje. 
23.45 Pranciškus – popiežius iš Nau-
jojo pasaulio. Dok. f. Argentina, Itali-
ja. 2013 m. (Subtitruota, kart.). 0.45 
Senis (297) N-7. 1.45 Laba diena, 
Lietuva. (kart.). 3.30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 4.15 Šven-
tinis koncertas „Chanukos šventė“. 
(kart.). 5.30 Mokslo ekspresas (kart.). 

Antradienis, gruodžio 23 d. 
9.00 Komisaras Reksas 13 

(3/3) (kart.). 10.00 Namelis prerijose 
(111). 11.00 Premjera. Meilė aplan-
ko per Kalėdas (2) N-7. 12.45 Moks-
lo ekspresas. (kart.). 13.00 Džeroni-
mas (2). 13.30 Premjera. Tatonka ir 
mažieji draugai (8). 13.45 Premjera. 
Džiunglių knyga 1 (9). 14.00 Laba 
diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Komisaras Reksas 13 (3/4). 
17.10 Premjera. Didysis Gregas 4 
(4/13) N-7. 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.50 Premje-
ra. Meilė kaip mėnulis. (60, 61, 62). 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.15 
Specialus tyrimas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Durys 
atsidaro. 22.50 Vakaro žinios. 23.15 
Dabar pasaulyje. 23.45 Istorijos de-
tektyvai (kart.). 0.45 Senis (298) N-7. 
1.45 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.40 
Stilius (kart.). 4.30 Specialus tyrimas 
(kart.). 5.20 Duokit šansą (kart.). 

Trečiadienis, gruodžio 24 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Durys atsidaro (kart.). 6.40 
Bėdų turgus. Paprasti stebuklai iš 
LRT studijos. 8.40 Sniego senis ir 
Sniego šuo. Animacinis muzikinis f. 
Didžioji Britanija, 2012 m. 9.10 Pe-
tia ir Vilkas. Muzikinis animacinis f. 
Didžioji Britanija, Lenkija, Norvegi-
ja, Meksika, 2006 m. 9.50 Premjera. 
Pinokis. Pasaka. Vokietija, 2013 m. 
11.00 Premjera. Šunų ABC (1). 12.00 
Bebriuko nuotykiai. Dok. f. Prancūzi-
ja, Kanada, 2008 m. 13.30 Mes kar-
tu su Antanu Šabaniausku. 15.25 
Ani Klaus atvyksta į miestą. Pasaka. 
JAV, 2011 m. (1). 17.10 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.35 Kalė-
dinis koncertas „Po angelo sparnu“. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 20.55 Loterija „Perlas“. 21.00 
Bernelių šv. Mišių tiesioginė translia-
cija iš Vilniaus Arkikatedros. 22.30 
Kalėdų šv. Mišios iš Vatikano šv. Pe-
tro Bazilikos. 0.10 Baltu šv. Kalėdų 
keliu. Koncertas. 2013 m. 1.05 Kalė-
dinis koncertas „Po angelo sparnu“ 
(kart.). 2.30 Riešutų duona. Vaidybi-
nis f. pagal to paties pavadinimo S. 
Šaltenio apysaką. 1977 m. 3.40 Na-
cionalinė paieškų tarnyba (kart.). 4.30 
Svajonę turiu (kart.). 

Ketvirtadienis, gruodžio 25 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (Subtitruota, kart.). 6.40 Bėdų 
turgus. Pokalbiai prie arbatos puo-
delio. 7.40 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 8.40 Džeronimas (3). 
9.10 Spaikas. Animacinis f. Prancū-
zija, 2008 m. 9.50 Premjera. Pinokis. 
Pasaka. Vokietija, 2013 m. (2). 11.00 
Premjera. Šunų ABC (2). 12.00 Keis-
čiausios Kalėdų eglutės. Dok. f. Di-
džioji Britanija. 2011 m. 13.00 Urbi 
et Orbi. Kalėdinis popiežiaus sveiki-
nimas Miestui ir Pasauliui. 13.30 Kon-
certas „Aš galvoju“. 15.25 Kalėdų vai-
dinimas. Romantinė komedija. JAV, 
2011 m. 17.10 Gyvenimas. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.35 Auksinis protas. 20.10 Kalėdi-

nis interviu su Vilniaus arkivyskupu 
Gintaru Grušu. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 20.50 Svajo-
nę turiu. Pertraukoje – 22.00 Loteri-
ja „Perlas“. 23.00 Premjera. Santa. 
Romantinė drama. Lietuva, Suomija, 
2013 m. N-7. 0.55 Stasio Povilaičio 
jubiliejinis koncertas „50 metų sceno-
je“. 2013 m. 2.45 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai (kart.). 3.35 Gyvenimas 
(kart.). 4.25 Auksinis protas (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 26 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Stilius (kart.). 7.05 Svajo-
nę turiu (kart.). 8.40 Džeronimas (4). 
9.10 Spaikas 2. Animacinis f. Prancū-
zija, 2012 m. 9.50 Premjera. Pinokis. 
Pasaka. Vokietija, 2013 m. (3). 11.00 
Premjera. Šunų ABC (3). 12.00 Kalė-
dų šv. Mišios iš Kauno Kristaus Pri-
sikėlimo bažnyčios. 13.30 Koncertas 
„Aš galvoju“. 2 dalis. 15.15 Premjera. 
Apie princesę, norinčią patekti pasa-
kon. Pasaka. Vokietija, 2013 m. 17.00 
Premjera. Neištesėtas pažadas. Vil-
niaus paslaptys. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.35 Prie 
pasakų miesto. T. Leiburo 60-mečio 
koncertas. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 20.50 Duokim garo! 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.00 Tomo Krauno afera. Romanti-
nė kriminalinė komedija. JAV, 1999 
m. N-7. 1.00 Tai, kas tikra. I. Staro-
šaitės ir Ž. Žvagulio gyvo garso kon-
certas. 2.30 Velnio nuotaka. Muziki-
nis f. Kazio Borutos apysakos „Bal-
taragio malūnas“ motyvais. 1974 m. 
3.45 Durys atsidaro (kart.). 4.10 Sva-
jonę turiu (kart.). 

Šeštadienis, gruodžio 27 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (Subtitruota, kart.). 6.35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba (kart.). 7.30 
Specialus tyrimas (kart.). 8.30 Gimto-
ji žemė. 9.00 Mažasis princas (2/19). 
9.25 Premjera. Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai (6/23). 10.00 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. 11.00 Prem-
jera. Šunų ABC (4). 12.00 Gyveni-
mas (kart.). 13.00 Istorijos detek-
tyvai. 14.00 Durys atsidaro (kart.). 
14.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (Subtitruota). 15.00 Premjera. Del-
finų gyvenimo paslaptys. Dok. seria-
las. Didžioji Britanija, 2014 m. 1 d. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.10 Orai. 16.15 Sveikinimų 
koncertas. 18.30 Bėdų turgus. 19.30 
Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 20.50 Auksinis balsas. 
23.00 Premjera. Vagnerių klanas. Is-
torinė drama. Vokietija, 2013 m. N-7. 
(Subtitruota). 1.10 Senis (299) N-7. 
2.10 Istorijos detektyvai (kart.). 3.00 
Auksinis balsas (kart.). 4.50 Bėdų tur-
gus (kart.). 5.40 Lašas po lašo (kart.). 

Sekmadienis, gruodžio 28 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 7.00 Šventadienio 
mintys. 7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademi-
ja. 9.00 Mažasis princas (2/20). 9.25 
Premjera. Vakavilis (8). 10.00 Gusta-
vo enciklopedija (Subtitruota). 10.30 
Premjera. Brolių Grimų pasakos. Vel-
nias su trimis aukso plaukais. Vokieti-
ja, 2013 m. 11.45 Mokslo ekspresas. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Nematomos karalystės. Didžio-
ji Britanija, 2014 m. 1 d. (Subtitruota). 
13.00 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro (11/3) N-7. 15.00 Premje-
ra. Delfinų gyvenimo paslaptys. 2 d. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.15 Krepšinis. LKL čempiona-
tas. Vilniaus „Lietuvos rytas“ – Klai-
pėdos „Neptūnas“. 18.00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18.30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 19.30 Pasaulio pa-
norama. 19.55 Savaitė. 20.30 Pano-
rama. 20.50 Legendos. 21.50 Lileha-
meris 2 (2/6–8). 0.25 Auksinis protas 
(kart.). 1.45 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Puaro (11/3) Ponios Makginti 
mirtis N-7. (kart.). 3.20 Pasaulio pa-
norama (kart.). 3.45 Savaitė (kart.). 
4.10 Legendos (kart.). 4.55 Durys 
atsidaro (kart.). 5.20 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 

11.15 Vienas namuose 3. Komedija. 
JAV, 1997 m. N-7. 13.30 Vėžliukai 
nindzės (16). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (21). 14.30 Simpsonai (12, 
13) N-7. 15.30 Nemylima (81) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 VIRAL'as. N-7. 20.30 Pa-
smerkti 3 (65) N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 Lem-
tingas atsitiktinumas. Romantinė ko-
medija. JAV, 2001 m. N-7. 0.00 Dvy-
lika kalėdinių pasimatymų. Romanti-
nė komedija. JAV, 2011 m. N-7. 1.45 
Pamišęs dėl tavęs. Romantinė kome-
dija. JAV, 2013 m. N-14. 

Antradienis, gruodžio 23 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 

Simpsonai (12, 13) (kart.) N-7. 7.50 
Sofija I. Kartą gyveno & princesė! Ani-
macinis f. JAV, 2012 m. 8.50 Meilė 
Kalėdoms. F. šeimai. JAV, 2012 m. 
10.40 Įsivaizduok tai. JAV, Vokieti-
ja, 2009 m. N-7. 12.55 Ančiukas Do-
naldas ir draugai (28). 13.30 Vėžliu-
kai nindzės (17). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (22). 14.30 Simp-
sonai (14) N-7. 15.00 Simpsonai (15) 
N-7. 15.30 Nemylima (82) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Prieš srovę. N-7. 20.30 Pa-
smerkti 3 (66) N-7. 21.00 VIP (15). 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Monako princesė. Biografinė drama. 
JAV, Prancūzija, Belgija, Italija, 2014 
m. N-7. 0.10 Sėkmingosios Kalėdos. 
Drama. Kanada, JAV, 2011 m. N-7. 
1.55 Lemtingas atsitiktinumas. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2001 m. N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 24 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bar-

bės Kalėdų giesmė. animacinis f. 
JAV, 2008 m. 8.40 Išlaisvinti Vilį. 
Nuotykių f AV, Prancūzija, 1993 m. 
10.55 Visai kaip tikra. Komedija. JAV, 
2000 m. 12.45 Spaidervikų kronikos. 
Fantastinis nuotykių f. JAV, 2008 m. 
N-7. 14.40 Lobių planeta. Animaci-
nis f. JAV, 2002 m. N-7. 16.30 Va-
karo pasakojimai. Komedija. JAV, 
2008 m. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Žvagulio kūčios. 20.00 Hobitas. Ne-
laukta kelionė. Fantastinis nuotykų 
f. JAV, Naujoji Zelandija, 2012 m. 
N-7. 22.05 Filmo pertraukoje – „Vi-
kingų loto“. Veiksmo f., 23.25 Dan-
gaus karalystė. JAV, Ispanija, Didžio-
ji Britanija, Vokietija, 2005 m. N-14. 
2.10 Monako princesė. JAV, Biogra-
finė drama. Prancūzija, Belgija, Itali-
ja, 2014 m. N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 25 d. 
6.55 Teleparduotuvė. 7.10 Kaip 

inspektorius Gadžetas Kalėdas išgel-
bėjo. Animacinė komedija. JAV, 1992 
m. 7.35 Niko. Kelias į žvaigždes. Ani-
macinis nuotykių f. Suomija, Vokietija, 
Danija, 2008 m. 9.10 Išlaisvinti Vilį 2. 
Nuotykių f. JAV, Prancūzija, 1995 m. 
11.05 Cirque du Soleil. Visatos pa-
krašty. Fantastinis f. JAV, 2012 m. 
N-7. 12.50 Gražuolė ir pabaisa. Ro-
mantinė komedija. JAV, 1997 m. N-7. 
15.00 Pelenė. Animacinis f., JAV, 
1950 m. 16.35 Legendos susivieni-
ja. Animacinis f. JAV, 2012 m. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.05 Pono Pope-
rio pingvinai. Komedija, JAV, 2011 m. 
21.00 Kaip pavogti žmoną. Komedija. 
Lietuva, 2013 m. N-14. 22.50 Kinų zo-
diakas. Veiksmo f. Honkongas, Kini-
ja, 2012 m. N-7. 1.10 Tyli naktis. Dra-
ma. Lietuva, 2013 m. S. 2.45 Meilė 
Kalėdoms. F. šeimai, JAV, 2012 m. 

Penktadienis, gruodžio 26 d. 
7.10 Teleparduotuvė. 7.25 Elfas 

lentynoje. Animacinis f., JAV, 2011 
m. 7.50 Niko. Mažasis brolis – dide-
lė bėda. Suomija, Animacinis f. Vo-
kietija, Danija, Airija, 2012 m. 9.15 Iš-
laisvinti Vilį 3. Nuotykių f., JAV, 1997 
m. 11.00 Kaimynas šnipas. Komedi-
ja JAV, 2010 m. N-7. 12.45 Vienas 
namuose 4. Komedija. JAV, 2002 
m. N-7. 14.30 Heraklis. Animacinis f. 
JAV, 1997 m. 16.10 Kelionė į Raganų 
kalną. Nuotykių f. JAV, 2009 m. N-7. 
18.15 Euras 2015. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Ledynmetis. Mamuto Kalėdos. 
Animacinis f. JAV, 2011 m. 19.20 Rio. 
Animacinis f. JAV, 2011 m. 21.10 Pa-
siutę šunys (3) N-14. 22.30 Snaiperis. 
Veiksmo trileris. JAV, 2007 m. N-14. 
0.55 Uždrausta karalystė. Veiksmo 
komedija JAV, Kinija, 2008 m. N-7. 
2.45 Gražuolė ir pabaisa. Romantinė 
komedija. JAV, 1997 m. N-7. 

Šeštadienis, gruodžio 27 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Han-

tikas. Sekliai ir paslaptys (22). N-7. 
7.30 Smurfai (24). 8.00 Didvyrių 
draugužiai (45). 8.30 Monstrų viduri-
nė mokykla. Penktadienio vakaro ko-
vos. N-7. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Tobula moteris. 10.30 Beatos virtu-

Pirmadienis, gruodžio 22 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (70). 7.00 Tomo 
ir Džerio nuotykiai (4) (kart.). 7.25 
Tomo ir Džerio nuotykiai (5) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(107) N-7. 8.50 Turtuolis Ričis. Kome-
dija. JAV, 1994 m. (kart.). 10.45 Mi-
lijonas šventinių lempučių. Komedija 
šeimai. JAV, 2006 m. (kart.). 12.35 
Padangių ereliai. Animacinis f. Hon-
kongas, JAV, 2012 m. (kart.). 14.10 
Ugnis ir Ledas (54) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Nuo... Iki.... 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Gyvatės 
akys. Kriminalinė drama. JAV, 1998 
m. N-14. 0.15 Judantis objektas (23) 
N-7. 1.05 Nikita (15) N-7. 2.00 Detek-
tyvė Džonson (4) N-7. 

Antradienis, gruodžio 23 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (1). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris III (40) (kart.). 7.25 Keis-
ta šeimynėlė (1) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (108) N-7. 8.50 
Tuščias čekis. Komedija. JAV, 1994 
m. (kart.) 10.55 Elfas. Komedija šei-
mai. JAV, 2003 m. (kart.) 12.55 Ma-
žieji Tomas ir Džeris III (41). 13.25 
Keista šeimynėlė (2). 13.55 Katino 
Leopoldo kerštas. Animacinis f. Ru-
sija, 1975 m. 14.10 Ugnis ir Ledas 
(55) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21.30 Žinios. 22.10 
VAKARO SEANSAS Armagedonas. 
Katastrofų f. JAV, 1998 m. N-7. 1.10 
Nikita (16) N-7. 2.05 Sveikatos ABC 
televitrina (kart.). 

Trečiadienis, gruodžio 24 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.40 
Smalsutė Dora (2). 7.05 Asteriksas ir 
vikingai. Animacinis f. Danija, Pran-
cūzija, 2006 m. 8.25 Tomas ir Dže-
ris sutinka Šerloką Holmsą. Anima-
cinis f. JAV, 2010 m. 9.20 Smurfai. 
Kalėdų giesmė. Animacinis f. JAV, 
2012 m. 9.50 Haris Poteris ir Išmin-
ties akmuo. Nuotykių f. Didžioji Bri-
tanija, JAV, 2001 m. N-7. 12.45 De-
nis – grėsmė visuomenei. Komedi-
ja. JAV, 1993 m. 14.40 PREMJERA 
Kalėdų istorija 2. Komedija. JAV, Ka-
nada, 2012 m. N-7. 16.20 Didžiosios 
motušės namai. Obuolys nuo obels. 
Veiksmo komedija. JAV, 2011 m. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 Valanda su 
Rūta. Kūčios. 21.00 Balso deivės. 
Koncertas. 22.30 Princesės dieno-
raštis. Komedija. JAV, 2001 m. 0.45 
Keista Bendžamino Batono istorija. 
Drama. JAV, 2008 m. N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 25 d. 
5.50 Dienos programa. 5.55 Bei-

lio nuotykiai. Kalėdų didvyris. F. šei-
mai. JAV, 2012 m. 7.30 Matilda (Ma-
tilda). JAV, 1996 m. 9.20 Tomas ir 
Džeris. Pasaka apie Spragtuką. Ani-
macinis f. JAV, 2007 m. 10.15 Haris 
Poteris ir paslapčių kambarys. Nuoty-
kių f. Didžioji Britanija, JAV, Vokietija, 
2002 m. N-7. 13.20 Denis – grėsmė 

visuomenei. Nuotykiai tęsiasi. Nuo-
tykių komedija. JAV, 1998 m. 14.50 
Nelydimi nepilnamečiai. Veiksmo 
ir nuotykių komedija. JAV, 2006 m. 
16.35 Prekybos centro kietuolis. Ko-
medija. JAV, 2009 m. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 Jubiliejinės Auksinio du-
eto Kalėdos. 21.40 Pagirios Las Ve-
gase. Komedija. JAV, Vokietija, 2009 
m. N-14. 23.45 PREMJERA Smagios 
Haroldo ir Kumaro Kalėdos. Komedi-
ja. JAV, 2011 m. N-14. 1.25 Preky-
bos centro kietuolis. Komedija. JAV, 
2009 m. (kart.) N-7. 

Penktadienis, gruodžio 26 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Denis – grėsmė visuomenei. Nuoty-
kiai tęsiasi. Nuotykių komedija. JAV, 
1998 m. (kart.) 7.20 Linksmų Kalė-
dų, Dreikai ir Džošai. Komedija. JAV, 
2008 m. N-7. 8.55 Tomas ir Džeris 
Marse. Animacinis f. JAV, 2004 m. 
10.15 Denis – grėsmė visuomenei. 
Kalėdos. Nuotykių komedija. JAV, 
2007 m. N-7. 11.55 Haris Poteris ir 
Azkabano kalinys. Nuotykių f. Di-
džioji Britanija, JAV, 2004 m. 14.40 
Fredo Kalėdos. Nuotykių komedija. 
JAV, 2007 m. 16.45 Žvėrelių maiš-
tas. Nuotykių komedija. JAV, 2010 m. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2 penkta-
dienis. N-7. 21.00 PREMJERA Pagi-
rios Tailande. Komedija. JAV, 2011 
m. N-14. 23.05 PREMJERA Naujieji 
metai Niujorke. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2011 m. N-7. 1.25 Pagirios 
Las Vegase, Komedija. JAV, Vokie-
tija, 2009 m. (kart.) N-14. 

Šeštadienis, gruodžio 27 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (7). 6.55 Nenugali-
mieji II (51). 7.20 Kaukė (1). 7.45 Še-
gis ir Skūbis Dū (23). 8.10 Vėžliukai 
nindzės (21). 8.35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (6). 9.00 Ponas Bynas (14). 
9.30 Mes pačios. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Misija Karvės. Animacinis f. 
JAV, 2004 m. 11.30 Knygų valdovas. 
Nuotykių f. JAV, 1994 m. 12.55 Bran-
gioji, aš sumažinau vaikus. Komedija 
šeimai. JAV, 1989 m. 14.45 Didinga-
sis amžius (136) N-7. 2014 m. 16.50 
Šventę švęsti. 18.30 Žinios. 19.00 
SUPERKINAS. PREMJERA Kalė-
dų senelio slaptoji tarnyba. Anima-
cinis f. Didžioji Britanija, JAV, 2011 
m. 20.50 Auksinis kompasas. Nuo-
tykių f. šeimai. Didžioji Britanija, JAV, 
2007 m. 23.05 Karštas kubilas – lai-
ko mašina. Nuotykių komedija. JAV, 
2010 m. N-14. 1.05 Pagirios Tailan-
de (kart.) N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 28 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (8). 6.55 Nenuga-
limieji II (52). 7.20 Kaukė (2). 7.45 
Šegis ir Skūbis Dū (24). 8.10 Vėžliu-
kai nindzės (22). 8.35 Tomo ir Dže-
rio nuotykiai (7). 9.00 Sveikatos ABC 
televitrina. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Haris Poteris ir ugnies taurė. Nuoty-
kių f. šeimai. Didžioji Britanija, JAV, 
2005 m. N-7. 12.55 Herbis. Lenktynių 
asas. Nuotykių komedija. JAV, 2005 
m. 14.55 Didingasis amžius (137) 
N-7. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 
Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 Lietu-
vos balsas. 22.30 Ketverios Kalėdos. 
Romantinė komedija. JAV, Vokietija, 
2008 m. N-7. 0.10 Kuždesių sala. Kri-
minalinis trileris. JAV, 2009 m. N-14. 

Pirmadienis, gruodžio 22 d. 
6.10 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Mistinės istorijos (1) (kart.) N-7. 
9.00 Bosas (1) (kart.) N-7. 10.00 Bo-
sas (2) (kart.) N-7. 11.00 Kalbame 
ir rodome (100) N-7. 12.00 Proku-
rorų patikrinimas (226) (kart.) N-7. 
13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Šeimynėlė (45) (kart.) 
N-7. 14.45 Amerikos talentai (16). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (227) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-
kų (3) N-7. 19.00 Detektyvė Džon-
son (7) N-7. 20.00 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7. 21.00 Savaitės krimina-
lai. N-7. 21.30 Karštis. Veiksmo trile-
ris. JAV, 1995 m. N-14. 1.00 Detekty-
vė Džonson (7) (kart.) N-7. 1.55 Pro-
kurorų patikrinimas (227) (kart.) N-7. 
3.00 Bamba TV. S. 

Antradienis, gruodžio 23 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.). N-7. 9.00 Rosamunde Pil-
cher. Per aukštas skrydis (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (101) N-7. 

12.00 Prokurorų patikrinimas (227) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (3) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (17). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (228) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Ve-
dęs ir turi vaikų (13) N-7. 19.00 Detek-
tyvė Džonson (8) N-7. 20.00 Naktis ir 
diena. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Guru. Komedija. JAV, 1998 m. 
23.45 Gyvi numirėliai (14) N-14. 0.40 
Detektyvė Džonson (8) (kart.) N-7. 
1.35 Prokurorų patikrinimas (228) 
(kart.) N-7. 2.40 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, gruodžio 24 d. 
6.30 Prokurorų patikrinimas 

(228) (kart.) N-7. 7.40 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 8.40 Šeimos 
šventė. Komedija šeimai. JAV, 2007 
m. N-7. 10.25 Alfa ir Omega. Anima-
cinis f. Indija, JAV, 2010 m. 12.00 
PREMJERA 38-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis. 14.20 
Su meile, Merūnas. 15.55 Auksi-
niai svogūnai 2013. 19.10 Stipruolis 
Santa. Komedija šeimai. JAV, 1996 
m. 21.10 Baisiausia mano gyvenimo 
savaitė. Kalėdos. 23.05 Grupės Ron-
do lyderio Aleksandro Ivanausko-Fa-
ros gimtadienio koncertas. 1.20 Rau-
donkepuraitė. Miuziklas. Rusija, 2012 
m. N-7. 3.25 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gruodžio 25 d. 
6.45 Įkaitas medyje. Komedija 

šeimai. JAV, 1999 m. N-7. 8.30 Ka-
lėdos stebuklų šalyje. Komedija šei-
mai. JAV, Kanada, 2007 m. 10.30 
Slaptasis agentas barsuko išsaugo-
jimo operacijoje. 2013 m. 12.20 Po-
licijos Angelų sargų dienos koncer-
tas. 2014 m. 14.00 Kalėdiniai sveiki-
nimai. 16.30 Irena Starošaitė ir Žilvi-
nas Žvagulis. 20 metų scenoje. 18.05 
Trys didvyriai. Tolimi kraštai. Anima-
cinis f. Rusija, 2012 m. 19.35 Stebu-
klinga žaislų krautuvėlė. Komedija 
šeimai. JAV, Kanada, 2007 m. N-7. 
21.20 Pop Ladies koncertas. 23.35 
Ką išdarinėja vyrai. Komedija. Rusi-
ja, 2013 m. S. 1.10 Su meile, Merū-
nas (kart.). 2.45 Bamba TV. S. 

Penktadienis, gruodžio 26 d. 
7.35 Stebuklinga žaislų krautu-

vėlė (kart.) N-7. 9.20 Trys didvyriai. 
Tolimi kraštai (kart.). 10.45 Kaip su-
gauti laimės paukštę. Animacinis f. 
Rusija, 2013 m. N-7. 12.10 Muziki-
nė metų dvikova. Šokėjai prieš Dai-
nininkus. 14.00 Baisiausia mano gy-
venimo savaitė. Kalėdos (kart.) N-7. 
16.00 Lietuvos komiko vakaras. 
18.25 PREMJERA Atėjo.. Sabas. 
Dok. novelių apie Arvydą Sabonį II 
dalis. 19.30 Kosminis krepšinis. Ko-
medija. JAV, 1990 m. 21.05 Uždraus-
ta karalystė. Nuotykių f. JAV, Kinija, 
2008 m. N-7. 23.10 Stipruolis Santa 
(kart.). 1.05 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gruodžio 27 d. 
7.40 Kaip sugauti laimės paukš-

tę. Animacinis f. Rusija, 2013 m. 
(kart.) N-7. 9.00 Brydės. 9.30 Apie 
žūklę. 10.00 Padėkime augti. 10.30 
Šefas rekomenduoja. 11.00 Euro-
pos galiūnų čempionatas. 12.00 Ar-
čiau mūsų. 12.30 Mitiajaus pasakė-
lės (2) N-7. 13.00 Džiunglių princesė 
Šina (27) N-7. 14.00 Šeimynėlė (49, 
52) N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 Bosas (3) N-7. 18.00 Mis-
tinės istorijos (2) N-7. 19.00 Muzikinė 
kaukė. 21.00 MANO HEROJUS Dre-
das. Veiksmo f. Didžioji Britanija, Indi-
ja, JAV, Pietų Afrika, 2012 m. N-14. 
23.00 AŠTRUS KINAS Požemių gy-
ventojai. Siaubo f. JAV, 2003 m. S. 

Sekmadienis, gruodžio 28 d. 
7.00 Mistinės istorijos (2) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de. N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 
Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10.00 Sekmadienio 
rytas. 11.00 Sveikatos kodas. 11.52 
Nacionalinė loterija. 12.00 Nacionali-
nė Geografija. Gėlavandenių monstrų 
medžiotojas (4). 13.00 Džiunglių prin-
cesė Šina (28) N-7. 14.00 Sveikini-
mai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Bosas (4) N-7. 18.00 Mistinės 
istorijos (3) N-7. 19.00 MEILĖS IS-
TORIJOS Rosamunde Pilcher. Evitos 
kerštas. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2014 m. N-7. 21.00 Grubus žaidi-
mas (13, 14) N-14. 23.00 Likęs pa-
skutinis. Veiksmo trileris N-14. 2011 
m. 0.40 Bamba TV. 

LRT

TV3

LNK

BTV

vė. 11.30 Daktaras Dolitlis 3. Kome-
dija. JAV, 2006 m. 13.25 Šunų vieš-
butis. F. šeimai. JAV, Vokietija, 2009 
m. 15.30 Pagauk, jei gali. Biografi-
nė drama. JAV, 2002 m. N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Šok su manimi. 
N-7. 19.30 Konkurso pertraukoje – 
Eurojackpot. 22.30 Įsimylėti per dvi 
savaites. Romantinė komedija. JAV, 
Australija, 2002 m. N-7. 0.25 Šventi-
nės svajos. Romantinė drama. JAV, 
Kanada, 2013 m. N-7. 2.05 Kinų zo-
diakas. Veiksmo f. Honkongas, Kini-
ja, 2012 m. N-7. 

Sekmadienis, gruodžio 28 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Han-

tikas. Sekliai ir paslaptys (23) N-7. 
7.30 Smurfai (25). 8.00 Monstrų vi-
durinė mokykla. N-7. 9.30 Sportuok 
su mumis. 10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Svajonių sodai. 11.30 Dakta-
ras Dolitlis 4. Prezidento šuo. Ko-
medija JAV, Kanada, 2008 m. 13.10 
Ponia Dautfajė. Komedija. JAV, 1993 
m. 15.45 Žmogus su geležine kauke. 
Nuotykių f. D. Britanija, JAV, 1998 m. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Savai-
tės komentarai. 19.30 Lietuvos ta-
lentai 2014. 22.00 Parkeris. Veiks-
mo f. JAV, 2013. N-14. 0.15 Kalėdų 
norai. F. šeimai. JAV, 1991 m. 2.00 
Pagauk, jei gali. Biografinė drama. 
JAV, 2002 m. N-7. 

Pirmadienis, gruodžio 22 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (10) (kart.) N-7. 7.25 
Kvaišų šeimynėlės Kalėdos. Kome-
dija. JAV, 1989 m. 9.30 Kalėdų Kupi-
donas. Komedija. JAV, 2010 m. N-7. 
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Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Tinklalapyje www.bernardinai.lt Ieva Petkutė rašo apie įspū-
dingą reginį, kurį sukūrė profesionalai kartu su neįgaliaisiais. 

LCC Tarptautiniame universi-
tete Klaipėdoje buvo parody-
tas šokio performansas „Visa-
ta“. Renginys yra VšĮ „Sociali-
niai meno projektai“ kartu su 
Vilniaus dailės akademija, Lie-
tuvos sporto universitetu įgy-
vendinamos „Šokio laboratori-
jos“ – kūrybinių dirbtuvių pro-
gramos, kurioje dalyvauja profe-
sionalūs šokėjai, socialinių pas-
laugų įstaigų klientai ir darbuo-
tojai, dalis. 

„Asmenys su negalia, norė-
dami šokti, susiduria su dauge-
liu barjerų – nuo nepasitikėjimo 
savimi iki sunkumų atvykti į šo-
kio treniruotę arba nusivylimo, 
kad net ir pastačius šokį nėra 
kur jo parodyti – šiandien Lie-
tuvoje labai reta kultūros erdvė 
yra pritaikyta šokėjui, kuris nau-
dojasi neįgaliojo vežimėliu. Ne-
pasitikėjimui savimi didelę įta-
ką turi aplinkiniai, kurie dažnai 
mano kad šokis, kaip meninės 
išraiškos priemonė, yra tik tam 
tikros visuomenės dalies privi-
legija“, – sako projekto vadovė 
Ieva Petkutė.

Projekte profesionalūs šokė-
jai suteikė retą galimybę asme-
nims, turintiems specialiųjų po-
reikių, dalyvauti profesionalio-
je šokio pamokoje. Performan-
sas „Visata“ – tai šokio ir gyvos 
vaizdo projekcijos dermė, re-
ginys apie pasaulio struktūrą. 
Apie žmogų, kuris yra tarsi vi-

sata, visumos dalis, tarsi beribė 
gelmė, iki galo nepažini savo ta-
lentais ir gebėjimais,“ – projek-
to „Šokio laboratorija“ rezulta-
tus pristatantį renginį apibūdi-
na choreografė Ieva Kristutytė.

Kostiumus 65 performanso 
šokėjams sukūrė Vilniaus dai-
lės akademijos kostiumo dizai-
no katedros studentės. „Tai yra 
pirmas kartas Vilniaus dailės 
akademijos kostiumo dizaino 
istorijoje, kai yra kuriamas sce-
ninis rūbas asmeniui, turinčiam 
negalią. Numatome šią partne-
rystę plėtoti toliau ir kitais me-
tais“, – sako projekto vadovė. 
Specialiai šiam projektui gyvą 
projekciją sukūrė ir gyvai atli-
ko menininkė Eglė Gudonytė.

Įgyvendinant projektą „Šo-
kio laboratorija“ 2014 metais 
buvo surengta 120 šokio dirbtu-
vių, kurios vyko Klaipėdos ne-
įgaliųjų centre „Klaipėdos lakš-
tutė“, Klaipėdos miesto globos 
namuose, Priekulės socialinių 
paslaugų centre, Gargždų socia- 
linių paslaugų centre, Padva-
rių socialinės globos namuose, 
Kretingos dienos veiklos cen-
tre, Kauno neįgaliojo jaunimo 
užimtumo centre, Kauno Kartų 
namuose, Panemunės senelių 
namuose, asociacijoje „Šviesos 
dirbtuvėlės“. Šios įstaigos teikia 
socialines paslaugos asmenims 
su intelekto, fizine, kompleksi-
ne negalia, senjorams.

Performansas „Visata“: ką neįgaliųjų 
šokis duoda šokio menui?

Mindaugui Klemanskui, Šiau-
lių universiteto trečiojo kurso 
kineziterapijos studentui, Šiau-
lių moterų LIONS klubas įtei-
kė 3 tūkstančius litų filantropo 
olando, šiemet iškeliavusio am-
žinybėn, Harmannuso Hulsin-
gos vardo stipendiją. Ši stipen-
dija – klubo tradicija. Ji kasmet 
įteikiama geriausiai besimokan-
čiam Šiaulių universiteto stu-
dentui, turinčiam negalią.

„Tai didžiulė parama stu-
dentui, mokančiam už mokslą 
universitete“, – šypsosi vaiki-
nas. Per metus už mokslą uni-
versitete Mindaugui reikia mo-
kėti 5250 litų. 

Jis – šiaulietis, gyvena ats-
kirai nuo tėvų, taupo pinigus ir 
pats moka už mokslą. Kinezite-
rapijos studijos vaikino gyveni-
me atsirado neatsitiktinai. Prieš 
5-rius metus pakirto sunki liga. 
„Paralyžiuotas kūnas, neįga-
liojo vežimėlis, ramentai – vis-
ką praėjau. Pradėjau gilintis į 
savo ligą, galvojau, kaip padė-
ti sau“, – sunkų išbandymą pri-
simena Mindaugas. „Supratau, 
kad noriu ir galiu savo žinio-
mis padėti ne tik sau, bet ir ki-
tiems“, – sakė vaikinas.

Iš Šiaulių į Vilnių vasarą per-
sikėlusi gyventi Violetos Zinke-

vičienės šeima taip pat yra dė-
kinga moterų klubui LIONS – 
už 14 tūkstančių litų kainavu-
sią vibracinę liemenę sunkia ge-
netine liga sergančiai 15-metei 
dukrai. Mergaitė serga cistine 
fibroze, kuri pažeidžia vidaus 
organus, ypač plaučius. Šeimos 
gydytoja Šarlota Kriaučiūnie-
nė, kuri priklauso moterų klu-
bui, pasiūlė šeimai kreiptis pa-
galbos būtent į LIONS moterų 
klubą. Mergaitei reikėjo vibra-
cinės liemenės, kuri reikalinga 
plaučiams sujudinti, kad pasiša-
lintų susikaupęs sekretas.

„Nauja liemenė kainuoja 
apie 45 tūkstančius litų. Mes įsi-
gijome padėvėtą už pinigus, ku-
riais mus parėmė LIONS mote-
rys. Be jos mergaitei būtų buvę 
labai blogai. Tokios liemenės ne-
turėjo Šiaulių ligoninė“, – pasa-
kojo V. Zinkevičienė. 

„Kai pamatai, kad net maža 
smulkmena kitam žmogui gali 
suteikti didelio džiaugsmo iki 
ašarų spindėjimo akyse, – nebe-
gali to nedaryti. Tas jausmas da-
lintis užburia, jauti didelį pasi-
tenkinimą, kurį žodžiais įvardi-
jant gali pasirodyti net ir banalu 
arba per skambu“, – sako Šiau-
lių LIONS moterų klubo prezi-
dentė Daiva Grikšienė. 

Ir maža auka gali pakeisti gyvenimą
Rita Žadeikytė „Šiaulių kraštas“ pasakoja apie 10-metį šven-
čiančio pirmojo Lietuvoje įkurto Šiaulių moterų klubo LIONS 
veiklą ir pagalbą silpniesiems. 

Sekiojo su kamera
2012 metais sukurtas doku-

mentinis filmas „Antonas čia, 
šalia“ (jį – originalo kalba va-
dinasi Антон тут рядом – bet 
kada galite pažiūrėti youtu-
be) užburia nuo pirmų minu-
čių. Negali atitraukti akių nuo 
ekrano, nors dar visai nenutuo-
ki, kokią istoriją tau pasakoja fil-
mo kūrėjai. Po pusantros valan-
dos suvoki: pasikeitė ne tik fil-
mo herojaus, bet ir tavo, žiūro-
vo, gyvenimas, kaip, beje, ir fil-
mo kūrėjų.

Laimė, režisierė Liubovė Ar-
kus nėra profesionali doku-
mentalistė, todėl neatsiribojo 
nuo savo herojų. Jei būtų pro-
fesionalė, po premjeros pa-
mirštų savo bičiulius, nes visą 
laiką atiduotų naujiems filma-
vimams, kitiems žmonėms. 
Nepamiršo, neatidavė, nes ne-
paleido autisto Antono istorija.

Kai Liubovė susipažino su 
Antonu, tiesiog paprašė ope-
ratoriaus jį filmuoti. Taip ir fil-
mavo – bėgantį šalin, pykstan-
tį, besižnaibantį, nebendraujan-
tį. Vieną dieną pastebėjo, kad jis 
priprato prie kameros. Jei ope-
ratorius filmuodavo kitus vai-
kus, Antonas prisijungdavo prie 
kompanijos – koks filmas be jo...

Kartą Antonas apkabino Liu-
bovę, prisiglaudė. Tas netikėtas 
švelnumo pliūpsnis nulėmė jo 
ateitį, įtikino režisierę, kad ir su 
autistu galima bendrauti.

Liubovė vis giliau lindo į Ru-
sijos autistų problemas. Filma-
vo net 4 metus, todėl galėjo pa-
rodyti visas bergždžias pastan-
gas gelbėti užaugusius autistus 
nuo psichoneurologinių inter-
natų, vienintelės ir tragiškos jų 
gyvenimo vietos, kur, beje, ne-
užsibūdavo. Stiprūs vaistai, ne-
veiklumas, vienišumas greit pa-
darydavo galą. Ar galima tai sis-
temai pasipriešinti?

Ką gali vienas filmas
Filmo scenarijų kūrė pats gy-

venimas. Susirgo vėžiu ir mirė 
Antono mama. O kur tėvas? Liu-
bovė surado jį, po skyrybų su-
kūrusį naują šeimą, parodė dalį 
nufilmuotos medžiagos. Tėvas 
verkė. Filmo kūrėjai padėjo jam 
nusipirkti namelį kaime, kur jis 
ir apsigyveno su antra žmona ir 
Antonu. Paskutiniuose kadruo-
se vaikinuką matome visiškai 
pasikeitusį. Jis išmoko šypsotis 
ir verkti, o perdamasis su tėvu 
pirtyje atrodo tiesiog laimingas.

Jau 2012 metais filmas „An-
tonas čia, šalia“ pelnė kelis pri-
zus tarptautiniuose festivaliuo-
se, kitais metais – dar kelis. Pa-
rodytas per televiziją, jis pada-
rė didžiulę įtaką Rusijos visuo-
menei. Galima sakyti, per vie-

Čia žmonės piešia, 
rašo, svajoja, skraido...

Kažkuris klasikas yra ra-
šęs: privalomi tikros Ka-
lėdų istorijos herojai – tai 
eglutė, kepta žąsis ir ge-
ras žmogus. Bet būna ir 
taip: jausmingoje istori-
joje dalyvauja geras žmo-
gus, nelaimingas žmogus 
ir kino kamera.

ną dieną autizmas nustojo būti 
tabu. Laiškanešys tempė Liubo-
vei maišus laiškų. Rašė kitų an-
tonų tėvai, skundėsi, prašė, rei-
kalavo. Baigę specialiąsias mo-
kyklas ar kitu būdu kiek pasi-
mokę, užaugę autistai neturė-
davo kur dėtis, didžiulėje šalyje 
jiems nebuvo vietos. Tėvai me-
luodavo – „mokyklą remontuo-
ja“, tad šie kas rytą tuo pačiu lai-
ku, po pusryčių, su portfeliu at-
sisėsdavo prie durų, laukdavo 
remonto pabaigos. Po kurio lai-
ko pamiršdavo viską, ką buvo 
išmokę, persikeldavo į psicho-
neurologinius internatus.

Liubovei rašė tėvai, kurie dar 
laikė savo užaugusius vaikus 
namuose, nuo rūpesčių ir var-
gų patys jau tapę beveik neįga-
liais. Moteris nutarė steigti pa-
galbos autistams centrą – prieš 
metus jis atvėrė duris Peterbur-
ge. Pavadintas taip pat, kaip 
ir filmas. Tuos žodžius mėgsta 
kartoti Antonas, kad niekas ne-

pamirštų, jog jis yra šalia. Dar 
jis mėgsta pasakoti apie žmo-
nes, ką jie veikia, apie ką svajo-
ja. Ant centro sienos – Antono ci-
tatos. Žmonės piešia, rašo. Žmonės 
pakentės. Žmonės skraido. Žmonės 
remontuoja namelį, tvartą. Žmo-
nės lupa odą.

Atidarant centrą dalyva-
vo ir Antonas, specialiai atva-
žiavo į šventę iš kaimo. Perkir-
po spalvotą juostelę. Dabar čia 
kasdien duris praveria kelias-
dešimt autistų.

Iš valdžios – nė kapeikos
Keliasdešimt autistų vienoje 

vietoje?! Vien labdara gyvuojan-
čiame centre? Taip, tai tiesa. Liu-
bovei pavyko išgelbėti Antoną, 
ji įgijo patirties, žinių ir įsteigė 
centrą, kurio mėnesio biudžetas 
yra 2 milijonai rublių. Iš valdžios 
negauna nė kapeikos. Iš kur pi-
nigai? 500 tūkstančių rublių kas 
mėnesį duoda nuolatiniai rė-
mėjai, pusantro milijono cen-
tro darbuotojai surenka organi-
zuodami įvairias akcijas, parda-
vinėdami globotinių (jie čia va-
dinami studentais) rankdarbius. 
Centre dirba 43 darbuotojai, ku-
riems mokami atlyginimai. Atei-
na ir savanoriai. Beje, daug žy-
mių žmonių pavyko pasikvies-
ti savanoriauti dar įrenginėjant 
patalpas. Jie dažė sienas, kėdes, 
klijavo plyteles ir taip reklama-
vo naują centrą.

Jo lankytojai dažnai stebisi: 
kur studentai, kur darbuotojai? 
Iš pirmo žvilgsnio ne iškart at-
skirsi. Visi draugiški, visi šypso-
si. Liubovė kartą pasakojo žur-
nalistams: „Žinojau, kad turi-
me sukurti Namus, o ne kokią 
valdišką įstaigą. Todėl ypatin-

gą dėmesį skyrėme detalėms, 
jaukumui. Natūralios medžia-
gos, staltiesės, gražūs indai, ska-
nus maistas, poilsiui skirtos pa-
talpos. Pas mus draudžiami žo-
džiai „klientas“, „pacientas“, 
„globotinis“. Visi kartu dirba-
me, valgome, ilsimės, draugau-
jame, pykstamės, linksminamės. 
Svarbiausia – jokios biurokrati-
jos! Ir jokios prievartos. Be abe-
jo, tam tikra struktūra būtina, 
pirmiausia dėl mūsų studentų 
įgimtų savybių. Tvarkaraštį su-
rašome minutės tikslumu. O sis-
temą sukursime gal po metų, ji 
tiesiog išaugs iš mūsų patirties. 
Kitaip negalima. Mes tarsi ro-
binzonai kruzai su savo penk-
tadieniais, skirtumas tik tas, kad 
laivas neatplauks.“

Kam Vaniai blogiečio  
V. Žirinovskio  

kaukė?
Centrą nuolat lanko žurna-

listai, savanoriai, rėmėjai. Daug 
žmonių susirenka į čia vyks-
tančius koncertus, susitiki-
mus. Kai kurie iš jų čia ne kar-
tą grįžta ir vėl, nes vis dau-
giau atranda meilės ir supra-
timo ne centre – savyje.

17-metis studentas Vania 
tarp svečių pastebėjo pažįs-
tamą veidą. Pats, sužibėju-
siomis akimis, priėjo, stipriai 
paspaudė ranką ir paklausė: 
„Ar jūs Andrejus Lošakas, 

kuris anksčiau dirbo NTV tele-
vizijoje? Labai malonu.“ Ir pri-
sistatė – Ivanas Valerjevičius. 
Pirmą kartą susipažindamas iš-
tarė savo tėvavardį. Taip susi-
jaudino!

Vania – Rusijos televizijų fa-
nas, jis vis varto laikraščius, tegu 
ir senus, su TV programomis. 
Galite jo klausti bet ko iš pas-
tarųjų 25 metų laikotarpio, vis-
ką žino apie įvairių kanalų pro-
gramas, laidų vedėjus ir repor-
terius, transliavimo, taip pat ir 
kartojimų, laiką. Vania mėgsta 
pats sudarinėti programų tinkle-
lius, smulkiomis spausdintomis 
raidelėmis prirašo krūvas sąsiu-
vinių, kiekvieną puslapį. Tų są-
siuvinių pas jį – tūkstančiai.

„Dabartinė NTV – šlamš-
tas, – aiškina Vania Andrejui. – 
Nekokybiška televizija, ypač 
nuo 2004 metų. Kriminalai, se-
rialai – niekai. Todėl rašydamas 
programas įtraukiu vien senas 
geras laidas.“

Klausydamas Vanios imi 
svarstyti, ar tikrai jis centro stu-
dentas? O gal savanoris? Tuoj 
išsklaido abejones, ima klyk-
ti parlamentaro V. Žirinovskio 
balsu: „Ne, aš šiandien nedaly-
vausiu pratybose! Dingo raktas 
nuo spintelės su drabužiais. Tai 
katastrofa! Vienareikšmiškai!“ 
Ryžtingai perbėga kambarį kar-
todamas: „Ne, ne, neįkalbinėki-
te!“, nors kiti studentai nei žiū-
ri į jį, nei įkalbinėja.

Iš televizoriaus pasiskolinta 
beprotiška V. Žirinovskio kauke 
švelnusis TV žinovas Vania gąs-
dina kitus savo demonus. Profi-
laktiškai.    

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BAlikiENĖ 
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos
Prie kūrybos

šaltinio

Įveriu į mintį žalią vilties giją ir 
siuvinėju ant siniego pusnies žodį 
meilė. Gražiai gula sniege rai-
dės... ‒ šiais žodžiais iš „Bičiu-
lystės“ redakciją pasiekusios 
mūsų nuolatinės skaitytojos 
Stefanijos Fedulaitės knygos 
„Neišsiųsti laiškai“ labai tinka 
pradėti Kalėdų laukimo laiko-
tarpį. Iki jų  ‒ vos vienas kitas 
dienos žingsnis. Ir vis trumpė-
ja tos dienos, kad laukimas ne-
prailgtų. O vakarais, po die-
nos rūpesčių, gi taip gera kny-
gą atsiversti ir rasti ten ką nors 
savo sielai...

Balta ramybė prigludo prie 
lango. Švelnus mėnesienos prisi-
lytėjimas prie miegančiojo veido. 
Tirpsta dienos šviesa. Gerai, kad 
atėjai, bičiuli. Sėsk prie lango. Pa-
sėdėk, palauk, kol laimės žvaigždę 
mums Dangus numes ‒ kviečia 
„Neišsiųstų laiškų“ autorė Ste-
fanija Fedulaitė. Jos tekstai ‒ ly-
rinė eseistika, miniatiūros, pri-
sodrintos filosofinės gelmės, 
tad knygos neperskaitysi vie-
nu prisėdimu, reikia atsitrauk-
ti, pamąstyti. Labiausiai turbūt 
tiktų štai taip  ‒ po vieną mi-
niatiūrą kas vakarą. Būtent va-
karais, kiek galima suprasti, ir 
buvo užrašyti šie tekstai:

Diena iškrito iš laiko skrynios 
tuščiai suskambusi lyg netikra. Va-
karas surenka garsus, balsus lyg 
nuotrupas išėjusios dienos į savo 
delną, žvaigždėm pasėja Dangu-
je. Nakties tamsa susiruošia į ke-
lią. Prie savęs priglaudžia gražius 
ir negražius, bėgančius, skuban-
čius ir skausmo patale gulinčius, 
paglosto švelnia tamsos ranka, ra-
mybę nešdama.  

Kaip teigia knygos pavadi-
nimas, tai  ‒ laiškai. Laiškas ‒ 
intymi komunikacijos priemo-
nė. Gaila, kad elektroniniai laiš-
kai išstumia tuos paprastus, 
ranka rašytuosius... Tuos, ku-
riuos galima pradėti nuo epi-
grafo (kaip štai šiuos, S. Fedu-
laitės), keliauti baltu popieriu-
mi eilutė po eilutės ir tarsi snie-
ge pėdas palikti raides. Įdėti į 
voką, įmesti į pašto dėžutę ži-
nant, kad adresatą laiškas pa-
sieks tik po kelių dienų, o ne 
akimirksniu. O būna laiškų, ku-
rie parašomi  ‒ gal netgi širdi-
mi  ‒ tačiau lieka neišsiųsti. Nes 
neramu  ‒ ką pagalvos adresa-

tas, atplėšęs voką lyg širdį at-
vertų. S. Fedulaitės tekstai  ‒ 
„neišsiųsti laiškai“  ‒ neišsiųs-
ti buvo tik tuomet, kai negulė-
jo ant stalo knygos pavidalu, 
kai tik pati autorė žinojo, kad 
jie yra, kad laukia savo valan-
dos. Trapūs lyg šerkšno raštai 
ant langų.

S. Fedulaitės laiškų-minia-
tiūrų adresatas  ‒ draugas, bi-
čiulis, bendramintis, gal net ir 
nepažįstamas to paties likimo 
žmogus, kuris kaip pati Stefa-
nija sėdi rateliuose ir gyvenimą 
stebi tik per buto langą... Daug 
kartų „Bičiulystėje“ rašiau apie ne-
įgalaus žmogaus gyvenimą. Gyve-
nimą  ‒ žiūrint pro langą. Viskas, 
kas vyksta už lango, tau  ‒ nepasie-
kiama žemė. Rašai vienaip, kai dar 
gali šiek tiek paeiti. Kai pačiai tenka 
pajusti kitokio gyvenimo „skonį“, 
rašai visai kitaip. Atsiranda kitoks 
gyvenimo supratimas. Kai visas 
tau pasiekiamas gyvenimas ‒ tik 
tiek, kiek ranka gali pasiekti. Tai 
dykuma! (...) Kai labai skauda  ‒ 
gyvenimas nutolsta. Taip, Stefa-
nija puikiai perteikia būsenas 
ir nuotaikas, kuriomis gyvena 
neįgalus žmogus. Tyloje jaučiu: 
kažkas prisiglaudė. Vienatve mano, 
ar tai tu? Mes abi panašios, tar-
si sesės dvynės. O mintys tartum 
akmenėliai į širdį daužos. Trapus 
mano pasaulis, sukritęs į daugybę 
šukių. Kaip surinkt, sulipdyt visas 
į gyvenimo pilnatvę? Tačiau Ste-
fanijos miniatiūrose skleidžia-
si kur kas platesnis pasaulis, 
neaprėpiami jo dvasiniai hori-
zontai, į kuriuos pažvelgti ga-
lėtų ir turėtų kiekvienas.

Įdomu tai, kad kiekvie-
na miniatiūra tarsi kalbasi ir 
su tais autoriais, kurių mintys 
Stefanijai pasirodė artimos. O 
jų daug ‒ liudijančių, kad au-
torė apsiskaičiusi, knygų žmo-
gus. Perskaito ne tik klasi-
ką (J. Strielkūną, J. Degutytę, 
J. Marcinkevičių), bet ir jaunes-
nės kartos rašytojus (R. Stan-
kevičių, S. Paliulytę), randa ką 
nors sau ir artimesnėje, nuolati-
nių „Bičiulystės“ autorių aplin-
koje (R. Kajutienės, S. Gritku-
vienės ir kt.) tekstuose. Taip ir 
pina pokalbį laiškais. Dalijasi 
prisiminimais. Toks šiltas štai 
šis, iš vaikystės: Kai maža buvau, 
vakarais nuslinkdavau į lovos pa-
kraštį, Angelui sargui vietos palik-
dama. Maniau, paguos atėjęs, sau-
gos mane ir mano miegą. Ir, žino-
ma, jis ateidavo. Dabar, atsidūsta 
autorė, net sapne neapsilanko. 

Susitikimų būta ir su išskir-
tinėmis asmenybėmis, kultūros 
žmonėmis: Prieš daugelį metų 
mūsų namų duris pravėrė Lietu-
vos konservatorijos profesorius, 
dirigentas Klemensas Griauzdė. 
Tai buvo garsus to meto dirigen-
tas, didelės kultūros žmogus, eru-
ditas. Tuo metu konservatorijoje 

mokėsi sesers dukra. Ji turėjo cho-
rą Panevėžyje, o profesorius atva-
žiuodavo į apžiūras. Užeidavo pas 
mus puodelio kavos (ją pats ir iš-
virdavo). Užsimegzdavo pokalbiai. 
Ir kaip neužsimegs, jei Stefani-
ja, nors ir rateliuose sėdėdama, 
širdimi prie žmogaus eina. Šir-
dimi greičiau nei kojomis. Tik 
kartais atsidūsta: Žinojai, prie 
lango lauksiu. Matau nueinantį. 
Kad ir šauksiu, tu negirdėsi. Per 
daug nutolę sėdinčių ir einančių 
keliai. O vis tiek viliasi ir tiki: Te 
spygliai pavirsta į šilką.   

Keistas įspūdis susidaro 
skaitant  ‒ daug kas kartojasi 
tarsi metų laikų kaita: nueina 
ir vėl sugrįžta, pavasarį keičia 
vasara, vasarą  ‒ ruduo, jam, 
kaip ir žiemai, skirta nemažai 
tekstų. Kartu su metų kaikais 
grįžta ir pamąstymai apie gy-
venimo prasmę, žmonių ben-
drystę. Kiekviena miniatiūra ‒ 
lyg ankstesnės variacija, pana-
šios mintys išsakomos, forma 
irgi panaši  ‒ sakytum, gelde-
lę laikytum delne, ji atsiveria, 
o viduje, žiūrėk, imi ir suran-
di perlą  ‒ netikėtą metaforą ar 
palyginimą. Tai laiškai  ‒ do-
vana. Nepastabiajam parodo-
mas gamtos grožis: jau vakaras 
nendrėms plaukus šukuoja; nardo 
kregždės lyg paklydęs juokas; taka-
žolių snieguotas kelias į tolį kvie-
čia; languos skaisčiai saulėlydžiai 
kūrenas, vėjo verpetuose plaiksto-
si medžių šakose suplyšę lapų sijo-
nai... Ir vis pasitikrinama: matai, 
bičiuli? girdi? jauti? Negali to-
kio grožio nematyti. Kaip nega-
li neužuosti, kad žodžiai kvepia 
kadagynais. Kartais autorė juos 
pavadina sparnais. Kartais pa-
sidalija filosofine įžvalga: Gyve-
nimas tik pauzės tarp skausmo ir 
tylos. Tačiau kokios pilnos tos 
pauzės!.. 

Ar jauti, žmogau, kasdieną vis 
labiau vakarėjam. Su širdgėla pa-
lydime dieną, nesuspėję padary-
ti, ką buvom žadėję. Klausi, bičiu-
li, ką norėčiau dovanų kad atneš-
tum. Prašau, nupieški viltį  ‒ ža-
lią žalią. Ledonešio ledus. Saulu-
tę mažą, didelėj sudegt galiu. Dar 
smilgą nupiešk, vasarą žemuoges 
suverti kur turėsiu. 

Pavakarys  ‒ tylos ir jausmin-
gumo metas. Laikas už rankos iš-
siveda dieną į nakties klonius. Dar 
žiema, dar šalta. Žiūrėk, bičiuli, 
pro langą įslinko mėnulio pilnatis. 
Horizonte sužėravo ryški saulėly-
džio pašvaistė. Gal bus rytas gra-
žus? Jau apkarto niūrus žiemos 
dangus. Gero jums miego, bičiu-
liai, iki kito karto.  

Laukiame ir mes tų kitų kar-
tų. Tikimės, kad jų dar bus. Kad 
ir kitąmet susitiksime kūrybos 
puslapiuose. Dalinsimės šviesa 
ir svajonėmis.

Nijolė kViETkAuskĖ

Pro laiškų langą 
švintantis pasaulis

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

Kalėdos
Kalėdos – lengvom
angeliukų pėdutėm nusėtos.
Sparneliais paliestos,
žvaigždėm nužymėtos.
Ryškia šviesele
žemei meilę atnešusios.
Vien džiaugsmą ir laimę
žmonijai išprašiusios.

Kalėdos – žiūrėk,
baltos snaigės jau krinta.
Ant medžių, namų
sidabru jos nušvinta.
Dangus Atpirkėją
visiems dovanoja.
Ateina Jisai,
mūsų žemę globoja.

Vida PAliONiENĖ
Kupiškis

Kūčių naktį
Juokiasi jaunas mėnulis – 
čia jums tikrai ne delčia.
Neikit miegoti šią naktį,
kuo tikit, ko laukiat bus čia.
Gimęs Kristus palaimins visus,
kas tik turi širdelę krūtinėj.
Abejingiems kalbės ir primins – 
gerkit, gerkit iš meilės šaltinio.

Ada MAkNAVičiENĖ
Kaunas

Kalėdinė misterija
Lengvas šerkšnas languose ir plaukuose,
Spindi žvaigždės – amžini dangaus žibintai,
Miega raganos, visokie kipšai pusnyse,
Ne, ne raganos – tik blogos mano mintys,
Kartais jų geriau neprisiminti...

Smuklė, erzelis, girti balsai,
Nelabasis kužda ir vis gundo nusidėti,
Židinys ir šiluma, ir atitirpstantys jausmai,
Miegantys ramybėje miškai
Paslaptingą pasaką man pradeda šnibždėti.

Veriasi dangus ir džiugesio giesmė
Tyliai tyliai pradeda skambėti,
Ir visai visai nenoriu nusidėti
Žodžiais, mintimis, blogais darbais,
Noriu vien žiūrėti ir tylėti.

Skleidžiasi kalėdinė misterija tavyje ir manyje,
Blogos mintys pradeda išsidanginti,
Noriu sėdintį šalia kaip brolį apkabinti,
Begaliniuose Kūrėjo namuose
Spindi žvaigždės – amžini dangaus žibintai.

Adventas
Atplaukia iš žiemos rūbo
laukimas užgimimo.
Žmonės ieško maldoje gyvybės...
Atsiveria vidaus ir dangaus vartai
į tyrą stebuklą.
Atskridę angelai
užplieskia Jėzaus liepsną
tarp tikėjimo ir laiko.

Eglė BARANAuskAiTĖ 
Palanga

Šventos Kalėdos 
Kai angelas sparnais
Nužers Advento kelią,
O širdyse uždegs
Šventų Kūčių švieselę,
Sukvies visus vaikus
Prie vieno bendro stalo
Ir gerumu nuščius
Sužvarbusios širdelės.

Kas buvo negerai
Ar kartais gal suklupom,
Gal žodžiai – lyg spygliai –
Užgavo – ne užsupo,
Atsiprašysim, nes
Mažytis Kūdikėlis
Atvers sielos gelmes
Ir grįš į širdis gėris.
 
Pabūkim patylom
Kalėdų šventą naktį.
Žvaigždes širdims visoms
Dangus skubės uždegti.
Ir gera bus kartu.
Kas bloga – išsilydys.
Tikėkim stebuklu –
Tikrai jis išsipildys.

Danutė RusEckAJA
Vilnius
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Alvydas VAlENTA 
Abilimpiados eilėraščių kūrimo 

rungties nugalėtojas

Tai paskutinis šių metų numeris. Tikimės, kad kitas „Bičiulystės“  
laikraštis skaitytojus aplankys sausio 8 d.
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