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Teisė balsuoti – 
demokratijos dalis 

Europarlamentarės iš Grai-
kijos Kostadinkos Kunevos tei-
gimu, kiekvienuose rinkimuose 
į Europos Parlamentą pastebi-
mas rinkėjų aktyvumo mažėji-
mas. Analizuojamos to priežas-
tys, tačiau iš šio proceso jaučia-
si išstumti rinkimuose norin-
tys dalyvauti neįgalieji. Pasak 
K. Kunevos, teisė balsuoti – de-
mokratijos dalis. Turi būti su-
kurtos priemonės, užtikrinan-
čios šią galimybę visiems. „Jos 
gal ir brangios, bet demokratija 
yra geriausia, ką galime turėti“, 
– sako EP narė. 

Jai pritaria ir belgė Helga 
Stevens: žmonės visavertiškai 
dalyvauja visuomenės gyve-
nime tik tada, jei gali balsuoti. 
Pasak europarlamentarės, apie 
80 mln. Europos Sąjungos pilie-
čių turi kokią nors negalią. Deja, 
net 15-oje valstybių įstatymais 
jiems nėra įtvirtinta galimybė 
dalyvauti rinkimuose. Daug kur 
žmonės fiziškai negali patek-
ti į balsavimo vietas, tik 12-oje 
šalių narių yra aiškiai apibrėž-
ta, kaip turi būti įrengtos apy-
linkės. Nuo gimimo negirdinti 
politikė pabrėžia, kad dažnai 
akcentuojama fizinė prieiga, 
tačiau kitų negalių turintiems 
žmonėms teisė balsuoti taip 
pat yra labai ribota. Be to, su-
dėtinga neįgaliesiems dalyvauti 
įvairiuose susitikimuose prieš 
rinkimus. H. Stevens įsitikinu-
si, kad reikia kurti stiprią teisi-
nę sistemą tam, kad būtų suda-
rytos sąlygos balsuoti visiems. 

Ispanijai atstovaujanti eu-
roparlamentarė Angela Valli-

na atkreipė dėmesį, kad šalyse 
narėse trūksta valios įgyven-
dinti Neįgaliųjų teisių konven-
cijoje numatytas teises daly-
vauti rinkimuose, ypač kalbant 
apie intelekto negalią turinčius 
žmones. 

Ką reikėtų padaryti?
Jungtinei Karalystei atsto-

vaujanti Anthea Mcintyre pa-
sidalijo įspūdžiais iš Jungtinių 
Tautų 11-osios sesijos Niujor-
ke, kurioje buvo kalbama apie 
neįgaliųjų teises. Sesijoje įvai-
rios šalys dalijosi patirtimi, ko-
kių veiksmų imasi, kad visiems 
būtų užtikrinama teisė balsuo-
ti: kuriami mobilūs balsavimo 
punktai, nešiojamos balsavimo 
kabinos ir pan. 

Agnieška Kozlovska-Rajevič 
pasidžiaugė, kad dar 2011 me-
tais Lenkijos Vyriausybė įsta-
tymais savivaldybes įpareigo-
jo užtikrinti negalią turintiems 
žmonėms galimybę patekti į 
rinkimų apylinkes. Pasak euro-
parlamentarės, 20-yje Europos 
Sąjungos (ES) valstybių yra nu-
matyta galimybė balsuoti paš-
tu. Daug piliečių tuo naudojasi, 
taip pat ir neįgalūs asmenys, ta-
čiau to neužtenka. 

Pasak liuksemburgiečio Ti-
ly Metz, būtina ne tik užtikrin-
ti fizinę prieigą prie balsavimo 
apylinkių, įrengti rampas, ta-
čiau ir pasirūpinti, kad rinkimų  
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Šimtmečio Dainų šven-
tė „Vardan tos...“ suvieni-
jo visame pasaulyje gyve-
nančius lietuvius. Šventi-
nę savaitę po Vilnių paskli-
do daugiau kaip 36 tūkst. 
tautiniais drabužiais pasi-
puošusių dainininkų, šokė-
jų, muzikantų. Tokį pasidi-
džiavimą gimtuoju kraštu, 
jo tradicijomis tik per to-
kias šventes ir tegalime pa-
justi – ne be reikalo Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Dainų 
švenčių tradiciją UNESCO 
paskelbė žmonijos žodinio 
ir nematerialaus kultūros 
paveldo šedevru. Į šimtme-
čio Dainų šventę gražiai 
įsiliejo ir neįgaliųjų kolek-
tyvai. Daugiausiai jų pasi-
rodė Folkloro dienos prog
ramoje.

Tolerancijos link

Įtemptoje Europos Parla-
mento (EP) plenarinėje se-
sijoje buvo skirta laiko dis-
kusijai apie neįgaliųjų gali-
mybes dalyvauti rinkimuo-
se. EP nariai pabrėžė, kad 
ši teisė šalyse narėse nėra 
pakankamai užtikrinama 
ir tam turėtų būti skiriama 
daugiau dėmesio. 

Integracijos keliu

Europos Parlamente – 
dėmesys neįgaliųjų 

galimybėms dalyvauti 
rinkimuose

„Gijos“ programos – 
autentiško folkloro 

atspindys
Prieš du dešimtmečius su-

sikūręs Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugijos fol-
kloro ansamblis „Gija“ į Dai-
nų šventę atvyko jau ketvirtą 
kartą. Kolektyvo vadovė Danė 
Jančienė džiaugiasi, kad atran-
ką „Gija“ praėjo nesunkiai. At-
sižvelgę į organizatorių nuos-
tatus, numačiusius Folkloro 
dieną skirti didiems gimtojo 
krašto žmonėms pagerbti, sa-
vo programos herojumi mari-
jampoliečiai nedvejodami pasi-

rinko žinomą smuikininką Juo-
zą Jančą. Atrankos komisijai jie 
ne tik gyvai pristatė prog ramą 
„Smuikas – visas gyvenimas“, 
bet ir parodė filmuotą medžia-
gą. Pasak D. Jančienės, į savo pa-
sirodymą „Gija“ sudėjo J. Jančo 
vaikystėje, jaunystėje grotas 
polkas ir valsus, dainuotas dai-
nas. Jau 22 metus garsaus kai-
mo smuikininko nėra tarp mū-
sų, tačiau jo melodijos gyvos ir 
šiandien. Jomis žmones džiu-
gina ne tik „Gija“, bet ir Mari-
jampolėje gerai žinomas „Žibi-
nyčios“ ansamblis, kapelų mu-
zikantai. 

Šventės organizatoriai pra-
šė, kad pagal žinomo smuiki-
ninko paliktas, atskiru leidiniu 
išleistas polkų, valsų natas se-
novinius muzikos kūrinius at-
liktų jo sūnus. Taigi šimtmečio 
Dainų šventėje „Gijos“ ansam-
blio atliekamoms dainoms pri-

tarė smuikininkas Algirdas Jan-
čas. „Dieduko mylėtos dainos, 
melodijos – viskas iš jo reper-
tuaro, – sakė ansamblio vado-
vė, garsaus smuikininko marti 
D. Jančienė. – Dainų šventei pa-
rinkome penkis kūrinius. Galė-
jome padainuoti kelissyk dau-
giau, bet turėjome tik 20 minu-
čių.“ Juolab kad vien muzikos 
ir dainų neužteko – programą 
dar reikėjo paįvairinti ir prisi-
minimais apie kaimo šviesuolį, 
ir „Gijos“ žiūrovus visada links-
mai nuteikiančiomis pasako-
tojos Aldonos Vaišnorienės is-
torijomis. 

„Nė vienos dienos be dainos, 
be vaidinimo, be eilių“, – trum-
pai savo gyvenimo credo prista-
tė pasakotoja. Pasak jos, tokį gy-
venimo būdą atsinešė su genais. 
„Mama dainavo, vaidino ir labai 
išraiškingai pasakodavo, žinojo 

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos folkloro ansamblis „Gija“ Dainų šventėje dalyvavo jau ketvirtą kartą.

Genovaitė Adiklienė šimtmečio Dainų šventei prilipdė molinių švilpynių.

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Adamas Kosa – pirmas kurčiasis Eu-
ropos Parlamente.
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�� Laimutė Kasparavičienė 
„Bičiulystei“ parašė apie Kretin-
gos rajono neįgaliųjų draugijos 
narių kelionę po Žemaitiją.  

Mes, 50 Kretingos rajono ne-
įgaliųjų draugijos narių, su pir-
mininku Antanu Juškėnu važia-
vome į ekskursiją.

Anksti ryte atvykome į Ra-
seinius. Mus pasitiko gidė Gra-
žina Pečkaitienė. Pirmiausia 
ji papasakojo apie Raseinius, 
miesto praeitį ir aprodė, kaip 
vėl atgyja jų miestas, kaip tvar-
komi parkai, skverai. Viename 
iš jų stovi paminklas, skirtas 
nepriklausomai Lietuvai. Ant 
pjedestalo stovintis žemaitis, 
ranka prispaudęs laiko mešką. 
Jį 1933 m. sukūrė skulptorius 
Vincas Grybas. 

Kitas parkas pavadintas 
Maironio vardu, jame 1912 m. 
pastatytas paminklas poeto 
150-ajam jubiliejui paminėti. 
Prie jo prisiminėme Maironio 
eiles. Aplankėme Magdės šulinį. 
Gidė papasakojo legendą apie jo 
atsiradimą. 

Toliau kelias vedė į Mairo-
nio tėviškę. Senoje trobelėje 
įrengtas nedidelis, bet jaukus 
muziejus. Siauru keliuku, ap-
sodintu ąžuolais, kuriuos pri-
žiūri mokiniai, mes palengva 
ėjome į poeto gimtinę. Pakelę 
puošia tautodailininkų sukur-
ti koplytstulpiai. Vaikščiojome 
Maironio apdainuotais takais, 

Kelionė į Maironio gimtinę

pro tyliai čiurlenančius mažus 
upelius, pro vietą, kur jis sėdė-
damas mąstydavo, klausydavo-
si paukštelių čiulbesio ir kurda-
vo eiles. Atėję į gimtinę daina-
vome pagal poeto žodžius su-
kurtas dainas.

Mūsų draugijos narės Ju-
zefa Jucienė ir Laimutė Kaspa-
ravičienė paskaitė savo kūry-
bos eilių.

Po to sveikinome du Petrus 
ir Petronėlę su vardadieniu ir 
išvažiavome į Šiluvą. Aplankė-
me šventas vietas, palytėjome 
Šventos Marijos akmenį. Ir vėl 
keliavome prie aukščiausio ir il-
giausio geležinkelio tilto. 

Vėliau nuvykome į Viduklę 
pas garsiąją Magdę paragau-
ti įžymiųjų koldūnų. Pavalgę, 

„Verdenėje“ renkasi pagyvenę ir neį-
galūs Švenčionių gyventojai.

Kretinga:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� „Bičiulystei“ atsiųstame laiš-
kelyje Ramutė Udrakienė pa-
pasakojo apie Alytaus „Artrito“ 
klubo veiklą. 

Mūsų „Artrito“ klubas vie-
nija vyresnio amžiaus žmones. 
Čia atsiveriame naujiems po-
tyriams, imamės įvairios veik-
los, čia mūsų gyvenimas įgau-
na prasmę.

Šiemet „Artrito“ klubas vyk-
do Alytaus miesto savivaldybės 
finansuojamą projektą „Aš ga-
liu“. Vykusiuose užsiėmimuo-
se mokėmės atlikti savimasa-
žą. Segantiesiems artritu masa-
žas atpalaiduoja kūną ir numal-
do skausmą, padeda atsikraty-
ti daugelio nemalonių pojūčių. 

Šiemet su mumis bendravo 
įvairių sričių medikai, buvome 
susitikę su Alytaus socialinės 
paramos skyriaus darbuotojo-
mis, kurios atsakė į mums rū-
pimus klausimus.

Per šį pusmetį įvyko daug 
renginių, švenčių. Į Lietuvos 
100-mečio minėjimo vakaronę 
susirinko gausus būrys klubo 
narių. Tarybos narė Z. Bekešie-
nė ją pradėjo pasakojimu apie 
šios datos svarbą, į jį įpynė ir 
poetų žodžių apie meilę tėvynei, 
gimtam kraštui, žmogui. Sugie-
doję „Tautišką giesmę“ visi ap-
sikabinome, linkėjome vieni ki-
tiems sėkmės, sveikatos. Laimė 
būti tokiame šviesa ir gerumu 
spinduliuojančiame susitikime. 

Paminėjome ir kitas mums 
svarbias datas: Kovo 11-ąją, Mo-
tinos dieną, surengėme velyki-
nę vakaronę. Visus renginius 
lydėjo muzika, kuria džiugino 

klubo ansamblis, vadovaujamas 
G. Bartnykienės. Organizuojant 
renginius, mokymus aktyviai 
dalyvauja ir patalpų bei aplin-
kos priežiūra rūpinasi klubo na-
riai R. Kasparavičienė, B. Merki-
ninkienė, L. Ryliškis. 

Lankėme pasiligojusius, 
sunkiai judančius klubo narius. 
Už tokį bendravimą, skambu-
čius dėkingos O. Kavaliauskie-
nė, M. Sinkevičienė, B. Dzen-
kauskienė, D. Urbanavičienė ir 
kiti klubo nariai.

Išvykomis ir kelionėmis 

klube rūpinasi Z. Bekešienė Ir 
V. Prieskienis. Keliavome į Drus-
kininkus, prie ežerų ir jūros.

Negalią turintys žmonės ge-
riausiai save realizuoja užsiim-
dami patinkančia veikla, ben-
draudami, dalydamiesi patir-
timi. Kasryt pakirdę ištarkite: 
„Šiandien man teko laimė nu-
busti. Esu gyvas. Gyvenu nuos-
tabų gyvenimą ir neketinu jo 
švaistyti veltui. Ketinu visą savo 
energiją skirti saviugdai, tam, 
kad visa širdimi suartėčiau su 
kitais žmonėmis.“

�� Skuodo rajono neįgaliųjų 
draugijos tarybos narė Danutė 
Lekniuvienė „Bičiulystei“ para-
šė apie viešnagę Klaipėdos aps-
krities viešojoje I. Simonaitytės 
bibliotekoje. 

Liepos mėnesį Skuodo rajo-
no neįgaliųjų draugija, vadovau-
jama pirmininkės Ramintos Za-
bitienės, svečiavosi Klaipėdos 
apskrities viešojoje I. Simonai-
tytės bibliotekoje.

Meno studijos būrelis „Obe-
lėlė“, kuriam vadovauja Nijo-
lė Jasienė, pristatė literatūrinę 
kompoziciją „Sielos spalvos“. 
Premjera pavyko! Susirinko ne-
mažas būrelis svečių, artimųjų, 
Klaipėdos neįgaliųjų draugijos 
atstovų.

N. Jasienei sumanymą įgy-
vendinti padėjo draugijos narės 
Jadvyga Donelienė, Zita Bučienė, 
Emilija Jablonskienė, Agita Ka-
valiauskienė, Audronė Rimkie-
nė, Rita Masiulienė, Viliutė Joc-
kuvienė. Moterų darbas, repeti-
cijos, tekstų mokymasis atmin-
tinai davė šaunų rezultatą. Tai 
antrasis N. Jasienės sukurtas 
eiliuotas pastatymas. Eilių au-
torė ji pati. Poetinė kompozici-
ja atskleidžia visą žmogaus sie-
los grožio spalvų paletę: trapu-

mą ir jautrumą, stiprybę ir at-
kaklumą.

Tą pačią dieną šioje bibliote-
koje visuomenei buvo pristatyta 
šių eilučių autorės Skuodo r. ne-
įgaliųjų draugijos narės D. Lek-
niuvienės fotografijos darbų 
paroda „Atidžiau pro objektyvą 
žvilgterėjus...“. Sumanymą įkvė-
pė neseniai draugijos vykdytas 
projektas „Mes nuo Bartuvos 
krantų“. Tiek dabar eksponuo-
jamų, tiek ankstesnių nuotrau-
kų tikslas yra ir buvo parodyti 
gražiausius rajono kampelius, 
atkreipti dėmesį, koks įdomus, 
savitas ir žalias Skuodo kraš-
tas, kokias turi tradicijas, pa-
veldą. Paroda viešėjo daugelyje 
Skuodo r. R. Granausko viešosios 
bib liotekos filialų, aplankė kele-
tą bendruomenės namų, pasiro-
dė šilutiškiams, plungiškiams, 
šventojiškiams. Pristatymą pa-
įvairino žemaitiška poezija. 

Fotografijos darbų paroda 
veiks visą liepos mėnesį. Dėko-
jame už rūpestį ir pagalbą drau-
gijos pirmininkei R. Zabitienei, 
už renginio globą – nuoširdžiai 
ir maloniai Klaipėdos apskri-
ties viešosios I. Simonaitytės 
biblio tekos darbuotojai Daivai 
Nekrošienei. 

atsigėrę šaltos giros, atsigai-
vinę, nuvažiavome į Nemakš-
čius pas Leoną Tamulevičių, sa-
vo sodyboje įkūrusį Aštuonra-
čio muziejų. Jis noriai papasa-
kojo apie surinktus ekspona-
tus – kiekvienas daiktas turi 
savo istoriją. Visur tvarkinga, 
gražu. O svarbiausia – senovi-
nis aštuonratis suremontuo-
tas ir dažnai Nemakščių gatve-
lėmis vežioja atvykusius turis-
tus. Atsisveikinome su sodybos 
šeimininku, palinkėjome geros 
kloties. Dėkojome gidei Graži-
nai už išsamias žinias apie Ra-
seinių rajoną. 

Nors ir pavargę, bet laimin-
gi keliavome namo. Pro šalį 
skriejo Lietuvos laukai, miškai, 
skambėjo Maironio eilės.

Bendravimas – geriausia 
savirealizacija

Alytus:

Viešnagė bibliotekoje
Skuodas:

�� „Bičiulystei“ atsiųstame laiš-
kelyje apie Švenčionių sociali-
nių paslaugų centro Dienos cen-
tro pagyvenusiems ir neįgaliems 
žmonėms „Verdenė“ veiklą papa-
sakojo socialinė darbuotoja Ok-
sana Teilans.

Švenčionių socialinių pas-
laugų centre daug metų veikia 
Dienos centras pagyvenusiems 
ir neįgaliems žmonėms „Verde-
nė“. Šio dienos centro veiklos – 
tai būdas patenkinti žmogaus 
poreikį būti naudingam ir rei-
kalingam, padėti siekti dides-
nio savarankiškumo, savęs rea-
lizavimo, suteikti galimybę ben-
drauti su bendraamžiais, gerinti 
gyvenimo kokybę.

Kiekviename amžiaus tarps-
nyje svarbu atnaujinti, papildyti 
ir pritaikyti anksčiau gautas ži-
nias, nuolat plėsti savo akiratį, 
tobulinti gebėjimus. Veikla ben-
draminčių grupėje formuoja ne-
didelį, bet stabilų bendravimo 
ratą, praplečia laiko perspekty-
vą. Kūrybinės iniciatyvos pade-

da palaikyti protinį aktyvumą, 
lavina smulkiąją motoriką, su-
teikia daug džiaugsmo. Kūryba, 
nepriklausomai nuo jos lygio, 
formuoja tokį gyvenimo stilių, 
kuris suteikia prasmę pagyve-
nusio žmogaus siekiams ir po-
reikiams, stiprina jo psichologi-
nį atsparumą, lavina kūrybingu-
mą. Prasmingai leidžiamas lais-
valaikis skatina senjorų socia-
linį aktyvumą, įkvepia juos ne-
pasiduoti ir pakilti, kai labiausiai 
norisi liūdėti ir nieko neveikti. 

Dienos centro „Verdenė“ 
lankytojai vyksta į rajono ir 
respub likos žymesnes vietas, 
švenčia gimtadienius, kalendo-
rines ir religines šventes. Jie ku-
ria rankdarbius, aktyviai daly-
vauja rajoninėse ir respubliki-
nėse negalią turinčių žmonių 
darbų parodose-mugėse. 

Veikiame 
ir kuriame 

kartu

Švenčionys:

Antano Juškėno nuotr.Kretingos neįgalieji aplankė Raseinius ir Šiluvą.

Skuodiškiai bibliotekoje pristatė literatūrinę kompoziciją „Sielos spalvos“.

Susitikimas su gydytoju Antanu Strazdu.

SVEIKINAME
 Gimtadienio proga nuoširdžiai sveikiname  
Kalvarijos neįgaliųjų draugijos pirmininkę  

Daivą RENTELYTĘ. 
Tik nepaliauki niekados šypsotis,

Be šypsenos žmogus – lyg upė be vandens.
Tegul švelnumas, meilė, džiaugsmas, grožis

Kaip saulė žemėj Tavyje gyvens.
Kalvarijos neįgaliųjų draugijos  
ansamblio ,,Viltis“ kolektyvas
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Seimas pritarė Vyriausybės 
siūlymui didinti mažiausias 
senatvės pensijas pensinin-
kams, kurie yra įgiję mini-
malų ir ilgesnį stažą, ir šal-
pos pensijas neįgijusiems 
minimalaus stažo.

Mažesnes nei 95 proc. mini-
malaus vartojimo pajamų dy-
džio pensijas ar kelių pensijų 
sumą  (šiuo metu 232,75 eurų) 
gaunantys senatvės pensinin-
kai po pertvarkos turėtų vidu-
tiniškai gauti po 20 eurų prie-
moką, tačiau kiekvienam pen-
sija didės individualiai.

Tai paliestų apie 90 tūkst. 
senatvės pensininkų ir neįga-
liųjų. Iš valstybės biudžeto ki-

tiems metams šiam tikslui keti-
nama skirti 20 mln. eurų.

Mažiausia šalpos  pensija  
pagyvenusiems ir neįgaliems 
asmenims po pertvarkos turė-
tų augti nuo 117 iki 130 eurų. 
Tai palies apie 5 tūkst. šalpos 
pensijos gavėjų. Iš biudžeto šal-
pos pensijoms didinti ketinama 
skirti 0,9 mln. eurų.

Šie pakeitimai įsigalios nuo 
2019 m. sausio 1 d., jei juos pa-
sirašys Prezidentė.

Primenama, kad senatvės 
pensijos nuo 2018 m. sausio 
buvo pradėtos indeksuoti: tai 
reiškia, kad jų augimas yra 
„pririštas“ prie šalies dirban-
čiųjų darbo užmokesčio fondo 
pokyčių.

Augant visų dirbančiųjų už-

dirbtam darbo užmokesčiui, 
auga ir senatvės pensijos. Ap-
skaičiuojant pensijų indeksavi-
mo koeficientą, vertinami sep-
tynerių metų rodikliai ir prog-
nozės.

Nuo šių metų pradžios se-
natvės pensijos vidutiniškai 
augo apie 7 proc., planuoja-
ma, kad kitąmet jos didės apie 
6,82 proc.

Seimas patvirtino mokes-
čių ir pensijų kaupimo pertvar-
ką, kuri taip pat apima bazinės 
pensijos perkėlimą į valstybės 
biudžetą. Pastaruoju sprendi-
mu siekiama, kad senatvės pen-
sijas būtų galima finansuoti ne 
tik iš socialinio draudimo įmo-
kų, bet ir kitų mokesčių.

SADM ir „Bičiulystės“ inf.

Seimas pritarė mažiausių pensijų didinimui

daugybę visokių priežodžių“, – 
prisimena Aldona. O ir ją pačią, 
daug metų mokytojavusią, tau-
tosaka labai traukė. Priežodžiai, 
patarlės, linksmi nutikimai iš 
moters atminties pilasi lyg iš 
gausybės rago. 

Tautos paveldui ištikimo fol-
kloro ansamblio repertuarą pa-
pildo ir jau 17 metų „Gijoje“ dai-
nuojančios Staselės Brokienės 
atmintyje išsaugotos iš tėvelio, 
buvusio armonikieriaus, liau-
dies dainų mėgėjo išmoktos au-
tentiškos melodijos. Taip, pasak 
D. Jančienės, ir susidėlioja uni-
kalios ansamblio programos. 

„Gija“ traukia ne tik mari-
jampoliečius. Ansamblyje gro-
ja, dainuoja ir kaunietis Julius 
Švedas. Keturis dešimtmečius 
Suvalkijoje gyvenęs vyras ne-
slepia – gimtinės traukai sunku 
atsispirti. Ypač tokiai, kuri sau-
goja ir puoselėja senolių tradici-
jas. Vardan jų 92 metų vyras tik 
ranka numoja į Kauną nuo Mari-
jampolės skiriantį atstumą, re-
peticijoms atiduotas valandas. 
Pasak dar trijuose kolektyvuo-
se grojančio vyro, tik muzika ir 
neleidžia pasenti. 

Iš gausaus paveldo – 
skambiausios 

„Verbenos“ dainos
Vos už 10 kilometrų nuo Va-

rėnos įsikūrusiose Matuizose 
kultūrinis gyvenimas virte ver-
da. Čia veikia moterų ir merginų 
tautinių šokių kolektyvai, suau-
gusiųjų ir jaunimo teatrai, jau-
nučių šokių ansamblis, humo-
ro grupė „MTV“, vaikų folkloro 
kolektyvas. Į repeticijas renka-
si ir dviejų liaudišką repertuarą 
besirenkančių Daivos Kielienės 
vadovaujamų ansamblių – „Ver-
benos“ bei Neįgaliųjų draugijos 
„Atgaivos“ dainininkės. Ir vie-
no, ir kito kolektyvo repertu-
aras panašus, tai suartina dai-
nininkes, tad ištvermingesnės, 
daugiau laiko ir jėgų šiam po-
mėgiui skirti galinčios neįga-
lios moterys dainuoja abiejuo-
se ansambliuose. Keturios iš jų 
kartu su „Verbena“ atvyko ir į 
Vilniuje vykusią šimtmečio Dai-
nų šventę. 

Pasak jau 20 metų kultūrai 

paskyrusios D. Kielienės, žy-
maus žmogaus Matuizų daini-
ninkėms toli žvalgytis irgi ne-
reikėjo. „Vakarinę giesmę“ jos 
skyrė savo krašto šviesuolei – 
tremtinei, knygnešei, už lietu-
vybės puoselėjimą Prezidento 
Valdo Adamkaus medaliu ap-
dovanotai Zofijai Tarailaitei-
Jaskelevičienei. Giesmininkes 
draugėn subūrusi ir kurį laiką 
joms vadovausi moteris mokė-
jo daugiau kaip 500 dainų – ne-
mažai jų tautosakos rinkėjams 
išdainavo. O „Verbenos“ daini-
ninkės ir Zofijos žodžius apie 
prasmingą gyvenimą priminė. 
„Gyvenu Dievui, Tėvynei ir žmo-
gui“, – sakydavo kito skausmui 
nebuvusi abejinga ir nuskriaus-
tajam visada padėdavusi kaimo 
šviesuolė.

Didžiulius folkloro klodus 
atmintyje sukaupusi ir abie-

juose ansambliuose dainuojan-
ti Malvina Jakučionienė. 89-erių 
metų moterį lietuvių liaudies 
dainos lydi nuo jaunystės. Iki 
šiol Malvinos atmintyje gyvos 
tėvų namuose rengtos gegu-
žinės pamaldos, po kurių nuo 
jaunimo dainų skambėdavo vi-
sos apylinkės. Meilę muzikai ji 
perdavė ir savo mokiniams – 
49 metus dirbo Čebatorių mo-
kykloje. M. Jakučionienės moki-
niai net „Dainų dainelės“ laure-
atai buvo. O ir pati Malvina šo-
ko, chore dainavo. Moteris šyp-
sosi: sunku ir besuskaičiuoti, 
kiek kartų dainų šventėse da-
lyvavo. 

Kai visą gyvenimą muzika 
lydi, ir šimtmečio Dainų šven-
tei skirtą naują repertuarą iš-
mokti nebuvo sunku. Porą mė-
nesių kasdien į repeticijas rin-
kosi, dainų skambesį gludino. 

„Daina gyvastį palaiko, stipry-
bės suteikia“, – džiaugiasi žvali 
ir besišypsanti M. Jakučionienė. 

Daina nuo visų negandų gi-
nasi ir Jūratė Matuizienė. Aukš-
taitijoje gimusi, ne vienerius 
metus Vilniuje, Kaune pralei-
dusi Jūratė dabar save vadina 
dzūke ir iš Varėnos krašto nie-
kur kraustytis nežada. „Verbe-
noje“ jau 12-tus metus dainuo-
ja, „Atgaivoje“ – 6-erius. „Esu 
aktyvistė – visuose renginiuo-
se dalyvauju, visur važiuoju, – 
pasakoja ji. – Visa mūsų gimi-
nė – kultūros žmonės. Turbūt ir 
aš tuos kultūrinius genus pavel-
dėjau.“ Ir dainavimas dviejuose 
ansambliuose jos visai nevar-
gina. Atvirkščiai – įkvepia, su-
teikia energijos, o tada ir var-
gai nesunkūs, ir bėdos lengvos. 

Ir žodinė kūryba, ir 
dailieji amatai – tautos 

tradicijų tąsa 
Šimtmečio dainų šventėje 

kartu su Upninkų kultūros cen-
tro folkloro ansambliu „Letau-
kėla“ dalyvavo Jonavos rajono 
neįgaliųjų draugijos nariai My-
kolas Kručas ir Bronius Sedlec-
kas. Senolių balsai ansamblyje 
gražiai dera, ir į polkos sūkurį 
jiedu dar smagiai įsisuka. Ber-
nardinų sode savo pasirodymą 
baigusio Mykolo dar laukė ne 
mažiau atsakingas momentas – 
Katedros aikštėje, greta Valdo-
vų rūmų, jis turėjo prisistaty-
ti kaip pasakorių pasakorius. 
Šiam pasirodymui M. Kručas 
parengė šmaikštų pasakojimą 
apie tai, kaip sumanus žmogus 

pergudravo vaivadą ir pavogė 
jo žmonos naktinius marški-
nius. Nuo Krekenavos (Pane-
vėžio r.) kilusio senolio reper-
tuare – apie 20 linksmų istori-
jų. Pasak savo gimtąja tarme jas 
pasakojančio Mykolo, visos tik-
rai gyvenime nutikusios. Tiesa, 
šiek kiek padailintos, vaizdin-
gesniais posakiais paįvairin-
tos. Ir ne vieną valandą prieš 
veidrodį „šlifuotos“, pasakoto-
jo gestais, mimika papildytos.

Kanklininkas, dainininkas, 
šokėjas, poetas, pasakorius – 
daugybe įvairiausių talentų 
apdovanotas M. Kručas dabar 
po trupinėlį renka medžiagą 
apie savo giminę. Kitąmet savo 
90-mečio proga Mykolas žada 
išleisti knygą apie tuos, kurie, 
pasak jo, turi bent lašą Kručų 
giminės kraujo. 

Pirmą kartą su savo dirbi-
niais į Dainų šventę atkeliavo ir 
Utenos rajono neįgaliųjų drau-
gijos narė Genovaitė Adiklienė. 
Tik jos palapinėje puikavosi ne 
primityviosios dailės paveiks-
lai, kuriais garsėja ši tautodai-
lininkė, o molinukai – švilpynė-
mis virtę paukšteliai, žvėreliai. 
Domėjimąsi keramika Genovai-
tė perėmė iš Amžinybėn iškelia-
vusio vyro Kazimiero. Iš jo iš-
mokusi švilpynes lipdyti, šiame 
darbe moteris randa nusirami-
nimą ir sielos atgaivą.

Visi, kas į šimtmečio Dainų 
šventę įliejo širdies šilumos, 
prisidėjo prie tautos gyvybin-
gumo, jos tradicijų išsaugojimo. 

Aldona MiliEšKiENė
Autorės nuotr.

Tautos gyvybingumo ženklai – iš širdies sklindančios dainos

Varėnos rajono Matuizų folkloro ansamblyje „Verbena“ dainuoja ir negalią 
turinčios dainininkės. 

Mykolas Kručas (dešinėje) ir Bronius Sedleckas Folkloro dienos dalyviai.

(atkelta iš 1 psl.)

„Verbenos“ ir „Atgaivos“ dainininkes 
liaudies dainų moko Daiva Kielienė.

Folkloro ansamblio „Gija“ vadovė 
Danė Jančienė.

Nuo š.m. liepos 1 d. keičia-
mas Lietuvos Respublikos 
valstybinio socialinio drau-
dimo įstatymo numatytų 
„grindų“ taikymas.

Įsigalioję įstatymo pakeiti-
mai praplėtė asmenų ratą, už 
kuriuos, dirbančius už mažes-
nę nei minimalią algą, sociali-
nio draudimo įmokų primokė-
ti nereikės:

1) jei asmenys buvo drausti 
pas kitą draudėją;

2) gavo valstybinę sociali-
nio draudimo senatvės ar ne-
tekto darbingumo (invalidu-
mo) pensiją, šalpos neįgalumo 
ar šalpos senatvės pensiją, su 

socialinio draudimo santykiais 
susijusią (socialinio draudimo) 
senatvės ar netekto darbingu-
mo (invalidumo) pensiją iš ki-
tos Europos Sąjungos valstybės 
narės, Europos ekonominės er-
dvės valstybės, Šveicarijos Kon-
federacijos arba šalies, su kuria 
Lietuvos Respublika yra suda-
riusi tarptautinę sutartį dėl so-
cialinės apsaugos taikymo;

3) buvo ne vyresni kaip 24 
metų (taikoma iki kalendorinio 
mėnesio, kai asmeniui sukanka 
24 metai);

4) turi nustatytą 0–55 pro-
centų darbingumo lygį;

5) gavo motinystės, tėvys-
tės ar vaiko priežiūros išmoką.

„Bičiulystės“ inf. 

Praplėstas asmenų, kuriems netaikomos 
„Sodros“ „grindys“, sąrašas 



4 psl.2018 m. liepos 12–18 d., Nr. 27 (1416), „Bičiulystė“

Daktaras
Aiskauda

dyti skiriamos ir antialerginių 
vaistų ampulės, tačiau jos tėra 
papildoma gydymo priemonė 
anafilaksiniam ar į jį panašiam 
šokui gydyti. „Šias ampulės rei-
kėtų naudoti tik po to, kai su-
leidžiate adrenaliną. Jas reikia 
leisti į raumenis arba labai lė-
tai, per 2–3 minutes, į veną, jei 
tik tai nėra vaikas. Bet svarbu 
žinoti, kad jokiu būdu negalima 
leisti į arteriją“, – perspėja far-
macininkė.

Suaugusiems ir vaikams 
nuo 12 metų veiksminga yra 
viena 2mg/2ml antialerginių 
vaistų ampulė, o vaikams nuo 
1 m. iki 12 m. paros dozė siekia 
tik 0,025 mg. Svarbu atsiminti, 
kad vaikams anafilaksinio šo-
ko atveju tiek adrenalinas, tiek 
ir antialerginiai vaistai turi būti 
leidžiami tik į raumenis. Šią vie-
tą rinktis saugiausia ir padedant 
šoko ištiktiems suaugusiems.

„Bičiulystės“ inf. 

Vasara – vienas iš bene la-
biausiai alergijoms palan-
kių sezonų. Neatsargiai pa-
sirinktas maistas, vabzdžiai 
ir augalai – vidurvasarį 
apstu priežasčių, kurios ga-
li sukelti alerginę reakciją. 

Didžiausią pavojų visi aler-
genai kelia tiems, kurių orga-
nizmas į alergiją reaguoja itin 
jautriai. Pati pavojingiausia – 
žaibiška alerginė reakcija, ar-
ba anafilaksinis šokas, kuris 
gali baigtis net mirtimi. Kaip 
atpažinti pavojingai pasireišku-
sią alergiją ir kaip padėti tiems, 
kuriuos ji ištiko?

„Stipri alergija arba anafi-
laksinis šokas prasideda staiga 
įgėlus vabzdžiui, įkvėpus aler-
geno ar suvalgius maisto, ku-
riam žmogus labai alergiškas. 
Šis šokas dažniausiai pasireiš-
kia tada, kai stipri alergija pasi-

kartoja jau kelintą kartą“, – pa-
aiškina „Eurovaistinės“ vaisti-
ninkė Elvyra Ramaškienė. 

Svarbu laiku atpažinti
Farmacininkės teigimu, 

anafilaksinį šoką gali sukelti 
patys įvairiausi veiksniai: vabz-
džių įkandimai, žiedadulkės, 
vaistai, maistas. Pirmieji simp-
tomai dažniausiai pasireiškia 
praėjus kelioms sekundėms 
ar minutėms nuo kontakto su 
alergenu, tačiau būna atvejų, 
kai jie pasireiškia ir vėliau – po 
2 ar daugiau valandų, tad svar-
bu būti budriems.

„Staiga pasireiškus alergi-
nei reakcijai, jau po kelių minu-
čių ima niežėti kūną, atsiranda 
dilgėlinė, patinsta oda, krečia 
šaltis, juntamas karštis, siau-
rėja bronchų spindis, dūstama, 
krinta kraujospūdis, tinsta lū-
pos ir liežuvis“, – detalizuoja 
E. Ramaškienė.

Vaistininkė pabrėžia, kad 
anafilaksinis šokas taip pat gali 
pažeisti širdies ir kraujagyslių 
sistemą bei virškinimo traktą. 
„Sutrikus širdies ir kraujagyslių 
veiklai, atsiranda blyškumas, 
galvos svaigimas, bendras sil-
pnumas, sąmonės pritemimas 
ar praradimas ir arterinio krau-
jospūdžio sumažėjimas.  Sutri-
kus virškinimui juntami pilvo 
skausmai, žmogų pykina, jis ve-
mia ir viduriuoja“, – simptomus 
įvardija specialistė.  

Pasirūpinkite adrenalinu
„Eurovaistinės“ farmacinin-

kės teigimu, pasireiškus labai 
greitai ir stipriai alerginei re-
akcijai, būtina kuo skubiau nu-
traukti kontaktą su alergenu 
ir alergiškam žmogui suleisti 
vieną 0,1% adrenalino tirpalo 
ampulę. Jeigu alergenas pate-
ko į virškinamąjį traktą, būti-
na sukelti vėmimą.

Adrenalino tirpalo ampulę į 
alergijas linkusiems žmonėms 
pravartu turėti namuose ar ke-
liaujant į gamtą. Ją turėti verta 
ir tiems, kurie nemano esantys 
labai alergiški – galbūt išgelbė-
site gyvybę kam nors šalia jūsų.

„Suaugusiam žmogui reika-
linga 0,3–0,5 ml adrenalino do-
zė, kurią galima suleisti ir į rau-
menis, ir į veną, tačiau jei nesa-
te medikas, geriau nerizikuoti 
ir leisti tik į raumenį. Vaikams 
adrenalino dozė turėtų būti kur 
kas mažesnė – 0,01 ml – ir ją leis-
ti galima tik į raumenis. Tam ga-
lima naudoti specialius vien-
kartinius adrenalino injekto-
rius. Vaistinėse jų rasite tiek vai-
kams, tiek suaugusiems“, – pa-
aiškina farmacijos specialistė. 

Saugiausia vieta – 
raumuo

E. Ramaškienė atkreipia dė-
mesį, kad stipriai alergijai gy-

Kaip elgtis ištikus anafilaksiniam šokui?

Fotodermatitas (sinonimai: 
saulės dermatitas, saulės 

dilgėlinė; buityje fotoderma-
titas dažniausiai vadinamas 
saulės alergija) – atvirų odos 
vietų uždegimas, kurį sukelia 
ant odos atsiradusių ar į orga-
nizmo vidų patekusių kai ku-
rių medžiagų reakcija su ultra-
violetiniais spinduliais. Taigi 
svarbiausia odos neadekvačios 
reakcijos saulės spinduliams 
priežastis – padidėjusi odos 
sensibilizacija. Tiesioginiai sau-
lės spinduliai, pasiekę odą, su-
kelia joje atitinkamą reakciją, 
kuri įvardijama kaip medžiagų 
struktūros pokytis. Todėl dėl 
sudėtingų cheminių procesų, 
vykstančių saulės fone, ir su-
stiprėja odos jautrumas.

Pastaruoju metu pasauly-
je fotodermatitas diagnozuo-
jamas vis dažniau, nes didėja 
saulės aktyvumas ir dėl nede-
ramos žmogaus veiklos plane-
ta kasmet šiltėja.

Pastaba: šio reiškinio bui-
tiniame apibūdinime („saulės 
alergija“) esantis žodis „alergi-
ja“ šioje vietoje visiškai netin-
ka, nes saulės spinduliuose nė-
ra alergenų. Antra vertus, netgi 
alergenai ne visiems žmonėms 
sukelia alergines reakcijas (sau-
lės spinduliai tik aktyvina aler-
genus). 

Paaiškinimai  
1. Sensibilizacija – laikas 

tarp alergeno patekimo į or-
ganizmą ir jo įjautrinimo, t. y. 
procesas, kurio metu organiz-
mas įgyja padidėjusį jautrumą 
vienam ar kitam alergenui; be-
je, sensibilizatorius – medžiaga, 
didinanti kitos medžiagos jaut-
rumą išoriniams poveikiams.

2. Alergenai – medžiagos, 
sukeliančios organizme aler-
ginę reakciją (dulkės, mikro-
organizmai, maisto produktai, 
dažai, skiedikliai, vaistai ir kt.).

Fotodermatito požymiai
 odos pleiskanojimas, pa-

raudimas,

 niežėjimas arba skaus-
mas,
 nedideli odos nelygumai, 

kurie gali susilieti į labiau pas-
tebimus iškilimus,
 mažesnės ar didesnės 

pūslės (kartais primenančios 
nudegimus),
 kūno temperatūros paki-

limas,
 bronchų spazmai (jie pa-

sitaiko retai, pasireiškia labai 
stipriu dusinimu),
 žemas arterinis kraujos-

pūdis (pasitaiko labai jautriems 
saulei žmonėms; tais atvejais 
gali būti prarandama sąmonė).

Pastabos
1. Pirmieji nemalonūs reiš-

kiniai (odos paraudimas, išbė-
rimas) gali atsirasti tuoj pat pa-
buvojus saulėje, po valandos ki-
tos arba praėjus 8–12, arba net 
18–72 valandoms. 

2. Kartu su vietiniais foto-
dermatito požymiais ligonis 
dar gali jausti bendrą silpnu-
mą, galvos skausmą ir svaigimą.

3. Fotodermatito gydymas 
paprastai trunka nuo kelių 
dienų iki kelių savaičių. Medi-
cina šią ligą gydo išoriniais ir 
vidiniais preparatais bei pro-
cedūromis. Kai yra prasidėjęs 
uždegiminis procesas, gali bū-
ti naudojami išoriniai antibak-
teriniai tepalai. Jeigu fotoder-
matitu sergama sunkiai, pri-
reikia ir vidinių vaistų (antiuž-
degiminių, bendrai stiprinan-
čių, normalizuojančių kepenų 
funkcijas, gerinančių medžia-
gų apykaitą, skatinančių odos 
regeneraciją) bei vitaminų (C, 

E ir B grupės). Taip pat gydymo 
metu ligoniai turi vengti tiesio-
ginių saulės spindulių, apriboti 
kosmetikos, parfumerijos ir de-
zodorantų naudojimą, nekon-
taktuoti su odą dirginančiais 
augalais. Kartu koreguojamas 
mitybos racionas – pageidauti-
na kaip alergizuojančių neuž-
miršti šių produktų: kakavos, 
žaliosios arbatos, žuvies, kiau-
šinių, jautienos.

Rizikos grupė
 šviesaus gymio žmonės, 

šviesiaakiai,
 rudaplaukiai, 
 turintys pigmentų apy-

kaitos sutrikimų, 
 asmenys, kurių odoje yra 

daug strazdanų arba apgamų,
 sergantieji kepenų, inks-

tų, antinksčių ligomis, 
 žmonės, kurie kartu ser-

ga kitomis odos ligomis,
 turintys hormonų sutri-

kimų,
 nusilpę asmenys (dėl 

įvairių priežasčių), turintys sil-
pną imuninę sistemą,
 asmenys, kurių organiz-

me trūksta vieno ar kelių vita-
minų,
 nėščiosios,
 maži vaikai,
 žmonės, turintys pavel-

dėtą polinkį sirgti fotoderma-
titu,
 piktnaudžiaujantys sau-

le arba soliariumu,
 naudojantys eterinius 

aliejus, odos kremus, kurių su-
dėtyje yra benzofenonų, salici-
latų, cinamatų, meksenono, ok-

sibenzono ir kitų medžiagų, žy-
mimų PABA ir PSBA,
 atliekantys kosmetines 

procedūras, kurioms naudoja-
mos kadmio druskos,
 naudojantys efektyvias 

odos šveitimo procedūras, 
 besimaudantys baseine, 

kurio vandenyje yra per dide-
lis chloro kiekis, 
 asmenys su mechani-

nėmis ar kitokios kilmės odos 
traumomis,
 vartojant ys aspiriną, 

šlapimo išsiskyrimą skatinan-
čius vaistus, antidepresantus, 
trankviliantus, kai kuriuos nu-
skausminančius preparatus, 
vaistus, pasižyminčius antiuž-
degiminiu efektu (tetracikli-
nas, amiodaronas, chinidinas, 
sulfanilamidas ir kt.), prepara-
tus nuo pastojimo (turinčius di-
delį kiekį estrogeno), širdies ir 
kraujagyslių vaistus.

Paaiškinimas: trankvilian-
tai – psichiką veikiantys vais-
tai, kurie ramina centrinę ner-
vų sistemą, atpalaiduoja emo-
cinę įtampą, ramina susijaudi-
nimą ir nerimą, mažina baimę 
bei padeda užmigti.

Pastabos 
1. Saulėtą dieną liečiant ar-

tišokus, datules, dobilus, juo-
duosius serbentus, krapus, 
morkų lapus, narcizus, pakal-
nutes, pastarnokus, petražo-
les, pomidorus, pupeles, rūtas, 
salierus, Sosnovskio barščius, 
tikrąsias ir žaliąsias citrinas ir 
kai kuriuos kitus augalus, odoje 
gali atsirasti niežtinčių bėrimų, 
kuriuos žmonės klaidingai sie-
ja vien tik su įprastine alergija. 

2. Kai odą veikia ir augalai, 
ir saulės spinduliai, ši liga vadi-
nama fitofotodermatoze.

Pirmoji pagalba sunkiais 
atvejais

a) Jei žmogus dėl fotoder-
matito dūsta arba prarado są-
monę, būtina nedelsiant kvies-
ti greitąją medicinos pagalbą. 

b) Kol ši pagalba atvyks, li-

gonis turi būti paguldytas vė-
sioje vietoje (šešėlyje), atlais-
vinti drabužiai (atlaisvinama 
apykaklė, diržas ir t. t.). 

c) Jei pakilusi kūno tempera-
tūra, reiktų dėti šaltus drėgnus 
rankšluosčius ant kaktos, pa-
žastyse, blauzdų, kelių, kirkš-
nių srityje. 

d) Kai žmogus sąmoningas, 
turi gerti pakankamai vandens. 
Tuo atveju, kai ligonis be są-
monės, negalima jo priversti-
nai girdyti, nes gali užspringti.  

e) Jei ligonis pradeda vem-
ti, jį reikia paguldyti ant šono. 

Profilaktika
1. Per pirmąsias 3 dienas 

saulėje patartina būti ne ilgiau 
kaip 5 minutes, po to kasdien šis 
laikas ilginamas 5 minutėms. 
Jeigu jūsų oda šviesi, venkite tie-
sioginių saulės spindulių, rinki-
tės pavėsį (pavėsyje taip pat pa-
sinaudosite saulės vonių teigia-
mais dalykais, tik viskas (pvz., 
įdegis) vyks lėčiau). Kaitintis 
saulėje geriausia iki 10 valandos 
ryto ir po 16 valandos. 

2. Susiruošus į paplūdimį 
nepatartina naudoti kosmeti-
kos ir parfumerijos priemonių.

3. Pageidautina per dieną 
išgerti ne mažiau kaip 2 litrus 
vandens (vanduo šalina iš or-
ganizmo alergenus ir toksinus).

3. Reikia iki minimumo su-
mažinti visas kosmetikos ir 
parfumerijos priemones. Ypač 
svarbu atkreipti dėmesį į dezo-
dorantus, kvepalus ir įvairius 
kremus, neturinčius ultravio-
letinių spindulių filtrų.

4. Drabužiai turi būti iš na-
tūralių medžiagų, laisvi, maksi-
maliai uždengiantys kūną nuo 
saulės spindulių (ypač svar-
bu nuo saulės spindulių saugo-
ti veidą).

5. Pasitarti su gydytoju ar 
geriami vaistai, reaguodami 
su ultravioletiniais saulės spin-
duliais, nesusargdins fotoder-
matitu.

Romualdas OGiNSKAS

Penktadalį žmonių vasarą gali varginti 
fotodermatitas 
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Kaip aš pažinau negalią

Birutė UžkuraitytėStatke-
vičienė – daugkartinė Lie-
tuvos, Europos ir pasaulio 
čempionė, sporto moksli-
ninkė, pedagogė. Birutė jau 
daugelį metų moko plaukti 
negalią turinčius sportinin-
kus. Trenerė išugdė daug 
puikių plaukikų, parolim-
piadų prizininkų. Treniruo-
dama savo auklėtinius Bi-
rutė pamiršta, kad jie turi 
negalią, ir reikalauja iš jų 
kaip ir iš visų kitų.

Pirmasis auklėtinis – 
žinomas sportininkas

B. Statkevičienė su negalią 
turinčiais žmonėmis pirmą kar-
tą susidūrė jau baigusi tuome-
tinį Kauno kūno kultūros insti-
tutą. „Pirmasis mano auklėtinis 
buvo neįgalus studentas Kęstu-
tis Skučas“, – pasakoja Birutė. 
Ji prisimena, koks šis vyras bu-
vo atkaklus, motyvuotas. Da-
bar Kęstutis garsus sportinin-
kas, daugkartinis plaukimo pa-
saulio čempionatų prizininkas, 
Lietuvos sporto universiteto 
docentas. Trenerė su K. Skuču 
susipažino, kai jis buvo antro 
kurso studentas. Birutė pasa-
koja, kad Kęstutis ją pakvietė 
į neįgaliųjų varžybas. Trenerė 
pamatė, kad neįgalūs žmonės 
labai netaisyklingai plaukia ir 
panoro jiems padėti, negalvo-
dama apie jokį atlygį.  

Kita Birutės auklėtinė Sigu-
tė Gylytė turėjo judėjimo nega-
lią ir nuo vaikystės nuo visų slė-
pė savo deformuotą koją. Mer-
gina studijavo taikomąją kūno 

kultūrą. Kai atėjo į pirmas plau-
kimo pratybas, trenerei pasa-
kė: „Turbūt nereikės plaukti“. 
Bet Birutė nenusileido, drąsino 
merginą, buvo pasiryžusi ją ant 
rankų nunešti į baseiną. „Plau-
kimas – sporto šaka, kuri rei-
kalauja išsirengti, apnuoginti 
ir parodyti savo negalią“, – sako 
trenerė. Jos nuomone, baseine 
pamažu išnyksta visi komplek-
sai. Ir ne tik baseine. Birutė ligi 
šiol prisimena, kaip Sigitą įkal-
bėjo plaukti atvirame telkiny-
je. Dieną, 11 valandą. Oras bu-
vo gražus, žmonių pliaže pilna. 
Visi nustebę žiūrėjo, kai Birutė 
vedėsi į ežerą negalią turinčią 
merginą. Sigita buvo apsika-
binusi Birutę už kaklo. Tačiau 
kai jos įbrido į vandenį ir pra-
dėjo plaukti peteliške, žmonės 
krante apstulbo. Jiems buvo ne-
įtikėtina, kad neįgalus žmogus 
gali taip puikiai plaukti. 

Sigutė – daugkartinė Lietu-
vos neįgaliųjų plaukimo čempi-
onė. Dabar gyvena Airijoje. Yra 
tapusi ir šios šalies plaukimo 
čempione. Ji ištekėjo, laukiasi 
antro kūdikėlio. Jiedvi su Birute 
dažnai susiskambina, savo bu-
vusią trenerę Sigita net pakvie-
tė į vestuves. „Su neįgaliaisiais 
suartina mano požiūris – jokių 
nuolaidų, tik reiklumas, būti-
ni reikalavimai“, – sako Birutė 
ir pripažįsta, kad auklėtiniams 
toks jos darbo stilius patinka, 
jie jaučiai orūs. „Didžioji plau-
kimo paslaptis – taisyklingas 
kvėpavimas, o visi mano, kad 
svarbiausia išmokti taisyklin-
gai atlikti mostus kojomis ir 
rankomis. Be abejo, ir tai svar-
bu“, – sako ji.

Neregiai mato ausimis
B. Stankevičienė sako, kad 

dauguma jos plaukikų anks-
čiau nebuvo plaukę, neįsivaiz-
davo baseino. Ateina į treni-
ruotes apimti baimės, nežino, 
kokius judesius daryti, paskui 
pradeda drąsėti, tampa socia-
lūs. „Kiekvieną kartą, kai vedu 
juos į baseiną, džiaugiuosi, kad 
jie pasitiki manimi.“ 

Mokydama neregius ir sil-
pnaregius Birutė ne kartą pa-
ti bandė plaukti užmerktomis 
akimis, kad įsivaizduotų, ką jie 
jaučia. Specialios literatūros, 
kaip išmokyti regos negalią 
turinčius žmones plaukti, nė-
ra, tad trenerė turi kliautis sa-

Didžiuojuosi savo mokiniais

vo intuicija, patirtimi. „Negaliu 
sakyti vaikams, kuriuos prade-
du treniruoti: „Žiūrėkite, dabar 
toks mostas, o dabar toks.“ Pri-
valau visas plaukimo technikos 
subtilybes išaiškinti žodžiais, 
tam specialiai ruošiuosi, sten-
giuosi labai aiškiai dėstyti sa-
vo mintis“, – pasakoja ji.

Kai trenerė pamato, kad jos 
žodžių mokinys nesupranta, pa-
ti įlipa į baseiną, atsistoja šalia 
ir suėmusi jo rankas atlieka ju-
desius drauge – taip plaukikas 
geriau viską suvokia ir įsime-
na. Birutė apie savo auklėti-
nius gali kalbėti ir kalbėti, bet 
visus išvardinti būtų sunku. 
Puikiu plaukiku tapo neregys 

Mindaugas Dvylaitis, o rugpjū-
tį į pasaulio čempionatą Birutė 
ruošiasi vykti su 16-mečiu ne-
regiu Paulium Ašmontu. 

Treniruotės atstoja 
bėgimą

„Kiek mano plaukikai nu-
plaukia, tiek aš nubėgu, o nu-
plaukia ir po tris-keturis kilo-
metrus“, – trenerė paaiškina, 
kad ji būtinai turi atbėgti į kitą 
baseino galą ir specialia lazdele 
minkštu galu paliesti regėjimo 
negalią turintį plaukiką, kad jis 
žinotų: dar vienas grybšnis ir 
jau reikės apsisukti, kad neat-
sitrenktų galva į baseino kraš-
tą. Tad treniruotės Birutei at-
stoja krosą.

Žavi geranoriškumas
Birutė myli savo darbą. Ją 

žavi, kad negalią turintys spor-
tininkai yra labai geranoriški, 
pasiruošę vienas kitam padėti, 
nes taip yra įpratę nuo mažens.

Abu trenerės vaikai – dukra 
Neringa ir sūnus Algis – taip pat 
geri plaukikai. Plaukia ir 11 me-
tų anūkė Silvija, kuri Kanadoje 
savo amžiaus grupėje pasiekia 
labai gerų rezultatų. Dukra gy-
vena JAV, sūnus su šeima – Ka-
nadoje, o jos auklėtinai šalia. „Į 
mano meilę ir rūpestį jie taip 
pat atsako meile ir atsidavi-
mu, – džiaugiasi trenerė. – Ma-
ne įkvepia jų ryžtas ir noras ne 
tik plaukti, bet ir plaukti gerai. 
Plaukdami jie negalvoja apie sa-
vo negalią, o jaučiasi tokie, kaip 
visi žmonės, siekiantys pergalės 
ne tik sporte, bet ir gyvenime.“

Eglė KulViEtiENė
Asmeninio archyvo nuotr. 

programos būtų prieina-
mos neregiams (pateikia-
mos Brailio raštu), suvokimo 
sutrikimų turintiems asme-
nims. Rinkiminės kalbos tu-
ri būti verčiamos į gestų kal-
bą. T. Metz manymu, reikia 
užtikrinti galimybę balsuo-
ti ir globojamiems žmonėms. 

Italė Isabela Adinolfi pa-
brėžė, kad jau laikas kalbėti 
apie elektroninę demokrati-
ją – balsavimą internetu. Kai 
kurios šalys šioje srityje yra 
gerokai pažengusios. Euro-
parlamentarės teigimu, tai 
paskatintų politiniame gy-
venime dalyvauti tuos, ku-
rie nori, bet dėl negalios ne-
turi galimybių išreikšti sa-
vo valios. 

Prancūzijai atstovaujan-
tis europarlamentaras Gi-
les Lebreton įsitikinęs, kad 
svarbu ne tik sudaryti gali-
mybes neįgaliesiems balsuo-
ti, bet ir kelti rinkimuose sa-
vo kandidatūras. 

Adamas Kosa – pirmas 
kurčiasis, išrinktas į Euro-
pos Parlamentą. Nuo 2009 
metų, kai tapo EP nariu, jis 
aktyviai kovoja už neįgalių-
jų teises, taip pat ir už jų gali-
mybes dalyvauti politiniame 

gyvenime. „Norėčiau, kad į 
politines institucijas būtų 
išrinkta daugiau žmonių su 
negalia“, – sako A. Kosa. Jo 
teigimu, Vengrija – vieninte-
lė valstybė, kuri ir Europos, 
ir nacionaliniame parlamen-
te turi kurčiųjų. Europarla-
mentaras ragina visas par-
tijas, dalyvaujančias EP rin-
kimuose, suteikti galimybes 
neįgaliesiems kandidatuoti. 

Europos Komisija  
ir toliau vertins 

rinkimus
Europos Komisijos (EK) 

atstovė Vera Jourova, atsa-
kinga už vartotojų teises ir 

lygybę, sutinka, jog būtina 
siekti, kad teisė dalyvauti 
rinkimuose būtų užtikrinta 
visiems. Tai minima 2010-
2020 metų Europos nega-
lios strategijoje ir 2017 me-
tais parengtame šios strate-
gijos įgyvendinimo vertini-
me. V. Jourova pabrėžė, kad 
nors rinkimų organizavimas 
yra valstybių narių kompe-
tencija, tačiau jos turi laiky-
tis ES teisės aktų.

Komisarė priminė, kad 
EK vertino, kaip valstybės 
narės skatina rinkėjų, taip 
pat ir negalią turinčių, ak-
tyvumą. Buvo pastebėta, 
kad galimybių yra įvairių: 

išankstinis balsavimas, bal-
savimas ligoninėse ar kitose 
vietose, pasitelkiamos įvai-
rios techninės pagalbos prie-
monės. V. Jourova paragino 
valstybes nares keistis savo 
gerąja patirtimi, kad kuo ge-
riau būtų užtikrintos neįga-
liųjų galimybės balsuoti rin-
kimuose. Komisarė patikino, 
kad EK ir toliau rengs atas-
kaitas, vertins rinkimų pro-
cedūras valstybėse narėse. 

Pasak V. Jourovos, EK 
bendradarbiaudama su neį-
galiųjų organizacijomis ren-
ka informaciją apie specia-
liųjų poreikių turintiems 
asmenims, įskaitant ir as-
menis su intelekto negalia, 
kylančias kliūtis dalyvauti 
rinkimuose. Analizuojamos 
ir galimybės įteisinti balsa-
vimą internetu. 

K om i s a r ė s  t e i g i mu , 
svarstoma, kad galbūt geres-
niam rinkimų prieinamumui 
užtikrinti galėtų būti skiria-
mos ES fondų lėšos. „Siekia-
me padėti pilietinei visuo-
menei, kad žmonėms su ne-
galia atsirastų daugiau gali-
mybių dalyvauti rinkimuo-
se“, – sakė V. Jourova. 

Aurelija BABiNSKiENė 
EP nuotr.

Europos Parlamente – dėmesys neįgaliųjų 
galimybėms dalyvauti rinkimuose

(atkelta iš 1 psl.)

Žodžio galia
Neginčytina tiesa – pagrindinė bendra-

vimo priemonė yra mūsų kalba. Dau-
guma žmonių moka kalbėti, bet nesugeba 
klausytis. Mažiau tokių, kurie moka ir kal-
bėti, ir klausytis. 

„Jeigu vienas kitas žodis gali padaryti 
žmogų laimingą, reikia būti niekšu, kad to 
nepadarytum“, – rašo V. Penas. „Žodžiai – 
patys stipriausi vaistai, kuriuos naudoja 
žmonija“, – tvirtina Dž. R. Kiplingas. Tur-
būt dauguma mūsų esame pajutę gydyto-
jo, draugo palaikomą, nuraminantį ar pa-
skatinantį žodį. Tai tarsi sparnai.

Žinome, kad su užtaisytu šautuvu reikia 
elgtis atsargiai, bet ne visada norime žino-
ti, kad lygiai taip pat reikia elgtis su žodžiu. 

Ne vienas esamae patyrę žodžio jėgą, 
kuri trenkia per galvą ar duria į širdį. Be ga-
lo svarbu ir tai, kas sakoma, ir kaip sakoma. 
Kartais skaudūs žodžiai per giliai įsminga 
į širdį, kad juos būtų galima pamiršti. De-
ja, toks žmogus nesusimąsto, kad paleidęs 
neapgalvotų žodžių tiradą, pirmiausia pa-
žemina savo orumą ir garbę.

Dar viena įsišaknijusi blogybė – keiks-
mažodžiai. Nemažai sutinkame grubiakal-
bių. Sodrūs žodžiai būdingi tiems, kurių 
skurdus žodynas, kurie palaidoję mora-
lės bei etikos principus. Jie nesuvokia, kad 
keiksmažodis it aštrus peilis žeidžia jaut-
rų sielos audinį. 

Geriau padovanokime gerą žodį sa-
vo artimiesiems, draugams, kaimynams. 
Anot J. Marcinkevičiaus, kalbėkime dide-
liais ir šviesiais žodžiais. Žemėje visada 
per maža gerų žodžių – meilės, tiesos, dė-
kingumo žodžių.

Janina OžAliNSKAitė

Europarlamentarė Kostadinka 
Kuneva.EK komisarė Vera Jourova.

B. Užkuraitytė-Statkevičienė su savo mokiniais.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, liepos 16 d. 
09:05 Senis. N-7. 355 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 6. N-7. 6/22 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 36 s. 11:40 Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 2. 1 s. 12:35 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 344 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:15 Auksinis protas. 19:30 Žmo-
nės, kurie sukūrė Lietuvą. Saliamonas 
Banaitis. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:18 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Naciona-
linė ekspedicija. 22:30 Vasara su „Dvi-
račio žiniomis“. 23:00 Premjera. Aukš-
tuomenės daktaras 6. N-7. 6/3 s. 23:45 
Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/22 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 1 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Žmonės, kurie sukū-
rė Lietuvą. Saliamonas Banaitis. (kart.). 
03:50 Smegenų paslaptys. Igoris Stra-
vinskis. 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė ekspedicija. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 344 s. (kart.).

Antradienis, liepos 17 d. 
09:05 Senis. N-7. 356 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 6. N-7. 6/23 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 37 s. 11:40 Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 2. 2 s. 12:35 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 345 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:15 Auksinis protas. 19:30 Emi-
grantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:18 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Naciona-
linė ekspedicija. 22:30 Vasara su „Dvi-
račio žiniomis“. 23:00 Premjera. Aukš-
tuomenės daktaras 6. N-7. 6/4 s. 23:45 
Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/23 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 2. 2 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Emigrantai. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė ekspedicija. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 345 s. (kart.).

trečiadienis, liepos 18 d. 
09:05 Senis. N-7. 357 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 6. N-7. 6/24 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 38 s. 11:40 Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 2. 3 s. 12:35 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 346 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:15 Auksinis protas. 19:30 Gy-
venimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:18 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Naciona-
linė ekspedicija. 22:30 Vasara su „Dvi-
račio žiniomis“. 23:00 Premjera. Aukš-
tuomenės daktaras 6. N-7. 6/5 s. 23:45 
Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/24 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 2. 3 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Gyvenimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė ekspedicija. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 346 s. (kart.).

ketvirtadienis, liepos 19 d.
09:05 Senis. N-7. 358 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 6. N-7. 6/25 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 39 s. 11:40 Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 2. 4 s. 12:35 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 347 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 

k.). 18:15 Auksinis protas. 19:30 Doku-
mentinė istorinė laida „Lietuvos ko-
lumbai“. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:18 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Naciona-
linė ekspedicija. 22:30 Vasara su „Dvi-
račio žiniomis“. 23:00 Premjera. Aukš-
tuomenės daktaras 6. N-7. 6/6 s. 23:45 
Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/25 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 2. 4 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Dokumenti-
nė istorinė laida „Lietuvos kolumbai“. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė ekspedicija. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 347 s. (kart.).

Penktadienis, liepos 20 d. 
09:05 Senis. N-7. 359 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7. N-7. 7/1 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 40 s. 11:40 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 2. 5 s. 12:35 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 348 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:15 Auksinis protas. 19:30 Bea-
tos virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duo-
kim garo! 22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. Ryto-
jus niekada nemiršta. N-14. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Štutgarto kriminali-
nė policija 7. N-7. 7/1 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 02:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 5 s. (kart.). 03:50 Smegenų pa-
slaptys. Polis Sezanas. 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 348 s. (kart.).

Šeštadienis, liepos 21 d. 
06:05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite. 06:30 Klausimėlis.lt. 06:45 
Nakties pasakos. N-7. 08:05 Beatos vir-
tuvė. (kart.). 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 11:45 Pa-
saulio dokumentika. Gyvūnų išgyve-
nimo strategija. 6 d. Dauginimosi bū-
dai. (subtitruota). 12:40 Pasaulio do-
kumentika. Maži, bet ypatingi: vabz-
džiai. (subtitruota). 13:35 Puaro. N-7. 
3/8, 3/9s. 15:20 Gamtos inspektoriai. 
(kart.). 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 Klausimėlis.lt. 18:30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 „Nerija“ – 45. Jubiliejinis koncer-
tas su simfoniniu orkestru ir bigbendu. 
23:00 Mamytė žudikė. N-14. 00:30 Ry-
tojus niekada nemiršta. N-14. (kart.). 
02:25 Pasaulio dokumentika. Gyvū-
nų išgyvenimo strategija. 6 d. Dau-
ginimosi būdai. (subtitruota, kart.). 
03:15 Pasaulio dokumentika. Maži, 
bet ypatingi: vabzdžiai. (subtitruota, 
kart.). 04:05 „Nerija“ – 45. Jubiliejinis 
koncertas su simfoniniu orkestru ir 
bigbendu. (kart.).

Sekmadienis, liepos 22 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Gimę 

tą pačią dieną. 07:30 Šventadienio 
mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 11 s. Žąsiaga-
nė. 10:00 Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai. 11:00 Premjera. Kačių ABC 3. 3/3 
d. 11:45 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai. 4 d. Šri Lanka. Mu-
sonų sala. (subtitruota). 12:40 Pasau-
lio dokumentika. Salų gamtos slėpi-
niai 2. 2/2 d. Amazonės salos. Plau-
kiantis miškas. (subtitruota). 13:35 Pu-
aro. N-7. 3/10 s. 14:30 Beatos virtuvė. 
15:20 Gamtos inspektoriai. 15:43 Lote-
rija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota). 16:50 Vasa-
ra su „Dviračio žiniomis“. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Klausimėlis.lt. 18:30 Pramoginė 
laida „Editos šou“. N-7. 19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. N-7. 3 
s. 21:50 Labas, čia aš. N-7. 23:15 Prem-
jera. Jau seniai tave myliu. N-14. 01:10 
Pasaulio dokumentika. Salų gamtos 
slėpiniai. 4 d. Šri Lanka. Musonų sa-
la. (subtitruota, kart.). 02:05 Pasaulio 
dokumentika. Salų gamtos slėpiniai 
2. 2/2 d. Amazonės salos. Plaukiantis 
miškas. (subtitruota, kart.). 03:00 Kačių 
ABC 3. 3/3 d. (kart.). 03:45 Klausimėlis.
lt. (kart.). 04:10 Stilius. (kart.). 05:05 Sa-
vaitė. (kart.).

Pirmadienis, liepos 16 d. 
00:05. Gili aistros jūra. 02:00. 

Iksmenai. Praėjusios ateities dienos 
(kart.). 04:15. Amerikiečiai 5, 12. 05:10. 
Du tėvai ir du sūnūs 2, 10. 05:35. Du 
tėvai ir du sūnūs 2, 11. 06:10. Televi-
trina. 06:25. Kempiniukas Plačiakel-
nis 1, 9. 06:55. Simpsonai (kart.) 18, 4. 
07:25. Simpsonai (kart.) 18, 5. 07:55. 
Paskutinis Faberžė kiaušinis (kart.) 
106. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai 
- mano gyvenimas 3. 12:00. Kobra 11 
20, 11. 13:00. Pažadėtoji. 13:30. Paža-
dėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 14:30. Paža-
dėtoji. 15:00. Simpsonai 18, 6. 15:30. 
Simpsonai 18, 7. 16:00. TV3 žinios 98. 
16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 9, 
57. 18:30. TV3 žinios 197. 19:22. TV3 
sportas. 19:27. TV3 orai 197. 19:30. Pa-
skutinis iš Magikianų 3, 33. 20:00. Tarp 
mūsų, mergaičių 112. 21:00. Kam ta 
meilė? 1. 21:30. TV3 vakaro žinios 110. 
22:22. TV3 sportas. 22:27. TV3 orai 110. 
22:30. Lobiai O. K.

Antradienis, liepos 17 d. 
00:45. CSI elektroninių nusikal-

timų skyrius 2, 1. 01:35. Kaulai 9, 2. 
02:25. Amerikiečiai 5, 13. 03:30. Eks-
trasensų mūšis 12, 159. 04:30. Pasku-
tinis iš vyrų 3, 11. 04:55. Paskutinis iš 
vyrų 3, 12. 05:15. Du tėvai ir du sūnūs 
2, 12. 06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-
niukas Plačiakelnis 1, 10. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 18, 6. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 18, 7. 07:55. Kam ta meilė? (kart.) 
1. 08:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
3, 33. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai 
- mano gyvenimas 3. 11:00. Tai - mano 
gyvenimas 3. 12:00. Tarp mūsų, mer-
gaičių (kart.) 112. 13:00. Pažadėtoji. 
13:30. Pažadėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 
14:30. Pažadėtoji. 15:00. Simpsonai 
18, 8. 15:30. Simpsonai 18, 10. 16:00. 
TV3 žinios 99. 16:28. TV3 orai. 16:30. 
TV Pagalba 9, 58. 18:30. TV3 žinios 
198. 19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 
orai 198. 19:30. Paskutinis iš Magikia-
nų 3, 34. 20:00. Tarp mūsų, mergaičių 
113. 21:00. Kam ta meilė? 1. 21:30. TV3 
vakaro žinios 111. 22:22. TV3 sportas. 
22:27. TV3 orai 111. 22:30. Karštasis ku-
bilas - laiko mašina.

trečiadienis, liepos 18 d. 
00:35. CSI elektroninių nusikal-

timų skyrius 2, 2. 01:30. Kaulai 9, 3. 
02:20. Pelkė 4, 1. 03:10. Ekstrasensų 
mūšis 12, 160. 04:10. Paskutinis iš vy-
rų 3, 13. 04:35. Paskutinis iš vyrų 3, 
14. 05:00. CSI elektroninių nusikal-
timų skyrius 2, 2. 06:10. Televitrina. 
06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 11. 
06:55. Simpsonai (kart.) 18, 8. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 18, 10. 07:55. Kam 
ta meilė? (kart.) 1. 08:25. Paskutinis 
iš Magikianų (kart.) 3, 34. 08:55. Mei-
lės sūkuryje. 10:00. Tai - mano gyve-
nimas 3. 12:00. Tarp mūsų, mergaičių 
(kart.) 113. 13:00. Pažadėtoji. 13:30. 
Pažadėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 14:30. 
Pažadėtoji. 15:00. Simpsonai 18, 11. 
15:30. Simpsonai 18, 12. 16:00. TV3 
žinios 100. 16:28. TV3 orai. 16:30. TV 
Pagalba 9, 60. 18:30. TV3 žinios 199. 
19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 orai 
199. 19:30. Paskutinis iš Magikianų 3, 
35. 20:00. Tarp mūsų, mergaičių 114. 
21:00. Kam ta meilė? 1. 21:30. TV3 va-
karo žinios 112. 22:17. TV3 sportas. 
22:22. TV3 orai 112. 22:25. Vikinglot-
to. 22:30. Kažkas skolinto.

ketvirtadienis, liepos 19 d. 
00:50. CSI elektroninių nusikal-

timų skyrius 2, 3. 01:45. Kaulai 9, 4. 
02:35. Pelkė 4, 2. 03:25. Ekstrasensų 
mūšis 12, 161. 04:25. Paskutinis iš vy-
rų 3, 15. 04:50. Paskutinis iš vyrų 3, 16. 
05:15. Du tėvai ir du sūnūs 2, 13. 05:40. 
Du tėvai ir du sūnūs 2, 14. 06:10. Tele-
vitrina. 06:25. Kempiniukas Plačiakel-
nis 1, 12. 06:55. Simpsonai (kart.) 18, 11. 
07:25. Simpsonai (kart.) 18, 12. 07:55. 
Kam ta meilė? (kart.) 1. 08:25. Pasku-
tinis iš Magikianų (kart.) 3, 35. 08:55. 
Meilės sūkuryje. 10:00. Tai - mano gy-
venimas 3. 12:00. Tarp mūsų, mergai-
čių (kart.) 114. 13:00. Pažadėtoji. 13:30. 
Pažadėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 14:30. 
Pažadėtoji. 15:00. Simpsonai 18, 13. 
15:30. Simpsonai 18, 14. 16:00. TV3 
žinios 101. 16:28. TV3 orai. 16:30. TV 
Pagalba 9, 61. 18:30. TV3 žinios 200. 
19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 orai 
200. 19:30. Paskutinis iš Magikianų 3, 
36. 20:00. Tarp mūsų, mergaičių 115. 
21:00. Kam ta meilė? 1. 21:30. TV3 va-
karo žinios 113. 22:22. TV3 sportas. 
22:27. TV3 orai 113. 22:30. Dviveidis.

Penktadienis, liepos 20 d. 
01:20. Kaulai 9, 5. 02:20. Pelkė 4, 

3. 03:10. Ekstrasensų mūšis 12, 162. 
04:10. Paskutinis iš vyrų 3, 17. 04:35. 
Paskutinis iš vyrų 3, 18. 05:00. Kaulai 9, 
5. 06:10. Televitrina. 06:25. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 13. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 18, 13. 07:25. Simpsonai (kart.) 
18, 14. 07:55. Kam ta meilė? (kart.) 1. 
08:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 

Pirmadienis, liepos 16 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (201). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (202). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(203). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (5). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (156). N-7. 08:55 Rytas 
su LNK. 10:55 „Ponas Bynas“ (7). N-7. 
11:25 „Geriau vėliau, negu niekada“ 
(2). N-7. 12:25 Nuo... Iki... 13:25 „Gy-
venimo daina“ (31). N-7. 14:25 „Dvi 
širdys“ (946). 14:55 „Dvi širdys“ (947). 
15:25 „Dvi širdys“ (948). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (949). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Gyvenimiškos istorijos. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Oplia! N-7. 20:00 „PREMJERA 
Tautos tarnas“ (1). N-7. 21:00 Bus vis-
ko. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Vie-
nintelis šūvis. N14. 00:40 „Judantis 
objektas“ (2). N-7. 01:30 Paskutinis tė-
vų išbandymas. Mažieji Fokeriai. N-7.

Antradienis, liepos 17 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (204). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (205). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(206). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (6). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (157). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 Oplia! N-7. 11:25 „Policijos 
akademija“ (24). N-7. 12:25 Gyvenimiš-
kos istorijos. 13:25 „Gyvenimo daina“ 
(32). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (950). 14:55 
„Dvi širdys“ (951). 15:25 „Dvi širdys“ 
(952). 15:55 „Dvi širdys“ (953). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Gyve-
nimiškos istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Oplia! N-7. 
20:00 „PREMJERA Tautos tarnas“ (2). 
N-7. 20:30 „PREMJERA Tautos tarnas“ 
(3). N-7. 21:00 Bus visko. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Nakties įkaitas. N14. 
00:50 „Judantis objektas“ (3). N-7. 
01:40 Vienintelis šūvis. N14.

trečiadienis, liepos 18 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (207). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (208). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(209). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (7). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (158). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 Oplia! N-7. 11:25 „Policijos 
akademija“ (25). N-7. 12:25 Gyveni-
miškos istorijos. 13:25 „Gyvenimo dai-
na“ (33). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (954). 
14:55 „Dvi širdys“ (955). 15:25 „Dvi 
širdys“ (956). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Gyvenimiškos istori-

jos. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Oplia! N-7. 20:00 „PREM-
JERA Tautos tarnas“ (4). N-7. 20:30 
„PREMJERA Tautos tarnas“ (5). N-7. 
21:00 Bus visko. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Išdavikas. N14. 00:35 „Ju-
dantis objektas“ (4). N-7. 01:25 Nak-
ties įkaitas. N14.

ketvirtadienis, liepos 19 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (210). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (211). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(212). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (8). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (159). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 Oplia! N-7. 11:25 „Policijos 
akademija“ (26). N-7. 12:25 Gyveni-
miškos istorijos. 13:25 „Gyvenimo dai-
na“ (34). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (957). 
14:55 „Dvi širdys“ (958). 15:25 „Dvi 
širdys“ (959). 15:55 „Dvi širdys“ (960). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Gyvenimiškos istorijos. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Oplia! 
N-7. 20:00 „PREMJERA Tautos tarnas“ 
(6). N-7. 20:30 „PREMJERA Tautos tar-
nas“ (7). N-7. 21:00 Bus visko. 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Gimęs sukelti pra-
garą. N14. 00:25 „Judantis objektas“ 
(5). N-7. 01:15 Išdavikas. N14. 03:05 Al-
chemija XX. Gyvenama sala. Kultūrinė 
publicistika 03:35 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Me-
nininkų portretai“.

Penktadienis, liepos 20 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (213). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (214). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(215). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (9). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (160). N-7. 08:55 Rytas 
su LNK. 10:55 Oplia! N-7. 11:25 „Mei-
lės sparnai“ (1). 12:25 „Meilės spar-
nai“ (2). 13:25 „Gyvenimo daina“ (35). 
N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (961). 14:55 
„Dvi širdys“ (962). 15:25 „Dvi širdys“ 
(963). 15:55 „Dvi širdys“ (964). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Nuo... 
Iki... 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Tamsiausia 
valanda. N14. 22:45 Netikėta sėkmė. 
N14. 00:30 Gimęs sukelti pragarą. N14.

Šeštadienis, liepos 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Žvėrelių būrys“ (6). 06:55 „Neramūs 
ir triukšmingi“ (8). 07:20 „“Nickelo-
deon“ valanda. Žuviukai burbuliu-
kai“ (7). 07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“ (20). 08:10 „Pabaisiukas 
Bansenas“ (7). 08:35 „Tomo ir Džerio 
šou“ (20). 09:00 „Saugokis meškinų“ 
(44). 09:15 „Saugokis meškinų“ (45). 
09:30 „Drakonų kova. Super“ (29). 
N-7. 09:55 „Ogis ir tarakonai“ (49). 
10:05 KINO PUSRYČIAI Stebuklų na-
mai. 11:50 Gaisrinės šuo. 14:00 Ne-
teisingai apkaltintas. N-7. 15:45 Polici-
jos akademija 7. Misija Maskvoje. N-7. 
17:30 „Geriau vėliau, negu niekada“ 
(4). N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Mada-
gaskaras 2. 21:10 Brolis keistuolis. N14. 
23:00 Galvok kaip vyras 2. N14. 01:00 
Tamsiausia valanda. N14.

Sekmadienis, liepos 22 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Žvėrelių būrys“ (7). 06:55 „Neramūs 
ir triukšmingi“ (9). 07:20 „“Nickelo-
deon“ valanda. Žuviukai burbuliu-
kai“ (8). 07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“ (21). 08:10 „Pabaisiukas 
Bansenas“ (8). 08:35 „Tomo ir Džerio 
šou“ (21). 09:00 „Saugokis meškinų“ 
(46). 09:15 „Saugokis meškinų“ (47). 
09:30 „Drakonų kova. Super“ (30). N-7. 
09:55 „Ogis ir tarakonai“ (50). 10:05 
KINO PUSRYČIAI Nerealus šuo. 11:55 
16 norų. 13:45 „Pričiupom!“ (6). 14:15 
Šokis hip-hopo ritmu. N-7. 16:25 Iš-
gelbėk mane. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 
20:35 Nepaprastas Žmogus-Voras. 
N-7. 23:10 Gelbėk mus nuo pikto. S. 
01:30 Brolis keistuolis. N14.

Pirmadienis, liepos 16 d. 
06:00 „Auklė“ (22). 06:30 „Auklė“ 

(23). 07:00 „Auklė“ (24). 07:30 „Džuna“ 
(4). 08:35 „44-as skyrius“ (105). N-7. 
09:30 „Teisingumo agentai“ (13). N-7. 
10:30 „Kobra 11“ (7). N-7. 11:35 „Mirti-
nas ginklas“ (17). N-7. 12:35 „Stoties 
policija“ (29). N-7. 13:45 „Džuna“ (5). 
14:50 „44-as skyrius“ (106). N-7. 15:50 
„Teisingumo agentai“ (14). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (8). N-7. 17:55 „Mirtinas 
ginklas“ (18). N-7. 18:55 „Stoties poli-
cija“ (30). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 
„Nusikaltimų miestas“ (15). N-7. 21:00 
Numeris 44. N14. 23:45 Vienveidis. 
N-7. 01:20 „Juodasis sąrašas“ (11). N-7. 
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3, 36. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai 
- mano gyvenimas 3. 10:50. Tai - mano 
gyvenimas 3. 12:00. Tarp mūsų, mer-
gaičių (kart.) 115. 13:00. Pažadėtoji. 
13:30. Pažadėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 
14:30. Simpsonai 18, 15. 15:00. Simp-
sonai 18, 16. 15:30. Simpsonai 18, 17. 
16:00. TV3 žinios 102. 16:28. TV3 orai. 
16:30. TV Pagalba 9, 62. 18:30. TV3 ži-
nios 201. 19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 
orai 201. 19:30. Brolis lokys. 21:10. Pa-
skutinį kartą Vegase. 23:25. Stounas.

Šeštadienis, liepos 21 d. 
01:30. Dviveidis (kart.). 04:00. 

Lobiai O. K. (kart.). 06:15. Televitri-
na. 06:30. Aladinas (kart.) 155. 07:00. 
Ančiukų istorijos 1, 48. 07:30. Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 1, 1. 08:00. Ala-
dinas 156. 08:30. Tolimos šalies die-
vaitis. 08:40. Lordo Farkvado šmėkla. 
09:00. Skaniai ir paprastai 1. 09:30. 
Maisto kelias 1, 3. 10:00. Kintamanio 
brangakmenis 107. 11:00. Rodencija 
ir Dantukų fėja. 12:45. Meilė keliau-
ja laiku. Smaragdas. 15:00. Bilis Me-
disonas. 16:45. Ekstrasensai tiria 610. 
18:30. TV3 žinios 202. 19:17. TV3 spor-
tas. 19:22. TV3 orai 202. 19:25. Euro-
jackpot. 19:30. 101 dalmatinas. 21:35. 
Iksmenai. Apokalipsė.

Sekmadienis, liepos 22 d. 
00:30. Boratas. Kaip šaunusis Ka-

zachstano žurnalistas Amerikoj patirtį 
graibstė. 02:05. Kažkas skolinto (kart.). 
04:05. Stounas (kart.). 06:15. Televitri-
na. 06:30. Aladinas (kart.) 156. 07:00. 
Ančiukų istorijos 1, 49. 07:30. Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 1, 2. 08:00. Aladi-
nas 157. 08:30. Kobra 11 20, 12. 09:30. 
Šefai vikingai 1, 4. 10:00. Kapitono 
Morgano lobis 108. 11:00. Kosmoso 
kariai. 12:55. Šuo, kuris išgelbėjo va-
sarą. 14:35. Išrinktasis. Blogio imperi-
jos iškilimas. 16:45. Ekstrasensai tiria 
611. 18:30. TV3 žinios 203. 19:22. TV3 
sportas. 19:27. TV3 orai 203. 19:30. Ir 
velnias dėvi Prada. 21:50. Peržengta 
riba. 23:45. Universalioji korta. 01:30. 
Iksmenai. Apokalipsė (kart.). 04:00. 
Boratas. Kaip šaunusis Kazachstano 
žurnalistas Amerikoj patirtį graibstė 
(kart.). 05:25. Du tėvai ir du sūnūs 2, 15.

Lrt
02:10 „Okupuoti“ (1). N14. 03:00 „Oku-
puoti“ (2). N14.

Antradienis, liepos 17 d. 
06:00 „Auklė“ (25). 06:30 „Auklė“ 

(26). 07:00 „Auklė“ (27). 07:30 „Džuna“ 
(5). 08:35 „44-as skyrius“ (106). N-7. 
09:30 „Teisingumo agentai“ (14). N-7. 
10:30 „Kobra 11“ (8). N-7. 11:35 „Mirti-
nas ginklas“ (18). N-7. 12:35 „Stoties 
policija“ (30). N-7. 13:45 „Džuna“ (6). 
14:50 „44-as skyrius“ (107). N-7. 15:50 
„Teisingumo agentai“ (15). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (9). N-7. 17:55 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(1). N-7. 18:55 „Stoties policija“ (31). 
N-7. 20:00 Info diena. 20:25 „Nusikal-
timų miestas“ (16). N-7. 21:00 Mirtinas 
ginklas 3. N14. 23:20 Numeris 44. N14. 
01:55 „Persekiotojas“ (7). N14. 02:40 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (5). N-7.

trečiadienis, liepos 18 d. 
06:00 „Auklė“ (28). 06:30 „Auklė“ 

(29). 07:00 „Auklė“ (30). 07:30 „Džuna“ 
(6). 08:35 „44-as skyrius“ (107). N-7. 
09:30 „Teisingumo agentai“ (15). N-7. 
10:30 „Kobra 11“ (9). N-7. 11:35 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (1). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(31). N-7. 13:45 „Džuna“ (7). 14:50 „44-
as skyrius“ (108). N-7. 15:50 „Teisingu-
mo agentai“ (16). N-7. 16:50 „Kobra 
11“ (10). N-7. 17:55 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (2). N-7. 
18:55 „Stoties policija“ (32). N-7. 20:00 
Info diena. 20:25 „Nusikaltimų mies-
tas“ (17). N-7. 21:00 Paslaptingoji sa-
la. N14. 22:55 Mirtinas ginklas 3. N14. 
01:10 „Persekiotojas“ (8). N14. 01:55 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (6). N-7.

ketvirtadienis, liepos 19 d. 
06:00 „Auklė“ (31). 06:30 „Auklė“ 

(32). 07:00 „Auklė“ (33). 07:30 „Džuna“ 
(7). 08:35 „44-as skyrius“ (108). N-7. 
09:30 „Teisingumo agentai“ (16). N-7. 
10:30 „Kobra 11“ (10). N-7. 11:35 „Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (2). N-7. 12:35 „Stoties polici-
ja“ (32). N-7. 13:45 „Džuna“ (8). 14:50 
„Farų karai“ (1). N-7. 15:50 „Teisingumo 
agentai“ (17). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (11). 
N-7. 17:55 „Įstatymas ir tvarka. Speci-
aliųjų tyrimų skyrius“ (3). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (33). N-7. 20:00 Info 
diena. 20:25 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:00 Pažymėtas žmogus. N14. 23:00 
Paslaptingoji sala. N14. 00:55 „Per-
sekiotojas“ (9). N14. 01:40 „Kas žudi-
kas?“ (39). N-7.

Penktadienis, liepos 20 d. 
06:00 „Auklė“ (34). 06:30 „Auklė“ 

(35). 07:00 „Auklė“ (36). 07:30 „Džuna“ 
(8). 08:35 „Farų karai“ (1). N-7. 09:30 
„Teisingumo agentai“ (17). N-7. 10:30 
„Kobra 11“ (11). N-7. 11:35 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(3). N-7. 12:35 „Stoties policija“ (33). 
N-7. 13:45 „Džuna“ (9). 14:50 „Farų ka-
rai“ (2). N-7. 15:50 „Teisingumo agen-
tai“ (18). N-7. 16:50 „Kobra 11“ (12). N-7. 
17:55 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (4). N-7. 18:55 „Stoties 
policija“ (34). N-7. 20:00 Info diena. 
21:00 Absoliutus blogis. Išnykimas. 
N14. 22:50 Pažymėtas žmogus. N14. 
00:45 „Persekiotojas“ (10). N14. 01:30 
„Kas žudikas?“ (40). N-7. 02:30 Abso-
liutus blogis. Išnykimas. N14.

Šeštadienis, liepos 21 d. 
06:15 „Auklė“ (30). 06:45 „Auklė“ 

(31). 07:15 „Auklė“ (32). 07:45 „Auklė“ 
(33). 08:15 „Auklė“ (34). 08:45 Sveika-
tos ABC televitrina. 09:00 „Nutrūkę 
nuo grandinės“ (5). 09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Vaikai šėlsta“ (6). 10:30 „Džiun-
glių princesė Šina“ (4). N-7. 11:30 „Par-
yžius. Gyventojai ir gyvūnai“ (2). 12:40 
„Anthonis Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai“ (8). N-7. 13:40 „Ekstrasensų 
mūšis“ (11). N-7. 16:25 „Reali mistika“ 
(36). N-7. 17:25 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (7). N-7. 18:25 „Kas žudikas?“ 
(41). N-7. 19:30 Dainuok mano dainą. 
Muzikinis šou. 21:30 MANO HEROJUS 
Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas. 
N14. 23:40 AŠTRUS KINAS Sutartis su 
šėtonu. N14. 01:30 Dainuok mano dai-
ną . Muzikinis šou.

Sekmadienis, liepos 22 d. 
06:10 Ultimate Strongman galiū-

nų turnyras. 08:00 „Auklė“ (35). 08:30 
Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiūnų čem-
pionų lyga Meksikoje. I dalis. 10:00 
„Vaikai šėlsta“ (7). 10:30 „Džiunglių 
princesė Šina“ (5). N-7. 11:30 Šiaurinių 
elnių šeimyna. 12:40 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįstami kraštai“ (1). N-7. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“ (12). N-7. 
16:10 „Reali mistika“ (37). N-7. 17:15 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (8). N-7. 
18:15 „Kas žudikas?“ (42). N-7. 19:30 
„Rivjera“ (7). N-7. 20:30 „Rivjera“ (8). 
N-7. 21:30 „Juodasis sąrašas“ (12). 
N-7. 22:30 „Okupuoti“ (3). N14. 23:30 
„Okupuoti“ (4). N14. 00:30 „Ekstra-
sensų mūšis“ (12). N-7. 02:45 Sutartis 
su šėtonu. N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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„Nieko neatidėliokite, kas tik 
įmanoma, darykite iš karto“, – 
sako beveik prieš trisdešimt me-
tų kojų netekusi Kristina Liolai-
tė. Ji keliauja, pramogauja, stačia 
galva neria į ekstremalius poty-
rius ir visada atrodo linksma. 

Prieš 28-erius metus tuome-
tinėje Tauragės „Keramikos“ ga-
mykloje įvykusi nelaimė Kristiną 
Liolaitę visam likusiam gyveni-
mui pasodino į neįgaliojo vežimė-
lį. Negalia jos ne tik nesugniuždė, 
priešingai – dabar ji turi daugiau 
laiko savo svajonėms įgyvendin-
ti. O ir vaikai užauginti.

Kristinos, atrodo, pilna vi-
sur – miesto kultūriniuose ir 
sporto renginiuose. Interne-
te daugybė informacijos apie 
K. Liolaitės laimėjimus rankų 
lenkimo, slalomo varžybose ne 
tik neįgaliųjų vežimėliu, bet ir 
lengvuoju automobiliu. Ji pri-
klauso Tauragės ratukų sąjun-
gos tarybai, įvairiuose straips-
niuose minima ir kaip Tauragės 
rajono neįgaliųjų draugijos me-
no terapijos, saviraiškos ir kūry-
biškumo lavinimo būrelio narė. 
O štai neseniai Kristina šoko su 
parašiutu. Anot pašnekovės, ne 
kiekvienas aerodromas, kuria-
me organizuojami šuoliai para-
šiutu, pasiruošęs priimti neįga-
liuosius. Tačiau pamažėle viskas 
keičiasi – neįgaliesiems pritaiko-
ma vis daugiau įstaigų, erdvių ir 
pramogų, todėl socializuotis vis 
paprasčiau. Ir Tauragėje, anot 
Kristinos, neįgaliesiems gyven-
ti lengviau. 

Kristina atviravo, kad po ne-
laimės sėdusi į vežimėlį pasiro-

dyti mieste ilgai nedrįso. Dingo 
ir kai kurie draugai, kuriems bu-
vo gėda ar nepatogu su ja pasiro-
dyti viešumoje. Tačiau Kristinai 
užtenka tų, kurie liko.

„Ramiai gyventi man neina. 
Vis susirandu, ką veikti, kur ke-
liauti, ką išbandyti“, – pasakoja 
Kristina.

Ji vardijo, kad svajoja pasli-
dinėti specialiomis slidėmis-ro-
gėmis Druskininkų sniego are-
noje. Sako norinti pajusti sniego 
gurgždėjimą. Nori skristi oro ba-
lionu, pajodinėti žirgu, tačiau rei-
kia, kad žirgynas turėtų specialų 
keltuvą neįgaliesiems užkelti. Ji 
taip pat nori paskraidyti malūns-
parniu, su vietos aeroklubo lėk-
tuvėliu jau yra skraidžiusi. Kris-
tina dar atskleidė, kad nori susi-
rasti kokį nors darbą, kad galėtų 
užsidirbti pramogoms.

„Jei ko noriu, tai čia ir dabar. 
Ir kitiems sakau – jei ko norite, 
darykite dabar, nelaukite ryto-
jaus. Indų plovimą, tik ne svajo-
nių įgyvendinimą, galima atidė-
ti“, – kalbėjo Kristina.

Energija trykštanti veikli tau-
ragiškė nori paraginti visus neį-
galiuosius neužsidaryti namuo-
se – kuo daugiau bendrauti. Ne-
laimę vienam sunkiau ištverti.

„Po nelaimės mane išgelbėjo 
stipri širdis ir optimizmas. Ir dar 
pamenu, kaip vėliau gydytojas 
traumatologas Algirdas Rizva-
navičius man pasakė: jei aš ta-
vęs nematysiu lauke, pyksimės. 
Gal todėl vis dažniau pradėjau iš-
eiti iš namų, tai man padėjo vėl 
pajusti gyvenimo pulsą“, – tvir-
tino Kristina. 

Gyvenimas be kojų: braukti ašarų 
Kristinai nėra kada

Portale www.kurjeris.lt Daiva Žebelienė rašo apie veiklią 
tauragiškę.

Gražynos Polkos istorijaNeįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Kai aš gimiau, niekas ne-
siūlė gimdančiai moteriai 
nuskausminamų jų. Gy-
dytoja rėkė mamai: „Vi-
sos kenčia ir gimdo. Ir tu 
pagimdysi!“ Šiaip ne taip 
1968aisiais nešvariai pil-
koje Varšuvos ligoninėje 
prasibroviau į šį pasaulį. 
Gavau per užpakaliuką – ir 
įkvėpiau oro“, – varšuvietė 
Gražyna Polka smagiai pa-
sakoja net ir apie tai, ko tik
rai neprisimena.

Padovanojo mamai daržo-
vę, kuri norėjo vaikščioti. Gydy-
tojai ilgai mane tyrinėjo. Korte-
lėje įrašė: „Lūžęs stuburas“. Apie 
tai, kad per stipriai mane traukė, 
neparašė. Mamai tarė: „Turėsi-
te gyvą daržovę. Nevaikščios ir, 
matyt, nemąstys. Vis tiek esate 
laiminga moteris, juk jau turite 
du sveikus vaikus.“ Kol buvau 
mažytė ir tįsojau ant pagalvės, 
nieko bloga nevyko. Bet pama-
žu ėmiau vartytis, sėstis, stotis, 
vaikščioti. Mano stuburas išlin-
ko S raidės forma, kairioji mentė 
tolo nuo peties, o dešinioji koja 
tapo nejudri nuo kelio iki pėdos 
ir niekaip nenorėjo augti kar-
tu su kairiąja. Pusiausvyrą gau-
džiau įsikabinusi į atramą, be to, 
stojausi ant pirštų.

Ortopedinis batas su 14 cm 
platforma. Mama tikėjo medici-
nos stebuklais ir laukė, kada ei-
siu tiesi lyg modelis. Domėjosi 
medicinos naujienomis. Ji nuvy-
ko į Sveikatos apsaugos ministe-
riją ir išprašė man specialią gip-
so lovelę. Mano raumenys buvo 
stiprūs, greitai tą lovelę sulau-
žiau. Vežimėlyje ar ant mamos 
rankų aplankiau bemaž visas 
Varšuvos ligonines. Susipažinau 
net su prof. Adamu Gruca, lenkų 
ortopedijos įžymybe. Jis pripa-
žino, kad mane reikia operuoti, 
bet pats negalėjo padėti, buvo 
per silpnas paimti į ranką skal-
pelį. Kai buvau 6-erių, atlaikiau 
2 operacijas. Iš tikrųjų chirurgai 
nieko nedarė, tik įsitikino, kad 
stuburo būklė išties bloga. Už-
tat padidino krūtinės ląstą – iš-
pjovė du šonkaulius, kad širdis 
ir plaučiai turėtų vietos augti. 
Man labai trukdė trumpa deši-
nioji koja. Gavau ortopedinį ba-
tą su 14 cm platforma. Važinė-
jau dviračiu, šokinėjau su šok-
dyne. Keliai nuolat buvo kruvi-
ni, o mama skatino nepasiduo-
ti. Jaučiausi esanti didelė kan-

kinė. Vieną dieną susiruošiau į 
sodą. Nusipirkau saldainių, kad 
autobuse nebūtų nuobodu. Kai 
pasiekiau sodus, jau temo. Per-
sėdau į kitą autobusą ir grįžau 
namo. Dar spėjau su visa šei-
ma sutikti Naujuosius. Man bu-
vo 5 metai.

Užsigeidžiau į mokyklą. 
Baisūs buvo laikai. Net vos mik-
čiojančius vaikus siųsdavo į spe-
cialiąją mokyklą. O ką sakys, 
pamatę mane? Tikrai nepriims 
į „normalią“ mokyklą. Bet ma-
ma buvo gudri, ji jau turėjo pa-
ruošusi pažymą, kad galiu mo-
kytis tokioje mokykloje. Abi bu-
vom lyg komanda. Aš tikrai ne-
siruošiau užsidaryti namie ir 
verkšlenti. Po mokyklos įstojau 
į licėjų. Mokytojų akyse visuo-
met buvau prastesnė už kitus 
vaikus. Nesibodėjo rašyti pik-
tų pastabų mano dienyne: „Ne-
paruošė namų darbų!“ Nepaste-
bėjo mano sugipsuotos rankos?

Esu lengvai įsimenamos iš-
vaizdos. Mano ūgis 140 cm. Tu-
riu kuprelę ir vieną trumpesnę 
koją. Žmonės mane atpažįsta. 
Kartą pamatysi – neužmirši. To 
pakeisti negaliu. Nesėdžiu ir ne-
verkiu. Nuolat turėdavau daug 
veiklos. Vaidinau jaunimo teat-
re, vėliau – pantomimos gru-
pėje. Dainavau. Konkursuose 
laimėjau įvairių prizų. Vis ieš-
kojau savęs. Rusų filologija, fi-
losofija, galiausiai – teologija. 
Baigiau Teologijos akademi-
ją. Esu katechetė, bet tik doku-
mentą turiu. Su Dievu likau sie-
loje, o nuo Bažnyčios nutolau. 
„Žmonės nemėgsta žiūrėti į ne-
įgaliuosius“, – pasakė parapijos 
teatro globėjas, kai ten norėjau 
užsirašyti. „Bet juk esate neįga-
li, ko gero, ta negalia apkrėsite 
kitus“, – pasakė direktorė mo-
kykloje, kur norėjau įsidarbinti.

Pirma santuoka, antra san-

tuoka. Ta pirmoji santuoka bu-
vo neįvykusi, nors po to mane 
vadino našle. Tapau oficialia su-
žadėtine, bet vestuvių datos dar 
nebuvo, nes anyta tikėjosi atkal-
bėti sūnų vesti neįgaliąją. Juk ką 
žmonės pasakys... Kažkur važia-
vom automobiliu. Jis užmigo prie 
vairo, atsidūrėm po sunkveži-
miu. Po 3 dienų mirė, o buvo toks 
sveikas. Antroji santuoka įvyko 
2007-aisiais. Radau vyrą inter-
nete. Nebenorėjau būti „našle“. 
Į pirmąjį pasimatymą Lodzė-
je, kur Kšyštofas gyveno, nuvy-
kau taksi. Vairuotojas nuvežė už 
pusę kainos – pagailėjo neįga-
liosios... Civilinės metrikacijos 
biure stovėjau pasipuošusi balta 
suknele, ant kojų – seni rudi or-
topediniai batai. Abu juokėmės 
lyg pamišę. Ta valstybinės įstai-
gos pompastika veikė kaip šam-
panas. Svajoju, kad su vyru ir po 
daugelio metų vaikščiosime va-
karais parke susikibę už rankų. 
Man tai – laimės įsikūnijimas. 
Mudu įkūrėme paramos neįga-
liesiems biurą. Nemokamai kon-
sultuojame įvairiais klausimais.

Ko labai gaila. Gyvename be 
vaikų. Du žmonės su negalia, gy-
vena iš išmokų, abiem po 50. Ko-
kie dar vaikai? Be šansų. Niekas 
neleis įsivaikinti. Nuo vaikystės 
mane vis užplūsta liūdesys. De-
presija, ne depresija. Po auto-
įvykio man išrašė raminamų-
jų. Tyliai kaupiau juos... Tačiau 
nuo liūdesio mane gelbsti kny-
gos. Geresnio vaisto nesugalvo-
si. Jos neša mane į kitus pasau-
lius, kurių negaliu pasiekti. Be 
to, dar turiu antsvorio proble-
mą, nes liūdesį malšinu ir viso-
kiais užkandžiavimais. Tačiau 
jau kelios savaitės mane globoja 
dietologas. Efektas – nepapras-
tas. Laikykite už mane kumštį! 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

Negalia neturi kliudyti žmogui 
džiaugtis gyvenimu ir aktyviai 
leisti laisvalaikį. Idėja pritaiky-
ti nuotykių parką neįgaliųjų po-
reikiams kilo „UNO Parks“ va-
dovams. Pasitelkę Europos Są-
jungos (ES) struktūrinių fondų 
investicijas, jie ėmėsi ambicin-
go tikslo – pakviesti specialių-
jų poreikių turinčius žmones 
aktyviai pramogauti. Nuoty-
kių parko pritaikymo neįgalie-
siems projektas jau sulaukė di-
delio susidomėjimo Skandina-
vijoje ir Kinijoje. „Esame įsitiki-
nę, kad pasinaudojus ES fondų 
investicijomis, mums pavyks 
įgyvendinti savo tikslus, o įvai-
raus amžiaus žmonės, turintys 
judėjimo, raidos, sensorinius ir 
kitus sutrikimus galės saugiai ir 
linksmai leisti laisvalaikį“, – tei-
gia „UNO Parks“ vadovas Mari-
jus Krasnickas. 

Įmonė „UNO Parks“ veikia 
keturiuose Lietuvos miestuo-
se: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir 
Druskininkuose ir visuose par-
kuose į veiklas ketina integruo-
ti neįgaliuosius. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Jelena Ivančenko šią 
verslininkų idėją sutiko itin pa-
lankiai. „Neįgalieji yra tokie pa-
tys klientai, kaip ir visi kiti, džiu-
gu, kad verslininkai pastebi neį-
galiųjų poreikius ir padeda juos 
įgyvendinti. Judėjimas ir smagi 
veikla suteikia žmogui motyva-
cijos, kelia pasitikėjimą savo jė-
gomis ir tuo pačiu mažina neįga-
liųjų socialinę atskirtį“, – akcen-
tuoja J. Ivančenko. 

Šis projektas, anot M. Kras-
nicko, tik pirmas žingsnis ku-
riant jautrioms visuomenės gru-
pėms pritaikytą aplinką. Vėliau 
įmonė tikisi pasiūlyti būsimiems 
klientams pritaikytas rungtis, 
tad ateityje būtina bendradar-
biauti su įvairių sričių specialis-
tais, atlikti bandymus, kad tei-
kiamos paslaugos atitiktų aukš-
čiausius saugumo standartus. 

Pasaulinė praktika rodo, kad 
pramogų parkų poreikis, kurie 
būtų pritaikyti specialiųjų po-
reikių žmonėms, yra milžiniš-
kas, tačiau kol kas mažai išnau-
dojamas.

Neįgalieji galės pramogauti nuotykių 
parkuose

Portale www.lrytas.lt rašoma apie tai, kad planuojama nuo-
tykių parkus pritaikyti specialiųjų poreikių turintiesiems. 

Kauno technologijos univer-
siteto (KTU) mokslinin-

kų grupė kuria naujos kartos 
tvarsčius, kurie skatina audinių 
regeneraciją ir specialiai skir-
ti gilioms, sunkiai gyjančioms 
žaizdoms gydyti.

Maždaug 1,5 proc. visų Eu-
ropos gyventojų turi vieną ar 
daugiau lėtinių žaizdų. Tokio ti-
po žaizdų gydymas gali trukti 
nuo 6 mėnesių iki 6 metų.

Naujai sukurtam KTU moks-
lininkų prototipiniam gami-

niui būdingos antimikrobinės, 
antioksidacinės, priešuždegi-
minės savybės. Tokie tvarsčiai 
skatina audinių regeneraciją ir 
ateityje gali būti efektyvus bū-
das įsisenėjusioms sveikatos 
problemoms spręsti.

„Kempinių pavidalo tvars-
čiai užpildo žaizdos vietą, sutei-
kia terpę ląstelių sukibimui, da-
lijimuisi ir tarnauja kaip akty-
viųjų junginių nešikliai“, – pasa-
koja KTU Cheminės technologi-
jos fakulteto mokslininkė Odeta 

Baniukaitienė. Pasak tyrėjos, di-
džiausias iššūkis šiuolaikiniams 
audinių inžinerijos mokslinin-
kams – sukurti naujos kartos 
tvarsliavą, pritaikytą konkre-
čiam žaizdų tipui ir skatinančią 
audinių regeneracijos procesą.

KTU mokslininkai tvars-
čiams formuoti pasitelkė hialu-
rono rūgštį, kuri plačiai žinoma 
medicinoje ir pasižymi gerai ži-
nomu stimuliuojamuoju povei-
kiu audinių regeneracijai.

„Bičiulystės“ inf.

Kuria tvarsčius, skatinančius 
audinių regeneraciją

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems
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Juzefos rūpestis

Prie kūrybos šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“, „Bendruo-
menė: mūsų stiprybė – vienybėje“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Infor-
macinės technologijos – nauji horizontai“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Nuo kiekvieno tavo džiaugsmo 
žemė pralinksmėja su tavimi.

Aleksandras Mandzonis

Auštant dangaus skliautas 
šviesėja, nematoma dai-

lininko ranka drąsiai brėžia 
rausvą brūkšnį, įterpia paste-
linių spalvų, kol galiausiai nu-
dažo ugnine spalva, skelbian-
čia dienos pradžią. Kaimas pra-
merkia akis: sužvanga tuščias 
kibiras, gieda gerai neišsibudi-
nę gaidžiai, mūkia karvė, prale-
kia mašinos. Visi skuba, kol ne-
užklupo kaitra.

Senoji Juzefa išsirango iš lo-
vos lyg gyvatė: pernakt sustin-
gę sąnariai sunkiai išjudinami. 
„Senatvė gobia: trumpina, sker-
sina žingsnį, į užpečkį varo, bet 
kol pajėgiu – šliaušiu“, – murma 
po nosimi senoji. Troba ir kie-
mas ‒ tikri našlaičiai. Sargis nu-
traukė grandinę ir trečia diena 
laksto. Kaime kalė rujoja, kaip 
be jo. Katė vasarą nesėdi šei-
mininkei ant sprando, medžio-
ja pievose, pasirodo retsykiais, 
kad sveika gyva, ir vėl dingsta. 

Tad ir šnekasi su savimi Juzefa, 
nes artimų kaimynų nebeliko, 
o jeigu bus kam reikalinga, pa-
tys suras.

Išlipusi iš lovos apsigerbia 
ir, kol saulė nesvilina, ruošiasi 
daržan. Ant kelių užsiriša pa-
sisiūtas pagalvėles, nusitveria 
žemakojį suoliuką ir pirmyn. 
„O tu pone Dieve, viskas nusvi-
lę, – pakraipo galvą, pamačiusi 
sausą žolę ir darželyje nuleipu-
sius bijūnus. – Pagirdyk, duok 
lietaus, – prašo senoji ir tuoj su-
draudžia save: ‒ Visą lietų per-
nai išlijo, iš kur bepaims.“ Pake-
lia akis į patvory našlaujančią 
trešnę ir net prasižioja – medis 
dega raudoniu lyg raganos ži-
bintas, susivėlinsi – paukščiai 
nules uogas. Per tą kaitrą visai ją 
užmiršo, bet kaip prisibrauti iki 
uogų – trešnė tikra milžinė, vi-
soje apylinkėje aukštesnės nėra. 

Buvo ramu, kai kaimynas Al-
gis mielai pagelbėdavo: vi-

sokių barškalų į trešnę įkelda-
vo, prisirpusias uogeles nuskin-
davo ir abu draugiškai perpus 
pasidalydavo. Bet išlėkė kai-

mynas skalsesnės duonos ieš-
koti. Žmonės šnekėjo, kad il-
gam įstrigs, nes vedė. Ak, augtų 
čia šermukšnis, nereikėtų sukti 
galvos. Juzefa mosteli ranka ir 
pasuka lysvių link. 

Darže pasitinka nelinksmi 
gyventojai, kurie lyg susitarę 
nebyliai prašo gerti. Kopūstai 
net pražilę nuo saulės – sausi, 
be rasos lašelio, morkos dar ne-
pasiduoda – tiesiai laiko garba-
notas galveles, gražiai žaliuoja 
pupelės.

Juzefa nulinguoja prie bulvių. 
Apžiūri lyg koks prievaizdas, 

ar nesimato kolorado vabalų. 
Nėra, musėt, iškepė. Ankstyvo-
sios jau kadai nužydėjo, galima 
būtų ir pasikasti, o vėlyvosios 
džiugina akį žiedais. Senosios 
širdžiai bulvė – daržo karalie-
nė. „Kukli, bet kiek žmonių pa-
maitina ir priežiūros nedaug 
reikalauja. Sava auginta, tai ne 
žibalinė“, – mąsto Juzefa, kuriai 
viskas, kas ne pačios užauginta, 
atsiduoda žibalu. 

„Visi dabar skuba, lekia ir 
nespėja, o kur lėkti, žmogus 
esi mirtingas“, – pamažu klau-
piasi į vagą, pasideda suolelį ir 
kiša pirštus į žemę. Gilyn, kiek 

pasiekia. Paviršiuje žemelė su-
trūkinėjusi nuo karščio, trupa 
stipriau suspausta, bet palie-
tus giliau – dar laiko drėgmę, 
teikia gyvybę. „Stebuklinga esi, 
žeme žemynėle, visų mūsų mo-
tinėle, – susigraudina Juzefa. – 
Tik alkana burna įvertins tavo 
gerumą, dosnumą. Kol pajėgsiu, 
myluosiu tave, purensiu, o kada 
kojos nebelaikys – priimsi ma-
ne į savo glėbį.“

Aptupinėja kiekvieną bulvių 
kerelį, apkaupia, pasigroži dai-
liu žiedu, bet nors pačiai atro-
do, kad mačlyvai dirba, žiū, jau 
rytas užleidžia vietą dienai. Pa-
jutusi pakaušyje karštą saulės 
pirštą, pamažėle, remdamasi 
suoleliu, kyla ir eina į vidų. Lai-
kas pusryčiauti, bet galvoje su-
kasi neišsprendžiamas rūpes-
tis – kaip nuskinti trešnes? Pa-
tupinėja aplink puodus, kyšte-
li nosį šaldytuvo vidun ir nu-
sprendžia atsigaivinti ubagy-
ne. Ima molinę lėkštę, dar tėvo 
puodžiaus žiestą, rojaus paukš-
čiais išgražintą, pila šalto šalto 
vandens, pavarvina medaus ir 
trupina juodos duonos. Palen-
gva suka šaukštu suktinį. Pa-
ragauja – gardu. „Tik liežuvio 
nepraryk“, – įspėja save ir pra-
deda valgyti. 

Staiga pasigirsta ūžesys, tar-
si audros vėjas lekiotų, ir 

juodas gyvas debesis apnin-
ka didžiąją trešnę. Juzefa me-
ta šaukštą ir puola kieman. Pa-
vėlavo – milžiniškas paukščių 
pulkas, rėkdamas, tarpusavy-
je pešdamasis, lesa uogas. Treš-
nė siūbuoja, kauliukai barkši 
į kiemo grindinį, keli pataiko 
jai į nosį ir senoji pasislepia na-
muose. Pro langą žiūrėdama, 
kaip paukščiai švarina uogas, 
neapsikentusi griebia šluotą ir 
akimoju atsiduria prie medžio. 
„Štiš, štiš“, – mojuodama šluota 

rėkauja Juzė, bet, nepasiekda-
ma niekdarių, pradeda daužyti 
per kamieną. Veltui, paukščiai 
nekreipia į ją dėmesio ir toliau 
siaubia trešnę. Pabaigę viesulu 
dingsta. Pralaimėjusi Juzefa ap-
sidairo. Patvorys rodo, kad čia 
būta tikro karo. Trešnė susi-
gūžusi, apipešiota, nedžiugina 
akies. Žemė nuklota šakelėm, 
plunksnom, kauliukais, uogų 
liekanom. „Štai ir po visam“, – 
atsidūsta šeimininkė.

– Su kuo kariavai, Juze, kam 
šonus šluota išvelėjai? – prie 
vartų stovi Mykolas ir šiepia 
dantis.

– Nepasiekiau, šluota per 
trumpa, – rodo įrankį.

– Senatvė ilga, o ranka trum-
pa, – pažeria išmintį. – O kas 
tie vagiliautojai? Pažinai? Ke-
liese buvo?

– Gal du, o gal ir trys šimtai, 
kur ten suskaitysi.

– Blūdini, musėt, saulėje 
perkaitai?

– Glušiau, taigi paukščiai, gal 
varnėnai, gal strazdai, nu skuto 
uogas per valandą, žiūrėk, – Juzė 
nukreipia šluotą į trešnę. 

Mykolas sustingsta lyg per-
kūnėlio paliestas ir lekia mur-
mėdamas:

– Pamiršau vyšnaitėse ata-
baidų priraišioti, nules, kaip 
Dievą myliu, nules, – po Mykolo 
kroksais raitosi dulkės.

Juzefa grįžta vidun, pastato 
šluotą, nusiplauna rankas ir 

sėdasi pabaigti ubagynę. Nors 
kova pralaimėta, širdy apmau-
du dėl nulestų uogų, bet kaip toj 
patarlėj: „Ir ji sveika, ir paukš-
čiai sotūs.“ Pavalgiusi susitvar-
ko stalą ir krenta į lovą nusnūs-
ti. Užmigusi sapnuoja, kad pa-
virto varnėnu ir su bendrais 
skrenda lesti Mykolo vyšnių.

Gražina ČEKAViČiENė
Jonava

Kiek sumokėtum
už dingstantį laiką?
Pakiužę
laimės paieškos
toli.
Staltiesę šventėms
baltai išraštuoki,
sielos laiškus
rašydama
bemiegėj nakty.
Kodėl?
Todėlei,
kad tik 
vieną kartą
žemėje tegyveni.
- - - - - - - - - -
Gal norėtumei –
2 x 2 = 5?

*** 
Laimė be melo – 
bloga karalystė.
Druskos per daug
sriuboje.
Baimė suklysti
didina vertę,
kada suklumpam
kasdienoje.
Atsitiktinis
mūsų buvimas
po laikrodžio dūžiais
tarsi
obuolio krintančio
paskutinė diena.
- - - - - - - - - -
Kaip manai?
A?

***
Vienišą 
vienatvę
jau
skaičiuočiau
kilometrais.
Toli
nuo
aistrų
gyvenu.
Iš
rūškano
dangaus
kartais
perkūnas 
trankosi.
Zigzago
špagatą
pademonstruoja
žaibai.

Manoj
kasdienoje
žole
žalia
žolėtoj
po
lietaus
išstypčioja
nauji
daigai.
- - - - -
Kartais
pagalvoju:
Ar tu,
kadaise
mus visus
skaudžiai
išdavęs,
ramumą
sielai
kame
radai?

***
Buvo žingsniai
rėkiant sielai
į save,
tik į save.
Buvo melas
nebemielas,
atsimušęs
nuo tavęs.
Susiviję
dienų gijos
veržėsi
mazgais.
Neateina dar
kirtėjas
sveikint
su laimėjimais
naujais.
- - - - - -
Juk ir nelauki
ar ne?

***
Paišdykaukime
tyloj.
Papūskime
prieš vėją.
Ilgokai 
buvom susikaustę.
Laikas
niekniekiams
atėjo.
Laisva
pasirinkimo
laisvė
pagundų
daug kuždėjo.
Prisiminimai
be pavadinimo
pasiliko
nepriartėję.

Laiškai
neparašyti
skrenda
nematomais
sparnais.
Nenušienautom
pievom
brenda
kažin kas
svetimas.
Jau tolsta,
berods.
Ir mano kieman
neužeis...
- - - - - -
O ko
tikėjais?

Zinaida Dilytė-
JuRėNiENė

Panevėžio r.

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Stefos Pocienės nuotr., Telšiai




