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Kūrėsi sunkiai, tačiau 
rezultatas – puikus
Beveik trejus metus sava

rankiško gyvenimo namai vei
kia Biržuose. Jaukiuose, švie
siuose kambariuose su erdviais 
balkonais šiuo metu gyvena 16 

negalią turinčių ir vyresnio am
žiaus žmonių. 

Biržų rajono mero pava
duotoja Irutė Varzienė mena, 
kaip gimė idėja rajone steig
ti savarankiško gyvenimo na
mus. „Mūsų rajonas sensta, at
siranda vis daugiau žmonių, ku
riems reikia nuolatinės priežiū
ros. Idėją realizuoti pradėjome 
2011-aisiais. Neslėpsiu – buvo 
nelengva. Net keletą kartų te
ko  koreguoti techninį projek
tą. Kol pradėjome statybas, ge
rokai išaugo medžiagų kainos. 
Taigi projektui įgyvendinti la
bai trūko pinigų“, – pasakoja 
I. Varzienė. 

Savarankiško gyvenimo na
mų statybas finansavo Europos 
Sąjunga, dalį lėšų pridėjo Biržų 
rajono savivaldybė. Mūriniame 
pastate įrengta 15 butų: vie
nas ‒ dvivietis, o visi kiti – vien
viečiai. Visos patalpos pritaiky

tos tiek žmonėms su judėjimo, 
tiek su regos negalia. 

„Labai norėjosi, kad žmonės 
įsikurtų naujame pastate. Nors 

problemų būta daug, esame la
bai dėkingi Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijai, kuri palai
kė mūsų projektą, skyrė lėšų. 

Tačiau pinigų vis tiek nepaka
ko visiems numatytiems dar
bams: neįrengėme trečiojo pas
tato aukšto, gražios terasos, ku
ri buvo numatyta pirminiame 
projekto variante“, – sako me
ro pavaduotoja, tuo metu ėju
si Biržų rajono merės pareigas. 

Jos teigimu, statybų proble
ma buvo ne vienintelė, su kuria 
susidūrė projekto įgyvendinto
jai. „Iš pradžių neatsirado žmo
nių, norinčių apsigyventi naujai 
įrengtuose savarankiško gyve
nimo namuose. Mūsų rajonas 
nedidelis, jame sklandė gandai, 
kad tai bus dar vieni globos na
mai, kad iš apsigyvenusiųjų juo
se atims visus daiktus, nieko ten 
nebus galima daryti ir spręs
ti patiems. Įtampą didino ir kai 
kurie politikai, vietos žiniasklai
dos atstovai, piešę savarankiš
ko gyvenimo namus neigiamai.  

Savarankiško gyvenimo namai – alternatyva 
nuasmeninančioms globos įstaigoms

Deinstitucionalizacijos pro-
cesams įsibėgėjant, Lietu-
voje atsiranda vis naujų 
žmonių su negalia apgy-
vendinimo formų. Viena iš 
jų – savarankiško gyveni-
mo namai. Juose apsigyve-
na žmonės, kurie dar yra 
gana savarankiški, bet jau 
nebenori ar nebegali gyven-
ti vieni, jiems reikalinga di-
desnė ar mažesnė specialis-
tų pagalba. 

Tolerancijos link

(nukelta į 5 psl.)

Tradicinis žygis – 
skirtingais maršrutais

Kauno RSK prezidentės Vai
dos Pokvytytės teigimu, į žygį 
paprastai išplaukia 15 baida
rių su 30 žmonių. Šįsyk į van
denį buvo nuleista 17 siaurų, 
lengvų mažos grimzlės dvivie
čių valtelių. Vaida juokauja, kad 
rekordo pagerinti nepavyko – 
prieš trejus ar ketverius metus 
į žygį leidosi net 22 baidarės su 
44 žmonėmis. Kartu su negalią 
turinčiais žmonėmis į baida
rę sėda jų artimieji, šeimos na
riai, bičiuliai ar savanoriai. Pa
sak V. Pokvytytės, visuose eki
pažuose plaukia po du žmones – 
baidarės priekyje sėdi neįgalus, 
dažniausiai judėjimo sutrikimų 
turintis dalyvis, už jo – negalios 
neturintis žmogus, prireikus 

pasirengęs ne tik suvaldyti bai
darę, bet ir padėti. O pagalbos, 
ypač pirmą kartą į žygį besilei
džiantiems neįgaliesiems, daž
nai prireikia.

Septintą kartą žygį baidarė
mis organizuojanti V. Pokvyty
tė pasakoja, kad jo dalyviai iš
mėgino ne vieną tokioms išvy
koms tinkamą upę – plaukė Ūla, 
Grūda, Verkne, Dubysa, Šventą

ja, kitomis šiems žygiams pri
taikytomis trasomis. Kuo įvai
resnis maršrutas – tuo daugiau 
įspūdžių ir naujų potyrių. Ir šie
met RSK stovyklautojai pirmą 
dieną leidosi Ūlos, antrą – Grū
dos upe. Pasak V. Pokvytytės, 
Ūla – gana rami ir pakankamai 
sekli, taigi net naujokams nepa
vojinga upė. Netgi baidarei ap
virtus, su liemene į žygį leidęsis 

žmogus gali saugiai plūduriuoti 
upės paviršiuje ir laukti pagal
bos. O Grūda visai kitokia – ge
rokai siauresnė, labai vingiuo
ta, tik spėjai įveikti vieną po
sūkį, o jau laukia kitas. Tačiau, 
pasak Vaidos, kadangi į žygį 
baidarėmis RSK nariai leidžia
si ne lenktyniauti ar siekti as
meninių rekordų, o pasimėgau
ti gamta, pasigrožėti vaizdais, 

patirti naujų įspūdžių, smagiai 
praleisti laiką, tad vienai baida
rei susidūrus su kokia nors sun
kiau įveikiama kliūtimi, visada į 
pagalbą atskuba netoliese plau
kiantys bičiuliai. 

Pirmoji trasa įveikta
Paulius Šiaučiulis į žygį bai

darėmis leidosi pirmą kartą. 
Tiesa, prieš trejus metus Lam
pėdžiuose buvo išbandęs, ką 
reiškia lengvutėje valtelėje plū
duriuoti ant vandens. Tais me
tais VšĮ „Aktyvi Tauragė“ inici
javo įvairiuose miestuose gyve
nančių neįgaliųjų pasiplaukioji
mą baidarėmis. 

Nauji potyriai, įdomi patir
tis Pauliui patiko, tad kai besi
lankydamas RSK sporto salėje 
sužinojo apie šiemet vyksiantį 
tradicinį baidarių žygį, nedve
jodamas į jį užsirašė. Jam tai 
buvo pirmas gana rimtas išban
dymas, pirmoji trasa. Į dvivietę 
baidarę Paulius sėdo kartu su 
savo treneriu Arnu Pečetausku. 

Kauno neįgaliųjų rekreaci-
jos ir sporto klubas (RSK) 
žygius baidarėmis rengia 
jau apie 20 metų. Tai pui-
ki galimybė išbandyti sa-
ve, mėgautis nekasdieniais 
potyriais. Tradicine tapusi 
vasaros stovykla, paįvairin-
ta vandens sportu, kasmet 
sulaukia ir naujų dalyvių, ir 
tikrų „baidarių vilkų“, kurie 
nepraleidžia nė vieno žygio. 

Integracijos keliu

Janina – viena iš 16 Biržų savarankiško gyvenimo namų gyventojų.

Į Kauno RSK surengtą baidarių žygį Ūlos ir Grūdos upėmis išsiruošė 17 ekipažų.

(nukelta į 3 psl.)
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�� Jonas Katkevičius „Bi-
čiulystei“ pasakoja apie 
Kaišiadorių rajono neįga-
liųjų draugijos veiklą. 

Daugeliui Kaišiadorių 
rajono neįgaliųjų drau
gijos narių ir dabar akys 
spindi gyvenimo džiaugs
mu. Jau praeityje tie di
dieji darbai. Šiandien rei
kia stengtis, kad gyveni
mas būtų kuo įdomesnis 
ir prasmingesnis. 

Ką gali nuveikti žmo
nės, jau praradę galimybę 
daug ir intensyviai dirb
ti? Yra daug pavyzdžių, 
kai neįgalūs žmonės keitė 
net ir visos žmonijos isto
rijos eigą. Mes labai daug 
skolingi tokiems neįgalie
siems, kurie įgalino mus 
gražiau ir patogiau gy
venti. Geriausias vaistas, 
padedantis pamiršti sa
vo negalias, kančią – ben
dravimas. 

Bene svarbiausias Ne
įgaliųjų draugijos uždavi
nys – mažinti savo narių 
socialinę atskirtį. 

Buvo surengtos kelios 
ekskursijos. Pirmoji kelio
nė – į Kauno zoologijos so
dą. Deja, daugelio atmin
tyje jis išlikęs kur kas įdo
mesnis ir gražesnis. Ma
nau, kad jo įkūrėjai, pama
tę dabartinę būk lę, nela
bai apsidžiaugtų. Pažaislio 
vienuolynas atvirkščiai – 
ir nustebino, ir sužavėjo. 
Tai įspūdingas mūsų kul
tūros paminklas. Per pas
taruosius metus čia nu
veikta labai daug. Džiugi

Draugijoje – kelionės, koncertai, 
paskaitos

na restauratorių darbai. 
Vėliau keliavome į Šiau

lių kraštą. Pirmiausia ap
silankėme „Rūtos“ saldai
nių fabrike. Tai vienas iš 
pirmųjų saldainių fabrikų 
Lietuvoje. Visiems patiko 
edukacinis užsiėmimas. 
Aplankėme Kryžių kal
ną, prie kurio plūsta mal
dininkai iš visos Europos. 
Kelionės pabaigoje užsu
kome papietauti į Šeduvos 
malūną. 

Pati įspūdingiausia 
mūsų kelionė buvo į Klai
pėdos jūrų muziejų. Atnau
jintas Klaipėdos fortas, ku
riame įsikūręs Jūrų muzie
jus, pasitiko europietišku 
spindesiu. Buvo gražu, įdo
mu, ekspozicija praturtino 
žiniomis. Pakeliui apsilan
kėme Klaipėdos zoologi
jos sode, kuris jau dabar, 
ko gero, pranoksta Kauno 
zoologijos sodą. 

Tauragėje vykusiame 
neįgaliųjų draugijų kolek

tyvų koncerte dalyvavo ir 
mūsų moterų ansamblis 
„Gabija“. Dainininkėms su 
smuiku akompanavo vado
vas Liutauras Milišauskas. 
Šiuo metu mūsų draugija 
turi du vokalinius ansamb
lius: „Gabiją“ ir mišrų, dai
nuojantį romansus. 

Mūsų veikloje – ne vien 
linksmybės ir dainos. Vei
kia būreliai, vyksta mo
kymai. Buvo naudinga iš
klausyti paskaitas tema 
„Keisti save – keisti Lietu
vą“. Jas skaitė Kauno teri

torinės ligonių kasos dar
buotoja Viktorija Šimkū
nienė. 42 draugijos nariai 
išsiaiškino savo, kaip ligo
nio, teises, sužinojo, kaip 
elgtis, kad už tą pačią pa
slaugą nereikėtų mokėti 
antrą kartą. 

Per Lietuvą žengia 
karš ta vasara. Dauguma 
žmonių poilsiauja, o Neį
galiųjų draugijos taryba 
planuoja savo darbus ir 
vykdo projektus. Ateity
je mūsų laukia kelionė į 
Druskininkus.

Jūrų muziejuje.

Kaišiadorys:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Tėvynė žmogui pirmiausia yra ta aplinka, kurioje 
jis augo, kur gyveno kartu su tėvais, broliais, seserimis, 
kaimynais. Ir nesvarbu, ar tai sniegynai, dykumos, ar 
žalumoje paskendusios pievos ir miškai. Tėviškės spal
vos ir kvapai visą gyvenimą žmogui išlieka brangiausi. 

Filosofas A. Šliogeris meilę gimtam kraštui net įvar
dijo specialiu terminu – filotopija. Poetiškai savo gim
tinę apdainavo Maironis: ,,Už Raseinių, ant Dubysos, 
saulė teka, teka“. Tėviškės pažinimas – tai pirmosios 
gyvos istorijos ir geografijos pamokos mūsų gyveni
me. Tik vėliau Tėvynė ima tapatintis su valstybiniais 
heraldikos simboliais. Keistos man tos dirbtinai sugal
votos Lietuvos ,,tapatybės“ paieškos. Nesuprantu, kaip 
gali vienas paveikslas, nuotrauka ar šūkis atspindėti 
visą kraštą ir kam to reikia – mums ar užsieniečiams? 

Prieš du dešimtmečius dalyvavau neįgaliųjų 
stovyk loje Švedijoje. Renginiai vyko pagal numatytą 
prog ramą, bet mane labai suglumino ant bendruome
nės vėliavos ir atvirukų kukliai ,,įsitaisęs“ paprastos 
miško gėlytės paveikslas. Mes, apimti Nepriklauso
mybės atkūrimo patoso, anuomet visur paišėme Vy
tį bei Gedimino ženklus, o švedai tiek dėmesio skyrė 
kažkokiai gėlytei. Man buvo paaiškinta, kad ši gėlytė 
labai dažna šios apylinkės miškuose. ,,Na ir kas? Maža 
gėlyčių auga miške? Kaip jos gali simbolizuoti Švedi
ją?“ – tada analizavau mintyse. O šiandien labai džiau
giuosi, kad toks paprastas, o kartu ir neprastas, savo 
krašto pažinimo bei išaukštinimo būdas jau palietė ir 
mūsų bendruomenes. 

Šiemet dalyvaudama Kauno rajono neįgaliųjų 
sporto šventėje džiaugiausi ne tik sportiniais rezul
tatais. Mano akį pirmiausia patraukė prieš palapi
nes plevenančių vėliavų jūra. Iš pradžių pagalvojau, 
kad tai ES vėliavos, bet nesuradusi tarp jų net Lietu
vos vėliavos, susimąsčiau. Vilkijos apylinkių seniūni
jos seniūnaitė Ingrida Valuckienė netruko paaiškin
ti. ,,Dabar visos 25 Kauno rajono seniūnijos turi savo 
heraldiką: vėliavą ir herbą. Dėl vėliavos patvirtinimo 
važiavome į Prezidentūrą, ir Heraldikos komisija pa
tvirtino mūsų pasirinkimą, kurį reikėjo išsamiai pa
grįsti. Mūsų vėliavos žaliame fone – saulė. Esame ly
gumų kraštas, o viena iš mūsų gyvenviečių vadinasi 
Saulėtekiai. Taisyklingai iš vakarų į rytus prie kelio 
išsidėsčiusi gyvenvietė tiek ryte, tiek vakare skendi 
saulės spinduliuose. Vėliavos apačioje balta banguota 
juosta atspindi per mūsų seniūniją tekantį Nemuną ir 
Dubysą, bet pas mus gausu ir nedidelių upelių bei šal
tinėlių. Emblemas ant marškinėlių šiemet darė patys 
neįgalieji“, – paaiškino Ingrida. 

Po tokio išsamaus Vilkijos apylinkių seniūnijos pri
statymo panorau daugiau sužinoti ir apie kitas įsimin
tinas Kauno rajono vietas. Prie Taurakiemio seniūnijos 
palapinės užkalbinau rateliuose sėdintį Antaną Juods
nukį. Jų emblemoje – kadagys, nes apylinkių slėnyje 
auga graži kadagių giraitė, esanti Arlaviškio botani
nio draustinio dalis. Pulkais dagilių turtinga Ringau
dų seniūnija, tad emblemos viršuje – trys dagiliukai, o 
apačioje pridėta pasaga – sėkmei. Linksmakalnio se
niūnijos neįgalieji didžiuojasi, kad jų teritorijoje auga 
į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytos orchidėjų šeimai 
priklausančios gegužraibės. Vilkija garbina šv. Flori
joną, kurio medinė skulptūra puošia miestelį. Samylų 
seniūnijos emblema – kamienais susisukę ir suaugę 30 
metrų aukščio pušis ir ąžuolas. Šis įstabus gamtos pa
minklas ir yra žmonių pasididžiavimas, tad puikuojasi 
emblemoje, vėliavoje ir ant marškinėlių. Babtų seniū
nijos emblemoje – popiežiaus karūna ir šv. Petro rak
tai, nes miestelyje – šv. Petro parapija. Emblemos apa
čioje – prekybinis laivas, nes Babtai buvo Nevėžio upės 
uostas. Babtų miesteliui herbas suteiktas 1792 metais. 

Taip keliaudama nuo vienos palapinės prie kitos 
susipažinau su rajono gyvąja istorija, žavėjausi ją pa
sakojančių žmonių entuziazmu, žiniomis. Iš pirmo 
žvilgsnio visa tai gali pasirodyti labai nereikšminga, 
tačiau, kaip sakoma, visi dideli dalykai prasideda nuo 
mažų. Ne veltui ir Monciškėse neįgalieji turi ,,Landšaf
to terapijos ir rekreacijos centrą“. 

Savita gimtojo krašto heraldika

Apie tai,
kas 

jaudina

�� Laiškelį „Bičiulystei“ 
atsiuntusi Janina Pranai-
tienė papasakojo apie tra-
dicinį kasmetinį rajono ne-
įgaliųjų susitikimą. 

Jurbarko rajono neįga
liųjų draugijos organizuo
jami metiniai susitikimai 
„Pabūkime kartu“ kasmet 
vyksta vis kitoje rajono 
seniūnijoje. Šiais metais 
visi rinkosi į Eržvilką. 

Renginys prasidėjo Šv. 
Jurgio bažnyčioje aukoto
mis šv. mišiomis. Vėliau 
visi rinkosi į Eržvilko kul
tūros centrą, kur links
momis dainomis svečius 
pasitiko Jurbarko rajono 
neįgaliųjų draugijos an
samblis „Draugystė“ su 
vadovu Valdu Žemaičiu. 

Į Eržvilką neįgalieji 
suvažiavo iš įvairių Jur
barko rajono seniūnijų ir 
miesto. Sulaukėme ir gar
bių svečių. Atvyko Sei
mo narys Ričardas Juš
ka, jo padėjėja Liudmila 
Norkaitienė, rajono me
ras Skirmantas Mockevi
čius, administracijos di
rektorė Vida Rekešienė, 
Socia linės paramos sky
riaus vedėja Laima Gar
dauskienė.

Atvyko ir Šilutės ra

jono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Laima Dul
kytė kartu su ansambliu 
„Kvietkelės“. Kaip tikri 
šeimininkai svečiais rū
pinosi Eržvilko seniūnas 
Gintaras Kasputis, neį
galiųjų kuratorė Eržvilke 
Violeta Mockienė.

Pirmiausia susirin
kusiuosius pasveikino ir 
daug gražių linkėjimų iš
sakė Jurbarko rajono ne
įgaliųjų draugijos pirmi
ninkė Vida Pieniutienė, 
kuri ir vadovavo visam 
renginiui. Garbūs svečiai 
linkėjo neįgaliesiems iš

tvermės ir sveikatos. Bu
vo perduotas ir renginy
je negalėjusios dalyvauti 
Jurbarko rajono neįgalių
jų draugijos literatų klu
bo „Versmė“ vadovės Onu
tės Čirvinskienės sveiki
nimas.

Pasveikinti visi jubilie
jus švenčiantys neįgalieji, 
jiems padovanota gėlių. 
Susirinkusiesiems kon
certavo Eržvilko kultūros 
centro atlikėjai, šilutišklių 
ansamblis „Kvietkelės“.

Visi buvo pakviesti 
medžių pavėsyje pasivai
šinti žuviene, o sugrįžus 

į salę savo atsineštomis 
vaišėmis pavaišinti drau
gus. Neįgalieji salėje ma
loniai bendravo, dainavo. 
Bendru sutarimu kitais 
metais neįgaliųjų susiti
kimą numatyta švęsti Jur
barkų seniūnijoje.  

Pirmininkė V. Pieniu
tienė padėkojo visiems, 
prisidėjusiems prie šios 
šventės organizavimo. 
Ji pakvietė visus neįga
liuosius dažniau lanky
tis draugijoje, dalyvauti 
įvairiuose būreliuose, bū
ti aktyvesniems ir atvykti 
į renginius. 

Per seniūnijas keliaujantys 
susitikimai

Jurbarkas: 

Jurbarko rajono neįgalieji prie Šv. Jurgio bažnyčios Eržvilke.

Pažaislio vienuolynas ir nustebino, ir sužavėjo.
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Baidarininkų pamėgtoje 
Ūlos upėje netrūksta natūralių 
kliūčių: nuvirtusių medžių, sro
vės suneštų šakų ir pan. Baida
rių verslu besirūpinantys žmo
nės prižiūri upės vagą, ypač su
dėtingas kliūtis stengiasi paša
linti arba bent šiek tiek paleng-
vinti kelionę vandeniu. 12 kilo
metrų trasą Ūlos upe RSK sto
vyklos dalyviai nuplaukė per 
6–7 valandas. Įprastai šį atstu
mą baidarininkai įveikia beveik 
dvigubai greičiau, tačiau neįga
lieji irklavo neskubėdami, mė
gaudamiesi gamtos vaizdais, 
sustodami pasimaudyti, pailsė
ti. Paulius tikina – ant vandens 
praleistos valandos, plaukimas, 
pirmoji įveikta trasa jam pali
ko pačius geriausius įspūdžius.

Į antrą dieną suplanuotą 
apie 10 kilometrų žygį Grūdos 
upe P. Šiaučiulis neplaukė. Vai
kinas neslepia – nuo vaikystės 
jį lydintis cerebrinis paralyžius 
pareikalauja daug jėgų, tad jis 
greičiau pavargsta. Pauliui sun
ku valdyti kairiąją kūno pusę, o 
ir dešinioji nelengvai paklūsta. 
Tris kartus per savaitę jis lan
kosi sporto klube, treniruoja
si. Svarmenų kilnojimas, įvai
rūs pratimai padeda palaikyti 
sportinę formą. Vis dėlto rea
liai įvertinęs savo galimybes šį 
kartą į dar vienos dienos žygį 
jis nesileido – liko stovyklavie
tėje. Juolab kad Grūda – sudė
tingesnė upė, kelionei ja reikia 

ir daugiau susikaupimo, ir at
sargumo, ir ištvermės.

Sunkesnis plaukimas – 
įdomesnis

Jurijus Savickij į RSK organi
zuojamą žygį baidarėmis leido
si jau trečią kartą. Vaikinas juo
kauja: žygis buvo šaunus, vis
kas praėjo sklandžiai, baidarė 
neapsivertė nė karto. Pirmas 
kartas, pasak Jurijaus, toks sėk-
mingas nebuvo. Trūko ir patir
ties, ir porininkas turėjo nega
lią, tad teko patirti visko. Tačiau 
vis tiek atmintyje išliko smagūs 
prisiminimai ir nekantrus nau
jo žygio laukimas. 

Jurijus tikina, kad plaukimas 
Grūda – įdomesnis, mat ten dau

giau veiksmo. Palyginti su Ūla, 
Grūda – siaura upė, joje daug 
vingių, todėl atsipalaiduoti, ra
miai irkluoti negali. „Čia nepasi
irsi atgal, neapsisuksi. Iš anksto 
turi galvoti, kokį veiksmą atliksi, 
kaip irkluosi, kad praplauktum 
kliūtį“, – patirtimi dalijasi Jurijus.  

Sportiniu vežimėliu mara
tonus įveikti besitreniruojantis 
vaikinas sako, kad žygiai baida
rėmis, palyginti su treniruotė
mis, – malonus atokvėpis. „Jei
gu su porininku susikalbi, susi
derinti veiksmus, irkluoji sinch
roniškai – didelio fizinio krūvio 
nepatiri“, – pasakoja Jurijus. Ta
čiau jeigu to padaryti nepavyks
ta, tuomet, žinoma, tenka pa
dirbėti. Bet, pasak jo, galų ga

le viską atperka gamtos grožis, 
ant vandens praleistas laikas. O 
dar šiemet pasitaikė toks geras 
oras, kad net ir iš baidarės iš
virtusieji nepatyrė jokio šoko. 
Tebuvo tik smagios maudynės 
šiltame upės vandenyje. 

„Baidarių vilkė“
Aušrinė Packevičiūtė – tik-

ra „baidarių vilkė“. Ji dalyvavo 
visuose RSK rengtuose baida
rių žygiuose. Netgi dar daugiau. 
Mergina prisimena pirmąją pa
žintį su baidarėmis – prieš 20 
metų Lietuvos žmonių su ne
galia sąjungos surengtas žygis 
baidarėmis po Ignalinos eže
rus įrodė, kad ir neįgalieji gali 
plaukti, mėgautis buvimu ant 

vandens. Šio impulso pakako, 
kad aktyvūs RSK nariai tokius 
žygius imtųsi organizuoti patys. 

„Daug metų plaukdavom Ūla 
ir Merkiu, dabar kas antrus me
tus plaukiame kuria nors kita 
upe“, – pasakoja Aušrinė. Taigi 
naujų įspūdžių patiria ne tik prie 
baidarių mėgėjų komandos pri
sijungiantys naujokai, bet ir „bai
darių vilkai“. V. Pokvytytė juo
kauja, kad įgudę baidarininkai 
neretai ir patys sugalvoja kokių 
nors naujų dalykų. Yra buvę, kad 
keletas jų savo valteles į krantą 
ištraukė jau visai artėjant vidur
nakčiui. Juk taip romantiška iš 
upės vidurio pasigrožėti žvaigž
dėtu dangumi. Pasak A. Packe
vičiūtės, smagia atrakcija tam
pa ir bandymas trumpą atkar
pą plaukti kuo ilgiau.

Kiekvienas žygis būna kuo 
nors išskirtinis. Šiemetinis įsi
mins puikiu oru, kai net nakti
mis nebuvo šalta, nors paprastai 
stovyklautojams prireikia kalno 
miegmaišių. Ir, žinoma, – jaukiais 
pasisėdėjimais prie laužo, po ša
lia Ūlos Varėnos rajone įsikūru
sią Trakiškių stovyklavietę sklin
dančiais čia pat ruošiamo maisto 
kvapais, gitaros garsais, atvirais 
ir nuoširdžiais pokalbiais. 

Aldona MiliEšKiENė 
Vaidos Pokvytytės nuotr.

limybes – kad nebūtų per sun
kūs įvairių negalių turintiems 
žmonėms.“ Aktorei buvo ne 
tiek svarbu, kuris kalba raiš
kiau, garsiau ar tyliau, kiek tai, 
kad jie tiksliai išsakytų mintį. 
Jei nori būti žiūrovo suprastas, 
turi pats suvokti, kodėl, kam 
tai sakai, ką nori tuo pasakyti. 
O tada ir kalbėti esi priverstas 
raiškiau, garsiau, tiksliau. „Ma
ne stebino ir žavėjo jų pakantu
mas vienas kitam, noras padė
ti draugui, tam, kuriam sekėsi 
sunkiau skaityti tekstą, kuriam 
trukdė kalbos sutrikimas ar tie
siog nedrąsa“, – pasakoja akto
rė. Buvo malonu drauge dirbti, 
nes jie atidžiai reagavo į pasta
bas, šiltai bendravo. „Repetuo
dami susibičiuliavome, o repe
tuodavome mes kasdien, visą 
savaitę, dirbome daug. Drau
giška atmosfera atpalaidavo ir 
padėjo siekti rezultato tokio, 
koks buvo įmanomas pagal rea-
lias galimybes“, – sako aktorė. 
Ji pasakojo, kad skaitovai gili
nosi į tekstus ir nukreipė savo 
dėmesį norima kryptimi – atsa
kyti sau į klausimus, ką norime 
pasakyti žiūrovams. Tai gerino 
patį kalbėjimą. Aktorę džiugi
no, kad dialogai nepastebimai 
pašalino baimę kalbėti viešai, 
atsirado vidinis ryšys. Skleidėsi 
jų mintys, o tada jau ir jausmai, 
emocijos. „Mačiau, kaip dauge
lis, netikėtai patiems sau, atra
do, kad per V. Mačernio poeziją 
jie gali kalbėti apie savo patyri
mus, išgyvenimus, kad poezijos 
skaitymas gali būti ir psicholo
ginė terapija.“ Aktorė džiaugia

si, kad viso projekto metu fizinė 
negalia buvo ,,užmiršta“, o po
etinės kompozicijos premjerą 
žiūrovai įvertino gerai.

Vėliau Neįgaliųjų dienos 
centro dalyvių grupė kompo
ziciją parodė Vilniuje ir Klaipė
dos apskrities I. Simonaitytės 
viešojoje bibliotekoje. „Manau, 
kad labai svarbu tas veiklas ne
įgaliesiems ir sveikiesiems vyk
dyti drauge. Bendras darbas 
„sutirpdo“ išviršinį apvalkalą 
ir dovanoja visuomenei vidinės 
bendrystės džiaugsmą“, – sakė 
aktorė ir paprašyta prisiminė 
kitas savo patirtis, kurias įgijo 
bendraudama su negalią turin
čiais žmonėmis.

Malonė pažinti stiprius 
žmones

„Pažįstu Telšių r. K. Pra
niauskaitės viešosios bibliote
kos Kaunatavos filialo vyr. bib-
liotekininkę Viliją Jocienę – ne 
kartą buvau kviečiama daly
vauti daugelyje jos organizuo
jamų puikių renginių, įsijung
ti į jos projektus. Niekada ne
pagalvojau ir negalvoju apie ją 
kaip apie neįgalų žmogų.“ Ak
torė sako, kad ši moteris jai yra 
pavyzdys, kaip net ir sudėtin
giausiomis aplinkybėmis gali
ma sukurti gyvenimą tokį, ku
ris džiugintų ne tik tave pačią, 
bet ir kitus. 

„Gyvenimas apdovanojo ma-
lone pažinti a.a. šviesios atmin
ties vysk. Juozą Preikšą“, – pa
sakoja Virginija. Jau garbiame 
amžiuje netikėta liga „atėmė“ iš 
jo koją ir jis buvo priverstas ju

dėti neįgaliojo vežimėliu. „Vys
kupo stoiškumas ir išdidi laiky
sena daugeliui galėtų būti pa
vyzdžiu, kaip nepulti į depresi
ją, o ir toliau gyventi, dalijantis 
dvasinėmis vertybėmis ir ge
rumu.“ Aktorė prisimena, kaip 
Kauno Karaliaus Mindaugo pro
fesinio mokymo centro direkto
rė Laimutė Anužienė, įsteigda
ma centro patalpose koplyčią 
ir pakviesdama vysk. J. Preikšą 
aukoti šv. mišias, ko gero, labiau 
rūpinosi ne vyskupu, o jauni
mo dvasinio pasaulio ugdymu. 
Moksleiviai šv. mišių dieną at
važiuodavo pasiimti vyskupo 
į jo namus, atveždavo į moky
mo centrą, užnešdavo vysku
pą į trečią aukštą, kur buvo ko
plyčia, dalyvaudavo šv. mišiose, 
po jų bendraudavo, kalbėdavo 
apie esminius žmogaus dvasi
nio gyvenimo aspektus. Po to 
parveždavo namo. „Jaunimas, 
tikiu, akivaizdžiai suvokė, kad 
dvasinis neįgalumas sukuria 
kur kas sudėtingesnes ir skau
desnes prob lemas, nei fizinis, 
o į vyskupą žiūrėjo ne su gai
lesčiu, o su didžiule pagarba ir 
susižavėjimu, kaip į nuostabią, 
ypatingą asmenybę.“ 

Atsisveikindama V. Kochans
kytė pasakė: „Mes daug kalba
me, kaip neįgaliuosius integ-
ruoti į visuomenės gyvenimą, 
bet gal veiksmingiau, pras
mingiau būtų pačiai visuome
nei surasti būdų, kaip išeiti į 
tikrą realų bendravimą su ne
įgaliaisiais. Ir nauda tada būtų 
abipusė!“

Eglė KUlViETiENė

V. Kochanskytė: prasmingiau būtų pačiai 
visuomenei rasti, kaip bendrauti su neįgaliaisiais 

Kaip aš pažinau 
negalią

Virginija Kochanskytė – te-
atro ir poezijos aktorė, re-
žisierė Monciškėse, Land-
šafto terapijos ir rekrea-
cijos centre, su negalią tu-
rinčiais žmonėmis kūrė te-
atralizuotą literatūrinę 
kompoziciją ,,V. Mačernis. 
Aš klausiau kunigų ir filoso-
fų...“ Tuo metu ir užgimė ar-
timesnė aktorės bendrys-
tė su žmonėmis, apie kurių 
gyvenimą ji ankščiau ma-
žai težinojo.

Literatūrines 
kompozicijas išsirinko 

patys aktoriai
Prieš dvejus metus Virginija 

Kochanskytė jau buvo kviesta į 
šią stovyklą dalintis su negalią 
turinčias žmonėmis žiniomis 
apie viešąjį kalbėjimą, scenos 
kalbą ir drauge sukurti litera
tūrinę kompoziciją stovyklos 
uždarymo šventei. „Man buvo 
svarbu suprasti ne tik tai, ko
kios jų yra fizinės galimybės, 
bet ir kokia literatūra jiems 
(bent daugumai) būtų įdo
mi.“ Pirmą kartą iš visų akto
rės siūlytų temų stovyklaujan
tiems neįgaliesiems įdomiau
sia pasirodė kurti kompoziciją 
pagal dailininko ir kompozito
riaus M. K. Čiurlionio laiškus. 
Antrą kartą dauguma panoro 
artimiau susipažinti su Vytau
to Mačernio asmenybe. Pradė
jusi artimiau bendrauti su raiš
kiojo skaitymo mėgėjais, aktorė 
sužinojo, kad nemaža dalis bū
simo renginio dalyvių mėgsta 

ne tik V. Mačernio poeziją, bet 
ir patys rašo eiles. „Man toks 
artimas žmonių ryšys su poe
zija buvo labai malonus. Vis la
biau jaučiau, kad spektaklio kū
rimas jiems ne pramoga, o ga
limybė išsakyti savo jausmus.“

Poezijos skaitymas – 
psichologinė terapija
V. Kochanskytė pasakoja, 

kad projekte dalyvavo dešimt 
žmonių. Vieni sėdėjo rateliuose, 
kiti judėjo pasiremdami vaikš
tynėmis, dar kiti turėjo kalbos 
sutrikimų... „Susitikimus – tiek 
pirmąjį kartą, tiek pastarąjį – 
dalindavome į dvi dalis: kalbos 
technikos praktika ir darbas 
su tekstais. Tekstus skirsčiau 
labai atidžiai, atsižvelgdama į 
kiekvieno sveikatą, fizines ga

Žygis baidarėmis – kaskart nauji potyriai 
ir savarankiškumo egzaminas

(atkelta iš 1 psl.)

Pauliaus Šiaučiulio ir Arno Pečetausko ekipažas įveikia Ūlos upę.

Aldonos Milieškienės nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Kaulų išretėjimas (išakiji
mas), trapumas ir kaulų 

lūžių rizika atsiranda sumažė
jus kaulinės medžiagos masei 
arba dėl kalcio stokos. Beje, su 
amžiumi kauluose mažėja van
dens, todėl kaulinė medžiaga ne 
tik retėja, bet ir sausėja (tai irgi 
didina kaulų trapumą). 

Dažniausiai lūžta (netgi 
dėl menkų traumų): stubu
ro slanksteliai (skausmas bū
na ūmus, kartais nepakeliamai 
stip rus), šonkauliai, šlaunikau
lis, dilbis (rankos dalis nuo rie
šo ligi alkūnės), dubuo, žasti
kaulis (kaulas, jungiantis alkū
nės sąnarį su peties sąnariu).

Ypač pavojingi šlaunikaulio 
kaklelio lūžiai: tenka ilgai gu
lėti, dar greičiau retėja kaulai, 
taip pat galimos įvairios kom
plikacijos (dėl sunkių kompli
kacijų vienas iš penkių ligonių 
miršta).

Medicina kaulų išretėjimą 
gydo vaistais, mineralų ir vita
minų preparatais, esant reika
lui – dar ir hormonais, parenka 
reikiamą dietą. 

Liaudies medicina kaulų iš
retėjimo vaistiniais augalais 
paprastai negydo, daugiausiai 
dėmesio skiriama lūžusių kau
lų greitesniam gijimui.

Kritinė riba – 50-ies 
metų slenkstis

Ši liga vis dažniau vadina
ma pagyvenusių moterų liga. 
Mat išretėjusių kaulų lūžius pa
tiria viena iš trijų moterų, per
kopusių 50-ies metų slenks
tį ir tik vienas iš aštuonių vy
rų, priklausantis tai pačiai am
žiaus grupei.

Pietų šalių žmonės kau
lų išretėjimą patiria daug re
čiau, negu, pavyzdžiui, Vidurio 
ir Šiaurės Europos gyventojai 
(veikiant saulei, odoje daugiau 
gaminasi vitamino D). 

Pastabos:
1) moterys dažniau nei vy

rai šia liga suserga dėl to, kad 
prieš klimakterinį laikotarpį 
ir po jo moterų organizmas ga
mina mažiau lytinio hormono 
estrogeno, be to, moterų kau
lų masė yra proporcingai ma
žesnė; 

2) estrogenas stabdo kau

lų masės irimą, gerina kalcio 
įsisavinimą žarnyne, skatina 
skydliaukės hormono kalcito
nino išsiskyrimą (beje, kalci
toninas riboja kalcio netekimą 
kauluose);

3) senstančių žmonių odos 
ląstelėse būna palyginti daug 
cholesterolio, todėl veikiant 
saulei odoje nepasigamina pa
kankamai vitamino D.

Kaulų išretėjimo požymiai:
 kojų prakaitavimas, 
 kojų mėšlungis (raumens 

ar raumenų susitraukimas) 
naktį, 
 raumenų silpnumas,
 apetito sumažėjimas,
 stuburo iškrypimas, kup-

ros formavimasis, 
 ūgio sumažėjimas (daž

niausiai taip atsitinka lūžus ar 
esant kitaip pakenktiems ke
liems slanksteliams),
 krūtinės apatinės dalies, 

juosmens skausmas,
  kaulų tankio retėjimas 

(nustatoma specialiais tyri
mais),
 kaulų lūžiai.

Rentgenas kaulų 
išretėjimo neparodo 
Kaulų išretėjimas neatsitik

tinai vadinamas „tyliąja liga“, 
nes vystosi lėtai ir neturi labai 
ryškių signalų, kurie skatintų 
sunerimti. Apie tai, kad kaulai 
išretėjo, dažniausiai sužinoma 
tik jiems lūžus. Apie prasidėju
sį kaulų išretėjimą nieko nesu
žinoma ir atlikus tyrimą rent
genu (rentgeno ekrane galima 
pamatyti tik kaulų lūžius). Ži
noma, apie pagreitėjusį kaulų 
irimą galima spręsti atlikus kai 
kuriuos kraujo tyrimus, o visą 
kaulų išretėjimo vaizdą gali pa
rodyti tik kompiuterinė tomo

grafija ir kiti šiuolaikiniai tyri
mo būdai.

Paaiškinimas: tomografija – 
tiriamo organo sluoksnių foto
grafavimas rentgeno spindu
liais; šiuo būdu tiriami ne tik 
kaulai, sąnariai, bet ir plaučiai, 
gerklos, širdis, kepenys, inkstai 
ir kt. organai.

Rizikos veiksniai:
 vyresnis amžius (daugiau 

kaip 50 metų), menopauzė, iki 
45 metų pašalintos kiaušidės,
 moteriška lytis,
 paveldimumas,
 smulkus kūno sudėjimas, 

mažas svoris,
 nejudrumas (ypač kenkia 

nuolatinis gulėjimas dėl trau
mos, ligos; sportas stiprina ne 
tik raumenis, bet ir kaulus),
  nepakankamas mine

ralų – kalcio, fosforo, cinko, 
mag nio, seleno, vitaminų C (šis 
vitaminas skatina kauluose 
kauptis kalcį; vitamino C šal
tiniai: vaisiai, uogos, daržo
vės), D, skaidulinių medžiagų 
(jų turi augalinis maistas: dar
žovės, vaisiai, uogos, rupi duo
na) bei baltymų kiekis maiste 
(dėmesio! kai maiste per daug 
baltymų, žymiai padidėja kal
cio poreikis), 
 įvairūs sveikatos sutriki

mai (hipertireozė, hiperparati
reozė, Kušingo liga, osteomieli
tas, kaulo navikas, nudegimas, 
nušalimas, lėtinė obstrukcinė 
plaučių liga, kai kurios chirur
ginės operacijos ir kt.),
 kai kurie vaistai nuo epi

lepsijos, aliuminio turintys pre
paratai, skirti mažinti rūgštin
gumą,  gliukokortikoidai, skyd-
liaukės hormonai, heparinas,
 alkoholio vartojimas, rū

kymas, piktnaudžiavimas val
gomąja druska (dideli jos kie

kiai neleidžia organizmui įsi
savinti kalcio) ir kofeino turin
čiais gėrimais (kai per dieną iš
geriama daugiau kaip tris puo
delius kavos, arbatos, kolos),
 ilgalaikis rentgeno spin

dulių poveikis.

Profilaktika
Dauguma žmonių žino, kad 

kaulus, dantis ir nagus stiprina 
kalcis (iš tiesų – dar ir kai ku
rios kitos medžiagos) ir kad šio 
mineralo esama piene. Deja, ne 
kiekvieno suaugusio žmogaus 
organizmas sugeba pieną su
virškinti. Priežastis? Organiz
me trūksta fermento laktozės 
(išgėrus pieno, sudirginamas 
skrandis, žarnynas, viduriuo
jama ir t. t.). Ką daryti? Vietoj 
saldaus pieno vartotini pie
no produktai – kefyras, pasu
kos, jogurtas, ypač varškė, sū
ris (kasdien reikėtų suvalgyti 
100 g sūrio). Kai varškė, sūris 
ir kiti pieno produktai nusibos, 
prisiminkime, kad kalcio esama 
rupaus malimo ruginiuose mil
tuose, įvairiose kruopose, ko
pūstuose, žalialapėse daržovė
se, petražolėse, pupose, riešu
tuose, figose, apelsinuose, žir
niuose, kiaušinio trynyje, sar
dinių ir lašišų minkštuosiuose 
kauluose, žemuogėse.

Profilaktinė kalcio 
dienos norma

Suaugusiam žmogui kau
lų išretėjimo profilaktikai per 
dieną reikia apie 800 miligra
mų (mg) kalcio. Pvz., 250 g ne
nugriebto pieno turi 295 mg 
kalcio, 290 g neskaldytų grū
dų duona – 240 mg, apelsinas – 
tik 50 mg. 

Nepasitarus su gydytoju ne
vartotinos kalcio tabletės, nes 
atsiradus kalcio pertekliui or
ganizmas pašalina daugiau fos
foro ir taip susilpnina kaulus. 
Be to, esant kalcio pertekliui pa
blogėja geležies ir kitų mineralų 
įsisavinimas, susergama inkstų 
akmenlige, užkietėja viduriai. 

Įsidėmėtina! Kai maiste daug 
fosforo (keptos dešrelės, mėsai
niai, picos), iš organizmo paša
linama daug kalcio.

Kai trūksta fosforo 
Atsiradus fosforo trūkumui 

(pasitaiko retai) su šlapimu pa
šalinama daug kalcio (fosforas 

„Svarbu atsiminti, kad B gru
pės vitaminai organizme nesi
kaupia ir jų būtina gauti kas
dien, geriausia kartu su maistu. 
Šio vitamino gausu alaus mielė
se, lapinėse daržovėse, javų grū
duose, grikiuose, avižose, žirne
liuose, žemės riešutuose, kiau
lienoje, pieno produktuose ir 
kiaušiniuose“, – sako R. Keraitė.

Nustatyta, kad ir vitamino D 
trūkumas gali sukelti miego sutri
kimų, todėl vyresniems žmonėms 
rekomenduojama saulėtą dieną 
skirti bent 15–30 min. pasivaikš
čiojimui gryname ore. Taip jie pa
didins ne tik fizinį aktyvumą, bet 
ir vitamino D kiekį organizme.

„Bičiulystės“ inf.

geriau įsisavinamas kartu su 
kalciu). Blogiausia, kad maiste 
trūkstant fosforo, organizmas 
jo randa... kauluose.

Fosforo šaltiniai: avižinės 
kruopos, varškė, kiaušinio try
nys, jautiena, duona, kiaulių ke
penys, pupos, pupelės, džiovinti 
grybai, fermentiniai sūriai, ža
lieji žirneliai.

Pastabos:
1) skrandžio ir žarnyno 

trakte vitaminas D (šaltiniai: 
riebi žuvis, pienas, sviestas, 
grietinė, kiaušiniai) padeda 
efektyviau įsisavinti kalcį, daž
nai net ir tada, kai šio vitamino 
nepakanka maiste. 

2) nuo vitamino D stygiaus 
gali išgelbėti saulės spinduliai: 
reikia kasdien bent 20 min. pa
būti saulėje, kad odoje pasiga
mintų daugiau vitamino D.

Kalciui reikia magnio, 
cinko ir seleno

Magnis būtinas kaulų ir 
dantų sandarai, medžiagų apy
kaitai, raumenims. Be to, jis ma
žina riziką susirgti ateroskle
roze ir padeda prisitaikyti prie 
šalto oro.

Šaltiniai: duona, krapai, 
kruopos, džiovinti grybai, kra
bai, krevetės, jūros kopūstai, 
moliūgai, sėlenos, petražolės, 
pupelės, žirniai, geriamasis 
vanduo.

Cinkas stiprina skeletą, ma
žina riziką sirgti cukralige ir 
vėžiu, normalizuoja širdies vei
klą, lėtina organizmo senėjimą, 
didina darbingumą. Šis mine
ralas būtinas brendimui, plau
kų ir nagų augimui, regėjimui, 
skoniui ir uoslei, virškinimui, 
normaliam imuninės sistemos 
funkcionavimui, gerina odos 
apykaitos procesus, padeda gy
ti žaizdoms. 

Šaltiniai: austrės, krevetės, 
omarai, kiaušiniai, jautiena, ka
lakutiena, kruopos, mėsa, sūris, 
pupos, riešutai.

Selenas stiprina kaulus, 
imunitetą, prostatos funkci
ją, mažina riziką sirgti širdies, 
kraujagyslių, kasos ligomis, vė
žiu, gerina odos apykaitos pro
cesus, lėtina organizmo senė
jimą.

Šaltiniai: grūdų ir jūros pro
duktai, inkstai, kepenys, kiau
šiniai, vištiena, riešutai, mėsa.

Romualdas OGiNSKAS

Kaulų išretėjimas didina lūžių riziką

Būdami vyresnio amžiaus, miegame budriau: kaip pagerinti miego kokybę? 

Vaistininkė Rasa Keraitė sa
ko, kad senjorams svarbi ne tik 
miego kokybė, bet ir miego reži
mas. Reikėtų gultis ir keltis tuo 
pačiu metu, nes tik taip susifor
muoja sąlyginiai refleksai ir pa
laikomas organizmo bioritmas, 
kuris lemia spartesnį užmigimą 
ir kokybišką poilsį.

„Nors žmogaus miego po
reikis yra individualus ir miego 

truk mė gali skirtis, optimali sen
jorų miego trukmė – 7–8 val. Šios 
miego normos yra rekomendaci
nio pobūdžio, tad galimi nedideli 
nukrypimai. Tačiau jei kiek vieną 
naktį pagyvenęs žmogus miega 
mažiau nei 4 valandas arba dau
giau nei 10 valandų, tai jau gali
ma vadinti miego sutrikimu ir 
būtina surasti jo priežastis“, – 
teigia R. Keraitė.

Nuo augalų iki 
nepageidaujamo 

poveikio
Pasak farmacininkės, ne

migą galima slopinti vaisti
niais augalais: valerijonu, apy
niu, raudonėliu, melisa, pasiflo
ru ar sukatžole. Iš jų gaminami 
nuovirai ir ekstraktai gali pa
dėti užmigti ir pagerinti miegą.

„Nemigai gydyti galima var
toti ir melatonino turinčių pre
paratų, nes su amžiumi išski
riamo melatonino kiekis mažė
ja. Jis reguliuoja miego ir bud-
rumo ritmą, padeda greičiau 
užmigti ir sutrumpina užmigi
mo laiką bei atpalaiduoja rau
menis ir nervus, taip pagerin

damas miego kokybę“, – aiški
na R. Keraitė.

Farmacininkė atkreipia dė
mesį, kad nemigai gydyti ski
riami vaistai dažnai pasižymi 
ir nepageidaujamu poveikiu. 
Vyresniems žmonėms jie gali 
sukelti mieguistumą ir raume
nų silpnumą dieną, o vartojant 
ilgiau kaip 3 mėn. blogina at
mintį ir suvokimą.

Gamtos pagalba
Vaistininkės teigimu, dauge

lis mano, kad senjorus nemiga 
kankina dėl rimtų ligų ir pasy
vesnio gyvenimo būdo, tačiau, 
anot jos, nemiga gali atsirasti gali 
ir dėl vitaminų B bei D trūkumo.

Nemiga – viena problemų, su kuria ypač dažnai susiduria vy-
resnio amžiaus žmonės. Ir jei šis miego sutrikimas trunka il-
giau, tai tampa rimtu rūpesčiu. Kokybiško miego trūkumas 
gali sukelti įvairių sveikatos problemų: žmonės tampa dirg
lesni, jautresni, suprastėja jų atmintis. Be to, gali atsirasti 
virškinimo sutrikimų.



2018 m. rugpjūčio 9–15 d., Nr. 31 (1420), „Bičiulystė“5 psl.

Tačiau džiaugiuosi, kad nepa
sitikėjimas ir baimės pamažu 
išsisklaidė, pasiektas rezulta
tas pasirodė puikus“, – kalba 
I. Varzienė. 

Žmonės patenkinti 
galimybe gyventi 

savarankiškai
Biržų rajono socialinių pas

laugų centro, kuriam priklauso 
savarankiško gyvenimo namai, 
direktorius Eividas Šernas pri
mena, kad, remiantis rajono ta
rybos patvirtinta tvarka, apsi
gyventi įstaigoje gali tik Biržų 
rajono gyventojai. „Gyventojų 
vertinimą atlieka seniūnijų so
cialinio darbo organizatoriai. 
Jie teikia kandidatūras rajono 
savivaldybės Socialinės para
mos skyriui, kur sudaryta ko
misija sprendžia, ar žmogus tik-
rai neturi gyvenamosios vietos, 
ar jam tokios paslaugos išties 
reikia, kokios jo pajamos, kiek 
galės mokėti už paslaugas. Tada 
žmonės nukreipiami pas mus, o 
mes juos įkurdiname savaran
kiško gyvenimo namuose“, – 
dėsto E. Šernas. 

I. Varzienė sako, kad tokie 
namai, kur gyventojai, padeda
mi specialistų, galėtų savaran
kiškai tvarkytis asmeninį gy
venimą, labai reikalingi. „Žino
ma, nesinorėtų visko piešti vien 
tik rožinėmis spalvomis. Nuolat 
susiduriame su įvairiomis prob-
lemomis. Štai apgyvendinome 
vieną proto negalią turintį žmo
gų, kuris, kaip pasirodė vėliau, 
kėlė pavojų tiek savo, tiek aplin
kinių sveikatai, jo negalia buvo 
pernelyg didelė, kad galėtų gy
venti savarankiškai. Nors Bir
žuose įsikūrę žmogaus tėvai la
bai norėjo, kad jų vaikas gyven
tų tame pat mieste, tačiau galų 
gale pažvelgė į situaciją gera
noriškai, supratingai ir sutiko, 
kad jų atžalai bus geriau gyven
ti nuolat prižiūrimam specia-
listų. Padėjome žmogui apsigy
venti Skėmų globos namuose“, – 
dėsto I. Varzienė. 

Ji pabrėžia, kad ir dabar sa
varankiško gyvenimo namuose 
pasitaiko įvairių situacijų. Ne
nuostabu: juk tai – kasdienybė, 
gyvenimas. Tačiau mero pava
duotoja pasidžiaugia, kad šių 
namų reputacija tarp rajono gy
ventojų pasikeitė iš esmės. At
siranda vis daugiau norinčiųjų 
juose apsigyventi. 

„Daug metų dirbu socialinė
je srityje ir pastebėjau, kad lie
tuvaičiai savo namų laikosi įsi
kibę, juos palieka itin sunkiai. 
Kartais prireikia dvejų ar trejų 
metų, kad jie apsispręstų ženg
ti tokį žingsnį. Nuosavas būstas 
paliekamas tik tuo atveju, jei 
žmogaus sveikata visai supras
tėja, jis nebegali gyventi sava
rankiškai. Tačiau atvykę į sava
rankiško gyvenimo namus ko
ne visi džiaugiasi puikiomis są
lygomis, gražia aplinka, kokios 
sakosi nesitikėję ir nesapna
vę“, – kalba mero pavaduotoja. 

Žmonės atgauna jėgas
Savarankiško gyvenimo na

muose įdarbinti 5 žmonės: 4 bu
dėtojai, kurie keičiasi visą pa
rą, ir socialinė darbuotoja, kuri 
būna darbo valandomis. „Prieš 
ateidama dirbti į savarankiško 
gyvenimo namus, buvau polici
jos pareigūnė, taigi darbas su 
žmonėmis man nėra naujovė. 
Gera matyti, kaip apsigyvenę 
savarankiško gyvenimo namuo
se žmonės atsigauna, sustiprėja. 
Štai Virginija pas mus atkeliavo 
neįgaliojo vežimėlyje, o dabar 
jau vaikšto pati. Pagerėjus gy
venimo sąlygoms, pasitaiso ir 
žmonių sveikata“, – kalba socia-
linė darbuotoja Dalia Mukienė. 

Ji pasakoja, kad savarankiš
ko gyvenimo namų gyventojai 
nuolat bendrauja tarpusavyje, 
visi kartu švenčia įvairias šven
tes. Ypač didelė šventė čia – Jo
ninės, nes tarp savarankiško 
gyvenimo namų gyventojų ‒ 
net trys Janinos ir vienas Jonas.

D. Mukienė sako, kad sava
rankiško gyvenimo namų gy
ventojai patys gražina savo 
aplinką, moterys ypač mėgsta 
prižiūrėti gėles, kurių gausu ne 
tik viduje, bet ir lauke. 

„Balandį suėjo dveji metai 
nuo tada, kai apsigyvenau čia. 
Iki tol nuomojausi butą be pa
togumų Biržuose. Jau 20 me
tų man nustatyta negalia. Pa
siūlymo apsigyventi čia sulau
kiau pačiu laiku, dabar negaliu 
atsidžiaugti. Mano vaikai jau 
užaugę, turi savo gyvenimus, 
o aš čia radau nemažai naujų 
draugų, kartu einam į renginius 
mieste. Dabar jaučiuosi gerokai 
sveikesnė nei anksčiau. Čia vi
sada yra kas padeda, konsul
tuoja, pataria“, – pasakoja vie
na iš trijų čia įsikūrusių Janinų. 

Kita gyventoja, Birutė, čia 
gyvena nuo pat savarankiško 
gyvenimo namų įsikūrimo. Ji 
džiaugiasi tvyrančia ramybe, 
draugiškais santykiais. „Gyven
damas atskirai, tampi užsida
ręs, užsisklendęs. Čia gyventi 
ramu, saugu ir gera. Man patin
ka būti šiek tiek atskirai nuo ki
tų, vaikštau viena, viena keliau
ju į miestą. Tačiau panorusi vi
sada randu su kuo pabendrau
ti“, – pasakoja moteris. 

Savo naująjį būstą akivaiz
džiai myli dar viena Janina. Jos 
kambaryje nerasi nė dulkelės. 
Jame moteris įsikūrė prieš tre
jus metus. „Anksčiau gyvenau 
Nemunėlio Radviliškyje, dir
bau kultūros namuose. Iš pra
džių kraustytis į savarankiš
ko gyvenimo namus buvo bau
gu – nežinojau, kokios čia bus 
sąlygos, kaip sutarsiu su kitais. 
Dabar jaučiuosi puikiai. Turiu 
draugę, su kuria visur einame 
kartu. Žiemą čia šilta, švaru“, – 
kalba moteris. 

Savarankiško gyvenimo na
mų gyventojai iš savo lėšų susi
moka už paslaugas – vandenį, 
šildymą, elektrą, patys gamina
si maistą. Nors ir tenka patau
pyti, visi sako, kad pinigų pa

kanka viskam. Tačiau E. Šernas 
pabrėžia, kad savarankiško gy
venimo namų išlaikymas rajo
no savivaldybei kainuoja nema
žai. Reikia mokėti atlyginimus 
darbuotojams, išlaikyti patal
pas, mokėti gyventojams kom
pensacijas – susidaro nemaža 
suma. Tačiau viską atperka tai, 
kad žmonės patenkinti, jie gali 
ilgiau išlikti savarankiški. 

Pasak E. Šerno, savarankiš
ko gyvenimo namai – tarsi tar
pinė institucija, kur žmonės gy
vena tam tikrą laiką, kol sugrįž
ta į bendruomenę ar perkelia
mi į socialinės globos namus. 
„Mūsų namų gyventojų rotaci
ja – natūrali, tie, kurie silpnesni, 
iškeliauja į kitas įstaigas. Bet to, 
su kai kuriais tenka atsisveikin
ti dėl to, kad jie nesilaiko taisy
klių, tačiau tai – labai reti atve
jai“, – sako jis. 

Vilūnų bendruomenė 
priėmė kaip savus 

Dar vieni savarankiško gy
venimo namai veikia Kaišiado
rių rajone, Vilūnuose. Ten šiuo 
metu gyvena 15 proto ir psi
chikos negalią turinčių žmonių. 
Nors, steigiant panašias įstaigas, 
dažnai susiduriama su aplinki
nių pasipriešinimu, Vilūnų sa
varankiško gyvenimo namų di
rektorė Rūta Sadauskaitė džiau
giasi, kad kaimo bendruomenės 
pasipriešinimo nesulaukė. Žmo
nės priėmė savarankiško namų 
gyventojus, kviečia į bendruo
menės šventes, kitus renginius. 

Vilūnų savarankiško gyve
nimo namai įsikūrę taip pat 
už Europos Sąjungos lėšas re
novuotoje Vilūnų pagrindinė
je mokykloje. Patalpos jaukios, 
šviesios, kiekvienas gyvento
jas įsikūręs atskirame bute su 
virtuvėle, sanitariniu mazgu. Iš 
viso čia yra 15 kambarių. R. Sa
dauskaitė pasakoja, kad pasta
te įrengtas aeroterminis šildy
mas, kuris padeda taupyti lėšas. 

Vilūnų savarankiško gyve
nimo namuose įsikūrę žmonės, 
turintys nesunkią negalią, bet 
neįstengiantys tvarkytis bui
ties be specialistų pagalbos. 
Gyventojai čia atvykę iš įvairių 
vietovių. Visi kalbintieji sako, 
kad čia jaučiasi saugūs, daugelis 
mėgsta skaityti, eiti pasivaikš
čioti po apylinkes, bendrauja su 
vietos gyventojais. 

lina JAKUBAUSKiENė
Autorės nuotr. 

Savarankiško gyvenimo namai – alternatyva 
nuasmeninančioms globos įstaigoms

(atkelta iš 1 psl.)

Nacionalinis Kauno dramos 
teatras atšaukė darbo su-
tarties keitimo pasiūlymą, 
diskriminavusį darbuotoją 
dėl jo negalios. Tokį spren-
dimą administracija pri-
ėmė po to, kai lygių gali-
mybių kontrolierė Agneta 
Skardžiuvienė nustatė, kad 
dokumentas prieštaravo 
įstatymams. 

Birželį į Tarnybą kreipė
si asmuo, netekęs dalies sa
vo darbingumo. Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarny
ba (NDNT) jį pripažino iš da
lies darbingu ir savo išvadoje 
nurodė rekomendacijas, kokio
mis sąlygomis šis žmogus gali 
dirbti. Rūpindamasis darbuoto
jo sveikata, Teatras nutarė siū
lyti perpus sumažinti jo darbo 
laiką. Pareiškėjas nesutiko, ta
čiau kurį laiką pasiūlymas ne
buvo atšauktas. 

Pagal Darbo kodeksą, darb
davys gali siūlyti pakeisti darbo 
sąlygas, o dirbančiajam su jo
mis nesutikus, jis turi teisę dar
buotoją atleisti. Tiesa, šie poky
čiai turi būti nulemti reikšmin
go ekonominio, organizacinio 
ar gamybinio būtinumo.  

Teatrui neatšaukus savo siū
lymo pareiškėjas pradėjo neri
mauti dėl darbinės savo atei
ties, tad kreipėsi į lygių galimy
bių kontrolierę. Savo sprendimą 
nesutikti su darbo laiko suma
žinimu jis grindė tuo, jog jau
čiasi galįs dirbti visą dieną, jam 
nereikia specialių darbo vietos 
pritaikymo priemonių, be to, 
NDNT išvadoje nebuvo užsimin
ta apie darbo laiko apribojimus.

Darbdavys pats nuspren
dė, kad, sumažėjus pareiškėjo 
darbingumui, darbas visu eta
tu gali pakenkti jo sveikatai. 
Pagal Lietuvos įstatymus, to
kią išvadą padaryti gali tik šei
mos ar darbo medicinos gydy
tojas, individualiai įvertinęs vi
sas aplinkybes. 

A. Skardžiuvienė įsitikinu
si, kad darbdaviai turėtų la
biau pasitikėti medikais ir ma
žiau vadovautis nepagrįstomis 
baimėmis. „Asmens galimybes 
dirbti vertina kompetentingi 
gydytojai. Visuomenė žmones 
su negalia vis dar mato kaip sil
pnesnius – tuos, kuriuos privalu 
apsaugoti. Apsauga būtina, ta
čiau ji negali būti atsiejama nuo 
garbės ir orumo, savarankišku
mo, galų gale, realių faktų apie 
jų sveikatą“, – sako ji. 

Baigusi tyrimą, kontrolierė 
Teatrui rekomendavo oficia liai 
atšaukti pareiškėjo orumą pa
žeidusį siūlymą. Liepos pabai
goje administracija taip ir pa
darė. 

www.lygybe.lt  
ir „Bičiulystės“ inf. 

Neįgaliųjų teisių 
apsauga

Perdėtas 
rūpestis 

darbuotojo 
sveikata virto 
diskriminacija 
dėl negalios

Biržų rajono mero pavaduotoja Irutė Varzienė – Janinos viešnia. Biržų savarankiško gyvenimo namų socialinė darbuotoja Dalia Mukienė.

Biržų savarankiško gyvenimo namai įsikūrė naujame pastate.
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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, rugpjūčio 13 d. 
09:05 Senis. N-7. 375 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 7. N-7. 7/17 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 56 s. 11:40 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 3. 9 s. 12:35 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
364 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:15 Auksinis pro-
tas. 19:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-
vą. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 22:30 
Vasara su „Dviračio žiniomis“. 23:00 
Premjera. Aukštuomenės daktaras 7. 
N-7. 7/6 s. 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7. N-7. 7/17 s. (kart.). 00:30 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 3. 9 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacio-
nalinė ekspedicija. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 364 s. (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 14 d. 
09:05 Senis. N-7. 376 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 7. N-7. 7/18 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 57 s. 11:40 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 3. 10 s. 12:35 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 365 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:15 Auksinis 
protas. 19:30 Emigrantai. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Na-
cionalinė ekspedicija. 22:30 Vasara 
su „Dviračio žiniomis“. 23:00 Premje-
ra. Aukštuomenės daktaras 7. N-7. 7/7 
s. 23:45 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 7. N-7. 7/18 s. (kart.). 00:30 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 3. 10 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Nacionalinė eks-
pedicija. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
365 s. (kart.).

trečiadienis, rugpjūčio 15 d. 
06:05 Šlagerių festivalis „Palan-

ga 2018“ (kart.). 08:35 Gustavo nuo-
tykiai. 10:15 Premjera. Mažasis prin-
cas. N-7. 12:00 Žolinės atlaidai Kre-
kenavoje. 13:43 Loterija „Keno Loto“. 
13:45 Skambiausios dainos – Lietuvos 
šimtmečio dainų šventės Dainų die-
nos „Vienybė težydi“ atgarsiai. 15:00 
Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio. N-7. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 366 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.). 18:00 Klausimėlis.lt. 
18:15 Auksinis protas. 19:30 Gyveni-
mas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Neliečiamieji. 
N-7. (subtitruota). 22:50 Koncertas 
„Folkšokas“. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio. 
N-7. (kart.). 02:35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Klauskite daktaro. 05:00 
Seserys. N-7. 366 s. (kart.).

ketvirtadienis, rugpjūčio 16 d.
09:05 Senis. N-7. 377 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7. N-7. 7/19 s.HD. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 58 s. 11:40 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 3. 11 s. 12:35 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 367 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:15 Auksinis 
protas. 19:30 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 

Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Na-
cionalinė ekspedicija. 22:30 Vasara 
su „Dviračio žiniomis“. 23:00 Premje-
ra. Aukštuomenės daktaras 7. N-7. 7/8 
s. 23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
7. N-7. 7/19 s.HD (kart.). 00:30 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 3. 11 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Dokumentinė istorinė laida „Lietu-
vos kolumbai“. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė eks-
pedicija. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
367 s. (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 17 d. 
09:05 Senis. N-7. 378 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 7. N-7. 7/20 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 59 s. 11:40 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 3. 12 s. 12:35 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 368 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:15 Auksi-
nis protas. 19:30 Beatos virtuvė. Ved. 
Beata Nicholson. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Duokim garo! 23:00 
Fantastiškas penktadienis. Premjera. 
Vinetu. Sidabro ežero paslaptis. N-7. 
00:35 Štutgarto kriminalinė policija 
7. N-7. 7/20 s. (kart.). 01:20 Vasara su 
„Dviračio žiniomis“. (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 3. 12 s. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 368 s. (kart.).

Šeštadienis, rugpjūčio 18 d. 
06:05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite. 06:35 Dėžinukai. N-7. 08:05 
Beatos virtuvė. (kart.). 09:00 Labas 
rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:45 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų išgyvenimo strategija. 10 d. 
Bendravimo ypatumai. (subtitruota). 
12:40 Pasaulio dokumentika. Varovas. 
Didžioji dramblio kelionė. (subtitruo-
ta). 13:35 Premjera. Džesika Flečer 4. 
N-7. 4/7, 4/8 s. 15:20 Gamtos inspekto-
riai. 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 LRT 90-mečio gala koncertas iš 
Kauno „Žalgirio“ arenos. 22:50 Ivon 
kvapas. N-14. (subtitruota). 00:20 Vi-
netu. Sidabro ežero paslaptis. N-7. 
(kart.). 01:55 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų išgyvenimo strategija. 10 d. 
Bendravimo ypatumai. (subtitruota, 
kart.). 02:50 Pasaulio dokumentika. 
Varovas. Didžioji dramblio kelionė. 
(subtitruota, kart.). 03:45 Lengvai ir 
linksmai! Roko ir operos sintezė VCO 
Rock. 04:25 Džesika Flečer 4. N-7. 4/7, 
4/8 s. (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Gimę 

tą pačią dienąa. 07:30 Šventadienio 
mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 15 s. Vagių va-
gis. 10:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 11:00 Premjera. Kačių ABC 4. 
4/2 d. 11:45 Pasaulio dokumentika. 
Viduriniųjų Rytų gamta. 2 d. Egip-
tas. Išgyvenantieji dykumose. (sub-
titruota). 12:40 Pasaulio dokumenti-
ka. Tacho upė. Žmones ir gamtą sie-
janti riba. (subtitruota). 13:35 Puaro. 
N-7. 5/1, 5/2 s. 15:20 Gamtos inspekto-
riai. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kal-
bą). 16:00 Istorijos detektyvai. (sub-
titruota). 16:50 Vasara su „Dviračio 
žiniomis“. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Klausi-
mėlis.lt. 18:30 Pramoginė laida „Edi-
tos šou“. N-7. 19:30 Savaitė. 20:25 Lo-
terijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Laisvės kaina. Partizanai. TV serialas. 
N-7. 7 s. 21:50 Premjera. Antikvaria-
to paslaptys 6. Žmogžudystės pagal 
romanus. N-7. 23:20 Makalynė, arba 
Visu greičiu pirmyn. N-14. 01:00 Pa-
saulio dokumentika. Viduriniųjų Ry-
tų gamta. 2 d. Egiptas. Išgyvenantieji 
dykumose. (subtitruota, kart.). 01:55 
Pasaulio dokumentika. Tacho upė. 
Žmones ir gamtą siejanti riba. (subti-
truota, kart.). 02:50 Kačių ABC 4. 4/2 d. 
(kart.). 03:35 Lengvai ir linksmai! 04:15 
Puaro. N-7. 5/1, 5/2 s. (kart.).

Pirmadienis, rugpjūčio 13 d. 
01:05. Lūšnynų milijonierius 

(kart.). 03:10. Aukšta klasė (kart.). 
05:15. Moderni šeima 1, 9. 05:35. Mo-
derni šeima 1, 10. 06:10. Televitrina. 
06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 2, 9. 
06:55. Simpsonai (kart.) 20, 5. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 20, 6. 07:55. Biblio-
tekininkai (kart.) 3, 6. 08:55. Meilės 
sūkuryje. 10:00. Tai - mano gyveni-
mas 3. 12:00. Kobra 11 (kart.) 21, 1. 
13:00. Pažadėtoji. 13:30. Pažadėtoji. 
14:00. Pažadėtoji. 14:30. Pažadėtoji. 
15:00. Simpsonai 20, 7. 15:30. Simpso-
nai 20, 8. 16:00. TV3 žinios 118. 16:28. 
TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 8, 4. 18:30. 
TV3 žinios 225. 19:22. TV3 sportas. 
19:27. TV3 orai 225. 19:30. Paskutinis 
iš Magikianų 4, 9. 20:00. Tai bent gi-
minaičiai 103. 21:00. Kam ta meilė? 
1, 28. 21:30. TV3 vakaro žinios 126. 
22:22. TV3 sportas. 22:27. TV3 orai 
126. 22:30. Apokalipto.

Antradienis, rugpjūčio 14 d. 
01:15. Kaulai 9, 18. 02:10. Rouzvu-

das 1, 3. 03:00. Ekstrasensai tiria 68. 
04:00. Moderni šeima 5, 8. 04:25. Mo-
derni šeima 5, 9. 04:50. Kaulai 9, 18. 
05:40. Moderni šeima 1, 11. 06:10. Te-
levitrina. 06:25. Kempiniukas Plačia-
kelnis 2, 10. 06:55. Simpsonai (kart.) 
20, 7. 07:25. Simpsonai (kart.) 20, 8. 
07:55. Kam ta meilė? (kart.) 1, 28. 
08:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
4, 9. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. 
Tai - mano gyvenimas 3. 12:00. Tai 
bent giminaičiai (kart.) 103. 13:00. 
Pažadėtoji. 13:30. Pažadėtoji. 14:00. 
Pažadėtoji. 14:30. Pažadėtoji. 15:00. 
Simpsonai 20, 9. 15:30. Simpsonai 20, 
10. 16:00. TV3 žinios 119. 16:28. TV3 
orai. 16:30. TV Pagalba 8, 6. 18:30. 
TV3 žinios 226. 19:22. TV3 sportas. 
19:27. TV3 orai 226. 19:30. Paskutinis 
iš Magikianų 4, 10. 20:00. Tai bent gi-
minaičiai 104. 21:00. Kam ta meilė? 
1, 29. 21:30. TV3 vakaro žinios 127. 
22:22. TV3 sportas. 22:27. TV3 orai 
127. 22:30. Perl Harboras.

trečiadienis, rugpjūčio 15 d. 
02:05. Rouzvudas 1, 4. 02:55. 

Ekstrasensai tiria 69. 03:55. Moderni 
šeima 5, 10. 04:20. Moderni šeima 
5, 11. 04:45. Rouzvudas (kart.) 1, 4. 
05:35. Moderni šeima 1, 12. 06:10. Te-
levitrina. 06:25. Kempiniukas Plačia-
kelnis 2, 11. 06:55. Madagaskaro pin-
gvinų Kalėdų nuotykiai. 07:10. Kung 
fu panda. Meistrų paslaptys. 07:35. 
Kaulų trupintojo legenda. 07:55. Šre-
kas. Kalėdų bumas. 08:15. Tolimos ša-
lies dievaitis. 08:25. Šreko Helovinas. 
08:55. Lordo Farkvado šmėkla. 09:10. 
Įsimylėjęs Madagaskaras. 09:40. Sli-
binai. Nakties tamsumų dovana. 
10:00. Drakonų knyga. 10:15. Batuo-
tas katinas Pūkis. Trys velniūkščiai. 
10:25. Undinė. 12:40. Pono Poperio 
pingvinai. 14:20. Miegančioji gra-
žuolė. 16:10. Narnijos kronikos: Auš-
ros užkariautojo kelionė. 18:30. TV3 
žinios 227. 19:22. TV3 sportas. 19:27. 
TV3 orai 227. 19:30. Taksi. 21:25. Yva-
nas Visagalis. 23:25. Kobra 11 19, 14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 16 d. 
00:30. CSI elektroninių nusi-

kaltimų skyrius 2, 16. 01:25. Kaulai 
9, 19. 02:15. Rouzvudas 1, 5. 03:05. 
Ekstrasensai tiria 70. 04:05. Moder-
ni šeima 5, 12. 04:30. Moderni šei-
ma 5, 13. 04:55. CSI elektroninių nu-
sikaltimų skyrius (kart.) 2, 16. 05:40. 
Moderni šeima 1, 13. 06:10. Televitri-
na. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 
2, 12. 06:55. Simpsonai (kart.) 20, 9. 
07:25. Simpsonai (kart.) 20, 10. 07:55. 
Kam ta meilė? (kart.) 1, 29. 08:25. Pa-
skutinis iš Magikianų (kart.) 4, 10. 
08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai - 
mano gyvenimas 3. 10:50. Tai - ma-
no gyvenimas 3. 11:55. Tai bent gimi-
naičiai (kart.) 104. 13:00. Pažadėtoji. 
13:30. Pažadėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 
14:30. Simpsonai 20, 11. 15:00. Simp-
sonai 20, 12. 15:30. Simpsonai 20, 13. 
16:00. TV3 žinios 120. 16:28. TV3 orai. 
16:30. TV Pagalba 8, 8. 18:30. TV3 ži-
nios 228. 19:22. TV3 sportas. 19:27. 
TV3 orai 228. 19:30. Paskutinis iš 
Magikianų 4, 11. 20:00. Tai bent gi-
minaičiai 105. 21:00. Kam ta meilė? 
1, 30. 21:30. TV3 vakaro žinios 128. 
22:22. TV3 sportas. 22:27. TV3 orai 
128. 22:30. Centurionas (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 17 d. 
00:20. CSI elektroninių nusikal-

timų skyrius 2, 17. 01:20. Kaulai 9, 20. 
02:10. Rouzvudas 1, 6. 03:00. Ekstra-
sensai tiria 71. 04:00. Moderni šei-
ma 5, 14. 04:25. Moderni šeima 5, 15. 
04:50. Kaulai (kart.) 9, 20. 05:35. Mo-
derni šeima 1, 14. 06:10. Televitrina. 
06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 2, 13. 
06:55. Simpsonai 20, 12. 07:25. Simp-
sonai 20, 13. 07:55. Kam ta meilė? 1, 
30. 08:25. Paskutinis iš Magikianų 4, 
11. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai 

Pirmadienis, rugpjūčio 13 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (260). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (261). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(262). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (25). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (176). N-7. 08:55 Ry-
tas su LNK. 10:55 „Ponas Bynas“ (11). 
N-7. 11:25 „Meilės sparnai“ (33). 12:25 
„Meilės sparnai“ (34). 13:25 „Gyveni-
mo daina“ (51). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ 
(1023). 14:55 „Dvi širdys“ (1024). 15:25 
„Dvi širdys“ (1025). 15:55 „Dvi širdys“ 
(1026). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 „Varom!“ (10). N-7. 20:00 „Tau-
tos tarnas“ (8). N-7. 20:30 „Tautos tar-
nas“ (9). N-7. 21:00 NAUJAS SEZONAS 
Bus visko. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Palikti vandenyne 2. Dreifas. N14. 
00:20 „Kultas“ (5). N14. 01:10 Turis-
tas (kart.). N-7.

Antradienis, rugpjūčio 14 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (262) (kart.). 
N-7. 06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(263). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (264). N-7. 07:30 „Neramūs ir 
triukšmingi“ (26). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (177). N-7. 08:55 Ry-
tas su LNK. 10:55 „Varom!“ (10) (kart.). 
N-7. 11:25 „Meilės sparnai“ (35). 12:25 
„Meilės sparnai“ (36). 13:25 „Gyveni-
mo daina“ (52). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ 
(1027). 14:55 „Dvi širdys“ (1028). 15:25 
„Dvi širdys“ (1029). 15:55 „Dvi širdys“ 
(1030). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 „Varom!“ (1). N-7. 20:00 „Tautos 
tarnas“ (10). N-7. 20:30 „Tautos tar-
nas“ (11). N-7. 21:00 NAUJAS SEZONAS 
Bus visko. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Šešios kulkos. N14. 00:50 „Kultas“ (6). 
N14. 01:40 Palikti vandenyne 2. Drei-
fas (kart.). N14.

trečiadienis, rugpjūčio 15 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Keista šeimynėlė“ (1). 07:05 Kiškių 
mokykla. 08:25 Ant bangos. 10:10 
Haris Poteris ir Fenikso brolija. N-7. 
12:50 Viena diena Niujorke. 14:35 
Rašalo širdis. 16:40 Vagis policinin-
kas. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Kempiniukas Plačia-
kelnis 2. 21:15 Ekvalaizeris. N14. 23:55 
Iš tamsybių. N14. 01:40 Šešios kulkos 
(kart.). N14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 16 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (265). N-7. 
07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (266). 
N-7. 07:30 „Keista šeimynėlė“ (2). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(178). N-7. 08:55 Rytas su LNK. 10:55 
„Varom!“ (1) (kart.). N-7. 11:25 „Meilės 

sparnai“ (37). 12:25 „Meilės sparnai“ 
(38). 13:25 „Gyvenimo daina“ (53). 
N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (1031). 14:55 
„Dvi širdys“ (1032). 15:25 „Dvi širdys“ 
(1033). 15:55 „Dvi širdys“ (1034). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Gyveni-
miškos istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 „Varom!“ 
(2). N-7. 20:00 NAUJAS SEZONAS Va-
landa su Rūta. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Išminuotojų būrys. N14. 
01:10 „Kultas“ (7). N14. 02:00 Ekva-
laizeris (kart.). N14. 04:15 Alchemi-
ja XXIV. Poetai tarp mūsų. 04:45 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumen-
tika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, rugpjūčio 17 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (267). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (268). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(269). N-7. 07:30 „Keista šeimynėlė“ 
(3). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (179). N-7. 08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Varom!“ (2) (kart.). N-7. 11:25 
„Meilės sparnai“ (39). 12:25 „Mei-
lės sparnai“ (40). 13:25 „Gyvenimo 
daina“ (54). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ 
(1035). 14:55 „Dvi širdys“ (1036). 15:25 
„Dvi širdys“ (1037). 15:55 „Dvi širdys“ 
(1038). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:00 
SAVAITĖS HITAS Kapitonas Filipsas. 
N14. 23:35 Nebraska. N14. 01:45 Iš-
minuotojų būrys (kart.). N14.

Šeštadienis, rugpjūčio 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Žvėrelių būrys“ (14). 06:55 „Įspūdin-
gasis Žmogus-voras“ (2). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Kung Fu Panda“ 
(1). 07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““ (2). 
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“ (15). 
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (3). 
09:00 „Ogis ir tarakonai“ (15). 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (16). 09:20 „Ogis ir 
tarakonai“ (17). 09:30 „Drakonų kova. 
Super“ (37). N-7. 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI Pabėgimas iš Žemės planetos. 
11:45 Trys nindzės imasi veikti. N-7. 
13:30 „Pričiupom!“ (9). 14:00 „Paslap-
tingoji sala“ (1). N-7. 15:45 „Paslaptin-
goji sala“ (2). N-7. 17:30 „Geriau vėliau, 
negu niekada“ (8). N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SU-
PERKINAS Debesuota, numatoma 
mėsos kukulių kruša. 21:15 Ponas ir 
ponia gangsteriai. N-7. 23:15 Skais-
tuolė amerikietė. N14. 00:55 Kapito-
nas Filipsas (kart.). N14.

Sekmadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Žvėrelių būrys“ (15). 06:55 „Įspūdin-
gasis Žmogus-voras“ (3). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Kung Fu Panda“ 
(2). 07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““ (3). 
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“ (16). 
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (4). 
09:00 „Ogis ir tarakonai“ (18). 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (19). 09:30 „Dra-
konų kova. Super“ (38). N-7. 10:00 KI-
NO PUSRYČIAI Makaka Markas. 11:40 
Flukas. 13:30 PREMJERA Jausmų van-
denynas. N-7. 15:15 „Pričiupom!“ (10). 
15:45 „Pričiupom!“ (11). 16:15 Šeimos 
savaitgalis. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Telelo-
to. 20:35 Druska. N-7. 22:35 Juok-
darių vakarienė. N14. 00:45 Pjūklas. 
S. 02:40 Ponas ir ponia gangsteriai 
(kart.). N-7.

Pirmadienis, rugpjūčio 13 d. 
06:00 „Auklė“ (82). 06:30 „Au-

klė“ (83). 07:00 „Auklė“ (84). 07:30 
„Asmens sargybinis“ (12) (kart.). 
N-7. 08:30 „Farų karai“ (9) (kart.). 
N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ 
(33) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“ (11) 
(kart.). N-7. 11:40 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (18) 
(kart.). N-7. 12:40 „Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas“ (1) (kart.). 
N-7. 13:45 „Asmens sargybinis“ (13). 
N-7. 14:50 „Farų karai“ (10). N-7. 15:50 
„Teisingumo agentai“ (34). N-7. 16:55 
„Kobra 11“ (12). N-7. 18:00 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialių jų tyrimų sky-
rius“ (19). N-7. 19:00 „Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas“ (2). N-7. 
20:00 Info diena. 20:25 „Nusikalti-
mų miestas“ (1). N-7. 21:00 Sielone-
šė. N-7. 23:25 Karo menas. Atpildas 
(kart.). N14. 01:10 „Juodasis sąrašas“ 
(15) (kart.). N-7. 02:00 „Okupuoti“ (9) 
(kart.). N14. 02:50 „Okupuoti“ (10) 
(kart.). N14.

Antradienis, rugpjūčio 14 d. 
06:00 „Auklė“ (85). 06:30 „Au-

klė“ (86). 07:00 „Auklė“ (87). 07:30 
„Asmens sargybinis“ (13) (kart.). 
N-7. 08:30 „Farų karai“ (10) (kart.). 
N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ 
(34) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“ (12) 

tV3

Lnk

btV

- mano gyvenimas 3. 11:55. Tai bent 
giminaičiai 105. 13:00. Pažadėtoji. 
14:00. Pažadėtoji. 14:30. Pažadėtoji. 
15:00. Simpsonai 20, 14. 15:30. Simp-
sonai 20, 15. 16:00. TV3 žinios 121. 
16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 9, 
30. 18:30. TV3 žinios 229. 19:22. TV3 
sportas. 19:27. TV3 orai 229. 19:30. Le-
dynmetis. 21:05. Kita moteris. 23:15. 
Adrenalinas.

Šeštadienis, rugpjūčio 18 d. 
01:00. Taksi (kart.). 02:45. Cen-

turionas (kart.). 04:25. CSI elektroni-
nių nusikaltimų skyrius 2, 17. 05:10. 
Rouzvudas 1, 6. 06:15. Televitrina. 
06:30. Aladinas 163. 07:00. Ančiukų 
istorijos 1, 56. 07:30. Žvaigždžių ka-
rai. Sukilėliai 1, 9. 08:00. Aladinas 164. 
08:30. Kobra 11 21, 2. 09:30. Maisto 
kelias 1, 7. 10:00. Bibliotekininkai 3, 
7. 11:00. Mažylis mieste. 12:50. Ka-
čių motina. 14:45. Aukso sergėtojas. 
16:45. Ekstrasensai tiria 616. 18:30. 
TV3 žinios 230. 19:17. TV3 sportas. 
19:22. TV3 orai 230. 19:25. Eurojack-
pot. 19:30. Dantukų fėja. 21:40. Aš - 
robotas. 23:55. Purvini pinigai.

Sekmadienis, rugpjūčio 19 d. 
01:55. Kita moteris (kart.). 03:50. 

Adrenalinas (kart.). 05:20. Moderni 
šeima 1, 15. 05:40. Moderni šeima 
1, 16. 06:15. Televitrina. 06:30. Ala-
dinas 164. 07:00. Ančiukų istorijos 1, 
57. 07:30. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
1, 10. 08:00. Aladinas 165. 08:30. Ko-
bra 11 21, 3. 09:30. Šefai vikingai 1, 
8. 10:00. Bibliotekininkai 3, 8. 11:00. 
Orestas iš burtininkų giminės. 13:00. 
Karštos galvos. 14:45. Karštos galvos! 
2. 16:25. Havajai 5.0 4, 21. 17:25. Į šiau-
rę 1, 3. 18:30. TV3 žinios 231. 19:22. 
TV3 sportas. 19:27. TV3 orai 231. 
19:30. Aplink pasaulį per 80 dienų. 
21:55. Pagrobimas 2. Neišvengiamas 
kerštas. 23:45. Nuostabi dabartis.

Lrt
(kart.). N-7. 11:40 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (19) 
(kart.). N-7. 12:40 „Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas“ (2) (kart.). 
N-7. 13:45 „Asmens sargybinis“ (14). 
N-7. 14:50 „Farų karai“ (11). N-7. 15:50 
„Teisingumo agentai“ (35). N-7. 16:55 
„Kobra 11“ (13). N-7. 18:00 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(20). N-7. 19:00 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“ (3). N-7. 20:00 
Info diena. 20:25 „Nusikaltimų mies-
tas“ (2). N-7. 21:00 Požeminis garažas. 
N14. 23:00 Sielonešė (kart.). N-7. 01:20 
„Sekso magistrai“ (3). N14. 02:20 „Nu-
sikaltimų tyrėjai“ (1) (kart.). N-7.

trečiadienis, rugpjūčio 15 d. 
06:30 „Auklė“ (88). 07:00 „Au-

klė“ (89). 07:30 „Auklė“ (90). 08:00 
„Auklė“ (91). 08:30 „Vaikai šėlsta“ (1). 
09:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (16). 
09:30 37-asis Pasaulinis rytojaus cir-
kas. 11:30 38-asis Pasaulinis rytojaus 
cirkas. 13:25 Metų laikai. 15:20 Aš esu 
Briusas Li. 17:15 Lėktuvai, traukiniai ir 
automobiliai. N-7. 19:05 K.Kerbedžio 
koncertas „Mano balsas“. 2017 m. 
21:00 Tamsos pakraštys. N14. 23:20 
Požeminis garažas (kart.). N14. 01:15 
„Sekso magistrai“ (4). N14. 02:15 „Nu-
sikaltimų tyrėjai“ (2) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugpjūčio 16 d. 
06:00 „Auklė“ (92). 06:30 „Au-

klė“ (93). 07:00 „Auklė“ (94). 07:30 
„Asmens sargybinis“ (14) (kart.). 
N-7. 08:30 „Farų karai“ (11) (kart.). 
N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ 
(35) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“ (13) 
(kart.). N-7. 11:40 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (20) 
(kart.). N-7. 12:40 „Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas“ (3) (kart.). 
N-7. 13:45 „Asmens sargybinis“ (15). 
N-7. 14:50 „Farų karai“ (12). N-7. 15:50 
„Teisingumo agentai“ (36). N-7. 16:55 
„Kobra 11“ (14). N-7. 18:00 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(21). N-7. 19:00 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“ (4). N-7. 20:00 
Info diena. 21:00 Žydrasis griaustinis. 
N14. 23:15 Tamsos pakraštys (kart.). 
N14. 01:30 „Sekso magistrai“ (5). N14. 
02:30 „Kas žudikas?“ (47) (kart.). N-7.

Penktadienis, rugpjūčio 17 d. 
06:00 „Auklė“ (95). 06:30 „Au-

klė“ (96). 07:00 „Auklė“ (97). 07:30 
„Asmens sargybinis“ (15) (kart.). 
N-7. 08:30 „Farų karai“ (12) (kart.). 
N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ 
(36) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“ (14) 
(kart.). N-7. 11:40 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (21) 
(kart.). N-7. 12:40 „Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas“ (4) (kart.). 
N-7. 13:45 „Asmens sargybinis“ (16). 
N-7. 14:50 „Farų karai“ (13). N-7. 15:50 
„Teisingumo agentai“ (37). N-7. 16:55 
„Kobra 11“ (15). N-7. 18:00 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(22). N-7. 19:00 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“ (5). N-7. 20:00 
Info diena. 21:00 Drakonų tiltas. N14. 
22:50 Žydrasis griaustinis (kart.). N14. 
01:00 „Sekso magistrai“ (6). N14. 
02:00 „Kas žudikas?“ (48) (kart.). N-7. 
02:50 Drakonų tiltas (kart.). N14.

Šeštadienis, rugpjūčio 18 d. 
06:15 „Auklė“ (91) (kart.). 06:45 

„Auklė“ (92) (kart.). 07:15 „Auklė“ 
(93) (kart.). 07:45 „Auklė“ (94) (kart.). 
08:15 „Auklė“ (95) (kart.). 08:45 Svei-
katos ABC televitrina. 09:00 „Nutrū-
kę nuo grandinės“ (9). 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 „Vaikai šėlsta“ (14). 10:30 
„Džiunglių princesė Šina“ (12). N-7. 
11:30 Rykliai - vandenyno valdovai. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-
žįstami kraštai“ (8). N-7. 13:40 „Eks-
trasensų mūšis“ (6). N-7. 16:00 „Rea-
li mistika“ (44). N-7. 17:15 „Nusikalti-
mų tyrėjai“ (3). N-7. 18:25 „Kas žudi-
kas?“ (49). N-7. 19:30 Dainuok mano 
dainą. 21:30 MANO HEROJUS Javos 
karštis. N14. 23:40 AŠTRUS KINAS 
Goblinas. N14. 01:30 Dainuok mano 
dainą (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 19 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempio-

natas. Tauragė (kart.). 07:30 „Auklė“ 
(96) (kart.). 08:00 „Auklė“ (97) (kart.). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Baltijos 
galiūnų čempionatas. Akmenė. 10:00 
„Vaikai šėlsta“ (15). 10:30 „Džiunglių 
princesė Šina“ (13). N-7. 11:30 Ry-
kliai. Ne vien tik grobuonys. 12:40 
„Anthonis Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai“ (1). N-7. 13:40 „Ekstrasensų 
mūšis“ (7). N-7. 16:00 „Reali mistika“ 
(45). N-7. 17:15 „Nusikaltimų tyrėjai“ 
(4). N-7. 18:25 „Kas žudikas?“ (50). N-7. 
19:30 „Nemiga“ (5). N-7. 20:30 „Nemi-
ga“ (6). N-7. 21:30 „Juodasis sąrašas“ 
(16). N-7. 22:30 „Okupuoti“ (1). N14. 
23:30 „Okupuoti“ (2). N14. 00:30 „Eks-
trasensų mūšis“ (7) (kart.). N-7. 02:25 
Goblinas (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Marijampolėje duris atvėrė pir
mieji mieste Grupinio gyvenimo 
namai. Juose galės įsikurti iki 
10 asmenų, kuriems reikalinga 
socialinė globa. Kol kas atvyko 
du naujakuriai, o pageidaujan
čiųjų yra aštuoni. Marijampo
lės specialiųjų socialinės globos 
namų direktorė Viduta Bačke
rienė teigė, kad prieš steigiant 
Grupinio gyvenimo namus bu
vo renkama informacija apie ne
įgalių asmenų poreikį gyventi 
bendruomenėje. „Paaiškėjo, kad 
didžioji dauguma pageidauja 
gyventi aplinkoje, kurioje nėra 
triukšmo“, – sakė V. Bačkerie
nė. Grupinio gyvenimo namais 
tapo Marijampolės pakraštyje, 
privačių namų kvartale, už 110 
tūkst. eurų valstybės nupirktas 
dviaukštis šešių kambarių pas
tatas su jaukiu kiemu ir pavėsi
ne. Jame įsikurs neįgalieji iš Ma
rijampolės, Vilkaviškio rajono, 
Kazlų Rūdos. „Jie nėra gulintys 
ligoniai, bet vieni gyventi nega
li. Dieną čia dirbs socialinis dar
buotojas, o visą parą budės pa
dėjėjai. Jei reikės, jie padės glo
botiniams sutvarkyti reikalus 
mieste, gamins maistą. Pirk
dami namą atsižvelgėme, ar ja
me, jei reikėtų, būtų galima vi
duje įrengti liftą“, – pasakojo V. 
Bačkerienė. 

Ji pasidžiaugė, kad įkurtu
vių dieną Grupinio gyvenimo 
namus aplankė šalia gyvenan
tys marijampoliečiai. „Buvome 
sujaudinti kaimynų dėmesio ir 
geranoriškumo. Jie naujaku
riams padovanojo gėlę, pasiūlė 
savo pagalbą“, – su dėkingumu 
kalbėjo V. Bačkerienė, prisimi

nusi prieš trejus metus patirtą 
kartėlį. 2015-ųjų rugpjūtį irgi į 
privačių namų rajone įkurtus 
šeimyninius namus atsikraus
tė keli vaikai iš uždarytų glo
bos namų „Putinas“. Kokie ne
svetingi likimo nuskriaustų 
vaikų kaimynai, tąsyk patyrė 
ir į įkurtuves atvykusi Prezi
dentė Dalia Grybauskaitė. Prie
šais šeimynos namus susirinkę 
brandaus amžiaus žmonės gar
siai piktinosi vaikų kaimynyste. 
„Mes nematėme tų vaikų. Tegu 
ateina ir prisistato. Jūs neger
biate mūsų kaip piliečių, – pa
reiškė vienas pensininkas D. 
Grybauskaitei. – Kiti kaimynai 
mums užuojautą reiškia. Kokia 
čia šeima? Šeimoje turi būti tė
vas ir motina. O čia ar yra? Ko
dėl jų negalėjote apgyvendin
ti Avikilų globos namuose, ten 
yra tuščių namelių.“ Brandaus 
amžiaus sutuoktiniai teigė, kad 
jie ketino parduoti savo praban
gų namą. Esą kai pirkėjai suži
nojo, kad kitoje gatvės pusėje 
apsigyveno globotiniai, nebe
norėjo pirkti. Prezidentė kan
triai klausėsi pretenzijų ir ban
dė besipiktinančius kaimynus 
raminti: „Ateikite į atidarymą, 
susipažinsite su vaikais. Aš jū
sų asmeniškai prašau pakantu
mo.“ Tačiau įsiaudrinę žmonės, 
kurie, dar vaikams neatsikraus
čius, buvo prirašę krūvas skun
dų į įvairias instancijas, nekrei
pė dėmesio į Prezidentės prašy
mus ir patarimus. Pasak V. Bač
kerienės, per pastaruosius tre
jus metus didesnių konfliktų 
su kaimynais nekilo, bet nesu
siklostė ir draugiški santykiai.

Grupinio gyvenimo namų gyventojai 
sulaukė draugiškų kaimynų dėmesio 

Portale www.lrytas.lt Loreta Juodzevičienė rašo apie Mari-
jampolėje atidarytus Grupinio gyvenimo namus. 

Darbas susargdino – 
darbas pagydys 

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

 13 km nuo Ciuricho cen-
tro yra įsikūręs Kloteno 
tarptautinių skrydžių oro 
uostas. Jis yra didžiausias 
Šveicarijoje. Ten pat veikia 
ir „Gate Gourmet“ – ben-
drovė, aprūpinanti skaniu 
maistu lėktuvų keleivius, 
teikianti įvairių kitų pas-
laugų. Sunku patikėti, bet 
būtent šioje modernioje 
įmonėje randa prieglobstį 
žmonės, kurie jau nebesiti-
kėjo kada nors galėsiantys 
vėl savarankiškai gyventi, 
dirbti ir užsidirbti. 

Stumteli atgal į 
gyvenimą

Peteris Chua susikaupęs 
smulkiai pjausto kalendras. 
Peilis saugiai šokinėja įgudu
siose rankose. Kartais vyriškis 
pakelia akis ir žiūri pro langą į 
kylančius, besileidžiančius lėk
tuvus. Labai daug jų – juk atos
togų metas. Yra žmonių, kurie 
specialiai važiuoja į oro uos
tus pasižiūrėti į lėktuvus. Sėdi 
prieš didžiulius langus ir žiūri, 
svajoja. O Peteris turi privile
giją stebėti lėktuvus nuo dar
bo stalo. 

„Aš čia radau svajonių dar
bą“, – sako 52 metų neaukšto 
ūgio, skvarbių akių vyras. „Ga
te Gourmet“ – pasaulinio tinklo 
įmonė. Gamina maistą Šveicari
jos ir kitų šalių oro linijoms, pa
rūpina viską, ko reikia, – įran
kius, servetėles ir kt.

Įmonė garsi ir tuo, kad pa
deda žmonėms, dėl psichikos 
problemų atsitraukusiems į gy
venimo nuošalę, susitvardyti ir 
grįžti į darbo rinką. Ar paprasta 
tai padaryti? Žinoma, ne.

Vieną dieną pasijuto 
visiškas ligonis

Peteris ne visada taip noriai 
dirbo, kaip štai dabar, pjausty
damas stipriai kvepiančius ka
lendrų lapelius. Užaugęs Singa
pūre, jis apie 20 metų dirbo kinų 
restoranuose Ciuriche ir jo apy
linkėse. Turėjo įvairių pareigų, 
nesikeitė tik viena – kasdien te
ko dirbti 12 valandų. Trys vai
kai užaugo retai jį matydami, 
nes tėtis namo grįždavo naktį, o 
pabudęs vėl ruošdavosi darban.

Galiausiai Peterį ėmė kan
kinti nemiga, o dienos irgi buvo 
vis beprotiškesnės nuo pervar
gimo, nuolatinės skubos. Vieną 
dieną Peteris suprato: jis nebe
gali net pažiūrėti į restorano 
pusę, juoba į vidų užeiti. Pasi
juto esąs visiškas ligonis, bejė

gis. Niekas neteikė džiaugsmo, 
nerado tokios vietelės, kur bū
tų miela ir įdomu. Nebeįstengė 
bendrauti su žmonėmis. 

„Gydytojas mane nukreipė į 
„Wisli“ fondą. Sakė, kad man ten 
padės. Netikėjau, bet nuėjau nu
rodytu adresu“, – sako vyriškis.

Fondas padeda  
šimtams žmonių

Biulache įsikūręs „Wisli“ 
fondas specializuojasi padė
ti žmonėms, kurie dėl psichi
kos problemų, socialinių įgū
džių praradimo nebegali rasti 
sau vietos gyvenime. Neištie
si jiems rankos – netrukus vi
siškai degraduos ir apsigyvens 
ant suolelio parke ar socialinės 
globos įstaigoje, smuks vis že
myn ir žemyn.

„Wisli“ fondas tokiems žmo
nėms pirmiausia stengiasi rasti 
užsiėmimą, atitinkantį jų būse
ną, poreikius. 2017 metais pa
sirūpinta 684 žmonėmis. Rado 
jiems darbo fondo šefuojamose 
dirbtuvėse, dienos centruose. 
Net jei žmogų susargdino dar
bas, kaip Peterio atveju, vis tiek 
ieškoma ir randama veiklos. Be
je, tokių persidirbusių, sulieps
nojusių ir užgesusių darbo vie
toje, kaip Peteris, jau kreipėsi 
ne viena dešimtis.

Nesiskiria nuo kitų 
darbuotojų

Nuo 2008 metų „Wisli“ fon
das bendradarbiauja su „Gate 
Gourmet“. Geradarių paauko
tas lėšas fondas panaudoja dar
bo vietoms į bėdą patekusiems 
žmonėms sukurti. Sutrikę, liūd-
ni, jie labai iš lėto atgauna gyve
nimo džiaugsmą. Siūlomos pa-
reigos, kurioms nereikia jokių 
išankstinių žinių ar specialaus 
pasirengimo. Dirba, ką gali, bet 
niekuo nesiskiria nuo kitų dar
buotojų, vilki tokiomis pat  uni
formomis.

Markusas Gfeleris, vienas 
„Gate Gourmet“ vadovų, di
džiuojasi, kad nuveikta išties 
nemažai. „Norėjau, kad mūsų 
įmonė būtų socialiai atsakinga, 
ir tai pavyko, – pasakoja Mar
kus. – Kreipėmės į „Wisli“ fon
dą, pasiūlėme bendradarbiauti. 
Radome ten bendraminčių. Su
teikėme vilties šimtams žmo
nių, be mūsų jie būtų prapuolę.“

Anot Mar t ino Bieberio, 
„Wisli“ fondo darbuotojo, dar
bas Ciuricho oro uoste moko 
žmones disciplinos, o atmosfe
ra ten labai lengva, geranoriška, 
tai – irgi labai svarbu. Nepriki
šamai globojami, jie žengia savo 
tikslo link – anksčiau ar vėliau 
toliau keliauti savarankiškai.

Nuostabu, kaip čia rūpina
masi kiekvienu žmogumi. Kai 
Peteris pirmą kartą pateko į 
„Gate Gourmet“, jis valė pipi
rų malūnėlius, rūšiavo nešva
rius įrankius, lankstė servetė
les. Bet tuo metu jis dar nebuvo 
pasiruošęs dirbti didelėje patal
poje, kur zujo daug žmonių. Ne
trukus pasakė globėjams norin
tis padirbėti dviračių remonto 
dirbtuvėje. Ten krapštydama
sis su detalėmis pasijuto daug 
geriau, atsigavo. 

Praėjus kiek laiko pasipra
šė atgal į virtuvę, suprato, kad 
jau sustiprėjo ir galės vėl ben
drauti su žmonėmis. Dabar dir
ba virėju ir savo problemas bai
gia pamiršti. Gamina azijietiš
kus patiekalus. Jis vėl pats kon
troliuoja savo gyvenimą. Įsten
gia dirbti 8 valandas per dieną, 
kas dar neseniai atrodė sunkiai 
įmanoma. „Turiu darbą, algą ir 
pripažinimą. Pagalbos man ne
bereikia. Gydytojas buvo teisus 
žadėdamas, kad „Wisli“ fondas 
man padės“, – sako Peteris. 
Kartais jis pakelia akis ir ste
bi lėktuvus.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

Pakruojo rajono neįgaliųjų rei
kalų komisija aptarė neįgaliųjų 
problemas. Savo bėdomis pa
sidalijo viešosios įstaigos „Re
tenė“ administracija. Daugiau 
nei du dešimtmečius Pakruojy
je veikianti socialinė įmonė už
siimdavo įvairia veikla: gamin
davo metalines šiukšlių dėžes, 
remontuodavo ir pritaikydavo 
naudojimui neįgaliųjų vežimė
lius, taisydavo kompensacinę 
techniką.

Pasirašius sutartį su respub-
likiniu Techninės pagalbos ne
įgaliesiems centru, „Retenės“ 
darbininkai teikė remonto pas
laugas Šiaulių ir Panevėžio ap
skričių neįgaliesiems. Tačiau šie 
metai viešajai įstaigai nesėkmin
gi – nepavyko laimėti konkurso 
dėl neįgaliųjų technikos remon
to. Šiuo metu įmonė ieško bet 
kokio darbo, nes turi darbuoto
jų, yra įsigijusi du autobusiukus, 
kurie pritaikyti vežti neįgaliuo
sius. Turi ir suvirinimo bei teki
nimo įrangos, kuria gali atlikti 
smulkius remonto darbus.

Nemažai diskusijų posėdyje 

kilo ir dėl Pakruojo rajono dia
beto klubo „Vita“ patalpų. Šiuo 
metu klubas savo veiklą vyk
do Pakruojo pirminės sveika
tos priežiūros centro patalpose. 
Pasak klubo narių, seni ir sun
kiai sergantys asmenys negali 
užlipti į antrą aukštą, kur yra 
įsikūręs klubas, todėl jiems tei
kiama informacija, ligoniai mo
komi matuoti gliukozę kraujyje 
pirmo aukšto koridoriuje.

Dėl šios problemos nutarta 
kreiptis į Pakruojo rajono savi
valdybės administracijos Turto 
ir ūkio skyrių. Rajono valdžios 
bus prašoma surasti galimybę 
klubui įsikurti pirmo aukšto 
patalpose.

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Pakruojo Vil
tis“ pirmininkė Nijolė Žiūkienė 
kėlė problemą dėl nuolaidų ne
įgaliesiems mokamuose rengi
niuose. Nuspręsta kreiptis į Kul
tūros, paveldosaugos ir viešųjų 
ryšių skyrių ir UAB „Pakruojo 
parkai“, kuriai priklauso Pak-
ruojo dvaras, dėl nemokamų 
renginių žmonėms su negalia. 

Neįgalieji – apie problemas
Portale www.skrastas.lt paskelbta „Krašto žinių“ informaci-
ja apie Pakruojo neįgaliesiems aktualius rūpesčius. 

Lietuvos paraplegikų asociacijos nariams
2018 m. rugsėjo 8 d. 13 val. Lietuvos paraplegikų asociacijos Landšafto terapijos ir rekreacijos centre  

Monciškėse, Ošupio takas 6A, Palanga, šaukiamas Lietuvos paraplegikų asociacijos (toliau – LPA)  
visuotinis Susirinkimas, kurio darbotvarkėje:

   1. ataskaitų pristatymas;
   2. kolegialaus valdymo organo – valdybos vieno nario rinkimai;
   3. kiti klausimai.

Pagal LPA įstatus kiekvienas narys Susirinkime gali dalyvauti ir balsuoti pats arba deleguoti savo balsą 
(jeigu jis nedeleguotas) kitam LPA nariui.

Išankstinė registracija tel. nr. 8 687 34194 arba el. paštu info@lpa.lt

Atvykusių dalyvių registracijos pradžia 2018 m. rugsėjo 8 d. 10 val. 

lietuvos paraplegikų asociacijos prezidentas
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Spalvos, kuriomis nušvinta žodžiai

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.



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“. 

Gimtinei
Liepos žiedeliu, 
Rūtų šakele
Pražydėk.
Protėvių keliu, 
Atmintim gilia
Prakalbėk.
Vyturio daina, 
Gegužės balsu
Atskubėk.
Amžinai pilna
Nuostabių balsų
Netylėk.
Duonos riekele, 
Gėlu šaltiniu
Pamaitink.
Ašara sūria
Iš vargo šulinių 
Nekankink.
Genovaitė ŽUKAUSKAiTė

Kėdainiai

Sodžius
Nuo miesto šurmulio 

pavargęs,
Grįžtu gimtinėn aš savon.
Čia obelys baltai pražydę
Sutinka ištiestom šakom.

Čia mano siela atsigauna.
Ramybę surandu širdies.
Braidau po sodrią sodo žolę, 
Čia aš išbūsiu lig nakties.

O mielas gimtas mano 
 sodžiau.

Tavęs pamiršt aš negaliu.
Kai mano sielai būna liūdna,
Ramybę tavyje randu.

Kazimieras DANiŪNAS
Kėdainiai

Lietuvos aklųjų bibliotekos al
manachas „Žodžio spalvos“ 

leidžiamas kas penkerius metus 
nuo 2002-ųjų, taigi nenuostabu, 
kad jis būna labai laukiamas, o 
29 autoriams, kurių tekstai buvo 
atrinkti šį kartą ‒ svarbus įvy
kis gyvenime, nors nemažai jų ir 
po kelias savo knygas yra išlei
dę. Tai ‒ tartum kita galimybė 
susitikti su bendraminčiais per 
kūrybą, o kas dvejus metus ren
giamoje kūrybinėje stovykloje ‒ 
ir gyvai padiskutuoti. 

Almanachas sudarytas iš 
dviejų dalių: pirmojoje spausdi
nami 22 kūrėjų eilėraščiai, antro
joje ‒ 7 autorių prozos kūriniai. 
Pavardės sudėliotos pagal abėcė
lę: lengviausia išeitis, kai nežinia, 
kokią kitą sistemą jiems parinkti. 
O tas pats autorius gali parašyti 
ir šmaikštų, ir rimtą kūrinėlį. Čia 
tiktų pacituoti Valentiną Čyžą:

Per posmą mąslų, šmaikštų,
Kurs, regis, mus išreikštų,
Per vingrų detektyvą,
Kaip ungurys tas, gyvą,
Per sagą, epopėją
Į šiandieną atėję... 

Eilėraštis skirtas garsinės 
knygos jubiliejui, bet jis univer
salesnis, parodantis santykį su 
kūryba apskritai. Ir dar ‒ šį kar
tą man norisi pasinaudoti proga 
ir pasidalyti asmeniniais atradi
mais. Jau nemažai metų skaitau 
ir vertinu įvairių autorių kūry
bą ir matau, kaip skiriasi vadi
namųjų „profesionalių rašytojų“ 
ir tų žmonių, kurie kalba „mėgė
jiškai“, bet iš širdies, kūryba. Li
teratūros kritikai „mėgėjus“ mo
ko: ieškokit savito žodžio, sten
kitės nevartoti klišių, apiben
drinimų, tokių kaip „iš skaus
mo plyšta širdis“, „ilgiuosi pra
bėgusios jaunystės“, „šerkšnu 
nubalo smilkiniai“... ieškokit! Ir 
tie autoriai sutrinka: ko dar ieš
koti, jei taip gražiai pasakėme? 
Nuliūsta neįvertinti. „Čia sudėti 

visi mūsų jausmai, visi išgyve
nimai...“ O tu skaitai vieną, tre
čią dešimtą tekstą ir jau nebe
žinai, kurio autoriaus, nes visi 
jie vienodai skamba, visi... vie
nodai gražūs savo nuoširdumu. 
Staiga supranti, kad negali tai
kyti jiems tų vertinimo kriteri
jų, kurie galioja profesionalams, 
kad ir „Žodžio spalvose“ publi
kuotai Alvydo Valentos kūrybai. 
Jis ‒ avangardistas, kviečiantis 
į kasdienybę ir pasaulį pažvelg
ti kitaip, kaip tik jis vienas geba:

Stoglangių akys sugauna 
besileidžiančią saulę

ir pažeria jos dekadentiškus 
spindulius

po tuščią, garsiai aidinčią ‒
ne, ne pilies menę ‒
tik atostogaujančios mokyklos 

sporto salę.
Lyg kilmingas belaisvis,
po naujo nesėkmingo sąmokslo
susigrąžinti turėtą ar tik 

įsivaizduotą valdžią
gyvenimui
godžiai treniruoju savo 

senstantį kūną ‒

Ir štai visiškai kitoks žvilgs
nis į saulėlydį ‒ Zitos Sabulienės:

Ežere nuskęsta mažas spindulėlis
Ir labanakt taria saulė už kalnų.
Nendrės tyliai kužda 

aplankytos vėjo,
Tarsi pakeleivio, skubančio 

krantu.

A. Valenta toks vienintelis, o 
štai į Z. Sabulienės eilėraštį pa
našių tekstų rastume ir šiame 
rinkinyje, ir knygose, kurias daž
nai savo lėšomis leidžia autoriai 
mėgėjai. Literatūros specialistų 
akimis, dėmesio vertas būtų tik 
A. Valenta, nes jis rašo savitai, o 
tai jiems yra esminis vertės kri
terijus. O jeigu tiesiog nemestu
me „į vieną katilą“ tų moderniųjų 
avangardistų ir tradicijos saugo
tojų? Tų, kurie nieko nauja tarsi 
nepasako, yra panašūs vienas į 

kitą, bet rimuoja sklandžiai, dai
ningai, o jų paprasti, nuoširdūs 
žodžiai paliečia artimojo, drau
go ar gretimos sodybos kaimy
no širdį? Pavyzdžiui, tokie, kaip 
Aušrinės Audickės: Kai žvaigžde-
lė nerami virpės, / aš paprašysiu 
tada: / Nemindyk mano širdies, / 
Nes ji dar gyva. Ilgesingai elegiš
ko Algimanto Katiliaus: Tegu tos 
naktys ir naktim palieka, / Tegu 
tik aušros dovanos žaras, / Mei-
lės ugnies neatiduosiu niekam ‒ / 
Kiekvieną rytą ji naujai vis degs... 
Ar žmogiškosios prigimties sil
pnumo klausimus keliančios 
Lionginos Bučelytės: Sodriu lie-
tum sekundės byra ‒ / Lašai me-
džiojamos garbės, / Žyny sena-
sis, tavo lyra / Tiesa ar krištolu 
skambės? Juk po saule turi užtek
ti vietos visiems, ir jeigu ką nors 
kuriate ‒ jau yra gerai. Tik apsi
dairykite, kiek žmonių gyvena 
ramiai sau ir nejaučia jokio po
reikio savo išgyvenimų užrašyti 
(gal jie piešia ar melodijas kuria, 
ir tai yra jų saviraiškos būdas), 
bet jei jums norisi ‒ nestabdy
kite savęs, nes kiekvienas teks
tas gali rasti savo skaitytojų čia 
ir dabar, o avangardistai teve
da literatūros procesus į priekį. 
Jums ‒ sava misija, jiems ‒ sava.

Dar šiek tiek ‒ apie almana
cho prozininkus. Stasio Babono 
„Meilės šešėlis“ ‒ dramatiška 
Osvaldo gyvenimo istorija. Pa
sakojimas pradedamas smagiu 
senų bičiulių pasisėdėjimu ba
re, šmaikščiais dialogais tarp jų 
ir padavėjos. Tačiau palengva 
skaitytojui atveriama skaus
minga Osvaldo praeitis, verta 
detektyvų meistro plunksnos. 
Kadaise, sąmonei aptemus, nu
žudęs mylimąją Nijolę, jis ilgus 
metus praleidžia kalėjime, o iš jo 
išėjęs negali patikėti, kad Nijolės 
nebėra, ieško jos kiekvienoje su
tiktoje moteryje, kol galiausiai 
praeities šešėlis jį vis dėlto pa
siveja: tai Gabija, Nijolės duktė. 

Vincas Baublys siūlo kele
tą vaizdelių iš sovietų armijos, 

priklausančių didesnės apim
ties novelių romanui „Arminai“. 
Įvardija juos „rimti juokeliai“. 
Štai „Kiaulių maudynėse“ Staty
bininkų dienos proga užsigeidę 
šašlykų, kareivėliai puola kiau
lių maudyti: nuveža ir išmeta jas 
į ežerą, kad pačios nusipraus
tų, o šios net pasispardydamos 
skuodžia į krantą ir neria į ša
bakštynus... Liūdnesnis, sovietų 
armijos žiaurumus menantis ‒ 
„Dviračiai“. Apie „juokais“ tarp 
miegančiojo kojų pirštų kišamus 
vatos gniutulėlius, kuriuos pa
degus šis prabunda ir ima spar
dytis tarsi dviratį mintų. Po to
kios „pramogos“ tarpupirščiuo
se dažnai likdavo pūslėtos nu
degimo žaizdos... Sovietmečio 
nacionalizaciją mena Liongino 
Ragėno apsakymas „Širmės Jo
nas“. Kolūkių kūrimosi metas, 
žmonės verčiami atiduoti gy
vulius, skaudu su jais atsisvei
kinti, nelyg šeimos narius išduo
tų. Jonas Zablockis irgi gręžia
si į praeitį: jo apsakymas „Mo
kytoja“, prasidėjęs nuo nekalto 
paaugliško įsimylėjimo, iš tiesų 
nuveda į neramius pokario me
tus, partizanų ir stribų konflik
tą, kurio epicentre atsiduria pa
auglys pasakotojas.  

Moterys kūrėjos šį kartą ima
si lyrinės prozos. Vilija Dumb-
liauskienė ekologinėje apybrai
žoje „Zuikių takais“ kviečia pa
klajoti po savo gimtinės mišką, 
pasidžiaugti jo turtais, vardija 
augalų pavadinimus: čia ‒ rau
gerškis, čia ‒ pakalnutės, čia ‒ 
žvynabudė... Panašios tematikos 

Elenos Suchockienės vaizdeliai. 
„Saulėlydis“ ‒ impresija apie ja
vų laukais, aukštų beržų viršū
nėmis nusitiesiantį auksinį sau
lės kelią, kai diena jau ruošiasi 
pasimatymui su naktimi. Ir „Pa
vasaris“ ‒ toks personifikuotas, 
tarsi išdykęs jaunuolis, veliantis 
beržų šakas. Dar ‒ „Paveikslas“, 
„Auka dievams“ ‒ ir juose matyti 
autorės pastanga perteikti aki
mirkos žavesį, įžvelgti stebuklą 
kasdienybėje. Irena Žurumskie
nė seka vaikystės pasaką „Ver
kianti gėlė“. Gal taip buvo, o gal 
ne, bet vieną vasaros rytą susi
ruošusi rinkti žemuogių mergai
tė po laukinio serbento šakomis 
pamato ratu susėdusius nykštu
kus ‒ jie liūdi dėl nuskintų gėlių... 

Taip, sudėlioti iš prisimini
mų fragmentų ar sugebėjimo 
džiaugtis trapia kasdienybės 
akimirka, ir gimsta tekstai, nu
dažantys žodžius įvairiausiomis 
spalvomis, kad galiausiai sugul
tų į almanachą. Penkeri metai 
laukimo, ir jis pasirodė. O koks 
bus dar po penkerių?..   

Nijolė KViETKAUSKė

Laiko atkarpos
Basa vaikystė nušuoliavo
Su žemuogėlių vėriniais,
Su tviskančiais rasų karoliais
Ir strazdanėlių trupiniais.

Jaunystė kaip javai bangavo,
Skrido žiedlapiais lengvais.
Juoko varpeliais tilindžiavo
Gimtojo kaimo vakarais.

Brandumo metas vis nerimo,
Ieškodamas naujų kelių.
Skubėjo tiesiai per arimus,
Nesakė niekam, kad sunku.

Sugaut panūdo laimės paukštę
Dėl jos plunksnų užburtų.
Paversti jas patirties lobiu,
Palikt jį ateičiai vaikų.

Danutė MAKEliENė
Kėdainiai

Dovanojau paveikslą...
Ne! Ne paveikslą –
Dalį širdies aš dovanojau tau, 

drauguži,
Kad į jį žvelgtų tavo akys ir 

tūkstančiai kitų,
Kad jos pajustų mano meilę, čia 

sudėtą, 
Kuria lyg aukuras negęstantis 

degu.

Kokia bekraštė džiaugsmo jūra 
išsilieja,

Kai į rankas imu paletę ir dažus!
Kai tapau drobėje vaizdus, 

kažkur regėtus,
Ilgai juos savo sieloj tarsi gėlę 

auginu.

Mikalina VyšNiAUSKiENė
Kėdainiai
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