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Šiemet 25-erių metų 
sukaktį mininti Lietu-
vos specialiosios kūry-
bos draugija „Guboja“  
(LSKD) įvairias negalias 
turinčius žmones pakvie-
tė į šventę – „Būkime kar-
tu!“ Pasisvečiavęs Uteno-
je ir Klaipėdoje, rengi-
nys pabaigtuves atšven-
tė Jurbarke, čia vykusio-
je miesto šventėje. 

Tolerancijos link

Uteniškis tautodailinin-
kas Genadijus Kamins-
kas – kantrus ir sumanus 
vytelių pynėjas. Jau porą 
dešimtmečių jo rankose 
karklų stiebeliai virsta 
dailiais krepšiais, salonų 
vitrinas puošiančiomis 
dekoracijomis, netgi ori-
ginaliais baldais. Ne tik 
po Lietuvą, bet ir svečias 
šalis pasklidę Genadijaus 
darbai alsuoja tėviškės 
nostalgija, primindami, 
koks įvairus ir turtingas 
tautos paveldo lobynas. 

Tautos paveldo 
aruodas

Šventė „Būkime kartu“  
įsiliejo į Jurbarko krašto dienas

Ne vienerius metus 
puoselėta svajonė

LSKD „Guboja“ vadovė Vik-
torija Vitaitė sako, kad svajo-

nę rengti geras emocijas sklei-
džiančias, įkvepiančias šventes 
ne tik sostinėje, bet ir regionuo-
se puoselėjo ne vienerius metus. 
Idėją įgyvendinti pavyko per-
nai – „Būkime kartu“ šurmulia-
vo Ukmergėje, Marijampolėje ir 
Telšiuose. Šiemet renginiai vyko 
Utenoje, Klaipėdoje ir Jurbarke. 

„Respublikinė neįgaliųjų 
šventė „Tau, Vilniau!“ gyvuoja 
jau daugiau nei dešimtmetį. Ji į 
sostinę sukviečia daugybę įvai-
rias negalias turinčių žmonių. 
Tačiau į Vilnių atvykti gali ne vi-
si. Norėjosi, kad ir regionuose 
neįgalieji išeitų į žmones, paben-
drautų. Neatsitiktinai „Būkime 
kartu“ vyksta per miesto rengi-
nius, kur mūsiškiai meistrai, šo-
kėjai, dainininkai pasirodo kar-
tu su tautodailininkais, profesio-

naliais meno kolektyvais. Neįga-
liesiems ne visada drąsu išeiti iš 
savo bendruomenių, centrų, kur 
jie jaučiasi saugūs. Esame nedi-
delė valstybė, kurioje kiekvienas 
žmogus svarbus, todėl turime 
bendrauti, pažinti vieni kitus“, – 
kalba V. Vitaitė. 

Į Jurbarko dvaro parke vyku-
sią miesto šventę neįgalieji atvy-
ko iš įvairių Lietuvos miestų. Mu-
gėje buvo galima įsigyti jų sukur-
tų darbų, o scenoje koncertavo 
neįgaliųjų kolektyvai, grojo kai-
mo kapelos, sukosi šokėjų poros. 

„Puiku, kad šventė vyko to-
kioje gražioje vietoje, kad gam-
ta mums dovanojo puikų orą. Tai 
suteikė visiems dar daugiau ge-
rų emocijų. Esame labai dėkin-
gi rėmėjams – Jurbarko miesto 

Tautodailininko rankose – naujas karklo gyvenimas
Į vytelių pasaulį atvedė 

negalia 
Pamenate, yra tokia patarlė: 

„Žmogus planuoja, o Dievas juo-
kiasi.“ Ją prisimename tada, kai 
ištinka nesėkmė ar netikėtai ap-
virsta visas gyvenimas. Šis posa-
kis tapo ir G. Kaminsko gyveni-
mo palydovu.

Du kursus tuometinėje Lie-
tuvos žemės ūkio akademijoje 
Genadijus buvo baigęs, kai kely-
je pateko į lemtingą avariją. Ke-
leivio vietoje sėdėjęs vaikinas 
iškrito per langą, patyrė sunkią 
galvos traumą. Gyvenimas su-
stojo. Teko visko mokytis iš nau-
jo. Vyriškis neslepia – su pasikei-
tusia situacija susitaikyti nebu-
vo lengva: ką tik viską galėjai, o 
dabar vėl visko reikia mokytis iš 

Tautodailininko Genadijaus Kaminsko dirbiniais galėjo pasigrožėti iš visos Lietuvos į Talačkonius atvykę neįgalieji. 

Kaune, Nemuno saloje, su-
rengtas „Laisvės piknikas“ buvo 
skirtas diskusijoms apie Lietu-
vos ateitį. Aktualiausios jos pro-
blemos – emigracija, švietimas, 
sveikatos, socialinė apsauga, de-
mografija – buvo aptariamos vi-
suomenei diskutuojant su spren-
dimus priimančiais valdžios at-
stovais, siūlant drąsias idėjas, 
raginant keisti pasenusį požiūrį.

Į diskusijas įsitraukė ir dau-
giau nei pusšimtis visuomeni-
nių organizacijų. Lietuvos ne-į- 
galiųjų forumas sukvietė įvai-
rioms negalioms atstovaujan-
čias asociacijas: Lietuvos neįga-
liųjų draugiją, Kurčiųjų draugi-
ją, Aklųjų ir silpnaregių sąjungą, 
asociaciją „Gyvastis“ ir kt. Prie 
jų palapinių besibūriuojantys 
festivalio dalyviai galėjo išvys-
ti, kaip gestų kalba bendrauja 

„Laisvės piknike“ – 
ir negalios pažinimo 

pamokos

negirdintys žmonės, patys pa-
bandyti judesiais perteikti vie-
ną ar kitą frazę, Brailio mašinė-
lės spausdinamais iškiliais taš-
kais paversti savo vardą ar pa-
vardę, atsisėsti į neįgaliojo veži-
mėlį, pamėginti juo pavažiuoti, 
įveikti nors ir nedidelę kliūtį. 
Neįgaliųjų organizacijos įsitiki-
nusios, kad tik geriau pažinda-
ma negalią, daugiau apie ją žino-
dama, visuomenė atsikratys sti-
gmų, pakeis savo požiūrį.

„Laisvės pikniko“ iniciato-
riaus Andriaus Tapino teigimu, 
Lietuvoje nėra pirmarūšių ar ant- 
rarūšių žmonių. Kiekvienas turi-
me teisę kovoti už geresnę atei-
tį, už Lietuvą, kurioje būtų gera 
gyventi visiems, taip pat ir neį-
galiesiems.  

„Bičiulystės“ inf.
Lietuvos neįgaliųjų forumo archyvo nuotr.Marijampolės sav. neįgaliųjų draugijos folkloro ansamblis „Gija“ į Jurbarką atvežė skambių dainų pynę.
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Šeduva:

Biržai:

 �  „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Irmina Beneše-
vičiūtė papasakojo apie 
širdies šilumą ir gėrį sklei-
džiančias gražių jubilie-
jų sulaukusias Neįgaliųjų 
draugijos nares. 

Ilgas gyvenimas – liki-
mo dovana. Taip būtų gali-
ma pasakyti apie Šeduvos 
m. neįgaliųjų draugijos 
narę Stanislavą Rimšienę, 
atšventusią 95 metų jubi-
liejų. Visi mes ją vadina-
me močiute. Ta proga su 
sūnaus šeima gyvenančią 
senolę pasveikino Neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Romualda Pranskietie-
nė ir jos pavaduotoja Jur-
gita Ziabkinienė. 

Gražaus jubiliejaus su-
laukusi senolė visus su-
žavėjo savo gyvybingu-
mu. Entuziastinga ir op-
timistiška sukaktuvinin-
kė džiaugiasi, kad gyve-
no prasmingai: beveik 

 � Biržų rajono neįgalių-
jų draugijos literatų klubo 
„Svajokliai“ vadovas Egidi-
jus Saldys su „Bičiulystės“ 
skaitytojais redakcijai at-
siųstame laiške pasidalijo 
įspūdžiais iš čia rengiamos 
tradicinės poezijos šventės. 

Paskutinėmis vasariš-
komis dienomis Radvi-
lų pilyje vyko jautrių šir-
džių, šiltų jausmų, lyriškų 
eilių ir skambių dainų ku-
pina šventė, kurią suren-
gė Biržų rajono neįgaliųjų 
draugijos literatų klubas 
„Svajokliai“. Šiemet ją pa-
vadinome „Į rudenį varte-
liai atkelti“.

Pasitikti rudens ir pa-
sidalyti savo mintimis at-
vyko literatai iš Pasvalio, 
Panevėžio, Radviliškio, 
Anykščių, Skapiškio (Ku-
piškio r.), Rokiškio, Biržų. 
Pirmą kartą pas mus sve-
čiavosi Plungės literatų 
klubo „Vingiorykštė“ narės. 
Sveikinimo žodį susirinku-
siesiems tarė Biržų rajono 
savivaldybės meras Valde-
maras Valkiūnas ir Seimo 
nario V. Rinkevičiaus padė-
jėja Stasė Eitavičienė.

Skambiomis dainomis 
džiugino Pasvalio kultūros 
centro Raubonių skyriaus 

Pasveikino jubiliates 

Pakvietė poezijos šventė  
„Į rudenį varteliai atkelti“

50 metų ligoninėje dirbo 
slaugytoja, rūpinosi šei-
ma, užaugino sūnų. Pui-
kiai nusiteikusi močiutė 
vis dar džiugina savo šyp-
sena. Nepaisant garbaus 
amžiaus ar negalavimų, 
jos širdis pilna gėrio ir 
grožio troškimo. Senolė 
dar gana guvi, sveikata ne-
siskundžia, sako rimtų li-
gų nė neturėjusi.

Draugijos pirminin-
kės R. Pranskietienės žo-
džiais, turime mokytis 
iš žilo plauko sulauku-
sių žmonių, kurie dalija-
si savo gyvenimiškomis 
pamokomis, išmintimi ir 
patirtimi. 

Kita jubiliatė – 55-erių 
sulaukusi literatė, minia-
tiūrų autorė Aušra Ver-
bliudavičiūtė. Atėję pa-
sveikinti radome ją skai-
tančią J. Ivingo knygą „Pa-
saulis pagal Garpą“. Aušra 
labai mėgsta knygas. Skai-

saviveiklininkai, vadovau-
jami Lidijos Zagorskienės. 
Žemaitiška tarme savo kū-
rybą pristačiusios „Vingio-
rykštės“ literatės perda-
vė ir Plungės mero svei-
kinimus.

Šventės dalyviai atsive-
žė savo išleistų knygų, ku-
riomis dalijosi su gerbė-
jais, knygų draugais.

Pirmą kartą Biržuose 
viešėjo savo eilėms muzi-
ką sukūręs ir jas pavertęs 
dainomis Antanas Stugys 
iš Radviliškio. Jautrūs ir ly-
riški posmai ne vienam su-

tydama kartu su knygų 
herojais ji keliauja po pa-
saulį, plečia akiratį. A. Ver-
bliudavičiūtė yra išleidu-
si miniatiūrų knygą „Vėjo 
lopšinė“. Pasak jos pačios, 
yra parašiusi gal 100 mi-
niatiūrų apie gamtą, žmo-
gų, gėrį. 

Draugijos pirminin-
kė didžiuojasi, kad mūsų 
Aušrytė dvasiškai labai 

virpino širdį. A. Stugys yra 
išleidęs savo kūrybos kny-
gučių, bet poezijos šven-
tėse retai dalyvaudavo. Ju-
dėjimo negalią turinčiam 
literatui, jausmingomis ei-
lėmis džiuginančiam susi-
rinkusiuosius, į poezijos 
šventes patekti iškyla kliū-
čių. Tačiau Biržuose tokie 
literatai ypač laukiami.

Pirmą kartą biržie-
čiams lyriškų eilių pateikė 
ir jaunas literatas Andrius 
Mickevičius. Radvilų pily-
je neišdrįsusiam savo ei-
lių skaityti, antrojoje šven-

stiprus žmogus, savo kū-
ryba skleidžia šilumą ir 
meilę. Ji keičia visuome-
nės požiūrį į neįgalųjį, yra 
mūsų visų mokytoja, ug-
danti jautrumą, empati-
ją, padedanti mums išlikti 
doriems žmonėms.

Jubiliatėms linkėta 
sveikatos, artimųjų mei-
lės ir daug gražių dienų 
ateityje.

tės dalyje, kuri vyko Biržų 
rajono Socialinių paslau-
gų centro patalpose, į pa-
galbą atskubėjo literatė iš 
Plungės. Ji raiškiai ir jaus-
mingai perteikė Andriaus 
atviraširdiškai jautrius ir 
lyriškus posmus.

Savo naujomis daino-
mis ir eilėmis džiugino 
pasvalietis Pranas Pliuš-
ka. Humoristiniais kūri-
nėliais garsėjantis Pranas 
„Svajoklių“ poezijos šven-
tėse svečiuojasi jau ne pir-
mą kartą. 

Savo kūrybą skaitė ir 
„Svajoklių“ klubo nariai, 
priklausantys ir rajono 
literatų klubui „Versmė“. 
Literatai labai pasigedo 
nuolatinės šventės daly-
vės Zinaidos Jurėnienės 
linksmų pašmaikštavimų. 
Šiemet ji perdavė tik šiltus 
linkėjimus.

Esame dėkingi moky-
tojai Vladai Balbierienei 
už didžiulę pagalbą ruo-
šiant ir pravedant ren-
ginį, klubo tarybos na-
riams, „Svajoklių“ klubo 
nariams, pagelbėjusiems 
organizuojant šventę, pa-
nevėžietei Daivai Paliony-
tei-Batavičienei – už šven-
tės emblemas bei rudeni-
nes puokštes. Dėkojame 
ir šventės dalyvius priė-
musios J. Bielinio viešo-
sios bibliotekos (Radvi-
lų pilies) direktorei V. Vo-
rienei bei Socialinių pas-
laugų centro direktoriui 
E. Šernui.

Dar viena prasminga 
šventė, atnešusi tiek daug 
gražių ir šiltų įspūdžių, pa-
liks prisiminimuose ir šir-
dyse tų žmonių, kuriems 
likimas suteikė nemažai 
išbandymų.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Romualda Pranskietienė (vidu-
ryje) ir jos pavaduotoja Jurgita Ziabkinienė (kairėje) atvyko pa-
sveikinti gražią sukaktį švenčiančios Aušros Verbliudavičiūtės.

Apie tai,
kas

jaudina

Medžiai suvienijo 
žmones 

Turbūt nėra mūsų literatūroje gražesnio žodinio 
paminklo medžiui už V. Krėvės-Mickevičiaus apysaką 
,,Skerdžius“. Senolis Lapinas tikėjo gamtos galia, joje 
slypinčiomis dievybėmis. Jo prisirišimas prie kaimy-
no Grainiaus liepos, savęs sutapatinimas su medžio gy-
vybinėmis galiomis – ne pasaka. ,,Numirė jisai kaip pa-
kirsta liepa“,  – primindamas viso kaimo gyventojams, 
kad žmogus – gamtos dalelė. 

Senolio Lapino pasaulėjautos spinduliai pasiekia ir 
šiandieninį žmogų. Medžių ar jų masyvų naikinimą dalis 
lietuvių supranta kaip barbarišką veiksmą. Kova dėl pa-
vienių medžių ateities šiandien įgyja pagreitį. Šis judėji-
mas būdingas ne tik Kauno gyventojams. Neseniai dėl ke-
lių kaštonų aštrios diskusijos vyko Telšiuose. Miesto sen-
buviai atsiminė, kad tuos kaštonus pasodino vienas iški-
liausių Lietuvos mąstytojų Vydūnas (Vilhelmas Storosta, 
1868–1953). Miesto valdžiai nutarus kaštonus nupjauti, 
Vydūno draugijos nariai, Telšių gyventojai, išreiškė savo 
protestą. Liūdniausia šioje istorijoje tai, kad darbai buvo 
pradėti po to, kai Žemaičių kultūros draugijos pirminin-
kas A. Dacius gavo iš Telšių mero raštišką patvirtinimą, 
kad kaštonai nebus išpjauti... 

Labai nepagarbiai su medžiais ,,susidorojo“ Šiluvos 
miesto valdžia ir katalikų bažnyčios administracija – bu-
vo iškirsti visi prieš bažnyčią augę medžiai. Dabar pliko-
je aikštėje maldininkai alpsta saulės spinduliuose. Deja, 
tuomet gyventojams medžių apginti nepavyko. 

Prieš kelerius metus nupjautas ir Vilniaus universi-
teto Sarbievijaus kiemelyje prie fontano augęs filologų 
berželis. Sunku suskaičiuoti šio universiteto absolventų 
laidas, atsisveikinimui ,,pozavusias“ prie šio svyruonėlio. 
Dabar į kovą stojo Kauno inteligentai. Ne tik pjaunami 
medžiai, bet ir griaunami senoviniai pastatai ar ardomi 
parkai ,,atima“ iš žmonių praeitį, o su ja – ir malonius at-
siminimus. Šis jausmas filosofijoje vadinamas filotopija. 

Medžiai, pastatai pasensta ir ne visuomet juos galima 
išsaugoti. Kartais jie tampa pavojingi net žmonių gyvybei. 
Statant namelius Landšafto terapijos ir rekreacijos cen-
tre Monciškėse taip pat buvo stengiamasi išsaugoti kuo 
daugiau pušų. Bet čia buvo saugotinos ne tik pušys. Sta-
tybų vietoje plytėjo pievos, kuriose augo endeminiai au-
galai: viksvos, pajūrinė zunda, guboja. Didžioji dalis tų na-
tūralių pievelių ne iš blogos valios buvo sunaikinta. Prio-
ritetas buvo neįgalūs žmonės, tad nebuvo iš ko rinktis. 

Deja, pastačius kompleksą, iškilo mašinų statymo 
problema. Automobiliai „apgulė“ likusių pievų pakraš-
čius. Vėl iš gamtos buvo ,,pavogti“ unikalūs ploteliai. Ži-
noma, skaudu į tai žiūrėti, bet kas gali pasiūlyti ir gam-
tą, ir žmones tenkinantį receptą? Tiesa, prie pat takelių 
buvo išsaugotos pušys. Tačiau šiandien jų šaknys kelia 
aukštyn trinkeles ir jau kelia pavojų važiuojantiems neį-
galiojo vežimėliais. 

Miestai be senovinių pastatų, šimtamečių medžių 
ar istorinių paminklų praranda savo tikrąjį veidą. Gali-
me pasidžiaugti, kad Lietuva, palyginti su Vakarų Euro-
pos miestais, iš paukščio skrydžio atrodo dar labai žalia. 
Mūsų krašte augalijai palankios klimato sąlygos. Tačiau 
ne mažiau svarbus ir mūsų žmonių santykis su gamta. 
Dar netolimoje praeityje lietuvių vienkiemius iš visų ke-
turių pusių supo eglių, pušų, liepų alėjos. Tremtis, me-
lioracija dirbtinai atskyrė žmones nuo jų gimtų vietų ir 
paliko neužgyjančias žaizdas sieloje. Dabar suprantame, 
kad melioracija dažnai buvo tik priedanga politinėms 
gairėms įgyvendinti. Pagrindinis tikslas tuomet Lietu-
voje buvo sunaikinti vienkiemius, kuriuose vyko gimi-
nių susirinkimai, šventės, buvo puoselėjamos tradicijos, 
gyvavo protėvių dvasia. Dirbtinai į gyvenvietes sugrūsti 
žmonės prarado savo savastį. Užaugo kelios kartos, kol 
į gyvenvietes sugrįžo (o kai kur ir nesugrįžo) protėvių 
kultūra, kurios kertinis akmuo – tausojantis santykis su 
gamta. Tad norisi palinkėti mums visiems išsirinkti to-
kius miestų bei apylinkių vadovus, kurie nesavavaliautų 
savo administruojamose teritorijose, o jautriau įsiklau-
sytų ir į mūsų, piliečių, nuomonę.

Poezijos šventės vedėjai.

Į poezijos šventę suvažiavo didelis būrys kūrėjų. Skaidriaus Dambrausko nuotr.
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Rietavas:

Vilkaviškis: 

 � Linos Laurinaitienės „Bi-
čiulystei“ atsiųstame laiškelyje – 
įspūdžiai iš įdomios pažintinės 
kelionės. 

Būrelis Rietavo savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos narių 
buvome išvykę ilgai laukton ke-
lionėn į Anykščius. Mus čia pa-
sitiko turizmo ir informacijos 
centro gidė. Aplankėme Anta-
no Baranausko klėtelę. Pažiū-
rėjome šios klėtelės pastatymo 
90-mečiui sukurtą filmuką, pa-
sakojantį apie A. Baranausko 
gyvenimą. 

Apžiūrėjome Apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčią. 79 metrų 
šventovė – aukščiausia Lietuvo-
je. Užlipome į bažnyčios bokšto 
aikštelę. Iš jos atsiveria nuos-
tabi Anykščių apylinkių pano-
rama. 

Aplankėme Arklio muziejų. 
Čia pristatomi įvairūs amatai: 

darbuojasi audėja, keramikė, 
duonos kepėja, kalvis, medžio 
drožėjas. Buvome ir Jono Biliū-
no sodyboje-muziejuje. 

Galiausiai patraukėme į me-
džių lajų taką. Pasižvalgėme po 
A. Baranausko aprašytą Anykš-
čių šilelį. Gidė papasakojo la-
jų tako atsiradimo istoriją. Jis – 
pirmas toks Rytų Europoje. Pas-
kui pakilome į 34 metrų aukš-
tyje įrengtą apžvalgos aikštelę. 
Aplankėme antrą pagal dydį Lie-
tuvos riedulį – Puntuko akmenį. 

Užsukome ir arbatinę „Ar-
batos magija“. Vaistažolių gu-
ru Ramūnas papasakojo apie 
Anykščių krašte augančias gy-
domąsias žoleles. Ragavome 
įvairių žolelių mišinių arbatos, 
gilių kavos. 

Vakarop, nors ir pavargę, bet 
kupini įspūdžių, gerai nusiteikę 
grįžome namo.

 � „Bičiulystei“ atsiųstame laiš-
kelyje Daivas Mickevičius parašė 
apie vilkaviškiečių išvyką į Nidą.

Nors vasara jau baigiasi, Vil-
kaviškio rajono neįgaliųjų drau-
gijos narių kelionės tęsiasi. 

Nemažai neįgaliųjų vasarą il-
sėjosi Šventojoje, o rugpjūtį pir-
mininkė Albina Laimantavičie-
nė 15 draugijos narių suorgani-
zavo poilsį Nidoje. Jūra pasitiko 
rūsti. Maudytis nebuvo galima, 
bet saulės voniomis mėgavomės 
iki valiai. 

Aplankėme ant Parnidžio ko-
pos įrengtą saulės laikrodį. Mus 

apkerėjo Nidos gamta. 
Dalis poilsiautojų plaukė lai-

vu į Mingės kaimą, Ventės ragą. 
Grįžę pasidalijo patirtais įspū-
džiais. 

5 paros prabėgo nepastebi-
mai. Pailsėję, įdegę išsiruošėme 
į namus. Juodkrantėje dar pasi-
grožėjome Raganų kalnu, Klai-
pėdos jūrų muziejuje – delfinų 
pasirodymu. 

Už kelionę esame dėkingi Ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkei A. 
Laimantavičienei, kiekvieną die-
ną prie jūros mus vežiojusiam 
vairuotojui Vytautui Klimavičiui. 

Turininga kelionė į Anykščius 

Pakerėjo Nidos gamta

Nidos kopos paliko neišdildomų įspūdžių. 

savivaldybei, Neįgaliųjų reika-
lų departamentui, Klaipėdos 
apskrities gestų kalbos vertėjų 
centrui bei kitiems už suteiktą 
įvairiapusę paramą, pagalbą. Be 
jų šventę surengti nebūtų pavy-
kę“, – teigia „Gubojos“ vadovė. 

Neįgaliųjų organizacijos – 
iš visos Lietuvos

Šventėje galėjai sutikti įvai-
rias – judėjimo, regos, intelek-
to, psichikos – negalias turinčių 
žmonių. Visi jie turėjo ką paro-
dyti, dauguma atvežė į rengi-
nį ne tik savo darbelius, bet ir 
šventinius pasirodymus. 

Šventės šeimininkų – Jur-
barko rajono neįgaliųjų drau-
gijos – vadovė Vida Pieniutienė 
pasidžiaugė miesto vadovų sve-
tingumu, gražia renginio vieta. 
„Puiku, kad neįgalieji su savo 
kūryba nenugrūsti kažkur į už-
kampį, esame kartu su visais. 
Tokie renginiai ypač reikalin-
gi“, – sako V. Pieniutienė. 

Vadovė vieną po kito rodė 
draugijos narių darbelius. At-
rodo, jurbarkiškiai moka vis-
ką: jie mezga, kuria darbelius 
iš lino, gamina dailias sages. Ir-
ma Kasparaitienė, viena akty-
viausių draugijos narių, džiau-
giasi, kad yra vieta, kur neįga-
lieji gali ateiti, praleisti laiką 
kartu, pabendrauti. „Darome 
tai, ką galime, mokomės vieni 
iš kitų. Labiausiai man patinka 
darbai iš lino, taip pat mėgstu 
megzti. Savo pagamintais dar-
beliais ne tik prekiaujame, do-
vanojame juos kitiems neįga-
liesiems įvairių švenčių proga. 
Tam ypač tinka maišeliai vais-
tažolėms, kojinės. Panašūs ren-
giniai mums labai svarbūs – tai 
proga parodyti, kad nesėdime 
rankas sudėję, esame akty-
vūs“, – kalba Irma. 

Kauno krašto neįgaliųjų są-
jungos narių darbai žavėjo ryš-
kiomis spalvomis ir įvairove. 
Ant prekystalio – ir dirbiniai 
iš odos, ir piešiniai ant šilko, ir 
įvairūs papuošalai, dailios rieši-
nės. „Neišmetame senų daiktų. 
Štai tokius krepšius gaminame 
iš senų džinsų. Kiekvieną daik-
tą galima prikelti naujam gy-
venimui“, – sako Leonora Špi-
liauskienė. Kauniečių sukur-
tuose gaminiuose – daug liau-
diškų motyvų.

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Valė Ma-
siliūnienė noriai pasakoja apie 
savo narių veiklą. Mugėje šįkart 
pristatyti įvairūs nėriniai, mez-
giniai, darbeliai iš karoliukų, ša-
likai, drabužiai. Moterų daini-
ninkių kolektyvo „Kraštietės“ 
narės pačios pasisiuvo origina-
lias sukneles. Vokalinis ansam-
blis gyvuoja dar tik metus, ta-
čiau visus sužavi smagiai trau-
kiamomis liaudies dainomis. 

Raseinių rajono neįgalių-
jų draugija, vadovaujama pir-
mininkės Janės Stasevičienės, 
į mugę taip pat atvežė įvai-
riausių dirbinių. Ant prekys-
talio – mezginiai, siuviniai, si-
megrafijos technika sukurti 
darbeliai. Raseiniškių teigimu, 

jų rankdarbiai skirti ne tik par-
duoti, bet ir džiuginti kitus žmo-
nes. „Dažniausiai mūsų moterys 
mezga kojines. Jas dovanojame 
svečiams, kitiems neįgaliesiems. 
Taip pat neseniai primezgėme 
miniatiūrinių kojinaičių neišne-
šiotiems kūdikiams. Pati turėjau 
neišnešiotus dvynius, todėl ži-
nau, kaip tai svarbu“, – dėsto Ne-
įgaliųjų draugijos vadovė. 

Kėdainių rajono neįgaliųjų 
draugijos amatų būrelio vado-
vė Regina Rylienė vieną po kito 
rodo įvairius papuošalus, kurie 
gimsta darbščių moterų ranko-
se. „Dalyvaujame mugėse bent 
trejetą kartų per metus. Kiekvie-
nas iš mūsų turime savų pomė-
gių. Moterys labiausiai mėgsta 
kurti papuošalus, nerti vąšeliu. 
Darbus mielai dovanojame. Juk 
taip smagu džiuginti kitus“, – sa-
ko R. Rylienė. 

Darbus iš odos ypač mėgs-
ta gaminti būrelio narė Justina 
Asanovienė. „Patinka darbai, ku-
riems reikia kruopštumo. Rank-
darbių ėmiausi prieš keturiolika 
metų, išėjusi į pensiją. Dirbu tiek 
namuose, tiek per būrelio užsiė-
mimus. Dar mėgstu megzti rie-
šines. Jos taip pat reikalauja su-
sikaupimo ir kruopštumo“, – pa-
sakoja Justina. 

Marijampolės savivaldybės I 
grupės neįgaliųjų draugijos, va-
dovaujamos Irmos Kavaliaus-
kienės, moterys apie savo darbus 
pasakoja viena per kitą. Šnekiau-
sia – Regina Kaušilienė. Ratukuo-
se sėdinti moteris moka viską: ji 
mezga, neria vąšeliu, veria vėri-
nius. Moteriai įdomu išmėginti 
kiekvieną naujovę. „Kaip tikros 
suvalkietės, neišmetame nerei-
kalingų daiktų, žiūrime, kur dar 
juos galima panaudoti“, – dėsto 
gera nuotaika trykštanti Regina. 
Marijampolietėms patiko Jurbar-
ke: čia puiki nuotaika, graži aplin-
ka, džiugina skambanti muzika. 

Lietuvos žmonių su stuburo 
pažeidimais asociacijos Alytaus 

skyriaus nariai atvežė į mugę 
pintų darbų, mezginių, dekupa-
žo dirbinių, siuvinių. Pirmininkė 
Nijolė Bujanauskienė sako, kad 
alytiškiai stengiasi nepraleisti 
nė vieno panašaus renginio, visi 
noriai į juos važiuoja. Tai – pro-
ga pabūti su likimo draugais, pa-
sidalyti patirtimi. 

Draugystės koncertas
Į Jurbarko miesto šventę pa-

kviesti neįgalieji ne tik dalyvavo 
mugėje, bet ir turėjo progos pa-
demonstruoti kitus talentus. Sce-
noje koncertą pradėjusį LSKD 
„Guboja“ suburto neįgaliųjų na- 
cionalinio „Spalvų muzikos“ or-
kestro pasirodymą keitė Vilkpė-
dės bendruomenės centro liau-
diškų šokių grupės „Šimtažiedis“ 
pasirodymas, vėliau – įvairių žan-
rų muzikos, šokio kolektyvai iš 
Vilniaus, Telšių, Klaipėdos, Kel-
mės, Tauragės, Jurbarko, Šakių, 
Vilkaviškio, Marijampolės ir kt. 

Norintieji galėjo stebėti po-
licijos, priešgaisrinės gelbėjimo, 
pasienio, aplinkos apsaugos tar-
nybų, kariškių parodomąją pro-
gramą, Jurbarko rajono seniūnijų 
kiemelių „Trys regionai ir Jurbar-
ko miestas“ pristatymą. 

„Norėtųsi padėkoti Jurbarko 
miesto savivaldybei, kad suteikė 
galimybę žmonėms su negalia 
dalyvauti miesto šventėje, pabū-
ti kartu su visais. Tai – puiki pa-
tirtis visiems“, – sakė Neįgaliųjų 
reikalų departamento direktorė 
Asta Kandratavičienė, perduoda-
ma padėką rajono savivaldybės 
merui Skirmantui Mockevičiui. 

„Tikiuosi, kad visi mūsiš-
kiai išsiskirstė pasisėmę puikios 
nuotaikos, susipažinę su Jurbar-
ko krašto amatais ir istorija, pa-
siklausę nuotaikingų pasirody-
mų, šauniai pasilinksminę ir pa-
bendravę“, – renginį apibendri-
no jo iniciatorė ir organizatorė 
V. Vitaitė. 

Lina JAKUBAUSKIENĖ
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Rietavo neįgaliųjų draugijos nariai prie Puntuko akmens.

Rankdarbius pristatė Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos narės.

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos ansamblis „Kraštietės“.

Šventė „Būkime kartu“  
įsiliejo į Jurbarko krašto dienas
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Daktaras
Aiskauda

Salieras – kur kas daugiau negu  
vien prieskoninė daržovė

Valgomasis salieras – dvime-
tė arba daugiametė skėtinių 

šeimos (šiai šeimai priskiriami 
augalai, kurių žiedynai pana-
šūs į skėtį) prieskoninė daržo-
vė, išsiauginanti storą, verpstiš-
ką, geltonai baltu ar rusvu akytu 
minkštimu šakniavaisį. Nuo šak- 
niavaisio apatinės dalies į ša-
lis eina daug kuokštinių šaknų. 
Lapai blizgantys, tamsiai žali, 
pamatinių lapų lapkočiai ilgi ir 
mėsingi. Kultūrinio saliero tė-
vynė – Viduržemio pajūris. Ten 
auga jam artima laukinė rūšis. 
Salieras buvo žinomas senovės 
Egipte, Graikijoje bei Romos im-
perijoje. Visoje Europoje salie-
ras plačiai paplito tik XVIII am-
žiuje. Antai Senovės Graikijoje iš 
salierų buvo pinami vainikai ir 
jais dabinamos nugalėtojų gal-
vos. Šios daržovės gydomąsias 
savybes labai vertino Avicena 
ir Hipokratas. Tų žymių gydy-
tojų laikais salieras buvo laiko-
mas ne prieskonine daržove, o 
vien tik vaistiniu ir dekoratyvi-
niu augalu.

Biocheminė sudėtis
Šaknyse yra: baltymų, an-

gliavandenių, gleivių, rūgštynių 
rūgšties, glikozidų, kalio, kalcio, 
natrio, magnio, fosforo, geležies, 
jodo, eterinių aliejų, furokuma-
rinų, asparagino, cholino, mani-
to, šiek tiek vitaminų: C, B1, B2, 
B6, E, K, PP. Beje, karoteno (or-
ganizme jis virsta vitaminu A) ir 
vitamino E šaknyse yra 5 kartus 
mažiau negu antžeminėje auga-
lo dalyje.

Lapuose yra: baltyminių me-
džiagų, ląstelienos, 10 amino-
rūgščių, mineralinių medžiagų 
(kalio, fosforo, kalcio), eterinio 
aliejaus, glikozido apinino, vita-
minų E, C, B1, B2, B6, karoteno ir 
kt. Tiesa, salotinėse salierų rū-
šyse (palyginti su šakniavaisi-
nėmis rūšimis) vitamino C yra 
4, o karotino 40 kartų daugiau. 

Sėklose rasta: apinino, aspa-
ragino, kai kurių rūgščių, cho-
lino, kalio, kalcio, fosforo, ma-
gnio, natrio, nedidelis kiekis vi-
taminų B1, B2, BC (folio rūgštis), 
C, PP, riebaus ir eterinio aliejaus 
(jį sudaro 60–78 % α-limoneno 
ir 12–13 % selineno).

Eterinis salierų aliejus
Šis aliejus gali būti gauna-

mas iš bet kurios augalo dalies, 
tačiau pats vertingiausias alie-
jus spaudžiamas iš sėklų, kurios 
distiliuojamos garais. Eterinis 
salierų aliejus pasižymi stipriu 
maloniu aromatu ir naudojamas 
kaip puiki šlapimą varanti prie-
monė. Taip pat šis produktas 
naudojamas kai kurioms ma-
sažo procedūroms, pavyzdžiui, 
susilaikius šlapimui arba kai no-
rima iš organizmo šalinti toksi-
nus (ypač kai sergama artritu, 
celiulitu, reumatinėmis ligomis 
ir podagra). Beje, eterinis salie-
rų aliejus ramina nervų sistemą, 
gerina emocinę būseną, stimu-
liuoja skrandžio sulčių išsisky-
rimą, pasižymi uždegimo slopi-
namuoju poveikiu. 

Pastaba. Vartoti šį aliejų ka-
tegoriškai draudžiama nėščio-
sioms, nes jis žalingas tiek mo-

teriai, tiek pradėtai naujai gy-
vybei.

Salierų sulčių geriama esant:
• prastam apetitui, 
• nuovargiui, 
• nerimui, 
• padidėjusiam nerviniam 

dirglumui, 
• vidurių pūtimui, 
• blogam apetitui, 
• alerginėms ligoms (dilgėli-

nė, dermatitas, diatezė), 
• skausmingoms mėnesi-

nėms, 
• šlapimo pūslės ir šlapimta-

kių ligoms, sukeltoms uždegimo,
• bronchinei astmai, neu-

rozei, 
• sumažėjusiam protiniam ir 

fiziniam darbingumui, 
• miego sutrikimams, 
• susilpnėjusiam regėjimui, 
• sumažėjusiam atsparumui 

infekcinėms ligoms, 
• sutrikusiai medžiagų apy-

kaitai, 
• kai kuriais kitais atvejais.

Išorinis gydymas 
sultimis

Sultimis gydoma: egzema, 
neurodermitas (nervinės kil-
mės odos uždegimas), pūlingos 
žaizdos ir opos, dedervinės (pa-
kilusios pleiskanotos, šašuotos 
odos dėmės). Sunkiai gydomos 
žaizdos ir opos gydomos švie-
žiai sutrintų lapų košele arba 
tepalu (sutrintų lapų ir šaknų 
košelė, sumaišyta su šviežiu ne-
sūdytu sviestu).

Komentarai apie  
salierų sultis

1. Šaknų sultys turi nuskaus-
minančių, šlapimą varančių sa-
vybių (tinka sergant pielonef-
ritu (inksto ir jo geldelės užde-
gimu) ir cistitu (šlapimo pūslės 
gleivinės uždegimu), normali-
zuoja kraujagyslių sienelių pra-
laidumą.

2. Šviežių lapų sulčių geria-
ma sergant kai kuriomis onko-
loginėmis ligomis (pagalbinė 
priemonė), taip pat alkoholizmo 
atveju (sukeliamas pasišlykštėji-
mas alkoholiu).

3. Nuovargio ir medžiagų 
apykaitos sutrikimų profilaktikai 
(ypač tinka turintiems polinkį 
tukti) pakanka gerti po šaukštelį 
sulčių 3 kartus per dieną 30 min. 
prieš valgį. Taip pat pravartu kar-
tu vartoti šviežius lapus, šaknis 
(jų dedama į sriubas, salotas).

4. Karšti orai mažiau vargins, 
jei prieš pusryčius ir pietus išger-
sime maždaug šaukštą sulčių (jos 
normalizuoja kūno temperatūrą). 

5. Jei sultys vartojamos no-
rint sulieknėti, laikomasi tokios 
tvarkos (jei gydytojas nenurodo 
kitaip): per dieną išgeriama ne 
daugiau kaip 1/5 stiklinės sul-
čių 20 min. prieš valgį. Beje, jei 
numatoma salierų sultis varto-
ti ilgai, kai kurių šalių liaudies 
medicina pataria jų gerti tik 1–2 
šaukštelius 3 kartus per dieną 30 
min. prieš valgį.

Naudingosios saliero 
savybės

• Visos saliero dalys gerina 
apetitą, virškinimą ir medžiagų 

apykaitą, palengvina baltymų 
pasisavinimą.

• Saliero vartojimas maistui 
stiprina imunitetą, gerina orga-
nizmo tonusą, stabdo senėjimo 
procesus, tinka aterosklerozės 
profilaktikai.

• Mažas augalo kaloringu-
mas ir didelis kiekis ląstelienos 
saugo nuo riebalų pertekliaus, 
antsvorio. Beje, ląsteliena va-
lo organizmą nuo toksinių me-
džiagų, perteklinio cholestero-
lio, padeda išvengti vidurių už-
kietėjimo.

• Stiprina nervų sistemą. 
Šis žalumynas padeda lengviau 
įveikti stresus, depresiją, nemi-
gą, nervų sutrikimus, atsiradu-
sius dėl protinio pervargimo.

• Saliero sudėtyje esantys 
mineralai kalis ir natris regu-
liuoja vandens ir druskų balan-
są, todėl ši daržovė ypač reko-
menduotina pagyvenusiems 
žmonėms.

• Kadangi salieras pasižymi 
puikiomis šlapimą varančiomis 
savybėmis, tai jis (kaip papildo-
ma priemonė) gali būti vartoja-
mas gydant infekcinės kilmės 
inkstų ligas. Beje, saliero pre-
paratai apskritai gerina inks-
tų veiklą, tinka gydant inkstų 
akmenligę (padeda išvaryti iš 
inkstų smėlį).

• Salieras stiprina širdies ir 
kraujagyslių sistemą.

• Liaudies medicinoje nuo 
seno salieras vartojamas gy-
dant podagrą ir kai kurias reu-
matines ligas.

• Salierų aliejus gali būti 
naudojamas skaudantiems są-
nariams įtrinti. Tokios proce-
dūros gerina sąnarių lankstu-
mą, mažina uždegimą ir skaus-
mo pojūtį.

• Salieras tinka gydant gas-
tritą ir skrandžio opaligę, nes 
mažina uždegimo procesą ir 
skausmą. Beje, saliere, kaip ir 
kopūstuose, rasta retai aptinka-
mo vitamino U, kuris palankiai 
veikia skrandžio opą.

• Vartojant salierus, kraujy-
je padaugėja hemoglobino, taip 
pat sumažėja audinių pabrinki-
mas, pagerėja plaukų, odos ir 
nagų būklė.

Komentaras
Senovės gydytojai salierą lai-

kė vaistiniu augalu, kuris žadina 
apetitą ir skatina šlapimo išsi-
skyrimą. Vėliau bandymais bu-
vo nustatyta, kad šis augalas ne 
tik žadina apetitą ir varo šlapi-
mą (žaliavą išdžiovinus, šlapimo 
išsiskyrimo skatinimas gerokai 
sumažėja), bet dar gerina virš-
kinimą, žarnyne stabdo puvimo 
procesus, stiprina žarnyno jude-
sius (tai ypač svarbu esant vidu-
rių užkietėjimui), gerina regėji-
mą, stimuliuoja protinį ir fizinį 
darbingumą, pasižymi antisep-

tinėmis, uždegimo slopinamo-
siomis, žaizdas gydančiomis bei 
antialerginėmis savybėmis. Svar-
bu pažymėti, kad švieži saliero 
lapai ir šaknys padeda iš orga-
nizmo šalinti įvairias nuodingą-
sias medžiagas, sunkiųjų meta-
lų druskas ir radioaktyviuosius 
elementus.

Salierai nevartotini 
• sergant epilepsija (nuo-

mariu),
• nėštumo metu (galimas 

priešlaikinis gimdymas),
• kraujuojant iš gimdos,
• per mėnesines,
• esant aukštam arteriniam 

kraujospūdžiui (salierai gali šiek 
tiek padidinti kraujospūdį),

• sergant kolitu (salierai dir-
gina žarnyno gleivinę),

• padidėjus skrandžio sulčių 
rūgštingumui,

• žindant kūdikį (salierai ma-
žina pieno kiekį),

• esant mazginiam venų išsi-
plėtimui, tromboflebitui, skyd-
liaukės ligoms, cholecistitui, 
pankreatitui,

• lėtinių ligų paūmėjimo lai-
kotarpiu (ši nuoroda ypač taiky-
tina pagyvenusiems žmonėms).

Būtinas saikas
a) Net ir visiškai sveikiems 

žmonėms nerekomenduojama 
per dieną suvalgyti daugiau kaip 
200 g salierų. Mat didesnis salie-
rų kiekis gali sukelti įvairių virš-
kinimo sutrikimų.

b) Sergant inkstų akmenli-
ge kasdienė salierų vartojimo 
porcija neturėtų viršyti 100 g. 
Nors salierai ir padeda atsikra-
tyti inkstuose esančio smėlio, 
tas procesas turi vykti palen-
gva. Prieš tai būtina pasitarti su 
gydytoju, nes antraip viskas gali 
baigtis labai stipriu skausmingu 
akmenligės priepuoliu.

c) Paūmėjus skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opaligei, 
galima vartoti (pasitarus su gy-
dytoju) tik minimalų kiekį salie-
rų (galbūt ne kasdien, o kas an-
trą ar trečią dieną).

Paaiškinimai:
1. Kolitas – storosios žarnos 

uždegimas.
2. Tromboflebitas – venų už-

degimas, per kurį venose susi-
daro trombų (krešulių).

3. Cholecistitas – tulžies pūs-
lės uždegimas.

4. Pankreatitas – kasos už-
degimas.

Du liaudies medicinos 
receptai

Nervų sutrikimai. Naudin-
ga gerti (pasitarus su gydyto-
ju) kartą per dieną 0,4 stiklinės 
morkų ir salierų sulčių mišinio 
(santykis 3:1).

R e u m a t a s ,  p o d a g r a . 
Šaukštas šviežių susmulkintų 
šaknų užplikomas 2 stiklinėmis 
verdančio vandens, 4 val. palai-
komas šiltai uždengtas, paskui 
perkošiama per kelių sluoks-
nių marlę (arba specialų tink-
lelį). Geriama po 2 šaukštus 
3–4 kartus per dieną 30 min. 
prieš valgį.

Romualdas OGINSKAS

Konsultuojame, 
komentuojame 

Kada reikia 
mokėti už 

magnetinio 
rezonanso 

tomografijos 
tyrimus?
Vis dažniau ligonių kasos 

sulaukia gyventojų klausimų 
ir pasipiktinimų, ar vis dėl-
to reikia mokėti už magneti-
nio rezonanso tomografijos 
(MRT) tyrimus? Specialistai 
primena, kad apdraustiems 
privalomuoju sveikatos drau-
dimu (PSD) pacientams, tu-
rintiems gydytojo siuntimą, 
už MRT, kaip ir už kitus gydy-
tojo paskirtus brangiuosius 
tyrimus, papildomai mokėti 
nereikia.

MRT tyrimai Lietuvoje atlie-
kami jau ne pirmus metus, juos 
gydantis gydytojas gali skirti 
tiek ambulatoriškai, tiek staci-
onare gydomiems pacientams. 
Svarbu žinoti, kad jei apdraus-
tiesiems PSD šis tyrimas atlie-
kamas stacionare, jo išlaidos 
yra įskaičiuojamos į bendrą pa-
ciento gydymo ligoninėje kainą, 
o jei tyrimas reikalingas ambu-
latoriškai gydomam pacientui – 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (toliau – PSDF) biudžeto 
lėšomis apmokamas su gydyto-
jo specialisto siuntimu.

Bet kuriuo atveju sprendi-
mą, ar konkrečiam pacientui 
reikia atlikti tokį tyrimą, esant 
tam tikriems sveikatos sutriki-
mams, priima gydantis gydyto-
jas. Siuntimą brangiesiems ty-
rimams ir procedūroms, apmo-
kamiems iš PSDF biudžeto lėšų, 
išduoda tik antrinio ar tretinio 
lygio asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugas teikiantis specia-
listas. Skirdamas MRT tyrimą, 
gydytojas turi atsakingai įver-
tinti jo būtinumą ir galimą po-
veikį paciento sveikatai, skirti 
jį pagrįstai. Ligos ir būklės, kai 
atliekamas MRT, yra patvirtin-
tos sveikatos apsaugos minis-
tro įsakymais. Trumpai tariant, 
MRT atliekami, kai visi kiti tyri-
mo metodai yra nepakankamai 
informatyvūs ir būtina patiks-
linti diagnozę.

„Skubame nuraminti visus – 
jeigu gydytojas jus siunčia MRT 
atlikti su siuntimu, tokiu atve-
ju mokėti nereikia nei už tyri-
mą, nei už jam atlikti reikalin-
gas vienkartines priemones ir 
medžiagas. Dažniausiai siūlo-
mi neva specialūs vienkartiniai 
medicininiai drabužiai, tačiau jie 
nėra būtini, o susimokėti už juos 
papildomai, žinoma, paprašo- 
ma, – sako Valstybinės ligonių ka-
sos (VLK) prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos Paslaugų eks-
pertizės ir kontrolės skyriaus 
vedėja Daiva Berūkštienė. – Be-
je, ambulatoriškai gydomas pa-
cientas turi teisę pasirinkti gy-
dymo įstaigą, kurioje jam būtų 
suteikta ši paslauga, o siunčian-
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tis gydytojas turi informuoti, ko-
kiose įstaigose ji teikiama. Siun-
time negali būti nurodyta kon-
kreti įstaiga ar specialistas.“

Pasak VLK atstovės, už MRT 
tyrimą mokėti nereikės, jei pa-
cientas, turintis siuntimą, kreip-
sis į gydymo įstaigą, su kuria te-
ritorinė ligonių kasa yra suda-
riusi sutartį dėl šių paslaugų 
teikimo ir apmokėjimo iš PSDF. 
Nors dėl tyrimų, taip pat ir MRT, 
skyrimo pacientams sprendžia 
gydantis gydytojas, neretai pa-
cientai pasirenka tyrimą ar 
procedūrą savo iniciatyva – ta-
da faktinę jo kainą reikia susi-
mokėti gydymo įstaigos kasoje. 
Mokėti už MRT reikia ir tiems, 
kurie nėra apdrausti privalo-
muoju sveikatos draudimu, taip 
pat pageidaujantiems nelaukti 
tyrimo bendroje eilėje.

Svarbu žinoti ir tai, kad jei 
gydytojo siuntime įrašyta siun-
čiančiai įstaigai pateikti tyri-
mo vaizdo kopiją, už ją pacien-
tui mokėti nereikia. Specialistai 
įspėja, kad dažnai gautą vaizdą 
siūloma įrašyti ir pacientui. Jei 
pacientas dėl kokių nors prie-
žasčių pats pageidauja turėti 
vaizdo kopiją (pavyzdžiui, USB 
laikmenoje) – už ją reikės su-
mokėti. Tačiau tai nėra būtina, 
nes gydantis gydytojas tiesio-
giai gaus paciento MRT tyrimo 
nuotrauką arba aprašą.

VLK primena, kad gydymo 
įstaiga privalo informuoti paci-
entus apie galimybę nemokamai 
gauti ligonių kasų PSDF lėšomis 
apmokamas paslaugas, o paci-
entas turi teisę rinktis. Taip pat 
gydymo įstaigose turi būti pa-
tvirtinta aiški mokamų paslaugų 
teikimo tvarka ir pacientams su-
teikta galimybė su ja susipažinti.

PSDF lėšomis kompensuoja-
mi MRT tyrimai Lietuvoje atlie-
kami 17 gydymo įstaigų: Vilniu- 
je – Centro poliklinikoje, Vil-
niaus universiteto ligoninės San-
taros klinikose, Nacionaliniame 
vėžio institute, Kaune – Lietu-
vos sveikatos mokslų univer-
siteto Kauno klinikų ligoninė-
je, Kauno Šilainių poliklinikoje, 
Respublikinėje Kauno ligoninė-
je, Klaipėdoje – Klaipėdos uni-
versitetinėje ligoninėje, Respu-
blikinėje Klaipėdos ligoninėje, 
Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, 
taip pat Alytaus apskrities S. Ku-
dirkos ligoninėje, Plungės rajo-
no savivaldybės ligoninėje, Re-
gioninėje Telšių ligoninėje, UAB 
„Bendrosios medicinos prakti-
ka“, UAB „SK IMPEKS medicinos 
diagnostikos centras“, UAB „Ma-
žeikių MCT“ ir jos filiale, UAB 
„Affidea Lietuva“ ir jos filialuo-
se, UAB „Tomografija“.

VLK duomenimis, vien am-
bulatoriškai gydytiems pacien-
tams pernai suteikta daugiau 
kaip 107 tūkst. MRT paslaugų, 
už jas iš PSDF biudžeto sumokė-
ta kiek daugiau nei 11 mln. eurų.

VLK ir „Bičiulystės“ inf.

naujo. Trejus ar ketverius metus 
užtruko adaptacinis laikotarpis, 
kol pamažu gyvenimas grįžo į 
senas vėžes, atsirado noras im-
tis kokios nors veiklos.

Tada netikėtai perskaitė 
skelbimą laikraštyje, kad Darbo 
birža rengia kursus norintiems 
išmokti pinti iš vytelių. Menu ir 
anksčiau domėjęsis Genadijus 
(buvo lankęs Utenos dailės mo-
kyklą, mokęsis tapybos, grafi-
kos) įžvelgė sąsajų – juk iš vyte-
lių galima nupinti ne tik bulvia-
kasiui skirtą krepšį. 

Į kursus tąkart susirinko 
apie 30 žmonių. Gal pusmetį tru-
kusius mokymus ištvėrė ne visi. 
Šis užsiėmimas reikalauja daug 
kantrybės, susikaupimo. Gena-
dijui nauja veikla patiko – kur-
suose įgytos žinios tapo postū-
miu ir toliau praktikuotis, ieško-
ti, tobulėti. 

Nesustoti ragino ir tuome-
tinė Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ona Ras-
tenienė. Pakvietusi Genadijų į 
draugiją, pasiūlė jam vadovau-
ti vytelių pynėjų būreliui. Iki jo 
buvęs šio būrelio vadovas neį-
galiuosius tik bulvinius krepšius 
pinti mokė. Saviškius ir gimines 
jais aprūpinę žmonės norėjo iš-
mokti ir kitokius, dailesnius, dir-
binius pinti. 

Nuo mokytojo 
iki pripažinto 

tautodailininko
Genadijus neslepia – moky-

tojo vaidmuo jam buvo nemen-
kas iššūkis. Bet kartu ir paskata 
ieškoti literatūros, gilintis į kny-
gose surastus vienokio ar kito-
kio pynimo būdų aprašymus, pa-
bandyti tai atlikti praktiškai. Juk 
viską reikės perteikti savo moki-
niams. Genadijus prisipažįsta, 
kad parodyti, kaip vyteles nars-
tyti, jam visada buvo lengviau 
nei papasakoti, kaip tai daryti. 

Ir tai jam, matyt, sekėsi pui-
kiai. Apie 15 metų jo vadovauja-
mame būrelyje pynėjų netrūks-
ta. Rudenį prasidedantys moky-
mai iki pavasario užtrunka. Prie 
įgūdžius įtvirtinti norinčių neį-
galiųjų kaskart prisideda nau-
jų žmonių. „Labiau šis amatas 
moterims prie širdies, tik vie-
nas kitas vyras turi tiek kantry-
bės“, – pasakoja Genadijus. Pynė-
jas džiaugiasi šiuo amatu sudo-

Tautodailininko rankose – naujas  
karklo gyvenimas

minęs ne vieną uteniškį, o Vida 
Paulauskienė net šios rankdar-
bių rūšies tautodailininke tapo. 

Dirbdamas su Neįgaliųjų 
draugijos nariais ir pats Genadi-
jus tobulėjo. Jo pinti krepšiai ir 
krepšeliai, dėžės ir dėžutės pra-
dėjo džiuginti ne tik mugių lan-
kytojus. Dėmesį į juos atkreipė ir 
Tautodailininkų sąjungos atsto-
vai. Iš Vilniaus atvykę šios sri-
ties specialistai pradėjo siūlyti 
į parodas įtraukti geriausius jo 
darbus. „Autorius, kurio darbai 
eksponuoti penkiose parodose, 
gali pretenduoti tapti Tautodaili-
ninkų sąjungos nariu“, – pasako-
ja Genadijus. 2002-aisiais tokiu 
tapo ir G. Kaminskas. Iš vytelių 
pintų jo dirbinių galima pamaty-
ti ir kasmet vykstančiose „Aukso 
vainiko“ parodose. 

Žmonės atskiria 
Genadijaus krepšius 
Pynimas – vienas seniausių 

amatų pasaulyje. Vytelių pynė-

jams gana nelengva atrasti sa-
vitą braižą ar originalų stilių. 
Tačiau Genadijus sako ne kar-
tą girdėjęs, kad žmonės atski-
ria jo pintus krepšius. Gal dėl 
kruopštumo, užsispyrimo nu-
pinti ne tik kuo dailesnį, bet ir 
stipresnį dirbinį. Ne be reika-
lo jis tiek daug laiko ir dėmesio 
skiria krepšių dugnams pinti, 
rankenoms įtvirtinti. 

Genadijus juokauja: kai tik 
kokiame prekybos tinkle pa-
skelbiama akcija dirbiniams 
iš vytelių, jis žino – netrukus 
sulauks jų įsigijusių žmonių. 
Vieną kitą kartą į tokį krepšį 
ko nors prikrovei ir rankena 
išsitraukė. Bandyk nebandęs 
ją į vietą grąžinti, tik kilstelė-
si ir vėl liks saujoje. Tikras sa-
vo amato meistras šią proble-
mą, žinoma, išsprendžia, bet, 
kaip juokauja Genadijus, ran-
kenos įtvirtinimas dažnai atsi-
eina ne mažiau nei pats krep-
šys kainavo. 

Dailius, lygiašonius dirbi-
nius iš vytelių Genadijus pina 
naudodamasis paties gamina-
momis formomis, šablonais. 
Tačiau tautodailininkas nesle-
pia, kad ne sykį buvo taip, jog 
darbą įpusėjus ir patį šabloną 
teko patobulinti, kad nupintas 
daiktas akį džiugintų. 

Grybams krepšio 
nenusipynė

Genadijus šypsosi: teisin-
gai liaudies išmintis byloja, 
kad šiaučius – be batų, o kriau-
čius – be sermėgos. Jis grybauti 
irgi su maišeliu, o ne paties pin-
tu krepšiu eina. Namuose nėra 
nė vieno nereikalingo krepšio – 
vos nupinti iškart naują šeimi-

ninką suranda. Mugės, šventi-
niai renginiai, į kuriuos su sa-
vo dirbiniais vyksta Genadi-
jus, pareikalauja nemažai laiko. 
Juolab kad pagal vieną šablo-
ną nei krepšių, nei kitų daiktų 
„neprištampuosi“. „Pirkėjai no-
ri įvairovės, jiems turi pasiūly-
ti galimybę rinktis, – sako tau-
todailininkas. – Jeigu išrikiuosi 
10 vienodų krepšių, tai 9 namo 
parsiveši.“ Kaskart reikia su-
galvoti kažką naujo, įdomaus, 
nematyto. 

Mugėse dirbinių iš vytelių 
netrūksta, tad, kad iš jų grįž-
tum tuščiomis, reikia ir galvą 
pasukti, ir rankas pamiklinti. 
Į bene garsiausią amatininkų 
susiėjimą – Vilniuje vykstan-
čią Kaziuko mugę – Genadijus 
ne tiek savo krepšių parduo-
ti, kiek pasižvalgyti, sužinoti, 
kuo kiti pynėjai gyvena, kokių 
naujovių prasimano, iš Utenos 
atvažiuoja. Naujų idėjų ir kele-
rius metus per Žolinę Punske 
(Lenkijoje) vystančioje mugė-
je žvalgėsi, ir neseniai pas kai-
mynus latvius Liepojoje dairė-
si. Tautodailininkas sako, kad 
kaimynų vytelių dirbiniai la-
bai skiriasi nuo mūsiškių. Len-
kai labiau mėgsta tamsias vyte-
les, latviai jas dažnai su medžiu 
komponuoja.

Originalus užsakymas – 
įdomiausias darbas
Nors didžiausias darbyme-

tis Genadijui – įvairios mies-
to šventės, Utenoje bei kituo-
se miestuose rengiamos mu-
gės, kurioms iš anksto ruošiasi, 
tačiau netrūksta ir vienetinių 
užsakymų. Vienas įdomiausių 
darbų, kurio ėmėsi pynėjas, – 
vilniečių noras vilnos salono 
vitriną papuošti iš vytelių pin-
tomis avelėmis. Tokio gaminio 
tautodailininkas dar nebuvo 
daręs, tad reikėjo gerai pasukti 
galvą, kol kartu su taip pat tau-
todailininke žmona Asta nusi-
braižė būsimos avelės kontū-
rus, pagal juos skeletą susikū-
rė. Ir tik po viso to merkė į sta-
tinę vyteles, ėmė jas lankstyti.

Vyras neslepia – ne tik jam 
pačiam naujas gaminys patiko. 
Užsakymu liko patenkinti ir vil-
niečiai. O netrukus Genadijus 
sulaukė dar vieno užsakymo – 
jo iš vytelių pintą būrelį papil-
dė dar poros avelių užsakymas. 

Avelių pynimas buvo šiek 
tiek panašus į baldų kūrimą. Iš 
vytelių pinti baldai – gana re-
tas šios srities amatininkų dir-
binys. Pasak Genadijaus, bal-
dams pinti reikia ne tik stiprių 
rankų, bet ir specialios žaliavos. 
Tvirtam gaminio karkasui būti-
na pasiruošti lazdynų lazdelių, 
stipresnių, storesnių vytelių. 
Genadijus yra nupynęs fotelį, 
stalą, kėdžių, skalbinių dėžių. 
Tačiau jau bene 5-erius metus 
to nebedaro. Rankos pradėjo 
silpti, jėgos jose mažiau. Tad 
dabar svarbiausias tautodaili-
ninko rūpestis – kuo įvairesni, 
įdomesni ir dailesni krepšiai. 

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr.

Vytelių pynimas Genadijui Kaminskui – ir darbas, ir malonus pomėgis.

Genadijaus dirbiniai visada sulaukia pirkėjų dėmesio.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKtADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugsėjo 4 d. 
09:05 Senis. N-7. 138 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 7/3 s. (49 s.). 
11:05 Premjera. Aukštuomenės dakta-
ras 3. N-7. 3/12 s. 11:50 Savaitė. (kart.). 
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 126 s. 17:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Gimę tą pačią 
dieną. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Pasaulio futbolo čempionato 
atrankos rungtynės. Slovėnija – Lietu-
va. Tiesioginė transliacija iš Slovėnijos. 
23:55 Modernus serialas. Premjera. Jau-
nasis Popiežius. N-14. 2 s. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Beatos virtuvė. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Audrys. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 126 s. (kart.).

Antradienis, rugsėjo 5 d.
 09:05 Senis. N-7. 139 s. 10:05 Ko-

misaras Štolbergas. N-7. 7/4 s. (50 s.). 
11:05 Premjera. Aukštuomenės dakta-
ras 3. N-7. 3/13 s. 11:50 Beatos virtuvė. 
(kart.). 12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 127 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 22:30 Istorijos de-
tektyvai. 23:20 Modernus serialas. Prem-
jera. Tvin Pyksas 3. N-14. 3/2 s. 00:15 
Premjera. Detektyvas Monkas 4. N-7. 4/4 
s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Stilius. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro.  (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Kormoranai. 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Emigrantai. 05:00 Se-
serys. N-7. 127 s. (kart.).

trečiadienis, rugsėjo 6 d. 
09:05 Senis. N-7. 140 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
1. N-7. 1 s. 10:55 Premjera. Aukštuo-
menės daktaras 3. N-7. 3/14 s.  11:45 
Emigrantai. (kart.).12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“. 13:05 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va.  16:30 Premjera. Seserys. N-7. 128 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas.17:58 Orai.18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“. 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“.20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas.21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“.21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt.  23:20 Premjera. 
Vokietija 1983-iaisiais. N-14. 2 s. 00:15 
Premjera. Detektyvas Monkas 4. N-7. 4/5 
s. 01:00 LRT radijo žinios.01:05 Nacio-
nalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.)03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Istorijos detektyvai. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Gyvenimas. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 128 s. (kart.).

Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d. 
09:05 Senis. N-7. 141 s.10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
1. N-7. 2 s. 10:55 Premjera. Aukštuo-
menės daktaras 3. N-7. 3/15 s. 11:45 
Gyvenimas. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“. 13:05 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba 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. 
129 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“. 18:30 Klauskite 
daktaro.19:30 Specialus tyrimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Pokalbių laida „Svarbios detalės“. 22:30 
Premjera. Amžinai kartu. 24:00 Prem-
jera. Detektyvas Monkas 4. N-7. 4/6 s. 
00:45 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 

daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. (kart.). 03:30 Laisvės vėliav-
nešiai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 129 s. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 8 d. 
09:05 Senis. N-7. 142 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
1. N-7. 3 s. 10:55 Premjera. Aukštuome-
nės daktaras 3. N-7. 3/16 s.  11:45 Sti-
lius.  (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 130 s. 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:55 Spor-
tas.17:58 Orai.18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“. 18:30 Klauskite daktaro.19:30 
Beatos virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama.  20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Duokim garo! 22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. Prem-
jera. Mumijos sugrįžimas. N-14. 01:05 
Pokalbių laida „Svarbios detalės“. (kart.).  
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Mūsų gyvūnai. (kart.). 03:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Stilius. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 130 s. (kart.).

Šeštadienis, rugsėjo 9 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 07:00 

Džiunglių knyga 2. 2/51 s. 07:25 Prem-
jera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1. 
28 s. 07:35 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 39 s. 07:50 Premjera. Džeroni-
mas 3. 3/2 s. 08:15 Karinės paslaptys.   
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. 
Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva.  10:30 
Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietu-
va. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas ry-
tas, Lietuva.  12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Neįtikėtini Afrikos laukiniai gyvūnai 
(subtitruota).12:50 Pasaulio dokumenti-
ka. Erdvės. Pasaulio žavesys (subtitruo-
ta).13:45 Paryžiaus paslaptys. 2 s. Eifelio 
bokšto paslaptis. N-7.  15:15 Dokumen-
tinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:55 Spor-
tas. 17:58 Orai. 18:00 Teisė žinoti. 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 19:30 Sti-
lius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jė-
ga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Folkšokas 2017. 2 d. 
22:20 Mėnesienos magija. N-7. (subti-
truota). 24:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. Aut. (kart.). 00:25 Pa-
saulio dokumentika. Neįtikėtini Afrikos 
laukiniai gyvūnai. 1 d. Kalėdos savano-
je (subtitruota, kart.). 01:20 Pasaulio do-
kumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. 10 
d. Paslaptingosios Japonijos salos (sub-
titruota, kart.). 02:10 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 03:05 Teisė žinoti. 
(kart.). 03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 04:00 Karinės paslaptys. (kart.). 
04:45 Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 10 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (kart.). 

07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“ (kart.). 07:30 Šventadienio min-
tys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 09:00 Premjera. 
Mažasis princas 3. 3/2 s.  09:25 Džiunglių 
knyga  2. 2/52 s. 09:35 Premjera. Auklė 
Mun. 46 s. 09:45 Premjera. Šikšnospar-
nis Patas. 40 s. 10:00 Gustavo enciklo-
pedija. (subtitruota). 10:30 Brolių Grimų 
pasakos. 6 s. Užkeiktas princas. 11:30 
Mūsų gyvūnai. 12:00 Šiluvos atlaidai. 
Tiesioginė transliacija. 13:40 Mis Mar-
pl 3/4 s. „Bertramo“ viešbutis. Mis Marpl 
3. N-7. 3/4 s. „Bertramo“ viešbutis.15:15 
Laisvės vėliavnešiai. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Auksi-
nis protas. (kart.).17:15 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).   17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Prem-
jera. Karo laivas „Prezidentas Smeto-
na“.  19:30 Savaitė.  20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 „Lais-
vės kaina. Savanoriai“. N-7. 10 s. 22:00 
Premjera. Pono Darsio sutramdymas. 
N-7. 23:35 Mumijos sugrįžimas. N-14. 
(kart.). 01:45 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 02:15 Mis Marpl 3/4 s. 
„Bertramo“ viešbutis. Mis Marpl 3. N-7. 
3/4 s. „Bertramo“ viešbutis (kart.). 03:50 
Savaitė. (kart.). 04:45 Folkšokas 2017. 
2 d. (kart.).

Pirmadienis, rugsėjo 4 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (13). 06:55 Simpsonai 
(4). N-7. 07:25 Simpsonai (5). N-7. 07:55 
Rezidentai (87). N-7. 08:25 Rezidentai 
(88).N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2667). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tė-
velio dukrytės (13). N-7. 12:30 Tėvelio 

Pirmadienis, rugsėjo 4 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (34). 07:00 „Kaukė“ (12). 
07:30 „Linksmieji detektyvai“ (14). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (27). N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (28) 
. N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:35 24 valandos (k). N-7. 
12:35 Nuo... Iki.... 13:30 „Gyvenimo šu-
kės“ (16). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (155). 
16:00 „Dvi širdys“ (156). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 NAUJAS SE-
ZONAS 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
NAUJAS SEZONAS KK2. N-7. Infošou. 
20:00 „PREMJERA Meilė gydo“ (1). 
20:55 NAUJAS SEZONAS Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Šoklys. N-7. 
00:15 „Juodasis sąrašas“ (5). N-7. 01:10 
„Judantis objektas“ (3). N-7. 02:00 Per 
plauką nuo pražūties (k). N14.  

Antradienis, rugsėjo 5 d.
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (35). 07:00 „Kaukė“ 
(13). 07:30 „Linksmieji detektyvai“ (15). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (30) . N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 valan-
dos (k). N-7. 12:35 Nuo... Iki... 13:30 „Gy-
venimo šukės“ (17). N-7. 15:30 „Dvi šir-
dys“ (157). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 NAUJAS SEZONAS Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 NAUJAS SEZONAS 
KK2. N-7. 20:00 „PREMJERA Meilė gy-
do“ (2). 20:30 PREMJERA Čia tai geras!. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Keršto krau-
jas. N14. 00:10 „Juodasis sąrašas“ (6). 
N-7. 01:05 „Judantis objektas“ (4). N-7. 
01:55 Šoklys (k) (Jumper). N-7. 

trečiadienis, rugsėjo 6 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (36). 07:00 „Kaukė“ (14). 
07:30 „Linksmieji detektyvai“ (16). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (31). N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(32). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 
Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip yra 
(k). N-7. 12:35 Anapus nežinomybės. 
N-7. 13:30 „Gyvenimo šukės“ (18). N-7. 
15:30 „Dvi širdys“ (158). 16:00 „Dvi šir-
dys“ (159). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 NAUJAS SEZONAS Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 NAUJAS SE-
ZONAS KK2. N-7. 20:00 „PREMJERA 
Meilė gydo“ (3). 20:30 PREMJERA Pa-
gauk dainą. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. 

PREMJERA Maksas Stilas. N-7.  00:20 
„Juodasis sąrašas“ (7). N-7. 01:15 „Ju-
dantis objektas“ (5). N-7. 02:05 Keršto 
kraujas (k). N14. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d.
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (37). 07:00 „Kaukė“ (15). 
07:30 „Linksmieji detektyvai“ (17). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (33). N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(34). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 
Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip yra (k). 
N-7. 12:40 KK2 (k). N-7. 13:05 KK2 (k). 
N-7. 13:30 „Gyvenimo šukės“ (19). N-7. 
15:30 „Dvi širdys“ (160). 16:00 „Dvi šir-
dys“ (161). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 NAUJAS SEZONAS Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 NAUJAS SEZONAS 
KK2. N-7. 20:00 NAUJAS SEZONAS 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Geras žmogus. N14. 00:40 
„Juodasis sąrašas“ (8). N-7. 01:35 „Ju-
dantis objektas“ (6). N-7. 02:25 Alche-
mija. VDU karta. 02:55 RETROSPEK-
TYVA. Kultūrinė dokumentika. 

Penktadienis, rugsėjo 8 d.
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (38). 07:00 „Kaukė“ (16). 
07:30 „Linksmieji detektyvai“ (18). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (35). N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(36). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 
Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip yra 
(k). N-7. 12:40 KK2 (k). N-7. 13:05 KK2 
(k). N-7. 13:30 „Gyvenimo šukės“ (20). 
N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (162). 16:00 „Dvi 
širdys“ (163). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 NAUJAS SEZONAS 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 NAUJAS SEZO-
NAS KK2 penktadienis. N-7. 21:00 Tarp 
mūsų, berniukų. N14. 22:50 Įtėvis. N14. 
00:55 Nesumerkiant akių. N14. 02:40 
Geras žmogus (k). N14.

Šeštadienis, rugsėjo 9 d.
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (15) (k). 06:55 „Linksmieji detek-
tyvai“ (17). 07:20 „“Nickelodeon“ valan-
da. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“ 
(25). 07:45 „Harvis Biksas“ (26). 08:10 
„Keista šeimynėlė“ (15) . 08:35 „Tomo ir 
Džerio nuotykiai“ (3). 09:00 „Ponas By-
nas“ (4). 09:30 „Tinginių miestelis“ (25). 
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA 
Olis ir piratų lobis. 11:35 Kitokia Pele-
nės istorija. N-7. 13:25 Valstybės gal-
va. N-7. 15:20 Artūras, svajonių milijo-
nierius. N-7. 17:30 NAUJAS SEZONAS 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Mada-
gaskaras 2. 21:10 PREMJERA Devyni 
gyvenimai. 22:55 Diktatorius. N14. 00:30 
Tarp mūsų, berniukų (k). N14. 02:15 Įtė-
vis (k). N14. 

Sekmadienis, rugsėjo 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (16) (k). 06:55 „Linksmieji de-
tektyvai“ (18) (k). 07:20 „“Nickelodeon“ 
valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės“ (26). 07:45 „Neramūs ir triukšmingi“ 
(1). 08:10 „Keista šeimynėlė“ (16). 08:35 
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (4). 09:00 „Po-
nas Bynas“ (5). 09:30 „Tinginių mieste-
lis“ (26). 10:00 KINO PUSRYČIAI Pe-
lėdų karalystės sargai. 11:50 Ne any-
ta, o monstras. N-7. 13:55 Mažieji geni-
jai. 15:45 „Vaikai šėlsta“ (1). 16:10 „Pri-
čiupom!“ (10). 16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 PREMJERA Lie-
tuvos balsas. 22:10 PREMJERA Jupite-
rė. Pabudimas. N-7. 00:30 Tylos kodek-
sas. N14. 02:25 Devyni gyvenimai (k).

Pirmadienis, 2017-09-04 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(16) (k). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (8) (k). 
N-7. 09:30 „Įteisintas faras“ (7) (k). 10:35 
Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 11:35 
Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 12:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (22) (k). N-7. 
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (17). 
N-7. 14:45 „Voratinklis“ (9). N-7. 15:50 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 16:55 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (23). N-7. 18:00 
Info diena.18:30 „Savas žmogus“ (71). 
N-7.19:30 „Įteisintas faras“ (8). 20:30 
Farai. N-7. 21:00 Tamsiausia valanda. 
N14. 22:45 Šeimos albumas. Rugpjūtis 
(k) . N14. 01:00 „Kortų namelis“ (3) (k). 
N14. 01:55 „Kortų namelis“ (4) (k). N14. 
02:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (10) (k). 
N-7. 03:25 „Gyvybės galia“ (2) (k). 04:15 
„Gyvybės galia“ (3) (k). 

Antradienis, 2017-09-05
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(11). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (17) (k). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (9) (k). N-7. 09:30 „Įteisintas faras“ 
(8) (k). 10:35 Muchtaro sugrįžimas (k). 
N-7. 11:35 Muchtaro sugrįžimas (k). 
N-7. 12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(23) (k). N-7. 13:45 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (18). N-7. 14:45 „Voratinklis“ 

tV3

LNK

BtV

Šeštadienis, rugsėjo 9 d. 
06:15  Teleparduotuvė. 06:30  An-

čiukų istorijos (57). 07:00 Bailus voveriu-
kas (7). 07:30 Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai (6). N-7. 08:00 Ančiukų is-
torijos (58). 08:30 Kung Fu Panda (25). 
N-7. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gardu 
Gardu. 10:00 Misija - dirbame sau. 10:30  
Svajonių ūkis. 11:00 Karalius Ralfas. N-7. 
13:00  Oskaras. N-7. 15:15 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija. 17:15 Tiesiai iš EuroBasket 2017. 
18:00  TV3 žinios (312). 18:30 TV3 spor-
tas. 18:35 TV3 orai. 18:40 Tiesiai iš Euro-
Basket 2017. 18:45  Numatomos Europos 
vyrų krepšinio čempionato rungtynės, jei 
žais Lietuvos rinktinė. Tiesioginė translia-
cija. 19:35  Rungtynių pertraukoje - Tie-
siai iš EuroBasket 2017. 19:50  Numato-
mos Europos vyrų krepšinio čempionato 
rungtynės, jei žais Lietuvos rinktinė. Tie-
sioginė transliacija. 20:40 Tiesiai iš Euro-
Basket 2017. 20:45 Eurojackpot. 20:50  
Tiesiai iš EuroBasket 2017. 21:30  Euro-
pos vyrų krepšinio čempionatas. Tiesiogi-
nė transliacija. 23:30 Pasitikėjimas. N-14. 
01:30 Trys vėplos. N-7. 02:55  Grainde-
ris (3). N-7.

Sekmadienis, rugsėjo 10 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30  An-

čiukų istorijos (58). 07:00 Bailus voveriu-
kas (8). 07:30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai (7). N-7. 08:00 Ančiukų istorijos 
(59). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 Kuli-
nariniai triukai. 09:30 Penkių žvaigždučių 
būstas (8). 10:00 Pasaulis pagal moteris. 
10:30 Svajonių sodai (59). 11:30 Havajai 
5.0 (9). N-7. 12:30 Europos vyrų krepši-
nio čempionatas. Tiesioginė transliacija. 
14:30 Kung fu panda. Įtūžusio penketo pa-
slaptys. N-7. 14:50 Kung fu panda. Meis-
trų paslaptys. N-7. 15:15 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija. 17:15 Ekstrasensai detektyvai (1). 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Auklė. N-7. 21:25 
Tiesiai iš EuroBasket 2017. 21:30 Euro-
pos vyrų krepšinio čempionatas. Tiesiogi-
nė transliacija. 22:20 Rungtynių pertrau-
koje - Tiesiai iš EuroBasket 2017 (312). 
22:35 Europos vyrų krepšinio čempio-
natas. Tiesioginė transliacija. 23:25 Tie-
siai iš EuroBasket 2017. 23:30 Rokis 5. 
N-7. 01:35 Kaltinamoji Keisė Antony.  N-7

LRt
(10). N-7. 15:50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(24). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas 
žmogus“ (72). N-7. 19:30 „Įteisintas fa-
ras“ (9). 20:30 Pagalbos skambutis. N-7. 
21:00 Šokis hip-hopo ritmu. N-7. 23:05 
Tamsiausia valanda (k). N14. 00:50 „Ni-
kita“ (5). N-7.01:35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (11) (k). N-7. 02:20 „Kas žudikas?“ 
(43) (k). N-7. 03:10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7. 03:30 „Pragaro katytė“ (6) (k). 

trečiadienis, 2017-09-06
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(12). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (18) (k). N-7. 08:30 „Voratinklis“ 
(10) (k). N-7. 09:30 „Įteisintas faras“ 
(9) (k). 10:35 „44-as skyrius“ (76) (k). 
N-7. 11:35 Muchtaro sugrįžimas (k). 
N-7. 12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(24) (k). N-7. 13:45 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (19). N-7. 14:45 „Voratinklis“ 
(11). N-7. 15:50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(25). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Sa-
vas žmogus“ (73). N-7. 19:30 „Įteisin-
tas faras“ (10). 20:30 Pagalbos skam-
butis. N-7. 21:00 Šioje šalyje nėra vie-
tos senukams. N14. 23:25 Šokis hip-
hopo ritmu (k). N-7. 01:25 „Nikita“ (6). 
N-7. 02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (12) 
(k). N-7. 03:00 „Kas žudikas?“ (44) (k). 
N-7. 03:55 Pagalbos skambutis (k). N-7. 
04:15 „Pragaro katytė“ (1) (k).

Ketvirtadienis, 2017-09-07
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(13). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (19) (k). N-7. 08:30 „Voratinklis“ 
(11) (k). N-7. 09:30 „Įteisintas faras“ (10) 
(k). 10:35 „44-as skyrius“ (77) (k). N-7. 
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (25) 
(k). N-7. 13:45 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (1) . N-7. 14:45 „Voratinklis“ (12). N-7. 
15:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 16:55 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (26). N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Savas žmo-
gus“ (74). N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ 
(11). 20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:00 „Delta“ būrys 3. Žudymo žaidy-
nės. N14.  22:55 Šioje šalyje nėra vietos 
senukams (k) . N14. 01:10 „Mentalistas“ 
(1). N-7. 01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(13) (k). N-7. 02:40 „Savas žmogus“ (72) 
(k). N-7. 03:25 „Savas žmogus“ (73) (k). 
N-7.04:10 „Savas žmogus“ (74) (k). N-7. 
04:55 Savaitės kriminalai (k). N-7. 

Penktadienis, 2017-09-08
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(14). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (1) (k). N-7. 08:30 „Voratinklis“ 
(12) (k). N-7. 09:30 „Žiniuonis“ (34) (k). 
N-7. 10:30 „Žiniuonis“ (35) (k). N-7. 
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (26) 
(k). N-7. 13:45 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (2). N-7. 14:45 „Voratinklis“ (13). 
N-7. 15:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (27). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas 
žmogus“ (75). N-7. 19:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“. N-7. 20:30 „Amerikietiškos 
imtynės“ (35). N-7. 21:30 Antigangste-
riai (Antigang). N14. 23:20 „Delta“ bū-
rys 3. Žudymo žaidynės (k). N14. 01:15 
„Mentalistas“ (2). N-7. 02:00 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (14) (k). N-7. 02:45 Anti-
gangsteriai (k). N14. 

Šeštadienis, 2017-09-09
06:30 „Ekstrasensų mūšis“ (5) (k). 

N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 
10:05 „Vandenyno paslaptys su Dže-
fu Korvinu“ (22). 10:35 „Gyvybės ga-
lia“ (4) 11:50 „Pragaro katytė“ (2) 13:00 
„Žvaigždės kelias“ (1). 14:05 „Žvaigždės 
kelias“ (2) 15:10 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (7) . N-7. 16:10 „Kas žudikas?“ 
(45). N-7. 17:25 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:30 „44-as skyrius“ (78). N-7. 
19:30 Muzikinė kaukė.  22:00 MANO 
HEROJUS Universalus karys. Atsiskai-
tymo diena. N14. 00:15 AŠTRUS KINAS 
Mirčių kolekcionierius 2. S. 01:55 „Men-
talistas“ (1) (k). N-7. 02:40 „Mentalistas“ 
(2) (k). N-7. 03:20 Muzikinė kaukė (k).

Sekmadienis, 2017-09-10
06:30 Pasaulio rąsto kėlimo čem-

pionatas Kaune (k). 07:30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 08:00 Akivaizdu, bet ne-
įtikėtina.08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Lietuvos galiūnų čempionato etapas 
Kretingoje. 10:05 „Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu“ (23) 10:35 „Gy-
vybės galia“ (5).11:50 „Pragaro katy-
tė“ (3) . 13:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
(1).13:35 Sveikinimai. 15:40 Savaitės 
kriminalai (k). N-7. 16:10 „Kas žudi-
kas?“ (46). N-7.  17:25 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:30 „44-as skyrius“ (79). 
N-7. 19:30 „Ekstrasensų mūšis“ (6). N-7. 
22:15 Sklinda gandai. N-7. 00:15 „Kortų 
namelis“ (5). N14. 01:15 „Kortų namelis“ 
(6). N14. 02:10 Universalus karys. Atsis-
kaitymo diena (k). N14. 03:55 Mirčių ko-
lekcionierius 2 (k). S.

dukrytės (14). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (2). N-7. 13:30 Simpsonai 
(6). N-7. 14:00 Simpsonai (7). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2029). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (2030). N-7. 15:30 Pamilti vėl (86).N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Bruto ir Neto (1). N-7. 20:30 Moterys me-
luoja geriau (1). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Kietas bičas. N-14. 00:15 Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. Serbija - Tur-
kija. Vaizdo įrašas.01:55 Paskutinis iš vyrų 
(3). N-7. 02:20 Legendos (8). N-14. 03:10 
Tironas (6). N-14.

Antradienis, rugsėjo 5 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Did-

vyrių draugužiai (14). 06:55 Simpsonai 
(6). N-7. 07:25 Simpsonai (7). N-7. 07:55 
Rezidentai (89). N-7. 08:25 Rezidentai 
(90). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2668). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tė-
velio dukrytės (15). N-7. 12:30 Tėvelio 
dukrytės (16). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (3). N-7. 13:30 Simpsonai 
(8). N-7. 14:00 Simpsonai (9). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2031). N-7. 15:40 Tiesiai iš 
EuroBasket 2017. 15:45 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Ukraina - Lietu-
va. Tiesioginė transliacija. 16:35 Rung-
tynių pertraukoje - Tiesiai iš EuroBasket 
2017. 16:50  Europos vyrų krepšinio čem-
pionatas. Ukraina - Lietuva. Tiesioginė 
transliacija. 17:40 Tiesiai iš EuroBasket 
2017. 17:45 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Bruto ir Neto (2). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Moterys meluoja 
geriau (2). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Dvigubas žaidimas. N-14. 00:20 Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. Kroatija - Is-
panija. Vaizdo įrašas. 02:00 Paskutinis iš 
vyrų (4). N-7 02:25 Legendos (9). N-14. 
03:15 Tironas (7). N-14.

trečiadienis, rugsėjo 6 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (15). 06:55 Simpsonai 
(8). N-7. 07:25 Simpsonai (9). N-7. 07:55 
Rezidentai (91).N-7. 08:25 Rezidentai 
(92). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2669). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 10:35 Prieš 
srovę. N-7. 11:40 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai. N-7. 12:00 Tėve-
lio dukrytės. N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės 
(18). N-7. 13:00  Kempiniukas Plačiakel-
nis (4). N-7. 13:30  Simpsonai (10). N-7. 
14:00  Simpsonai (11). N-7. 14:40  Tiesiai 
iš EuroBasket 2017. 14:45 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Vokietija - Lietuva  
Tiesioginė transliacija. 15:35 Rungtynių 
pertraukoje - Tiesiai iš EuroBasket 2017. 
15:50  Europos vyrų krepšinio čempiona-
tas. Vokietija - Lietuva. Tiesioginė trans-
liacija. 16:40 Tiesiai iš EuroBasket 2017. 
16:45 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas.  19:25 TV3 orai.  19:30 
Bruto ir Neto (3). N-7. 20:00 Gero vakaro 
šou. N-7 21:00 Moterys meluoja geriau 
(3). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios.  22:15 
TV3 sportas.  22:20 TV3 orai.  22:25 Vi-
kingų loto.  22:30 Supergreiti! N-14. 00:35 
Europos vyrų krepšinio čempionatas. Gru-
zija - Italija. Vaizdo įrašas. 02:15 Paskuti-
nis iš vyrų (5). N-7. 02:45 Legendos (10). 
N-14. 03:35  Tironas (8). N-14. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Did-

vyrių draugužiai (16). 06:55 Simpsonai 
(10).N-7. 07:25 Simpsonai (11). N-7. 
07:55 Rezidentai (93). N-7. 08:25 Rezi-
dentai (94). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2670). N-7. 10:00  TV Pagalba. N-7. 
11:35 Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (19). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (20). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (5). N-7. 
13:30 Simpsonai (12). N-7. 14:00  Simp-
sonai (13). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2032). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (2033). N-7. 15:30  
Pamilti vėl (87). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25  TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(4). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Moterys 
meluoja geriau (4). N-7. 21:30  TV3 vaka-
ro žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25  TV3 
orai. 22:30 Saugotojas. N-14. 00:20  Eu-
ropos vyrų krepšinio čempionatas. Latvi-
ja - Turkija. Vaizdo įrašas. 02:00 Pasku-
tinis iš vyrų (6). N-7. 02:30  Salemas (1). 
N-14. 03:25 Tironas (9). N-14.

Penktadienis, rugsėjo 8 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (17). 06:55 Simpsonai 
(12). N-7. 07:25 Simpsonai (13). N-7. 
07:55 Rezidentai (95). N-7. 08:25 Re-
zidentai (96). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2671). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
11:25 Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (21). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (22). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (6). N-7. 
13:30 Simpsonai (14). N-7. 14:00 Simp-
sonai (15). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2034). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (2035). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (88). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20  TV3 spor-
tas. 19:25  TV3 orai. 19:30  Galingasis 6. 
N-7. 21:45  Fantastiškas ketvertas. N-7. 
23:45  Karšta pupytė. N-7. 01:40  Rubė 
Sparks. N-14.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Aklais kurčnebyliais 
dažnai pravardžiuoja-
mi jaunuoliai, užėmę 
vietas troleibuso prie-
kyje ir pabrėžtinai kaž-
kuo užsiėmę, nematan-
tys nei senelių, nei vai-
kų. Tačiau išties esama 
tokių neįgaliųjų, sken-
dinčių tamsoje ir tylo-
je. Kaip jie gyvena? Kaip 
susipažįsta? Kaip pasi-
sako, kad myli?

Neįgalumą dėl įgimto sąnario iš-
nirimo turinti moteris šiuo me-
tu su nepilnamečiais vaikais gy-
vena atokioje sodyboje, tačiau 
jos savininkai ketina ją parduoti, 
todėl vienišai mamai su vaikais 
teks išsikraustyti. „Mūsų padė-
tis yra kritinė. Kai prieš mėnesį 
sužinojau apie tai, kad mus nori 
iškeldinti, nepaleidžiu telefono 
iš rankų, rašau skelbimus, ieš-
kau galimybių persikelti kitur, 
tačiau vis atsimušu į sieną dėl fi-
nansų stokos. Mano mėnesio pa-
jamos siekia vos 260 eurų, todėl 
man labai sunku tam tikrą pini-
gų dalį skirti nuomai. Sutikčiau 
gyventi sodyboje net ir be pa-
togumų. Svarbiausia, kad būtų 
stogas virš galvos“, – kalbėjo du 
vyrus palaidojusi ir visiškai vie-
na su dviem nepilnamečiais vai-
kais Švėkšnoje gyvenanti Rasa. 
Šilutės rajone dirbančios sociali-
nės darbuotojos moteriai su vai-
kais siūlo kraustytis į Klaipėdą ir 
ten nuomotis būstą, tačiau šiame 
mieste nuomos kainos prasideda 
nuo 130 eurų. Tokia suma mote-
riai pernelyg didelė. 

Rugsėjį jos 7-metis sūnus 
pirmą kartą peržengs mokyklos 
slenkstį. Tai dar labiau kelia ne-
rimą Rasai. Pasak jos, sūnus yra 

užregistruotas į Švėkšnos pradi-
nę mokyklą, tačiau, jei ten negy-
vens, reikės kuo greičiau ieškotis 
kitos mokyklos. Ta pati problema 
ir su 17-mete paaugle, kuri rug-
sėjį eis į 11 klasę. 

„Neturiu nieko, kas galėtų 
man padėti. Stoviu socialinio 
būsto eilėje, tačiau ta eilė nejuda 
arba juda labai lėtai. Esu baigusi 
lankomąją senelių ir neįgalių vai-
kų priežiūrą. Galėčiau dirbti to-
kio ar panašaus pobūdžio darbą, 
bet nepavyksta susirasti. Tinka ir 
visi kiti darbai, kur nereikia daug 
vaikščioti“, – pasakoja ji.

Šilutės rajono savivaldybės 
Ūkio skyriaus Turto poskyrio ve-
dėja Nijolė Grigonienė teigė, kad 
šiuo metu socialinio būsto laukia 
apie 150 šeimų, iš kurių beveik 
visos yra daugiavaikės. „Be eilės 
būstą galima gauti tuo atveju, jei-
gu neįgalumas yra 25 proc. arba 
šeimoje auga penki vaikai“, – aiš-
kino valstybės tarnautoja. Pasak 
jos, šiai šeimai vienintelė išei- 
tis – kreiptis į Šilutės socialinių 
paslaugų centrą. Į jį priimami 
būsto netekę arba gyvenamo-
sios vietos neturintys žmonės. 
Ten galima gyventi pusmetį – 
per tą laiką pageidaujama susi-
rasti nuolatinę gyvenamąją vietą.

Neįgali švėkšniškė su vaikais 
vejama į gatvę

Gerda Morozovienė tinklalapyje lrytas.lt rašo apie neįgalią 41-
erių švėkšniškę Rasą Deringytę, kuri su dviem vaikais netrukus 
liks be pastogės. 

Portale diena.lt Milda Skiriute rašo apie Klaipėdos Baltijos pros-
pekto gyventojų nerimą dėl atnaujinto šaligatvio. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Meilės laiškai  
Brailio raštu

Apie ligas ir knygas
2005-aisiais aklųjų žurna-

lo „Mūsų gyvenimas“ skyrely-
je „Noriu susipažinti“ Natalija 
perskaitė Vladislavo žinutę. Ji 
parašė jam laišką Brailio raš-
tu ir nusiuntė į Zagorsko vaikų 
namus, kur vyriškis gyveno. Pa-
pasakojo apie save: gimė sveika, 
bet vaikystėje nusiplikė koją. 
Tada ir prasidėjo nelaimės. Per-
sodinant odą nuo didelės vais-
tų dozės pablogėjo regėjimas. 
5-erių visai apako. 16-os ėmė 
prastai vaikščioti, visam laikui 
įsitaisė vežimėlyje. Po kiek lai-
ko prapuolė klausa.

Ėmė susirašinėti. Aptardavo 
savo ligas ir perskaitytas kny-
gas. Nei vienas, nei kitas neturė-
jo kompiuterio. Natašos mama 
ir seserys nešiojo į paštą siun-
tinukus su laiškais Vladislavui.

Vladislavo katarakta – įgim-
ta, jis buvo visai aklas. Kai jam 
suėjo treji metukai, jį opera-
vo. Paskui berniukas kurį laiką 
šiek tiek matė. Bet dėl antibio-
tikų dingo klausa. Akys temo, 
temo ir visai užtemo pačioje 
jaunystėje.

Paskutinis šansas
Kai Nataša suprato, kad tuoj 

visai apkurs, puolė ieškoti pa-
galbos. Tuo laiku Peterburge 
dar nebuvo daktilinės kalbos 
mokymo programų. Mergina 
nepasidavė. Ji parašė žurnalo 
„Jūsų pašnekovas“ redaktorei 
Natalijai Kremniovai, kuri ap-
ako ir apkurto jau brandžiame 
amžiuje ir laikė savo misija pa-
dėti tiems, kurie dar pakeliui į 
visišką tamsą ir tylą. Ji padėjo 
Natašai išmokti daktilį ir pa-
kvietė bendradarbiauti žurna-
le. Dabar Natašos straipsnių 
galima rasti kone kiekviena-
me „Jūsų pašnekovo“ numery-
je. Kai Nataša atvyko į Maskvą, 
paaiškėjo, kad daugelis žmonių 

iš aklųjų bendruomenės žino ją 
iš publikacijų. Sulaukė daug ap-
kabinimų ir pagyrų.

Iniciatyvos ėmėsi 
jaunikis

Vladislavas akliems kurčne-
byliams skirtuose vaikų namuo-
se gyveno iki 33-ejų, nes netu-
rėjo kur dėtis. Tėvai jį ten atida-
vė visai mažutį, vos 5-erių. Au-
klėtojai visko išmokė: prisitai-
kyti ir gyventi, rašyti, virti valgį, 
orientuotis aplinkoje.

Į skelbimą atsiliepusios 
merginos laiškas labai pradžiu-
gino Vladislavą. Dvejus metus 
juodu susirašinėjo, o tada, gruo-
džio 31-ąją, Vladislavas atvyko 
pas Natašą. „Pajutau, kad kam-
baryje kažkas sėdi, – pasakoja 
Nataša. – Nesupratau, kas. Kve-
pėjo vyrišku odekolonu. Jis pa-
ėmė mano ranką ir daktiliu pa-
klausė – „Neatpažįsti manęs?“ 
Aišku, supratau, pažinau. At-
sakiau – „Sveikas“. Labai jau-
dinausi.“

Civilinės metrikacijos biu-
re į juos žiūrėjo kaip į išprotė-
jusius. Netikėjo, kad jų santy-
kiuose viskas tikra. Reikalavo 
visokių dokumentų, vienokių 
pažymų, kitokių. Kaltino gi-
minaičius sąmokslais. Galiau-
siai sutuokė. Ir štai jau 10 me-
tų jie kartu.

Švelnūs prisilietimai ir 
skanaus maisto kvapai

Anot Natašos, aklas kurč-
nebylys jaučiasi labai vieni-
šas, net jei artimieji jį labai 
myli. Ypač sunku Natašai bū-
davo per šeimos šventes. Visi 
linksminasi, bet ji to nei mato, 
nei girdi. Su pasauliu bendrau-
ja tik švelniais prisilietimais – 
raidėmis ant delno. Kai ištekė-
jo, dingo vienišumo jausmas. 
Šią vasarą atšventė vestuvių 
dešimtmetį.

Juodu gyvena namelyje prie-
miestyje. „Visą laiką labai jau-
dinamės dėl jų, – sako Natašos 
mama Liudmila. – Juk visko ga-
li atsitikti. Štai žiemą šioje gy-
venvietėje neveikia parduotu-
vė. Penktadienį atvežame pro-
duktų, dujų balioną, išskalbtus 
drabužius ir patalynę. Savaitgalį 
pabūname kartu...“

Vasarą artimieji suplūsta į 
svečius. Sūnėnai ir dukterėčios 
apverčia namus aukštyn ko-
jomis. Todėl porelė turi atski-
rą virtuvę, kur niekas neužei-
na. Juk akliesiems labai svarbu, 
kad visi daiktai būtų savo vieto-
se. Vladislavas mėgsta gaminti 
valgį. Jis ir daržą prižiūri, kur 
užsiaugina prieskonių ir įvai-
rių daržovių. 

Dviese
Juodu myli vaikus, bet sa-

vų neturi. Kai svečiai išvažiuo-
ja, jie lieka su Lika ir Arnoldu – 
pudeliais, vienintelėmis būtybė-
mis, kurias jie, būdami neįgalūs, 
įstengia prižiūrėti. Apkerpa, nu-
prausia, glosto, bučiuoja.

Ką jie dar veikia, likę vieni? 
Vladislavas nuolat juda. Jei ne 
darže, tai namie kažką meis-
trauja. Jam būtų didelė kančia 
dieną gulėti ant sofos. O Nata-
ša visą dieną gali praleisti prie 
kompiuterio. Skaito, rašo „Jū-
sų pašnekovui“. Jos rašiniai bu-
vo apdovanoti literatūriniuo-
se konkursuose. Rusijoje, ofi-
cialiais duomenimis, gyvena 4 
tūkst. aklų kurčnebylių, o rea-
liai – iki 15 tūkst. Retai kam iš jų 
pavyko susikurti šeimyninį gy-
venimą kaip Vladislavui ir Na-
tašai. Iš jųdviejų gyvenimo kiti 
neįgalieji galėtų daug ko pasi-
mokyti. Pirmiausia, kaip svar-
bu vaikystėje kuo daugiau iš-
mokti. Vladislavas užaugo neiš-
mokęs kalbėti, todėl šiandien jo 
bendravimo būdai – gestų kal-
ba, daktilis, rašymas ranka ir 
puikioji Brailio rašto užrašinė, 
t. y. neregio kompiuteris. Arti-
mieji kartais juokiasi bandyda-
mi juos prisišaukti. Nataša tru-
putį girdi, bet reikia taip garsiai 
šaukti prie ausies, vis iš naujo, 
kuo aiškiau, kuo garsiau, kad 
pašnekovas ima ieškoti kito bū-
do susikalbėti. Bet jei jo pirštai 
stori, tai Nataša negali supras-
ti, ką jis rašo. Tada žmogus rašo 
daktiliu ant Vladislavo delno, o 
jis pakartoja žodžius ant Nata-
šos delno...

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Bortai tapo neįveikiama kliūtimi

Baltijos prospekto 59-ajame 
daugiabučiame name gyvenantis 
Virginijus pasakojo, kad jų kieme 
seni kanalizacijos vamzdžiai bu-
vo keičiami naujais. Vamzdžiai 
ėjo ir po šaligatviu. Darbus atli-
kusios įmonės darbuotojai išar-
dė pėsčiųjų taką. Paklojus vamz-
džius, prasidėjo atstatymo dar-
bai. Sudėti aukšti pėsčiųjų tako 
bortai. Ne tik turintiems judėji-
mo negalią, bet ir mamoms, stu-
miančioms vaikų vežimėlius, vai-
kams, važiuojantiems dviračiais 
ar paspirtukais sunku nulipti 
nuo šaligatvio. Klaipėdiškis do-
mėjosi, kodėl neįrengiami nuo-
lydžiai. Pasak vyro, darbininkai 
paaiškino, kad atlieka atstatymo 
darbus. Viską padarys taip, kaip 
buvo. „Anksčiau bortai buvo su-
smigę į žemę. Jie buvo susilygi-
nę su kiemu, tad nulipti nuo ta-
ko rūpesčių nekildavo. Ką dabar 
reikės daryti, sunku pasakyti. Lo-

gikos šiems darbams trūksta. Jei 
klojamos naujos trinkelės, kodėl 
negalima įrengti ir nuolydžių“, – 
svarstė vyras.

Klaipėdos savivaldybės Mies-
to tvarkymo skyriaus vedėjo pa-
vaduotoja Irena Nachčiunova in-
formavo, kad, atliekant atstaty-
mo darbus, prašyti įmonės vyk-
dyti papildomus darbus negali-
ma. „Tokiose situacijose viskas 
turi būti sutvarkyta taip, kaip 
buvo. Negalime reikalauti, kad 
įrengtų nuolydžius. Matyt, jie čia 
nebuvo suprojektuoti“, – sakė ji. 
I. Nachčiunova atkreipė dėme-
sį, kad, norint įrengti šaligatvio 
nuolydžius, reikia parengti pro-
jektą ir tik tada atlikti darbus. 
„Būna, kad gyventojai kreipiasi 
į savivaldybę dėl nuolydžių įren-
gimo. Tai turėtų daryti ir Baltijos 
prospekto gyventojai. Tada žiū-
rėsime, kuo galime padėti“, – sa-
kė I. Nachčiunova.

       Sveikiname
Sveikiname rugpjūčio mėnesį gimtadienius šventusius

Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininkę Oną  
Medzikauskienę, Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijos  
pirmininką Algį Veikšnį, Ukmergės rajono neįgaliųjų  
draugijos pirmininkę Zitą Kviklienę, Šalčininkų rajono  
neįgaliųjų draugijos pirmininkę Danutą Zagrodniają, Šiaulių  
miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkę Rolandą Petronienę.

Linkime Temidės teisingumo, šilumos ir atsidavimo prasmingam 
darbui. Tegul kiekvieną Jūsų žingsnį ir žodį lydi žmonių dėkingu-
mas ir pagarba.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Vladislavas nemato, negirdi, nekalba, bet gyvenimu nesiskundžia.

Natalija ir Vladislavas laimingi kartu.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projek-
tą „Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „toleranci-
jos link“, „Prie kūrybos šaltinio“, „tautos paveldo aruodas“.

Ir kiekvienas 
penketukas...

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos
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Rugsėjo 1-osios proga skiriu savo buvusiems mokytojams ir bendramoksliams

Mūsų septynmetė buvo įsikūru-
si dviaukščiame mediniame pasta-
te pačiame bažnytkaimio pakrašty. 
Pro ją vieškelis vedė į miestelio cen-
trą, kur trijų kelių sankryžoje stovėjo 
medinis koplytstulpis – Nepriklauso-
mybės simbolis. Mokyklos kiemas ri-
bojosi su kapinėmis, už kurių – šven-
torius ir bažnyčia. Jos aukštas bokš-
tas saulėtomis dienomis matėsi net 
už penkių kilometrų. Galėjai eiti tie-
siai laukų takais, vis pažvelgdamas į 
jį, lyg į kelrodį. Ir kuo arčiau, tuo šil-
čiau darydavosi širdyje. Tarsi jaus-
tum, kad nuo čia tau prasidės kitas, 
šviesesnis, gyvenimas.

Į penktą klasę susirinkome ke-
lių aplinkinių kaimų vaikai, bai-
gę pradžios mokyklas. Čia viskas 
mums buvo neįprasta ir kiek bau-
goka. Nauji veidai, nauji mokyto-
jai, kiekvienas dėstantis vis kitą 
dalyką. Mokytojos mums atrodė la-
bai gražios. Su šilkinėm suknelėm, 
dailiais bateliais, įmantriai sudė-
tais plaukais. Kaip iš madų žurna-
lo! Visada besišypsančios, linksmos 
ir kartu rūpestingos. Tokios jos ir 
pasiliko nuotraukoje, kurią išsau-
gojau savo albume. Lituanistė, ma-
tematikė, biologė. Visos trys – kla-
sių vadovės. Ir mokė, ir auklėjo jos 
mus ramiai, nekeldamos balso, ne-
sibardamos.

Pirmiesiems mokslo metams 
baigiantis nutarėme savo moky-
tojas pagerbti dovanomis. Mes, 
penktokai, miestelio parduotuvė-
je nupirkome odekolono tokiame 
žaliame vynuogių kekės pavidalo 
flakonėlyje. Švytėdami įteikėme jį 
sutrikusiai savo klasės vadovei. Ir 
kaip nusivylėme pamatę, kad šeš-
tokai savajai padovanojo gitarą, 
įmantriai perrištą žaliu kaspinu. 
Tai bent sumanymas!

Mokytojai – vyrai savo dėsto-
mus dalykus buvo labai sureikšmi-
nę. Kad ir geografas, kuris ir pats 
buvo vaikščiojanti legenda. Visas 
savo atostogas ir, aišku, pinigus jis 
praleisdavo keliaudamas. Grįžda-
vo sulopytom kelnėm ir pilna galva 
įspūdžių. Pamokos medžiagą dėsty-
davo su tokiu užsidegimu, kad net 
seilės tikšdavo. Pasakodavo apie 
mums nepažįstamus kraštus taip, 

kad klausydavom ausis ištempę. 
Pavasarį visi tapdavome ,,mičiuri-
ninkais“. Mokyklos darže mokyto-
jas kiekvienam paskirdavo po lysvę, 
kur turėjome pasėti įvairių augalų 
ir visą vasarą juos prižiūrėti. Šis už-
siėmimas man patiko, ir savuosius 
augalus puoselėjau kaip įmanyda-
ma. Penkis kilometrus atvažiuoda-
vau dviračiu jų ravėti ir laistyti. Net 
pradėjau svajoti apie agronomiją.

Fizinio lavinimo mokytojas len-
kė prie sporto. Sportavome visi: kas 
pajėgė ir kas ne itin. Visi turėjo at-
likti vadinamuosius PDG, o tai reiškė 
,,Pasiruošęs darbui ir gynybai“, nor-
matyvus. Viską vainikuodavo spor-
to šventės, kurios vykdavo čia pat, 
stadione už mokyklos tvoros. Man 
sekėsi bėgimas. Tapau trumpų dis-
tancijų čempione. O bendraklasis 
Jonas net pasiekė šalies jaunių šuo-
lių į aukštį rekordą.

Netrūko polėkio ir muzikos 
mokytojui. Jis pasišovė išmokyti 
mus šokti. Valso žingsnius įveikė-
me nesunkiai. Viens du trys, viens 
du trys... Pradžioje trepsėjom vie-
toje, paskui sukdamiesi. Su padis-
panu buvo kur kas sunkiau. Bet at-
kaklusis mokytojas išmokė ir šį šo-
kį. O kadrilis mums atrodė stačiai 
juokingas. Kas jį gali šokti? Mokyto-
jas užsispyrė ir mokė mus, neapsi-
plunksnavusias paneles ir kavalie-
rius, visų šio šokio figūrų.

Kai jau visas tas vingrybes įvei-
kėme, sekmadieniais mokytojas 
rengdavo šokių popietes. Jose pats 
grodavo akordeonu. Tarpais gro-
jimą pakeisdavo plokštelių muzi-
ka. Įjungęs patefoną mokytojas pa-
kviesdavo šokti savo žmoną, elegan-
tiškai nusilenkdamas ir vesdamas ją 
į salės vidurį. Kokia tai buvo etiketo 
pamoka būsimiems kavalieriams! 
Šoko jie gražiai, meiliai apsikabinę, 
žiūrėdami vienas kitam į akis. Mes 
juos praminėm ,,saldaporiais“.

Rimčiau nusiteikti reikėdavo 
prieš rusų kalbos pamokas. Mums, 
kaimietukams, rusų kalba buvo sun-
kiai įkandamas dalykas. Juolab kad 
ją dėstė pats mokyklos direktorius. 
O jis mėgo karišką tvarką. Mat pats 
buvęs kariškis, drausmės ragavęs iki 
soties. Jo nurodymu mergaitėms bu-

vo leista šukuotis tik su sklastymu 
per vidurį galvos. Išdrįsusią nepa-
klusti pasikviesdavo prie mokytojo 
stalelio, išdraikydavo jai plaukus ir 
raudančią išvarydavo iš klasės ,,su-
sitvarkyti“. Dėl berniukų šukuose-
nų direktorius galvos sau nesuko – 
įsakė visiems nusikirpti plikai. Ki-
tų mokyklų mokiniai, vos pamatę 
mūsiškius, šaukdavo ,,Plikių gauja, 
plikių gauja!“

Nereikia nė aiškinti, kaip mes 
mokėmės rusų kalbos. Niekas neno-
rėjo stovėti prieš klasę ir linksniuo-
ti ,,lapauchij osiol“ ar ką nors pana-
šaus. Aš tol kaulijau tėvą nupirkti 
man rusų–lietuvių kalbų žodyną, 
kol tėtis neapsikentęs nuvažiavo į 
Kauną ir nupirko. Su keturiasdešim-
čia tūkstančių žodžių. Tebeturiu jį ir 
dabar, prikaišiotą sudžiūvusių pie-
vų žiedų ir penkialapių dobilų. Tokia 
stora knyga tam labai tiko.

Rusiškai dainuodavom ir mokyk- 
los chore. Dar vaikiškais balseliais, 
kas pataikydamas į natą, o kas ir ne-
labai, traukdavom ,,Priamūrės par-
tizanų dainą“, o šeštos klasės solis-
tė išvinguriuodavo tik suaugusioms 
dainininkėms įveikiamą rusų liau-
dies dainą ,,Ten prie Volgos uola“. 
Maršo ritmu parašytą ,,Maskva–Pe-
kin“ išrėkdavom lietuviškai. Matyt, 
tokį repertuarą mokykloms reko-
menduodavo ,,iš aukščiau“.

Kartą ir viešnia iš ten apsilankė. 
Ji mums, sukviestiems į mokyklos 
salę, pasakė kalbą. Prisimenu tik jos 
pabaigą: ,,Ir kiekvienas jūsų penke-
tukas bus nauja plyta komunizmo 
statyboje.“ Nežinojau nė ką galvoti. 
Buvau mokslo pirmūnė, penketuki-
ninkė. O to komunizmo nei mano tė-
vai, nei kiti aplinkiniai visai nelaukė. 
Ką ten nelaukė. Bijojo. Tik šmaikš-
tuoliai išdrįsdavo pajuokauti, kad 
tada ir žmonos bus bendros.

,,Ką dabar daryti?“ Ilgai apie tai 
mąsčiau, su niekuo nesitardama, 
kol nusprendžiau: kas bus, tas bus 
– mokysiuos ir toliau taip, kaip mo-
kiausi. Turėjau savo tikslą ir troškau 
jį pasiekti. O tų plytų, pamaniau, vis 
tiek neužteks tam komunizmui pa-
statyti. Ir neužteko.

Gražina DAUGINIENĖ
Vilnius

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų RūdaBesibaigiančios vasaros atodūsis.

Atgaila
Apšviesk protą,
Atverk akis,
Radęs ką širdyje,
Ir man parodyk...
Šalta joje,
tarsi būčiau
Praėjusi užsnigtą
Ašarą
Artimo,
tarsi nebūčiau
Išgirdusi skausmo,
Vadinamo
Svetimu.

Bateliai
Ar turi dar su kuo pasėdėti, 

žmogau,
Apie orą, ,,bites“ pakalbėti?
Ar turi ko ilgėtis, mylėti ir 

laukt
Prie arbatos puodelio per 

lietų?
 
tik iš įpročio, priešais – 

puodeliai, šit, du,
Su paukštukais auksiniais 

snapeliais.
Renovuotam ,,narvely“ – 

vienatvė ir tu,
Ir žmonos smailianosiai 

bateliai.
 
Ji kas naktį parbėgs iš 

dangaus tekina,
Kai blaškysies ir šauksi jos 

vardą,
Drėgną kaktą nubrauks ne 

sparnu, o ranka,
Jei bučiuota – labai 

prasikaltus.
 
Ir kai miestą iš miego 

išbudins lietus,
Užplikysi žiupsnelį čiobrelių.
Kiek vienatvių languos!.. 

Kiek galvelių baltų!
Bet namuos vis sulaiko... 

bateliai.

Artumas
tarsi kraujo ryšys –
toks artumas...
Bėga pirštai paviršiumi 

stygų.
O gerumas juk tai – kiek 

gerumo
tyloje, posmui baigiantis, 

liko.
 
Ar išmelsiu šviesos tavo 

žvilgsniui?
Ar gyvenimo šito užteks?
Mano drauge, kai vėjus 

iškinkius
Neviltis brūkštels dainą šuke.

Pilnatis
Pilnatis įžvelgs,
Ką nutylėjai,
Ir raudonį sidabru pridengs.
Kiek pavasarių išbaidė vėjai,
Jei vis ieškai manyje rudens?
 

Ko bandai sudrumst gelmių 
ramybę

Ratilais nubėgusių dienų?
Pilnatis tarp mūsų pasiklydo
Ir grąžinti dangui ją – vėlu...

Ateis ruduo
Ateis ruduo. Jis visada ateina.
Ir viskas bus gerai. Girdi? 

Gerai.
tik neburnok ir nemaištauk 

prieš laiką
Skaičiuodamas, ko buvo per 

mažai.
 
Danguj spindės žvaigždžių 

didžiulės akys –
Arti, arti, ir noras kils staiga
Išlėkt ant gervės sparno, 

nepasakius
Nė žodžio draugui, priešui, 

kam kitam.
 
Nostalgija... Koktu savęs 

gailėtis
Ir vis dairytis praeitin, kuri
Lyg senas ir nebemadingas 

skėtis
Styros ant pakabos ties 

durimis.
 
Gal trūksta žodžio – paprasto 

ir šilto,
Gal visiškos tylos, žmogaus 

peties...
Ateis ruduo, kad širdį 

apramintų,
Kažką atims, kažką tikrai 

pridės.

Išskris gandrai
Išskris gandrai, ir mudu 

liksime kas sau,
Net pasiklydę vienas kito 

nesišauksim.
Užgriuvo klausimų, atsakymų 

audra,
Kuriuo metu netyčia 

peržengta riba?
Pašiurpo gėlės nuo šalnų 

sukelto skausmo.
 
Pasidalinkim bent kaltės 

jausmu perpus,
Prigesę akys, dėkui Dievui, 

skiria šviesą...
Jau pusto vėjas auksu 

virstančius lapus,
Jau niekad tokio nuoširdumo 

nebebus,
Kažkas, giliau negu širdis, 

staiga išblėso.
 
Emocijų gijelės draikosi ore,
Sugrįžus žemėn kiek 

neįprasta ir keista.
Sapnai? tik jie dar gali rudenį 

pralenkt,
O nuo žmonių akių kuo 

skausmą prisidengt,
teks sugalvot, teks meno 

mokytis – atleisti...
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