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Ukmergės krašto žmonių 
su negalia sąjungos or-
ganizuojama respubliki-
nė dailiųjų amatų paro-
da „Rudens saulutė“ su-
laukė pilnametystės – ji 
surengta jau 18-tą kartą. 
Parodos iniciatorė Lionė 
Aleksienė džiaugiasi, kad 
į tradicinį renginį kasmet 
įsilieja nauji dalyviai, ma-
loniai stebina neįgaliųjų 
dirbinių įvairovė ir gau-
sa. Šiemetinėje „Rudens 
saulutėje“ buvo pristaty-
ta per du tūkstančius 273 
autorių sukurtų dirbinių: 
medžio, molio ir odos ga-
minių, siuvinių, mezginių 
ir nėrinių, tapytų ir siuvi-
nėtų paveikslų, kitų namų 
interjerui papuošti tinka-
mų rankdarbių. Į Ukmer-
gės kultūros centro Dai-
lės galeriją jie atkeliavo iš 
30-ies neįgaliuosius vieni-
jančių organizacijų. 

Integracijos keliu

Parodoje – beveik trijų šimtų autorių kūrybos versmė 
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Vilioja naujovės
Ukmergiškė Janina Kuprienė 

jau 25 metus priklauso Tautodai-
lininkų sąjungai. Jos sritis – taiko-
moji dailė. Moteris pasakoja nuo 
vaikystės mėgusi megzti, siuvinė-
ti. Šie pomėgiai ją lydi visą gyveni-
mą. Tai patvirtino ir parodoje eks-
ponuoti Janinos darbeliai – makra-
me technika pinti lininiai papuoša-
lai, originali rankinė. Tačiau tuo, ką 

gerai moka, Janina nesitenkina. 
Pasak moters, jai vis rūpi išban-
dyti ką nors nauja. Neatsitiktinai 
rankdarbių būrelyje ji noriai ėmė-
si dirbti su oda. Šio meno išmo-
ko iš kitos auksarankės – Vlados 
Vančenkovos. Jau buvo ką ir „Ru-
dens saulutėje“ parodyti – paro-
dos lankytojų dėmesį traukė oda 
aptraukti stikliniai indai, dar pa-
gražinti ornamentais.

Kitoje Dailės galerijos salėje 
buvo eksponuojami ir Janinos 
keramikos dirbiniai – įvairios 
žvakidės, pieštukinės, buityje 
lengvai pritaikomi molinukai. 
Keramikos moteris dukart per 
savaitę važiuoja mokytis į Dai-
navos kaime tautodailininkės 
Vitos Vaitkevičienės rengiamus 
mokymus. Janinai patinka justi, 
kaip rankose sušyla molio ga-

balėlis, kaip jis įgauna norimą 
formą, kaip pasikeičia išdegtas, 
glazūruotas darbelis. 

Vardydama labiausiai perka-
mus „Rudens saulutėje“ ekspo-
nuotus dirbinius, paroda besi-
rūpinusi Ukmergės krašto žmo-
nių su negalia sąjungos projek-
tų vadovė Asta Karalienė minėjo 
medžio ir keramikos gaminius.  

Kai širdis veržiasi dainuoti, kliūčių nėra 

Kolektyvų gausa 
nustebino

Į Saulės miestą suvažiavo be-
veik 200 atlikėjų – net 14 meno 
mėgėjų kolektyvų. Šventę orga-
nizavusi Šiaulių miesto neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Rolanda 
Petronienė pasakoja, kad pirmą 
sykį į Šiaulius koncertuoti atvy-
ko Biržų rajono neįgaliųjų drau-
gijos kolektyvas „Ištvermingieji“, 
Panevėžio rajono neįgaliųjų drau-
gijos ansamblis „Griežlė“, Mažei-
kių bendruomenės centro miš-
rus vokalinis ansamblis, kapela 
ir šokių kolektyvas, Kupiškio ra-

Vida Veronika Sinkevičienė – dailiausių staltiesių mezgėja. Parodos lankytojus žavėjo dekoratyviniai medeliai ir gėlės iš karoliukų.

(nukelta į 3 psl.)

Besitęsiantis „Vilties paukš-
tės“ festivalis pirmą kartą 
užsuko ir į Šiaulius. Sau-
lės mieste savo programas 
panoro pristatyti gausus 
būrys meno mėgėjų ko-
lektyvų. Į „Vilties paukš-
tės“ sceną kylantys kolek-
tyvai rinkosi populiariąją 
muziką, romansus, skam-
bėjo liaudies dainos. 

Integracijos keliu

Ansamblis „Gabija“ siekia dainomis suvirpinti klausytojų širdis.

jono neįgaliųjų draugijos ansam-
blis „Prie Kupos“, Pasvalio rajo-
no neįgaliųjų draugijos vokalinis 
ansamblis „Žalsvasis šaltinis“. 

Savo programas pristatė ir 
kitų neįgaliųjų draugijų kolekty-
vai: Radviliškio „Gabija“, Akme-
nės „Akmena“, Šiaulių miesto 
„Verbena“, Šiaulių rajono Meš-
kuičių padalinio „Viltis“ ir Kuršė-
nų padalinio „Svaja“, Telšių „Že-
maitija“, Kelmės „Svajonė“, Ra-
seinių „Gaja“, Šeduvos „Verdenė“. 

R. Petronienė sako nesitikė-
jusi sulaukti tokio gausaus sve-
čių būrio, tačiau džiaugiasi, kad 

galėjo susipažinti ir pabendrau-
ti su dar nematytais kolektyvais, 
jų vadovais. „Esu labai patenkin-
ta, kad atvažiavo kolektyvai iš tų 
miestų, kuriuose mes dar nesi-
lankėme. „Vilties paukštė“ mus 
suvienija, susipažįstame vieni 
su kitais.“

Tikslas – pasibelsti į 
kiekvieno širdį

Svečius pasitiko ir į sceną pa-
kvietė Elenos Ralienės vadovau-
jamas Šiaulių miesto neįgalių-
jų draugijos vokalinis ansamblis 
„Verbena“. Skambant kanklių ir 
fortepijono garsams kolektyvas 
pasveikino susirinkusiuosius ir 
padovanojo jiems tris kūrinius. 
E. Ralienė pasakoja, kad dainas 
„Verbenos“ repertuarui renka-
si labai atsakingai – visada įver-
tina atlikėjų galimybes. Vadovė 
sako kaskart ieškanti darnaus 
dainininkų ir akompanimento 
skambesio.

Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos kolektyvui „Gabija“ jau 
daugiau kaip 10 metų vadovau-
janti Roma Apšegienė pasako-
ja, kad stengiasi dalyvauti visur, 
kur kviečia. Pasak jos, labai pa-
laiko Neįgaliųjų draugija – trans-
portą parūpina, sceninius drabu-
žius pasiuva.

Vadovė sako, kad per ilgus 
darbo metus su kolektyvu su-
kaupė nemažą kūrinių kraitį ir 
lyg tarp kitko prasitaria, jog kar-
tais iš užmaršties ištraukia ir 
savo anksčiau sukurtas dainas, 
kurias kolektyvas taip pat mie-
lai dainuoja. „Kadangi gyveni-
mas nėra labai lengvas, nuspren-
džiau dažniau rinktis pramogi-
nius kūrinius. Žinoma, repertu-
arą visada derinu su dainininkė-
mis. Stengiamės, kad jis būtų kuo 
įvairesnis: dainuojame ir liau-
dies dainų, ir romansų. Kiekvie-
nais metais ką nors pakeičiame, 
bet repertuarą visada deriname 
prie renginio, konkurso reika-
lavimų. Konkursams stengiuosi 
paimti profesionalesnį kompo-
zitoriaus kūrinį.“ 

Vadovė neslepia, kad jai svar-
biausia, jog savo dainomis kolek-
tyvas suvirpintų klausytojų šir-
dis. „Aš daugiau dėmesio krei-
piu į atlikimą, kūrinio nuotaikos 
perteikimą. Jeigu nors vienam 
žmogui patikome, esu labai pa-
tenkinta.“

Padeda užsimiršti
Ne vienam į „Vilties paukštę“ 

atvykusiam atlikėjui daina pa-
deda užsimiršti, prasiblaškyti.  

(nukelta į 5 psl.)



Neringa: 
�� Aldona Balsevičienė 

„Bičiulystei“ rašo apie įspū-
dingą kelionę. 

Retas miestas gali pa-
sigirti dideliais atstumais 
tarp gyvenviečių. O Nerin-
ga gali. Mes, Nidos, Preilos, 
Pervalkos, Juodkrantės gy-
ventojai, stengiamės kuo 
dažniau sueiti, vienas į ki-
tą pažiūrėti, šypsena pasi-
dalyti. Tai labai sėkmingai 
atlieka Neįgaliųjų draugi-
ja su nenuilstančia vadove 
Liucija Olšauskiene. 

Nors ruduo, dienos 
tamsesnės, dažnai pa-
šlaksto lietus, pasiryžo-
me leistis į kelionę au-
tobusu per visą Lenkiją 
iki Drezdeno. Nuspren-

Likome pakylėti
dėme, kad dar užteks jė-
gų ir ryžto įveikti 4 die-
nų išvyką. 

Prieš akis bėgo Su-
valkijos lygumos, kalne-
liai, gražūs namai. Viskas 
primena Lietuvos praeitį, 
jos istoriją. Smagu, kai ke-
liaujant po Lenkiją niekas 
nestabdo, nereikalauja 
dokumentų – pasijutome 
tikrais Europos piliečiais. 

Vokietijoje nustebino 
uolėti kalnai smailiomis 
viršūnėmis. Kai kurios iš 
jų virš jūros lygio iškilę 
net 400 metrų. Pasiryžo-
me kopti daugiau nei 200 
metrų aukštyje vinguriuo-
jančiu takeliu. Pasižiūri že-
myn – matai upę, žmones 

lyg taškelius, žaislines ma-
šinas. Jei praėjome tokiais 
takais, reiškia, dar nepa-
senome. 

Aplankėme ant aukšto 
kalno stūksančią XIII a. pi-
lį, kurios neįstengė įveik-
ti joks priešas. Gyvento-
jai turėjo maisto atsargų, 
vandens, malkų. 

Vakare laukė kelionė 
garlaiviu Elbės upe. Gaila, 
kad tamsa užgožė krantus, 
pastatus. 

Nepamirštamas Drez-
denas su Cvinger rūmais, 
paveikslų galerija, porce-
liano muziejumi. Grožėjo-
mis nuostabiais paveiks-
lais, ėjome iš vienos salės 
į kitą. Patekę į porceliano 

muziejų, grožėjomės pasa-
kiškais darbais iš porcelia-
no. Kiekvienas darbas, ma-
žas ar didelis, traukė akį, 
džiugino širdį. Tai nepa-
mirštama. 

Grįždami iš Drezde-
no stabtelėjome apžiūrė-
ti medžioklės rūmų, ku-
rie stebino žvėrių galvų, 
papuoštų ragais, iškam-
šomis. Tiek daug ir to-
kių įspūdingų nebuvome 
matę. 

Nors pavargome, bet 
kelionė mus praturtino, 
sušildė visų širdis. 

Esame dėkingi pirmi-
ninkei Liucijai, vairuoto-
jui Ramūnui, gidui, Nerin-
gos savivaldybei už globą. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Prie tokios išvados pri-
eita Kupiškyje sureng-

toje apskritojo stalo dis-
kusijoje „Neįgaliųjų nevy-
riausybinių organizacijų 
projektų finansavimas ir 
vykdymas“.

Diskusija tokia tema 
surengta Kupiškio rajono 
neįgaliųjų draugijos inicia
tyva. Joje dalyvavo Neįga-
liųjų reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos direk-
torė Asta Kandratavičienė, 
Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Jelena Ivan-
čenko, Lietuvos žmonių su 
negalia sąjungos teisinin-
kas Valdemaras Bagdano-
vič, Lietuvos aklųjų ir sil-
pnaregių sąjungos VšĮ Pa-
nevėžio ir Utenos regiono 
centro direktorius Aloyzas 
Vilimas bei nemaža gru-
pė vietos neįgaliųjų orga-
nizacijų atstovų, projektų 
vykdytojų, įvairių Kupiš-
kio neįgaliųjų organizaci-
jų (Aklųjų ir silpnaregių, 
žmonių su negalia sąjun-
gos, Specialiosios kūrybos 
draugijos „Guboja“) vado-
vai, taip pat rajono savival-
dybės meras Dainius Bar-
dauskas, Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Lai-
ma Bartulienė. 

Pasak diskusiją organi-
zavusios Kupiškio rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkės Bronės Kaleiniko-
vienės, toks susibūrimas 
prie vieno stalo (ir neįga-
liųjų organizacijų, ir savi-
valdybės atstovų, ir aukš-
tesnės neįgaliųjų bendruo-
menės vadovų pakopos) 

Kupiškis:

jau buvo žūtbūt reikalin-
gas, nes gausėja problemų, 
daugėja sunkumų, nemažė-
ja neapibrėžtumo, nežinios, 
kurią skatina nuolat keičia-
mi reikalavimai projektinei 
veiklai, vis tikslinami ar pil-
domi aprašai, mažinamas 
finansavimas projektams, 
vis iškyla prie skurdo stu-
miamų aktyviausių orga-
nizacijų išlikimo problema. 

Pastarųjų metų neįga-
liųjų organizacijų veiklos 
tendencijos optimizmo ne-
kelia. Štai Kupiškyje prieš 
11 metų įkurtas Neįgalių-
jų draugijos socialinių pas-
laugų ir dienos užimtumo 
centras jau buvo apsipra-
tęs su projektinės veiklos 
formomis, kai lėšos pasiek-
davo per centrines orga-
nizacijas, buvo aiškūs ver-
tinimo kriterijai. O perda-
vus lėšas skirstyti savival-
dybėms, pagausėjo painia-
vos, sumažėjo paslaugų, at-
renkant projektus nebeturi 
įtakos organizacijų veiklu-
mas ir įdirbis, patirtis, atsi-
randa subjektyvių kriteri-
jų. Tarkim, buvo sukurtos 
projektų vertinimo komisi-
jos, bet jų nariai dažnai kei-
čiasi, o kartu ir vertinimas. 
Neįgaliųjų organizacijų ste-
bėtojų dalyvavimas dauge-
liu atveju yra tik formalus, 
popierinis, į pastabas visai 
neatsižvelgiama. 

Neįgaliesiems nesu-
prantamas pastaraisiais 
metais vis mažinamas so-
cialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems ben-

druomenėje projektų fi-
nansavimas. Tuo labiau 
kad statistika siūlytų visai 
kitokius sprendimus... Štai 
Kupiškio rajone 2015 me-
tų sausio 1 d. gyveno 2795 
neįgalieji, o lygiai po metų 
neįgaliųjų jau buvo 3068, 
taigi 273 daugiau. 2012 
metais iš valstybės biudže-
to visoms rajono neįgaliųjų 
organizacijoms buvo skir-
ta 35 600 eurų, o 2016 m. – 
29 169 eurų, 2017 metais 
ši suma numatyta dar ma-
žesnė – 28697 eurų. Ati-
tinkamai vis mažėjo ir Ku-
piškio rajono neįgaliųjų 
draugijos gaunamos lėšos 
(2012aisiais jai iš vals-
tybės buvo skirta 17377 
eurų, o 2016aisiais – vos 
9669 eurų). Gal reikėtų 
mažiau ir darbuotis, ma-
žiau paslaugų teikti neį-
galiesiems? Skaičiai rodo, 
kad draugija paslaugų tei-
kia tik daugiau. Reikia ne-
užmiršti, kad didėjo mi-
nimalus atlyginimas, au-
go paslaugų ir prekių kai-
nos. Taigi, kaip suprasti ir 
vertinti tokią situaciją –
valdžios atstovų ir savo 
kolegų klausė Neįgaliųjų 
draugijos vadovė? Neįga-
lieji, bene skurdžiausias ir 
silpniausias visuomenės 
sluoksnis, verčiami dar-
buotis savanoriškai...

Pasak B. Kaleinikovie-
nės, racionalu būtų tiks-
lingiau finansuoti veiklias, 
įdirbį turinčias organiza-

cijas, tas, kurios turi sąly-
gas projektams vykdyti, o 
ne išskaidyti menkas lėšas 
po trupinį. Iš to gimtų dar 
daugiau racionalių spren-
dimų – organizacijoms rei-
kia burtis, vienytis, akty-
viau ginti savo teises. 

Štai savivaldybėse dar 
ne visur yra sukurtos Ne-
įgaliųjų reikalų komisijos. 
Po pusę jų narių sudaro 
savivaldybių atstovai ir ne-
įgaliųjų organizacijų dele-
guoti žmonės. Atrodo, kad 
savivaldybių atstovų svar-
biausias tikslas yra sutau-
pyti kuo daugiau pinigų – 
neįgaliųjų interesai čia bū-
na nustumiami tolyn. Dar 
svarbu, kas vadovauja ko-
misijai, kokia pirmininko 
pozicija, gerai būtų numa-
tyti vadovų rotaciją. 

Diskusijos svečiai bu-
vo pakviesti apžiūrėti ne-
įgaliųjų organizacijų būsti-
nes, paslaugų centrus. At-
vykusiesiems gerą įspūdį 
paliko rajono savivaldybės 
vadovų rodomas dėmesys 
ir pastangos įsigilinti į ne-
įgaliųjų bendruomenės 
problemas. Akivaizdu, kad 
senstant šalies gyvento-
jams, neįgaliųjų poreikiai 
ir jų veiklos galimybės bus 
itin svarbus kriterijus, pa-
rodantis bendrą šalies iš-
sivystymo lygį, žmogaus 
savijautos ir kiekvieno vi-
suomenės nario gerovės 
lygmenį. 

Valius DOMANTAS 

Kai kurie XX amžiaus mokslininkai skleidė min-
tį, kad technologinė pažanga išlaisvins žmones iš 

darbo nuobodybės ir prasidės dar neregėta poilsio era.
Ketvirto dešimtmečio pradžioje vienas Vakarų 

ekonomikos profesorius net prognozavo, kad arti-
moje ateityje nereikės dirbti daugiau kaip dvi dienas 
per savaitę. Verslininkai įtikinėjo, kad mokslo pasie-
kimai kiekvienam atvers galimybes įgyvendinti savo 
norus, puoselėti meną, pasinerti į veiklą, duodančią 
peno širdžiai ir protui. Kai kurie sociologai irgi ne-
atsiliko nuo pranašuolių. Esą fabrikai per ne ilgesnę 
kaip keturių valandų darbo dieną prigamins daugiau 
produkcijos, nei bus pajėgta suvartoti.

Tačiau kas atsitiko, visi mato. 
Beveik prieš trejetą dešimtmečių ir mūsų šalyje bu-

vo skelbiama netolimos gražios ateities vizija. Pagrindi-
nis argumentas – privačios nuosavybės valdymas pra-
našesnis už planinę ekonomiką. Deja, pradėta ne iš to 
galo. Neišmintingai ir skubotai, ne taip kaip Latvijoje 
ir Estijoje, buvo sunaikinti kolūkiai, valstybiniai ūkiai, 
sudarytos sąlygos grobstyti žemės ūkio techniką, iš-
tuštėjo gyvulių fermos bei įvairūs sandėliai. Kur spėta 
įsteigti žemės ūkio bendroves, ten iki šiol žemdirbiai 
neblogai ir pelningai tvarkosi. Beje, nuo paikų reformų, 
nuo įmonių tuštėjimo nukentėjo ir miestų darbininkija.

Senovės graikų filosofas Aristotelis sakė: „Jei stak
lės pačios austų, jei kanklės pačios skambėtų, tai 
darbininkų nereikėtų.“ O darbininkų, kaip ir staklių, 
mums pristigo. Gerų, išmanių darbininkų. Nagingie-
ji susikrovė lagaminus ir per jūras marias patraukė 
geresnio uždarbio ieškoti.

Nepasakysi, kad „darbo bankas“ visiškai tuščias. 
Darbo biržose yra užsiregistravę apie 20 tūkst. žmonių. 
Ir beveik visi prašo didelių pinigų, bet ne itin „juodų“ 
pareigų, nors neturi jokios profesijos. Valstybė privers-
ta ir tokiems mokėti už nedarbą. Tačiau, pasak vieno 
politiko, socialinės apsaugos sistemą galėtume palygin-
ti su tinklu, kuris turi padėti į bėdą patekusiam žmo-
gui nenukristi į skurdo bedugnę. Bet kol kas tas tinklas 
netvirtas, skylėtas, valstybė neišgali kurti visiems to-
kią gyvenimo kokybę, kurios pagrindiniai kriterijai yra 
orumas ir žmogaus teisė gyventi be ypatingų rūpesčių.

Ne kartą teko girdėti valstybės vyrų, verslininkų 
godojimą, kad nėra galimybių be išlygų remti visus 
skurdeivas. Daug kam ir patiems derėtų prisidėti prie 
geresnės savo būties. Tam reikia suvokti pilietinio są-
moningumo esmę, turėti iniciatyvos, o ne laukti, kad 
kažkas kitas ant lėkštelės atneš duonos riekę. Ven-
giantys darbo, kad ir už minimumą, labiausiai dejuo-
ja ir peikia valdžias. Pažiūrėkite, kas dažniausiai kni-
sasi po buitinių atliekų konteinerius – ogi jauni, svei-
ki vyrai, pamiršę kelią į oficialias darbovietes, bet ne-
pamiršę nuolatos burnoti dėl netvarkos valstybėje.

Sako, kaimas prasigėrė. Žinoma, ne visi gavę pen-
siją ar kokią išmoką skuba į parduotuvę pirkti pigaus 
vynelio. Bet, būkime atviri, nemažai periferijos gy-
ventojų nebenori net nedidelio žemės lopinėlio pra-
sirausti, kad galėtų užsiauginti daržovių. Ką jau be-
kalbėti apie vištų pulkelį. O kur dar nenaudėliai, ku-
rie tingi paėjėti iki konteinerių ir buities atliekas me-
ta pro langus, rūko laiptinėse, automobilius stato ant 
vejų arba neįgaliesiems skirtose vietose.

Pagal Šventąjį raštą, Dievas, išvarydamas iš Rojaus 
Adomą, pasakė: „Prakaitu savo valgysi duoną.“ Tačiau 
kai kas šio švento postulato nenori pripažinti. Geidžia 
ryšėdami kaklaraištį ir avėdami lakuotus batus, be jo-
kios specialybės pažymėjimo kišenėje, nedaug dirb-
ti, bet daug gauti. Jie su džiugesiu pritartų minėtoms 
praėjusio amžiaus mokslininkų svajonėms.

Yra sakoma, kad gyvenimo laivą blaško visi vėjai 
ir audros, jei jis neturi krovinio pusiausvyrai palai-
kyti, t.y. balasto. Be tokio krovinio, suprantama, dva-
sinio, neįmanoma peržengti ir pilietinio sąmoningu-
mo slenksčio.

Pilietinio sąmoningumo 
slenksčiai

Apie tai,
kas

jaudina

Valdžios ir neįgaliųjų organizacijų atstovų diskusiją Kupiškyje 
inicijavo rajono Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Bronė Kalei-
nikovienė.

Prie apskrito stalo susėdo neįgaliųjų NVO ir valdžios atstovai.

Neįgaliųjų organizacijos turi būti 
aktyvesnės ir vieningesnės

Valiaus Domanto nuotr.
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Jie ir praktiški, ir namų interje-
rą papuošia. Populiarios buvo ir 
riešinės – puiki dovana artėjan-
čių švenčių proga. „Rudens sau-
lutėje“ megztų karoliukais iš-
puoštų riešinių stendą paįvairi-
no ir jiezniškių auksarankių vel-
tos. Šia technika jos papuošė ir 
įvairius megztus dirbinius. Tai, 
pasak A. Karalienės, irgi buvo 
šios parodos naujovė, kaip ir iš 
Kupiškio atgabentos akmeninės 
skulptūros ar Vido Cickevičiaus 
mediniai laikrodžiai. 

Anūkei saugoma dovana
Didelę Dailės galerijos su-

rengtos ekspozicijos dalį užėmė 
megzti, nerti, siuvinėti darbai. Jų 
asortimentas labai platus – nuo 
servetėlės iki suknelės, nuo ma-
žiesiems skirtų megztų batu-
kų ar žaislo iki tarsi iš močiučių 
kraičio skrynios iškeltų origina-
lių staltiesių ar austinių juostų. 

Beveik keturis dešimtme-
čius dailiesiems amatams pa-
skyrė jonaviškė Vida Veronika 
Sinkevičienė. Didžiausias mo-
ters pomėgis – virbalais megz-
tos ažūrinės servetėlės, staltie-
sės. Vida prisimena, kad šiems 
darbeliams ją paskatino dar 
1979aisiais Romainių sanatori-
joje, kur moteris 10 metų gydė-
si, sutikta slaugutė Elena Juškie-
nė. Ir penkiais virbalais megzti 
išmokė, ir retesnių raštų parodė. 
B. Sinkevičienė šypsosi: „Nuo to 
laiko negaliu sustoti. Mezgimas 
man tapo tam tikra priklauso-
mybe.“ Pasak moters, net silps-
tančios akys neatitraukia nuo 
šio pomėgio – per tiek metų vis-
ką atmintinai žino, tad į mezginį 
įdėmiai žiūrėti nė nereikia. Vida 
prisimena iš pradžių didelę stal-
tiesę metus laiko mezgusi, da-
bar ir mėnesio užtenka. 

Daugiausiai šiais rankdar-
biais Vida užsiima namuose, 
nors lanko ir Jonavos rajono ne-
įgaliųjų draugijoje veikiantį flo-
ristikos būrelį. Kruopštus darbas 
reikalauja didesnio susitelkimo, 

atidos. Savo mezginius parduoda 
mugėse, parodose, neretai ir už-
sakymų sulaukia – dailūs dirbi-
niai visada atkreipia rankų darbą 
vertinančių žmonių dėmesį. Ta-
čiau pačią gražiausią staltiesę (tai 
ovalus 2 m x 1,5 m dydžio mezgi-
nys), nunertą iš naminio žalio li-
no, saugoja kaip dovaną anūkei. 

Paveikslų turinį 
padiktavo... rėmeliai 
Uteniškė Danutė Bileišienė 

neslepia esanti savamokslė dai-
lininkė. Užtat labai vertina Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos rengia-
muose dailininkų pleneruose iš-
girstus profesionalių vadovų pa-
tarimus, stengiasi gerai juos įsi-
dėmėti. Danutė džiaugiasi, kad 
jos darbus mielai priima Utenos 
kraštotyros muziejuje vykstančių 
tautodailininkų parodų organiza-
toriai, antrą kartą moteris juos 
eksponuoja ir „Rudens saulutėje“. 

Daugelio parodos lankytojų 
dėmesį traukė „Trimituojančio 
angelo“ paveikslas. Pernai gar-
saus kryždirbio Antano Devei-
kio sukurtą Utenos Kristaus Žen-
gimo į dangų bažnyčios frontoną 
puošiančią trimituojančio angelo 
skulptūrą Danutė pabandė per-
kelti į linoleumo raižinį, šiemet 
nutapė ant drobės. Pasak jos, pa-
veikslas dar nebaigtas – traukia 
dar ir dar kartą prie jo sugrįžti. 
Moteris juokauja: gal tokia šio 
angelo dalia. Juk ir A. Deveikio 

skulptūra buvo nukelta, restau-
ruota. Eidama pro šalį vis pake-
lia į ją akis – jau šimtmetį atšven-
tė, o angelas vis toks pats gražus 
ir žavintis. 

„Rudens saulutės“ lankytojai 
ilgėliau stabtelėdavo ir prie ori-
ginaliuose rėmuose besipuikuo-
jančio senovinio verpimo ratelio, 
vandens malūno atvaizdo. Sū-
nus Remigijus iš ąžuolo išpjovė 
rėmeliams tinkančias lenteles, 
jas alyva prisodrino. Kiekviena 
medžio rievelė išryškėjo, atsi-
vėrė ąžuolo tekstūra. Tokiame 
rėmelyje bet kokio paveikslėlio 
„neapgyvendinsi“. Tada ir kilo 

sumanymas natūralaus medžio 
rėmeliuose nutapyti kažką tik
ro, sielą prisiminimais šildančio. 
Taip viename paveiksle „įsikūrė“ 
verpimo ratelis, kitame – Ignali-
nos rajone esantis Ginučių malū-
nas. Moteris prasitaria svajojanti 
apie malūnus vaizduojančių pa-
veikslų ciklą.

Paroda turėtų keliauti po 
Lietuvą

Ukmergės kultūros centro 
parodų organizatorius dailinin-
kas Egidijus Darulis jau ne vie-
nus metus padeda „Rudens sau-
lutės“ organizatoriams parengti 
parodos ekspoziciją. Ir šįsyk vos 
ne visą dieną ant Dailės galeri-
jos sienų kabino neįgaliųjų pa-
veikslus. Kad ekspozicija „su-
skambėtų“, reikia žinoti tam ti-
kras taisyk les, dėsningumus. Pa-
sak E. Darulio, svarbiausias eks-
pozicijos reikalavimas – kad kie-
kvienas kūrinys būtų matomas. 
Reikia atsižvelgti į spalvinius 
kontrastus, paveikslai negali su-
silieti, turi vienas kitą papildyti.

Profesionalus dailininkas pa-
stebi, kad nemažai autorių tapo 
žiūrėdami į kokį nors paveikslėlį, 
stengdamiesi kuo tobuliau jį at-
vaizduoti. Pasak jo, parodoje yra 
tikrai gražių, techniškai neprie-
kaištingai nutapytų darbelių. Yra 
ir mėgėjiškos tapybos, ir profesi-
onalumo siekiančių autorių dar-
bų, kuriuose kūrėjai palieka dale-

lę savo jausmų, šilumos. Gera žiū-
rėti į paveikslus, kuriuose viskas 
savo vietoje: kompozicija, spal-
vos, potėpių ritmika, unikalumas. 
Pasak dailininko, kūryba neįgalie-
siems – puiki meno terapija. Svar-
biausia, kad jie atsipalaiduotų, ne-
keltų sau labai didelių reikalavi-
mų, nesiektų ypatingų rezultatų, 
išmoktų mėgautis kūrybos laisve. 

E. Darulio nuomone, „Rudens 
saulutės“ paroda neturėtų apsi-
riboti vien Ukmerge. Neįgaliųjų 
darbai galėtų keliauti ir po ki-
tus miestus, kviesti visuomenę 
susipažinti su jais – taip atsiver-
tų platesnės integracijos galimy-
bės, o paroda padėtų keisti po-
žiūrį į negalią turinčius žmones. 

Porą savaičių ukmergiškius 
ir miesto svečius džiuginusi ne-
įgaliųjų paroda baigėsi. Į „Ru-
dens saulutės“ uždarymą susi-
rinkusiems dailiųjų amatų puo-
selėtojams dėkojo rajono savi-
valdybės vadovai, parodos or-
ganizatoriai ir svečiai. Visiems 
dalyviams įteikti prisiminimo 
medaliai, didžiausią įspūdį pali-
kusių dirbinių autoriams nepa-
gailėta specialių prizų. 

Paskleidusi paskutinius sau-
lės spindulius, apgaubusi susiti-
kimų ir bendrystės šiluma, „Ru-
dens saulutė“ atsisveikino, kad 
kitąmet ir vėl nušvistų nauja kū-
rybos energija ir šviesa. 

Aldona MilieškieNė
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Parodoje – beveik trijų šimtų autorių kūrybos versmė 

Panevėžio rajono Šilagalio 
kultūros centro kolektyvas 

,,Šarma“, kaimų giesmininkai, 
panevėžiečiai, Sausio 13osios 
brolijos nariai, džiaugiasi ilga-
mečio ansamblio vadovo poe-
to Jono Mališausko suteikiamu 
įkvėpimu, skatinančiu mėgs-
tančius dainas, giesmes ir poe-
ziją džiuginti neįgaliuosius ir vi-
sus prijaučiančius. Dauguma an-
samblio narių dainuoja apie 25 
metus, nuo pat jo įsikūrimo. Tai 
akivaizdus įrodymas, kad dainos 
puoselėtojams reikia scenos, 
spindinčių žiūrovų akių, jų šyp-
senų. Nors visi kolektyvo daini-
ninkai – mėgėjai, koncertuodami 
jie jaučia žiūrovų palaikymą, su-
laukia nuoširdžių aplodismentų 
bei pagyros žodžių. Kaip sako 
kolektyvo vadovas, dainos su-
randa dainininkus, kurie jų me-
lodijomis dalijasi su žiūrovais.

„Šarmos“ kolektyvas džiau-
giasi savitu stiliumi, repertua-
ro įvairove. Dainų tekstus rašo 
ir kuria pats kolektyvo vadovas 

J. Mališauskas, tad dainininkai 
savo klausytojus džiugina dar 
niekur negirdėtais tekstais ir me-
lodijomis. Išbandome skirtingus 
žanrus: lietuvių liaudies dainas, 
romansus. Šių žanrų išskirtinu-
mą pabrėžia apranga, kuri žiūro-
vus nukelia į prabėgusius metus. 
Daug koncertuojame negalios li-

kimo draugams Šv. Juozapo se-
nelių globos namuose, slaugos 
ir palaikomojo gydymo ligoninė-
je, jaunimo dienos centre, mote-
rų pataisos namuose, vaikų na-
muose. Esame dažni svečiai ne 
tik savame rajone bei Panevėžio 
mieste, bet ir Šiauliuose, Pasva-
lio, Biržų rajonuose.

„Šarmos“ pasirodymus pa-
įvairina ansambliečių Laimos 
Kalinauskienės, Elenos Lipskie-
nės, Zitos Petronienės sukurtos 
ir deklamuojamos eilės.

Artėjantį adventinį rimties 
laikotarpį pradėjome liturginės 
poezijos šventėje, kurioje daly-
vavome Lietuvos kankinių rek-

torato vadovui Berčiūnų kunigui 
Algirdui Daukniui pakvietus. Li-
teratų klubo ,,Polėkis“ vadovas 
Stanislovas Grigas mus pakvietė 
į Dembavoje surengtą poezijos 
šventę ,,Po gandro sparnu“. Pla-
nuojame išvyką pas Biržų neįga-
lių literatų klubo ,,Svajoklis“ bi-
čiulius, su koncertine programa 
žadame dalyvauti Panevėžio rajo-
no Katinų bendruomenės rengia-
moje Advento popietėje. Numato-
me aplankyti Tuskulėnų rimties 
parką, Valdovų rūmus, Antakal-
nio kapinėse uždegsime žvakeles 
kritusiems už Lietuvos nepriklau-
somybę, aplankysime Genocido 
muziejų ir prie Aušros vartų pa-
minėsime Gailestingumo metus.

Koncertinę veiklą ketina-
me užbaigti Šilagalio kultūros 
centre, kur surengsime ,,Metų 
apmąstymo“ popietę su kaimų 
giesmininkais, Sausio 13osios 
brolijos nariais, taip pat poezi-
ją, giesmes ir dainas mėgstan-
čiais draugais.

Zita PeTrONieNė

Dainų ir poezijos pynė jos išsiilgusioms širdimsPanevėžys:

Panevėžio slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės žiūrovai.

Parodoje lankytojus stebino rankdarbių įvairovė.
Odos darbelius Janina Kuprienė apžiūri su LŽNS prezidente Rasa Kava-
liauskaite.

Nadežda Ščiukina prie savo pa-
veikslų.
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Daktaras
Aiskauda

Manoma, kad greipfrutas 
yra apelsino ir vienos cit

rinmedžio rūšies hibridas. Tai 
visžalis, šilumą mėgstantis me-
dis, užaugantis iki 10–12 met
rų (beje, iš citrusų jis yra pats 
aukščiausias), paprastai vedan-
tis stambius vaisius, sveriančius 
net iki 0,5 kg. 

Šiuo metu greipfrutai augi-
nami (savaime augančių greipf-
rutų nerasta) penkiuose konti-
nentuose, 60yje šalių. Daugiau-
sia greipfrutų auginama JAV, kur 
citrusų grupėje užima antrą vie-
tą. Taip pat daug greipfrutų augi-
nama Kuboje, Izraelyje, Kinijoje 
ir Meksikoje. 

Greipfruto vaisiai (vaisiaus 
valgoma dalis – minkštimas) di-
desni už kitus citrusus, vėsioje 
vietoje išsilaiko ištisą žiemą ir 
vasarą (t. y. kur kas ilgiau negu 
kiti citrusai). Greipfruto minkš-
timas rūgštesnis negu apelsino 
ir šiek tiek kartokas. Pastarasis 
dalykas priklauso nuo vaisiaus 
skiltelių apvalkaluose ir pertva-
rose esančių kai kurių karčiųjų 
medžiagų, pavyzdžiui, glikozidų.

Gydomosios savybės
Greipfrutai žadina apetitą, 

gerina virškinimą, mažina fizi-
nį ir protinį nuovargį, stiprina 
kraujagyslių sieneles, gerina šir-
dies darbą, padeda gydant vidu-
rių užkietėjimą, pakilusį arterinį 
kraujospūdį, tinka vartoti nusil-
pusiems ligoniams po infekcinių 
ligų, chirurginių operacijų, gera 
priemonė aterosklerozės profi-
laktikai. 100 g greipfruto kalo-
ringumas – 35 kilokalorijos.

JAV mokslininkai nustatė, 
kad greipfrutai ne tik stiprina 
imunitetą, mažina kraujyje cho-
lesterolio kiekį, bet taip pat tinka 

kasos ir kitų organų vėžio pro-
filaktikai (beje, greipfrutuose 
rasta apie 50 priešvėžinių me-
džiagų).

Liaudies medicinos 
receptai

Nemiga. Prieš miegą išge-
riama 0,5 stiklinės greipfruto 
sulčių. Jei išgėrus grynų sulčių 
skrandyje jaučiamas graužimas 
ar dar kokie nors nemalonūs po-
jūčiai, sultis reikia gerti atskies-
tas virintu kambario tempera-
tūros vandeniu santykiu 1:0,3; 
1:05; 1:1. Ši nuoroda tinka ir ki-
tais šių sulčių vartojimo atvejais. 
Beje, žinotina, kad greipfrutas 
pasižymi silpnu šlapimą varan-
čiu poveikiu.

Nuovargis, aterosklerozė, 
aukštas arterinis kraujospūdis, 
prastas virškinimas. Geriama 
kasdien po 1/4 stiklinės greipf-

ruto sulčių 20–30 min. prieš 
valgį.

Imuniteto stiprinimas, vė-
žinių ligų profilaktika, prastas 
apetitas ir virškinimas. Per die-
ną suvalgomas vienas vidutinio 
dydžio greipfrutas.

Pastaba: kartu su kitomis 
priemonėmis naudinga greipf-
rutą įtraukti į racioną, kai no-
rima nusikratyti perteklinių ki-
logramų.

Sumažėjęs skrandžio sulčių 
rūgštingumas. Geriama greipfru-
to sulčių (galima įmaišyti šaukš-
telį medaus) 3–4 kartus per die-
ną po stiklinę. 

Osteochondrozė. Kasdien 
5–7 min. neskubant kramtoma 
greipfruto minkštimo. Gydymo 
kursas – 10–12 dienų. Ši proce-
dūra padeda sumažinti osteo-
chondrozės sukeltus skausmus.

Paaiškinimas: osteochon-

Greipfrutai stiprina imunitetą, mažina 
nuovargį, tinka vėžio profilaktikai

ranka į skausmą arba tiesiog „gy-
dosi“ vaistais nuo skausmo. Taip 
jie ne tik nesutaupo, bet net ir ri-
zikuoja pakenkti sveikatai.

„Vaistai nuo skausmo negy-
do osteoporozės, jie tik malšina 
nemalonius simptomus. Jei to-
kie simptomai nepraeina – bū-
tinai reikia konsultuotis su gy-
dytoju ar vaistininku. Vaistinėse 
„Camelia“ vyksta kaulų minera-
linio tankio matavimai, apie ku-
riuos iš anksto pranešame ir vi-
si norintys gali nemokamai išsi-
tirti. Džiaugiamės, kad vis dau-
giau vyresnio amžiaus žmonių 
pas mus tokius tyrimus atlieka, 
tačiau žinant realią Lietuvos si-
tuaciją, lankytojų turėtume su-
laukti kur kas daugiau“, – teigė 
Ž. Muzikevičiūtė.

Prevencija: tyrimai 
ir gyvenimo būdo 

korekcijos
Ankstyvas ligos nustatymas 

ir tinkamas gyvenimo būdas – 
svarbiausi faktoriai, mažinan-
tys osteoporozės įtaką tolesnei 
pacien to gyvenimo kokybei.

„Tiek sergant osteoporo-
ze, tiek norint jos išvengti, la-
bai svarbus reguliarus fizinis 
aktyvumas, o ypač pratimai, 

kurių metu naudojami svoriai 
bei stip rinami raumenys. Taip 
pat būtina organizmą aprūpin-
ti kalciu ir vitaminu D, dėl kurio 
kalcis pateks į kaulus bei užtik
rins raumenų jėgą, padedančią 
išvengti kritimų. Griežtai rei-
kalaujama atsisakyti žalingų 
įpročių: rūkymo ir neatsakin-
go alkoholio vartojimo“, – kaip 
sumažinti osteoporozės rizi-
kos faktorius pasakojo „Came-
lia“ vaistininkė.  

Anot jos, artėjanti žiema – 
pats pavojingiausias metas ser-
gantiesiems osteoporoze.

„Labai svarbu pasiruošti žie-
mai, kai žemę padengia sniegas 
ir ledas. Rekomenduojame pa-
sirūpinti tinkama avalyne, ap-
kaustais, atidžiau rinktis, kur 
vaikštome, rinktis pabarstytas 
ir nuvalytas atkarpas gatvėse ir 
kiemuose. Nevalia pamiršti, kad 
nemaža dalis lūžių įvyksta bū-
tent namuose, todėl turėklai ša-
lia laiptų, neslystantys kilimėliai 
vonioje bei  slystančių kilimė-
lių atsisakymas koridoriuose – 
mažos smulkmenos, padėsian-
čios padidinti namų saugumą ir 
saugoti jūsų sveikatą“, – patarė 
Ž. Muzikevičiūtė.

„Bičiulystės“ inf. 

nintelė prevencija“, – pasakojo 
„Camelia“ vaistininkė.

Simptomai gali  
klaidinti

Vaistininkės teigimu, jei 
žmogui osteoporozė nediagno-
zuota, apie ją dažnai signalizuo-
ja skausmas, kuris pacientus gali 
ir suklaidinti.

„Pavyzdžiui, stuburo oste-
oporozės sukeltų slankstelių 
įskilimas ir įtrūkimas pasireiš-
kia lokaliu skausmu, kuris bū-
na aštrus, erzinantis, kartais net 
plintantis į pilvą. O štai klubo 
osteoporozės atveju skausmas 
jaučiamas kirkšnyje, sėdmeny-
se, priekinėje ir vidinėje šlau-
nies dalyje, kartais plinta į kelį. 
Ilgiau trunkantis ar stiprus to-
kio pobūdžio skausmas signa-
lizuoja, kad privalomas vizitas 
pas gydytoją. Taip pat dėl oste-
oporozės suklusti turėtų ir tie, 
kuriems diagnozuota skydliau-
kės disfunkcija, gydytojas per-
spėjo apie vitamino D trūkumą 
ir padidėjusį su šlapimu išski-
riamo kalcio kiekį“, – tyliosios 
epidemijos simptomus vardija 
mažų kainų tinklo vaistininkė.

Pasak jos, problemą didina ir 
tai, kad daugelis žmonių numoja 

Osteoporozės gniaužtai plečiasi vis labiau
Lietuvos osteoporozės fondo duomenimis, sergamumas 
šia liga mūsų šalyje nesustabdomai didėja. 50 proc. mo-
terų ir 25 proc. vyrų, perkopę 50 metų, kenčia nuo pa-
didėjusios kaulų lūžių rizikos. Spalio pabaigoje mini-
ma pasaulinė osteoporozės diena kasmet primena, kaip 
svarbu profilaktiškai atlikti kaulų tankio tyrimus, gy-
venti aktyviai bei sveikai ir vengti ligos paūmėjimą ke-
liančių situacijų.

Rizikos grupėje –  
ne vien vyresnio amžiaus 

žmonės
Anot mažų kainų vaistinių 

tinklo „Camelia“ vaistininkės 
Žyd rūnės Muzikevičiūtės, oste-
oporozė itin klastinga liga, nes 
progresuoja tyliai.

„Osteoporozė – sisteminė 
skeleto liga, sukelianti kaulų 
masės mažėjimą ir jų mikro
struktūros pakitimus. Didžiau-
sia problema ta, kad liga daž-
niausiai tyliai progresuoja žmo-
gui to net nežinant, neaptikta 
ir negydoma, kol galiausiai dia-
gnozė paaiškėja tik po traumų, 
lūžus ar įskilus kaulams“, – pa-
brėžė Ž. Muzikevičiūtė.

Anot vaistininkės, žmogaus 
kaulų masė ir jų tvirtumas pri-
klauso nuo tankio. Kaulų masė 
auga iki trečios dešimties, o vė-

liau pamažu retėja, todėl iki šio 
laikotarpio pasiekus didesnę 
kaulų masę rizika susirgti os-
teoporoze sumažėja. Tam vien 
sporto ir fizinio aktyvumo ne-
pakanka, svarbu kompleksinis 
požiūris, tinkama ir visaver-
tė mityba. Beje, tie, kurių svo-
ris mažesnis nei 57 kilogramai, 
taip pat priklauso padidintos ri-
zikos grupei.

„Osteoporoze serga ne tik 
vyresnio amžiaus žmonės. To-
kios ligos ir būklės, kaip cis-
tinė fibrozė, anoreksija, buli-
mija, dia betas, magnio trūku-
mas, leukemija, depresija, ŽIV 
ir AIDS gali sukelti antrinę os-
teoporozę. Deja, bet vaisto, vi-
siškai išgydančio šią ligą, nėra. 
Sveikas gyvenimo būdas ir kas-
metinis sveikatos tikrinimas 
esant rizikos grupėje yra vie-

drozė – stuburo liga, pažei-
džianti tarpslankstelinius dis-
kus, slankstelius, tarpslankste-
linius sąnarius ir stuburo raiš-
čius; dažniausiai serga žmonės 
po 40ies metų.

Kada greipfrutai 
nevartotini 

Nepasitarus su gydytoju 
greipfrutų neturėtų vartoti maži 
vaikai – galimos alerginės reak-
cijos. Taip pat šie vaisiai nevar-
totini sergant skrandžio ir dvy-
likapirštės žarnos opalige, gas-
tritu (kai padidėjęs skrandžio 
sulčių rūgštingumas), enteritu 
(plonosios žarnos uždegimu), 
kolitu (storosios žarnos uždegi-
mu), cholecistitu (tulžies pūslės 
uždegimu), hepatitu (kepenų už-
degimu), ūminiu nefritu (inksto 
uždegimu), rėmeniu.

Sulčių pliusai
Greipfrutų sultys gerina ape-

titą, virškinimą, imunitetą, ma-
žina kraujyje cholesterolio kiekį, 
greitina medžiagų apykaitą, slo-
pina vėžinių ląstelių vystymąsi, 
didina sotumo pojūtį (tai ypač ak-
tualu turint polinkį tukti), mažina 
padidėjusį arterinį kraujospūdį, 
gydo nemigą, depresiją, nuovar-
gį, aterosklerozę, kepenų ligas, 
avitaminozę, didina kraujagyslių 
elastingumą, stiprina kapiliarus. 

Nepatartina greipfruto sul-
timis užsigerti šių vaistų: 
 antibiotikų, 
 antidepresantų, 
 nuskausminamųjų,
 žeminančių arterinį krau-

jospūdį,
 preparatų, reguliuojančių 

širdies ritmą, 
 vaistų, mažinančių choles-

terolio kiekį,

 neuroleptikų,
 antivėžinių preparatų,
 antialerginių preparatų,
 antiepilepsinių preparatų,
 preparatų, gydančių krū-

tinės anginą,
 tablečių nuo pastojimo, 
 aspirino (labai stipriai ža-

loja skrandžio gleivinę),
 antikoaguliantų,
 kitokių vaistų (patars gy-

dytojas).
Pastabos:
1. Dėl šių sulčių ir vaistų są-

veikos sutrinka vaistų skaidymo 
procesas ir organizme atsiranda 
vaistų sankaupų (beje, tas pats 
atsitiks valgant greipfrutus). 

2. Užsigeriant greipfrutų sul-
timis vaistus, žeminančius arte-
rinį kraujospūdį, svaigsta galva, 
sustiprėja širdies plakimas, pa-
rausta veidas. 

3. Galimos ir kitokios blogy-
bės: tokia sąveika gali netgi visai 
neutralizuoti kai kuriuos vaistus, 
pavyzdžiui, etopozidą (gydo on-
kologines ligas) arba sustiprinti 
tokių vaistų, kaip antikoagulian-
tai, poveikį.

4. Su aspirinu negalima var-
toti ne tik greipfrutų, bet ir kitų 
citrusų sulčių. 

Paaiškinimai: 
1. Medicinoje antikoagulian-

tais vadinami vaistai, slopinan-
tys kraujo krešėjimą ir krešulio 
susidarymą.

2. Neuroleptikai – vaistai, 
slopinantys centrinę nervų sis-
temą, atgaivinantys sutrikusią 
psichikos veiklą – baimę, haliu-
cinacijas, agresyvumą.

romualdas OGiNSkAS
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savijauta. Juos domina viskas, 
kas bent kiek gali ją pagerinti. 
Apie tai savo pranešime „Taisyk
lingo kvėpavimo svarba žmogaus 
sveikatai ir gerai savijautai. Kvė-
pavimo, judesio ir meditacijos 
galia“ kalbėjo DAO kultūros cen-
tro vadovas Artūras Jencius. Se-
minaro dalyviams buvo praves-
tas taisyklingo kvėpavimo užsi-
ėmimas, vėliau aptarti kiekvie-
no potyriai. A. Jencius pabrėžė, 
kad tradiciniai Rytų medicinos 
mokslai daro vis didesnę įtaką 
Vakarų pasauliui ir ypač akcen-
tuoja kvėpavimo svarbą. Jau dve-
jus metus draugijoje vyksta Tai Či 
užsiėmimai, vedamos meditaci-
jos, kurios padeda IS sergantie-
siems palaikyti ir pagerinti fizi-
nę bei emocinę savijautą. 

Tenka susikurti naują 
save

Susitikimas ir pažintis su Jo-
lita ir Tomu Viluckais nepaliko 
abejingų. Klaipėdos universite-
to dėstytoja, socialinių mokslų 
dr. J. Viluckienė ir publicistas, ap-
žvalgininkas T. Viluckas, kalbė-

dami tema „Žmogus su negalia: 
griauti mąstymo stereotipus“ rė-
mėsi savo asmeniniais išgyveni-
mais ir patirtimi. Tomas nuo gi-
mimo neįgalus. Jis yra puikus pa-
vyzdys, kad negalia – ne kliūtis 
siekti užsibrėžtų tikslų, sukurti 
šeimą ir gyventi turiningą bei la-
bai prasmingą gyvenimą. 

Pasak Tomo, susirgęs sunkia 
liga, netekęs galimybės (iš dalies 
ar visiškai) laisvai judėti, žmo-
gus išsigąsta. Jis nebeatpažįsta 
savo pakitusio kūno. Tapęs ne-
įgalus, žmogus praranda buvu-
sią tapatybę. Jam tenka susikur-
ti naują save, atrasti kitą gyve-
nimo prasmę. Vienas žmogus to 
padaryti negali. Jam turi padėti 
visuomenė. Tik mobilizavęs sa-
vo vidinius resursus ir sulaukęs 
palaikymo iš aplinkos, jis pama-
žu galės įveikti negalios stigmą ir 
galiausiai priimti save tokį, koks 
yra. Tačiau dažnas tokių galimy-
bių nemato. Jei nemato, nereiš-
kia, kad jų nėra. Anksčiau ar vė-
liau reikia perlipti per traumi-
nį savęs praradimą, per tai, kuo 
buvai iki tol. Kitos išeities nėra. 
„Viskas, sąlygos pasikeitė. Padėk 
tašką, padėkok už tai, kas buvo, 
ir pradėk antrą gyvenimo dalį. 
Tai kaip antroji gyvenimo filmo 
serija, kurioje viskas kitaip. Bet 
tai nei siaubas, nei pralaimėji-
mas, nei baigtas gyvenimas. Tai 
kitas etapas. Ir gyventi toliau rei-
kia pagal esamas galimybes“, – 
kalbėjo Tomas ir Jolita. 

Vakaronės metu seminaro 
dalyviai pamiršo savo negalią 
bei problemas, bendravo, links-
minosi. Sergantieji išsėtine skle-
roze Šventojoje gavo ne tik žinių, 
bet ir teigiamų emocijų. 

Neringa VeNckieNė
klaipėdos apskr. iS draugijos 

pirmininkė

vo nepasitenkinimą suformuluo-
ti trumpai ir aiškiai, išsakyti savo 
asmeninį santykį į tai, kuo esate 
nepatenkinti ir pasakyti, ko tikė-
tumėtės, koks elgesys jums bū-
tų priimtinas. Labai svarbu ir 
išmokti tinkamai pasakyti „ne“. 
„Ne“ reikia ištarti ramiai, bet tvir-
tai, jeigu būtina – paaiškinti prie-
žastį ir jokiu būdu nesiteisinti. 

Seminaro dalyviai prisipaži-
no, kad pastebėjo daug savo da-
romų klaidų, dėl kurių buvo blo-
gai suprasti, ir tikisi, jog gautos 
žinios padės pagerinti bendra-
vimo su artimaisiais įgūdžius. 

Netradiciniai užsiėmimai 
Antrą seminaro dieną Klai-

pėdos universiteto HUMF Pe-
dagogikos katedros prof. dr. Ilo-
na Klanienė socialinių emocinių 
gebėjimų tobulinimo užsiėmime 
„Labirintas“ įdomiai ir žaismin-
gai pateikė informaciją apie tai, 
kaip norėdami ką nors pasiekti, 
turime nebijoti ir išdrįsti išeiti iš 
savo komforto zonos. 

Be psichologinių problemų, 
sergantiesiems svarbu ir fizinė 

Klaipėdos apskrities išsėtine 
skleroze sergančiųjų ligonių 

draugija sukvietė savo narius į 
kasmetinę IS mokykląseminarą 
„Gyvenimas su išsėtine sklero-
ze (IS) – iššūkiai ir kasdienybė“. 
Renginys vyko sveikatos centre 
„Energetikas“.

Svarbu nelikti vienam 
Gyvenimas su išsėtine skle-

roze yra pats didžiausias iššū-
kis kiekvienam su ja susidūru-
siam žmogui. Lietuvoje yra apie 
3 tūkst., o Klaipėdos mieste – 
apie 200 IS sergančiųjų. Liga da-
ro poveikį ir sergančiųjų šeimų 
nariams. 

Diagnozė „išsėtinė sklero-
zė“ dažnam nuskamba kaip bai-
sus nuosprendis. Ją lydi sutriki-
mas, neviltis, informacijos ir ži-
nių, kur kreiptis ir kaip gyventi 
toliau, stoka. Labai svarbu, kad 
susirgęs žmogus neliktų vienas 
su savo problemomis, būtina 
bendrauti su kitais likimo drau-
gais, pasidalyti gerąja patirtimi. 

Klaipėdos apskrities išsėti-
ne skleroze sergančiųjų ligonių 
draugijos veikloje dalyvauja tik 
apie100 žmonių. Kiti, daugiau 
nei 60 proc., į ją nesikreipia dėl 
nepagrįstų psichologinių bai-
mių, neigiamo visuomenės po-
žiūrio į negalią. 

Mokėsi tinkamai 
bendrauti 

Šių metų mokyklossemina-
ro metu pagrindinis dėmesys bu-
vo skiriamas IS sergančiųjų ir jų 
artimųjų bendravimui. Semina-
ro dalyviai buvo skatinami viešai 
kalbėti, nebijoti išsakyti tai, ką 
jaučia. Nesugebėjimas tinkamai 
kalbėti dažnai lemia, kad žmogus 
lieka nesuprastas ir negauna rei-
kiamos pagalbos, o dėl to kylan-

tys konfliktai kenkia santykiams 
su aplinkiniais, bendrai savijautai. 

Pirmąją renginio dieną Klai-
pėdos Jūrininkų ligoninės medi-
cinos psichologėpsichoterapeu-
tė Jūratė Narbutė panešime „Ser-
gančiųjų IS bendravimo įgūdžių 
lavinimas ir konfliktų valdymas“ 
kalbėjo apie tai, kaip svarbu mo-
kėti teisingai bendrauti su kitu 
žmogumi norint būti išklausytam 
ir suprastam. Lektorė aiškino, ko-
dėl reikėtų vengti ignoravimo ar 
įkyraus klausinėjimo, hipotezių 
kėlimo ir išankstinio vertinimo ir 
kaip reikėtų tai keisti efektyviais 
bendravimo būdais – patikslini-
mu, apibendrinimu, minties pa-
kartojimu, jausmų atspindėjimu. 
Seminaro dalyviams buvo pateik-
tos praktinės užduotys.  

Kitas svarbus momentas ben-
draujant – tai kritikos, nepasiten-
kinimo išsakymas. Dažnai neži-
nome, kaip tai tinkamai padaryti. 
Norint, kad kritika būtų efektyvi, 
reikėtų atkreipti dėmesį į keletą 
aspektų: surasti pokalbiui tinka-
mą vietą, kritikuoti ne žmogų, o 
konkretų to žmogaus poelgį, sa-

Sergantieji išsėtine skleroze vėl mokėsi įveikti iššūkius

Klaipėdos apskrities sergančiųjų išsėtine skleroze seminaro dalyviai.

Prie Radviliškio „Gabijos“ an-
samblio prieš daugiau kaip de-
šimtmetį prisijungusi Vilija Jur-
gaitienė pasakoja, kad daina pra-
skaidrina nuotaiką, leidžia pa-
justi, kad gyvena. 

Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugijos Meškuičių padalinio 
moterų vokaliniame ansamblyje 
„Viltis“ dainuojanti Vitalija Jod-
kevičienė taip pat sako, kad dai-
navimas ir galimybė susirinkti 
į būrį jai labai svarbu. V. Jodke-
vičienė pasakoja, kad jai, jau 50 
metų dainuojančiai įvairiuose 
kolektyvuose, lipti į sceną yra be 
galo malonu.

Scenoje ir senbuviai, ir 
naujokai

Į „Vilties paukštės“ sceną li-
pa ir jau subrendę, ir dar visiš-
kai nauji kolektyvai. Akmenės 
rajono neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Akmena“ gyvuoja jau 
ketvirtį amžiaus. Prieš penketą 
metų ansambliui pradėjusi va-
dovauti Jelena Pakatilytė pasa-
koja, kad kolektyvas dažnai kon-
certuoja ir moka labai daug ir 
įvairių dainų. „Šį pavasarį Papi-
lės neįgaliųjų padalinio pakvies-
ti koncertavome jų jubiliejinia-
me renginyje. Pasirodymas tru-

ko visą valandą ir dar liko nema-
žai nepadainuotų kūrinių.“

Vadovė džiaugiasi, kad kolek-
tyvo moterys dainingos, kai ku-
rios yra dainavusios ne viename 
chore ar ansamblyje, todėl yra 
sukaupusios labai vertingos pa-
tirties. „Turime net tris medikes, 
visos jos anksčiau yra dainavu-
sios gana profesionaliame me-
dikų chore.“

„Akmenoje“ nuo pat susikū-
rimo dainuojanti Aldona Jan-
kauskienė pasakoja, kad daina 
ją lydėjo visą gyvenimą. Nuo pat 
mažumės moteris giedojo baž-
nyčios chore, mokydamasi ins-
titute dainavo ansamblyje. „Vi-
sada dainuoju ir namuose. Ran-

koje samtis, o daina netyla. Ką 
bedaryčiau, visada dainuoju.“ 
A. Jankauskienė džiaugiasi, kad 
ansamblis visur laukiamas. Mo-

terys neretai dainomis linksmi-
na vaikus, ligonius, užsuka ir į 
įvairius rajono renginius. 

Daugiau kaip 20 metų nega-
lią turinčius žmones dainuoti 
kviečia ir Biržų rajono neįgalių-
jų draugijos kolektyvas „Ištver-
mingieji“. Ansamblis atlieka įvai-
rių kompozitorių kūrinius, ro-
mansus, didžiuojasi pagal bir-
žiečių eiles sukurtomis daino-
mis. Dainininkai nuolat dalyvau-
ja apskrities ir rajono renginiuo-
se, kasmet atvažiuoja ir į „Vilties 
paukštės“ festivalį. 

Tarp trečią dešimtmetį skai-
čiuojančių – ir Mažeikių ben-
druomenės centro kolektyvas. 
Mažeikiškiai iš kitų kolektyvų 
Šiauliuose išsiskyrė ne tik daly-

vių gausa (jų buvo net 30), bet 
ir energingomis šokėjomis bei 
nuotaikinga kapela. 

Panevėžio rajono neįgalių-
jų draugijos kolektyvas – visai 
jaunas. Ansamblis „Griežlė“ su-
sikūrė prieš pusę metų. Į sceną 
jis žengė vos trečią kartą. Juos at-
lydėjusi Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Aurelija Petronienė sa-
kė, kad važiuojant buvo visiems 
nedrąsu, juk atlikėjams teks pa-
sirodyti tarp kur kas brandes-
nių kolektyvų, tačiau po pasiro-
dymo nuaidėję plojimai parodė, 
kad ansamblis vertas lipti į sce-
ną. Pirmininkė neslėpė džiuge-
sio, kad po penkerių metų per-
traukos draugija vėl turi savo 
ansamblį. Kolektyvui vadovauti 
sutiko kompozitorius Rimantas 
Švaplys, prie jo prisijungė būrys 
muzikuojančių Raguvos mieste-
lio gyventojų. Ansamblis šiaulie-
čius linksmino ne tik dainomis, 
bet ir smuiko, armonikos, elek-
trinės gitaros bei būgnų skam-
besiu. 

Neįgaliųjų meno mėgėjų fes-
tivalis „Vilties paukštė“ – puikus 
įrodymas, kad menas nugali vi-
sas negalias ir kliūtis, svarbu, 
kad dainuotų širdis. 

ieva JuODeikieNė
Autorės nuotr.

Kai širdis veržiasi dainuoti, kliūčių nėra 
(atkelta iš 1 psl.)

„Ištvermingieji“ kasmet atvažiuoja į „Vilties paukštės“ festivalį.

Ansamblis „Griežlė“ susikūrė vos prieš pusę metų.
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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, lapkričio 21 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

52 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 52 
s. (kart.). 10:50 Laisvės vėliavnešiai. 
(kart.). 11:15 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart . ) .  13:10 Klauski te daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės die-
nos. N-7. 53 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Premjera. „Laisvės kai-
na. Savanoriai“. N-7. 4 s. 22:25 Trum-
posios žinios. 22:30 Premjera. Sam-
diniai. Idealistai prieš „Islamo valsty-
bę“. (subtitruota). 23:25 Trumposios 
žinios. 23:30 Premjera. Valdžios tvir-
tovė. N-7. 12 s. 00:30 Laisvės vėliav-
nešiai. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 52 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Stilius. (kart.). 04:45 Klau-
simėlis.lt. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Teisė žinoti. (kart.). 05:30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.).

Antradienis, lapkričio 22 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

53 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 53 
s. (kart.). 10:50 Stilius. (kart.). 11:45 
Samdiniai. Idealistai prieš „Islamo 
valstybę“. (subtitruota, kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Šlovės dienos. N-7. 54 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija „Nemunu per Lietu-
vą“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 Is-
torijos detektyvai. 23:20 Trumposios ži-
nios. 23:25 Premjera. Bodo. N-7. 11 s. 
00:25 Septynios Kauno dienos. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 53 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Istorijos de-
tektyvai. (kart.).

trečiadienis, lapkričio 23 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

54 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 54 s. 
(kart.). 10:50 Emigrantai. (kart.). 11:40 
Klausimėlis.lt. (kart.). 12:00 Lietuvos 
kariuomenės dienai. Iškilminga rikiuo-
tė Katedros aikštėje ir paradas Gedi-
mino prospekte. Tiesioginė transliaci-
ja. 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 
55 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:19 
Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Auksinis protas. 22:45 Trum-
posios žinios. 22:50 Italų kino magija. 
Didis grožis. N-14. (subtitruota). 01:05 
Trumposios žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 54 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksi-
nis protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, lapkričio 24 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

55 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 55 s. 
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietu-
vos“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės die-
nos. N-7. 56 s. 17:10 Klauskite dakta-

ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Specialus tyrimas. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Premjera. Dokumentinių filmų 
ciklas „Mano miestas“. 22:25 Trum-
posios žinios. 22:30 Premjera. Karlo-
sas Šakalas. N-14. 01:10 Trumposios 
žinios. 01:15 Komisaras Reksas. N-7. 
55 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Specialus ty-
rimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Dokumentinių filmų ciklas „Ma-
no miestas“. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota, kart.). 05:30 Mūsų 
gyvūnai. (kart.).

Penktadienis, lapkričio 25 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

56 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 56 
s. (kart.). 10:50 Specialus tyrimas. 
(kart.). 11:45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlo-
vės dienos. N-7. 57 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 
Orai.  19:05 Gamtos inspektoriai . 
19:30 Interaktyvi viktorina „Paklaus-
kim Lietuvos“. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Duokim garo! 22:40 Trumposios 
žinios. 22:45 Premjera. Mamytė žudi-
kė. N-14. 00:20 Klausimėlis.lt 00:40 
Gamtos inspektoriai. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 56 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lie-
tuvos“. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Auksinis balsas. (kart.).

Šeštadienis, lapkričio 26 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Spe-

cialus tyrimas. (kart.). 07:25 Premje-
ra. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2. 2/11 
s. 07:50 Mūsų kaimynai marsupilamiai 
3. 3/25 s. 08:15 Džiunglių knyga 1. 23 
s. 08:30 Girių horizontai. 09:00 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, 
Lietuva. 12:05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Plėšrūnai. 4 d. Alkis vande-
nynuose. (subtitruota). 13:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Didysis Azijos 
penketas. 2 d. Raganosis. (subtitruota). 
13:55 Šerloko Holmso nuotykiai. Šan-
tažo karalius. N-7. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruo-
ta). 16:30 Sveikinimų koncertas. 18:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:45 
Sportas. 18:48 Orai. 18:55 Bėdų tur-
gus. (Subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Auksinis balsas. 22:55 Trumpo-
sios žinios. 23:00 Premjera. Padaugin-
tasis. N-7. (subtitruota). 00:40 Trumpo-
sios žinios. 00:45 Pasaulio dokumenti-
ka. Plėšrūnai. 4 d. Alkis vandenynuose. 
(subtitruota, kart.). 01:35 Pasaulio do-
kumentika. Didysis Azijos penketas. 2 
d. Raganosis. (subtitruota, kart.). 02:30 
Šerloko Holmso nuotykiai. Šantažo ka-
ralius. N-7. (kart.). 04:15 Klausimėlis.lt. 
04:35 Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 
05:15 Stilius. (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 27 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Nauji Piterio Pe-
no nuotykiai 2. 2/12 s. 09:25 Džiunglių 
knyga 1. 24 s. 09:35 Premjera. Auklė 
Mun. 8 s. 09:45 Premjera. Šikšnos-
parnis Patas. 3 s. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija. (Subtitruota). 10:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Erdvės. Pasaulio žavesys. 
4 d. Toskana. Gražioji Italija. (subti-
truota). 13:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvenimas ore. 2 d. Padan-
gių valdovai. (subtitruota). 13:55 Pua-
ro. N-7. 6/4 s. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Laisvės 
vėliavnešiai. 16:30 Tikri vyrai. 17:15 
Lietuvos humoro lyga. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:50 
Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Teisė žinoti. 
19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. 
Adelainos amžius. N-7. 22:50 Trumpo-
sios žinios. 22:55 Kino žvaigždžių alė-
ja. Kompanionai. N-14. (kart.). 00:45 
Trumposios žinios. 00:50 Pasaulio do-
kumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. 

Pirmadienis, lapkričio 21 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (1). N-7. 06:55 Simp-
sonai (2). N-7. 07:25 Simpsonai (3). 
N-7. 07:55 Gero vakaro šou. N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2473). N-7. 10:00 Sila. 
Kelias namo (35). N-7. 11:55 Ekstra-
sensų mūšis. N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (17). N-7. 13:30 Simpso-
nai (4). N-7. 14:00 Simpsonai (5). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (689). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (690). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (60). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių 
vasara. Sugrįžimas (79). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (48). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (13). 
N-7. 23:35 Kvantikas (13). N-14. 00:30 
Gražuolė ir pabaisa (5). N-7. 01:30 Pel-
kė (6). N-7.

Antradienis, lapkričio 22 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (3). N-7. 06:55 Simp-
sonai (4). N-7. 07:25 Simpsonai (5). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(79). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (48). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2474). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(36). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(18). N-7. 13:30 Simpsonai (6). N-7. 
14:00 Simpsonai (7). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (691). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (692). N-7. 15:30 Itališ-
ka meilė (61). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių 
vasara. Sugrįžimas (80). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Moterys me-
luoja geriau (49). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Pamergė pagal užsa-
kymą. N-7. 00:50 Gražuolė ir pabaisa 
(6). N-7. 01:40 Pelkė (7). N-7.

trečiadienis, lapkričio 23 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (5). N-7. 06:55 Simp-
sonai (6). N-7. 07:25 Simpsonai (7). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(80). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (49). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2475). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(37). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(19). N-7. 13:30 Simpsonai (8). N-7. 
14:00 Simpsonai (9). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (693). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (694). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (62). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (81). N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (50). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Kloja. 
N-14. 00:20 Gražuolė ir pabaisa (6). 
N-7. 01:20 Pelkė (8). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 24 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (6). N-7. 06:40 Nuo-
tykių metas (7). N-7. 06:55 Simpso-
nai (8). N-7. 07:25 Simpsonai (9). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(81). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (50). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2476). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(38). N-7. 12:00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(20). N-7. 13:30 Simpsonai (10). N-7. 
14:00 Simpsonai (11). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (695). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (696). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (63). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (82). N-7. 20:00 Farai. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (51). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Nuotykių ieškotojas. N-7. 00:20 Gra-
žuolė ir pabaisa (8). N-7. 01:20 Pel-
kė (9). N-7.

Penktadienis, lapkričio 25 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:24 

Nuotykių metas (8). N-7. 06:55 Simp-
sonai (10). N-7. 07:25 Simpsonai (11). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(82). N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (51). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2477). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(39). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(21). N-7. 13:30 Simpsonai (12). N-7. 
14:00 Simpsonai (13). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (697). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (698). N-7. 15:30 Itališka mei-

Pirmadienis, lapkričio 21 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (4). 06:50 "Džonis Tes-
tas" (14). 07:15 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (10). 07:40 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (27). N-7. 08:35 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (28). N-7. 09:35 24 
valandos. N-7. 10:25 Yra, kaip yra. N-7. 
11:25 24 valandos (kart.). N-7. 12:25 
Bus visko (kart.). 13:20 Būk mano mei-
le! N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(33). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Degantis žmo-
gus. N14. 01:10 "Mentalistas" (24). 
N-7. 02:00 "Begėdis" (5). N14. 03:00 
"Juodasis sąrašas" (9). N-7.

Antradienis, lapkričio 22 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (5). 06:50 "Džonis Tes-
tas" (15). 07:15 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (11). 07:40 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (29). N-7. 08:35 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (30). N-7. 09:35 
24 valandos. N-7. 10:25 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:25 24 valandos (kart.). N-7. 
12:25 KK2 (kart.). N-7. 13:20 Būk mano 
meile! N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(34). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 "Juodosios našlės" (5). 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Kelei-
viai. N14. 00:05 "Mentalistas" (1). N-7. 
01:00 "Begėdis" (6). N14. 02:00 "Juo-
dasis sąrašas" (10). N-7.

trečiadienis, lapkričio 23 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (6). 06:50 "Džonis Tes-
tas" (16). 07:15 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (12). 07:40 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (31). N-7. 08:35 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (32). N-7. 09:35 
24 valandos. N-7. 10:25 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:25 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:25 KK2 (kart.). N-7. 13:20 Būk mano 
meile! N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(35). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Tik nesijuok. N-7. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Neži-
nomasis. N14. 00:05 "Mentalistas" (2). 
N-7. 01:00 "Begėdis" (7). N14. 02:00 
"Juodasis sąrašas" (11). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 24 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (7). 06:50 "Džonis Tes-
tas" (17). 07:15 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (13). 07:40 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (33). N-7. 08:35 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (34). N-7. 09:35 
24 valandos. N-7. 10:25 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:25 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:25 KK2 (kart.). N-7. 13:20 Būk mano 
meile! N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(36). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 

SEANSAS. PREMJERA Apsupti ir su-
naikinti. N14. 00:05 "Mentalistas" (3). 
N-7. 01:00 "Begėdis" (8). N14. 02:00 
Sveikatos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, lapkričio 25 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

"Visatos broliai" (8). 06:50 "Džonis Tes-
tas" (18). 07:15 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (14). 07:40 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (35). N-7. 08:35 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (36). N-7. 09:35 24 
valandos. N-7. 10:25 Yra, kaip yra. N-7. 
11:25 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:25 
Nuo... Iki... (kart.) 13:20 Būk mano mei-
le! N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(37). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 Taksi 2. 
N-7. 22:45 Ateini čia arba gausi į dū-
dą! N14. 01:05 Apsupti ir sunaikinti 
(kart.). N14.

Šeštadienis, lapkričio 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džonis Testas" (17) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (53). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Harvis Bik-
sas" (14). 07:45 "Neramūs ir triukšmin-
gi" (23). 08:10 "Sandžėjus ir Kreigas" 
(6). 08:35 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(14) (kart.). 09:00 "Tomo ir Džerio šou" 
(7). 09:30 "Ponas Bynas" (15). 10:00 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Broliai 
meškinai. Atostogos. 11:45 Kaip aš gel-
bėjau Prezidentą. 13:25 Policijos aka-
demija 4. Civiliai patruliai. N-7. 15:15 
"Gyvenimo šukės" (102). N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Rango. 21:45 Kvailių apsauga. N-7. 
23:40 Šmėklos. N14. 01:50 Ateini čia 
arba gausi į dūdą! (kart.). N14.

Sekmadienis, lapkričio 27 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džonis Testas" (18) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (54). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Harvis Bik-
sas" (15). 07:45 "Neramūs ir triukš-
mingi" (24). 08:10 "Sandžėjus ir Krei-
gas" (7). 08:35 "Tomo ir Džerio šou" 
(8). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 "Na, palauk!" (7). 09:45 "Na, 
palauk!" (8). 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Viena diena Niujorke. 11:50 Sniego 
diena. 13:40 Pričiupom! N-7. 14:05 
Pričiupom! N-7. 14:35 "Didingasis am-
žius. Jos didenybė Kiosem" (13). N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Žvaigždžių duetai. 22:20 
Ištrūkęs Džango. N14. 01:40 Kvailių 
apsauga (kart.). N-7.

Pirmadienis, lapkričio 21 d. 
06:10 Sveikatos ABC televitrina. 

06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" (6). 
N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (41) (kart.). 
N-7. 08:25 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:25 "Farų karai" (5) (kart.). N-7. 
10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (27) 
(kart.). N-7. 11:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (280) (kart.). N-7. 12:45 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (18). N-7. 14:50 
"Tokia tarnyba" (42). N-7. 15:45 "Pro-
kurorų patikrinimas" (281). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (28). N-7. 19:30 Gyvenimiškos 
istorijos. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (22). N-7. 21:00 Savaitės krimina-
lai. N-7. 21:30 Nepalaužiama drąsa. 
N14. 23:55 Ką išdarinėja vyrai (kart.). 
S. 01:30 "Džeikas, Storulis ir šuo" (6) 
(kart.). N-7. 02:20 "Juodasis sąrašas" 
(19) (kart.). N-7. 03:05 "Juodasis są-
rašas" (20) (kart.). N-7. 03:50 Gyveni-
miškos istorijos (kart.). 04:35 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (22) (kart.). N-7. 05:00 
"Kas žudikas? Baudžiamosios bylos" 
(6) (kart.). N-7.

Antradienis, lapkričio 22 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(7). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (42) 
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" (6) 
(kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (28) (kart.). N-7. 11:35 "Pro-
kurorų patikrinimas" (281) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" (19). 
N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (43). N-7. 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (282). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (29). N-7. 19:30 Gyve-
nimiškos istorijos. 20:30 Visi vyrai - 
kiaulės... 2 (23). N-7. 21:00 "Pavariau" 
(18). N-7. 21:30 Skaistuolė amerikietė. 
N14. 23:15 Nepalaužiama drąsa (kart.). 
N14. 01:25 "Džeikas, Storulis ir šuo" (7) 
(kart.). N-7. 02:10 "Vampyro dienoraš-
čiai" (9). N14. 02:50 "Kalbame ir rodo-
me" (394). N-7. 03:35 Gyvenimiškos 
istorijos (kart.). 04:20 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (23) (kart.). N-7. 04:45 "Kalba-
me ir rodome" (394) (kart.). N-7.

trečiadienis, lapkričio 23 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(8). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (43) 
(kart.). N-7. 08:25 "Šuo" (11) (kart.). 
N-7. 09:30 "Mistinės istorijos" (39) 
(kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (29) (kart.). N-7. 11:35 "Pro-
kurorų patikrinimas" (282) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" (20). 
N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (44). N-7. 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (283). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (30). N-7. 19:30 Gyveni-
miškos istorijos. 20:30 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (24). N-7. 21:00 Pasienio sar-
gyba. N-7. 21:30 Daktaras T. ir mote-
rys. N14. 00:00 Skaistuolė amerikietė 
(kart.). N14. 01:35 "Džeikas, Storulis ir 
šuo" (8) (kart.). N-7. 02:20 "Vampyro 
dienoraščiai" (10). N14. 03:05 "Kalba-
me ir rodome" (395). N-7. 03:50 Gyve-
nimiškos istorijos (kart.). 04:35 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (24) (kart.). N-7. 05:00 
"Kalbame ir rodome" (395) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 24 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(9). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (44) 
(kart.). N-7. 08:25 "Mistinės istorijos" 
(40) (kart.). N-7. 09:25 "Mistinės is-
torijos" (41) (kart.). N-7. 10:30 "Sudu-
žusių žibintų gatvės" (30) (kart.). N-7. 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (283) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (21). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (45). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (284). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(31). N-7. 19:30 "Farų karai" (7). N-7. 
20:30 "Farų karai" (8). N-7. 21:30 Suk-
čiai. N14. 23:45 Daktaras T. ir moterys 
(kart.). N14. 01:55 "Džeikas, Storulis 
ir šuo" (9) (kart.). N-7. 02:40 "Vampy-
ro dienoraščiai" (11). N14. 03:20 "Di-
agnozė - žmogžudystė" (18) (kart.). 
N-7. 04:05 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(19) (kart.). N-7. 04:50 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7. 05:15 Pasienio sar-
gyba (kart.). N-7.

Penktadienis, lapkričio 25 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(10). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (45) 
(kart.). N-7. 08:25 "Žurovas" (25). N-7. 
09:25 "Žurovas" (26). N-7. 10:30 "Su-
dužusių žibintų gatvės" (31) (kart.). 
N-7. 11:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(284) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (22). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (46). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (285). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(32). N-7. 19:30 "Amerikietiškos imty-
nės" (46). N-7. 20:30 "Amerikietiškos 
imtynės" (46). N-7. 21:30 Snaiperis 3. 
N14. 23:20 Sukčiai (kart.). N14. 01:20 
"Džeikas, Storulis ir šuo" (10) (kart.). 
N-7. 02:05 "Vampyro dienoraščiai" 
(12). N14. 02:50 Snaiperis 3 (kart.). 
N14. 04:15 "Žurovas" (25) (kart.). N-7. 
05:10 "Žurovas" (26) (kart.). N-7.

Šeštadienis, lapkričio 26 d. 
06:05 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 06:30 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (20) (kart.). N-7. 07:20 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (21) (kart.). N-7. 08:10 
"Diagnozė - žmogžudystė" (22) (kart.). 
N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 "Amerikos mieliausieji" (1). 
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Angli-
ja. 12:05 "Pavariau" (18) (kart.). N-7. 
12:35 "Mistinės istorijos" (42). N-7. 
13:40 "Mistinės istorijos" (43). N-7. 
14:45 "Mistinės istorijos" (44). N-7. 
15:50 "Kas žudikas?" (3). 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Pasienio 
sargyba (kart.). N-7. 18:30 Keliauk ir 
ragauk. Lietuva. 19:30 Muzikinė kau-
kė. 22:05 MANO HEROJUS Vertikali 
riba. N-7. 00:30 AŠTRUS KINAS Ki-
tas pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas. 
N14. 02:05 "Vampyro dienoraščiai" 
(11) (kart.). N14. 02:50 "Vampyro die-
noraščiai" (12) (kart.). N14. 03:35 Mu-
zikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 27 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Anglija (kart.). 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 "Viena 
už visus" (91). N-7. 09:35 "Viena už 
visus" (92). N-7. 10:10 Beatos virtuvė. 
11:05 "PREMJERA Gyvybės galia" (1). 
12:10 "PREMJERA Gyvybės galia" (2). 
13:15 Sveikinimai. 15:50 "Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos" (7). N-7. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:05 "Šuo" 
(12). N-7. 19:15 Geras vyrukas. N-7. 
21:00 "Juodasis sąrašas" (21). N-7. 
22:00 "Juodasis sąrašas" (22). N-7. 
23:00 Kablys. N14. 00:35 Vertikali riba 
(kart.). N-7. 02:35 Kitas pasaulis. Vil-
kolakių prisikėlimas (kart.). N14. 03:55 
Geras vyrukas (kart.). N-7. 05:15 "Kas 
žudikas?" (3) (kart.).

TV3

LNK

BTV

lė (64). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Ponas Žirnis ir 
Šermanas. 21:15 Kapitonas Amerika. 
Pirmasis keršytojas. N-7. 23:45 Mače-
tė žudo. S. 01:45 Kloja. N-14.

Šeštadienis, lapkričio 26 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (1). 07:00 Nenugalima-
sis žmogus - voras (5). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (2). 08:00 Ančiukų 
istorijos (3). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gardu 
Gardu. 10:00 Pasaulis pagal moteris. 
10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Tarzanas. 
12:50 Auklė 3. N-7. 14:45 Sniego šu-
nys. 16:45 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Euro-
jackpot. 19:30 Paramos projekto “Išsi-
pildymo akcija” koncertas. 23:00 Volte-
rio Mičio slaptas gyvenimas. N-7. 01:15 
Nuotykių ieškotojas. N-7.

Sekmadienis, lapkričio 27 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (2). 07:00 Nenugalimasis 
žmogus - voras (6). N-7. 07:30 Vėžliu-
kai nindzės (3). 08:00 Ančiukų istorijos 
(4). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 Kuli-
nariniai triukai. 09:30 Penkių žvaigždu-
čių būstas. 10:00 Svajonių sodai. 11:00 
Barbės ir jos sesės nuotykiai su šu-
niukais. 12:30 Guliverio kelionės. N-7. 
14:10 Persis Džeksonas ir Olimpo die-
vai. Žaibo vagis. N-7. 16:45 Ekstrasen-
sų mūšis. N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 X Faktorius. N-7. 22:30 Išlikęs 
gyvas. N-14. 01:00 Meilė Kalėdoms.

4 d. Toskana. Gražioji Italija. (subtitruo-
ta, kart.). 01:45 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas ore. 2 d. Padangių valdo-
vai. (subtitruota, kart.). 02:35 Puaro. 
N-7. 6/4 s. (kart.). 04:20 Tikri vyrai. 
(kart.). 05:05 Savaitė. (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Yra žmonių, kuriuos net 
ir pavojinguose viražuo-
se visuomet lydi sėkmė, 
o kiti ir menko posūkio 
neįveikia, lekia į griovį. 
Yra žmonių, kurie lengvai 
peršoka tvorą, o kiti šalia 
atsitrenkia ir griūva. Vo-
kietis Janis McDavidas gi-
mė be rankų ir kojų. Jam 
dabar 25-eri. Nepaisyda-
mas negalios, studijuoja, 
vairuoja automobilį, ke-
liauja po pasaulį. Kaip jis 
visa tai daro?

Projektas apima keturis šalies 
miestus – Vilnių, Klaipėdą, Kau-
ną, Panevėžį. Jis yra dviejų da-
lių: seminaras kultūros darbuo-
tojams bei kūrybinės dirbtuvės, 
kuriose dalyvauja ir vaikai. Anot 
mokymus vedusios lektorės, „Al-
gojimo“ fondo vadovės Aušros 
Stančikienės, pradėti pažintį su 
negalia dera nuo... savęs. „Semi-
narų dalyviams rūpėjo ne tik pro-
fesiniai dalykai, sulaukiau ir ne-
paprastai daug asmeninių klau-
simų: pasirodo, kiekvieno aplin-
koje, kaimynystėje, giminėje, ar 
netgi šeimoje yra asmenų su ne-
galia, – sakė lektorė. – Tiesa, kai 
kurie dalyviai tikėjosi labai kon-
krečių atsakymų, gatavų receptų, 
tačiau tokių čia būti negali. Čia tu-
ri vadovautis intuicija – kūrybiš-
kai taikyti žinias bei perprasti 
savo paties baimes ir kitus jaus-
mus.“ Seminaro dalyviai patys 
trumpam turėjo „prarasti“ regą, 
klausą, galimybę judėti, t. y. savo 
kailiu patyrė, kaip mūsų pasauly-
je jaučiasi žmogus su klausos, re-
gos ar judėjimo negalia. O vėliau 
mokėsi išlikti ramūs, atviri, nes 
tik tokiu atveju vaikas su negalia 
jausis priimtas ir bus pasiruošęs 
meno pajautai bei kūrybai. 

Martyna Dindaitė, „Algoji-
mo“ padalinio „Pojūčių klinika“ 
ergoterapeutė, sako, kad dirbtu-

vės tikrai pasisekė. Dirbtuvių ku-
ratoriai iš NDG Povilas Šnaras ir 
Eglė Nedzinskaitė buvo išradin-
gi, gerai pasiruošę, o svarbiausia, 
patraukė vaikus. Buvimas drau-
gėje jiems taip pat duoda daug 
naudos, ugdo visapusiškai. Tie-
sa, buvo ir nesusipratimų – tar-
kim, draudimas liesti kai kuriuos 
eksponatus. Tai vaikus klaidi-
no (o juk jiems taip maga liesti, 
ypač skulptūras pačiupinėti, net 
pauostyti!). Vaikams labai pati-
ko priemonės, praplečiančios jų 
pajautos ribas: štai paveiksle pa-
vaizduotas žvyruotas kelias, o ša-
lia – pilna dėžė žvyro, kurį vaikai 
galėjo pajusti savo pėdutėmis.

Magdalena Verseckas, pro-
jekto „Kaip dirbti su vaikais, tu-
rinčiais negalią, kultūros srityje“ 
koordinatorė, neabejoja jo nau-
da. „Taip, vaikams tai proga pa-
žinti dailės kūrinius bei patiems 
pamėginti kurti, tačiau svarbu ir 
tai, kad galų gale buvo užduo-
ti rūpimi klausimai apie nega-
lią ir neįgalius žmones, išreikš-
tos su tuo susijusios abejonės 
ar baimės, sužinota, kaip dera 
bendrauti. Švietimas šioje sri-
tyje labai reikalingas. Šviesti de-
rėtų įvairiausių profesijų atsto-
vus – gydytojus, teisininkus, mo-
kytojus, net ir autobusų vairuo-
tojus“, – įsitikinusi Magdalena. 

Vaikų su negalia kūrybiškumas kartais 
priverčia aiktelėti

Rūta Klišytė lrytas.lt rašo apie labdaros ir paramos fondo „Al-
gojimas“ kartu su partneriais – Lietuvos kultūros taryba ir Na-
cionaline dailės galerija (NDG) įgyvendinamą projektą „Kaip 
dirbti su vaikais, turinčiais negalią, kultūros srityje“. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Uostamiesčio neįgaliųjų orga-
nizacijų atstovai kartu su didie-
siems prekybos centrams ats-
tovaujančios Lietuvos preky-
bos įmonių asociacijos nariais 
apžiūrėjo 5 taromatus ir pažė-
rė pastabų.

Neįgaliųjų reikalų tarybos 
pirmininkas Kazys Bagdonas po 
miesto taromatų apžiūros sakė, 
kad Lygių teisių kontrolieriaus 
tarnyba yra pažymėjusi, jog sąly-
gos naudotis taromatais turi būti 
sudaromos lygiateisiškai visiems 
žmonėms. Jis pasidžiaugė, kad už 
taromatus atsakingi administra-
toriai bendrauja ir noriai spren-
džia kylančias problemas.

Judėjimo negalią turintis 
Adolfas Ruškys, sutikęs dalyvau-
ti eksperimente ir neįgaliojo ra-
tukuose išbandęs Klaipėdos ta-
romatų galimybes, išvardijo ke-
lias bėdas.

„Aplankėme penkis taroma-
tus, kurie pastatyti lauke. Prie jų 
patekti neįmanoma, nėra pandu-
so, kai kur net vietos viduje. Tiesa, 
vienos parduotuvės informacijos 
skyriuje paprašius pagalbos jauna 
moteris maloniai pakvietė žmogų, 
kuris pats paėmė mano butelius ir 
už kelių minučių grįžo su čekiu“, – 
pasidžiaugė A. Ruškys. 

Jis pastebėjo, jog yra bėda 
dėl parduotuvių viduje esančių 

taromatų angų aukščio – žemes-
ni neįgalieji negali pasinaudo-
ti aparatu.

Regėjimo negalią turintiems 
žmonėms atstovaujančių orga-
nizacijų atstovai pridėjo, kad 
liečiamame ekrane jiems sun-
ku rasti čekio išdavimo mygtu-
ką – jo vietą kažkaip reikėtų pa-
žymėti. Taip pat pastarieji pagei-
davo, kad laiptai ir taromatų pri-
eigos būtų pažymėtos taktilinė-
mis (apčiuopiamomis) linijomis.

Kartu su neįgaliaisiais važi-
nėjęs Lietuvos prekybos įmonių 
asociacijos vykdomasis direkto-
rius Laurynas Vilimas sakė, kad 
pirmiausia į akis krito informa-
cijos neįgaliesiems trūkumas. 
Jo teigimu, informacija ant lan-
go arba kitoje aiškiai matomoje 
vietoje turėtų skelbti, kur žmo-
gui reikėtų kreiptis pagalbos.

Beje, Aplinkos ministerijo-
je darbo grupė jau svarsto Sta-
tybos techninių reglamentų pa-
keitimus, kad dabar laikinais 
statiniais laikomi taromatai bū-
tų visapusiškai pritaikyti neįga-
liesiems. Tačiau L. Vilimas sakė 
skeptiškai žiūrintis į tokius siū-
lymus: esą dėl naujų reikalavi-
mų vėl kiltų gėrimų kainos, at-
sirastų neaiškumų statantiems 
tokius laikinus statinius, kaip 
kioskai ar pašto būdelės.

Neįgalieji ir taromatai: draugystė dar 
labai silpna

Rytis Savickis „Vakarų eksprese“ informuoja apie besitęsiančią 
klaipėdiečių kovą dėl taromatų. 

Smagiausia kalbėtis – 
prie stalo

Janis nemėgsta bendrauti su 
žmonėmis išlipęs iš savo puikaus 
elektrinio vežimėlio, nes tuomet 
akis įbeda į... pašnekovo pilvą. Ir 
su naujais žmonėmis jam nelen-
gva. O tame daugiaaukštyje, kur 
gyvena jo draugai Berlyne, butų 
nuomininkai vis keičiasi. Taigi at-
vykus į svečius dažnai tenka sa-
kyti išsižiojusiems kaimynams: 
„Sveiki, aš Janis.“

Seniai pastatytame name lif-
to nėra, lauko durų fiksatoriaus 
Janis irgi nepasiekia. Niekas ir 
neįstengtų laiptais užnešti 120 
kg sveriančio vežimėlio. Bet 
reikia, kad bent lauko duris kas 
nors atidarytų, todėl Janis svei-
kinasi, šypsosi ir net palei petį 
kabančiu dešinės rankos galiu-
ku pamojuoja. O jei bendrauja 
su visai nepažįstamu tipu, tai la-
bai svarbu per kelias akimirkas 
pademonstruoti, kad yra protin-
gas, nekeliantis pavojaus asmuo, 
nes kitaip – pasislėps, nepadės.

O smagiausia bendrauti ir 
kalbėtis prie valgomojo stalo. 
Janis šokteli ant kėdės, keliais 
judesiais stumteli ją arčiau sta-
lo. Ir štai – visų akys vienodame 
lygyje, pasaulis yra gražus, vis-
kas puiku.

Pažino ir įveikė savo 
negalią

„Būdamas vaikas norėjau už-
augęs tapti policininku, kuris va-
žinėja motociklu, – pasakoja Ja-
nis. – Ši svajonė pranyko sulau-
kus aštuonerių. Tik tada supra-
tau, kokią sunkią turiu negalią. 
Mane ištiko šokas. Negalėjau 
žiūrėti į save veidrodyje.“

Janis ėmė gėdytis net drau-
gų. Ypač nemėgo be vežimėlio 
rodytis mokykloje. Vaikams tai 
buvo pramoga – stebėti, kaip Ja-

„Esu laimingas, kad 
nereikia pirkti batų...“

nis šlaunų užuomazgomis strak-
si laiptais, kraipydamas užpaka-
lį, pasiremdamas pilvu.

Pamažu atėjo supratimas, 
kad pirmiausia reikia atsikraty-
ti gėdos jausmo ir jaudulio dėl 
visokių niekniekių, nes tai truk-
do judėti pirmyn. Visomis pras-
mėmis.

O priežasčių jaudintis ir ner-
vintis nuolat – iki kaklo. Geležin-
kelio stotyje koks nors chamas 
užkirs kelią ar neatsakingas dar-
buotojas laiku nesuremontuos 
lifto ir kito traukinio teks lauk-
ti ilgai. Jei ir užeina noras iš ne-
vilties paverkti, tai padarys na-
muose, kai niekas nematys. O 
svarbiausia – išmokti planuoti, 
numatyti, viską apsvarstyti. Kai 
reikia nukakti į kitą Berlyno ga-
lą, apmąsto kelis kelionės vari-
antus: jei autobusas suges, jei 
lietus užklups, jei nepavyks iš-
kviesti lifto ir t.t. Šitaip pasiruo-
šus, įsidėmėjus atsarginius va-
riantus, galima keliauti pirmyn.

Padeda pritaikyta buitis 
ir humoras

Davidas gyvena Bochume. 
Jis ten turi labai patogų, neįga-
liajam pritaikytą butą. Visokie 
nemalonūs nuotykiai dažniau 
ištinka Berlyne, svečiuojantis 
pas draugus. Jo žvilgsnis visuo-
met užkliūva už dešimčių porų 
batų, išrikiuotų, kaip Vokietijo-
je įprasta, palei sieną ant laip-
tų. „Esu laimingas, kad nereikia 
pirkti batų, – tikina, bet tuoj pri-
duria. – Iš tikrųjų... norėčiau tu-
rėti jų tūkstančius...“

Humoras padeda jam išgy-
venti, juk neįgaliojo kasdienybė 
yra komplikuota net ir civilizuo-
tame pasaulyje.

Nuolat turi būti pasiruošęs 
nesėkmei. Jei planuoja vakarie-
niauti restorane, būtinai priva-
lo iš anksto paskambinti ir pa-
klausti, ar galės su vežimėliu 
privažiuoti prie stalo. Kaip jis 

valgo? Maisto siekia vien lūpo-
mis, nes gi neturi rankų, kurio-
mis paimtų įrankius. Beje, rašo 
Janis burna, tušinuko galą atrė-
męs į dešinį žandikaulį.

Kartais pastebi, kad žmonės, 
jį pamatę, net pereina į kitą gat
vės pusę, mat siekia atsiriboti 
nuo nemalonių vaizdų. „Išmo-
kau dėl tokių dalykų nesinervin-
ti. Jei kas nors kenktų mano savi-
garbai, aš gal irgi nusisukčiau“, – 
sako Janis. 

Turi dvi poras tėvų, bet 
pats savo vaikų neturės

Tikrai taip. Janis turi dvi po-
ras tėvų. Ir su visais bendrauja. 
Gimdytojų pora gyvena Ham-
burge. Jie atsisakė naujagimio, 
nes jiems pasirodė neįmanoma 
auginti vaiką be rankų ir kojų.

Janis užaugo šeimoje Bochu-
me. Jo vaikystė buvo labai aktyvi. 
Kai jau prisijaukino savo negalią, 
trankėsi su klase po ekskursijas, 
net ir pačias pavojingiausias. El-
gėsi labai protingai, nors būda-
mas vaikas gal dar ir neįstengė 
suprasti, kad užsisėdėjus sau-
giuose namuose vėliau jo lauk-
tų vienatvė ir tinginystė.

„Nesu normalus neįgalusis, – 
sako Janis. – Turiu daug svajo-
nių. Jau aplankiau Braziliją, Viet
namą, Birmą, Kubą. Pasižadė-
jau sau kasmet pažinti po vieną 
naują šalį.“

Vis dėlto Janis yra pats tikra-
sis žmogus su negalia. Daug ko 
neįstengia padaryti: atidaryti 
durų, parduotuvėje įsidėti į veži-
mėlį prekių, nusiprausti po dušu 
ir kt. Vis tenka prašyti pagalbos. 
Baisiausia, kai žmonės neprašo-
mi stengiasi padėti – pavyzdžiui, 
restorane duria šakute į bulvę ir 
kiša jam į burną. Maloniausia si-
tuacija, kai žmogus paprašo jo 
palaikyti švarką. Tokie momen-
tai nuskaidrina gyvenimą. Jis to ir 
siekia: ignoruoti negalią taip, kad 
ir šalia esantys jos nepastebėtų.

Janio dar laukia daugybė iš-
bandymų. Baigus ekonomikos 
studijas teks susirasti darbą pa-
gal įgytą profesiją, grąžinti vals-
tybei pinigus už vežimėlį, auto-
mobilį ir kita. Nors Vokietija – 
turtinga šalis, tačiau pinigais ne-
simėto. Janis prisipažino esąs gė-
jus, tačiau net ir susiradęs myli-
mąjį, su kuriuo norės nuolat būti, 
turbūt neskubės forminti santy-
kių. Juk tuomet biurokratai part
nerio turtą dės į bendrą krūvą 
ir pareikalaus greičiau grąžin-
ti paskolą.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikieNė 
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“.

Nelikite be „Bičiulystės“ ir 2017-aisiais! 
Mieli skaitytojai, tęsiame „Bičiulystės“ prenumeratą 2017 metams. 

Neįgalieji, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsiprenumeruoti „Bičiulystę“, iki gruodžio 5 d. turėtų 
kreiptis į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją ar kitą žmones su negalia vienijančią organizaciją. 

Pusės metų lengvatinė „Bičiulystės“ prenumerata kainuoja 5 eur., metų – 10 eur. Vos 20 centų už vieną 
laikraščio numerį – ir į Jūsų namus kiek vieną savaitę atkeliaus Jums skirta ir apie Jus rašanti „Bičiulystė“. 

Įprasta prenumeratos kaina Lietuvos pašte – 33 eur.

Domėkitės, sužinokite, bendraukite – prenumeruokite ir skaitykite „Bičiulystę“!

Meilės 
šukos

Mano nuostabiems  
seneliams

Troboje tvyrojo neįprasta ty-
la: tareisi girdįs lyg zyzia musė, 
pakliuvusi į voratinklį, ar kaip 
senoje indaujoje darbuojasi kir-
varpa. Ant suolo sėdėjo trys bro-
liukai ir neramiai dirsčiojo į mo-
tiną, kuri, vis braukdama pri-
juostės kampu akis, krovė tėvui 
kelionmaišį. Pats tėvas darbavo-
si kalvėje. Vaikus tyla slėgė, nes 
neatsiminė dienos, kad motina 
nebūtų ištarusi žodžio. Jos balso 
prisipildydavo pilna troba, kie-
mas, pasivydavo juos laukuose, 
pas kaimynus, kurie palinguo-
davo galvas: „Elžbietos gerklė ly-
gu vargonai.“ Tyla juos glumino 
ir kai tapo nepakeliama, motina 
trūkčiojančiu balsu ištarė:

– Eikit, vaikai, mažu reikia 
pamačyti tėvui.

Vaikus lyg vėjas nupūtė. 
Pokštelėjus durims, pakėlusi 
akis į krikštasuolę, Elžbieta su-
dejavo:

– Viešpatie, suteik stiprybės. 
Trys dar piemenys, ketvirtas po 
širdimi, o Karolis ryt iškeliauja. 
Kaip ištversiu? Mergele Marija, 
padėk, – nuo viryklės sklindan-
tys garsai (ten burbuliavo bul-
vės), atmiešti jiems būdingais 
kvapais, priminė apie laukian-
čias alkanas burnas, privertė pa-
kilti Elžbietą nuo suolo ir pradėti 
ruošti stalą. Nelabai ir padėti ką 
turėjo, nes prabėgę ketveri karo 
metai iššlavė svirnus bei sandė-
lius ir žmonės džiaugėsi, jei ga-
lėjo užkimšti badą bulve ar jos 
lupena, o druska pasidarė bran-
gesnė už auksą. Ir tik jos taupu-
mas (visada turėjo atsargų) pa-
dėjo iškęsti alkį, nes Karolis bu-
vo paimtas į karą, pabėgo iš ne-
laisvės, o rytoj ryte iškeliaus sa-
vanoriu ginti savo žemės. 

Moteris išėjo į lauką ir pa
ėmusi gelžgalį padaužė į tyčia 
tam padėtą akmenį. Džin, džin, 
džin, nuplaukė į kalvę kvietimas 
namo – neturėjo jėgų šūkauti. 
Elžbieta apmetė akimis laukus ir 
atsiduso – jau jau reikės išeiti ar-
ti. Ar vaikai pakels plūgą? Ji sten-
gėsi nuvyti mintį, kad Karolis ga-
li negrįžti. Pusė kaimo vyrų, o gal 
ir daugiau, liko gulėti svetimoje 
žemėje. Tik sapnuose ateis žuvu-

sieji, tik iš pasakojimų vaikai iš-
girs apie tėvą. Vieną kartą Dievas 
jos pagailėjo. Ar pasigailės dar? 
Kaip reikės gyventi atėjus mažy-
lei? Kad gims mergelė, Elžbieta 
suprato iš ženklų, ne veltui buvo 
„daktarka“, gydė žolėmis, užkal-
bėjimais, o daugiausia pelnyda-
vo pagydydama arklius. 

Glostydama sopančią galvą 
moteris grįžo trobon ruoštis. 
Baltutėlės staltiesės viduryje, 
lyg atnašą taikai, padėjo duo-
nos kepalą. Geltonavo pienės 
žiedas – bliūdelis sviesto. Šmo-
tą rūkytų lašinių ir didesnį ke-
palą duonos, susukusi į drobę, 
išmoningai paslėpė kelionmai-
šyje, nes Karolis paprašė puske-
palio duonos ir druskos. 

Klestelėjo ant suolo ir kar-
čiai šyptelėjo: ar seniai skraidei 
lyg rojaus paukštė vaivoriniais 
sparnais? Sulaukus vyro kojos 
pačios šoko. Dabar lyg perekšlė 
tupi ant žemės. Ne, ne perekš-
lė, o kaip žemė. „Tu, motin, derli 
lyg žemė“, – glostydamas jos ap-
sunkusį liemenį šypsojosi Karo-
lis. Davė Dievas dantis – duos 
ir duonos, prastūmė ketverius 
metus, ištemps, kol sugrįš Karo-
lis. Nors verkiant reikia statytis 
naują stubą, neduok Dieve, šito-
ji visai sutrešusi, dar užgrius. 

Trinktelėjo lauko durys – į 
trobą įlėkė jaunėlis Karoliukas: 
„Motinėle, tėvelis prašė pasaky-
ti, kad turi skubiai pakaustyti 
abiem Augustams arklius. Lie-
pė jums pavalgyti, o mes vėliau.“ 
Vaikas išdūmė atgalios. „Abiem 
Augustams, žinia, kartu su Karo-
liu keliaus, – atsiduso moteris. – 
Nevalgysiu viena, palauksiu. Ak, 
tas Karolis, starojasi dėl manęs.“ 

Apsižvalgė troboje, darbų 
kaip ir nebuvo, vėl užtūpė suo-
lą, godojo: jeigu reikėtų rinktis 

gyvenimą iš naujo, liktų seno-
je vietoje ar vėl tekėtų už Ka-
rolio? Žinia, kad tekėtų. Ir gar-
siai nusijuokė, prisiminusi pir-
mą susitikimą: jis – jaunas, ne-
paprastai nagingas kalvis, buvo 
kviečiamas į dvarą, o ji, laikanti 
savo rankose visų podėlių rak-
tus, žiūrėjo tvarkos ir komanda-
vo lyg generolas. Susitiko prie 
ratinės ir... jis žemai nusilenkė, 
lyg būtų pati dvaro ponia, gra-
žiai latviškai pasilabino. Lyg 
per pakaušį trenkta Elžbieta 
atsakė į palabinimą lietuviškai 
ir abu prajuko. O dar vėliau pa-
prašė jos rankos, dar pasakęs, 
kad turi seną trobą, šmotą že-
mės, bet duoną užsidirba kal-
viaudamas. Neturėjo aukso žie-
do, bet pats padarė jai šukas iš 
elnio rago, tokiomis puošiasi ir 
dvaro ponia. Tada ji pravirko iš 
laimės, nes metai bėgo, o niekas 
nebuvo atnešęs jai meilės šukų. 

Ištekėjo už Karolio. Už kraiti-
nius nusipirko tris karves, arklį, 
pastatė naują kalvę ir plušo abu 
nuo tamsos iki tamsos. Ji kietai 
laikė ūkį, komandavo, kaip įpra-
tusi, bet buvo bejėgė prieš Karo-
lio meilę. Karas žaibu perkirto 
gyvenimą, luošindamas žmonių 
protus ir keisdamas likimus. To-
ji kančių naktis baigėsi, bet gal 
per anksti ji džiūgavo? 

Prisiminusi popiečiams ver-
damas bulves, pašoko nuo suo-
lo, nusunkė, padėjo šiltai ir pri-
ėjusi prie krikštasuolės paslap-
tingai sukuždėjo: „Pažadu...“

P.S. Karolis grįžo. Jį pasitiko 
Elžbieta ir mažoji dukrelė. Sū-
nūs dirbo žemę kiek leido vai-
kiškos jėgos. Paliestus šalnos 
Elžbietos plaukus puošė Karo-
lio dovanotos šukos.

Gražina ČekAViČieNė
Jonava

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Geroji ožkelė
Pasakėčia
1.
Visą gyvenimėlį savo
ožkelė darniai surikiavo.
Tvartely sukos kaip sukynė.
Visus takus viena išmynė.

Anksti palaidojus vyrelį,
našlė nenulenkė ragelių.
Į darbą lėkė tekina, 
tekėti vėl nepuldama.

Stengėsi šefą pamalonint, 
savo tarnybą stropiai popint.
Darbus atlikus skrupulingai,
skubėjo į namus meilingai.

Čionai vaikus reik pamaitinti,
nuo vilko ar meškos apginti,
guldyt į minkštą patalėlį,
pasekti gražią pasakėlę.

O naktimis liūdna ožkelė
užmigti niekaip nebegali:
pagalvė ašarų pilna,
gėlos ir skausmo sklidina.

Sutikus saulę ryto metą,
į žemę kastuvą jau beda:
žiema ateis, kad tuo metu
būtų saviems vaikams sotu.
2. 
Greitai ožiukai paūgėjo,
į ožkytes žiūrėt pradėjo.
Ožka vis stengėsi padėti:
pasupti anūkus jai knieti.

Kaimynas asilas ožkelei
moralą skaito: ,,Ak, bedale,
tau nebe dvidešimt seniai. 
Jau ir nubalo smilkiniai.

Leki vis, bėgi tekina.
(O mums diena – jau dovana).
Stengiesi tvarką palaikyti,
draugus visuomet aplankyti.

Iš kur tavyje tiek jėgų?
Net iš šalies žiūrėt baugu.
Šeštadieniais pas anūkus,
tvarkai tu jų reikaliukus.

Sekmadienį nuo labo ryto
leki, triūsi lyg skruzdėlytė. 
Matau, kad žingsniai jau reti,
todėl, kad labai pavargsti.“
3. 
Draugams pagailo tos našlelės
ir sugalvojo jie bedalei
suruošti šaunų jubiliejų.
Tegu linksmai šampanas 

liejas!..

Ožka svajojo grynu oru
miške alsuoti. Savo noru

čia pagrybauti, pauogauti
arba tiesiog papramogauti.

Tačiau tąsyk iš labo ryto
pabraukšt – kliūtis nenumatyta:
kad čia nebūtų nuobodu,
jai atvedė anūkus du.

Skaudu ir liūdna mūs ožkelei.
Tačiau jų išvaryt negali.
,,Ar bent kas nors mane užjaus, 
ką noriu veikti ar paklaus?

Sūneliai ir miela dukrelė
man niekada padėt negali.
Žodžius tik malonius girdžiu
lyg seną dainą iš pradžių.

Zuikienė – motina vaikų 
jiems nepagelbėja laiku,
pasakius: ,,Gyvastį daviau.
gyvenkite – sunkiau, lengviau.“

Padėti neskuba seselė.
Savęs nuskriausti ji negali.
Todėl per pūgą ar ledu
pas savo anūkus brendu.

Nieks niekuomet net 
nepaklausė,

kaip mano sveikata. 
Gelia kanopas ir ragus. 
Nuolat jaučiu galvos skausmus.

Visiems problemos, reikalai...
Ar pavargai, ar sušalai...
Mane pamiršo jau visi.
Neišgaliu samdyt taksi.

O jie prie jūros su draugais,
su verslo partneriais gabiais,
sukūrę šansus patogius,
o man įstatę vėl ragus.“
4. 
O kitą rytmetį ožkelė
pamiršo skriaudą:
„Kam bedalei
man pramogos ar jubiliejus?

Laisvai antra jaunystė liejas!..
Padėsiu, kol turiu jėgų.
Be darbo man gyvent baugu.
Kuomet numirsiu, pailsėsiu,

o čia straksėsiu, arsiu, sėsiu.
Negali asilas diktuoti,
ar man gyvent, ar vegetuoti.“
5. 
Nesmerkime šitos ožkelės.
Motinos meilė – visagalė.
Tik pamąstykime visi –
AR JI TEISI, AR NETEISI?

Tekstų autorė  
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