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Duodantys delnai  
niekada nebūna tušti...

Džiugių 
šv. Kalėdų 
ir viltingų 
Naujųjų 

metų!

Mielieji,
Artėjančios gražiausios žiemos šventės – tai atokvėpio, dalijimosi 

ir atsinaujinimo metas, sniego baltumo naujos pradžios pažadas sau: 
skambučiu, užrašytu atviruku ar susitikimu parodyti žmogišką šilu-
mą šalia esantiems. Tai puikus laikas bent trumpam sustoti, atsigręžti, 
įvertinti ir keistis, nes pokyčiai prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Geri 
darbai suvienija ir sustiprina, o nuoširdumas, drąsinantis žvilgsnis, pa-
guodžiantis žodis ir ištiesta pagalbos ranka suteikia viltį.

Tegul artėjančių švenčių dvasia skatina bendrystę, suteikia jėgų drą-
siai keisti senus nusistovėjusius mitus. O šiltos, tikros mintys ir žodžiai 
tampa užuovėja visiems, ieškantiems stebuklo. 

Todėl kurkite ir dalinkitės stebuklais! Tegul Jūsų namuose nepri-
trūksta jaukumo ir žmogiškosios šilumos, džiaugsmo, sveikatos ir ramy-
bės. Viltingai žvelkite į ateinančius metus, tebūnie jie dar sėkmingesni! 

Linkiu, kad net šalčiausią žiemos dieną Jūsų širdyse rusentų šilu-
ma, o į delnus snigtų sveikata ir laimė!

Jaukių artėjančių šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų metų!
Neįgaliųjų reikalų departamento prie  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė
Asta KANdrAtAvičieNė

Ant devyniaragio karūnos.
Akimirkas metai dalinasi,
Žarsto delnais tarsi grūdus 

Supasi gruodžio laikas 
Ant devyniaragio karūnos.

Vitalija LIŽAITIENĖ 

Laimono Šmergelio piešinys „Besimeldžiantis“

Ant devyniaragio karūnos
Supasi gruodžio laikas, 
Tirpsta lyg snaigės minutės 

Tautodailininkė, meno 
kūrėja, poetė, fotogra-
fė... Tiek talentų užtektų 
keliems žmonėms, o vi-
sus juos savyje glaudžia 
trapi, subtili, romantiš-
ka Naudžiuose, Šakių ra-
jone, gyvenanti Rita Moc-
keliūnienė.

Tautos paveldo 
aruodas

Kalėdos – tai stebuklų metas, kai žvaigždės pildo troškimus. Kalbė-
dami apie žvaigždes vieni jų ieškome danguje, bet jos ten toli, jos švie-
čia gražiai, bet tikrai nešildo. Kiti gi ieško žvaigždžių čia, greta mū-
sų, sporto, verslo, ekonomikos ir kituose žvaigždynuose. Tos žvaigždės 
blizga gražiai, bet jos taip pat nešildo. Todėl mes, neįgaliųjų bendruo-
menė, įsitikinę, kad gerumo žvaigždžių nereikia ieškoti niekur toli, jos 
greta mūsų, jos mumyse.

Linkiu, kad ateinančiais metais gerumo žvaigždė spindėtų kiekvie-
name iš jūsų. Gerumo, noro dalintis, noro atjausti, noro suprasti, noro 
būti šiltesniam negu vakar ir geresniam negu buvote prieš keletą dienų. 
Tikiu, kad mus palaikys visi, kurie yra ištroškę gerumo.

Gražių šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė 

Jelena ivANčeNKo

Kalėdinėms 
dovanoms – neįgaliųjų 

dirbiniai

Prieškalėdiniu laikotarpiu užsukusieji į Seimo Europos 
informacijos biurą turėjo galimybę pabendrauti su ne-
įgaliaisiais, įsigyti jų darbų – čia vyko tradicinė labda-
ros ir mainų mugė. Renginyje rankdarbius pristatė įvai-
rių Vilniaus ir Vilniaus rajono neįgaliųjų organizacijų, 
dienos centrų, bendruomenių atstovai.

Integracijos keliu

Kūrybiškumas – svarbiau-
sia Jūsų asmenybės spalva. Jį 
paveldėjote ar pati išsiugdėte?

Manau, kad neužtenka vien 
tik gimstant gauti kūrybinių ge-
bėjimų kraitį. Žmogaus asmeny-
bę formuoja ir socialinė aplinka, 
ir perskaitytos knygos, ir tautinis 
paveldas, ir šeimos tradicijos...

Esame žemės vaikai, tad kū-
rybiškumą būtų galima palygin-
ti su sėkla. Ją nešiojiesi iki pa-
reikalavimo. Ji nulemia derlių. 
Šventraštyje minima, kad geron 
žemėn kritusi sėkla išaugs ir gal 
net šimteriopą derlių duos. Žino-
ma, labai svarbu, kokion dirvon 
guls, kiek saulės sulauks. Pasėtą 
sėklą puoselėti turėsi. Triūso ir 
pastangų prireiks. Kliūtims pasi-
taikius daigas gal labiau išvargs.  Tautodailininkė Rita Mockeliūnienė gyvena mamos įskiepytu principu: „Ką 

atidavei – tai tavo, ką gavai – pasiskolinai.“ (nukelta į 3 psl.)

Nerti, austi, megzti, lipdyti, 
verti, klijuoti, piešti, siūti dirbi-
niai, medaus produktai, medžio 
gaminiai – pasirinkimas norin-
tiems išrinkti kalėdinę dovaną 
išties buvo nemažas. Juo labiau 

kad paprastai vienetinių, ran-
komis darytų darbelių ir kainos 
būna nedidelės. Mugės lanky-
tojai taip pat galėjo pasivaišinti 
ekologiška arbata.

(nukelta į 5 psl.)

Mugėje galima buvo pasirinkti įvairiausių dirbinių.



2 psl.2017 m. gruodžio 21–31 d., Nr. 50 (1389), „Bičiulystė“

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Brūkštelėjusi degtuką, uždegu paskutinę adven-
to vainiko žvakę. Ketvirtas sekmadienis – svaigi-

nantis susikaupimo ir laukimo (lot. adventus reiškia 
„atėjimą“) metas. Kaip, kas ir kada padovanojo mums 
tokią gražią tradiciją? Pirmą kartą advento vainikas 
buvo uždegtas XIX a. Hamburgo uostamiestyje. Tuo 
metu miestuose buvo daug benamių našlaičių vaikų. 
Gyvenimo nepritekliaus prispausti kai kurie tapdavo 
nusikaltėliais ir patekdavo į kalėjimą. Vienas jaunas 
evangelikų bažnyčios pastorius J. H. Wichernas (1808–
1881 m.), įsigijęs Hamburge didelį namą, jį perstatė 
ir pradėjo iš gatvės rinkti vaikus. Pastorius rūpinosi, 
kad jie įgytų profesiją: vieni tapo batsiuviais, kiti daili-
ninkais, sodininkais, siuvėjais... 1838 metais jis sugal-
vojo, pradedant nuo gruodžio pirmos, leisti kiekvie-
ną dieną vaikams uždegti spalvotą žvakę. Meldžiantis 
pastorius pasakodavo vaikams apie adventą ir Kalė-
das, visi kartu giedodavo giesmes. Taip atsirado Žva-
kių šventės laikotarpis. Vienas pastoriaus draugas žva-
kėms įtvirtinti padarė medinį ratą, ant kurio uždegtos 
žvakės sudarė šviesos vainiką. Vaikams tai labai pati-
ko ir nuo XIX a. vidurio jie pradėjo medinį ratą puošti 
eglių šakelėmis (amžinai žaliuojanti eglė simbolizavo 
gyvybę). Šviesos vainiko idėja patiko ir miestiečiams, 
bet nedideliuose namuose sutalpinti 24 žvakes buvo 
sunku, tad jų galiausiai liko tik 4. Jos simbolizuoja 4 
advento sekmadienius. Su laiku kito ir žvakių spalva. 
Pradžioje buvo trys violetinės ir viena rožinė. Violeti-
nė spalva reiškia atgailą ir atsivertimą į Dievą, o roži-
nė – džiaugsmą dėl tuoj gimsiančio Jėzaus. Įvairiuo-
se katalikiškuose kraštuose sutiksime dar ir kitokių 
spalvinių variantų. Lietuvoje dažnai galima pamatyti 
advento vainiką, papuoštą mūsų vėliavos spalvomis. 

Na, o mano advento vainiką puošia balta, žalia, 
geltona ir raudona žvakės. Nors ir labai mėgstu rimtį 
bei tylą, puošti vainiką trimis violetinės spalvos žva-
kėmis man sunku. Man tai reikštų trijų savaičių atgai-
los metą, bet manau, kad sėdėdama vežimėlyje atgai-
lauju kasdien, ir kadangi žvakių spalva advento vaini-
ke nėra griežtai reglamentuota, leidžiu sau truputi in-
terpretuoti. Pirmą advento sekmadienį uždegama bal-
ta žvakė man primena pradžių pradžią. Balta spalva 
mane sustabdo nuo kasdieninio įvykių šurmulio, pri-
verčia nurimti ir susikaupti. Žalia spalva – tai mano 
ryšys su gamta, o per ją – ir su Kūrėju. Gėriuosi vaini-
ke ir žaliomis, dailiai viena su kita persipinančiomis, 
eglių šakelėmis. Jų sodriai vašku padengti spygliai man 
byloja apie dosnią drėgmę vasarą. Šias metais kieme 
stovinti eglė kaip niekada žalia, vešli, kvepianti sama-
nomis ir sakais. Geltona žvakė – tai šviesa, po šv. Ka-
lėdų pasiruošusi džiuginti mūsų kasdienybę. Bet kar-
tu tai ir liūdesys: lietinga vasara sutrikdė bičių gyve-
nimą. Vaškinių kvepiančių žvakių šiais metais pritrū-
ko ne tik man... 

Kadangi Jėzaus gimimo data nėra žinoma, mes sim-
boliškai ją susiejame su šviesos atėjimu. Šviesos už-
gimimo šventė suvienija su visais mūsų krašte gyve-
nusiais, išėjusiais ir išeisiančiais. Ir tai siekia ne 100, 
1000, o du, tris, keturis tūkstančius metų, o gal ir dau-
giau... Žmonijai per pranašus buvo perduotos Senojo 
testamento tiesos, o kelis dešimtmečius po Kristaus 
išėjimo jo mokinių buvo užrašytas Naujasis testamen-
tas. Per du tūkstančius metų Šventojo rašto aiškinto-
jai, bažnyčios tarnai, vienuoliai ir vienuolės, skleis-
dami Gerąją naujieną tarp žmonių, stengėsi parody-
ti kuo daugiau meilės ir išminties. Advento vainikas – 
tik viena to virsmo detalė, sušildanti ir palengvinanti 
keturių savaičių laukimą. Kokia laimė būdavo užmir-
šus visus rūpesčius skubėti pas tėvus prie Kūčių sta-
lo. Traukdavo ne valgių gausa, bet tėvų sukurta ramy-
bė. Išlaikyti tokią ramybę, kad ją galėtų pajausti kiti, 
yra didelė tarnystė. 

Šviesos laukimas

Apie tai,
kas

jaudina

Skuodas:

Skuodo Bartuvos pro-
gimnazijos sporto sa-

lėje įvyko rajono neįgalių-
jų kalėdinė sporto šventė, 
kurioje varžytasi boulingo, 
strėlyčių mėtymo, vežimė-
lių slalomo, šakių, baudų 
mėtymo varžybose. Išaiš-
kinti atskirų rungčių nuga-
lėtojai ir prizininkai.

Muzikos kūriniais 
Skuodo ir Ylakių globos 
namų gyventojus ir rajono 
neįgaliuosius pasveikino 
meno mokyklos mokiniai 
Povilas Petras Brencius ir 
Henrikas Litvinas (moky-
tojas Kamilijus Venckus).

Sporto šventės daly-
vius pasveikino Skuodo 
rajono savivaldybės meras 
Petras Pušinskas. Sociali-
nės paramos skyriaus ve-
dėja Valerija Stanienė tei-
gė, kad žmonės su nega-
lia galėtų sportuoti nuo-
lat, tik reikia surasti ne-
vyriausybinę organizaci-
ją, kuri vykdytų neįgalių-
jų socialinės integracijos 
per kūno kultūrą ir sportą 
projektą. Kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius 
Alfonsas Lenkis padėko-
jo visiems, prisidėjusiems 
organizuojant rajono ne-

Kalėdinė sporto šventė sukvietė 
žmones iš viso rajono

įgaliųjų sporto šventę ir 
palinkėjo aktyviai daly-
vauti rungtyse – juk spor-
tas padeda jaustis laimin-
gesniems.

Sporto šventės vyr. tei-
sėjas Linas Mitkus pakvie-
tė į varžybų aikštelę. Šaš-
kių varžybose nugalėjo 
Liuda Miltenienė, tarp vy-
rų pirmas buvo Vaclovas 
Vaitelė. Baudų metimo 
varžybose pirmą vietą lai-
mėjo Jolanta Preibytė, tarp 
vyrų – Remigijus Jonkus. 

Vežimėlių slalomo 
rungtyse geriausiai sekė-
si Vaclovui Sprangauskui. 

Smiginio varžybose ge-
riausias metikas pasirodė 
esantis V. Vaitelė, kuris lai-
mėjo pirmą vietą, tarp mo-
terų nugalėjo Viktorija Zai-
ceva. V. Zaiceva pirma bu-
vo ir boulingo rungtyje, iš 
vyrų geriausiai sekėsi žais-
ti V. Vaitelei.

Nugalėtojus ir prizi-
ninkus apdovanojo meras 
P. Pušinskas, Skuodo glo-
bos namų direktorius ku-
nigas Saulius Damašius, Kū-
no kultūros ir sporto centro 
direktorius A. Lenkis. Jiems 
įteiktos taurės, o visiems 
dalyviams – diplomai. 

Kunigas S. Damašius 
pasidžiaugė, kad spor-
to šventės dalyviai išdrį-
so peržengti savo namų 
slenkstį. „Per adventą 
esame ramesni, bet pasi-
džiaugti galime“, – teigė 
jis. Šventėje buvo ir karš-
to šiupinio, ir gardaus 
torto. Dalyvius linksmi-
no Barstyčių vokalinis an-
samblis.

Neįgaliųjų kalėdinę 
sporto šventę organizavo 
Skuodo rajono savivaldy-
bės administracijos Kū-
no kultūros ir sporto cen-
tras, Socialinės paramos 
skyrius, Ylakių ir Skuodo 
globos namai. Kalėdinė-
je sporto šventėje taip pat 
dalyvavo Skuodo rajono 
neįgaliųjų draugijos bei 
Skuodo sutrikusio intelek-
to žmonių globos bendri-
jos „Skuodo viltis“ nariai, 
Skuodo socialinių paslau-
gų šeimai centro lankyto-
jai. Jie ne tik pasivaržė tar-
pusavyje, bet ir pabendra-
vo, pasiklausė muzikos. 
Diena praėjo linksmai ir 
turiningai.

Rūta RONKAUSKIENĖ
Autorės nuotr.

Prie šaškių lentų.

Kupiškis:

Advento metas skatina 
daryti gerus darbus ar 

bent juos pažadėti. O paža-
dėjus, būna, kad pavyksta 
ir tesėti pažadus.

Kupiškio rajono savi-
valdybės mero pavaduoto-
jas Aurimas Martinka per-
nai ėmėsi iniciatyvos su-
kviesti į „arbatos puodelio“ 
popietę visas rajone vei-
kiančias neįgaliųjų organi-
zacijas. Pernai renginiu vi-
si liko patenkinti, tad ir šie-
met nutarta visiems susės-
ti pabendravimo ir saldžių 
vaišių užstalėn. Kad sielai 
džiaugsmo būtų, pasikvies-
ta balsingų muzikuojančių 
meno mokyklos mokinių – 
akordeono, fleitos, gitaros 
garsai nuskaidrino pasibu-
vimo nuotaiką, tad pasikal-
bėjimas atrodė viltingesnis.  

Miesto kultūros na-
muose apie savo lūkesčius 
kalbėjo Neįgaliųjų draugi-
jos, Žmonių su negalia są-
jungos, Aklųjų ir silpnare-

Arbatos popietėje – neįgaliųjų 
rūpesčiai ir valdžios pažadai

gių sąjungos filialo, sutri-
kusio intelekto vaikų or-
ganizacijos „Viltis“, diabe-
to klubo vadovai ir nariai. 

Visos neįgaliųjų orga-
nizacijos sutartinai tei-
gia: šalyje daugėja neįga-
lių žmonių, o valstybės dė-
mesys ir lėšos tokių žmo-
nių užimtumui, gyvenimo 
kokybei gerinti vis mąžta. 
Žodžiai ir pažadai byloja 
jautrumą, o darbai – prie-
šingai, abejingumą.

Sostinės valdžia toli, o 
savoji čia pat, taigi jos ga-
lima paklausti: kada neįga-
lūs žmonės be kliūčių ga-
lės patekti į seniūnijų įstai-
gas, ar bus pritaikyta ten 
aplinka, kada atsiras pri-
taikyti viešieji tualetai? Ža-
dėta įrengti liftą ir apžval-
gos bokštą Kupiškio baž-
nyčioje, o darbai nejuda...

Poslinkių į gera yra, ir 
popietės dalyviai juos iš-
vardijo – neįgalieji su rate-

liais jau gali patekti į rengi-
nius Kupiškio marių salo-
je, tam pritaikytas ponto-
ninis lieptas. Prie Kupiš-
kio poliklinikos įrengtas 
mygtukas išsikviesti pa-
galbą sunkiai judantiems 
pacientams. Šaligatviai 
ties gatvių perėjomis pa-
žymėti skirtingos spalvos 
plytelėmis, silpnaregiams 
tai patogu. 

Mero pavaduotojas 
A. Martinka papasakojo 
apie kitų metų darbus, ku-
rie turėtų palengvinti neį-
galiųjų kasdienį gyvenimą: 
jau patvirtinti du projektai 
kitąmet pritaikyti neįga-
liesiems sveikatos įstaigų 
aplinką, rekonstruojama 
centrinė miesto aikštė ir-
gi taps patogesnė, bus pa-
siekiami visi viešieji pasta-

tai, atsiras pritaikytų būs-
tų statomame daugiabu-
čiame name.

O kaip su darbo vieto-
mis, užimtumu tų, kurie 
gali ir nori dirbti? Popie-
tėje dalyvavęs rajono ta-
rybos narys verslininkas 
Augenijus Cesevičius tei-
gė savo įmonėje įdarbinęs 
5 neįgalius žmones, tai da-
ryti skatina ir kitus darb-
davius. 

„Kalbama, kad šalies 
biudžetas yra socialiai 
orientuotas, bet įvertinus 
socialinėms reikmėms ski-
riamas lėšas, to patvirtin-
ti negaliu, visi šiemečiai 
skaičiai buvo mažesni už 
pernykščius. Jūsų orga-
nizacijoms reikia užsiim-
ti lobizmu, spausti Seimo 
narius, reikalauti pažadų 
tesėjimo, juk esat valdžios 
rinkėjai“, – priminė me-
ro pavaduotojas popietės 
dalyviams. Prieštaraujan-
čių tam nebuvo. 

Kelios popietės valan-
dos pralėkė nepastebi-
mai šnekučiuojantis prie 
arbatos, kavos, pyragų ir 
sumuštinių. Visi sutarė – 
smagu būrin sueiti, pasi-
kalbėti. Kaip stiklinė van-
dens prisipildo iš mažų la-
šelių, taip dideli ir vertingi 
darbai gimsta iš smulkme-
nų – tai viena iš renginio 
sumanytojo minčių, kuriai 
visi su smagiu ūpu pritarė.

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr.Neįgaliųjų draugijos nariai dalyvavo „arbatos puodelio“ popietėje.

Neįgaliuosius prie arbatos 
puodelio sukvietė Kupiškio 
savivaldybės mero pavaduo-
tojas Aurimas Martinka.
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Gal ilgiau kapanosis iš po sun-
kaus grumsto. Bet vis tiek pakils. 
Užtat kaip kiaulpienė, nederlin-
goj žemėj užaugus, stipriu vais-
tu paliks. Kur kas didesniu, nei 
anas, purioj dirvoj tarpęs... 

Matydavau mamytės ranko-
mis išsiuvinėtus patalynės už-
vilkimus. Girdėdavau skambant 
liaudies dainas: prie stalo, šiena-
pjūtės darbuose, galusodėj į pie-
nių pievą sukritus ar sūpuoklėse, 
naktibaldoms kvapų debesį pluk-
dant. Vaikščiodavau po sodą, gė-
lių ir paukščių pilną, įpratau kaps-
tytis gėlių darželiuose. Lenkiuo-
si savo tėvams ir dėkoju jiems už 
neužgniaužtą mano norą matyti 
pasaulį savaip. Lig šiolei kaip di-
džiausią brangenybę saugau pa-
tį pirmąjį nėrimo kabliuką, kurį 
tėvelis meistriškai nudildžiavo iš 
storos aliuminio vielos. Ir ne vien 
už nėrimo pamokas jaučiu dėkin-
gumą mamytei, o ypač už jos taip 
mėgstamą ir mane nuo kūdikys-
tės lydėjusią baltą spalvą (juk iš 
jos gimsta visos kitos). Už galimy-
bę ir sąlygas kurti, už paskatinimą 
ir supratimą, kad namai ne vien 
duona, o ir širdies nėriniuotais 
žiedais kvepia, dėkoju savo vyrui 
Beniui ir patiems artimiausiems.

Kūrybiškumas mezgasi iš vi-
dinių būtinybių. Iš įsižiūrėjimo ir 
vaizduotės. Iš ilgesio. Šviesai, tau-
rumui. Viskas, ką aplinkui regi, 
žadina kūrybą ir skatina ją. Mai-
tina širdies regėjimą. Tereikia tik 
pasistengti užčiuopti grožio slė-
pinį. Esu įsitikinusi, kad mums 
įduotas pažinimo raktas, belieka 
tik išdrįsti aptikti ir atrakinti sa-
vąsias ieškojimų duris. O paskui – 
dalytis tuo, ką turi. Nuoširdžiai. 
Su meile. Ir tada tikrai aplankys 
pajautimas, kad duodantys del-
nai niekada nebūna tušti... 

Kaip Jūsų gyvenime atsira-
do tautodailė? Kas į ją atvedė, 
palydėjo? 

Viena įdomiausių knygų mū-
sų namuose buvo 1959 m. leidi-
mo gausiai iliustruotas, didelio 
formato albumas – O. Klikūnaitės 
„Rankdarbiai“. Nerti pradėjau bū-
dama gal kokių penkerių metukų. 
Rankdarbių pradžiamokslį išėjau 
pas mamą, kuri nėrė, mezgė, pil-
nuoju siuvinėjimu šilkais puošda-
vo takelius ir servetėles. Pirma-
sis mano darbelis – apnerti nosi-
naitės kraštai. Tuo pačiu tėvelio 
pagamintu kabliuku. Vėliau būta 
visko: pirštinaičių, kojinių, pagal-
vėlių, įvairių smulkmenų, skarų, 
siuvinėtų paveikslų, peltakiuotų 
ir nertų staltiesių, riešinių, paltų...

Tautodailininkų sąjunga į 
savo gretas ne kiekvieną prii-
ma. Kaip Jūs tapote jos nare? 

Surengti pirmąją mano darbų 
parodą pakvietė Zanavykų kraš-
to muziejus. Prisimenu, paskam-
bino jo darbuotoja ir sako: „Mu-

ziejaus lankytoja išsitarė, kad pa-
žįsta auksarankę moterį. Pasitei-
ravome jūsų pavardės ir šiandien 
skambiname, norėdami paprašy-
ti, kad leistumėte mums pas jus 
atvykti pasižiūrėti rankdarbių.“ 
Labai kuklindamasi, atsargiai su-
tikau su prašymu – galbūt kada 
nors... Muziejininkės būta atkak
lios, tad jau tą pačią dieną sulau-
kiau viešnios. Mano pasiteisini-
mus, kad kuriu tik savo namams, 
ji sugėdino, sakydama, kad nuo-
dėmė nesidalyti grožiu. O, rodės, 
stengiausi gyventi mamos įskie-
pytu principu „Ką atidavei – tai ta-
vo, ką gavai – pasiskolinai“... Todėl 
palengva suderėjom... 

Pirmoji paroda įvyko 1999 m., 
joje sutilpo 124 eksponatai. Tos 
popietės jaudulį ir baimę jaučiu 
lig šiol. Parodos atidaryme daly-
vavusi rajono savivaldybės Kul-
tūros skyriaus specialistė etno-
grafijai pakvietė mane į rajono 
tautodailininkų draugijos susi-
rinkimą. Taip įsiliejau į Šakių tau-
todailininkų sąjungą „Dailius“, 
kuriai ligi šiol vadovauja talen-
tingas menininkas Vidas Cikana. 
Jo paraginta, pritarus Kauno tau-
todailininkų sąjungos pirminin-
kui Valentinui Jazerskui, 2002 m. 
tapau Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos nare.

Mokausi nustoti manyti, kad 
mano pomėgiai įdomūs tik pa-
čiai. Jei užsiėmimas suteikia pa-
laimos man, galbūt ir kitam jis 
gali būti džiugesio priežastis... 
Tada nevalia būtų savu džiaugs-
mu nepasidalyti. Tai kodėl gi jo 
nepadovanojus, neatvėrus... Gal 
kas ims ir nusišypsos, gal kam 
akimirką sunkumai prisimirš, 
atlėgs gal kam, o gal kas ir susi-
vilios... Dalytis visada labai gera. 
Ir vaikus, anūkus taip mokau. 
Negailėti šilto žodžio, šviesios 
emocijos neužrakinti. Nereikia 
bijoti pasirodyti esant kitokiam. 
Būti savimi. Tiesiog gyventi čia. 
Dabar. Šioje akimirkoje. Su dė-
kingumu ir meile. Tai, kas man 
atrodo gražu, nesuturiu savyje. 
Grožis juk švytėjimą akims do-
vanoja. Priverčia atsidūsėti, aki-
mirkai stabtelti, suklusti. Kasdie-
nybę nuspalvina. 

Tekstilė – viena iš taikomo-
sios dekoratyvinės tautodailės 
sričių, turinti daug skirtingų 
raiškų. Kaip ji skleidžiasi Jūsų 
kūryboje? 

Esu surengusi daugiau kaip 
20 personalinių tekstilės darbų ir 
fotografijų parodų gimtajame ra-
jone ir šalyje  („Paveikslai, pagal-
vėlės ir Paukščių takas“, „Rudens 
šilkinis siluetas“, „Tenai, užu bal-
to šešėlio“ ir kt.). Dalyvauta bend
rose parodose, Amatų dienose, 
Margučių margintojų respubli-
kinėse šventėse, menininkų kū-
rybinėse stovyklose ir pleneruo-
se (vienas iš jų – tarptautinis ple-

neras „Zyplių žiogai“ 2004, 2005, 
2007, 2008, 2009 m.), parodose 
užsienyje (Vokietijoje, Bulgarijo-
je), respublikinėse parodose (Vil-
niuje, Kaune, Marijampolėje, Ute-
noje, kt.).

Esu išbandžiusi daugybę 
rankdarbių rūšių: siuvinėjimą, 
nėrimą, mezgimą, pynimą, tapy-
mą ant šilko, vilnos vėlimą, go-
belenų audimą. Labiausiai įsi-
mylėjau netradicinį, airišką nė-
rimą. Pastarųjų metų parodose 
jis ir dominuoja. Šiuo būdu buvo 
sukurta drabužių kolekcija, de-
monstruota jubiliejinėje teksti-
lės darbų parodoje „Po balta vi-
dudienio saule“ Zyplių dvaro rū-
muose, taip pat šiųmetėje teksti-
lės darbų parodoje „It šilko suk
nia gėlėta švelnumas dienos“.

Pamenu, kai į rankas paė-
miau Jūsų knygą „Po balta vi-
dudienio saule“, apėmė jaus-
mas, kad iki tol niekada nebu-
vau laikiusi tokio tikro poezijos 
tomelio. Šilto, jaukaus, jautraus. 
Esate išleidus jau tris knygas. 
Kokią vietą Jūsų pasaulyje uži-
ma poezija? Kaip gimsta tokios 
įžvalgios metaforos, taiklūs pa-
stebėjimai, jautrūs atodūsiai? 

Neįmanoma atsakyti, kas 
mano gyvenime svarbiau: rank-
darbiai ar poezija. Viskam reikia 
švarių minčių. Prislėgta nei nu-
nersi, nei parašysi. Liūdesys turi 
sutaurėti, kad galėtum imtis kū-
rybos. Įdėsi šviesą, šviesa ir mai-
tinsies... Man tai šitaip... Visos me-
no rūšys skaidrina sielą. O tam, 
kad būtų ištartas žodis, pirmiau-
siai turi būti tyla. Prieš tai. Ir po 
to. Tada gyvenimas įgyja gyvybę 
ir gylį. Siela sparnus išskleidžia. 
Vadinasi, tereikia tik stabtelti. 
Atsigręžti. Žavėtis. Priimti kūry-
binius impulsus. Kad žinotumėt, 
kokia palaima pagauna, kai mūsų 
sodyboje samanotas šakas, žiedų 
svorio ir didumo neatlaikančias, 
lig pačių pažemių nulenkia gulbi-
nai. Kai matai, koks tirštas rūkas 
virš senosios kūdros uždangą lei-
džia. Kai prisimeni – dar aną vasa-
rą su pirmgime anūkėle ant žolės 
suklaupusios pakalnučių kvapus 
gurkšnojom, o šiandien jaunėlė 
jau pati viena krūminio bijūno 
žydėjimo siekia...

Dar vienas išskirtinis Jūsų 
gebėjimas – fotografavimas. 
Kaip Jums pavyksta užfiksuoti 
akimirkos virpesį? 

Fotografuoju labai seniai. Ke-
liaudama, anūkių klegesio klau-
sydama, liepžiedžius rinkdama, 
skalbinius džiaustydama ar par-
duotuvėje dairydamasi... Foto-
aparatas visuomet su manimi. 
Nuotrauka sukuria prisimini-
mų spalvas ir atspalvius. Atgai-
vina šviesą.

Šviežios pradalgės kvapas. 
Mama bityne. Mažųjų šokis su 
proseneliais lietaus balose. Ve-
randoje ant stalo kviečių stiebai, 
vyro parnešti. Dailės studijoje da-
žuoti teptukų šereliai. Skraidan-
tys riešutmedžio žiedai. Pūga už 
automobilio lango. Pripėduotas 
priebutis. Putinai, į ražienas su-
kritę... Kasdien vis kas nors kita. 
Vis nauja. Nesuplanuota. Be jokių 
taisyklių. Kartais vyras kur nors 
važiuojant net automobilį sustab-
do, jei girdi – aikčioju iš nuosta-
bos. Tai labai panašu į laiškus. Ap-
lankė mintis, užrašei. Šitaip gims-
ta metraščiai. Gamtos, veiklos, 
šeimos, kolektyvų, įspūdžių. Su-
archyvuoju, sudėlioju į segtuvus. 
Ir – elektroninėn atmintin. Ta-
čiau užvis labiausiai mėgstu „gy-
vas“ nuotraukas. Todėl svarbiau-
sias patirtis ir akimirkas vis dar 
spausdinu popieriuje...

Neseniai Jūsų darbai įver-
tinti suteikiant meno kūrėjos 
statusą. Tačiau Jūsų kūryboje 
neįmanoma įžvelgti nė men-
kiausios užuominos apie ne-
galią. Ar ji netrukdo kūrybiš-
kumui? 

Kai turi troškimų, laikas tam-
pa pilnesnis. Išmoksti jį, kaip duo-
ną, suraikyti. Išdalinti. Dar ir tru-
pinius surenki. Išmoksti brangin-
ti akimirkas. Jei laikas turėtų ga-
lios grįžti, jis neatpažintų tavęs to-
kios pačios. Daugybė dalykų, ku-
rių jaunystėje neturėjai, supa tave 
dabar. Ir atvirkščiai. Džiaugsme 
išmokai suvokti gyvenimo trapu-
mą. Laikinumą. Skausmas užgrū-
dino. Smulkmenos jau neerzina. 
Reikšmingus dalykus ne žiūrė-
dama, o užmerktomis akimis at-
pažįsti. Nebijodama likti savimi. 
Nesibodėdama sulaukti meto, kai 
už svajones brangesni taps prisi-
minimai... Kuo piktesnis vėjas, sa-
ko, tuo medžiai stipresni. Nerei-
kia baimintis trikdžių. Šešėlių. Jie 
juk tik paryškina detales. Jie – tik 

dalis išgyvenimų. Tikrų. Nesteri-
lių. Rankos nebūtinai turi išduoti, 
kokius darbus nuveikusios. Širdis 
turi tai liudyti. Ir jeigu akys šyp-
sosi, po lietaus išvydusios vaivo-
rykštę virš ąžuolo, tavo rankomis 
sodinto ir jau seniai giles į gimtą 
kiemą beriančio, laimini šią aki-
mirką, jos šviesą prie širdies glau-
di, pasižadėdama dalintis...

Žavi ypatingas Jūsų gebėji-
mas dalytis viskuo, ką turite – 
meile, šiluma, ramybe. Tikriau-
siai žinote kažkokią paslaptį, 
kaip šiuos jausmus užsiauginti 
savo širdyje, kaip atiduoti juos 
kitiems. Kalėdoms artėjant visi 
taip ilgimės gerumo...

Manyčiau, esu optimistė. Visi 
juk matome tuos pačius dalykus, 
bet įsižiūrime į juos labai skirtin-
gai. Ilgai ir atidžiai, o svarbiau-
sia – su meile – ką nors stebint 
visuomet atrasi stebuklingų de-
talių. Šildo smulkmenos. Lieka 
psichologinis mainų pėdsakas. 
Šilumos tiltas. O kaip gera dalin-
tis. Tuomet nejučiom tiesi kelią į 
pilnatvę... Ramybė ir laimė nėra 
gaunamos kartą ir visiems am-
žiams. Šios gyvenimo dovanos 
yra be paliovos atkuriamos ir at-
siskleidžia laike. Be kaitos nebū-
tų augimo. Kiekviena meilė eik
vojama auga. Mus praturtina... 
Argi tai ne stebuklas?

Mano tėvų, kurie drauge nu-
gyveno jau 57erius metus, na-
muose lig šiol Kalėdų eglė ir 
kambaryje, ir kieme puošiama 
Kūčių vakarą. Po balta staltiese 
padedama šieno garbanėlė. Ant 
stalo patiekiama dvylika valgių. 
Mama verda skaniausius pasau-
lyje miltinius blynelius. Silkė su 
svogūnais ir sėmenų aliejumi. 
Silkė su cinamonu. Pupelių salo-
tos. Pagal anytos receptą – rau-
ginti kopūstai, užplikyti kepin-
tais svogūnais... Užustalėn – šva-
rūs, pasidaliję, atleidę, vienišus 
aplankę, o gal ir pasikvietę drau-
gėn... Kalėdaitis iš tėčio rankų...

Visa tai persikėlė ir į mūsų, 
paskui ir į dukros namus. Tik 
eglutę jau kuris laikas pasipuo-
šiam pirmąją advento dieną. No-
risi ilgėliau pasidžiaugti laukimo 
stebuklu. Prieš 30 metų mano 
sukurtas advento kalendorius – 
pasiūtas, apnertas, išsiuvinėtas, 
ilgai džiuginęs dukrą Eveliną, da-
bar persikraustė į vaikų namus. 
Dabar jau jų dukrytėms po ko-
kį mažmožį kasdien padovano-
ja nykštukai... O gyvena jie mūsų 
namuose. Ant samanų palangės 
mažučiuose nameliuose...

Dukra su savo mažosiomis 
minko, kepa, glazūruoja viso-
kiausias eglutes, mėnuliukus. 
Paskui juos sudeda į maišelius, 
kaspinėliais perriša ir dovanoja 
mums. Būna gražu ligi graudulio. 
Kai žinai, kokios bendrystės bū-
ta toje ruošoje, kiek meilės įdė-
ta, kiek gražaus pagalvojimo apie 
kitą... Pritariu Leonardo da Vinči 
minčiai, kad „didžiausią vertę tu-
ri tai, kas neturi vertės“.

Jau arti saulėgrįža... Tegul 
kiek vieno mūsų namuose stabteli 
Kalėdos, nešinos šviesa ir viltimi. 
Dar – tikėjimu, kuris ir stiprybės 
suteikia, ir stebuklus tveria.

Ačiū Jums už tokį šiltą, švie-
sų ir nuoširdų pokalbį.

Kalbėjosi Aldona MILIEšKIENĖ

Duodantys delnai niekada nebūna tušti...
(atkelta iš 1 psl.)

Ritos Mockeliūnienės nėriniai.
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Daktaras
Aiskauda

Nors reklamose per televizi-
ją dainuojama apie tai, koks ste-
buklingas švenčių metas, didelei 
daliai žmonių jis yra itin įtemp-
tas ir kupinas streso. Verta pra-
dėti nuo to, kad metų pabaiga 
dažnai atneša gausybę įvairių 
ataskaitų darbe, atsiranda be-
galė papildomų veiklų ir nebe-
lieka laiko ramiam pabuvimui, 
artimiesiems. Tamsios ir niūros 
žiemos dienos taip pat džiaugs-
mo nesuteikia. Be viso to, nuo-
latinis priminimas, kad šventinis 
laikotarpis turėtų būti itin links-
mas, gali kelti liūdesį vien dėl to, 
kad galbūt jūs taip nesijaučiate. 

Taip pat šventiniu laikotar-
piu dažnai mūsų mintys atsigrę-
žia į brangius žmones. Deja, ne 
visuomet artimieji gali būti šalia 
mūsų – kai kurių galbūt jau nėra 
šiame pasaulyje. Tad mintis, kad 
per šventes negalite būti su tais, 
su kuriais labiausiai norėtumėte 
jas sutikti, gali labai liūdinti. Tad 
jeigu prieš šventes ir šventiniu 
laikotarpiu pastebite, jog esa-
te labiau suirzęs nei paprastai, 
dažniau aplanko liūdnos mintys, 
lengvai susigraudinate, greičiau-
siai jus aplankė gana dažnai pa-
sireiškiantis šventinis liūdesys. 

Dėl ko dažniausiai kyla 
liūdesys ir kaip sau 

padėti?
Aptarsime keletą pagrindi-

nių šventinio laikotarpio liūde-
sio priežasčių ir kartu pasižiū-
rėsime, ar galima jį kaip nors 
įveikti. Juk norime, kad šventės 
atneštų daugiau džiaugsmo, nei 
nusivylimo. 

Nerealistiški lūkesčiai
Viskas turi būti tobula – eglu-

tė nuostabiai papuošta, maistas 
nepriekaištingas, vaikai klau-
santys ir nesimuistantys. Pažįs-
tama? Kaip dažnai mes įsivaiz-
duojame, kad turi būti tik taip, 

Kūčių vakarienė valgoma Ka-
lėdų išvakarėse, t. y. paskuti-

nę advento dieną. Seniau galiojo 
nuoroda, kad kūčios turėtų prasi-
dėti ne anksčiau, kaip 18–19 val., 
t. y. kai pateka Vakarinė žvaigž-
dė. Kūčios siejamos su kūdikėlio 
Jėzaus gimimo išvakarėmis bei 
šviesiojo paros meto trumpėji-
mo pabaiga. Be to, jos laikomos 
išskirtine šeimos susibūrimo ir 
santarvės (susitaikymo) švente. 

Pagal tradiciją per Kūčias 
valgoma 12 (skaičius 12 sim-
bolizuoja 12 mėnesių) pasnin-
kiškų patiekalų (nevartojami 
kiaušiniai, mėsa, pienas, grieti-
nė, sviestas), tikintis, kad kie-
kvienas ateinančių metų mėnuo 
bus sotus. 

Kai kurių valgių receptai
Kūčia. Seniau pagrindiniu 

Kūčių vakarienės valgiu buvo lai-
koma kūčia. Tai daiginti ar šutinti 
kviečiai (tinka ir miežiai bei ru-
giai), žirniai, pupos, aguonos, rie-
šutai bei džiovinti vaisiai, kurie 
sumaišomi su medumi pasaldin-
tu vandeniu. Kaip priedas prie 
kūčios dar buvo valgomi obuo-
liai (beje, ir dabar įvairūs vaisiai 
įskaičiuojami į Kūčių valgius). 

Nors pastaruoju metu kūčia 
vartojama vis rečiau, įdomumo 
dėlei pateikiame jo gaminimo 
aprašą. Pradžioje virintu van-
deniu užpilamos ir nukošiamos 
aguonos. Vėliau į jas sudedami 
džiovinti vaisiai, riešutai, daigin-
ti kviečiai (kai kurios šeiminin-
kės į šį mišinį dar įmaišo žirnių, 
pupų). Po to viskas sumaišoma 
su medumi. Beje, buvo tikimasi, 
kad valgant šį pateikalą ateinan-
tys metai bus derlingi ir vaisingi.

Kūčiukai (sinonimai: šliži-
kai, prėskučiai, skrebučiai, klec-
kai, kleckiukai). Jiems pagamin-
ti reikės: 0,5 kg kvietinių miltų, 
100 g cukraus, 2 šaukštų aguo-
nų, 2 šaukštų augalinio aliejaus, 
20 g šviežių mielių, šiek tiek 
druskos ir 1 stiklinės vandens. 
Prieš minkant tešlą nuplikomos 
aguonos. Paskui šiltame vande-
nyje ištirpinamas cukrus ir mie-
lės, įmaišoma pusė miltų, sube-
riamos aguonos ir viskas gerai 
išmaišoma. Tuomet tešla api-
beriama storu sluoksniu miltų, 
uždengiama ir paliekama šiltoje 
vietoje 2 valandoms, kad pakil-
tų. Kai tešla pakyla, ji išminkoma 
(minkymas trunka apie 30 min., 
kol tešloje atsiranda oro pūsle-
lių ir tešla nebelimpa prie ran-
kų), suberiama likusi dalis mil-
tų bei supilamas aliejus. Pasku-
tiniame etape iškočiojami keli 
voleliai, kurie supjaustomi maž-
daug 1 cm dydžio ilgio gabaliu-
kais. Tuomet ruošiniai sudeda-
mi į miltais pabarstytą kepimui 
skirtą skardą ir kepami 1800 C 
temperatūroje apie 15–20 min. 
arba kol kūčiukai pagelsta. 

Aguonų pienas. Jam paruoš-
ti reikės: 1 stiklinės aguonų, 1/2 
stiklinės cukraus ir virinto van-
dens. Daroma taip: aguonos už-
plikomos verdančiu vandeniu ir 
apie 2–3 valandas brinkinamos. 
Po to vanduo nupilamas, aguo-
nos sugrūdamos arba keletą kar-
tų permalamos mėsmale. Galuti-
niame etape įpilama virinto at-

šaldyto vandens ir pasaldinama. 
Paprastai su aguonų pienu valgo-
mi kūčiukai (jei kūčiukai kieti, jie 
pamirkomi aguonų piene).

Avižų kisielius. Prireiks 400 g 
avižinių dribsnių, 1,5 litro van-
dens, 1 riekės ruginės duonos 
(natūralaus raugo), 1/2 stikli-
nės cukraus, 100 g medaus, 1 
stiklinės šviežių spanguolių bei 
trupučio druskos. Pradžioje už-
pilami vandeniu avižiniai dribs-
niai, įmerkiama duonos riekė ir 
paliekama 24 val. rūgti. Praėjus 
šiam laikui, išimama duonos rie-
kė, dribsniai nukošiami į puo-
dą. Šis skystis pasaldinamas, į jį 
šiek tiek įmaišoma druskos. Pas-
kui indas su ruošiniu pastatomas 
ant ugnies, užvirus maišoma, kol 
kisielius sutirštėja. Paruoštas ki-
sielius išpilstomas į plačiakaklius 
stiklainius, palaukiama, kol atvės; 
atvėsęs laikomas šaldytuve. Tuo-
met gerai sutrinamos spanguolės, 
sumaišomos su medumi (kad iš-
eitų vientisa tyrė). Galutiniame 
etape iš šaldytuvo išimami stik
lainiai, sustingęs kisielius išver-
čiamas į lėkštes ir apšlakstomas 
spanguolių ir medaus mišiniu. 

Pastaba: pastaruoju metu 
avižų kisielių beveik visiškai iš-
stūmė kiekvienai šeimininkei 
gerai žinomas spanguolių kisie-
lius (sudėtis: vanduo, spanguo-
lės, bulvių krakmolas, cukrus, 
apelsinų žievelės, cinamonas). 

Virtinukai su grybais. Tešlą 
sudaro: 3 stiklinės miltų, 3 šaukš-
tai augalinio aliejaus, 1 stik linė 
verdančio vandens. Įdarui pri-
reiks saujos džiovintų grybų, 
1 svogūno, šiek tiek aliejaus ir 
druskos. Pradžioje į miltus įpi-
lama aliejaus, išmaišoma, užpli-
koma verdančiu vandeniu ir dar 
išmaišoma (šaukštu ar kitokiu 
įrankiu). Kai ruošinys atvėsta, 
minkoma, kol gaunama elastin-
ga tešla. Grybai šiek tiek pamir-
komi vandenyje, paskui nusausi-
nami, smulkiai supjaustomi, kar-
tu su smulkiai supjaustyto svogū-
no ruošiniu pakepinami ir pasū-
domi. Iš plonai iškočiotos tešlos 
daromi norimo dydžio ir formos 
pyragėliai (virtinukai), kurie su-
dedami į verdantį pasūdytą van-
denį ir verdami maždaug 3–4 
min. Šiam patiekalui ruošiamas 
padažas: į įkaitintą aliejų įberia-
ma smulkiai supjaustyto svogū-
no, palaukiama, kol ruošinys pa-
geltonuos, tuomet įberiama su-
smulkinta česnako skiltelė ir ko-
kių nors įprastų prieskonių.

Keptas karpis. 1 kg karpio, 
1 šaukštas miltų, 1/2 stiklinės 
aliejaus, prieskoniai, druska, 
džiūvėsėliai. Nusausintas kar-

pis supjaustomas gabaliukais, 
pabarstomas druska, sumaišy-
ta su maltais prieskoniais, apvo-
liojamas džiūvėsėliuose, ir kepa-
mas dideliame aliejaus kiekyje. 
Gaminys patiekiamas su tarkuo-
tais krienais, keptomis bulvėmis, 
troškintais kopūstais su grybais 
arba su kokiomis nors žalių dar-
žovių salotomis.

Virtas karšis. 1 kg karšio, 
1/2 stiklinės tarkuotų krienų, 
2–3 antaniniai obuoliai, priesko-
ninės daržovės, cukrus, citrinos 
sultys (ar citrinos rūgštis) pa-
gal skonį, druska. Pradžioje pa-
ruoštas karšis išverdamas pries-
konių ir prieskoninių daržovių 
sultinyje, paskui perkeliamas iš 
puodo į pašildytą pusdubenį ir 
apdedamas tarkuotais krienais, 
lygiomis dalimis sumaišytais su 
stambiai sutarkuotais obuoliais, 
paskanintais citrinos rūgštimi ir 
cukrumi. Galutiniame etape ga-
minys pabarstomas susmulkin-
tais petražolių lapeliais, žaliais 
kapotais krapais arba sutarkuo-
ta citrinos žievele.

Silkė su marinatu ir džio-
vintais grybais. Sudėtis: 1 silkė, 
1 svogūnas, 5–6 džiovinti gry-
bai, actas, cukrus, aliejus, lau-
ro lapai, kvapieji ir juodieji pi-
pirai. Pradžioje silkė nulupama 
(jei sūri, pamirkoma vandenyje), 
supjaustoma gabaliukais, paša-
linamos ašakos (kaulai). Grybai 
pamirkomi, nuplaunami, išver-
dami, atvėsę supjaustomi juos-
telėmis ir pakepinami aliejuje. 
Svogūnai supjaustomi griežinė-
liais ir 3 min. palaikomi verdan-
čiame vandenyje. Iš vandens, ku-
riame virė grybai, verdamas ma-
rinatas. Į jį įpilama acto, įberia-
ma cukraus (pagal skonį), įdeda-
ma lauro lapų, kvapiųjų ir juodų-
jų pipirų, svogūnų griežinėlių, 
kepintų grybų. Ataušęs marina-
tas užpilamas ant silkių.

Silkė su obuoliais. Sudėtis: 
1 riebi neišdarinėta Atlanto sil-
kė, obuoliai, svogūnai, cukrus, 
cinamonas. Silkė išdarinėjama, 
supjaustoma gabaliukais, sude-
dama į silkinę. Aliejuje atskirai 
pakepinami į 8 dalis supjausty-
ti obuoliai bei svogūnai, supjaus-
tyti griežinėliais. Karštos obuo-
lių skiltelės pabarstomos cukru-
mi ir cinamonu. Atvėsintomis 
obuolių skiltelėmis ir svogūnų 
griežinėliais papuošiama silkė.

Silkės mišrainė su raugin-
tais kopūstais. 100 g raugintų 
kopūstų, 2 juostelės silkės, 1 ne-
didelis violetinis svogūnas (tiks ir 
paprastas). Nedideliais gabaliu-
kais supjaustyta silkė sumaišo-
ma su raugintų kopūstų ir smul-

kiai supjaustytų svogūnų mase. 
Kadangi silkė turi pakankamai 
riebalų, aliejus nereikalingas. Šis 
patiekalas valgomas su bulvėmis, 
nors galima valgyti ir su duona.

Silkė su spanguolėmis ir 
riešutais. Sudėtis: 0,5 kg silkės 
filė, 2 morkos, 2 svogūnai, 1 stik
linė aštraus pomidorų padažo, 1 
šaukštas džiovintų spanguolių, 
2 šaukštai susmulkintų riešutų, 
aliejus. Pradžioje supjaustomi 
svogūnai, sutarkuojamos mor-
kos ir visa tai apkepama alieju-
je. Paskui įpilama pomidorų pa-
dažo, įberiama spanguolių ir pa-
troškinama. Paskutiniame eta-
pe troškinys pabarstomas rie-
šutais, o kai ataušta, maišomas 
sluoksniais su silke.

Kopūstų salotos. Reikės: 
šviežių kopūstų, morkų, kedro 
riešutų, svogūnų ir grybų. Su-
smulkinami ir pagniaužomi ko-
pūstai (kad nebūtų sausi), įtar-
kuojama morkų, mišinys paska-
ninamas druska ir cukrumi, ap-
šlakstoma aliejumi ir actu. Nau-
dinga ruošinį paskaninti keptuvė-
je paskrudintais kedro riešutais 
(jeigu jų turima) arba orkaitėje 
pakepintais aliejuje svogūnais ir 
šaldytais (arba džiovintais) išvir-
tais smulkintais grybais.

Persivalgymas – ir nuodė-
mė, ir smūgis sveikatai

Beje, niekur nėra nuorodos, 
kad per Kūčias būtina suvalgyti 
viską, kas tik yra ant stalo ar šal-
dytuve. Juk šios šventinės vaka-
rienės metu pakanka visko tik 
paragauti, o kas liks, ne bėda, 
galės palaukti Kalėdų.

Maisto perteklius labai ap-
sunkina virškinimo sistemą. Ap-
sunkusi sistema nebegali gerai 
dirbti, todėl žmogaus organiz-
mas iš didelės maisto masės įsi-
savina nedaug maisto medžiagų. 
Antra vertus, persivalgymas su-
naudoja labai didelį kiekį ener-
gijos (iki 60 %!). Maitinantis 
normaliai, virškinimui pakanka 
vos 10 % energijos.

Ir tai dar ne viskas. Nuo gau-
saus valgio prastėja nuotaika, at-
siranda bendras nuovargis, pa-
sidaro sunku kvėpuoti, prade-
da skaudėti išsipūtusį skrandį, 
pykina. Kartais dėl persivalgy-
mo taip pablogėja sveikata, kad 
tenka kviesti greitąją medicinos 
pagalbą.

Įsidėmėtina!
 Valgant paskubomis, kal-

bant ir mažai kramtant, suval-
goma daugiau;
 sotumo pojūtis atsiranda 

ne tuojau pat, kai maistu užpil-
domas skrandis, o praėjus bent 
20 minučių;
 pakilti nuo stalo dera ne 

tuomet, kai jaučiatės pasisotinę 
visu 100 %, o kai dar šiek tiek 
norisi valgyti;
 pastoviai persivalgant: pa-

kyla arterinis kraujospūdis, nu-
tunkama (dėl persivalgymo nu-
tunka net 95 % žmonių, dėl ki-
tų priežasčių – vos 5 %), suser-
gama ateroskleroze, gastritu, 
skrandžio ir dvylikapirštės žar-
nos opalige, inkstų, kepenų ir 
tulžies pūslės ligomis, podagra, 
cukralige ir kt. ligomis.

Romualdas OGINSKAS

Psichologo  
patarimai

Kūčių vakarienė: svarbiausia – 
nepersivalgyti

Šventinis 
liūdesys

Šv. Kalėdos ir Naujųjų 
metų šventė dažnai lai-
komi vienais džiugiausių 
įvykių metuose, kai gali-
me skirti daugiau laiko 
savo artimiesiems, pa-
justi dėkingumą už tai, 
ką turime, nurimti ir at-
sigręžti į pagrindines sa-
vo ir savo šeimos verty-
bes. Ir vis dėlto džiugesys 
aplanko tikrai ne visuo-
met. Didelė dalis žmo-
nių šventiniu laikotarpiu 
patiria depresišką nuo-
taiką – liūdesį, apatiją, 
pyktį. Psichikos sveikatos 
specialistai pastebi, kad 
žmonių, besikreipiančių 
dėl nuotaikos sutrikimų, 
skaičius prieš šventes tik 
auga, nors atrodytų, kad 
toks gražus metų laikas 
turėtų veikti priešingai. 
Kodėl taip yra?

(nukelta į 5 psl.)
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kaip mes norime, ir nė trupu-
čio kitaip. Ir, deja, neretai dideli 
mūsų lūkesčiai nebūna įgyven-
dinami, nes gyvenimas tiesiog 
nėra toks, kad viskas visuomet 
eitų pagal planą. Iš viso to kyla ir 
dažnesni konfliktai šeimoje – juk 
norite, kad viskas būtų tobula, 
o vyras ar vaikai to nesupranta. 
Stabtelkite minutei ir paklauski-
te savęs: kodėl šventės yra svar-
bios? Ar todėl, kad višta puikiai 
iškepta ir eglutė nepriekaištin-
ga, ar todėl, kad šalia yra žmo-
nės, su kuriais gera būti. Stabtel-
kite, kai norisi papriekaištauti, ir 
pagalvokite, kas šį šventinį laiko-
tarpį iš esmės daro reikšmingą – 
juk tikrai ne daiktai.

Mėginate padaryti viską 
pats (pati)

Šventiniu laikotarpiu daž-
niausiai atsiranda gausybė da-
lykų, kuriais turime pasirūpin-
ti. Negana to, kad reikia nupirk-
ti dovanas, organizuoti pačią 
šventę, susiduriame su gausy-
be renginių, iniciatyvų, kurioms 
taip dažnai būna sunku pasakyti 
„ne“. Jeigu esate jautresnis stre-
sui žmogus, toks intensyvus lai-
kotarpis gali iš tiesų stipriai iš-
mušti žemę iš po kojų ir priversti 
jausti daugiau nerimo, irzlumo. 
Pasistenkite peržvelgti, kas jums 
iš tiesų yra svarbu šiuo laikotar-
piu, ką norite daryti, o ko tikrai 
ne. Nesibodėkite paprašyti pa-
galbos, jeigu jaučiate, kad vie-
nam sunku su viskuo susitvar-
kyti. Juk pagalbos prašymas yra 
stip rybės, o ne silpnumo ženklas. 

Pamirštate pasirūpinti sa-
vimi

Kadangi gruodžio mėnuo pa-
prastai būna vienas užimčiausių 
per metus, dažnai nutinka taip, 
kad užmirštame pasirūpinti pa-
tys savimi. Dėmesį sutelkus į 
darbus, namų ruošą, rūpestį ki-
tais, nebelieka laiko sau. Prisi-
minkite, kad tik patys gerai jaus-
damiesi galėsite kurti šventę ki-
tiems. Patiriate nemažai streso, 
pamirštate pavalgyti ar išgeriate 
daugiau alkoholio nei įprastai? 
Tai yra tiesus kelias į depresiš-
ką nuotaiką.

Jaučiatės vieniši
Jei per šventes kamuoja liū-

desys, vienišumo jausmas dėl to, 
kad nepavyksta jų sutikti su arti-
mais žmonėmis, kurie yra patys 
svarbiausi, pasistenkite nelikti 
vieni su šiais jausmais. Pasidaly-
kite jais su tais, kurie yra aplink 
jus – gal tai kaimynas, draugas, 
gal bažnyčios bendruomenė ar 
socialinis darbuotojas. Tik da-
lydamiesi tuo, kaip jaučiamės, 
ir ieškodami iš to išeičių, galime 
padėti sau pasijusti geriau. 

Taip pat svarbu prisiminti, 
kad jeigu jaučiatės labai pris-
lėgti ir matote, jog būsena ne-
gerėja jau kuris laikas, būtinai 
kreipkitės į psichikos sveikatos 
specialistą. 

Prisiminkite, kad šventinis 
laikotarpis yra stebuklingas tuo, 
kad galime atsigręžti į save, per-
žvelgti savo gyvenimą, įvertinti, 
kaip jis per metus pasikeitė, pa-
galvoti ir už ką galime šiems me-
tams padėkoti. Skirkite šį laiką 
dėkingumui, nepagailėkite dė-
mesio sau ir kitiems. 

Gražių švenčių!
Milda VIcKUTĖ-BRADAUSKIENĖ

Psichologė

(atkelta iš 4 psl.)

Vilniaus miesto neįgaliųjų 
draugijos rankdarbių būreliui 
vadovaujanti Irena Kleinaus-
kienė sako užsiėmimus lankan-
čioms moterims siūlanti daryti 
tokius darbelius, kurie būtų nau-
dingi: pačiam pasipuošti, namus 
pagražinti ar kaimyną, giminai-
tį pasveikinti. Moterys privėrė 
papuošalų, prikūrė kalėdinių 
puošmenų, atvirukų. Pasak I. 
Kleinauskienės, rankdarbio sa-
vikaina vos 1,5–2 eurai, o tai juk 
autorinis darbas – kiek vienas 
skirtingas, unikalus. Taigi šiek 
tiek pasistengus galima priskur-
ti puikių kalėdinių dovanų ir dar 
gerokai sutaupyti. Vadovės teigi-
mu, Neįgaliųjų draugijoje renka-
si labai daug vienišų žmonių. Be-
ne laukiamiausia užsėmimų da-
lis – arbatos gėrimas, kai rank-
darbiai atidedami į šoną, kalba-
masi, bendraujama. I. Kleinaus-
kienės įsitikinimu, pas mus la-
bai trūksta bendravimui skirtų 
erdvių. Tokios galėtų būti kiek
viename mikrorajone. Dažnai 

tam ieškoma naujų, atskirų pa-
talpų. O kodėl nepanaudojus to, 
ką turime – pavyzdžiui, kodėl 
tokiems bendraminčių susiėji-
mams vietos negalėtų atsirasti 
mokyklose? Juk jos popietėmis 
tuščios. Vieną vakarą susirinktų 
mezgėjos, kitą – knygų skaitovai, 
kartą per mėnesį galėtų susieiti 
žvejai mėgėjai. „Tik tokie dalykai 
ir prikelia bendruomenę“, – sa-

ko I. Kleinauskienė, matydama, 
kad negalią turintiesiems nere-
tai sunku iš viso miesto suva-
žiuoti į draugiją. 

Dienos centrą „Šviesa“ lan-
ko 90 žmonių su intelekto ir 
kompleksine negalia. Jų darbe-
liai visada išskirtiniai, kūrybiš-
ki, traukiantys akį. Pasak socia
linės darbuotojos Irenos Kuz-
mickienės, džiugu, kad centre 
dirba profesionalūs keramikos, 
tekstilės užsiėmimų vadovai. Jie 
rūpinasi, kad darbai būtų este-
tiški, patrauklūs. Dirbama ma-
nufaktūriniu būdu. Štai viena 
mergaitė iš molio suformuoja 
obuoliuką, kitas lankytojas iš-
bado skylutes, nuglazūruoja. Ta-
da vadovės kiša dirbinį į krosnį. 
Tekstilės kabinete centro lanky-
tojai padaro gražių veltinio dar-
bų. Akį traukia ir spalvingos ka-
lėdinės žvakės. Jos daromos iš 
bažnyčioje surinktų sudegusių 
žvakių. Jas išlydo, nudažo, su-
pila į formas. Išeina mielas ka-
lėdinis suvenyras.

Savo darbelius mugėje pris
tatė, taip pat ir muzikinę prog
ramą parodė Vilniaus Verkių 
mokykladaugiafunkcis centras. 
Ką per metus padarė į Seimą at-
vežė Lietuvos žmonių su nega-
lia sąjungos dienos centras, Vil-
niaus krašto žmonių su negalia 
sąjunga, dienos centras „Mažo-
ji guboja“, Grigiškių neįgaliųjų 
draugija, Lietuvos psichikos ne-
galios žmonių bendrija  „Giedra“, 
sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija „Vilniaus Viltis“, su-
trikusio intelekto žmonių gyve-
nimo namai „Pašilaičiai“, Trakų 
neįgaliųjų užimtumo centras, 
Bernardinų ir Vilkpėdės ben-
druomenių socialinių paslaugų 
centrai ir kiti. Pasak Seimo narės 
Gintarės Skaistės, organizacijos 
kasmet kreipiasi prašydamos 
organizuoti mugę. Ji sako besi-
tinkinti, kad Seimo kanceliarija 
panašią mugę leis organizuoti ir 
prieš šv. Velykas. 

Emilija STONKUTĖ 
Autorės nuotr. 

Kalėdinėms dovanoms – neįgaliųjų dirbiniai

Į konferenciją susirinko LND 
asocijuotų narių vadovai iš įvai-
rių Lietuvos miestų. Pasak LND 
pirmininkės Jelenos Ivančenko, 
NVO bendradarbiavimo su sa-
vivaldybėmis tema labai aktu-
ali. Vis dažniau išgirstame kal-
bant, kad neįgaliųjų organizaci-
jos turi būti lygiaverčiai partne-
riai tiek dalyvaujant projektuo-
se, tiek teikiant socialines pas-
laugas. Deja, ne visada tai vyks-
ta sklandžiai. 

Pasak Vidaus reikalų minis-
terijos Vietos savivaldos politi-
kos skyriaus vedėjos Dalios Ma-
saitienės, Vyriausybės patvir-
tintoje Nacionalinės pažangos 

programoje numatyta, kad iki 
2020 m. 15 proc. visų savival-
dybių teikiamų viešųjų paslaugų 
turėtų būti perduota NVO, ben-
druomenėms arba privatiems 
teikėjams. D. Masaitienės teigi-
mu, 2016 metais Lietuvoje bu-
vo šiek tiek daugiau nei 3 tūkst. 
savivaldybių biudžetinių įstaigų. 
119os funkcija buvo teikti vie-
šojo administravimo paslaugas. 
Visos kitos įstaigos teikė viešą-
sias paslaugas ar rūpinosi ūkine 
veikla. Susitikimuose su savival-
dybėmis keliamas klausimas, ar 
NVO yra pasirengusios teikti ko-
kybiškas paslaugas, užtikrinti jų 
nepertraukiamumą. 

Neįgaliųjų organizacijų teigi-
mu, savivaldybės NVO kol kas ne-
laiko patikimais partneriais, retai 
joms patiki rūpintis socialinėmis 
paslaugomis – jas daugiausiai tei-

kia savivaldybių viešosios įstai-
gos. Na, o neįgaliųjų organizaci-
jos gyvena tik iš projektų, dirba 
už minimalius atlyginimus. 

Nevyriausybinių organizacijų 
informacijos ir paramos centro 
valdybos pirmininkas Ričardas 
Diržys pabrėžia, kad svarbiau-
sias NVO ir savivaldybių bendra-
darbiavimo būdas – įvairios NVO 
tarybos. Neįgaliųjų organizacijos 
turėtų aktyviai dalyvauti jų dar-
be, sekti, kokie nutarimai priima
mi savivaldybėse. Deja, dažnai 
pastebima, kad nei NVO, nei pa-
čios savivaldybės nežino, kokia 
tų taryba funkcija, neišnaudoja 
jų suteikiamų galimybių. 

Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos narys, labdaros ir para-
mos fondo „Maisto bankas“ plė-
tros vadovas Vaidotas Ilgius sa-
ko, kad labai dažnai bendradar-

biavimas tiek su savivaldybe, 
tiek su verslininkais prasideda 
nuo paprastų dalykų: nuo kal-
bėjimosi, pasakojimo apie savo 
veiklas. Svarbiausia – pats turi 
tikėti tuo, ką darai ir įdėti daug 
energijos į tai. Vienas iš sėkmin-
gos nevyriausybinės organiza-
cijos veiklos pavyzdžių – „Mais-
to bankas“. Turbūt nėra nė vie-
no, nežinančio šio fondo veiklos. 
Šiemet jame maisto produktų iš-
dalyta už 11,5 mln. eurų. 

UAB „Sėkmės sprendimai“ 
direktorius Vismantas Satkaus-
kas paragino neįgaliųjų organi-
zacijas drąsiai naudotis įvairių 
fondų parama. Jo teigimu, so-
cialinei sričiai parama niekada 
nenutrūks, tačiau neįgaliųjų or-
ganizacijos galėtų dalyvauti ir 
švietimo, kultūros veiklas, net-
gi mokslinius tyrimus remian-
čiuose projektuose. 

Šeduvos neįgaliųjų draugijai 
atstovavusios Irminos Beneše-
vičiūtės teigimu, modernėjan-
čioje visuomenėje vis didesnę 
reikšmę įgyja neįgaliųjų organi-
zacijos. Jų nauda akivaizdi, tačiau 
NVO aktyvaus dalyvavimo svar-
ba vis dar nėra tinkamai įvertina-
ma, jos nėra pakankamai įtrau-
kiamos į sprendimų priėmimą. 
Ateity tokia padėtis turi keistis. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr. 

Ateities iššūkis – glaudesnis 
savivaldybių ir NVO bendradarbiavimas

Į konferenciją atvažiavo neįgaliųjų organizacijų vadovai iš visos Lietuvos.

Irena Kleinauskienė sako, kad neįgaliųjų daromi darbai turi būti naudojami 
praktiškai.

Į Seimą savo dirbinius atvežė įvairių Vilniaus organizacijų ir įstaigų atstovai.
Nadežda Ščiukina mėgsta ir tapyti, 
ir kurti rankdarbius.

Tolerancijos link

Vyriausybė įsipareigo-
jo, kad didelė dalis savi-
valdybėse teikiamų vie-
šųjų paslaugų turi bū-
ti perduota nevyriausy-
binėms organizacijoms 
(NVO), bendruomenėms. 
Ar neįgaliųjų organiza-
cijos tam pasiruošusios? 
Koks savivaldybių požiū-
ris į šiuos pokyčius? Apie 
tai kalbėta Lietuvos neį-
galiųjų draugijos (LND) 
surengtoje konferencijo-
je apie NVO ir savivaldy-
bių bendradarbiavimo 
mechanizmų skatinimą. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. TREČIADIENĮ – PENkTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 
8.05 – orai.  7.05, 7.35, 8.35 – 
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gruodžio 25 d. 
06:05 Šventadienio mintys. 

(kart.). 06:30 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas. (kart.). 07:50 
Premjera. Stebuklingosios Nilso 
kelionės. 1, 2 s. 09:55 Bjaurusis 
Aš. 11:25 Pelenė. 12:55 Urbi et Or-
bi. 13:30 Duokim garo! Poeto Pau-
liaus Širvio dainos. 15:00 Kalėdinis 
koncertas „Tyli naktis“. (kart.). 15:40 
Seserų Fontanų siuvykla. N-7. 1 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Gra-
žuolė ir pabaisa. N-7. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija 
„Jėga“. 21:00 Kalėdinis interviu su 
Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. 
21:20 Gražiausi metai – geriausios 
dainos. Vytauto Šiškausko jubilieji-
nis koncertas. 23:00 Kalėdinių filmų 
naktis. Nuostabios Kalėdos. N-7. 
00:30 Kalėdinių filmų naktis. Kalė-
dų giesmė. N-7. 02:00 Kalėdinių fil-
mų naktis. Šuniški stebuklai. N-7. 
03:30 Kalėdinių filmų naktis. Šeima 
Kalėdoms. N-7. (kart.). 04:55 Len-
gvai ir linksmai! Gytis Paškevičius. 
05:25 Lengvai ir linksmai! Donatas 
Montvydas.

Antradienis, gruodžio 26 d. 
06:05 Duokim garo! Poeto Pau-

liaus Širvio dainos. (kart.). 07:35 
Klausimėlis.lt. 07:50 Premjera. Ste-
buklingosios Nilso kelionės. 3, 4 
s. 09:55 Premjera. Bjaurusis Aš 2. 
11:40 Kalėdinis interviu su Vilniaus 
arkivyskupu Gintaru Grušu. (kart.). 
12:00 Kalėdų šv. Mišios iš Kauno. 
13:15 Sveikinimų koncertas. 14:45 
Lengvai ir linksmai! Su „Auksiniu 
balsu“. 15:40 Seserų Fontanų siuvy-
kla. N-7. 2 s. 17:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Martynas Levickis. „Clas-
sic live show“. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Robinas Hudas. N-14. 
23:20 Super Džonio prisikėlimas. 
N-7. 01:00 Seserų Fontanų siuvy-
kla. N-7. 1, 2 s. (kart.). 04:35 Len-
gvai ir linksmai! Irena Starošaitė. 
05:05 Lengvai ir linksmai! Su „Auk-
siniu balsu“. (kart.).

Trečiadienis, gruodžio 27 d. 
09:05 Senis. N-7. 217 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
7 s. 10:55 Detektyvas Monkas 5. N-7. 
5/13 s. 11:40 Emigrantai. Socialinės 
dokumentikos laida. 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Seserys. N-7. 205 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Spor-
tas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dak-
taro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Lote-
rija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Auksinis protas. 22:50 Klausi-
mėlis.lt. 23:20 Rezistentai. N-14. 4 s. 
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 
8. N-7. 8/7 s. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Nijolė Ščiukaitė. Viskas prasi-
deda tavim. (kart.). 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Istorijos detektyvai. (subti-
truota). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Gyvenimas. (kart.). 05:00 Seserys. 
N-7. 205 s. (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 28 d.
09:05 Senis. N-7. 218 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 1. 
N-7. 8 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
5. N-7. 5/14 s. 11:40 Gyvenimas. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 206 s. 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 

Loterija „Jėga“. 21:30 Pokalbių lai-
da „Svarbios detalės“. 22:30 Dvira-
čio žinios. 23:00 Premjera. Gladia-
torius. N-14. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Gladiatorius. (tęsinys). 01:35 
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Speci-
alus tyrimas. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
206 s. (kart.).

Penktadienis, gruodžio 29 d. 
09:05 Senis. N-7. 219 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
9 s. 10:55 Detektyvas Monkas 5. N-7. 
5/15 s. 11:40 Stilius. (kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 207 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 23:00 
Fantastiškas penktadienis. Premje-
ra. Liusi. N-14. 00:30 Klausimėlis.
lt. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Pokalbių laida „Svarbios deta-
lės“. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Mūsų gyvū-
nai. 03:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 Se-
serys. N-7. 207 s. (kart.).

Šeštadienis, gruodžio 30 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2. 2/34, 2/35 s. 07:20 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1. 44 s. 07:30 Premjera. Detek-
tyvė Miretė. 4 s. 07:45 Premjera. Dže-
ronimas 3. 3/18 s. 08:10 Karinės pa-
slaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 11:50 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Lūšies 
šuolis. (subtitruota). 12:45 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Legendiniai 
Madagaskaro lemūrai. (subtitruota). 
13:40 Puaro 12. N-7. 12/1 s. Laikro-
džiai. 15:15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Svei-
kinimų koncertas. 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 Teisė žinoti. 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 19:30 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Dainuo-
ju Lietuvą. Šventinės dainos. 23:45 
Premjera. Mano Kalėdų svajonė. N-7. 
(subtitruota). 01:10 Pasaulio doku-
mentika. Lūšies šuolis. (subtitruota, 
kart.). 02:05 Pasaulio dokumentika. 
Legendiniai Madagaskaro lemūrai. 
(subtitruota, kart.). 02:55 Klausimė-
lis.lt. 03:10 Teisė žinoti. (kart.). 03:35 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 Karinės 
paslaptys. (kart.). 04:45 Auksinis pro-
tas. (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 31 d. 
06:05 Gyvenimas. (kart.). 07:00 

Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
08:00 Šventadienio mintys. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Spragtukas ir pelių karalius. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (subtitruo-
ta). 10:30 Premjera. Kaip Grinčas 
Kalėdas vogė. N-7. 12:15 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Laukinė Šri 
Lankos gamta. 2 d. Bekraščiai miš-
kai. (subtitruota). 13:10 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Įstabiausios 
Indonezijos salos. 3 d. Ugnikalnių 
šalis. (subtitruota). 14:05 Merūnas. 
„Gražiausios dainos“. 16:00 Prem-
jera. Eglutė ant stogo. N-7. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Dviračio 
žinios. 19:00 Taksi. N-7. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Metų panorama. 22:00 LRT 
šventinis Naujųjų Metų koncertas. 
23:58 LR Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės naujametinis sveikinimas 
Lietuvai. 24:00 LRT šventinis Naujųjų 
Metų koncertas (tęsinys). 00:20 Gra-
žiausi metai – geriausios dainos. Vy-
tauto Šiškausko jubiliejinis koncertas. 
(kart.). 02:00 Ryčio Cicino jubiliejinis 
koncertas. 20 metų scenoje. 04:05 
„Nerija“ – 45. Jubiliejinis koncertas 
su simfoniniu orkestru ir bigbendu.

Pirmadienis, gruodžio 25 d. 
06:00 Televitrina. 06:15 Vie-

nas namuose 4. N-7. 07:50 Meškiu-
kas Padingtonas. N-7. 09:30 Šre-
kas. Kalėdų bumas. 09:55 Užbur-
ta meilė. 10:55 Šuo, kuris išgelbėjo 
kalėdines atostogas. 12:40 Kalėdų 
karštinė 2. 14:20 101 dalmatinas. 
N-7. 16:15 Normas, lokys iš šiau-
rės. 18:05 Kalėdinis Madagaskaras. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Fakto-
rius. N-7. 22:30 Piršlybos. N-7. 00:40 
Varge ir džiaugsme. N-7. 02:10 Vie-
nas namuose 3. N-7. 04:00 Kalėdų 
karštinė 2.

Antradienis, gruodžio 26 d. 
06:50 Televitrina. 07:05 Asilo 

Kalėdos su giemėmis. 07:15 Tolimos 
šalies dievaitis. 07:20 Lordo Farkva-
do šmėkla. N-7. 07:30 Alfa ir Omega. 
N-7. 09:15 Didysis šunų pabėgimas. 
N-7. 11:00 Šuo, kuris išgelbėjo Ka-
lėdas 2. 12:45 Mažylis mieste. N-7. 
14:25 102 dalmatinai. N-7. 16:25 Ma-
dagaskaro pingvinų Kalėdų nuotykiai. 
16:35 Sniego karalienė 2. N-7. 18:05 
Ledynmetis. Mamuto Kalėdos. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Ledo šalis. N-7. 21:20 
Ledinis karštis. 21:35 Olafo nuotykiai 
ledo šalyje. 21:55 Egipto dievai. N-7. 
00:20 Geriausias egzotiškas Marigold 
viešbutis. N-7. 02:30 CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius (13). N-7. 03:20 
Egzodas. Dievai ir karaliai. N-14.

Trečiadienis, gruodžio 27 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (14). N-7. 06:55 
Simpsonai (10) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (9) (kart.). N-7. 07:55 Ma-
dagaskaro pingvinai (7). N-7. 08:25 
Madagaskaro pingvinai (8). N-7. 
08:55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. N-7. 09:30 Normas, lokys 
iš šiaurės. 11:10 Kalėdinių sausainių 
konkursas. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (15). N-7. 13:30 Simpsonai 
(8). N-7. 14:00 Simpsonai (6). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2226). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (2227). N-7. 15:30 Paža-
dėtoji (2228). N-7. 16:00 Pažadėtoji 
(2229). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir 
Neto (64). N-7. 20:00 Gero vakaro 
šou. N-7. 21:00 Moterys meluoja 
geriau (64). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikinglotto. 22:30 
Pakvaišę dėl Merės. N-7. 00:55 
Kaulai (1). N-7. 01:45 Kaip išsisukt 
įvykdžius žmogžudystę (15). N-14. 
02:35 Pelkė (12). N-7. 03:25 Egip-
to dievai. N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 28 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (15). N-7. 06:55 
Simpsonai (8) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (6) (kart.). N-7. 07:55 Ma-
dagaskaro pingvinai (9). N-7. 08:25 
Madagaskaro pingvinai (10). N-7. 
08:55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. N-7. 09:30 Karališkos Ka-
lėdos. N-7. 11:10 Kalėdos Kaslbe-
rių pilyje. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (16). N-7. 13:30 Simpso-
nai (320). N-7. 14:00 Simpsonai (9). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (2230). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2231). N-7. 15:30 
Pažadėtoji (2232). N-7. 16:00 Pa-
žadėtoji (2233). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Bruto ir Neto (65). N-7. 20:00 Farai. 
N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau 
(65). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Visi keliai veda į Romą. N-7. 
00:15 Kaulai (2). N-7. 01:10 Kaip 
išsisukt įvykdžius žmogžudystę (1). 
N-7. 02:05 Pelkė (13). N-7. 02:55 
Graži moteris. N-14.

Penktadienis, gruodžio 29 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (16). N-7. 06:55 
Simpsonai (320) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (9) (kart.). N-7. 07:55 Ma-
dagaskaro pingvinai (11). N-7. 08:25 
Madagaskaro pingvinai (12). N-7. 
08:55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. N-7. 09:30 Mažasis Kalėdų 
senelio padėjėjas. 11:10 Trys Kalėdų 
uodegėlės. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (17). N-7. 13:30 Simpsonai 
(9). N-7. 14:00 Simpsonai (9). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2234). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (2235). N-7. 15:30 Paža-
dėtoji (2236). N-7. 16:00 Pažadėtoji 
(2237). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Šrekas. 

Pirmadienis, gruodžio 25 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Madagaskaro pingvinai“ (26). 06:45 
Džimis Neutronas. Genialus berniu-
kas. 08:25 Gelbstint Kalėdų senelį. 
09:55 Smurfai. 11:55 Haris Poteris ir 
Azkabano kalinys. N-7. 14:40 Meda-
lionas. N-7. 16:30 Didžiosios motušės 
namai. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 Kalėdos. 
N-7. 21:45 Sare Roma ir draugai. 
N-7. 00:15 Tobulos Kalėdos (kart.). 
N-7. 02:10 Asteriksas ir Obeliksas. 
Misija Kleopatra (kart.). N-7.

Antradienis, gruodžio 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

Pūkuoti ir dantyti. 08:05 Tomas ir 
Džeris lobių saloje. 09:30 Smurfai 
2. 11:35 Haris Poteris ir ugnies tau-
rė. N-7. 14:30 Turtuolis Ričis. 16:25 
Didžiosios motušės namai. Obuolys 
nuo obels. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Kalėdų se-
nelio slaptoji tarnyba. 21:20 PREM-
JERA Jazzu ir D. Montvydo muziki-
nė dvikova „Red Bull Soundclash“. 
23:40 PREMJERA Kai svyla padai. 
N14. 01:30 Didžiosios motušės na-
mai (kart.). N-7.

Trečiadienis, gruodžio 27 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (15). 07:05 „Ma-
dagaskaro pingvinai“ (27). 07:30 „Ne-
paprastas Gumuliuko gyvenimas“ 
(74). 07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (185). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (186). N-7. 09:45 
24 valandos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:25 24 valandos (kart.). N-7. 
12:30 Bus visko (kart.). 13:25 „Rožių 
karas“ (58). 14:25 „Dvi širdys“ (414). 
14:55 „Dvi širdys“ (415). 15:25 „Dvi 
širdys“ (416). 15:55 „Dvi širdys“ (417). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 Kaukazo belaisvė, arba nauji 
Šuriko nuotykiai. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 Pa-
girios Tailande. N14. 00:25 „Kortų na-
melis“ (6). N14. 01:15 „Vampyro die-
noraščiai“ (5). N14. 02:00 Didžiosios 
motušės namai. Obuolys nuo obels 
(kart.). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 28 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (16). 07:05 „Ma-
dagaskaro pingvinai“ (28). 07:30 
„Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas“ (75). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (187). N-7. 08:50 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (188). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:30 Anapus nežino-

mybės. N-7. 13:25 „Rožių karas“ 
(59). 14:25 „Dvi širdys“ (418). 14:55 
„Dvi širdys“ (419). 15:25 „Dvi širdys“ 
(420). 15:55 „Dvi širdys“ (421). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Pagirios 
3: velniai žino kur. N14. 00:20 „Kortų 
namelis“ (7). N14. 01:15 „Vampyro 
dienoraščiai“ (6). N14. 02:00 Alche-
mija. 02:25 RETROSPEKTYVA. Kul-
tūrinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, gruodžio 29 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (17). 07:05 „Ma-
dagaskaro pingvinai“ (29). 07:30 
„Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas“ (76). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (189). N-7. 08:50 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (190). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:30 KK2 (kart.). N-7. 
13:00 KK2 (kart.). N-7. 13:25 „Rožių 
karas“ (60). 14:25 „Dvi širdys“ (422). 
14:55 „Dvi širdys“ (423). 15:25 „Dvi 
širdys“ (424). 15:55 „Dvi širdys“ (425). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HI-
TAS Karibų piratai. Ant keistų bangų. 
N-7. 23:45 PREMJERA Pagirių žaidy-
nės. S. 01:15 Pagirios 3: velniai žino 
kur (kart.). N14.

Šeštadienis, gruodžio 30 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Madagaskaro pingvinai“ (28) (kart.). 
06:40 „Nepaprastas Gumuliuko gy-
venimas“ (75) (kart.). 07:05 „Ančiu-
kai Duoniukai“ (16). 07:30 Tomas ir 
Džeris. Robinas Hudas ir linksma-
sis peliukas. 08:30 Stebuklų namai. 
10:00 Madagaskaras. 11:35 Haris 
Poteris ir Fenikso brolija. N-7. 14:10 
Kempiniukas Plačiakelnis 2. 15:50 
Nacionalinis saugumas. N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Ralfas griovėjas. 21:25 Kelionė į ra-
ganų kalną. N-7. 23:20 PREMJERA 
Seks video. S. 01:00 Pagirių žaidy-
nės (kart.). S.

Sekmadienis, gruodžio 31 d. 
06:00 Dienos programa. 06:05 

Slaptoji komanda. 07:45 Tomas ir 
Džeris svečiuose pas Ozo šalies bur-
tininką. 08:50 Ratai. 11:00 Haris Po-
teris ir netikras princas. N-7. 13:45 
Likimo ironija, arba po pirties. N-7. 
17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 PREM-
JERA „Rondo“ gyvai. Aleksandro 
Ivanausko-Faros jubiliejinis turas per 
Lietuvą. 22:00 PREMJERA Muzikinių 
stebuklų šou „Naujųjų naktis“. 00:30 
PREMJERA Džordanos Butkutės 
koncertas „Iki Mėnulio ir atgal“. 02:20 
Tarp mūsų, berniukų. N14. 04:00 Da-
bar jau tikrai šikna. S.

Pirmadienis, gruodžio 25 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(12). N-7. 07:30 „Prokurorų patikrini-
mas“ (341) (kart.). N-7. 08:35 „Much-
taro sugrįžimas“ (696) (kart.). N-7. 
09:35 „Tokia tarnyba“ (16) (kart.). 
N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (26) (kart.). N-7. 11:35 „Nepa-
taisomi“ (6) (kart.). N-7. 12:40 „Tei-
singumo agentai“ (5) (kart.). 13:45 
36-asis Pasaulinis rytojaus cirkas. 
15:30 Kalėdiniai sveikinimai. 18:30 
Aeroplanas. N-7. 20:10 Aeroplanas 
2. Tęsinys. N-7. 21:50 Azartiniai žai-
dimai. N14. 23:40 Gyvų neliks (kart.). 
S. 01:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (8). 
N-7. 01:50 „Reali mistika“ (6) (kart.). 
N-7. 02:40 Rizikingas žygis Ramiaja-
me vandenyne. Polinezijos paslaptys.

Antradienis, gruodžio 26 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(13). N-7. 07:30 Iš liūtukų - į liūtus ka-
ralius (kart.). 08:30 36-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas (kart.). 10:10 37-asis 
Tarptautinis Monte Karlo cirko festi-
valis (kart.). 11:15 39-asis Tarptauti-
nis Monte Karlo cirko festivalis (kart.). 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“ (342). 
N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(697). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(17). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (27). N-7. 18:00 2012. N-7. 
21:00 Gatvių kovotojas. N14. 22:55 
Aeroplanas (kart.). N-7. 00:30 Aero-
planas 2. Tęsinys (kart.). N-7. 01:55 
„Pasiutę šunys“ (2). N14. 02:35 „Džei-
kas, Storulis ir šuo“ (9). N-7.

TV3

LNK

BTV

N-7. 21:10 Galaktikos sergėtojai. 
N-7. 23:30 Grėsmingasis aštuonetas. 
N-14. 02:40 Pakvaišę dėl Merės. N-7.

Šeštadienis, gruodžio 30 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiu-

kų istorijos (28). 07:00 Legenda apie 
Korą (17). N-7. 07:30 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai (12). N-7. 08:00 
Ančiukų istorijos (29). 08:30 Mada-
gaskaro pingvinai (6). N-7. 09:00 
Virtuvės istorijos. 09:30 Gardu Gar-
du. 10:00 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. N-7. 10:30 Simpsonai 
(9). N-7. 11:00 Sniego drakonas. N-7. 
12:50 Kadetė Kelė. N-7. 14:50 Kaip 
sukurti tobulą vaikiną. N-7. 16:40 
Džonsonų atostogos. N-7. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojack-
pot. 19:30 Ponas Bynas. N-7. 21:15 
Fenikso skrydis. N-7. 23:25 Pompė-
ja (1). N-7. 01:20 Pompėja (2). N-7. 
03:00 Galaktikos sergėtojai. N-7.

Sekmadienis, gruodžio 31 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiu-

kų istorijos (29) (kart.). 07:00 Legen-
da apie Korą (18). N-7. 07:30 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai (13). 
N-7. 08:00 Ančiukų istorijos (30). 
08:30 Mamyčių klubas. 09:00 Kulina-
riniai triukai. 09:30 Penkių žvaigždu-
čių būstas (8). 10:00 Pasaulis pagal 
moteris. 10:30 Spąstai tėvams. 13:00 
Ir velnias dėvi Prada. N-7. 15:10 Ola-
fo nuotykiai ledo šalyje. 15:30 Ozas. 
Didingas ir Galingas. N-7. 18:05 Kung 
Fu Pandos šventės. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Vienas namuose. Šven-
tinis apiplėšimas. N-7. 21:15 Legen-
diniai 2018-ieji: ką žada žvaigždės. 
N-7. 00:00 3D Show. Marijaus Mi-
kutavičiaus koncertas. 01:50 Žilvino 
Žvagulio jubiliejinis koncertas. 1 da-
lis. 03:30  Žilvino Žvagulio jubiliejinis 
koncertas. 2 dalis.

LRT
Trečiadienis, gruodžio 27 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(14). N-7. 07:30 „Prokurorų patikrini-
mas“ (342) (kart.). N-7. 08:35 „Much-
taro sugrįžimas“ (697) (kart.). N-7. 
09:35 „Tokia tarnyba“ (17) (kart.). 
N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (27) (kart.). N-7. 11:35 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (12) (kart.). N-7. 
12:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(10) (kart.). N-7. 13:40 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (343). N-7. 14:50 „Muchta-
ro sugrįžimas“ (698). N-7. 15:55 „To-
kia tarnyba“ (18). N-7. 16:55 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (28). N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 LKL čempionatas. 
Neptūnas - Vytautas. 21:00 Banditės. 
N14. 22:45 Gatvių kovotojas (kart.). 
N14. 00:25 „Pasiutę šunys“ (3). N14. 
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (10). 
N-7. 02:05 „Pragaro katytė“ (5) (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 28 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(15). N-7. 07:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (343) (kart.). N-7. 08:35 „Much-
taro sugrįžimas“ (698) (kart.). N-7. 
09:35 „Tokia tarnyba“ (18) (kart.). 
N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (28) (kart.). N-7. 11:35 Ekspedi-
cija į Pietų Ramųjį vandenyną. 12:40 
Ekspedicija į Grenlandijos ledo sky-
dą. 13:40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(344). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (699). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (19). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (29). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Teisingumo agentai“ (6). N-7. 
19:30 „Nepataisomi“ (7). N-7. 20:30 
Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 Karo 
menas. Atpildas. N14. 22:45 Banditės 
(kart.). N14. 00:20 „Pasiutę šunys“ 
(4). N14. 01:15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (11). N-7. 02:00 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7. 02:25 „Pragaro ka-
tytė“ (6) (kart.).

Penktadienis, gruodžio 29 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (16). N-7. 07:35 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (344) (kart.). N-7. 08:35 
„Muchtaro sugrįžimas“ (699) (kart.). 
N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (19) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (29) (kart.). N-7. 11:35 „Di-
agnozė - žmogžudystė“ (13) (kart.). 
N-7. 12:40 „Teisingumo agentai“ (6) 
(kart.). 13:40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(345). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (700). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (20). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (30). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Teisingumo agentai“ (7). N-7. 
19:30 „Ekstrasensų mūšis“ (9). N-7. 
21:30 Absoliutus blogis 2. Apokalip-
sė. N14. 23:10 Karo menas. Atpildas 
(kart.). N14. 00:40 „Pasiutę šunys“ 
(5). N14. 01:30 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (12). N-7. 02:15 Absoliutus blo-
gis 2. Apokalipsė (kart.). N14.

Šeštadienis, gruodžio 30 d. 
06:00 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (14) (kart.). N-7. 06:55 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (15) (kart.). N-7. 
07:50 „Diagnozė - žmogžudystė“ (16) 
(kart.). N-7. 08:45 Sveikatos ABC te-
levitrina. 09:00 Autopilotas. apie au-
tomobilius. 09:30 Apie žūklę. 10:00 
„Nutrūkę nuo grandinės“ (32). 10:30 
„Pragaro katytė“ (7). 11:30 Haskių 
kelias. 12:40 „Reali mistika“ (7). N-7. 
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(11). N-7. 14:50 „Kas žudikas?“ (6). 
N-7. 15:55 „Kas žudikas?“ (7). N-7. 
17:00 LKL čempionatas. Juventus – 
Žalgiris. 19:30 Muzikinė kaukė. SU-
PERFINALAS. 22:25 MANO HERO-
JUS Sargybinis. N-7. 00:20 AŠTRUS 
KINAS Šmėklų namai. S. 01:45 „Pa-
siutę šunys“ (4) (kart.). N14. 02:40 
„Pasiutę šunys“ (5) (kart.). N14.

Sekmadienis, gruodžio 31 d. 
06:30 Pasaulio galiūnų koman-

dinis čempionatas (kart.). 07:30 Mū-
šis dėl Baltijos jūros. 08:30 Tauro 
ragas. N-7. 09:00 Pasaulio veteranų 
galiūnų čempionatas. 10:00 „Nutrū-
kę nuo grandinės“ (33). 10:30 „Pra-
garo katytė“ (8). 11:25 „Vandenyno 
paslaptys su Džefu Korvinu“ (52). 
11:55 „Vandenyno paslaptys su Dže-
fu Korvinu“ (53). 12:25 Muzikinė kau-
kė (kart.). SUPERFINALAS. 14:40 
Sveikinimai. 17:25 Aš esu Briusas Li. 
19:15 SOS, Kalėdų Seneli, arba Vis-
kas išsipildys. N-7. 21:00 3000 mylių 
iki Greislando. N14. 23:20 Kiečiausi 
Spartos vyrai. N14. 00:45 „Amerikie-
tiškos imtynės“ (51) (Wrestling - RAW 
6). N-7. JAV. 01:40 „Amerikietiškos 
imtynės“ (51) (Wrestling - Smack-
Down 2). N-7. JAV. 02:35 „Ekstra-
sensų mūšis“ (9) (k). N-7.
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Neįgaliųjų  
sportas

Tradiciniame geriausių 
neįgaliųjų Lietuvos spor-
tininkų 10-uko apdova-
nojimo renginyje šalies 
vardą garsinančių sporti-
ninkų, jų trenerių bei sve-
čių laukė įspūdinga šven-
tė. Jiems dėkojo valstybės, 
verslo, sporto bendruo-
menės atstovai, įsiminti-
ną koncertą padovanojo 
žymūs muzikos atlikėjai. 

Į geriausiųjų 10-uką – 
iš pasaulio ir Europos 

čempionatų

Pasaulio čempionate – 
jėgų išbandymas 

2017 m. Lietuvos geriausių 
neįgaliųjų sportininkų 10uko 
branduolys – Londone vykusių 
pasaulio neįgaliųjų lengvosios 
atletikos čempionato dalyviai. 
Mindaugas Bilius rutulio stūmi-
mo rungtyje ne tik iškovojo auk-
so medalį, bet ir pagerino pasau-
lio čempionatų rekordą – jis įran-
kį nustūmė 16 m 26 cm (ankstes-
nis rekordas buvo 16 m 15 cm).

Rutulį nuskraidinęs 13 m 
13 cm Donatas Dundzys čempi-
onate pasiekė asmeninį rekordą, 
šis rezultatas jam pelnė ir bron-
zos medalį. Kęstutį Skučą nuo 
prizininkų pakylos skyrė vos 
vienas žingsnis – disko metimo 
rungtyje jis užėmė ketvirtą vietą. 

Vienintelė geriausiųjų 10uko 
sportininkė moteris Ramunė 
Adomaitienė Londone šuolių į 
tolį rungtyje buvo penkta. Tokią 
pačią vietą užėmė ir 20 cm asme-
ninį rekordą ieties metimo rung-
tyje pagerinęs Ramūnas Verbavi-
čius. Andrius Skuja rutulio stū-
mimo rungtyje užėmė 6 vietą.

Ant prizininkų pakylos – 
Lietuvos plaukikai

Šie metai buvo sėkmingi ne 
vien lengvaatlečiams. Meksiko-

je vykusiame pasaulio neįgalių-
jų plaukimo čempionate du re-
gos negalią turintys mūsų spor-
tininkai taip pat kilo ant nugalė-
tojų pakylos. 

Edgaras Matakas į Lietuvą 
parvežė net du medalius: auk-
są jis iškovojo 50 metrų plauki-
mo laisvuoju stiliumi rungtyje, o 
bronzos medalį pelnė plaukda-
mas 100 metrų laisvuoju stiliumi. 
Apdovanojimų šventėje vaikinas 
pasidžiaugė, kad jau antrą kartą 
patenka į Lietuvos geriausių ne-
įgaliųjų sportininkų 10uką. Tai 
rodo, kad jaunam, perspekty-
viam plaukikui netrūksta sporti-
nių ambicijų – jis kryptingai sie-
kia užsibrėžtų tikslų. 

Svajonės – Tokijo parolimpi-
nių žaidynių – link žengia ir Min-
daugas Dvylaitis. Jis Meksikoje 
pirmą kartą pelnė pasaulio čem-
pionato medalį. Bronzą Mindau-
gas iškovojo 100 metrų plauki-
mo krūtine rungtyje. „Reikia la-
bai daug jėgų tam, kad nugalėtum 
vandens stichiją“, – sako daugiau 
nei 10 metų besitreniruojantis 
plaukikas. Tačiau kai turi tikslą, 
tų jėgų visada atsiranda. 

Apgynė auksinės 
komandos titulą 

Pagarbą bei padėkas apdova-
nojimų šventėje pelnė ir auksinės 
komandos titulą Europos golbo-

lo čempionate apgynusi Lietuvos 
golbolo rinktinė. Išsklaidę visas 
abejones, kilusias po komandos 
trenerio ir žaidėjų pasikeitimo, 
jaunų trenerių Šarūno Juknos ir 
Adelės Markevičiūtės vedama 
komanda įrodė – Europoje jiems 
lygių nėra. Rezultatu 6:3 finale jie 
įveikė stiprią Vokietijos komandą. 
Mantas Brazauskis pripažintas 
geriausiai besiginančiu turnyro 
žaidėju, o 32 įvarčius per 7 rung-
tynes įmušęs Justas Pažaraus-
kas – geriausiu turnyro snaiperiu. 

Pagerbti nusipelnę 
sporto veteranai

Specialiais apdovanojimais 
pagerbti ir ryškų pėdsaką paro-
limpinio judėjimo istorijoje pa-
likę sportininkai – daugiausiai 
kartų parolimpinėse žaidynė-
se Lietuvai atstovavę ir medalių 
bei apdovanojimų pelnę Saulius 
Leonavičius ir Malda Baumgar-
tė. Premjeras Saulius Skvernelis 
apdovanojimą įteikė daugiausiai 
sportininkų treniravusiam ir į 
pergales atvedusiam treneriui 
Jonui Burakovui. 

Visiems geriausiųjų 10uko 
sportininkams įteikti prizai ir 
tūkstančio eurų premijos, palin-
kėta ištvermės ir ryžto siekiant 
naujų pergalių. 

Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr.

Įdedu paskutinę dovanėlę į 
krepšelį. Viskas, iki Kalėdų li-

ko pora dienų. Bet kažkodėl ne-
jaučiu šventinės nuotaikos, dva-
sios pakylėjimo. Gal todėl, kad 
nesuskaičiuojamą daugybę kar-
tų per televiziją, radiją girdėjau 
kalbant apie Kalėdas, kiekviena 
parduotuvė siūlo pirkti dovanė-
lių. Kūčiukų pilnos lentynos, vi-
sur blizgučiai, papuošimai, žais-
lai. Visur akcijos, akcijos, gal jau 
ir Kalėdos akcinė prekė?

Tie blizgučiai – gryni nie-
kai, o kur žmonių nusiteikimas, 
laukimas to stebuklo, kuris turi 
pakylėti iki dangaus? Jau žinau, 
kad padėjusi vaikams, anūkams 
dovanėles po eglute, gausiu ir aš 
dovanų, be tai taip žinoma, kaip 
dukart du – keturi. Kažko trūks-
ta – lyg žodžių dar nesakytų, lyg 
šventiško kvapo, lyg jaudulio, 
kurio jau nebėra. 

Ir bėga mintys į vaikystę, ku-
ri buvo labai skurdi, bet viskas 
buvo tikra, tikėjome stebuk lais. 
Ruoštis šventėms imdavome 
tik paskutinę savaitę, nes tada 
baigdavosi ilgas pasninkas, ku-
rio metu net vaikai negaudavo 
skanesnio kąsnio, viskas buvo 
atidedama Kalėdų šventėms.

Vyresnės sesės šveisdavo na-
mus, kad nebūtų nei dulkelės, nei 
voratinklio po lubų balkiais. Na-
mai kvepėjo ūkiniu muilu ir kal-
kėmis, kuriomis balino sienas. 
Mes su broliu tik maišėmės po 
kojomis ir gaudavome barti, bet 
vis tiek norėdavome viską matyti. 

Matyti, kaip mama iš sudžio-
vintų cukrinių runkelių rieke-
lių nuoviro daro girą – alų, kaip 
minko tešlą pyragams. 

Daugiausiai darbų nudirb-
davo iš vakaro, prieš Kūčias. Ant 
šiltos duonkepės kilo pyragų teš-
la, o mes gaudavome per piršte-
lius, kai taikydavom jos pasivog-
ti. Išdėlioti ant suolo, uždengti 
lininiu rankšluosčiu vėso duo-
nos kepalai. Mama suko kiaulės 
karkų vyniotinius, sūdė šoninę. 
Tokių gardumynų buvome ne-
ragavę nuo šv. Velykų. O kur dar 
kūčiukai, kvepianti medumi ba-
ba, džiovintų kriaušių košė, ba-
ravykai. Kvapai erzino ne tik no-
sis, bet ir gomurius. 

Išaušus Kūčių dienai, po pus-
ryčių, kurių metu gaudavome 
paragauti silkės ar žuvies, visa 
šeimyna keliaudavome į pirtį.

Pirtelę iškūrendavo sesers 
vyras visam kaimui. Pirmi praus-
davosi vyrai, nes tada dūminėj 
pirtelėj būdavo karščiausia. Ma-
ma išlydėdavo tėvelį ir vyresnius 
brolius, po pažastim pasispau-
dusius didelį bliūdą, o rankose 
nešančius po krepšelį su švariais 
apatiniais baltiniais persirengti. 
Jauniausias broliukas per ašaras 
įsisiūlydavo eiti kartu. 

Aš įsitaisydavau prie apša-
lusio lango stebėti juos grįžtan-
čius. Vėliau rengdavosi moterys. 
Mama apaudavo mane veltinu-
kais, aprišdavo ant paltuko dar 
didelę kraitinę, raštuotą skarą. 
Aš tipendavau mamai iš paskos. 
Pakeliui prisidėdavo kaimynės 
su mergaitėmis, mano draugė-
mis. Pusnys buvo tokios didelės 
ir kietos nuo šalčio, kad nereikė-
jo jokių kelių ar takų. Tiesiog per 
laukus, per eglynėlį eidavome į 
sesers namus. 

Aprūkusiame prieangy mo-
terys nusirengdavo ir bėgdavo į 
šiltą pirtį. Šliūkštelėjus vandens 
ant įkaitusių akmenų, tvokste-
lėdavo karštis. Moterys lipdavo 
ant viršutinių gultų, o mes, mer-
gaitės, susėsdavome ant apati-
nio suolo. Būdavo taip karšta, 
kad negalėdavome net atsisto-
ti, tik sėdėdamos pajėgdavome 
kvėpuoti. 

Moterys, išsivanojusios berži-
nėmis vantomis, išprausdavo sa-
vo vaikus. Šiltai apmūturiuotos 
skaromis, pačiūžinėdamos per 
pusnis, skubėdavome į namus. 

Taip gražiai atrodydavo 
eglės, palinkusios nuo sniego 
patalų! Labai norėdavau nupur-
tyti tą sniego kepurę nuo šakos, 
bet mama neleisdavo, nes pus-
nys nukristų ant galvų. 

Grįžusios į namus, mama ir 
seserys ruošdavosi vakarienei. 
Baltą lininę staltiesę tiesdavo ant 
stalo, kur paskleisdavo atneštą 
šieną. Dėdavo silkę, užpiltą buro-
kėlių rasalu, žuvį, tėvelio pagau-
tą Nemune po ledu. Pastatydavo 
didelį molinį ąsotį giros ir kitus 
valgius. Jų turėdavo būti dvylika. 
Man labai patikdavo suskaičiuoti. 

Mes su broliuku laikydavome 
molinę puodynę, kurioje mažo 
kirvuko mediniu kotu tėvelis try-
nė išmirkytas aguonas. Jam nusi-
gręžus, paslapčia jas ragaudavo-
me. Ant krosnies plepsėjo span-
guolių kisielius, obuolių, slyvų, 
kriaušių kompotas. Juos saldin-
davo runkelių nuoviru.

Baigę ruošti vakarienę, klaup-
davome visi prie šventųjų pa-
veikslų kertėje ir kalbėdavome 
maldą. Tik po jos galėdavome 
sėsti prie stalo. Iš tėvelio rankos 
lauždavome po gabalėlį plotkelės, 
išklausydavome tėvelio palinkėji-
mų. Jis padėkodavo Dievuliui už 
gerus metus ir visų sveikatą.

Gale stalo būdavo padėta po 
lėkštelę mirusiems seneliams – 
buvo tikima, kad jų vėlės sugrįš 
vakarieniauti. Po valgių, burtų 
visiems sumigus, mes, suguldy-
ti ant pečiaus miegoti, dar ban-
dydavome sulaukti senelių, bet 
miegas įveikdavo. 

Eglutės niekas nepuošdavo, 
tik prie šventųjų paveikslų ant 
lentynėlės, papuoštos balto po-
pieriaus karpiniais, pamerkda-
vo eglės šaką ąsotyje. Ją puošda-
vo raudonais obuoliais, karame-
liniais saldainiais su margais po-
pieriukais. Kalėdų rytą po ta šaka 
rasdavome lazdyno riešutų mai-
šelį, kurį padėdavo tėvelis. Štai ko-
kios buvo Kalėdų senelio dovanos. 

Dabar galvoju, ar būtų paten-
kinti mano anūkai tokiomis do-
vanomis. Ne, dabar kiti norai, ki-
ti žaislai, kiti daiktai. Bet jie ne-
suteiks dvasinio artumo. Esame 
praradę dvasios ramybę ir tikė-
jimą, kad kūdikėlis Jėzus atpirko 
viso pasaulio žmonių nuodėmes.

Likus tiek nedaug iki Kūčių ir 
Kalėdų, peržvelkim savo dabar-
tinį gyvenimą, vaikystę, jaunys-
tę. Pagalvokime, ko mums trūks-
ta iki to palaiminto sielos pakylė-
jimo, ką darome ne taip ir ką gali-
ma padaryti geriau kitais metais. 

Nemanau, kad aš papasako-
jau kažką naujo. Mano amžiaus 
žmonės visi panašiai šventė Ka-
lėdas.

Aldona KRIcKIENĖ, Alytus

Geriausių 2017 m. 
Lietuvos neįgaliųjų 

sportininkų 10-ukas:
ramunė adomaitienė (trenerė 
Algina Marija Vilčinskienė)
mantas brazauskis (treneriai 
Šarūnas Jukna ir Adelė Marke-
vičiūtė)
mindaugas bilius (treneris Ri-
mantas Aleksandras Plungė)
donatas dundzys (treneris Jo-
nas Baltrušaitis)
mindaugas dvylaitis (treneriai 
Dita Jovita Kareckienė ir Paulius 
Stankevičius)
edgaras matakas (treneriai Dita 
Jovita Kareckienė ir Paulius Stan-
kevičius)
Justas pažarauskas (treneriai 
Šarūnas Jukna ir Adelė Marke-
vičiūtė)
kęstutis skučas (treneris Vytau-
tas Skučas)
andrius skuja (treneris Deiman-
tas Jusys)
ramūnas Verbavičius (treneris 
Albinas Mieliauskas)

Kalėdų belaukiant... 

Vienas tituluočiausių ir labiausiai patyrusių Lietuvos sportininkų Kęstutis 
Skučas su Neįgaliųjų reikalų departamento direktore Asta Kandratavičiene 
ir Parolimpinio komiteto viceprezidentu Ignu Mačiuku. 

Vienintelė 10-uko sportininkė Ramunė Adomaitienė su trenere Algina Vil-
činskiene ir Parolimpinio komiteto prezidentu Mindaugu Biliumi.

Sveikiname
Kauno miesto neįgaliųjų draugijos pirmininką Igną Mačiuką, Kaišiadorių rajono  
neįgaliųjų draugijos pirmininkę Stanislavą Globienę.

Linkime puikios sveikatos, siekių ir svajonių išsipildymo,  
daug laimingų ir prasmingų gyvenimo ir darbo metų.

gruodžio mėnesį gimtadienį šventusius

Lietuvos neįgaliųjų  
draugijos administracija
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Ežeras baltas 
Medžių šakos 
Įšalusios 
Net mintys 
Kabo varvekliais 

Žiema 
Mergaitė 
Baltais karoliais 
Pasipuošusi 
Išėjo dienai 
Ir grįžo
Šlapia 
Nuoga

Aidas 
Kėdė 
Stovi
Be jokių dulkių 
Be jausmų 
Kol langas 
Nepravertas
Liepsnoja 
Vienumoje

Stiklas 
Sidabro žiedais
Pravirko, 
Rudens pilkumu. 
Lietaus siūlai ištįsę – 
Atsakas išėjusių 
Žmonių... 
Ar gamtos noras 
Visus sugrąžinti 
Namo...

Eglė BARANAUSKAITĖ 
Palanga

Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių  kūrybos

Pusto vėjai aukštą kalną. Iš 
medžio gyvatos išbluku-

sių spalvų. Iš lapų sausų, per-
džiūvusių. Iš lapų, lietaus per-
merktų, sunkių. Iš putino kars-
telėjusių, iš saldžių it medus, iš 
kvepiančių šermukšnio uogų. 
Šalnos nucukruotų, bet vis dar 
raudoniu pro aplytą rytmečio 
langą prasisunkiančių. Lyg ko-
kiu alyvos lašu prasismelkian-
čių. Lig pačios troškulio dagties.

Švytuoja žiemos laukymėj 
šakos. Išraiškingos, grafiškų li-
nijų. Pumpurų vystyklus į tvir-
tus rietimus susukusios. Gyva-
sakiams nubudimo sakmę oš-
damos. Išsisups, išsisiūbuos, 
išsilinguos, ištvinkčios. Aptils. 
Atvangos ištiktos į gruodo kelią 
atsišlies. Šešėliu kris ant šviesos 
ilgesio marių.

Ir išsilies baltuma. Ir mė-
tysis ja šiaurūnas po žemę, po 
dangų. Plakdamas, blaškyda-

mas, mosikuodamas, sviesda-
mas. Mostai į vieškelius pasklis 
tamsos. Ir paliks jos mažiau, vis 
mažiau. Žydės dausos, žvaigž-
dėmis nutaškytos. Skaisčiai žy-
dės. Blykčios. Lyg nušveistas si-
dabro kryželis stiklinės vitrinos 
viršutinėj lentynoj. Nepasiekia-
mas, o visai čia pat. Tik atlošk 
galvą – pražys akys. Džiugesiu 
širdis patvins.

O kol įsigauna ramybės geis-
mas ir laimės graudulys kol 

noksta, tegul daužosi vėjai į 
gruodžio kalną.

Iš būties spalvingos supil-
tas tegul sergi jis atsidavimo ir 
dosnumo aukurą. Tegul pilnatve 
dienas maitina. Ugnimi šventa 
sušildo tegul. Kai daliniesi, au-
koji, dovanoji. Laiką. Žodį. Save.

Tebūnie gerumas ir meilė, 
atpildu grįžtantys, tau, žmogau.

Tebūnie.
Rita MOcKELIūNIENĖ, Šakių r. 

Autorės nuotr.

Auksinis 
laikas 

Kalėdų pasaka

Vėlų vakarą maža mergaitė 
grįžo namo. Kelias, kuriuo 

ji ėjo, vingiavo sniegu užklotais 
miško samanynais, pro lapės olą 
bei miegančio lokio irštvą. 

„Kas išleido mažutę vie-
ną?“ – linguodamos galvas ste-
bėjosi pušys. Smalsi lapė sekė 
akimis mergaitę, balti pūkuoti 
kiškiai, slapstydamiesi už me-
džių, lydėjo ją, pasiruošę apgin-
ti. Mergaitė ėjo šypsodamasi: 
gerieji angelėliai danguje už-
degė skaisčiąsias žvaigždeles, 
kad nušviestų kelią, ledo žibu-
rėliais pasipuošę medžiai grojo 
lyg šimtas vargonų, tyliai daina-
vo vėjas. Nes tai buvo stebuklin-
gas Kalėdų vakaras.

Skubėdama mergaitė pa-
vargo ir stabtelėjo pailsėti. Ji 
pažvelgė į dangų ir... nepatikė-
jo savo akimis, nes ten, aukštai, 
skriejo Kalėdų elnias, veždamas 
rogėse Kalėdų senelį su dovano-
mis. Džiaugsmingai šūktelėju-
si, pamojo ir, o stebukle, elnias 
ėmė leistis žemyn. Ūžt, ir rogės 
sustojo greta.

– Kur tokia maža mergaitė 
eina? – pasisveikinęs paklausė 
Kalėdų senelis. Apstulbusi mer-
gaitė atsakė: 

– Skubu namo, štai ten, už 
didelės eglės, mūsų kaimas. O 
grįžtu iš miesto ligoninės, kur 
lankiau mamytę. Gal užeisi pas 
mus, sušilsi, pailsės ir elnias?

– Tavo širdelė labai gera. De-
ja, mano laikas brangus. Negaliu 
vėluoti, visi vaikai laukia dova-
nėlių. Atiduosiu ir tavąją.

– Mano dovanėlės nėra. Su-
sirgus mamytei buvo daug rū-

pesčių ir aš pamiršau parašy-
ti Tau laišką. Bet nesvarbu, di-
džiausia dovana man, kad ma-
mytė sveiksta ir kad sutikau Ta-
ve – Kalėdų senelį, – džiaugs-
mingai kalbėjo mergaitė.

– Tu tikra šaunuolė, bet ma-
no laikas išties auksinis, turiu 
skubėti. Štai maža dovanėlė 
nuo Kalėdų senelio, – mergai-
tės rankutėje atsirado daili dė-
žutė. – Lik sveika, mergaite, ge-
rų Kalėdų! 

Senelis įlipo į roges, paragi-
no elnią ir po sekundės jie jau 
skriejo lenktyniaudami su laiku.

– Gerų Kalėdų Tau, Seneli, 
ir tavo elniui, – šaukė mergaitė, 
žvilgsniu lydėdama įvykusį ste-
buklą. Namuose ji atidarė dova-
notą dėžutę ir jos rankose su-
spindo nuostabi Kalėdų žvaigž-
dė, kurios viduje švietė užrašas 
„Laikas yra auksinis“.

Gražina ČEKAVIČIENĖ, Jonava 

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Prisimenu, kaip man su ėjo 
šešiolika metų. Tuo metu 

gyvenome Klaipėdoje. Draugės 
įkalbinėjo, kad jau galima už-
traukti cigaretę – kaip bus įdo-
mu, kai aš, užkėlusi koją ant ko-
jos, žavėsiuosi dūmų debesė-
liu. Užtraukiau – nepatiko. La-
bai laukiau, kada sukaks aštuo-
niolika. Tada aš jau būsiu sava-
rankiškas žmogus. Bėgo metai, 
slinko laikas. Jau ir senatvė pa-
sibeldė į duris. Dabar ypač jau-
čiu, kaip nesulaikomai bėga lai-
kas. Čia pirmadienis, čia sekma-
dienis, ir vėl savaitė iš pradžių. 
Kaip mano vyras sako, čia Kalė-
dos, čia Velykos. 

Laikrodžiai be perstojo 
skaičiuoja sekundes, minutes, 
paras, metus. Dažnai pagalvo-
jame, kas tas laikas. Supran-

tame, kad jis siejamas su gam-
ta. Vieni reiškiniai pakeičia ki-
tus, pagal tai žmonės anksčiau 
tvarkė savo darbus. Mūsų pro-
tėviai žiūrėjo į žvaigždes, stebė-
jo mėnulio kaitą, išmoko suda-
ryti kalendorių. Jie suprato, kad 
diena ir naktis keičiasi Žemėje 
dėl to, kad ji sukasi aplink sa-
vo ašį, Mėnulis bėga aplink Že-
mę, o Saulė keliauja per dangų 
žvaigždynais, nes Žemė sukasi 
aplink Saulę. 

Pasaulio žmonės skirtingai 
apskaičiuoja metus. Pas mus at-
skuba 2018ieji. Mes perėjome 
prie krikščioniškosios, Kristaus 
gimimo epochos, kurią įvedė Ro-
mos vienuoliai – skaičiuojame 
metus nuo Kristaus gimimo. Is-
torija primena, kad romėnų lai-
ko dievas – Janusas. Jo vardu pa-

Įsileiskime į širdį gerumą...

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda

Kūčių 
vakaras 
tėviškėje

Kuprota delčia lėtai rieda dan-
gaus laukų platybe, tik nety-

čia užkliūva už vienkiemio stubos 
kamino, išlindusio iš samanomis 
apsiklojusio stogo. Smalsuolė aki-
mirkai stabteli. Pažvelgia į savo 
atvaizdą ant plono prūdo ledu-
ko, prasmunka pro susiraizgiu-
sias sodo šakas, klebena surūdi-
jusį kabliuką, tyliai veria patrešu-
sius vartelius ir vienintele akimi 
priglunda prie aptirpusio lango. 

Tada man pakvimpa mamos 
pyragu su razinomis, kurio pasi-
šiaušusi šilta riekė jau garuoja ant 
stalo. Ir obuoliais pakvimpa – tais 
pačiais raudonšoniais nuo seniai 
genėtos obels viršūnės. Ir kisie-
liumi moliniame ąsotyje, kurį iš
ima iš tėvuko raižytos šėputės tik 
ypatingomis progomis... Ir sėme-
nų aliejumi su svogūnais, ir vakar 
kepta drėgna rugine duona... Tar-
si pajuntu salstelėjusį aguonpie-
nio ir tėviškės skonį...

O patį vidurnaktį prie balta 
staltiese uždengto stalo su plot-
kele vidury susirenka vėlės. Da-
lijasi ramybe. Viltimi. Tikėjimu. 
Plevena tarsi žvakės šviesa ki-
tuose namuose.

Taip į apleistą vienkiemio 
sodybą vidury laukų ateina Kū-
čių vakaras.

Vitalija LIŽAITIENĖ, Šakių r.

vadintas sausis – dviveidis senas 
barzdotas veidas žvelgia į praei-
tį, o jaunas mato ateitį. 

Mes nesame savo laiko šei-
mininkai. Nežinome jo baigties. 
Ateitis nenuspėjama. Tikimės, 
kad ji bus gera. Pakilia nuotai-
ka sutiksime 2018uosius. Rei-
kia daugiau tikėti gėriu, būti ge-
ros nuotaikos. Visada prisime-
nu savo brolio parapsichologo 
Vytauto Kazlausko, jau išėjusio 
Anapiln, žodžius: „Juokas – vais-
tažolė, žydinti ir žiemą. Septy-
nias dienas nesijuokęs žmogus 
nusilpsta.“ 

Įsileiskime į savo širdis geru-
mą. Tegul šypsena dažniau puo-
šia mūsų veidus, teaidi skardus 
juokas.

Aldona BALSEVIČIENĖ 
Juodkrantė 

Tai paskutinis šių metų numeris.  Kitas numeris skaitytojus pasieks sausio 4 d.


