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Tolerancijos link
Vilniaus Katedros aikštė –
Talino parlamento rūmai –
daugiau kaip 600 kilometrų
nusidriekęs jubiliejinis Baltijos kelias vėl sužadino prisiminimus, atgaivino vienybės
ir pasididžiavimo jausmus.
Kartu su bėgikais, dviratininkais, automėgėjais jį įveikusi 17 žmonių neįgaliųjų
komanda įrodė, kad patriotiškumas, valstybės ateitis,
žmonių gerovė visiems mums
vienodai svarbi.
Pasirinkome teisingą kelią

Dainos „Bunda jau Baltija“
skambesys rugpjūčio 23-iąją užliejo sostinės Katedros aikštę. Pakiliai nusiteikusių žmonių rankose plazdėjo trispalvės – gausus būrys vilniečių čia susirinko
į jubiliejinį Baltijos kelią išlydėti
jį pakartoti nusiteikusių dalyvių.
Tarp jų – ir neįgaliųjų vežimėliais
šį kelią įveikti pasiryžusių žmonių būrelis.
Šventinis Baltijos kelias buvo
kitoks – jo dalyviai prisiminti 30
metų svarbos įvykį rinkosi prie
įvairių paminklų, įsimintinų vie-

Integracijos keliu
Naujasis Lietuvos sporto
įstatymas numato, kad lėšos sporto projektams šiemet
skirstomos per Sporto rėmimo fondą (jis pakeitė Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondą). Pirmą kartą ne
mažiau kaip 10 proc. lėšų
paskirstyta neįgaliųjų sporto
plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti. Jiems šiemet atiteko per 1,3 mln. eurų. Ar šios lėšos taps proveržiu neįgaliųjų sporte?

Jubiliejiniame Baltijos kelyje – jautrūs
prisiminimai ir viltingi ateities lūkesčiai
tų. Žygis buvo nužymėtas gausybe smagių susitikimų su miestų
bei rajonų bendruomenėmis, meno kolektyvų pasirodymais, nuoširdžiais pabendravimais.
Sustojimas Ukmergės rajone Gintai Žemaitaitytei pažadino prisiminimus, kaip prieš
30 metų iš Vilkaviškio, kuriame tuomet gyveno, autobusu
važiavo į Baltijos kelią. „Kiek
vienam rajonui buvo nurodytos
vietos, kur reikėjo atvažiuoti ir
prisijungti prie rankomis susikabinsiančių žmonių grandinės.
Mums buvo skirta kelio atkarpa
Ukmergės rajone. Tiksliai neprisimenu, kuriame kilometre išsirikiavome, bet kaskart, kai tenka važiuoti autostrada Vilnius–
Panevėžys, mintimis vis sugrįžtu į tas dienas. Daug anuometinės kelionės smulkmenų nepamenu (beje, iki šiol akyse stovi
žiguliukų, moskvičių, zaporožiečių gausybė ir pakelti, įvairiai
paramstyti tų mašinų kapotai –
jų buvo labai daug, visos važiavo lėtai, todėl užkaito), bet ypa-

Neįgaliųjų komandą į Baltijos kelią išlydėjo socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Vyriausybės kanc
leris Algirdas Stončaitis, premjero patarėjas Juozas Bernatavičius.

tinga jausena išliko – susikaupimas, sumišęs su džiugesiu, kad
dalyvausime tokiame svarbiame renginyje. Tiesa, tuomet tai

labiau priminė smagų nuotykį,
kurio svarbą supratome daug vėliau. Dabar į Baltijos kelią stojame sąmoningai suvokdami,

(nukelta į 3 psl.)

Sporto projektams – daugiau lėšų, bet
nemažai iniciatyvų liko už borto
Siekiama pakviesti neįgaliuosius
sportuoti kovos menų akademijoje – išbandyti karatė, dziudo,
ušu. Kol kas klube lankosi tik
nedidelę negalią turintys žmonės – jie dalyvauja individualiose treniruotėse. Pasak R. Cicėno, kovos menuose labai svarbus
psichologinis faktorius – tėvai
atveda vaikus tikėdamiesi, kad
sportuodami jie įgaus daugiau
pasitikėjimo savimi.

Daugiau lėšų – daugiau
galimybių

Prioritetas – didesnis
neįgaliųjų įtraukimas į
veiklas

Pasak švietimo, mokslo ir
sporto viceministrės Kornelijos
Tiesnesytės, bendra Sporto rėmimo fondo suma – 13,2 mln. eurų.
Į jį „įdėtos“ lėšos penkioms projektų sritims – sporto bazių plėt
rai, priežiūrai ir remontui, sporto
įrangai įsigyti, sporto renginiams
organizuoti, sporto specialistų
kvalifikacijai tobulinti, fiziniam
aktyvumui skatinti. „Planuojant kiekvienų metų asignavimus
sporto projektams, ne mažiau
kaip 10 proc. skiriama neįgaliųjų
sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti. Šiemet pa-

kad pasirinkome teisingą kelią,
kuris iš pagrindų pakeitė mūsų
gyvenimą.“

Bočia – neįgaliųjų mėgstama sporto rungtis.

skirta per 1,3 mln. eurų. Projektai
skirti skatinti neįgaliųjų aktyvumą ir integraciją per sportą, taip
pat organizuoti renginius, didinti užimtumą ir stiprinti bendruomenes. Didesnis neįgaliųjų įtraukimo į įvairias aktyvias veiklas
yra prioritetas skiriant lėšas, todėl jos skirtos tiems projektams,
kurie gali tai užtikrinti“, – sakė
ŠMSM viceministrė.

Tarp finansuotinų sporto bazių plėtros projektų (iš 157 pateiktų paraiškų finansuota 10) pateko
Visagino technologijos ir verslo
profesinio mokymo centro, Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokyklos, Vilniaus Gedimino
technikos universiteto paraiškos.
Numatoma atnaujinti sporto bazes Rokiškio, Alytaus, Jurbarko,
Raseinių rajonuose. Finansavi-

mo sulaukė ir sporto klubų „Liūto narvas“, „Empatija“ ir „Budora“ parengti projektai. Beveik visuose 10-yje finansuotinų projektų numatyta, kad juos įgyvendinus pagerės sąlygos sportuoti neįgaliesiems.
UAB „Empatija“ direktorius Rimantas Cicėnas sakė, kad
jiems numatyta 40 tūkst. eurų
suma bus skirta liftui įrengti.

Finansavimas numatytas ir
84 projektams, susijusiems su
sporto inventoriaus ir įrangos
įsigijimu. Lėšų skirta Panevėžio
„Šviesos“ specialiojo ugdymo
centrui, Vilniaus „Vilties“ specialiajai mokyklai–daugiafunkciam centrui, Kėdainių specialiajai mokyklai, Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir bad
mintono asociacijai ir kitiems
neįgaliųjų įtrauktį skatinantiems
projektams.
Vilniaus miesto žmonių su
negalia sporto klubui „Atrama“
skirta lėšų neįgaliųjų sportiniams
(nukelta į 5 psl.)
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Gerovės valstybė
Gerovės valstybės sąvoka nėra mūsų naujojo prezidento sugalvota. Tokios valstybės vizijos užuomazga
atsirado jau 18 a. pabaigoje, sparčiai vystantis kapitalizmui, nes industrializacijos ir urbanizacijos sparta pagimdė ir didžiulę priešpriešą tarp kapitalo ir darbo rinkos. Pirmasis tokios gerovės valstybės modelį moksliškai
išanalizavo vokiečių filosofas, sociologas, ekonomistas
Karlas Marksas: „Visuomenė privalo prisiimti moralinę atsakomybę už visų jos narių socialinę gerovę ir privalo aktyviai propaguoti šią atsakomybę.“ Komunistai
perėmė tik dalį K. Markso mokymo, jį iškraipė, tad mūsų šalyse šis mokslas nepelnytai apgaubtas priešpriešos
aureole. Matydamas didžiulį darbo žmonių išnaudojimą, jis įsteigė darbininkų sąjungą ir sukūrė pirmąsias
socialinės ekonomikos teorijas. Taip Europa tapo gerovės valstybės lopšiu, kuriame augo šimtmečiais puoselėjami gerovės valstybės institutai, „pažaboję“ išsivysčiusio kapitalizmo savivalę.
Deja, iki šiol nėra visus tenkinančio gerovės valstybės apibrėžimo. Danų sociologas G. Esping-Andersen
siūlo gerovės valstybę suvokti kaip valstybės įsipareigojimą išsaugoti tam tikrą minimalų gerovės lygį savo
piliečiams, amerikiečių sociologas N. Smelseris teigia,
kad tai sąvoka, kuri reiškia didesnę valstybės atsakomybę garantuoti savo piliečiams materialinę gerovę: pensinį aprūpinimą, kompensacijas ligos ir nelaimingų atsitikimų atveju, nedarbo pašalpas, sveikatos draudimą,
motinystės pašalpas ir pan. Dažnai į gerovės valstybės
apibrėžimą dar įtraukiama ir šalies gynyba, policija,
švietimas. Į centrinę Europą įsiliejus Vakarų Europos
šalims, gerovės valstybės sąvoka dar prasiplėtė – moralės, socialinio teisingumo klausimai tapo dar aktualesni. Šiandien pasaulyje priskaičiuojama apie septynis
gerovės valstybės modelius: socialdemokratinis, kuriame išplėtota valstybinio socialinio aprūpinimo sistema
(Skandinavijos šalyse), liberalusis (D. Britanijoje, Airijoje, Šveicarijoje) ir t.t.
Daug diskutuojama ir dėl kelio, kuriuo einama gerovės valstybės tikslo link. Mums, gyvenantiems Lietuvoje, turbūt didžiausią pasitikėjimą kelia Skandinavijos
šalių modelis. Deja, jie tokį modelį sukūrė, nes nebuvo
50 metų okupuoti. Laisvoje šalyje gyvenantys piliečiai
kitaip suvokia moralę bei socialinį teisingumą, o mums,
kaip sakoma, dar daug metų teks keliauti iki gerovės
valstybės per dykumą.
Mano manymu, viena iš pagrindinių mūsų padarytų klaidų – per greita buvusių valstybinių objektų
privatizacija valstybės kūrimosi pradžioje. Tik sukūrus pastovią valstybinio turto kontrolės sistemą buvo
galima dalį jo perduoti privačioms iniciatyvoms, o mes
tuoj pat viską pradėjome griauti ir dalintis. Šis skubotumas ir pagimdė tokią socialinę atskirtį šiandien, nes
daugiausiai buvusios valstybės turto pateko į tuometinių
valdininkų rankas. Tai labai aiškiai parodo ir šiandieninė katastrofa su miškais. Kol eiliniai žmonės atsigavo po krizių, buvo privatizuoti ne tik valstybinės reikšmės objektai, bet ir miškai, žemė, vandens telkiniai net
buvusiuose nacionaliniuose parkuose. Na, o buvusiam
ministrui leidus kirsti 5% privačių miškų, atsirado plynės Labanoro, Punios, Rudaminos miškuose. Pasirodo,
sugebėjome išparduoti net sengires! Mes dažnai mėgstame vyraujančią savo šalyje politinę ekonominę santvarką vadinti „džiunglių kapitalizmu“.
Tad kuriant gerovės valstybę mūsų visų laukia sunkūs ir atsakingi darbai, nes vienas prezidentas, net ir labai stengdamasis, mūsų visų į rojų nenuves. Apytiksliai skaičiuojama, kad Vokietija, Šveicarija, Prancūzija
gerovės valstybės lygį pasiekė per 120 metų, tad svajoti apie tokią valstybę šiandien Lietuvoje tikrai nerealu.
Tačiau turėti viziją ir matyti kelią, kuriuo eisime, būtina. Negalime sustoti, nes nueita, geriausiu atveju, tik
ketvirtadalis kelio...
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Panevėžio r.
Upytės bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Jolanta
Mikšytė „Bičiulystei“ atsiųstame laiške papasakojo
apie panevėžiečių stovyklavimą prie jūros.
Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos nariai
naudingai ir aktyviai leido laiką Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) mokymo ir reabilitacijos centre
Šventojoje.
Kiekvieną dieną savarankiško gyvenimo įgūdžių ir aktyvaus poilsio
stovyklos dalyviai pradėdavo rytine mankšta lauke. Po pusryčių laukė paskaitos apie sveiko gyvenimo būdo puoselėjimą, vėliau puikiai nusiteikę stovyklautojai traukė prie jūros, kur Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aurelija Petronienė mokė eiti
su šiaurietiškomis lazdomis. Pasak pirmininkės,
ėjimas su šiaurietiškomis
lazdomis sulaukia didžiulio susidomėjimo, tačiau
pirmiausia reikia išmokti, kokiu tempu eiti, kaip
laikyti nugarą, kokia turi
būti rankų judesių amplitudė, žingsnių ilgis ir pan.
„Tik visus šiuos elementus
sujungus į visumą galima

Radviliškis:
Radviliškio r. neįgaliųjų
draugijos pirmininkės pavaduotoja Irena Vilniuvienė
su „Bičiulystės“ skaitytojais
dalijasi malonios kelionės
įspūdžiais.
Saulėtą besibaigiančios
vasaros rytą grupė Radviliškio r. neįgaliųjų draugijos
narių kartu su gidu Albertu Vitartu išvyko į seniai
planuotą ekskursiją Druskininkai-Grūto parkasMerkinė. Kelionė tolima,
kad visur spėtume, reikėjo
laikytis iš anksto sudaryto
kelionės grafiko.
Pirmiausia aplankėme
netoli Druskininkų Naujasodės kaime esančią tautodailininko medžio drožėjo Antano Česnulio sodybą. Mus pasitiko pats
sodybos šeimininkas. Jo
sodyboje, prie vaizdingo
Ratnyčėlės upelio, ir yra
išsidėsčiusi drožinių ekspozicija. Svečius sutinka
šeimininko sukurtas vėjo
malūnas, kurio keturiuose
aukštuose sukauptos autoriaus drožtos skulptūros,
atspindinčios visą kūrybos
kelią. Didžiulį įspūdį paliko unikali Rūpintojėlių siena. Jos akmeninėse nišose
yra kaupiami visų Lietuvos
meistrų rūpintojėliai. Žmonės labai susidomėję apžiūrėjo eksponatus, klausėsi
autoriaus pasakojimo apie
jų sukūrimą. Atsisveikindami nusifotografavome su
tautodailininku.

Šventojoje stiprino sveikatą

Panevėžio rajono neįgalieji turiningai leido laiką prie jūros.

tikėtis gero poveikio“, –
sako A. Petronienė. Tai
padėjo neįgaliesiems tapti
aktyvesniems, suteikė savarankiškumo, pasitikėjimo savo jėgomis.
Stovykla prie jūros –
puiki grūdinimosi, sveikatos stiprinimo, poilsio, atsipalaidavimo erdvė. Neįgalieji džiaugėsi jūra, stip
resni – ir maloniu pasiplaukiojimu, visi grožėjosi saulėlydžiais. A. Petronienė atkreipė dėmesį, kad paplūdimio infrastruktūra netoli
Šventosios puikiai pritaikyta neįgaliesiems.

Galime tik didžiuotis pirmininkės A. Petronienės aktyvumu. Jos dėka negalios paliesti Panevėžio rajono žmonės turi
galimybę ištrūkti iš namų,
bendrauti, mokytis naujų įgūdžių, pasisemti gyvenimo džiaugsmo ir sustiprinti sveikatą. Visada
geranoriška ir supratinga
pirmininkė daug kalbėjosi su neįgaliaisiais, domėjosi, kaip jiems sekasi, kas
jiems labiausiai patiko ar
nepatiko, ką nuveikė kiek
vienas atskirai ir visi kartu, ko dar norėtų. Ji leido

žmonėms pajusti, kad tiki, jog jie gali susidoroti
su sunkumais ar nemaloniomis situacijomis, stengėsi, kad jie kuo daugiau
laiko praleistų gamtos apsuptyje, pasisemtų naujų
įspūdžių. Aktyviausi stovyklos dalyviai buvo įvertinti ir apdovanoti.
Esame dėkingi Panevėžio rajono savivaldybės, LND ir VšĮ „Vislida‘‘
administracijai, kad galėjome įgyvendinti iš savivaldybės sveikatos rėmimo programos remiamą
projektą.

Turininga ekskursija į Dzūkijos kraštą

Radviliškiečiai apsilankė Šakočių muziejuje.

Antano Česnulio sodyboje pasitiko šeimininko sukurtas vėjo
malūnas.
Žmonėms pageidau- sų gidas papasakojo ir pajant aplankėme vieninte- rodė, kuo kitų šalių šakolį pasaulyje Šakočių mu- čiai skiriasi nuo lietuvišziejų. Jame eksponuoja- kojo, taip pat pamatėme
mas į Gineso rekordų kny- daugybę senovinių indų
gą įtrauktas šakotis, kurio ir įrankių, naudotų šakosvoris 86 kg. Muziejuje čių gamybai.
eksponuojami lietuviško
Druskininkų mieste
šakočio analogai, kepami visi noriai išbandė vieninužsienio šalyse: Vengri- telį Lietuvoje lynų keltujoje, Švedijoje, Japonijo- vą. Neapsakomas jausmas
je, Lenkijoje ir kitur. Mū- stebėti miestą ir Nemuno

upę iš 45 metrų aukščio.
Apžiūrėję Druskininkus iš
aukštai, galėjome pasigrožėti miesto parku, grojančiu fontanu.
Pagal planą toliau vykome į Grūto parką. Laiko apžiūrėti viskam, kas
ten eksponuojama, neužteko. Buvo žmonių, kurie
čia lankėsi pirmą kartą. Jie
susidomėję apžiūrinėjo sovietmečio paminklus, matytus įvairiuose Lietuvos
miestuose okupacijos metais. Kiti pasivaikščiojo po
parką, pabendravo, paragavo giros parko kavinėje.
Paskutinis sustojimas –
Merkinės piramidė. Ekskursijos dalyviai galėjo susikaupti ir pabūti su savimi
dvasinio pažinimo erdvėje, apžiūrėti angelų skulptūras, įspūdingus medinius
kryžius, pabendrauti su piramidės kūrėju Povilu Žėku, įsipilti šioje erdvėje paruošto energinio vandens.
Ekskursija vyko visiems
įsimintiną dieną – minint
Baltijos kelio 30-metį, todėl visi žmonės, buvę piramidėje, simboliškai sustojome ratu susikabinę
rankomis.
Pavargę, bet pilni įspūdžių, grįžome namo. Dėkojame mūsų ekskursijos
gidui A. Vitartui už gerai
suplanuotą ir organizuotą ekskursijos programą ir
malonų bendravimą.
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Zarasai:

Į gėlėtąjį
Pakruojo
dvarą

Laiške „Bičiulystei“ Laima
Gorpinič papasakojo apie turiningą išvyką.
Zarasų rajono neįgaliųjų
draugijos nariai pabuvojo žymiame XIX a. klacisistinio stiliaus Pakruojo dvare, kur šiuo
metu vyksta garsusis gėlių festivalis. Tai didžiausias iki šių dienų išlikęs dvaro pastatų kompleksas Lietuvoje (užimantis
apie 49 ha plotą), įtrauktas į Lietuvos kultūros paveldo objektų registrą ir įrašytas į Lietuvos
rekordų knygą kaip didžiausia
dvaro sodyba.
Iki Pakruojo teko įveikti nemažai kilometrų, tačiau tai neatbaidė nuo noro ir pasiryžimo
dieną praleisti kitaip, nei sėdint
namie. Tik įėjus į dvaro teritoriją, stebino gausybė įvairių gėlių
kompozicijų. Kadangi spektaklis
su Šiaulių ir Panevėžio dramos
aktoriais „Vasarvidžio nakties
sapnas“ pagal V. Šekspyro pjesę dvare rodomas tik savaitgaliais, mes tik grožėjomės 25 menininkų kurtomis gėlių kompozicijomis, skulptūromis, gėlių kilimais. Visą sezoną gėlėmis rūpinasi didelę patirtį turinčios „Josvainių gėlės“.
Vaikštant po didžiulę dvaro
teritoriją galima ir iš toli ir iš arti stebėti, apžiūrėti didingas gėlių
skulptūras, susipažinti su jų istorijomis, legendomis, pasakomis.
Visur vyrauja meilės tema. Meilė
svaigino visais amžiais ir savo magija užkariauja iki šių dienų. Sužinojome, kodėl didžiulis Asilas
iki šiol tebeieško savo nuotakos,
ką slepia Paslapčių sūpynės, kaip
barstomos meilės dulkės ant Fėjų
lovos. O kokia paslaptinga Meilės
sala, išpuošta margu ir spalvingu
gėlių širdžių taku! Sutikome labai puošniai pasipuošusias fėjas,
aplankėme nuostabiai kvepiantį
Kvapų namelį, pasėdėjome prie
prieskonių stalų vestuvininkams.
Užsukome ir į senąją aptieką pataisyti sveikatos – labai jau
kvepėjo svaiginančiais vaistais.
Pažvalėję ir atsigavę aplankėme
bitininkę, skanavome kvapnaus
dvaro medaus ir grožėjomės kvepiančiomis žvakėmis. Čia pat sutikome ir dvaro siuvėją, taisančią vestuvines suknias, bei dvaro vilnų velėją, veliančią skraistes
meilės deivėms. Dvaro keramikė
lipdo bokalus vestuvėms, parfumerė gamina meilės eliksyro lašus, veikia dvaro bravoras, žirgų
traukiamas taksi. Norint pajusti
tikrą dvaro dvasią, galima užsisakyti prašmatnius pietus pokylių
salėje, dalyvauti Barono ristūnų
azartiškose varžybose ir net pamatyti garsiausią valsčiaus razbainyką Tadą Blindą.
Mes pasitenkinome vietinio
paveldo virtuve ir užsukome į
karčemą „Traktierius“. Namo
grįžome kupini gražių emocijų,
pailsėję, smagiai praleidę dieną.
Nuoširdžiai dėkojame Zarasų
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkei Vilhelminai Dubnikovai
už organizuotą kelionę.

Jubiliejiniame Baltijos kelyje – jautrūs
prisiminimai ir viltingi ateities lūkesčiai
(atkelta iš 1 psl.)

Prieš 30 metų Baltijos kelyje dalyvavo ir panevėžietis Žilvinas Kliopmanas. „Man niekur
nereikėjo važiuoti – tuometinis
Via Baltica kelias driekėsi pro kaimą, kuriame gyvenau, – pasakoja vyras. – Pamenu, kad labai entuziastingai visa tai priėmėme –
skubiai nusipirkome vėliavas, pasidarėme kotus ir išėjome į kelią.
Šioje vietoje buvo ne Baltijos kelyje susikibusių žmonių grandinė, o minia.“
Pasak Žilvino, tai, kad jis sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje, nebuvo jokia kliūtis, greičiau atvirkščiai – žmonės buvo labai draugiški, geranoriški, paslaugūs.
Tiek Ginta, tiek Žilvinas į
Baltijos kelią išsiruošė jau trečią
kartą. Jiedu, kartu su būreliu kitų neįgaliųjų, dalyvavo žygyje ir
pernai. Tiesa, tąkart ekspromtu
prie bėgikų ir dviratininkų prisijungę neįgalieji įveikė tik atstumą
nuo Vilniaus iki Panevėžio. Užtat šiemet pasiryžo pasiekti ir Rygą bei Taliną.

Džiugiai nusiteikę Baltijos kelio dalyviai finišavo Taline, prie Estijos parlamento.

Žygis per tris valstybes

Daugiau kaip 600 km nusidriekusį Baltijos kelią įveikusios 17 neįgaliųjų bei juos lydėjusių žmonių komandos vadovė, Lietuvos žmonių su negalia
sąjungos projektų koordinatorė
G. Žemaitaitytė sako, kad įspūdingiausia kelionė buvo per Lietuvą. Kiekvienas rajonas, kurio
ribą kirto žygio dalyviai, juos
pasitiko labai iškilmingai. Panevėžio rajono žmonės net sceną
pasistatė, nuotaikingą programą
parengė. Šiltai ir draugiškai žygio dalyviai buvo sutikti ir Piniavoje. Pasak Gintos, atrodė,
kad visai Lietuvai, visiems jos
žmonėms ta diena buvo didžiulė šventė. Net visi tiltai buvo papuošti trijų Baltijos valstybių vėliavomis.
Kelionė per Latviją ir Estiją buvo kiek kitokia. Visos
trys valstybės Baltijos kelio
30-ąsias metines minėjo rugpjūčio 23-iąją, penktadienį. Tuo žygio dalyviai įsitikino šeštadienį
sustoję Rygoje padėti gėlių prie
Laisvės paminklo, po vakarykščio minėjimo jau skendėjusio
žiedų jūroje.
Vis dėlto Lietuvos bėgikams,
neįgaliesiems, dviratininkams
dėmesio netrūko – juos sutiko
mūsų šalies ambasados, neįgaliųjų organizacijų atstovai, vietos bendruomenės nariai. Bičiuliai iš neįgaliųjų organizacijų palydėjo mūsiškius pasižvalgyti po Rygos senamiestį, parodė vežimėliams riedėti patogesnes gatves, lengvesnius pravažiavimus.
Žygio finišą – Estijos parlamentą Taline žygeiviai pasiekė
sekmadienio popietę. Paskutinis etapas rateliais judantiems
Baltijos kelio dalyviams nebuvo lengvas – be dviračiais važiavusių komandos narių pagalbos akmeninį grindinį būtų buvę sunku įveikti. Čia žygeivius

Žilvinas Kliopmanas į Baltijos kelią susiruošė jau trečią kartą.

pasitiko Estijos parlamento nariai, Lietuvos ambasados atstovai, socialinių reikalų ministras
Tanelis Kiikas, kuris papasakojo,
kad istoriniame Baltijos kelyje
jis taip pat dalyvavęs, nors tada
jam tebuvę vos 7 mėnesiai. Čia,
kaip ir kituose svarbiuose susitikimuose, neįgalieji išskleidė
Vyriausybės kanclerio Algirdo
Stončaičio Vilniuje jiems įteiktą Lietuvos trispalvę.
Lietuvos ambasadoje surengtas žygeivių pagerbimas tapo tris
dienas trukusio legendinį Baltijos
kelią pakartojusio žygio kulminacija. „Savo užsibrėžtą tikslą pasiekėme, – sako ne vienai Latvijos,
Estijos žiniasklaidos priemonei
duotuose interviu apie drąsų sumanymą dalyvauti tokiame renginyje pasakojusi G. Žemaitaitytė. – Ir padarėme tai su didžiuliu
užsidegimu, įrodydami savo pat
riotiškumą, savigarbą, savivertę.
Tai mums labai svarbūs dalykai.“

Varytuvai sukėlė nuostabą

Baltijos kelio dalyviai neslepia – jų pasirodymas Rygos, Talino gatvėse daugeliui sukėlė nuostabą. Į tokius žygius besileidžiantys Lietuvos neįgalieji – jiems neįprastas, net nematytas dalykas. Ir
prie jų vežimėlių pritvirtinti varytuvai – naujiena ne tik gatvėse
sutiktiems praeiviams, bet ir patiems neįgaliesiems. Pasak G. Žemaitaitytės, prieš keletą metų
jų surengtame žygyje iš Pernu į

Biržus, lankant kultūros paveldo
objektus, vienas kitas neįgalusis
juos matė, bet neteko sutikti nė
vieno, turinčio kažką panašaus.
Todėl susitikimuose su Latvijos,
Estijos neįgaliųjų organizacijų
atstovais teko nemažai pasakoti,
kokie tai įrenginiai, kaip jie padeda savarankiškai įveikti didelius atstumus, kaip juos galima
įsigyti. Beje, mūsiškiai galėjo pademonstruoti nemenką vartytuvų įvairovę: Ž. Kliopmanas į kelionę leidosi pirmos kartos „Retenės“ sukonstruotu vartytuvu,
J. Dumšos įrenginys – patobulintas antros kartos šios įmonės
varytuvas, buvo važiavusių ir su
trečios bei ketvirtos kartos prietaisais. O štai V. Ostrauskas suko vokiško varytuvo rankenas.

Yra ko pasimokyti

Išlydėdamas neįgaliųjų komandą į Baltijos kelią, socialinės apsaugos ir darbo ministras
Linas Kukuraitis ragino fiksuoti visus nepritaikytos aplinkos
atvejus ir parvežti jų sąrašą, kad
būtų galima tvarkytis. G. Žemaitaitytė juokavo – šis sąrašas
būtų tikrai netrumpas. Į žygius
vežimėliais vykstantys neįgalieji
ir patys visada atkreipia dėmesį
į aplinkos pritaikymą, susitikę
su vietos valdžios atstovais pasakoja apie universalų dizainą,
jo principų taikymą.
Šįkart, viešėdami Taline, žygio dalyviai patys pasisėmė pa-

Žygio dalyvių archyvo nuotr

tirties, kaip senamiesčio paveldą
galima padaryti prieinamą ir neįgaliųjų, ir kūdikių vežimėliams.
G. Žemaitaitytė pasakoja turėjusi nuotraukų iš kai kurių visiems
prieinamo Talino senamiesčio
vietų, o šios viešnagės metu pati
pamatė, kaip tai padaryta.
„Savo miestą parodyti sutikę Talino neįgalieji iškart pasiūlė sėsti į automobilį ir taip pasižvalgyti po senamiestį, – pasakoja Ginta. – Betgi mes įpratę įveikti kliūtis, juolab kad iki
norėto aplankyti objekto buvo
gal kokie 900 metrų. Nusprendėme pabandyti įveikti patys. Ir
įveikėme. Seno akmeninio grindinio pakraštyje įrengtas gal 1
metro takas, padengtas betoninėmis plokštėmis, kuriuo puikiausiai galima važiuoti. Nufotografavome, nufilmavome –
parvešime į Lietuvą kaip įrodymą, kaip galima ir paveldą išsaugoti, ir sukurti sąlygas visiems
patogiai judėti.“ Beje, J. Dumša
filmavo visą kelionę.

Negalią turintys žmonės –
pavyzdys visiems

Jubiliejinis Baltijos kelias ne
tik pažadino prisiminimus, bet ir
paskatino įvertinti, kaip šiandien
gyvename, ko tikimės iš ateities.
Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministro L. Kukuraičio, stodami į šiandieninį Baltijos kelią
turime galvoti apie visų visuomenės narių susikabinimą, vienybę.
Didelio atgarsio sulaukę Žiežmarių, Biržų atvejai verčia iš naujo
susimąstyti apie toleranciją, kitokio žmogaus priėmimą. Deja,
pasak ministro, dar yra nemažai pasipriešinimo neįgaliųjų dalyvavimui visuomenėje. Galima
tai suvokti, nes labai ilgai gyvenome atskirai...
Baltijos kelias, į kurį kaip lygūs su lygiais leidosi ir neįgalieji,
savo kelyje turėję įveikti ne vieną
kliūtį, L. Kukuraičio teigimu, –
pavyzdys, kokia turi būti visuomenė. „Ačiū jiems už šitą pavyzdį. Turėtume visi susikabinti rankomis, kad kiekvienas žmogus su
savo galiomis ir negaliomis be
kliūčių būtų mūsų visuomenės
dalimi“, – sakė ministras.
Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.
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Daktaras
Aiskauda
Melatoninu vadinamas miego hormonas, kurį gamina
(daugiausia miegant) galvos
smegenyse esanti kankorėžinė liauka. Beje, nustatyta, jog
melatonino gamybą skatina
tamsa (tamsiuoju paros metu melatonino pagaminama
70 % paros normos), o labiausiai lėtina mėlyna šviesa.
Organizmui senstant, melatonino pasigamina mažiau,
todėl dažniau atsiranda miego sutrikimų.
Suaugusio žmogaus kūne yra
vos 3 miligramai (mg) melatonino, kurio kiekis paros metu nepastovus – dieną šio hormono lygis
krenta, vakare pakyla. Melatonino išskyrimo maksimumas tenka
periodui nuo 12 val. nakties iki
4 val. ryto.
Melatonino gamybą mažina piktnaudžiavimas kava, arbata, rūkymas ir alkoholio vartojimas.

„Šviesos tarša“

Normaliai šio hormono gamybai trukdo ne tik ėjimas miegoti vėliau kaip 12 valandą, bet
ir miego metu padidėjęs apšvietimo lygis. Perteklinė šviesa neigiamai veikia melatonino
gamybą ir todėl mokslininkai šį
reiškinį pavadino „šviesos tarša“. Taigi visavertė melatonino
gamyba gali vykti tik esant gerai uždengtoms užuolaidoms,
neleidžiančioms gatvės šviesai
prasiskverbti pro langus.
Kaip rodo tyrimai, įprotis gultis miegoti po vidurnak-

4 psl.

Norite gerai išsimiegoti? Pasirūpinkite,
kad organizmui netrūktų melatonino
čio 40–60 % didina riziką sirgti diabetu, ateroskleroze, turėti
perteklinį svorį, pakilusį arterinį kraujospūdį bei polinkį sirgti
onkologinėmis ligomis.

Melatoninas reikalingas ne
vien tik miegui:

 slopina stresų pasekmes,
negatyvius menopauzės požymius,
 aktyvina imunitetą,
 neutralizuoja laisvuosius
radikalus,
 sudaro prielaidas išvengti
širdies ir vėžinių ligų,
 dalyvauja organizmo atstatomuosiuose procesuose,
 lėtina senėjimą,
 gerina nuotaiką ir psichinę būklę,
 padeda išvengti kai kurių
rūšių galvos skausmų,
 reguliuoja virškinimo
funkcijas,
 mažina nutukimo pavojų,
 žemina pakilusį arterinį
kraujospūdį,
 žemina kraujyje „blogojo“
cholesterolio lygį,
 teigiamai veikia vidaus
sekrecijos liaukų sistemą,
 mažina (kartu su kitomis
priemonėmis) triukšmą ausyse.
Įspėjantys ženklai, kad organizmui trūksta melatonino:
 sunku užmigti,
 sutrikęs mėnesinių ciklas,
 nuovargis,
 prislėgta nuotaika,
 arterinio kraujospūdžio
pakilimas,
 odos suglebimas,

 dažnai pasikartojančios
infekcinės ligos,
 svorio didėjimas.
Kai trūksta melatonino, jo
(grynu pavidalu!) galima gauti iš šių maisto produktų:
 vyšnių ir vyšnių sulčių,
 graikinių riešutų,
 imbiero,
 avižinių dribsnių,
 žemės riešutų,
 šparagų,
 bananų,
 pomidorų,
 brokolių,
 briuselinių kopūstų,
 granatų,
 braškių,
 alyvuogių.
Pastaba: asmenims, sergantiems fosfatų arba oksalatų kilmės inkstų akmenlige, nedera vartoti pernelyg daug pomidorų, nes
pomidorai turi rūgštynių rūgšties.

Baigiamasis žodis

Miego sutrikimai pasitaiko
maždaug 43 % miestiečių. Įvairių šalių kaime ši negalia varijuoja nuo 10 iki 30 %. Vienokie
ar kitokie miego sutrikimai pasireiškia arba savarankiškai, arba yra sukelti įvairių kitų ligų.
Trumpalaikių miego sutrikimų gali pasitaikyti sveikiems
žmonėms netgi tada, kai yra visos sąlygos normaliam nakties
miegui. Priežastys gali būti pačios įvairiausios: pervargimas
(ypač protinis), jaudinimasis, išoriniai dirgikliai, netinkama mityba ir t.t. Šie miego sutrikimai
praeina greitai ir be pėdsakų.

Miego sutrikimo formos:
1) pasunkėjęs užmigimas;
2) negilus paviršutiniškas
miegas; naktį dažnai nubundama;
3) ankstyvas nubudimas ryte
(toliau nebeužmiegama).

Nepraleiskime miego
pradžios momento

Kiekvienam iš mūsų yra tekę, pavyzdžiui, žiūrint televiziją
pajusti sunkų nuovargį, t.y. signalą, kad laikas miegoti. Tačiau mes
nekreipiame dėmesio į savo vadinamąjį biologinį laikrodį. Pagaliau po kurio laiko gulamės miegoti, tačiau negalime užmigti, nes
buvo praleistas organizmui reikalingas miego pradžios momentas.
Prisiverskime gultis tuo pačiu
laiku, net ir poilsio dienomis. Likus valandai prieš miegą nesiimkime sunkaus fizinio ar įtempto
protinio darbo (vietoje šios veik

los, prieš miegą bent pusvalandį
pasivaikščiokime lauke), nesivelkime į karštus ginčus, nevartokime kavos, arbatos, alkoholio bei
stimuliuojančių preparatų (ženšenio ir kt.), nepersivalgykime
(jei jaučiame alkį, pakaks išgerti stiklinę kefyro ar šilto pieno),
neužmirškime išvėdinti miegamąjį (dėmesio: kambario temperatūra neturi būti mažesnė kaip
14–17O C).

Venkite migdomųjų vaistų

Iki šiol dar neišrasti migdomieji vaistai, kurie sukeltų natūralų miegą. Vartojant migdomuosius vaistus organizmas priverstas keisti savo bioritmą, o tai
nepraeina be pėdsakų. Pabandykite prieš miegą šalia lovos pastatyti atsuktą levandos aliejaus flakoną (levandos kvapas tiesiogiai
veikia organizmo miego centrą)
Romualdas OGINSKAS

Glaukoma – akių liga, kurios padariniai negrįžtami
Glaukoma gali sukelti neišgydomą aklumą. Kaip pastebi Šiauliuose veikiančios Svalbono klinikos Akių centro gydytoja oftalmologė Eglė Skarupskienė, ligos pradžioje gali nebūti jokių
skundų, o kai pacientas jau pajaučia regos sutrikimus ir kreipiasi į oftalmologą, glaukoma būna pažengusi. Todėl labai svarbu tikrintis profilaktiškai, diagnozuoti glaukomą kuo anksčiau
ir pradėti gydymą.
Priklausomai nuo amžiaus,
į akių gydytojus pacientai kreipiasi dėl skirtingų priežasčių.
Vaikams ir jaunesniems žmonėms dažniau pasitaiko akių uždegimai ir refrakcinės ydos, o
vyresniems – katarakta, glaukoma, amžinė geltonosios dėmės
degeneracija ir sausų akių sindromas. Tačiau net nejaučiant
žymaus diskomforto profilaktiškai tikrintis akis visiems būtina bent kartą per 1–2 metus.
„Vaikus oftalmologas turėtų tikrinti bet kartą per metus,
o esant sparčiai progresuojančioms refrakcinėms ydoms – ir
dažniau.
Suaugusiesiems gali atrodyti, kad akių paraudimas – paprastas simptomas, jie vaistinėje
paprašo lašų ir į gydytojus nesikreipia. Tačiau akių paraudimo
priežastys gali būti labai įvairios, net iki stiprių uždegimų,
glaukomos bei kitų ligų, besibaigiančių aklumu. Nors savi-

diagnostika yra dažnas reiškinys, jos imtis nereikėtų“, – tikina gydytoja E. Skarupskienė.
Įtakos akių sveikatai gali turėti ir mūsų gyvensena bei darbo
pobūdis: „Tiems, kurie visą dieną dirba prie kompiuterio arba
biure su dirbtiniu apšvietimu ir
ventiliacija, labai išsausėja akies
paviršius, vystosi sausų akių sindromas. Tuomet jaučiamas akių
diskomfortas, graužimas, svetimkūnio pojūtis akyse. Dienos eigoje akys parausta, jaučiami akių ir
galvos skausmai.“

Pirmųjų simptomų galime ir
nepajausti

Pasak E. Skarupskienės, yra
tokių akių ligų, kurių pats žmogus iš pradžių nepastebi, pavyzdžiui, tinklainės ligos ar glaukoma. Pirmieji jaučiami simptomai atsiranda tik tada, kai liga jau būna progresavusi, o dalis regos nervo žuvę ir atsiradę
pakitimai negrįžtami.

„Glaukoma – lėtinė ir prog
resuojanti liga. Tai viena iš ligų, kuri sukelia niekaip neišgydomą aklumą – jei žmogus ligą
užleidžia ir nesigydo, jis apanka.
Visame pasaulyje glaukoma yra
dažniausia žmonių, perkopusių
40 metų ribą, aklumo priežastis. Regos sutrikimai pasireiškia
esant jau toli pažengusiai glaukomai“, – teigia oftalmologė.
Sergant glaukoma padidėja akies skysčio gamyba arba sutrinka jo nutekėjimas, todėl padidėja akies spaudimas, po truputį
nyksta regos nervo ląstelės ir jis
žūva. Žūstant nervui, sako gydytoja, pakinta regėjimo laukas
(akiplotis), negrįžtamai pablogėja matymas. Iš pradžių akiplotis
pradeda siaurėti iš periferijos, todėl žmogus to nepajaučia.
„Didžiausias glaukomos rizikos veiksnys – genetika, jei
šeimoje yra glaukoma sergančių
žmonių. Taip pat ligą gali lemti amžius, nes tai yra vyresnio
amžiaus žmonių liga, bet retais
atvejais serga ir jauni žmonės,
vaikai. Glaukoma gali susirgti
ir sergantys cukriniu diabetu,
turintys padidintą kraujospūdį
ir vartojantys kraujospūdį mažinančius vaistus. Taip pat įtakos gali turėti trumparegystė“, –
vardija E. Skarupskienė.

Glaukoma nepagydoma,
bet pristabdyti galima

Oftalmologė pabrėžia, kad
glaukomos išgydyti neįmanoma:
„Gydytojai siekia stabilizuoti ligą gydant, kad ji toliau neprog
resuotų ir žmogus neapaktų.
Kadangi glaukomos metu yra
padidintas akispūdis, mūsų tikslas yra sumažinti akispūdį tiek,
kad apsaugotume regos nervą nuo tolimesnio pakenkimo.“
Pasak specialistės, kiekvieno
žmogaus siektinas akispūdis yra
individualus, o glaukoma gydoma keliais būdais: „Glaukomos
gydymo metodai yra trys: lašų
lašinimas, gydymas lazeriu, o jei
šių metodų nepakanka, imamasi chirurginio gydymo.“
E. Skarupskienė sako, kad patiems sau diagnozuoti ligas gali
būti pavojinga, todėl sunerimus
dėl regos būtina kreiptis į gydytojus ir atlikti detalų ištyrimą. „Jei
jums per 40 metų, būtina apsilankyti pas akių gydytoją bent kartą
per metus ir pasimatuoti akispūdį“, – pataria gydytoja.

Laiku pastebėti ligą padės
profilaktika

Siekiant kuo ilgiau išsaugoti glaukomos pažeistą regėjimą,
svarbiausia suspėti ligos proce-

sams užbėgti už akių, sako gydytoja. Glaukomą pastebėti galima atlikus kompiuterinės perimetrijos tyrimą, neseniai pradėtą taikyti ir Svalbono klinikoje.
„Šio tyrimo tikslas – akipločio įvertinimas. Akiplotis
yra mūsų periferinis matymas,
kuris padeda orientuotis aplinkoje. Akiplotis – tai erdvė, kurią mato nejudanti akis, kai galva taip pat nejuda. Kompiuterinė perimetrija tiria atsiradusius
defektus mūsų akiplotyje, kurie dažnai būna pirmieji įvairių ligų simptomai. Defektai
gali būti koncentriniai, kai akiplotis siaurėja iš visų pusių arba lokalūs“, – pasakoja E. Skarupskienė.
Kompiuterinės perimetrijos
tyrimas padeda nustatyti ir kitas
ligas, kurių metu gali būti pažeidžiami regos takai. Jis taikomas nustatyti akipločio defektus esant galvos augliams, insultams, galvos traumoms, demielinizuojančioms smegenų ligoms. Tai padeda nustatyti galvos smegenų pažeidimo vietą,
vertinti ligos eigą bei gydymo
efektyvumą. Šis tyrimas atliekamas ir vairuotojams, o vairuotojams profesionalams yra
privalomas.
„Bičiulystės“ inf.
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Kaip aš pažinau negalią
Integracijos keliu
Sporto projektams –
daugiau lėšų, bet nemažai Tapyba padėjo atrasti naujų draugų
iniciatyvų liko už borto
(atkelta iš 1 psl.)

vežimėliams pirkti – planuojama
suformuoti naują krepšinio komandą. Klubo vadovė Zinaida
Paškevič sako, kad tokie vežimėliai yra brangūs, o krepšinio komanda be jų žaisti negali. „Atramos“ vadovė kviečia visus norinčius krepšinį žaisti neįgaliuosius
prisijungti prie naujai formuojamos komandos.
Vertinant sporto projektus,
susijusius su fizinio aktyvumo
veiklomis, kol kas finansavimas skirtas tik neįgaliųjų projektams – lėšos numatytos 18 veiklų.
Tarp gavusių finansavimą – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (sporto renginių organizavimas žmonėms su judėjimo negalia), Lietuvos neįgaliųjų teniso
klubas (neįgaliųjų teniso plėtra),
VšĮ Centras „Eik“ (neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir sporto su triračiais plėtra Vilniaus mieste), Vilniaus sportinės gimnastikos klubas „Skrydis“ (gimnastika neįgaliesiems), Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras (aktyvios
fizinės veiklos užsiėmimai) ir kt.
Finansavimas skirtas ir Kauno rajono neįgaliųjų draugijai įgyvendinti projektui „Kauno rajono
neįgaliųjų draugijos narių fizinio
aktyvumo didinimas“. Pasak organizacijos pirmininkės Lidijos
Morkūnienės, bus organizuojama
sportinė veikla 4 seniūnijų Neįgaliųjų draugijos nariams – jie galės
lankyti sporto klubą, baseiną, bus
skaitomos paskaitos, vyks vaikščiojimo su šiaurietiškomis lazdomis užsiėmimai.

Lėšos paskirstytos labai
vėlai

Finansavimas numatytas ir
40-čiai projektų, susijusių su
sporto renginių organizavimu.
Lėšos skirtos Šalčininkų rajono neįgaliųjų žaidynėms organizuoti (paraišką teikė Šalčininkų rajono savivaldybės administracija), neįgaliųjų parabadmintono čempionato ir integracinių salės ir paplūdimio
tinklinio sėdint turnyrams organizuoti (Lietuvos žmonių su
negalia tinklinio ir badmintono asociacija), Lietuvos kurčiųjų sporto komitetui, Nacionalinei golbolo asociacijai bei kitiems projektams.
Kauno miesto neįgaliųjų
draugijos pirmininkas Ignas Mačiukas, kuris taip pat yra Lietuvos
neįgaliųjų sporto federacijos viceprezidentas, džiaugiasi, kad buvo
skirta lėšų jau 12 kartą vyksiančioms Lietuvos neįgaliųjų sporto
žaidynėms. Vis dėlto I. Mačiukas
turi ir priekaištų naujai projektų
finansavimo tvarkai – apie lėšų
paskirstymą paskelbta tik rugpjūčio pabaigoje. „Kodėl nebuvo pasiruošta finansavimo pokyčiams?
Dabar žmonės dirba skolon, nežino, ar iš viso bus skirtas finansavimas. Visus metus žmonės buvo
palikti nežinioje“, – stebisi Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos
viceprezidentas.

Pasak ŠMSM viceministrės
K. Tiesnesytės, įprastai procedūros dėl finansavimo kitiems metams prasidėdavo rudenį. „Šių
metų sausio 1 d. įsigaliojo naujas
Sporto įstatymas, taip pat buvo
patvirtintos naujos projektų finansavimo ir paramos administravimo taisyklės, todėl kvietimas
teikti projektus paskelbtas vėliau
nei ankstesniais metais. Dėl pasikeitimų numatėme išimtinę sąlygą, kad 2019 metais projektų
vykdytojams bus kompensuotos
su projektu susijusios išlaidos, net
jei jos patirtos anksčiau nei buvo
paskirtas finansavimas“, – sako
K. Tiesnesytė.

Sporto klubai – už borto

I. Mačiukas taip pat atkreipia
dėmesį, kad finansavimas skirtas vos keletui neįgaliųjų sporto klubų: „Lėšų skirta organizacijoms, nieko bendro neturinčioms su neįgaliaisiais, o sporto klubai, nuolat sutraukiantys
daug neįgaliųjų, ruošiantys juos
profesionaliam sportui, ir vėl liko nuošalyje.“
Priekaištų projektų vertinimu turi ir Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubo (RSK)
prezidentė Vaida Pokvytytė. Jos
teigimu, nebuvo aišku, kaip bus
vertinami projektai, stipriai keitėsi jų vertinimo metodikos. Tačiau
labiausiai jai skaudu dėl to, kad
nebelieka paramos profesionalumo siekiantiems sportininkams.
RSK gavo lėšų aktyviam poilsiui rekreacinėje aplinkoje organizuoti, tačiau nebuvo skirtas
finansavimas inventoriui pirkti, lengvajai atletikai plėtoti. „Su
tokiu finansavimu profesionalus
sportas yra nustumiamas į viduramžius. Žinoma, atsiranda entuziastų, sporto veikla nemiršta, bet
ar galima tikėtis aukšto lygio?“ –
nerimu dalijasi V. Pokvytytė.
Už gautas lėšas planuojama
surengti pažintinę kelionę – žygį su baidarėmis ir varytuvais.
V. Pokvytytės teigimu, tokie žygiai pritraukia daugiau žmonių
nei rimtas sportas, skatinti fizinį aktyvumą – labai svarbu, tačiau profesionalus sportas taip pat
turėtų būti remiamas labiau. Iki
šiol sporto klubai turi verstis be
trenerių. Trenerio etatą turi vienintelė golbolo komanda. RSK
remia Lietuvos sporto universitetas – suteikia patalpas, inventorių. Iš savivaldybės skiriamas
minimalus finansavimas leidžia
tik egzistuoti.
V. Pokvytytei taip pat kelia
klausimų įvairių su neįgaliaisiais
nesusijusių organizacijų finansavimas. „Įtrauktis gerai, bet ar pažadai įtraukti neįgaliuosius į veik
las nebus tik popieriniai? Be to,
sporto klubuose neįgalieji už užsiėmimus nemoka, o privačios įstaigos nėra įpareigotos priimti neįgaliuosius veltui. Ar nebus taip,
kad sutvarkytos prieigos, įrengtas liftas, o neįgaliųjų nėra?“ –
nerimu dalijasi RSK sporto klubo prezidentė.
Aurelija Babinskienė

Skaistė Semenikė – menininkė, stulbinanti ir užkariaujanti pasaulį savitais bei
originaliais paveikslais, su
negalią turinčiais žmonėmis
artimai susidūrė tuomet, kai
prieš 15 metų, laimėjusi televizijos projektą „Baras 2“,
paaukojo pinigų leukemija sergantiems vaikams. Šis
prasmingas poelgis buvo tik
pradžia tolesnės S. Semenikės pažinties su negalią turinčiais žmonėmis, keitusios
jų ir jos pačios gyvenimą.
Lemtinga pažintis

Skaistė pasakoja, kad perskaičiusi straipsnį internetinėje erdvėje, kuriame buvo rašoma apie
sutrikusio vystymosi kūdikių namus Vilniuje, aiktelėjo. Šiuose
namuose vienam vaikui per dieną
buvo skiriami du litai! Ji žinojo,
kiek kainuoja sauskelnės, o ką bekalbėti apie visa kita, ir tuojau pat
parašė žinutę šių namų direktorei
Viktorijai Grežėnienei, klausdama, ar galėtų padėti ir ko labiausiai reikėtų. Taip su ja ir susipažino. Viktorija atsakė, kad būtų
labai gerai, jeigu nupirktų sauskelnių. „Tuomet dirbau banke,
pakviečiau bendradarbius prisidėti. Žmonės pirko sauskelnes,
vitaminus – viską, ko sutrikusio
vystymosi vaikus globojantiems
namams reikėdavo. Tai truko keletą metų, o vėliau išėjau iš darbo
ir grįžau prie savo didžiosios svajonės – dailės“, – pasakoja Skaistė. Ji buvo baigusi dailės mokyk
lą, nuo vaikystės svajojo tapti dailininke, tačiau artimieji įkalbėjo
pasirinkti kitas studijas. Tačiau
Skaistė be tapybos negalėjo.

Netikėtas pasiūlymas

Vieną dieną jai paskambino
V. Grežėnienė (tuo metu ji jau
dirbo Valakampių socialinių paslaugų namų direktore) ir pasakė:
„Skaiste, esi tiek padariusi gerų
darbų. Tad leisk padėti tau. Mums
reikia šešių paveikslų ir mes norime juos iš tavęs nusipirkti.“
Viktorija papasakojo Skaistei
apie socialinių paslaugų namus,
pakvietė į juos atvažiuoti. „Sėdžiu namuose ir galvoju, – prisimena ji, – nutapysiu tuos šešis
paveikslus, užsidirbsiu šiek tiek
pinigų, o kas iš to? Nenoriu ir
negaliu užsidirbti pinigų iš įstaigos, kurioje gyvena negalią turintys žmonės.“
Skaistė paskambino Viktorijai ir pradėjo klausinėti apie
šių namų gyventojus. Netikėtai
pačiai sau direktorei pasakė, kad
norėtų tapyti paveikslus drauge
su šių namų gyventojais. „Viktorijai mano idėja pasirodė fantastiška, – prisimena Skaistė, –
o aš visai nepažinojau proto negalią turinčių žmonių.“

Dirbo šokdami

Pirmas susitikimas su proto
negalią turinčiais žmonėmis nebuvo labai jaukus, tačiau pamačiusi Joną ir Justą Skaistė supra-

Skaistė Semenikė

to, kad su šiais vaikinais greitai
susidraugaus ir galės tapyti. Kitiems reikėjo laiko, bet ir jie pamažu pradėjo pasitikėti piešiančia
mergina. „Pamenu, pasakiau, kad
pieštų tai, ką nori, apie ką galvoja, o jie stovi ir žiūri į mane. Sutrikau. Tikėjausi drauge su jais
sukurti didelį paveikslą, o staiga
nebežinojau, kas iš viso išeis“, –
prisimena menininkė.
Vis dėlto ji nepasidavė ir sugalvojo žmonėms su proto negalia lengvai suprantamą piešimo
techniką. Kai pasiteiravau, kokia tai technika, Skaistė nusišypsojo – tai jos ir jos mokinių
paslaptis. Dailininkė žinojo, kad
žmonės su proto negalia greitai
praranda norą ką nors daryti,
jiems tiesiog pasidaro nebeįdomu. „Prigalvojau visokių juokingų situacijų: mes tapydami
ir šokome, ir kvailiojome, o paveikslus pavadinome taip, kaip
jie norėjo. Visi taip nuoširdžiai
džiaugėsi, o aš dėkojau Visatai,
kad man pavyko atrasti tą paprastumą, tą techniką, su kuria
jie būtų pajėgūs dirbti ir po to
žiūrėdami į savo darbus jaustųsi laimingi“, – pasakoja dailininkė.

Pasiilgsta kaip artimųjų

Skaistę žavi Socialinių paslaugų namuose gyvenančių žmonių begalinis nuoširdumas: „Jie
visada man sako, ką galvoja, pastebi mano naujus marškinėlius,
naują žiedelį, jiems aš pati gražiausia.“
Kažkaip savaime Socialinių
paslaugų namai ir jų gyventojai tapo S. Semenikės gyvenimo dalimi. Ilgiausias tarpas, per
kur ji nesimatė su savo draugais – mėnuo. „Nutapėme šešis
paveikslus, po to dar šešis. Viktorija rūpinosi, kad šiuos darbus
pamatytų visi, organizavo paro
das.“ Seime vykusioje parodoje
buvo pagerbta ir Skaistė.
Vis dėlto artimiau pažinusi
savo naujuosius draugus menininkė pajuto, kad jiems tapyba
nėra svarbiausia, daug svarbiau –
dėmesys. „Užtekdavo man atvažiuoti pas juos kartu su savo šu-

neliu, sėdėti ir kalbėtis, matydavau, kad jie jausdavosi laimingi,
o aš pati atsipalaiduodavau, pasijusdavau laisva, nevaržoma įprastų bendravimo taisyklių, netikrumo...“ – mintimis dalijasi Skaistė.
Menininkė rodydavo nuot
raukas, pasakodavo apie savo mamą, o praėjusią vasarą Skaistės
mama drauge su ja buvo atvažiavusi į Valakampių socialinių paslaugų namus. „Mano mama pedagogė, gyvena Klaipėdoje. Ji irgi tapo mano draugų drauge“, –
džiaugiasi menininkė. Dabar naujieji draugai nuolat Skaistės klausinėja, kaip gyvena mama Nijolė,
o kai jai darė operaciją, visi jaudinosi ir be perstojo klausinėjo, kaip
jos ranka? Jiems įdomu ir kaip gyvena Skaistės vyras Viktoras, kaip
laikosi jos šuo Gangas.
Skaistė pasakoja, kad nemėgdavo švęsti savo gimtadienių, o
dabar su naujais draugais visada
švenčia. „Atvažiuoju ryte, jie būna padarę karūnų, kepuryčių, nupiešę paveiksliukų, prikūrę kitokių dovanėlių ir dar deklamuoja
eilėraščius“, – smagiais įspūdžiais
dalijasi menininkė. Savo draugus Skaistė stengiasi aplankyti
nors kartą per savaitę, o kai būna kelionėse, kalbasi su jais skype. Kai nemato ilgiau – pasiilgsta, o šie priekaištauja, kad nebuvo visą amžinybę.
Skaistė sako buvusi sujaudinta, kai jai susirgus naujieji draugai atvažiavo aplankyti: „Atėjo su tortu, trumpai pabuvo, bet
džiaugsmas buvo abipusis.“
Menininkė bendrauja ne tik
su Valakampių socialinių paslaugų namų gyventojais, ji ruošia
parodas kartu su Neringa Selvestravičiene, subūrusia mamas, auginančias vaikus su fizine negalia, ir įkūrusia VšĮ Baltijos reabilitacijos centrą, nepamiršo ir leukemija sergančių vaikų. Tačiau
apie Joną, Justą, Juozuką ir kitus
Valakampių socialinių paslaugų
namų gyventojus galėtų pasakoti ir pasakoti. Ji nevadina jų neįgaliais, atvirkščiai – pačiais nuoširdžiausiais, veidmainystės nepažįstančiais žmonėmis.
Eglė KULVIETIENĖ
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. PIRMADIENĮ – PenktadienĮ:
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40,
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30,
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30,
8.30 – žinios, orai, sportas.
Pirmadienis, rugsėjo 2 d.

09:20 Senis. N-7. 320 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 8 N-7. 8/24 s.
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 12 s. 12:00
Beatos virtuvė (subtitruota, kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00
Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Laba
diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių
rojus. N-7. 140 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 22:30 Dviračio
žinios. 23:00 Premjera. Vokietija 86.
N-14. 1 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7.
12 s. (kart.). 00:30 Klausimėlis lt. 01:00
LRT radijo žinios. 01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo
žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Vokietija 86. N-14. 1 s.
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 140 s. (kart.).

Antradienis, rugsėjo 3 d.

09:20 Senis. N-7. 321 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 8 N-7. 8/25 s.
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 13 s. 12:00
Stilius. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas.
Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:40
Premjera. Ponių rojus. N-7. 141 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija (subtitruota). 22:30 Dviračio
žinios. 23:00 Premjera. Užverbuotas.
N-14. 1 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7.
13 s. (kart.). 00:30 Klausimėlis.lt. 01:00
LRT radijo žinios. 01:05 (Ne)emigrantai. (subtitruota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro.
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05
Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Užverbuotas. N-14. 1 s. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių
rojus. N-7. 141 s. (kart.).

Trečiadienis, rugsėjo 4 d.

09:20 Senis. N-7. 322 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 1 s.
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 14 s. 12:00
Vartotojų kontrolė (subtitruota, kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00
Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus N-7. 142 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimo spalvos. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys. (subtitruota).
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Dingę be žinios 1. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 14 s. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 3 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.). 01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. (kart.). 02:00 LRT radijo
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.).
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir
kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios.
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10
Dingę be žinios 1. (kart.). 05:00 LRT
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7.
142 s. (kart.).

Ketvirtadienis, rugsėjo 5 d.

09:20 Senis. N-7. 323 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 2 s.
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 15 s. 12:00
(Ne)emigrantai. (subtitruota, kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00
Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Laba
diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių
rojus N-7. 143 s. 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas
ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30
Daiktų istorijos. 20:25 Loterija „Keno
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos

tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Gyvenk be skolų.
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera.
Bankas. N-14. 1 s. HD. 24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė.
4 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.).
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gyvenimo spalvos. (subtitruota, kart.). 02:00
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo
žinios. 04:05 Bankas. N-14. 1 s. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 143 s. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 6 d.

09:20 Senis. N-7. 324 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7.
3 s. HD. 11:10 Komisaras Reksas. N-7.
16 s. 12:00 Gyvenimo spalvos. (subtitruota, kart.). 13:00 Ypatingas būrys. (subtitruota, kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00
Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Laba
diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių
rojus. N-7. 144 s. HD. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00
Kas ir kodėl? 18:30 Visi kalba. Pokalbių šou. 19:30 Beatos virtuvė (subtit
ruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:55 Juros
periodo parkas. N-14. 01:00 LRT radijo
žinios. 01:05 Nacionalinė ekspedicija
(subtitruota, kart.). 02:00 LRT radijo
žinios. 02:05 Visi kalba. Pokalbių šou
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05
Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Šventadienio mintys. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Beatos virtuvė (subtitruota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 144 s. (kart.).

Šeštadienis, rugsėjo 7 d.

06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Klausimėlis.lt. 07:20 Bebė ir Tina. Sutrikę ir apkerėti. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35
Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai.
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios.
Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00
Pasaulio dokumentika. Premjera. Audros katės. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Neatrasti Kolumbijos
kampeliai 1 d. Čoko. Kolumbijos laukinė pakrantė (subtitruota). 13:50 Džesika Flečer 8. N-7. 8/19, 8/20 s. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. Orai
(su vertimu į gestų kalbą). 15:45 Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00
Daiktų istorijos. 18:45 Europos futbolo
čempionato atrankos rungtynės. Lietuva – Ukraina. Tiesioginė transliacija
iš Vilniaus. 21:00 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“. 21:05 Panorama. 21:27 Sportas. Orai. 21:35 Gražiausios poetų dainos. 23:10 Premjera. Madam. N-14 (subtitruota). 00:40 Juros periodo parkas
N-14. (kart.). 02:45 Pasaulio dokumentika. Audros katės. (subtitruota, kart.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Neatrasti Kolumbijos kampeliai 1 d. Čoko. Kolumbijos laukinė pakrantė (subtitruota, kart.). 04:25 Džesika Flečer 8. N-7.
8/19, 8/20 s. (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 8 d.

06:05 Nacionalinė ekspedicija
(subtitruota, kart.). 07:00 Šventadienio mintys. Religinė programa. 07:30
Klausimėlis. 08:00 Tėčio reikalai. Programa tėvams. 08:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. Pokalbių programa.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 32 s. Princesė Malėnė. 10:00 Gustavo enciklopedija. 10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai. Ved. Robertas Petrauskas. 11:30
Mūsų gyvūnai. 12:00 Šiluvos atlaidai.
Tiesioginė transliacija. 13:50 Mis Marpl
5. N-7. 5/3 s. Čimnizo pilies paslaptis.
15:28 Loterija „Keno Loto“. 15:30 Žinios.
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 15:45 Istorijos detektyvai (subtitruota). 16:30
Gyvenk be skolų. (kart.). 17:30 Žinios.
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! Muzikinės varžytuvės. 19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. 20:25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52
Sportas. Orai. 21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 21:30 Bloga mergaitė.
5, 6 s. (su garsiniu vaizdavimu). 22:30
Premjera. Dėl visko kalta meilė. N-14.
00:20 Manhatanas. N-14. (subtitruota).
01:55 Šlagerių festivalis „Palanga 2019“.
(kart.). 03:15 Klausimėlis.lt. 03:30 Šventadienio mintys. Religinė programa.
(kart.). 04:00 Tėčio reikalai. Programa
tėvams. (kart.). 04:25 Mis Marpl 5. N-7.
5/3 s. Čimnizo pilies paslaptis (kart.).

TV3
Pirmadienis, rugsėjo 2 d.

06:10 Televitrina 3. 06:25 Keršytojų komanda 1, 2. 06:55 Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1, 101. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 114. 07:55 Ūkio šefas

(kart.) 1, 14. 08:20 Maisto kelias (kart.)
2, 10. 08:55 Meilės sūkuryje 3138. 10:00
Nuo meilės nepabėgsi 1, 19. 11:00 Nuo
meilės nepabėgsi 1, 20. 12:00 Svotai 8.
13:00 Pažadėtoji 7, 2015. 13:30 Pažadėtoji 7, 2016. 14:00 Pažadėtoji 7, 2017.
14:30 Pažadėtoji 7, 2018. 15:00 Simpsonai 24, 7. 15:30 Simpsonai 24, 8. 16:00
TV3 žinios 174. 16:25 TV3 orai 174. 16:30
TV Pagalba 14, 1. 18:30 TV3 žinios 245.
19:22 TV3 sportas 1. 19:27 TV3 orai 245.
19:30 Namas 2, 1. 20:30 Kam ta meilė?
2, 35. 21:00 TV3 vakaro žinios 139. 21:52
TV3 sportas 1. 21:57 TV3 orai 139. 22:00
Kobra 11 23, 1.

Antradienis, rugsėjo 3 d.

06:10 Televitrina 3. 06:25 Keršytojų komanda 1, 3. 06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 102. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 115. 07:55 Namas (kart.) 2, 1. 08:55 Meilės sūkuryje 3139. 10:00 Sportas: Pasaulio vyrų
krepšinio čempionato apžvalga. 10:30
Sportas: Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019. Australija – Senegalas.
12:30 Pažadėtoji 7, 2019. 13:00 Pažadėtoji 7, 2020. 13:30 Pažadėtoji 7, 2021.
14:00 Pažadėtoji 7, 2022. 14:25 Sportas: Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga.
14:30 Sportas: Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas 2019. Lietuva – Kanada.
Rungtynių pertraukoje - „Krepšinio
namai“. 16:25 Sportas: Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga. 16:30 TV Pagalba 14, 2.
18:30 TV3 žinios 246. 19:22 TV3 sportas 1. 19:27 TV3 orai 246. 19:30 Prieš
srovę 19, 1. 20:30 Kam ta meilė? 2, 36.
21:00 TV3 vakaro žinios 140. 21:52 TV3
sportas 1. 21:57 TV3 orai 140. 22:00
Juodas vanduo.

Trečiadienis, rugsėjo 4 d.

06:10 Televitrina 3. 06:25 Keršytojų komanda 1, 4. 06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 103. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 116. 07:55 Prieš
srovę (kart.) 19, 1. 08:55 Meilės sūkuryje 3140. 10:00 Nuo meilės nepabėgsi
1, 21. 11:00 Nuo meilės nepabėgsi 1,
22. 12:00 Svotai 9. 13:00 Pažadėtoji 7,
2023. 13:30 Pažadėtoji 7, 2024. 14:00
Pažadėtoji 7, 2025. 14:30 Pažadėtoji
7, 2026. 15:00 Simpsonai 24, 11. 15:30
Simpsonai 24, 12. 16:00 TV3 žinios 176.
16:25 TV3 orai 176. 16:30 TV Pagalba
14, 3. 18:30 TV3 žinios 247. 19:22 TV3
sportas 1. 19:27 TV3 orai 247. 19:30 Gero vakaro šou 6, 1. 20:30 Kam ta meilė? 2, 37. 21:00 TV3 vakaro žinios 141.
21:52 TV3 sportas 1. 21:57 TV3 orai
141. 22:00 Keleiviai. 22:25 Vikinglotto 36. 23:55 Įrodytas nekaltumas 1, 7.

Ketvirtadienis, rugsėjo 5 d.

06:10 Televitrina 3. 06:25 Keršytojų komanda 1, 5. 06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 104. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 117. 07:55 Gero vakaro šou (kart.) 6, 1. 08:55 Meilės
sūkuryje 3141. 10:00 Sportas: Pasaulio
vyrų krepšinio čempionato apžvalga. 10:25 Sportas: Krepšinio namai.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionato
apžvalga. 10:30 Sportas: Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019. Kanada – Senegalas. Rungtynių pertraukoje – „Krepšinio namai“. 12:25 Sportas:
Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga. 12:30 Pažadėtoji 7, 2027. 13:00 Pažadėtoji 7, 2028.
13:30 Pažadėtoji 7, 2029. 14:00 Pažadėtoji 7, 2030. 14:25 Sportas: Krepšinio
namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga. 14:30 Sportas: Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019.
Lietuva – Australija. Rungtynių pertraukoje – „Krepšinio namai“. 16:25
Sportas: Krepšinio namai. Pasaulio
vyrų krepšinio čempionato apžvalga. 16:30 TV Pagalba 14, 4. 18:30 TV3
žinios 248. 19:22 TV3 sportas 1. 19:27
TV3 orai 248. 19:30 Farai 13, 1. 20:30
Kam ta meilė? 2, 38. 21:00 TV3 vakaro žinios 142. 21:52 TV3 sportas 1.
21:57 TV3 orai 142. 22:00 Pavojingasis Bankokas.

Penktadienis, rugsėjo 6 d.

06:10 Televitrina 3. 06:25 Keršytojų komanda 1, 6. 06:55 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 105. 07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 118. 07:55 Farai (kart.) 13, 1. 08:55 Aš matau tave 1,
14. 10:00 Nuo meilės nepabėgsi 1, 23.
11:00 Sportas: Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatas 2019. 13:00 Pažadėtoji 7,
2031. 13:30 Pažadėtoji 7, 2032. 14:00
Pažadėtoji 7, 2033. 14:30 Pažadėtoji 7, 2034. 15:00 Sportas: Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019. 17:00
TV Pagalba 14, 5. 17:55 Namų idėja su
IKEA 2, 1. 18:30 TV3 žinios 249. 19:22
TV3 sportas 1. 19:27 TV3 orai 249.
19:30 Ledynmetis. Žemynų atsiradimas. 21:10 Kingsman. Slaptoji tarnyba. 23:50 Volstryto Vilkas.

Šeštadienis, rugsėjo 7 d.

06:15 Televitrina 3. 06:30 Elena
iš Avaloro 1, 13. 07:00 Bakuganas. Kovos planeta 1, 5. 07:30 Aladinas 1, 118.
08:00 Elena iš Avaloro 1, 14. 08:30 Virtuvės istorijos 10, 1. 09:00 Gardu Gardu

8, 1. 10:00 Būk sveikas! 2, 1. 10:30 Penkių žvaigždučių būstas 7, 1. 10:55 Sportas: Krepšinio namai. Pasaulio vyrų
krepšinio čempionato apžvalga. 11:00
Sportas: Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019. Rungtynių pertraukoje - „Krepšinio namai“. 12:55 Sportas:
Krepšinio namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga. 13:00 Karaliaus Saliamono kasyklos 101. 15:00
Sportas: Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019. 17:00 Sportas: Pasaulio
vyrų krepšinio čempionato apžvalga.
17:25 Keliauk Lietuvoje. 18:30 TV3 žinios 250. 19:17 TV3 sportas 1. 19:22
TV3 orai 250. 19:25 Eurojackpot 36.
19:30 Turtuolis vargšas 2, 1. 21:00 Marsietis. 23:55 Visi nori Nikolės.

Sekmadienis, rugsėjo 8 d.

06:15 Televitrina 3. 06:30 Elena iš Avaloro 1, 14. 07:00 Bakuganas.
Kovos planeta 1, 6. 07:30 Aladinas 1,
119. 08:00 Elena iš Avaloro 1, 15. 08:30
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 118. 09:00
La Maistas 1, 1. 10:00 Pasaulis pagal
moteris 8, 1. 10:55 Sportas: Krepšinio
namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga. 11:00 Sportas: Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Rungtynių pertraukoje - „Krepšinio namai“. 12:55 Sportas: Krepšinio
namai. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga. 13:00 Karaliaus Saliamono kasyklos 102. 15:00 Sportas:
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas 2019. 17:00 Sportas: Pasaulio vyrų krepšinio čempionato apžvalga.
17:25 Visi mes žmonės 3, 1. 18:30 TV3
žinios 251. 19:22 TV3 sportas 1. 19:27
TV3 orai 251. 19:30 X Faktorius 7, 1.
22:00 Tramdantys ugnį.

LNK
Pirmadienis, rugsėjo 2 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1036). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1037). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1038). N-7. 07:30 „Tomas
ir Džeris“ (112). 07:40 „Tomas ir Džeris“
(113). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (114). 08:00
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (164). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (165).
N-7. 09:50 „Mirtinas ginklas“ (5). N-7.
10:50 „Kandisė Renuar“ (2). N-7. 12:00
„Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (25). N-7.
13:00 „Paskolinta meilė“ (32). 14:00 „Našlaitės“ (64). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (64).
16:00 Labas vakaras, Lietuva. Aktualių
pokalbių laida. 17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“ (1). N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 NAUJAS SEZONAS KK2. N-7. Infošou. 20:00 NAUJAS SEZONAS Nuo.. Iki.. Gyvenimo būdo
žurnalas. 21:00 „NAUJAS SEZONAS Rimti reikalai 2“ (1). N-7. 21:30 Žinios. 22:20
Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė
loterija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Svetingi namai. N-14. 00:30
„Juodasis sąrašas“ (21). N-7. 01:25 Pinigų
monstras (k). N-14.

Antradienis, rugsėjo 3 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1039). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (1040). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1041). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (115). 07:40 „Tomas ir Džeris“ (116).
07:50 „Tomas ir Džeris“ (117). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (166). N-7. 08:55
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (167). N-7.
09:50 „Mirtinas ginklas“ (6). N-7. 10:50
„Kandisė Renuar“ (3). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (26). N-7. 13:00
„Paskolinta meilė“ (33). 14:00 „Našlaitės“
(65). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (65). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. Aktualių pokalbių
laida. 17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“
(2). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27
Orai. 19:30 NAUJAS SEZONAS KK2. N-7.
Infošou. 20:00 „PREMJERA Galiu rytoj“
(1). N-7. 20:30 „PREMJERA Galiu rytoj“
(2). N-7. 21:00 „NAUJAS SEZONAS Rimti reikalai 2“ (2). N-7. 21:30 Žinios. 22:20
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Išžudyti visus. N-14.
00:25 „Juodasis sąrašas“ (22). N-7. 01:20
Svetingi namai (k). N-14.

Trečiadienis, rugsėjo 4 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1042). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (1043). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1044). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (118). 07:40 „Tomas ir Džeris“ (119).
07:50 „Tomas ir Džeris“ (120). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (168). N-7. 08:55
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (169). N-7.
09:50 „Mirtinas ginklas“ (7). N-7. 10:50
„Kandisė Renuar“ (4). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (27). N-7. 13:00
„Paskolinta meilė“ (34). 14:00 „Našlaitės“
(66). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (66). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. Aktualių pokalbių
laida. 17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“
(3). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27
Orai. 19:30 NAUJAS SEZONAS KK2. N-7.
Infošou. 20:00 PREMJERA Šiandien. Po
metų. Pokyčių šou. 21:00 „NAUJAS SEZONAS Rimti reikalai 2“ (3). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VA-

KARO SEANSAS 2:22 (2:22). N-14. 00:25
„Antrininkas“ (1) (Counterpart). N-14.
01:30 Išžudyti visus (k). N-14.

Ketvirtadienis, rugsėjo 5 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1045). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1046). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1047). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (121). 07:40 „Tomas ir
Džeris“ (122). 07:50 „Tomas ir Džeris“
(123). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (170). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“ (171). N-7. 09:50 „Mirtinas
ginklas“ (8). N-7. 10:50 „Kandisė Renuar“ (5). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“ (28). N-7. 13:00 „Paskolinta
meilė“ (35). 14:00 „Našlaitės“ (67). N-7.
15:00 „Svajoklė“ (67). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“ (4). N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 NAUJAS SEZONAS KK2. N-7. Infošou. 20:00 NAUJAS SEZONAS Valanda su Rūta. 21:00
„NAUJAS SEZONAS Rimti reikalai 2“
(4). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas.
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS
Nudegęs. N-14. 00:30 „Antrininkas“
(2). N-14. 01:35 2:22 (k) (2:22). N-14.
03:10 Alchemija. VDU karta. 2013 m.
Kultūrinė publicistika. 03:40 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.

Penktadienis, rugsėjo 6 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1048). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1049). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1050). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (124). 07:40 „Tomas ir
Džeris“ (125). 07:50 „Tomas ir Džeris“
(126). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (172). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“ (173). N-7. 09:50 „Mirtinas
ginklas“ (9). N-7. 10:50 „Kandisė Renuar“ (6). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“ (29). N-7. 13:00 „Paskolinta
meilė“ (36). 14:00 „Našlaitės“ (68). N-7.
15:00 „Svajoklė“ (68). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. Aktualių pokalbių laida. 17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“
(5). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 NAUJAS SEZONAS
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS
HITAS. PREMJERA Neįmanoma misija. Atpildo diena. N-7. 23:55 PREMJERA Stebėtojai. N-14. 01:40 Baubas 3. S.

Šeštadienis, rugsėjo 7 d.

06:55 „Tomas ir Džeris“ (121) (k).
07:05 „Tomas ir Džeris“ (122) (k). 07:15
„Tomas ir Džeris“ (123) (k). 07:25 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (13).
07:40 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (14). 07:55 „“Nickelodeon“ valanda. Monstrai prieš ateivius“ (15). 08:20
„Riterių princesė Nela“ (21). 08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“ (12). 09:10 „Ogis
ir tarakonai“ (14). 09:20 „Ogis ir tarakonai“ (15). 09:30 „Ogis ir tarakonai“ (16).
09:40 KINO PUSRYČIAI Kung Fu Triušis. 11:25 Ratai. 13:55 Herbis. Lenktynių
asas. 15:55 Ir vėl tu!. N-7. 17:55 NAUJAS
SEZONAS Gyvūnų pasaulis. N-7. 18:30
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30
SUPERKINAS. PREMJERA Piktieji paukščiai.. 21:25 Didžiosios motušės namai.
Obuolys nuo obels. N-7. 23:40 Uošvio
tvirtovė. N-14. 01:35 Neįmanoma misija. Atpildo diena (k). N-7.

Sekmadienis, rugsėjo 8 d.

06:55 „Tomas ir Džeris“ (124) (k).
07:05 „Tomas ir Džeris“ (125) (k). 07:15
„Tomas ir Džeris“ (126) (k). 07:25 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“
(15). 07:40 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (16). 07:55 „“Nickelodeon“ valanda. Monstrai prieš ateivius“
(16). 08:20 „Riterių princesė Nela“ (22).
08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“ (13).
09:15 „Ogis ir tarakonai“ (17). 09:25 KINO PUSRYČIAI Burbuliai. Dežavu. 11:10
Netikšunis. 12:50 Žiedų valdovas. Žiedo brolija . N-7. 16:20 PREMJERA Sveikatos namai. N-7. Laida apie gerą savijautą. 17:20 Teleloto. TV žaidimas.
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27
Orai. 19:30 Šokio revoliucija. Projektas. 21:35 PREMJERA Šaunioji septyniukė. N-14. 00:20 Skiriamoji juosta.
N-7. 02:10 Didžiosios motušės namai.
Obuolys nuo obels (k). N-7.

BTV
Pirmadienis, rugsėjo 2 d.

06:35 „Mentalistas“ (3) (k). N-7.
07:30 „Pragaro virtuvė“ (11) (k). N-7.
08:25 „Kijevo operatyvinė grupė“ (2)
(k). N-7. 09:25 „Teisingumo agentai“
(5) (k). N-7. 10:25 „Kobra 11“ (1) (k). N-7.
11:25 „Ekstrasensų mūšis“ (7) (k). N-7.
13:50 „Pragaro virtuvė“ (12). N-7. 14:50
„Kijevo operatyvinė grupė“ (3). N-7.
15:55 „Teisingumo agentai“ (6). N-7.
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (2).
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (4). N-7 19:30
„Akloji zona“ (19). N-7. 20:30 „Kvailiai
šėlsta“ (3). N-7. 21:00 Pagrobtas gyvenimas. N-14. 23:10 Pagirios Las Vegase (k). N-14. 01:15 „Juodasis sąrašas“
(12) (k). N-7. 02:00 „Sostų karai“ (1) (k).
N-14. 02:50 „Akloji zona“ (19) (k). N-7.

Antradienis, rugsėjo 3 d.

06:20 „Mentalistas“ (4) (k). N-7
07:15 „Pragaro virtuvė“ (12) (k). N-7.
08:10 „Kijevo operatyvinė grupė“ (3)
(k). N-7. 09:10 „Teisingumo agentai“
(6) (k). N-7. 10:10 „Kobra 11“ (2) (k). N-7.
11:10 „Ekstrasensų mūšis“ (8) (k). N-7.
13:50 „Pragaro virtuvė“ (13). N-7. 14:50
„Kijevo operatyvinė grupė“ (4). N-7.
15:55 „Teisingumo agentai“ (7). N-7.
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (3).
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (5). N-7 19:30
„Akloji zona“ (20). N-7. 20:30 „Kvailiai
šėlsta“ (4). N-7. 21:00 Niekada nepasiduok 3. N-14. 23:00 Pagrobtas gyvenimas (k). N-14. 01:05 „Akloji zona“
(20) (k). N-7.

Trečiadienis, rugsėjo 4 d.

06:40 „Mentalistas“ (5) (k). N-7
07:35 „Pragaro virtuvė“ (13) (k). N-7.
08:30 „Kijevo operatyvinė grupė“ (4)
(k). N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“
(7) (k). N-7. 10:30 „Kobra 11“ (3) (k).
N-7. 11:30 „Ekstrasensų mūšis“ (7). N-7.
13:50 „Pragaro virtuvė“ (14). N-7. 14:50
„Kijevo operatyvinė grupė“ (5). N-7.
15:55 „Teisingumo agentai“ (8). N-7.
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (4).
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (6). N-7 19:30
„Akloji zona“ (21). N-7. 20:30 „Kvailiai
šėlsta“ (5). N-7. 21:00 Išlaipinimo zona.
N-14. 23:00 Niekada nepasiduok 3 (k).
N-14. 01:00 „Akloji zona“ (21) (k). N-7.

Ketvirtadienis, rugsėjo 5 d.

06:40 „Mentalistas“ (6) (k). N-7
07:35 „Pragaro virtuvė“ (14) (k). N-7.
08:30 „Kijevo operatyvinė grupė“ (5)
(k). N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“
(8) (k). N-7. 10:30 „Kobra 11“ (4) (k).
N-7. 11:30 „Ekstrasensų mūšis“ (8). N-7.
13:50 „Pragaro virtuvė“ (15). N-7. 14:50
„Kijevo operatyvinė grupė“ (6). N-7.
15:55 „Teisingumo agentai“ (9). N-7.
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (5).
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (7). N-7 19:30
„Akloji zona“ (22). N-7. 20:30 „Kvailiai
šėlsta“ (6). N-7. 21:00 Techninis nokautas. N-14. 22:50 Išlaipinimo zona (k).
N-14. 00:50 „Akloji zona“ (22) (k). N-7.

Penktadienis, rugsėjo 6 d.

06:35 „Mentalistas“ (7) (k). N-7
07:30 „Pragaro virtuvė“ (15) (k). N-7.
08:25 „Kijevo operatyvinė grupė“
(6) (k). N-7. 09:25 „Teisingumo agentai“ (9) (k). N-7. 10:25 „Kobra 11“ (5)
(k). N-7. 11:25 „Ekstrasensų mūšis“ (9).
N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (16). N-7.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (7).
N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (10).
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“
(6). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (8). N-7
19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (34).
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“
(34). N-7. 21:30 Kikboksininkas 5. Atpildas. N-14. 23:20 Techninis nokautas (k). N-14.

Šeštadienis, rugsėjo 7 d.

06:05 „Kvailiai šėlsta“ (3) (k).
N-7. 06:30 „Kvailiai šėlsta“ (4) (k). N-7.
07:00 „Kvailiai šėlsta“ (5) (k). N-7. 07:30
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“. N-7. 08:30 „Kvailiai šėlsta“ (6) (k).
N-7. 09:00 Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas. 2018 m. Sporto laida.
10:00 „Augintinių talentų šou“. 10:30
„Didžioji žydrynė“ (1). 11:50 „Ekstremalūs išbandymai“. N-7. 12:20 „Būk
ekstremalas“ (21). N-7. 12:50 „Džeimis
gamina Italijoje“ (3) 2018 m. Kulinarinė kelionių laida. 14:00 „Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (1).
N-7. 14:55 „Ekstrasensų mūšis“ (9). N-7.
17:25 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“. N-7. 18:25 „Pavojingi kaimynai“ (5). N-7. 19:30 Muzikinė kaukė. Muzikinis šou. Vedėjas Algis Ramanauskas 22:05 MANO HEROJUS
Pagrobtieji. N-14. 23:55 AŠTRUS KINAS Skambutis 3. N-14.

Sekmadienis, rugsėjo 8 d.

06:30 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas (k). 2018 m. Sporto
laida. 07:30 „Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas“ (26). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. Aktualijų laida medžiotojams. Laidos vedėjas Osvaldas Čalutka 09:00 „Varom!“ (8). N-7. 09:30
„Varom!“ (9). N-7. 2015 m. 10:00 „Augintinių talentų šou“. 10:30 „Didžioji
žydrynė“ (2). 11:45 „Ekstremalūs išbandymai“ (14). 12:15 „Būk ekstremalas“ (22). N-7. 12:45 „Džeimis gamina
Italijoje“. 13:55 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“ (2). N-7. 14:50
„Ekstrasensų mūšis“ (10). N-7. 17:25
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“. N-7. 18:25 „Pavojingi kaimynai“
(6). N-7. 19:30 „Šuo“ (23). N-7. 20:35
„Šuo“ (24). N-7. 21:40 „Juodasis sąrašas“ (13). N-7. 22:40 „Sostų karai“ (2).
N-14. 23:50 Kikboksininkas 5. Atpildas
(k). N-14. 01:25 Skambutis 3 (k). N-14.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
2019-ųjų liepą Lenkijos Prezidento kanceliarijoje pradėjo dirbti dar viena patarėja.
Ką ji patarinės? Buvusi ispanų ir anglų kalbų mokytoja ir
žurnalistė Paulina Malinovska-Kovalčyk sėdo į labai atsakingą postą. Jos nuomonė
bus ypač svarbi Prezidentui
Andžejui Dudai. Juk pastaraisiais metais šalyje buvo daug
bruzdesio neįgaliųjų bendruomenėje. Jie ir piketavo, ir streikavo, ir net buvo užėmę patalpas Lenkijos parlamente.
Matyt, Prezidento kantrybė
trūko, todėl įsteigė specialaus
patarėjo etatą. Ar Paulinai
pavyks nuraminti dėl įvairių
priežasčių protestuojančius
asmenis su negalia?
Žinios – ne iš knygų

P. Malinovska-Kovalčyk,
naujoji Prezidento A. Dudos patarėja, gerai nutuokia apie neįgaliųjų problemas, mat ir pati turi
negalią. 1984-aisiais, kai jai buvo
vos 11, dėl auglio amputavo kairę ranką. Dangus griuvo... Paulina labai mėgo suktis šokių salėje, žaisti rankinį. Ką dabar besugebės?
Visko teko iš naujo mokytis
ir aiškintis savo galimybes. Jau
turėjo du vaikus, kai išgirdo jų
draugus šaipantis iš vienarankės
mamos... Paulina pasiūlė tiems
draugams: nagi palenktyniaukime, kas greičiau užsiriš batų
raištelius – aš su viena ranka, ar
jūs su dviem. Berniokai pripažino savo negrabumą ir pasveikino
ją su pergale.
Būtent todėl Paulina svajoja
pasiekti, kad mokyklose neįgalūs
vaikai nebūtų atleidžiami nuo kūno kultūros pamokų. Jokio nuolaidžiavimo! Kiekvienas vaikas
kažką sugeba – ar plaukti, ar sėdėdamas vežimėlyje kamuolį mėtyti į krepšį, ar žaisti bočią. Svarbu,
kad mankštintųsi, siektų pergalių.

Sportas aukščiau visko

Paulina įsitikinusi, kad sportas gali labai daug duoti neįgaliesiems. Sportiški ir aktyvūs žmonės sugeba daug greičiau reabilituotis. Beje, būtent sportas padėjo jai susipažinti su Prezidentu. Pastaruosius dvejus metus ji
buvo Lenkijos paralimpinio komiteto atstovė spaudai. Turėjo
daug reikalų su prezidentūra, nes
A. Duda labai domėjosi paralimpiniu judėjimu. Negalią turintys

N

„Būsiu neįgaliųjų balsas
prezidentūroje“

Iš neįgaliųjų mokosi mylėti
gyvenimą
Reda Osteikaitė „Sekundėje“ pasakoja apie psichologės, padedančios neįgaliems vaikams, darbą.

sportininkai būdavo kviečiami į
prezidentūrą, čia apdovanojami
už pasiektas pergales. Beje, Lenkijos pirmoji ponia globoja projektą, skirtą rengti treniruotes ir
varžybas proto negalią turintiems
žmonėms.
„Mūsų sportininkai atsidėkojo Prezidentui už dėmesį – padovanojo jam šalmą, tokį patį, kokį naudoja neįgalūs slidininkai, –
pasakoja Paulina. – Mačiau, Prezidentas buvo užsidėjęs šį šalmą,
kai poilsiavo kalnuose. Beje, kai
vasarą man paskambino iš prezidentūros ir pakvietė pasikalbėti, tikrai maniau, kad kalbėsime apie neįgaliųjų sporto reikalus. Bet sulaukiau kvietimo dirbti prezidentūroje. Dar pasitariau
su šeima. Man svarbi vyro, vaikų, mano tėvelių nuomonė. Juk
buvo aišku, kad darbo krūvis padidės. Visi buvo už. Jau pajutau,
kad dirbti tenka daugiau. Dabar
ne dukra pas mane užbėga valgyti sriubytės, o aš pas ją.“

Pati sau kuria užduotis ir
siekius

Paulina juokiasi: kadangi
anksčiau tokios patarėjos nebuvo, tai pačiai tenka susigalvoti
darbus, užduotis ir siekius. Tai
tarsi ir privilegija, bet atsakomybė daug didesnė. Visi stebi ir vertina, ką gi ji parodys...
„Pastaraisiais metais žmonės
su negalia labai stipriai reiškėsi
viešuose debatuose. Jie turi labai
daug įvairių interesų ir visokiais
būdais už juos kovoja. Manau,
kad būsiu visų jų balsas prezidentūroje, – sako Paulina. – Užmezgiau ryšius su nevyriausybinėmis
organizacijomis, neįgaliųjų ben-

drijomis. Daug problemų tęsiasi
ne vienus metus. Vis nesugebame pasiekti, kad neįgalieji galėtų užsisakyti asistento paslaugas.
Daugeliui kliūva, kad ribojama,
kiek gali uždirbti išmoką gaunantis žmogus su negalia. Na, o ginekologiniai kabinetai neįrengti
taip, kad ten galėtų užsukti ir neįgalios moterys. Jaučiu, kad labai
reikėtų tokios vietos, kur galėtume susitikti su neįgaliaisiais, padiskutuoti. Aš prisimenu puikius
žmones, kurie mane palaikė amputavus ranką, neleido paskęsti depresijoje. Jie man rodė vis
naujas galimybes, vertė lipti į vis
aukštesnius kalnus, šokį iškeisti į
teatrą ir kt. Man liūdna, nes žinau, kad taip pasiseka ne visiems.“
Taip sutapo, kad P. Malinovska-Kovalčyk pradėjo dirbti prezidentūroje, kai čia svarstomi labai svarbūs nauji įstatymai ir dėl
priedų prie neįgaliųjų rentų, ir dėl
gyvenimo be kliūčių.
Tad jai tenka skubiai susipažinti su įvairiais teisės aktais,
užmegzti kontaktus su Seimo
komisijomis. Iš tikrųjų gyvenimas verda. Paulina mato didelę
šio darbo prasmę, nes prezidentūroje yra puiki terpė gimti naujiems labai svarbiems ir reikalingiems įstatymams. Čia gal nebus
tokių žavių minučių, kaip anksčiau, kai per skype pasijungdavo
prie savo klasės, rodė ir ispaniškai pasakojo, kaip veikia paralimpinių varžybų štabas... O gal
ir bus? Juk kartais teks atstovauti
Prezidentui įvairiuose renginiuose... Be to, teks bendradarbiauti ir
su pirmąja ponia.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Naujas išradimas padės vaikščioti

euralink, startuolis iš San
Francisco, į kurį Elonas
Muskas investavo 100 milijonų JAV dolerių, liepos 16 dieną
pristatė visuomenei savo anksčiau įslaptinto darbo rezultatus – „plačiajuostį“ smegenų ryšį su kompiuteriu. Mokslininkai
rengiasi implantuoti žmonėms į
smegenis įrenginį su plonais laidais, kuriuo bus galima valdyti įvairius prietaisus, o taip pat
prisijungti prie interneto.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kaip tvirtina vienas iš Neuralink tyrėjų Philip Sabes, ši technologija visų pirma pasitarnaus
paralyžiuotiems žmonėms. Tokiam požiūriui pritaria ir pats
E. Muskas. Po pristatymo vykusioje spaudos konferencijoje „Tesla“ vadovas pranešė, kad
naudodami šią technologiją, paralyžiuoti žmonės galės „spausdinti“, tai yra mintimis ekrane
rinkti po 40 žodžių per minutę.
Dabartinės veikiančios sąsajos

maksimali sparta – 10 žodžių
per minutę. Neuralink žada, kad
jų technologija suteiks neįgaliems žmonėms galimybę kalbėti, girdėti ir regėti. Ateityje, kaip
įsivaizduoja E. Muskas, naudodami tokią sąsają, žmonės galės
padidinti savo smegenų potencialą ir pasiekti tikrą „simbiozę
su dirbtiniu intelektu“. Žinoma,
jei panorės.
www.technologijos.lt ir
„Bičiulystės“ inf.

Kai studijavo pirmuose kursuose,
Jurga įsidarbino Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje. Su klausos negalią turinčiais mažaisiais psichologė dirba iki šiol, tačiau praėjusiais metais įsidarbino ir Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo
centre, kuriame mokosi proto negalios vaikai.
Jurgos specializacija – neįgalių vaikų psichologija. „Dirbant
auga noras padėti keisti požiūrį
į juos. Niekada neapsiribojau visuomenės standartais ir man nesuprantama, kad neįgalieji vis dar
už jų ribų“, – teigia pašnekovė.
Psichologė dar yra projekto, skirto neįgaliųjų integracijai į darbo
rinką, koordinatorė.
„Daugelis fizinę ar proto negalią turinčiųjų supranta, kad jie
visuomenės laikomi kitokiais,
todėl patiria daug psichologinių
problemų, išgyvena dėl žemos savivertės, vengia žmonių, bijo patyčių, atstūmimo“, – aiškina psichologė. Nepaisant įvairių sunkumų, anot Jurgos, tokie vaikai
moka džiaugtis gyvenimu ir to
nevaržomai moko kitus.
J. Kulišauskaitė pasakoja, kad
su vaikais dirbti jai nėra sunku.
Tokio bendravimo pagrindas –
nuoširdumas, atvirumas ir nesuvaidintos emocijos. „O ir meluoti jiems labai sunkiai sekasi“, – šypteli psichologė. Daug
sunkiau, anot jos, prieiti prie
vaiko, kurio emocijos užslopintos. Kiek kitokio kontakto reikia
ir su turinčiaisiais klausos negalią. „Bendraujant su klausos
negalią turinčiais vaikais būtina labiau remtis emocijomis, išraiškomis, o ne kalba“, – aiškina
psichologė.

Kaip Jurgai pavyksta prakalbinti tuos, kuriems reikia pagalbos? Psichologė atvira: šiame darbe ypač gelbsti geras humoro jausmas. Kontaktas su vaikais geriausiai kuriamas per žaidimus. Pasak
jos, svarbiausia tokiame darbe –
pasitikėjimas ir saugumo jausmas.
Juos Jurga kasdien stengiasi įskiepyti vaikams. „Kaip ir mums, saugusiesiems, taip ir vaikams sunku kalbėti apie skaudžius dalykus
ir išgyvenimus. Bet išsikalbėjus
dažniausiai palengvėja. Be to, vaikai puikiai žino, kam mokykloje
reikalingas psichologas, ir mielai
naudojasi jo paslaugomis“, – tvirtina J. Kulišauskaitė.
Jurga pirštu beda į didžiausias
problemas, su kuriomis susiduria
negalios paliestos šeimos: informacijos stoka, neišplėtota šeimos
paramos tarnybų (savigalbos grupės, psichologų, socialinių pedagogų ir kitų specialistų konsultacijos) veikla, pozityvaus visuomenės požiūrio į neįgaliuosius trūkumas. „Tai būtų vieni pagrindinių
šeimų, auginančių neįgalias atžalas, poreikiai. Deja, jie nėra patenkinami. Toks menkas socialinis
palaikymas skatina šių šeimų izoliaciją“, – teigia J. Kulišauskaitė.
Jurga atvira: neįgaliųjų atskirtis Lietuvoje vis dar didelė.
Nors šiandienos visuomenė teigia vis geriau suprantanti neįgaliųjų profesinės veiklos reikšmę,
jų integracijos svarbą, yra jiems
atviresnė ir pakantesnė, tačiau
kol kas negalią turintys žmonės
tebegyvena atskirose globos institucijose, tebesimoko specialiosiose mokyklose, tebedirba specia
lizuotose, tik jiems pritaikytose
darbo vietose. Jurgos nuomone,
taip neturėtų būti.

Garsus treneris paskelbė apie
klastingą ligą
Portale krepsinis.net rašoma, kad gerai žinomas krepšinio treneris viešai paskelbė apie užklupusią išsėtinę sklerozę.
Pirėjo „Olympiacos“ komandos
vyriausiasis treneris Davidas Blattas išplatino jautrų laišką, kuriame atvirai pasakoja apie jam diag
nozuotą ligą ir kovą su ja. Amerikietis jau praėjusiame sezone susidūrė su sveikatos problemomis, o
keliskart net negalėjo ateiti į spaudos konferenciją, kadangi tiesiog
nepajėgė užlipti laiptais. Paaiškėjo, kad strategui diagnozuota pirminė išsėtine sklerozė.
„Kai pajutau stiprų skausmą
nugaroje, supratau, kad man nutiko kažkas rimto. Išgirdęs diag
nozę buvau šokiruotas, bet nusprendžiau nepasiduoti ir kovoti
toliau. Viskas, ko dabar noriu –
prisitaikyti prie savo problemų,
kad jos kuo mažiau turėtų įtakos

Ieško draugo

mano normaliam gyvenimui“, –
teigė 60-metis treneris. „Po kalbų
perėjau prie darbų – buvo sudarytas planas ir aš kasdien sunkiai
dirbau. Turiu išlikti iškėlęs galvą.
Suradau žmonių, kurie man padeda. Tiesiog nieko nedaryti ir savęs
gailėtis nėra išeitis. Aš esu treneris ir mano darbas yra mokyti bei
įkvėpti kitus žmones. Mano fizinė
negalia neturi įtakos mano mentalitetui ir galėjimui daryti minėtus
dalykus. Man pasisekė, kad turiu
puikius daktarus, trenerius ir fizioterapeutus. Mano situacija nėra
puiki, bet daugelis turi ir didesnių
problemų“, – rašė D. Blattas, kuris lieka prie „Olympiacos“ vairo.
Šioje komandoje kitą sezoną žais
Mindaugas Kuzminskas.

Dar vis tikiu rasti nuoširdų, paprastą, taktišką panašaus likimo ir amžiaus gyvenimo draugą. Man 42 m., turiu negalią. Nuotykių ieškotojai, netrukdykite.
Tel. Nr. 8 646 54813
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Prie kūrybos
šaltinio

okiausi Joniškio 2-oje vidurinėje mokykloje. Mokytoją Petrą Grėbliauską prisimenu ne tik kaip pirmą savo
mokytoją, bet ir kaip kaimyną.
Grėbliauskai gyveno K. Požėlos (dabar Upytės) gatvėje tiesiai priešais mūsų namą. Į jų kiemą dažnai rinkdavosi gatvės vaikai, ypač vyresni, nes mokytojas buvo įtaisęs stalo tenisą. Mes,
mažiukai, stengėmės būti šalia.
Grėbliauskai turėjo ir karvę, jų ganykla buvo toje pusėje, kur ir mūsų. Labai įsiminė,
kaip aukštas mokytojas dideliais
žingsniais spėriai tą karvę vesdavo namo.
Jų didokas sklypas prie namo buvo paverstas gražiu, visokių įdomių augalų pilnu sodu.
Tik vėliau paskaičiau, kad mokytojas buvo sodininkystės specialistas. Ir klasėje mus, mažuliukus, jis supažindino su sodininkyste. Pamenu, kaip vaišino
obuoliais, o paskui surinkom jų
sėkleles. Vėliau, tinkamu metu,
paties mokytojo sklype paruošėm žemę, tas sėkleles pasėjom
ir vis eidavom žiūrėti, kaip dygsta ir auga. Jau paaugusias obe-
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Mokytojai
lėles mokė skiepyti. Paskui vėl
žiūrėjome, kaip prigyja skiepai,
o dar vėliau dalį tinkamų obelaičių persodinome į mokyk
los sodą.
Vienas mokytojas mėgdavo
mus ten vestis ir viską rodyti.
Jis organizavo klasei daug ekskursijų į įdomias miesto vietas,
į gamtą. Pamenu, ėjome prie Sidabros, į mišką, į latvių „baznicoje“ tuomet veikusį malūną ir
kitur. Mūsų klasėje mokėsi toks
H. Ribikauskas, tad mokytojas
sutarė aplankyti jo tėvo puodžių
dirbtuvę – buvo labai įdomu stebėti, kaip gimsta puodai, lėkštės
ir visokiausi kiti molio dirbiniai.
Vykome ir į Žagarę, ten mokytojas aprodė miestelį, gražias apylinkes. Nuvedė net į jau Latvijai
priklausančią parduotuvę, pirko
joje saldainių, dalijo juos mums,
liepė vežti namiškiams lauktuvių ir sakyti, kad jie iš užsienio.
Ir dabar menu aukštą mokytojo figūrą, žingsniuojančią priekyje, o mes, tarsi maži žąsiukai,
klusniai išsirikiavę po du, sekame jam iš paskos... Jis visada ramiai, bet užtikrintai valdė klasę, gebėjo savo vertybėmis sudominti ir nuraminti mus.

O žiemomis kelių aplinkinių
gatvių vaikus mokytojas pradžiugindavo kita pramoga – už
jo sodybos esančiose vandens
užlietose ir ledu pasidengusiose pievose įrengdavo mūsuose
„kalvaratu“ vadinamą įtaisą. Juo
būdavo galima rogutėmis labai
greitai skrieti ratu. Kokie trys
vaikai sukdavo ilgo horizontaliai įtaisyto rąsto trumpesnį galą ratu, o prie ilgojo rąsto galo
pririštos rogės smagiai nešė kelis vaikus. Rogutes atsiveždavo
patys „klientai“, o „kalvaratas“
būdavo atviras visiems. Matytumėt, kiek vaikų ten visada prisirinkdavo! O mokytojas ramiai
tvarkydavosi namuose. Gal kiti
vaikai ir nežinodavo, iš kur tas
„kalvaratas“ atsirado...
Jo žmona Bronislava irgi buvo puiki pradinių klasių mokytoja. Ji mokė seserį Marytę ir
brolį Virgį, tad ją pamenu tik
kaip darbščią sodininkę, paprastą, visada maloniu žvilgsniu ir giliu, širdingu balsu kaimyniškai besikreipiančią: „Labas, Sauliuk, ar nenori šviežio
pienelio, Sauliuk?“
Saulius LYNIKAS
Druskininkai

Gyvenimas – tai galimybė

otina Teresė yra pasakiusi:
„Gyvenimas ‒ tai galimybė, pasinaudok ja.“ Šios eilutės
mus skatina susimąstyti apie tai,
kaip mokame pasinaudoti mums
skirta laiko atkarpėle.
Kad gyvenime jaustumėmės
geriau, pirmiausia turėtume atsakyti į klausimą, kas trukdo taip
jaustis. Ar ne nuolatinis ieškojimas kaltų, gailėjimasis, kad anksčiau gyvenome geriau? Nuoskaudos yra baisios tol, kol jų nesprendžiame, nesidalijame su kitais.
Kai dalijamės savo problemomis,
kitaip jas ir matyti pradedame.
Viskas tarytum sumažėja, kai išsakai savo skausmą, nerimą. Per
pasidalytą kančią ir džiaugsmą
išmokstame suprasti ir atjausti.
Sunkiausia ir sudėtingiausia,
kai ant visų pykstame. Iš pykčio
nieko nesukursi.
Labai svarbu pažinti save
patį, suprasti, kada esi neteisus,
kad pats esi ir ne vertingiausias,
ir ne tobuliausias. Tas suvokimas padeda mokytis tolerancijos, kuri kaip laužo šiluma traukia prie mūsų žmones.
Kartais tenka išgirsti: „Niekas neįdomu.“ Tai pirmas senat
vės požymis. Susidomėjimas
gyvenimu gali trukti ir iki gilios senatvės, netgi ją atitolinti. O domėtis ir mokytis yra ką.

Juk visą gyvenimą mokomės
būti žmonėmis.
Turime pamėginti išsaugoti
bent kažką stabilaus. Taip išlaikysime emocinę pusiausvyrą. Gal
tai bus muzika, literatūra, rankdarbiai, susitikimai su draugais.
Galėtume dažniau pasidžiaugti ir padėkoti už tai, ką
turime, Likimui, Dievui, kitam
žmogui. Jeigu dažniau sakytume vienas kitam gerus žodžius
ir dėkotume, nesijaustume to-

kie skurdžiai, nors likimas yra
pateikęs nemažai išbandymų.
Kad ir kokį gyvenimą būtume gavę ‒ su išbandymais, nelaimėmis ir atradimais ‒ norėdami jį keisti, kad bent kiek pasijustume geriau, turime prisiminti, kad svarbiausia keisti požiūrį. Anot vieno filosofo, „nereikia ieškoti naujų žemių, reikia
ieškoti naujų akių“.
Janina Ožalinskaitė
Radviliškis

Konkursas

Sveikiname rugpjūčio mėnesį
gimtadienius šventusius
Vilkaviškio r. neįgaliųjų draugijos
pirmininkę Janiną Žekienę,
Rokiškio r. neįgaliųjų draugijos
pirmininką Algį Veikšį,
Ukmergės r. neįgaliųjų draugijos
pirmininkę Zitą Kviklienę,
Šalčininkų r. neįgaliųjų draugijos
pirmininkę Danutą Zagrodniają,
Šiaulių m. neįgaliųjų draugijos pirmininkę
Rolandą Petronienę.

Mes gyvename iš to, ką gauname, bet tikrąjį gyvenimą
kuriame iš to, ką duodame. (Vinstonas Čerčilis)
Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

***
Šią karštą vasarą,
Kai (jei) išgyvensim,
Tikėkim,
Mintys nenuvys.
Ruduo ateis
Laukais dulkėtais
Ir derlių
Klėties sienoj užrašys.
Po jo – žiema,
Duokdie snieguota,
Su nosį žnybiančiu
Šalčiu.
Ir vėl pavasaris...
Balose varlėms
Pakelės puota
Sušvis
Gaiviuoju žalumu.
Ap-skri-ti-mas.
Jame mes sukamės
Visi ratu.
Kol esam,
Būkim dar.
Tū-tū!

Panevėžio r.

Būk tiltas tarp dangaus ir
žemės –
(man niekas jo nepastatys),
o laukianti gale stotis
bejėgišku vangumu žemina...
Gili, be kelio, praraja
nepereinama jau, deja...

Drasko širdį kraujuota žaizda...
Daug kam ji – paslaptis vieša.
Tik vargu sužinosit kada
(nesuprasite niekada),
kad negyja votis ta
juoda –
neatlyginta sielai grąža.

Trasos aš vienas nenutiesiu, –
nėra nei noro, nei jėgų.
Kol kas šioj pusėje lieku
ir nebeieškau kompromisų.
Netolimoje ateity
tą darbą padarys kiti...

Dieve mielas, kaip aš kenčiu...
Per vėlai supratau... Ir, deja,
neišreikšt to raštu, nei žodžiu,
nei graudžiu
(juolab atlaidžiu)
ir degu šaltoje ugnyje.

Laikinas dienų medus

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies
remia projektą „Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)
įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos keliu“,
„Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Zinaida Dilytė JURĖNIENĖ

Padėtis be išeities

Dar krūtinės manos kairėje
triūsia dienos širdies koryje,
dūzgia tarsi bitelės žieduos,
tol gyvensiu, kol medų man duos.

Vilijos Jocienės nuotr., Telšiai

Juk žinai –
Gudrybė melaginga.
Jau barjeras
Kartumynas
Šliūkšteli vėliau
Plačia srove.
Sumanyto
Žavesio
Teorija
Nepasiteisina.
Juodas grūdas
Nesudygęs
Pasilieka
Širdyje.
-- -- -- -Kam gi
Melavai,
Beje?

***

Pesimistinis diptikas

Svečias.

***

O kai šaltis užvers jų laktas,
aišku, tapsiu visai aš ne tas,
nes, netekęs nektaro saldaus,
kraujas optimizmu nepietaus.
Virs jo venos šaltu ledu,
jau nejusiu jo tvinksnių lėtų,
bet bitelės darbuosis kitiems,
ryžto niekas iš jų neatims – – –

Ir lede karštame šąlu.
Mane baudžia likimo ranka
iš visų kraštų bei galų,
bet paguoda iš visko menka.
Pataisyt nieko nebegaliu,
tiktai laiko užsimiršime
vegetuoju pasauly šiame,
nepajėgdamas rasti kelių...
Kaip gyvent, kurgi eiti žeme?
––––––––––––––––
Nesulaukdamas laiko grąžos,
jausmas smaugia kasdien
negražus
ir visur su savim jį nešuos...
Albinas DEGUTIS
Vilnius

