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Šokių maratonas – džiaugsmas būti kartu

Nuotaikingas koncertas 
Neįgaliųjų laukiamas rengi-

nys Mažeikių kultūros centro 
pramogų salėje prasidėjo nuotai-
kingu koncertu ir svečių sveiki-
nimais. Šventės dalyvius links-
mino Mažeikių choreografijos 
mokyklos vaikų ir jaunimo liau-
diškų šokių studija „Kauškutis“, 
VšĮ Panevėžio ir Utenos regio-
nų aklųjų centro pagyvenusių-
jų liaudiškų šokių grupė „Kana-
pėlė“, nuotaikingus kūrinius at-
liko Mažeikių rajono neįgaliųjų 
cent ro kolektyvai – kapela „Nu 
lekam“, šokių kolektyvas „Ne-
nuoramos“ ir ansamblis „Skam-
besys“. Jie parengė Žemaitijos 
metams skirtą programą. Šventės 
dalyvių pasveikinti atėjo Mažei-

Integracijos keliu

Mažeikiuose ir vėl tradiciš-
kai neįgaliuosius ir jų bičiu-
lius į bendrą būrį sutelkė šo-
kių maratonas. Jau 11 kartą 
susibūrė neįgalieji iš įvairių 
rajonų pabūti kartu, sma-
giai praleisti laiką, išbandyti 
savo ištvermę šokių aikštelė-
je. Šis maratonas – taip pat 
ir konkursas, kadangi kas-
met renkamos geriausių šo-
kėjų poros. 

kių rajono savivaldybės mero pa-
vaduotoja Lina Rimkienė, savi-
valdybės tarybos Sveikatos prie-
žiūros ir socialinių reikalų komi-
teto pirmininkė Milda Šukienė, 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėja Jolanta Kekytė, iš Vilniaus 
atvyko Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos atstovės Lina Arlauskienė ir 
Evelina Kelmelienė, na, o savi-

valdybės meras Vidmantas Ma-
cevičius šį kartą maratono daly-
viams įsteigė specialų prizą. Pa-
sak E. Kelmelienės, neįgaliųjų 
šokių maratonas – unikalus ren-
ginys ir jis galėtų apimti visą šalį. 

Ruošiasi visus metus
Neįgaliųjų šokių marato-

ną organizavo Mažeikių rajono 

neįgaliųjų centras, vienijantis 4 
organizacijas – Neįgaliųjų drau-
giją, Kurčiųjų draugiją, Lietuvos 

aklųjų ir silpnaregių sąjungos fi-
lialą bei Cerebrinio paralyžiaus 
asociaciją. Centro direktorė 
Aud ronė Šimkuvienė sako, kad 
į maratoną kviečiami visų nega-
lių žmonės – renginyje dalyvau-
ja ne tik sunkiau judantys, bet ir 
klausos, regos ar intelekto sutri-
kimų turintieji. A. Šimkuvienės 
įsitikinimu, norint integruotis į 
visuomenę, svarbu išmokti bū-
ti visiems kartu ir sutarti tarpu-
savyje. Tiesa, norėtųsi, kad ma-
ratone dalyvautų daugiau neįga-
liųjų vežimėliais judančių žmo-
nių, tačiau nemažai iš jų dirba, 
kitus užklupo virusas. 

Pasak Mažeikių rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininko 
Edvardo Najulio, kad marato-
nas žmonių mėgstamas, abe-
joti netenka – kai kurie šokėjai 
jau pasibaigus vienam renginiui 
domisi, kaip užsiregistruoti ki-
tiems metams. Yra neįgaliųjų, 
kurie nepraleido nė vieno mara-
tono. E. Najulis prisimena, kad 
anksčiau šis renginys vykda-
vo iki išnaktų, dabar nuspręsta  

Degančios širdies simbolis
Lietuvos asociacijos „Gyvas-

tis“ iniciatyva pagerbti donorus, 
jų artimuosius ir transplantacijas 
atliekančius medikus tapo gražia 
padėkos jiems tradicija. Ją papil-

do dar viena iniciatyva – spalio 
12-ąją, Pasaulinę organų dono-
rystės dieną, šalies miestuose ir 
miesteliuose sužimba iš žvaku-

čių sudėliotas širdies simbolis. 
„Šiemet 18-oje miestų žvakutes 
donorams uždegė žmonės, gyve-
nantys persodintos širdies, inks-

tų, kepenų ar plaučių dėka, jų 
šeimos nariai, pritariantys orga-
nų donorystei savanoriai, moks-
leiviai, studentai, bendruomenių 

nariai, – sako „Gyvasties“ pre-
zidentė Aušra Degutytė. – Vil-
niuje liepsnojo 1675 žvakelės 
kiekvienam organų donorui at-
minti. Tiek jų buvo nuo pirmos 
inksto transplantacijos, atliktos 
Lietuvoje.“

Antrą kartą prie „Gyvasties“ 
iniciatyvos uždegti žvakeles or-
ganų donorams pagerbti prisi-
jungė ir Prienų rajono savival-
dybė. Akciją koordinavusi Edita 
Jakimavičiūtė sako, kad centri-
nėje miesto aikštėje iš žvakučių 
sudėliota širdelė traukė žmonių 
dėmesį – per pietų pertrauką prie 
jos rinkosi įvairių įstaigų dar-
buotojai, mokiniai, atėjo būrys 
darželinukų su savo auklėtojo-
mis. Į akciją įsitraukusios Prienų 
rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos centro atstovės kvietė 
užpildyti Donoro kortelę. „Vien 
tuo metu, kai pati buvau aikštėje, 
kortelę užpildė keturi žmonės, – 
sako E. Jakimavičiūtė. – Pernai 

Tolerancijos link

Lietuvos asociacija „Gyvas-
tis“ jau 10 kartą sukvietė 
donorų artimuosius, medi-
kus, slaugytojus, pacientus 
ir organų donorystės sklei-
dėjus, kad pasakytų jiems 
nuoširdų „ačiū“, padėkotų 
visiems, kurie priėmė sunkų 
sprendimą paaukoti artimo 
žmogaus organus, kurie atli-
ko sudėtingas transplantaci-
jos operacijas, paskui slaugė, 
palaikė morališkai. Ir tiems, 
kurie nepailsdami skleidžia 
donorystės idėją, ragina apie 
tai kalbėtis. 

Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė (dešinėje) padėką įteikė kepenų donore anūkei tapusiai 
Giedrei (viduryje). Jai dėkinga ir mergaitės mama Eglė (kairėje).

Mažeikių kultūros centro pramogų salėje visą dieną šoko įvairių negalių turintys žmonės.

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)
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�� Aldona Petkienė pasidalijo 
gražios šventės įspūdžiais. 

Ne vieną kartą buvome pa-
kviesti į gražią poezijos šventę 
Jurbarke. Šiais metais Šilutės r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Laima Micienė, sulaukusi gra-
žiausio metų laiko, kada medžių 
lapai nusidažo gelsvai ir raudo-
nai, o šermukšniai apsipila rau-
donomis uogų kekėmis, pakvie-
tė jurbarkiečius, artimiausius 
draugus tauragiškius ir skuo-
diškius į linksmą, nuotaikingą 
popietę. Į gražią sodybą Usėnų 
kaimo pakraštyje susirinko apie 
115 poeziją ir dainą mėgstan-
čių dalyvių. Juk pats didžiausias 
džiaugsmas pabūti su seniai ma-
tytais draugais, pabendrauti, pa-
sidalyti savo mintimis. Kadangi 
ši popietė skirta poezijai, L. Mi-
cienė ją pradėjo eilėmis.

Po gražių sveikinimo žodžių 
popietę tęsė šilutiškė Sigita Jan-
kauskienė. Ji pristatė savo eilė-
raščių knygelę, paskaitė naujai 
sukurtų eilėraščių. Po jos eiles 
skaitė Lilija Žąsytienė, Euge-
nija Kėviševa. Šilutiškius kei-
tė Jurbarko poetės, o kad būtų 
įdomiau, į tarpus stojo du Tau-
ragės r. neįgaliųjų draugijos an-
sambliai „Svaja“ ir „Vakarėja“, 
na o skuodiškiai pristatė teat-
ralizuotą vaidinimą žemaičių 
tarme. 

Šilutės r. neįgaliųjų draugijos 
kapela „Šilo aidai“, vadovauja-
ma Antano Kmitos, savo muzi-
kos ritmais kvietė pašokti. Hu-
moro grupė „Botagėlis“ parodė 

Poezijos ir dainų popietė 
„Šermukšnių šėlsmas“

nuotaikingą vaizdelį „Miestie-
tė marti“. 

Šventėje pasveikinti ir šven-
tusieji gimtadienius: šilutiškis Al-
fonsas Rinkus, Jurbarko r. neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Vida 
Pieniutienė, Skuodo r. neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Ramin-
ta Zabitienė. Užimtumo būre-
lio „Mėta“ narės negalėjo ramiai 
pasėdėti, paklausyti eilių ir dai-
nų, nes joms buvo duota užduo-
tis lauke ant laužo išvirti 100 litrų 
kopūstienės ir visus pamaitinti. 

Po nuotaikingos programos 
ir karštų kopūstų visi vaišinosi 
gardžia duonos gira, kurią pa-

gamino Daiva ir Vaidas Austy-
nai, Danutės Žydanienės iškep-
tu skaniu obuolių pyragu ir visų 
suneštais gardumynais. 

L. Micienė dėkojo sodybos 
šeimininkams Remigijui bei 
Česlovui ir visiems, prisidėju-
siems prie šio gražaus renginio. 

Popietė užbaigta žodžiais: 
„Geri draugai – geriausias tur-
tas, branginkime vieni kitus, 
mylėkime ir saugokime gyveni-
mą, džiaukimės juo ir bendrau-
kime dar daug metų.“

Šventės dalyviai plojimais 
dėkojo pirmininkei linkėdami 
gražių naujų sumanymų.

Šilutės neįgalieji pakvietė bičiulius į poezijos šventę.

Šilutė: 

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Vilkaviškio rajono neįgalių-
jų draugijos narė Loreta Anisi-
mavičiūtė parašė apie dvasin-
gą kelionę. 

Saulėtą rudens rytą Vilka-
viškio rajono neįgaliųjų draugi-
jos nariai vyko į kunigo V. Ru-
dzinsko pastangomis įkurtą Pil-
nų namų bendruomenę, esančią 
Varėnos rajone, Panaros kaime. 
Važiuojant autobusu renginių ir 
kelionių organizatorė N. Drin-
kienė skaitė kunigo V. Rudzins-
ko mintis: guodžiančias, tei-
kiančias vilties sunkiomis gy-
venimo akimirkomis. Kalbėjo-
me rožinį. 

Aplankėme Dievo Gailes-
tingumo koplytėlę, džiaugėmės 
nuostabiai rudeniškai pasipuo-
šusia gamta, gražiai sutvarkyta 

Sielos atgaiva
aplinka, įspūdingomis skulptū-
romis. Pravėrus koplytėlės duris 
iš aukštai žvelgė Dievo akis, iš 
šventų paveikslų – Dievo sūnaus 
Jėzaus ir Švč. Mergelės Marijos 
atvaizdai. Prie Dievo Gailestin-
gumo paveikslo, nutapyto pagal 
šv. sesers Faustinos Kovalskos 
regėjimus, sukalbėjome Gai-
lestingumo vainikėlį. Prie Švč. 
Mergelės Marijos visų Karalie-
nės paveikslo meldžiausi, dėko-
jau už sveikatą, džiaugsmą, stip-
rybę. Dalyvavome šv. mišiose ir 
vidinio išgydymo pamaldose. 
Kunigas įdomiai papasakojo apie 
šv. sesers Faustinos gyvenimą.

Pajutau sielos ramybę, mei-
lę tarp nuoširdžių ir dvasingų 
žmonių. Atvažiavau čia pirmą 
kartą, bet tikrai ne paskutinį.

Vilkaviškiečiai aplankė Pilnų namų bendruomenę.

Vilkaviškis: 

�� Ona Trečiokienė laiške „Bi-
čiulystei“ pasakoja apie įspūdingą 
kelionę į Alytų. 

Mes, Kalvarijos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos Sangrūdos 
seniūnijos nariai, išsikėlėme tiks-
lą susipažinti su regionų sostinė-
mis. Žemaitijos sostinę Telšius 
jau aplankėme, dabar nuspren-
dėme nuvažiuoti į Dzūkijos sos-
tinę Alytų. Beveik visi, išgirdę, 
kur važiuosime, klausė: „O ką jūs 
ten matysite?“ „Dzievuliau, cik 
jau, cik jau, – pasakytų dzūkas, 
išgirdęs tokį klausimą. – Ar jūs 
galvojat, kad mes cik grybų ir uo-
gų kraštas? Ir tų pacų atvažiuo-
jat pas mus rinkti. Cik jau, cik 
jau!“ Ir mes iš anksto galime pa-
sakyti, kad Alytus mus sužavėjo 
puikiu gamtovaizdžiu, o taip pat 
dzūkų meile savo sostinei. Mies-
tas ir jo apylinkės tvarkomos su 
racionalia išmone, nebijant nau-
jovių ir nepaminant savo istori-
nės praeities. Kelionę pradėjome 
Alytaus kraštotyros muziejuje. 
Čia pamatėme Alytaus dabartį 
ir pajutome šio miesto praeities 
dvasią, nes per karą Alytaus cen-
tras buvo visiškai subombarduo-
tas. Pasivaikščioję improvizuo-
tomis prieškario gatvėmis, gido 
Giedriaus lydimi, išėjome pės-
čiomis pasivaikščioti po Alytų. 
Pirmiausia apžiūrėjome miesto 
kapinaites, kuriose ilsisi 114 sa-
vanorių, tarp jų – Antanas Juo-
zapavičius, pirmasis karininkas, 
1919 metais žuvęs kovose už lais-

vę. O štai ir Rotušės aikštė, ku-
rioje kadaise šurmuliavo turgus. 
Šiandienos rotušė primena Kau-
no Prisikėlimo bažnyčią, reikėtų 
tik baltai nudažyti. Pačiame Aly-
taus centre – rožynais garsėjantis 
miesto sodas, čia auga trys vardi-
niai ąžuolai: 1930 m. Preziden-
to Antano Smetonos pasodin-
tas, 1933 m. jaunųjų miškinin-
kų Baltijos šalių vienybei skirtas 
ir 1939 m. dainininko Kipro Pe-
trausko garbei pasodintas. Koks 
Lietuvos miestas dar turi tokius 
tris prasmingus ąžuolus? 

Giedriaus vedini pasiekėme 
Laisvės angelo paminklą. Jis tu-
ri savo istoriją. Tai trečioji skulp-
tūros versija. Svarbiausia – Lais-
vės angelas skirtas žuvusiems už 

Lietuvos nepriklausomybę. Tai 
ne vienintelis paminklas, skir-
tas kovotojams už Lietuvos lais-
vę. Didžiulį įspūdį paliko me-
morialas ,,Nurimęs varpas“, skir-
tas tautos rezistencinės kovos ir 
kovotojų atminimui. Nuostabus 
kūrinys. Štai ko reikia praeities 
atminčiai – ramybės. Sako, kad 
Kėdainiai atsisakė šio memoria-
lo, o kėdainiškiai, pamatę jį Aly-
tuje, labai apgailestavo. 

Stebėjomės ir grožėjomės 
šalia vaikų poeto Anzelmo Ma-
tučio memorialinio muziejaus 
augančiame pušyne žaismingai 
pabirusiomis medinėmis skulp-
tūromis, kurios sukurtos re-
miantis poeto kūryba. Tai kas 
antri metai vykstančio tarptau-
tinio medžio drožėjų simpoziu-
mo dalyvių darbai. Poeto kūry-
bos dvasia prasmingai įsikūnija 
šiuose darbuose. Ar galima la-
biau pagerbti poetą?

Kelionės pabaigoje visi už-
lipome ant Baltosios rožės tilto. 
Tai aukščiausias Lietuvoje pės-
čiųjų ir dviračių tiltas, turintis 
savo sudėtingą istoriją. Stovint 
ant tilto, atsiveria nuostabi le-
gendomis apipinto Alytaus pi-
liakalnio panorama.

,,Tai kų dar pasakysit, pesi-
mistai? Nėr ko pas mus žiūrėt? 
Cik jau, cik jau!“ – paklaustų 
dzūkas. O mes sakome: ,,Ačiū, 
Alytau, ačiū, Dzūkija. Mes dar 
pas jus sugrįšime.“

Alytus pėsčiomisKalvarija:

Šiandienos Alytaus rotušė primena 
Kauno Prisikėlimo bažnyčią.

�� Lietuvos neįgaliųjų ir pensinin-
kų bendrijos taryba laiške „Bičiu-
lystei“ informuoja apie telšiškius ir 
kaimynus subūrusį renginį. 

Lietuvos neįgaliųjų ir pensi-
ninkų bendrija paminėjo 7 me-
tų veiklos gimtadienį. Pirmiau-
sia susirinkome į Telšių Antano 
Paduviečio katedrą pasimelsti už 
bendrijos narius, iškeliavusius į 
amžino poilsio vietą, tai pat sun-
kiai sergančius ligonius. Mišias 
laikė kunigas kanauninkas An-
driejus Sabaliauskas. Po mišių 
susirinkome Žemaitės dramos 
teatro salėje. Renginio dalyvius 
sveikino Seimo nario Valenti-
no Bukausko atstovė, Telšių ra-
jono mero pavaduotojas Kazys 
Lesčiauskas įteikė mero Kęstu-
čio Gusarovo padėkas kapelų ir 
ansamblių vadovams. 

Sveikinimo žodį tarė bendri-
jos prezidentas Antanas Griga-
lis, kunigas kanauninkas A. Sa-
baliauskas, Socialinės paramos 
ir rūpybos skyriaus vyr. specia-

listė Reda Raginskienė, Tel-
šių aklųjų ir silpnaregių draugi-
jos pirmininkė Dženeta Pocie-
nė. Renginį vedė Virginija La-
pinskienė. 

Į šventę atvyko Klaipėdos 
miesto neįgaliųjų draugijos ko-
lektyvas „Pagairė“, Šiaulių mies-
to neįgaliųjų draugijos atstovai 
su ansambliu „Verbena“, Šiaulių 
Parkinsono draugijos ansamblis 
„Gaida, Šiaulių judesio ir šokių 
terapijos studija „Tango“. Šventės 
dalyviams koncertavo Telšių ra-
jono neįgaliųjų draugijos mišrus 
vokalinis ansamblis „Žemaitija“, 
Telšių Parkinsono ligos draugijos 
ansamblis „Jaunystės aidai“, Že-
maitijos psichikos negalią turin-
čių žmonių klubo „Telšių atjau-
ta“ mišrus vokalinis ansamblis 
„Atgaiva“, Lietuvos neįgaliųjų 
ir pensininkų bendrijos kapelos 
„Dar pabūkim“ ir „Mes kitokie“. 
Po koncerto kvietėme visus da-
lyvius renginio į kolonų salę pa-
bendrauti ir pasidalyti įspūdžiais. 

Paminėtas draugijos 
gimtadienis 

Telšiai:

Paminėti Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrijos gimtadienį susirinko bū-
rys telšiškių ir bičiulių iš aplinkinių rajonų.
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nerizikuoti žmonių sveikata – 
šokama 4 valandas su 15 minu-
čių pertraukėlėmis. Beje, ir šį 
kartą budėjo greitosios pagal-
bos ekipažas – vis tik neįgalių-
jų renginys. Tiesa, didelių bėdų 
nebuvo – vienam kraujospūdis 
pakilo, kitas koją nikstelėjo. Vi-
sos poros šoko iki renginio pa-
baigos. Ir atrodė, kad net nesu-
lėtėjo šokio tempas. O marato-
ne dalyvavusios poros visą lai-
ką jautė palaikymą – tiek šalia 
šokių aikštelės, tiek joje į mu-
zikos ritmą judėjo visas būrys 
žiūrovų. 

E. Najulis apgailestavo, kad 
visoje Lietuvoje nepavyko rasti 
neįgaliojo vežimėliais profesio-
naliai šokančių žmonių. Per-
nai maratone svečiavosi šokė-
ja Marina Kulikova iš Kalinin-
grado. Šiemet ji žadėjo šventė-
je dalyvauti kartu su sūnumi, 
tačiau nespėjo parengti naujos 
programos. 

Savivaldybė remia 
kultūrines veiklas 

„Šis renginys neįvyktų, jei 
ne savivaldybės parama. Mažei-
kiuose nelengva gyventi žmo-
nėms neįgaliųjų vežimėliuose, 
bet džiaugiuosi, kad savivaldybė 
skiria daug lėšų būstų pritaiky-
mui. Labai dažnai neįgaliojo na-
mai pritaikomi tais pačiais me-
tais, kai jis kreipiasi. Galiu drą-
siai teigti, kad Mažeikių rajono 
savivaldybė, politikai pirmiau-
sia yra žmonės, kurie supranta 
neįgaliuosius“, – sakė A. Šim-
kuvienė. 

Pasak mero pavaduotojos 
L. Rimkienės, savivaldybė noriai 
remia ir tokius renginius. Tai, 
kad jie žmonėms labai reikalingi, 
matyti iš pakilios dalyvių nuo-
taikos, nuoširdaus įsitraukimo, 
vienas kito palaikymo. Tokiuose 
renginiuose patirtą emociją neį-
galieji prisimena ilgai. Juk nega-
lią turintiems žmonėms trūksta 
progos pabūti kartu, pabendrau-
ti, patirti gerų įspūdžių. 

Socialinės paramos skyriaus 
vedėja J. Kekytė neslėpė, kad 
pastaruoju metu savivaldybė pa-
tiria nemažai iššūkių socialinė-
je srityje – tenka ieškoti būdų, 
kaip spręsti deinstitucionaliza-
cijos problemas, įdiegti naujas 
paslaugas. Trūksta ir darbuo-
tojų, ir lėšų. Nemažai paslau-
gų imasi teikti nevyriausybinės 
organizacijos. Mažeikių rajono 
savivaldybėje įsikūrė vieni pir-
mųjų grupinio gyvenimo namų 
šalyje. Be jau įprastų socialinės 
reabilitacijos paslaugų, diegia-
mos ir naujos – teikiama asme-
ninio asistento pagalba, steigia-
mos socialinės dirbtuvės. Pasak 
J. Kekytės, asmeninio asistento 
paslauga žmonės labai džiaugia-
si – dažnai jie yra nepatenkinti, 
kai namuose apsilankantis so-
cialinis darbuotojas neturi lai-
ko pabendrauti, pasivaikščioti. 
Asmeninis asistentas patenkina 
šiuos poreikius. Tiesa, sociokul-
tūrinis gyvenimas taip pat labai 
svarbus. 

Išdalyta daug prizų
Maratono dalyviai skirstomi 

į 3 kategorijas: abu vežimėliuo-
se; vienas vaikštantis, kitas ve-
žimėlyje ir abu vaikštantys. Tarp 

šokėjų visą laiką sukiojosi ir pa-
stangas šokių aikštelėje vertino 
komisija, kuriai pirmininkavo 
mero pavaduotoja L. Rimkienė. 

Pirmoje kategorijoje nuga-
lėtojais paskelbti konkurencijos 
neturėję Danius Burba ir Dalia 
Puškaitė. Antrojoje kategorijoje 
dalyvavo 2 poros: Svajūnas Tu-
rauskas ir Angelija Dapšienė bei 
Danutė Bobyleva ir Algirdas Ste-
ponkus. Pirmoji pora, komisijos 
nuomone, šoko šiek tiek nuotai-
kingiau, jiems ir buvo skirta pir-
moji vieta. Tarp vaikštančių neį-
galiųjų geriausiais šokėjais pripa-
žinti svečiai iš Panevėžio Milda 
Pinigienė ir Anicetas Stankūnas. 
Antroji vieta atiteko Vaido Maza-
vecko ir Virginijos Kriaučiūnai-
tės bei Jono Kurvinskio ir An-
dželikos Kybartaitės porai. Tre-
čiąja vieta pasidalijo Mindaugas 
Pikūnas ir Ingrida Girinkaitė, 
Simonas Giedra ir Daima Ada-
mavičiūtė, Tomas Jastrižimskis 
ir Ala Tichomirova. Visi jie bu-
vo apdovanoti Mažeikių rajono 
neįgaliųjų centro prizais. Pir-
mą kartą vienai maratono daly-
vių porai įteiktas specialus savi-
valdybės mero prizas. Jis atiteko 
Viktorijai Raštutienei ir Jurgitai 
Petrutienei, kurios maratone da-
lyvavo nepaisant to, kad negirdi 
muzikos. 

Kitais metais vėl norės grįžti 
D. Puškaitė į neįgaliojo veži-

mėlį atsisėdo prieš 6 metus, kai 
netikėtai užklupo nugaros sme-
genų insultas, kuris atėmė ko-
jas. Kurį laiką moteris nesikėlė 
iš lovos. Tik po ilgų reabilitaci-
jos procedūrų pavyko šiek tiek 
atsistatyti. Šokti moteriai labai 

patinka – tai labai gera proga 
pajudėti, linksmai praleisti lai-
ką. O tai, kad ir sėdint neįga-
liojo vežimėlyje galima šokti, – 
joks stebuklas. Tik reikia norėti.

Taip pat neįgaliojo vežimėliu 
judantis S. Turauskas maratone 
dalyvauja jau daug metų, tad ir 
šiemet nedvejodamas į jį užsire-
gistravo. Vyras noriai dalyvau-
ja sporto renginiuose, tačiau ne-
praleidžia progos ir pašokti – sė-
dint neįgaliojo vežimėlyje gyve-
nimas tikrai nesustoja. 

Antrą vietą tarp vaikštan-
čiųjų užėmusiai mažeikiškių 
V. Mazavecko ir V. Kriaučiūnai-
tės porai energijos galėtų pavy-
dėti visi. „Jau daug tų maratonų 
atlaikiau“, – sako Vaidas. Virgi-
nija taip pat ne kartą dalyvavo 
šiame renginyje. Abu yra tapę 
prizininkais, o Vaido pora pernai 
buvo pripažinta geriausia. Vyras 
sako, kad šokti jam labai patin-
ka. Nors per veidą bėgo prakai-
tas, jis sakė po 4 valandų šokio 
nė kiek nepavargęs. Vaidas lanko 
Mažeikių rajono neįgaliųjų cen-
trą, ten šiek tiek pasportuoja, o 
labiausiai jam patinka rusiška ir 
80-ųjų metų muzika. Virgini-
jos taip pat visur pilna. Ji gyve-
na grupinio gyvenimo namuose 
„Vilties erdvė“, lanko specialią-
sias dirbtuves, mėgsta ir vaidin-
ti, ir šokti, ir mugėse dalyvauti. 

Na, o pirmą vietą laimėję 
panevėžiečiai neslėpė džiuge-
sio – nors Mažeikiuose apsilan-
kė pirmą kartą, nustebo, kokia 
čia puiki atmosfera ir neabejo-
ja, kad kitais metais ir vėl no-
rės sugrįžti.

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės ir Edvardo Najulio nuotr. 

Šokių maratonas – 
džiaugsmas būti kartu

Plungės kultūros centre vy-
ko antras regioninis „Vilties 

paukštės“ turas. Jame dalyvavo 
9 neįgaliųjų draugijų kolekty-
vai: Palangos neįgaliųjų draugi-
jos „Atgaiva“, Rietavo „Vilties 
balsai“, Telšių „Žemaitija“, Tau-
ragės „Svaja“, Mažeikių „Skam-
besys“, Šiaulių rajono „Viltis“, 
Plungės „Sugrįžki, jaunyste“ ir 
„Unoravi“ iš Telšių neįgaliųjų ir 
pensininkų draugijos. 

Renginio dalyvius sveikino ir 
savivaldybės dovanas perdavė me-
ro pavaduotoja Asta Beierle Eigir-
dienė ir mero patarėjas Žyd rūnas 
Purauskis. Koncertavo Plungės 
kultūros centro jaunimo vokali-
nė grupė „Hello“. 

Plungės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Eugenija 
Kurmienė tokį renginį organiza-
vo pirmą kartą. Ji džiaugėsi, kad 
viskas praėjo sklandžiai, žiūrovai 
nuoširdžiai palaikė dainuojan-
čiuosius. „Žmonės stengiasi, ruo-
šiasi „Vilties paukštei“, nori pasi-
rodyti. Ne visiems pavyksta lai-
mėti, bet svarbu gera nuotaika“, – 
dalijosi mintimis E. Kurmienė.

Antrame regioniniame ture 
geriausiu pripažintas Šiaulių ra-
jono neįgaliųjų draugijos Meš-

kuičių padalinio moterų vokali-
nis ansamblis „Viltis“, vadovau-
jamas Rasos Zelbienės. 

Komisijai vadovavusi Plun-
gės Mykolo Oginskio meno mo-
kyklos direktorė Rita Urniežie-
nė pasidžiaugė, kad vyksta tokie 
konkursai, kad žmonės gali re-
alizuoti save. Kai kurie dalykai 
išties nustebino – pavyzdžiui, 
žmogus trimitu grojo viena ran-
ka. Komisijos pirmininkė gyrė 
visų ansamblių aprangą, aukš-
tą scenos kultūrą. Na, o ren-
kant geriausius vis dėlto nugalė-
jo muzikiniai dalykai. „Vilties“ 
ansamblis iš kitų išsiskyrė savo 
muzikalumu – maloniai nutei-
kė jų subtilus akompanimentas, 
tikslus intonavimas, tribalsišku-
mas ir apgalvota programa, kuri 
labiausiai palietė širdį. 

Vis dėlto, pasak R. Urniežie-
nės, tokie renginiai turėtų būti 
labiau orientuoti į bendrystę – 
negalią turintiems žmonėms 
svarbu ne tik konkuruoti, bet 
bendrauti bei bendradarbiauti. 

Ansamblis „Viltis“ pasiro-
dys Anykščiuose vyksiančiame 
baigiamajame „Vilties paukš-
tės“ koncerte. 

„Bičiulystės“ inf.
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Antrajame „Vilties paukštės“ ture geriausiu pripažintas Šiaulių rajono neįga-
liųjų draugijos Meškuičių padalinio ansamblis „Viltis“.

„Vilties paukštė“ 
aplankė Plungę 

„Vilties paukštės“ koncerto akimirkos.

Svajūno Turausko ir Angelijos Dapšienės pora išrinkta geriausia kategorijoje 
vienas vaikštantis, kitas vežimėlyje.

Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius šiemet įsteigė 
specialų prizą.
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Daktaras
Aiskauda

Mažas pajamas gaunantys 
žmonės kompensuojamuo-
sius vaistus bei jiems reikia-
mas medicinos pagalbos prie-
mones (MPP) gaus nemoka-
mai, neprimokėdami nė cen-
to. Tokioms finansinę naštą 
mažinančioms Sveikatos ap-
saugos ministerijos pareng-
toms pataisoms pritarė Sei-
mas. Jos įsigalios 2020 m. 
sausio 1-ąją.

Sveikatos apsaugos minist ro 
Aurelijaus Verygos teigimu, tai – 
istorinis žingsnis, siekiant Lietu-
vos žmonių gerovės ir socialinio 
teisingumo, nes mažas pajamas 
gaunantiems žmonėms svariai 
mažinama finansinė našta.

„Socialiai neteisinga, kad tie 
žmonės, kuriems pagalbos reikia 
labiausiai, turi mažesnes galimy-
bes ją gauti. Dabar situacija kei-
sis iš esmės, nes galėsime užtik-
rinti, kad ir iš taip mažų pajamų 
kiekvieną mėnesį besiverčiantys 
senjorai, negalią turintys žmo-
nės galės leisti, pavyzdžiui, gar-
desnį maisto kąsnį, užuot skyrę 
kiekvieną suskaičiuotą eurą būti-
niems vaistams ar kitoms medici-
nos pagalbos priemonėms įsigy-
ti. Dėkoju visiems, kurie suprato 
ir palaikė idėją, leisiančią labiau-
siai pažeidžiamiems žmonėms 
gyventi oriau“, – sako sveikatos 
apsaugos ministras A. Veryga.

Seimo Sveikatos reikalų ko-
miteto pirmininkė Asta Kubilie-
nė tvirtina, kad ši naujovė turėtų 
bent šiek tiek palengvinti ir taip 
nelengvą kasdienybę mažas pa-
jamas gaunantiems žmonėms bei 
už tai dėkoja frakcijos kolegoms ir 
koalicijos partneriams, kurie bu-
vo registravę panašius siūlymus.

Numatyta, kad priemokų už 
vaistus ir MPP neliks tiems žmo-
nėms, kurie yra sulaukę pensinio 
amžiaus arba turi negalią ir jų už 
praeitą mėnesį gautos pajamos 
yra mažesnės nei 95 proc. mini-
malių vartojimo poreikių dydžio. 
Pensijų ir kitų draudžiamųjų pa-
jamų dydis bus vertinamas  pagal 
praėjusių metų minimalių varto-
jimo poreikių dydį.

Tokį modelį, kuris jau taiko-
mas socialinės gerovės valstybė-
se, Lietuvai pasiūlė Tarptautinė 
ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacija.

Šiuo metu Lietuvoje gyvena 
apie 165 tūkstančiai mažas paja-
mas gaunančių žmonių. 2017 m. 
duomenimis, didžiausias skurdo 
lygis buvo senjorų bei neįgalių-
jų grupėse. Šioms grupėms pri-
klausantiems žmonėms dažniau 
nei kitiems prireikia medicini-
nės pagalbos.

SAM ir „Bičiulystės“ inf. 

Sunkiausiai 
besiverčiantiems 

senjorams ir 
neįgaliesiems – 

didesnė pagalba
Gydymas augalais nėra žmo-

gaus atradimas. Negaluo-
jantys žvėrys ir paukščiai, veda-
mi savisaugos instinkto, ieškojo 
ir tebeieško gamtinėje aplinkoje 
sau reikalingų augalų šis feno-
menas iki šiol domina ir šiuo-
laikinius medicinos bei veteri-
narijos mokslininkus). Dauge-
liu atvejų tokios paieškos gyvū-
nams būna sėkmingos; sukly-
dus neretai už tai tenka užmo-
kėti gyvybe. Kartais klaidingai 
galvojama, kad gydomųjų au-
galų ieško tik žolėdžiai žvėrys 
ir gyvuliai. 

Liūtai – mėsėdžiai, bet 
neatsisako ir žalumynų
Liūtų gyvenimą stebėję 

mokslininkai tvirtina, kad šie 
mėsėdžiai, pasisotinę žvėrie-
na, niekada neužmiršta dar pa-
kramsnoti žalumynų, padedan-
čių išvengti vidurių užkietėjimo. 

Kitas pavyzdys: „gyvybės 
šaknies“, t.y. šlamagraižės leu-
zėjos, gydomąsias savybes pir-
mieji pastebėjo medžiotojai: pa-
vargę medžiojami elniai godžiai 
ėsdavo šio augalo stiebus ir šak-
nis, o po to lengvai pabėgdavo 
į kalnus. 

Mokslininkai nustatė, kad 
šlamagraižė leuzėja pasižymi 
puikiomis stimuliuojančiomis 
ir tonizuojančiomis savybėmis. 
Panašiai atsitiko ir su eleutero-
koku. Buvo pastebėta, kad stir-
nos ir kai kurie kiti žvėrys kaž-
kodėl noriai ėda kietus eleute-
rokoko krūmo lapus. Ištyrus au-
galo cheminę sudėtį, paaiškėjo, 
kad šios medžiagos tonizuoja.

Medžioklės pradžioje 
vyravo augalinis maistas

Senajame akmens amžiuje 
(paleolite) žmogus medžioklei 
naudojo netobulus medinius ir 
akmeninius ginklus. Todėl sun-
kiai sekėsi medžioklė ir gerokai 
dažniau tekdavo tenkintis auga-
liniu maistu. Žmogus tuo metu 
gyvūniniuose maisto produk-
tuose dar nebuvo aptikęs gydo-
mųjų savybių, – augalai jam ir 
toliau buvo pagrindinė gydymo 
priemonė.

Tiktai daug vėliau, akmens 
amžiaus viduryje (mezolite), kai 
jau buvo plačiai paplitę lankas ir 
strėlės, medžioklė pasidarė tokia 
efektyvi, jog gyvūniniai pro-
duktai kartu su augaliniais ta-
po kasdieniniu žmogaus mais-
tu. Tada žmogus jau galėjo ste-
bėti, kaip veikia jo organizmą 
gyvūninės kilmės produktai ir 
nustatyti kai kurių iš jų gydo-
mąsias savybes.

Neolite buvo gaminami 
vaistažolių nuovirai

Dar vėliau, naujojo akmens 
amžiaus epochos paskutinia-
jame periode (neolite), pradėjo 
vystytis gyvulininkystė ir žem-
dirbystė. Žmogus, ilgai stebė-
damas susirgusius gyvulius bei 
įvairių augalų poveikį jiems, pa-
stebėjo, nuo kokių augalų jie pa-
sveiksta. Taip buvo atrasti nauji 
gydomieji augalai.

Vystydamas žemdirbystę, 
žmogus išmoko gydymui nau-

doti ne tik laukinius, bet ir kul-
tūrinius augalus. Atsiradus mo-
liniams indams, žmogus ga-
lėjo ne tik vartoti virtą karštą 
maistą, bet ir gaminti vaistin-
gųjų augalų nuovirus, užpilus 
ir juos laikyti. Archeologai ne-
retai randa ir vaistiniams auga-
lams smulkinti bei virti skirtų 
molinių indų.

Pastaba: per dešimtis ir šim-
tus milijonų metų, kai formavo-
si ir evoliucionavo žmogaus or-
ganizmas, protėviai maitinosi ir 
gydėsi išskirtinai šviežiais lauki-
niais augalais ir tik vėliau – ap-
dorotais termiškai.

Vaistiniai augalai aprašyti 
prieš 5000 metų

Pirmieji užrašai (beje, pir-
mąjį tikrą raštą apie 3250 m. 
prieš Kristų išrado šumerai) apie 
vaistinius augalus rasti valstybė-
je, kuri vadinosi Šumeras (da-
bartinio Irako teritorija). Istori-
kai turi duomenų, kad gydymas 
vaistiniais augalais Šumere at-
sirado prieš maždaug 8000 me-
tų ir iki atsirandant raštui buvo 
perduodamas žodžiu iš kartos 
į kartą. Iš šių rašytinių šaltinių 
matyti, kad tuo metu buvo gy-
doma iš kai kurių augalų (ypač 
gluosnio, kriaušės, slyvos, fig-
medžio, pušies, balteglės) dalių 
(ypač stiebų, šakų ir šaknų) pa-
gamintais milteliais, antpilais, 
pavilgais ir kompresais (vaisti-
nių medžiagų tirpikliai – van-
duo, vynas ir alus). Kartais į to-
kias vaistų formas dar būdavo 
įmaišoma gyvūninės ir mine-
ralinės kilmės miltelių. 

Šumerų patirtis gydant li-
gonius gyvavo ilgus šimtme-
čius, tačiau XI a. prieš Kristų 
savo pozicijas teko užleisti ba-
biloniečiams. Jie žmonėms gy-
dyti pradėjo naudoti net kelių 
šimtų pavadinimų augalų pre-
paratus. Ypač populiarūs buvo 
vaistai iš įvairių augalų pum-
purų, linų sėmenys, saldyme-
džio šak nys, durnaropė, drignė. 
Dauguma babiloniečių gydomų-
jų preparatų, pagamintų iš auga-
linės žaliavos, turėjo paklausą ir 
kitose šalyse.

Ir dar. Babiloniečiai pirmieji 
suprato (vėliau jų patirtį perėmė 
asirai), kad saulės šviesa kenkia 
džiovinamiems vaistiniams au-
galams, todėl juos džiovindavo 
pavėsyje (ši taisyklė nepaseno 
ir iki šiol). Beje, asirų sostinė-
je Asirin Ninevijoje VII a. prieš 
Kristų buvo įkurtas vaistinių au-
galų sodas. 

Egipto medicina
Babiloniečių ir asiriečių ži-

nias, susijusias su gydymu vais-
tiniais augalais, perėmė ir papil-
dė egiptiečiai. Pažymėtina, kad 
gydymui Egipte buvo naudojami 
ne vien laukiniai, bet ir kultivuo-
jami vaistiniai bei maistiniai au-
galai. Pavyzdžiui, ricinmedis, iš 
kurio gaunama ricina, buvo au-
ginamas prieš 4 600 metų. Egip-
tiečių žyniai, laikydami visų ligų 
priežastimi maisto pertek lių žar-
nyne, rekomenduodavo kiekvie-
no mėnesio trečią dieną profilak-
tiškai vartoti riciną kaip vidurius 
laisvinamąją priemonę.

Senovės Egipte buvo labai 
populiarūs tokie vaistiniai au-
galai: akacija, medėjantis alavi-
jas (alijošius), anyžinė ožiažolė, 
drignė, linų sėmenys, lotosas, 
jūrsvogūnis, pipirmėtė, plačia-
lapis gyslotis, gluosnis, kadagys. 

Pastaba: be to, egiptiečiai gy-
dėsi ir iš kitų šalių atgabentais 
vaistiniais augalais; tam tikslui 
būdavo organizuojamos specia-
lios ekspedicijos; pavyzdžiui, 
yra žinoma, kad per vieną tokią 
ekspediciją 1 500 m. prieš Kris-
tų buvo pasiųsti net 5 dideli lai-
vai į Puntą (dabartinis Somalis).

Hipokratas naudojo per 200 
vaistinių augalų

Senovės egiptiečių gydy-
mą vaistiniais augalais dėme-
singai studijavo senovės Grai-
kijos gydytojai, ypač Hipokra-
tas (460–377 m. prieš Kristų). 
Hipokratas yra laikomas vienu 
iš žymiausių senovės Graikijos 
medicinos pradininkų. Tarp kit-
ko, jo plunksnai priklauso žiny-
nas, kuriame aprašyti 236 vais-
tiniai augalai, kurie buvo nau-
dojami to meto medicinoje. Be-
je, pats Hipokratas ne tik aprašė 
tiek daug augalų, bet ir naudojo 
juos savo praktikoje. Šiuolaiki-

niai tyrinėtojai nurodo, kad „me-
dicinos tėvas“ (taip iki šiol titu-
luojamas Hipokratas) rekomen-
duodavo vartoti neperdirbtą au-
galinę žaliavą ir manė, jog vie-
nodai veikia visos augalo dalys.

Gydytojo profesiją 
paveldėjo iš tėvo

Apie patį Hipokratą duome-
nų turima palyginti nedaug. Yra 
žinoma, kad jis kilęs iš gydyto-
jo šeimos, kurioje, pagal to me-
to paprotį, gydytojo profesija tu-
rėjo būti paveldima iš tėvo. Jau-
nystėje Hipokratas daug keliavo 
po svečias šalis, lankėsi ir šiauri-
nėje Juodosios jūros dalyje, kur 
tuo metu gyveno skitai. Istori-
kai tvirtina, kad skitų medicinos 
žinios ir gydymo metodai turė-
jo Hipokratui nemažos įtakos.

Komentaras
Jau pačiose ankstyviausio-

se žmonijos vystymosi stadi-
jose augalai buvo vartojami ne 
tik maistui, bet ir ligoms gydyti. 
Pirmykštis žmogus, malšinda-
mas troškulį ir užsiimdamas pir-
mine darbine veikla, pastebėjo 
skirtingas augalų savybes: vieni 
augalai stabdo kraujavimą, kiti 
padeda užmigti, treti – nuodin-
gi. Galingas savisaugos instink-
tas, o po to ir empiriniai įgū-
džiai padėjo žmogui surasti rei-
kalingus gydomuosius ir mais-
tinius augalus gerokai anksčiau 
nei atsirado raštas ir supratimas 
apie medžiagų cheminę sudė-
tį bei tarpusavio sąveiką. Taigi 
Žemėje pirmasis nediplomuotas 
gydytojas buvo žolininkas, da-
bar tokie (jau diplomuoti) gydy-
tojai vadinami fitoterapeutais. 

Lietuvoje pirmosios rašyti-
nės žinios apie vaistinių auga-
lų vartojimą aprašytos B. Bret-
kūno 1591 m. išleistoje „Posti-
lėje“. Vėliau apie vaistinius au-
galus nemažai rašė B. Jundzilas, 
J. Pab rėža, J. Strumyla, S. Dau-
kantas, L. Ivinskis ir kt. Jie su-
rinko ir aprašė pagrindinius Lie-
tuvos vaistinius augalus, suda-
rė jų herbariumą, mokė žmo-
nes gydytis vaistiniais augalais. 

1883 m. N. Taraseiskis Šven-
čionyse įsteigė vaistinių augalų 
supirkimo punktą, kuris vėliau 
tapo vaistinių augalų fabriku.

K. Grybauskas 1924 m. Kau-
no botanikos sode įkūrė atskirą 
vaistinių augalų skyrių.

Paaiškinimas: herbariumas – 
džiovintų augalų rinkinys (ko-
lekcija).

Pastabos: 
1) žemėje auga apie 12 tūkst., 

Lietuvoje – apie 800 vaistinių 
augalų rūšių, iš kurių 20 auga 
tik miškuose;

2) iš 50 tūkst. pasaulyje su-
kurtų ir vartojamų vaistinių 
preparatų 15 tūkst. pagaminti 
iš vaistinių augalų.

Romualdas OGINSKAS

Gydymas vaistiniais augalais 
nėra žmogaus atradimas

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt
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per tokią akciją savo valią, užpil-
dydamas Donoro kortelę, išreiš-
kė rajono meras Alvydas Vaice-
kauskas. Gera žinoti, kad žinia 
apie tai, kaip galime padėti vie-
ni kitiems, sklinda vis plačiau.“

Reikia atvirai kalbėtis
Edita neslepia – jos šeimai 

ši tema labai jautri. Prieš šeše-
rius metus netikėtai insultą pa-
tyrė tėtis. Tris paras Kauno kli-
nikose praleidusiam ir iš komos 
taip ir nepabudusiam vyrui bu-
vo konstatuota klinikinė mir-
tis. „Kai vidurnaktį sulaukėme 
Kauno medikų skambučio, lai-
ko apsispręsti buvo likę labai ne-
daug“, – prisimena ji. 

Tokiais atvejais dauguma ar-
timųjų vis dar tikisi stebuklo: o 
gal aparatai klysta, gal rodme-
nys kompiuterių ekranuose pa-
sikeitė tik trumpam, gal viskas 
dar grįš į savo vietas... Dažną 
suklaidina aparatų dirbtinai pa-
laikomos gyvybės ženklai, todėl 
net 28 proc. mirusiojo, kuriam 
nustatyta smegenų žūtis, artimų-
jų nesutinka paaukoti jo organų 
transplantacijos laukiantiems ant 
gyvybės ir mirties slenksčio at-
sidūrusiems žmonėms. „Viena 
iš tokio sunkaus apsisprendimo 
priežasčių – šeimos nariai neži-
no, ką apie tai galvojo jų artima-
sis, – sako A. Degutytė. – Todėl 
visomis asociacijos rengiamomis 
akcijomis siekiame atkreipti vi-
suomenės dėmesį į organų do-
norystės problemą bei paskatin-
ti su artimaisiais diskutuoti apie 
galimybę arba atsisakymą po 
mirties tapti donorais, kad išti-
kus nelaimei, būtų žinoma lais-
va asmens valia.“

E. Jakimavičiūtė prisimena: 
po didelio visuomenės dėmesio 
sulaukusio atvejo, kai mirė Ire-
na Matijošaitienė, nuolat karto-
jusi, kad „Jeigu ir miręs gali pa-
dėti žmogui, tai padėk“, ir jos or-
ganai buvo paaukoti transplan-
tacijos laukiantiems žmonėms, 
jos tėtis nuoširdžiai pritarė šiam 
veiksmui. 

Prasmingas apsisprendimas
„Jeigu gali pagelbėti, reikia 

gelbėti“, – šie jo ištarti žodžiai 
padėjo apsispręsti ir žmonai Ire-
nai, tą naktį davusiai sutikimą 
paimti vyro organus.

„Tėtį išlydėjome lapkričio 
pradžioje, o per tarpušventį, tarp 
Kalėdų ir Naujųjų metų, kaip tik 

per mamos gimtadienį, gavome 
padėką iš Transplantacijos biu-
ro. Be kita ko, sužinojome, kad 
dviem žmonėms persodinti tė-
čio inkstai, o ragenos dar laukia 
recipientų“, – pasakoja Edita ir 
priduria, kad ši žinia apramino 
mamą – jos apsisprendimas tu-
ri prasmę. 

Vis dėlto prireikė penkerių 
metų, kol ji pagaliau pernai pa-
siryžo atvykti į padėkos renginį 
artimųjų organus paaukojusiems 
žmonėms. Vidinių abejonių sa-
vyje užgniaužti taip ir neįsten-
gusi moteris jomis pasidalijo su 
renginio dalyviais. Tuomet pa-
dėkos renginio vedėjas paprašė 
atsistoti su jiems paaukotais do-
norų organais gyvenančius ar 
transplantacijos belaukiančius 
žmones. Iš savo vietų pakilo di-
desnė pusė renginio dalyvių. Pa-
sak Editos, šis vaizdas tapo esmi-
niu momentu, padėjusiu mamai 
suvokti, kad prieš penkerius me-
tus ji pasielgė teisingai. 

Pasidalinti gyvenimai 
Šiemetiniame jubiliejiniame 

padėkos renginyje dalyvavusi 
Aldona sūnaus neteko vasaros 
pradžioje, per Jonines. Ji prisimi-
nė, kas jai sunkią valandą padėjo 
žengti lemtingą žingsnį: „Apka-
binu savo mirštantį sūnų ir ver-
kiu, kad sūnus miršta, bet žinau, 
kad kita mama verkia laukdama 
savo vaikui organo transplanta-
cijos. Tai man padėjo apsispręs-
ti.“ Prieš 7 metus vyro netekusi 
Gitana taip pat vylėsi, kad suti-
kusi paaukoti jo organus, suteikė 
gyvenimą keliems sunkiai ser-
gantiems žmonėms. 

Šiuo metu Lietuvoje gyve-
na apie tūkstantį transplantaciją 
patyrusių žmonių, o kokio nors 
organo persodinimo operacijos 
laukia apie 400 asmenų, tarp 
jų – 15 vaikų. 

Jubiliejiniame renginyje bu-
vo padėkota ir gyviesiems dono-

rams – žmonėms, kurie, atidavę 
inkstą ar dalį kepenų, savo arti-
miesiems padovanojo antrą gy-
venimą. Nė vienas iš jų šio sa-
vo poelgio nesureikšmino – juk 
jeigu pasidalinęs savo gyvenimu 
su artimiausiu žmogumi gali jį 
išgelbėti, kitokio sprendimo net 
neturėtų būti.

8 mėnesių sūneliui atidavu-
si dalį savo kepenų ir taip padė-
jusi jam išgyventi mama Bože-
na, kepenų donore anūkei tapusi 
močiutė Giedrė didvyrėmis sa-
vęs nelaiko. Tiesiog taip reikėjo. 
Augantys, kiekvieną dieną džiu-
ginantys vaikai – geriausias tei-
singo poelgio įrodymas.

Ne mažiau jautrūs pasakoji-
mai ir apie artimiesiems dovano-
tus inkstus. Tikriausiai daugelis 
prisimena jaudinančią Ugnės Ša-
kūnienės, buvusios „Gyvasties“ 
asociacijos prezidentės, istori-
ją – jai grįžti į gyvenimą padėjo 
abu tėvai: iš pradžių savo inkstą 
padovanojo tėtis, jam nustojus 
funkcionuoti – mama. Neseniai 
Ugnė išgyveno jau trečią inksto 
persodinimo operaciją. 

Prieš 12 metų susirgusią 
Svet laną visomis išgalėmis pa-
laikė jos vyras Sergejus. Nuo 
pat pradžių pažadėjęs ją saugo-
ti, prireikus transplantacijos nė 
kiek neabejodamas ryžosi ati-
duoti savo inkstą. Taip pat prieš 
10 metų pasielgė ir Vidmantas, 
išgelbėjęs žmonos Ritos gyvybę. 

Pirmą kartą šventiniame 
renginyje už pasiaukojantį dar-
bą pagerbtos ir slaugytojos, ku-
rios būna šalia dializuojamų pa-
cientų bei prižiūri juos po trans-
plantacijų. 

Gražiu padėkos akcentu ju-
biliejinio renginio dalyviams ta-
po operos solisto Rafailo Karpio 
ir pianisto Dariaus Mažinto bei 
šokėjos Gintarės Malinauskaitės 
pasirodymas.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Asociacijos „Gyvastis“ archyvo nuotr.

Už dovanotą gyvenimą –  
padėka donorų artimiesiems, 

gydytojams, slaugytojams

„Gyvasties“ asociacijos akcijoje antrą kartą dalyvavo ir Prienų rajono savi-
valdybė.

Prisimindama, kaip apsisprendė 
paaukoti sūnaus Edgaro organus, 
Aldona iki šiol nesulaiko ašarų.

Jubiliejinio renginio dalyviai stovėdami pagerbė donorus ir jų artimuosius.

(atkelta iš 1 psl.)

Nuo 2020 m. sausio 1 d. tė-
vams (įtėviams), globėjams ar 
rūpintojams, ne mažiau kaip 15 
metų slaugiusiems namuose ne-
įgaliuosius, kuriems nustatytas 
specialusis nuolatinės slaugos 
ar nuolatinės priežiūros (pagal-
bos) poreikis, ir motinoms, išau-
ginusioms ne mažiau kaip pen-
kis vaikus (vaikų mirties atve-
ju – auginusioms ne trumpiau 
kaip aštuonerius metus), suka-
kus senatvės pensijos amžių, bus 
mokama 1,5 šalpos pensijų ba-
zės dydžio šalpos senatvės pen-
sija. Šiuo metu jie gauna 1 šal-
pos pensijų bazės dydžio šalpos 
senatvės pensiją, t.y. 132 eurus. 

Vyriausybė siūlo 2020 m. 
šalpos pensijų bazę didinti iki 
140 eurų. Jei Seimas šiam siū-
lymui pritars, šalpos pensijos di-
dės visiems jų gavėjams, o arti-
muosius slaugę asmenys ir dau-
giavaikės motinos (apie 1000 
gavėjų) gaus 210 eurų dydžio 
pensijas. Šalpos pensijų įstaty-

mo pakeitimą inicijavo Seimo 
narės Rima Baškienė ir Riman-
tė Šalaševičiūtė. 

Šios Seimo narės siūlė arti-
muosius slaugiusiems asmenims 
ir daugiavaikėms motinoms mo-
kėti 2 šalpos pensijų bazių dydžio 
šalpos senatvės pensiją, tam pa-
pildomai reikėtų apie 3,8 milijo-
nų eurų per metus. Tačiau Sei-
mas, įvertinęs šiandienines vals-
tybės finansines galimybes, apsi-
sprendė šį dydį sumažinti iki 1,5 
šalpos pensijų bazės. Visgi atei-
tyje, atsižvelgiant į valstybės fi-
nansus, planuojama šį dydį per-
žiūrėti ir padidinti iki 2.

Šalpos neįgalumo pensiją 
gaunantiems artimuosius slau-
giusiems asmenims ir daugiavai-
kėms motinoms, kurioms yra nu-
statytas 0–40 proc. darbingumas, 
sukakus senatvės pensijos amžių, 
be atskiro jų prašymo, bus moka-
ma 1,5 šalpos pensijų bazės dy-
džio šalpos senatvės pensija.  

LRS ir „Bičiulystės“ inf. 

Aktualijos

Didės šalpos senatvės pensijos 
Seimas priėmė Šalpos pensijų įstatymo pakeitimą (įstatymo pro-
jekto Nr. XIIIP-3390), kuriam įsigaliojus, didės šalpos senatvės 
pensijos tiems senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, 
kurie dėl objektyvių priežasčių negalėjo dirbti ir įgyti minima-
laus (15 metų) stažo socialinio draudimo senatvės pensijai gauti.

Daugiau kaip 100 tarpmies-
tinių autobusų, kursuojančių 
Lietuvoje reguliariais marš-
rutais, per pastaruosius me-
tus yra pritaikyti važiuoti 
negalią turintiems žmonėms 
bei vežtis dviračius. Panau-
dodamos Europos regioninės 
plėtros fondo investicijas, da-
lį savo autobusų tokiems po-
reikiams pritaikė bendrovės 
„Kautra“ ir „Tolimojo kelei-
vinio transporto kompanija“ 
(TOKS).

„Tarpmiestiniais maršrutais 
keleivius vežančių bendrovių 
duomenimis, jos bendrauja su 
neįgaliųjų organizacijomis, ži-
no jų lūkesčius, turi nuolatinių 
keleivių su judėjimo ar kitokia 
negalia. Lygiuojantis į didžių-
jų Europos šalių tolimojo susi-
siekimo vežėjų autoparkus, sie-
kiama tokiems keleiviams už-
tikrinti saugias ir komfortiškas 
kelionių sąlygas“, – sakė susisie-
kimo ministras Jaroslavas Nar-
kevičius.

Pavyzdžiui, UAB „Kautra“ 
investavo į naujus autobusus, ku-
riuose papildomai įrengė keltu-
vus, vietas neįgaliesiems, švies-
lentes, skirtas regėjimo ir klausos 
sutrikimų turintiems žmonėms, 
bei dviračių laikiklius. Penkiuo-
se naujuose autobusuose įrengti 
keltuvai, atlenkiamos rampos ir 
paplatintos durys. Tai pagerino 
paslaugų lygį ir viešojo transpor-
to pasiekiamumą judėjimo, regė-
jimo, klausos negalią turintiems 
žmonėms. Neįgaliesiems ir (ar) 

dviračiams vežti ši bendrovė iš 
viso pritaikė 70 autobusų.

Daugiau kaip 40 autobu-
sų važiuoti neįgaliesiems ir (ar) 
vežti dviračius pritaikė UAB 
„Tolimojo keleivinio transpor-
to kompanija“ (TOKS). Judėji-
mo negalią turintiems žmonėms 
padedama įvažiuoti į autobusą 
panaudojant specialią įrangą. 
Specialiųjų poreikių turintiems 
žmonėms 33 autobusuose įreng-
tos keleivių informavimo siste-
mos, visą informaciją apie ke-
lionę ir paslaugas skelbiančios 
stambiu šriftu, aiškiais garsiniais 
pranešimais. Taip siekiama vi-
siems keleiviams užtikrinti sau-
gias ir patogias keliones, gerinti 
socialinę neįgaliųjų integraciją. 
Tikimasi, kad galimybė auto-
busu vežtis dviračius paskatins 
žmonių judumą ir viešojo trans-
porto patrauklumą.

Minėtiems projektams, didi-
nantiems viešojo transporto pas-
laugų prieinamumą, skirta 127 
tūkst. eurų Europos Sąjungos 
fondų lėšų.

Susisiekimo ministerijos ir 
„Bičiulystės“ inf. 

Tarpmiestinio susisiekimo 
autobusai pritaikomi važiuoti 

neįgaliesiems 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – KETVIRTADIENĮ:  
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.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, spalio 28 d. 
09:20 Senis. N-7. 360 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 2. 
N-7. 2/18 s. 11:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 52 s. 12:00 Beatos virtuvė. 
(subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Laba die-
na, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 180 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. (subtitruo-
ta). 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. 8 s. 23:45 Komisaras Reksas. 
N-7. 52 s. (kart.). 00:30 Klausimėlis. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Savaitė. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 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. 8 s. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 180 s. (kart.).

Antradienis, spalio 29 d. 
09:20 Senis. N-7. 361 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 2. 
N-7. 2/19 s. 11:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 53 s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. 
Ponių rojus. N-7. 181 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. (sub-
titruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedi-
cija. (subtitruota). 22:30 Dviračio ži-
nios. 23:00 Premjera. Užverbuotas. 
N-14. 8 s. 23:45 Komisaras Reksas. 
N-7. 53 s. (kart.). 00:30 Tėčio reikalai. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Neužmiršti. 11 d. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio ži-
nios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:10 Užverbuotas. N-14. 8 s. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 181 s. (kart.).

Trečiadienis, spalio 30 d. 
09:20 Senis. N-7. 362 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 2. 
N-7. 2/20 s. 11:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 54 s. 12:00 Vartotojų kontrolė. 
(subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Laba die-
na, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 182 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite dakta-
ro. 19:30 Gyvenimo spalvos (subti-
truota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Ypatingas būrys. 
(subtitruota). 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Dingę be žinios 1. 
N-14. 9 s. 23:45 Komisaras Reksas. 
N-7. 54 s. (kart.). 00:30 Bloga mer-
gaitė. 19 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. N-14. 9 s. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 182 s. (kart.).

Ketvirtadienis, spalio 31 d.
09:20 Senis. N-7. 363 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/21 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 
55 s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lie-
tuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 

N-7. 183 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir ko-
dėl? 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 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premje-
ra. Bankas. N-14. 9 s. 24:00 Mūsų gy-
vūnai. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 
20 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras 
su Edita. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 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. 9 s. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 
183 s. (kart.).

Penktadienis, lapkričio 1 d. 
06:05 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai. (kart.). 07:00 Gustavo enciklo-
pedija. (subtitruota, kart.). 07:30 Lo-
raksas. 09:00 Premjera. Akių lygyje. 
N-7. 10:35 Ernis – šiaurės miškų vai-
duoklis. (subtitruota). 11:30 Pranciš-
kus – popiežius iš Naujojo pasaulio. 
12:25 Gražiausios poetų dainos. Ved. 
Marijus Žiedas ir Eglė Juozapaitienė. 
14:00 Gyvenimo spalvos (subtitruo-
ta). 15:00 Visų Šventųjų diena. Šv. Mi-
šių tiesioginė transliacija iš Antakal-
nio kapinių. 16:15 100 metų kartu. 
17:25 Loterija „Keno Loto“. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Visi 
kalba. 19:30 Beatos virtuvė. (subti-
truota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Auksinis 
protas. 22:25 Premjera. „Brexitas“. 
Karas be taisyklių. N-14. 00:05 Daik-
tų istorijos. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(subtitruota, kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Visi kalba. (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. 05:05 Ernis 
– šiaurės miškų vaiduoklis. (subti-
truota, kart.).

Šeštadienis, lapkričio 2 d. 
06:05 Daiktų istorijos. (kart.). 

07:00 Mūšio laukas. 07:25 Rikas, Os-
karas ir širdies graužatis. 09:00 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, 
Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Hipopotamai. Afrikos upių mil-
žinai. (subtitruota). 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3. 3/5 d. Patys unikaliausi. 
(subtitruota). 13:50 Džesika Flečer 9. 
N-7. 9/13, 9/14 s. 15:28 Loterija „Keno 
Loto“. 15:30 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 15:45 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jė-
ga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 21:00 Šok su žvaigžde. 23:10 
Amžinybė. N- 7. (subtitruota). 01:10 
„Brexitas“. Karas be taisyklių. N-14. 
(kart.). 02:45 Pasaulio dokumentika. 
Hipopotamai. Afrikos upių milžinai. 
(subtitruota, kart.). 03:40 Pasaulio 
dokumentika. Neįtikėtinos gyvū-
nų draugystės 3. 3/5 d. Patys unika-
liausi. (subtitruota, kart.). 04:25 Dže-
sika Flečer 9. N-7. 9/13, 9/14 s. (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 3 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija. 

(subtitruota, kart.). 07:00 Šventadie-
nio mintys. 07:30 Klausimėlis. 08:00 
Tėčio reikalai. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Hanso Kristia-
no Anderseno pasakos. 4 s. Mergaitė 
su degtukais. 10:00 Gustavo enciklo-
pedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gy-
vūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didžiosios pasaulio upės. 
2 d. Nilas. (subtitruota). 12:55 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Gyvūnų 
dinastijos. Kitu kampu. (subtitruota). 
13:45 Puaro. N-7. 1/7, 1/8 s. 15:28 Lo-
terija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 15:45 Isto-
rijos detektyvai. (subtitruota). 16:30 
Gyvenk be skolų. (kart.). 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė.. 21, 22 s. (su 
garsiniu vaizdavimu). 22:30 Prem-
jera. Mulai. 24:00 Alisa. N-14. (subti-
truota). 01:45 Pasaulio dokumentika. 
Didžiosios pasaulio upės. 2 d. Nilas. 
(subtitruota, kart.). 02:35 Pasaulio 
dokumentika. Gyvūnų dinastijos. Ki-
tu kampu. (subtitruota, kart.). 03:25 
Tėčio reikalai. (kart.). 03:50 Šventa-
dienio mintys. (kart.). 04:15 Puaro. 
N-7. 1/7, 1/8 s. (kart.).

tV3
Pirmadienis, spalio 28 d. 
00:10. Loganas (kart.). 02:45. 

Kat vės karal ienė (kar t .).  0 4:55. 
Rouzvudas 2, 15. 06:10. Televitrina 
3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 410. 06:55. Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1, 141. 07:25. Kem-
piniukas Plačiakelnis 11, 231. 07:55. 
Svajonių sodai (kart.) 6. 08:55. Mei-
lės sūkuryje 3170. 10:00. Meilės sim-
fonija 1, 68. 11:00. Meilės simfonija 
1, 69. 12:00. Svotai 11. 13:00. Pažadė-
toji 7, 2166. 13:30. Pažadėtoji 7, 2167. 
14:00. Pažadėtoji 7, 2168. 14:30. 
Pažadėtoji 7, 2169. 15:00. Simpso-
nai 27, 21. 15:30. Simpsonai 27, 20. 
16:00. TV3 žinios 214. 16:25. TV3 orai 
214. 16:30. TV Pagalba 14, 41. 18:30. 
TV3 žinios 301. 19:22. TV3 sportas 
1. 19:27. TV3 orai 301. 19:30. Namas 
2, 9. 20:30. Moterys meluoja geriau 
12, 27. 21:00. TV3 vakaro žinios 171. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
171. 22:00. Kobra 11 23, 9. 23:00. Vik-
toras Frankenšteinas.

Antradienis, spalio 29 d. 
01:15. X mutantai 2, 12. 02:05. 

Rouzvudas 2, 16. 03:00. Amerikie-
čiai 5, 2. 03:50. Kobra 11 (kart.) 23, 
9. 04:45. Kietuoliai 1, 8. 05:10. Svotai 
(kart.) 11. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Transformeriai. Maskuotės meistrai 
4, 411. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 1, 142. 07:25. Kempiniukas 
Plačiakelnis 11, 232. 07:55. Namas 
(kart.) 2, 9. 08:55. Meilės sūkuryje 
3171. 10:00. Meilės simfonija 1, 70. 
11:00. Meilės simfonija 1, 71. 12:00. 
Svotai 12. 13:00. Pažadėtoji 7, 2170. 
13:30. Pažadėtoji 7, 2171. 14:00. Pa-
žadėtoji 7, 2172. 14:30. Pažadėto-
ji 7, 2173. 15:00. Simpsonai 27, 22. 
15:30. Simpsonai 28, 1. 16:00. TV3 ži-
nios 215. 16:25. TV3 orai 215. 16:30. 
TV Pagalba 14, 42. 18:30. TV3 žinios 
302. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 302. 19:30. Prieš srovę 19, 
9. 20:30. Moterys meluoja geriau 
12, 28. 21:00. TV3 vakaro žinios 172. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
172. 22:00. Pašalintieji. 23:55. Rezi-
dentas 2, 3.

Trečiadienis, spalio 30 d. 
00:55. X mutantai 2, 13. 01:45. 

Rouzvudas 2, 17. 02:35. Amerikie-
čiai 5, 3. 03:25. Rezidentas (kart.) 2, 
3. 04:15. Kietuoliai 1, 9. 04:40. Svotai 
(kart.) 12. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Transformeriai. Maskuotės meistrai 
4, 412. 06:55. Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą 1, 143. 07:25. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 11, 233. 07:55. Prieš 
srovę (kart.) 19, 9. 08:55. Meilės sū-
kuryje 3172. 10:00. Meilės simfonija 
1, 72. 11:00. Meilės simfonija 1, 73. 
12:00. Svotai 13. 13:00. Pažadėto-
ji 7, 2174. 13:30. Pažadėtoji 7, 2175. 
14:00. Pažadėtoji 7, 2176. 14:30. Pa-
žadėtoji 7, 2177. 15:00. Simpsonai 28, 
2. 15:30. Simpsonai 28, 3. 16:00. TV3 
žinios 216. 16:25. TV3 orai 216. 16:30. 
TV Pagalba 14, 43. 18:30. TV3 žinios 
303. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 
orai 303. 19:30. Gero vakaro šou 6, 
9. 20:30. Moterys meluoja geriau 
12, 29. 21:00. TV3 vakaro žinios 173. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
173. 22:00. Maištas (Riot, 2015, JAV). 
22:25. Vikinglotto 44. 23:50. Rezi-
dentas 2, 4.

Ketvirtadienis, spalio 31 d. 
00:50. X mutantai 2, 14. 01:45. 

Rouzvudas 2, 18. 02:35. Amerikie-
čiai 5, 4. 03:25. Rezidentas (kart.) 2, 
4. 04:15. Kietuoliai 1, 10. 04:40. Kie-
tuoliai 1, 11. 05:05. Svotai (kart.) 13. 
06:10. Televitrina 3. 06:25. Transfor-
meriai. Maskuotės meistrai 4, 413. 
06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1, 144. 07:25. Kempiniukas Pla-
čiakelnis 11, 234. 07:55. Gero vakaro 
šou (kart.) 6, 9. 08:55. Meilės sūkury-
je 3173. 10:00. Meilės simfonija 1, 74. 
11:00. Meilės simfonija 1, 75. 12:00. 
Svotai 14. 13:00. Pažadėtoji 7, 2178. 
13:30. Pažadėtoji 7, 2179. 14:00. Pa-
žadėtoji 7, 2180. 14:30. Pažadėtoji 7, 
2181. 15:00. Simpsonai 28, 4. 15:30. 
Simpsonai 28, 5. 16:00. TV3 žinios 
217. 16:25. TV3 orai 217. 16:30. TV Pa-
galba 14, 44. 18:30. TV3 žinios 304. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
304. 19:30. Farai 13, 9. 20:30. Mote-
rys meluoja geriau 12, 30. 21:00. TV3 
vakaro žinios 174. 21:52. TV3 sportas 
1. 21:57. TV3 orai 174. 22:00. Maikas 
ir Deivas ieško pamergių.

Penktadienis, lapkričio 1 d. 
00:05. Mara. 02:00. Rouzvudas 

2, 19. 02:50. Amerikiečiai 5, 5. 03:45. X 
mutantai 2, 14. 04:35. Kietuoliai 1, 12. 
05:00. Svotai (kart.) 14. 06:20. Televi-
trina 3. 06:35. Aladinas 1, 133. 07:05. 
Ančiukų istorijos 1, 2. 07:35. Poka-
honta. 09:10. Šuo, kuris išgelbėjo 
Heloviną. 11:00. Monstrų šeimynėlė. 
12:50. Mažasis vampyras. 14:30. Po-

Lnk
Pirmadienis, spalio 28 d. 
06:00 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1155). N-7. 07:00 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1156). N-7. 07:30 „Tomo 
ir Džerio šou“ (14). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (45). N-7. 08:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (46). 
N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (3). 
N-7. 10:55 „Rimti reikalai 2“ (32). N-7. 
11:25 „Supermamos“ (12). N-7. 12:00 
„Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (65). 
N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (72). 
14:00 „Našlaitės“ (104). N-7. 15:00 
„Svajoklė“ (104). 16:00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... 
Iki... 21:00 „Rimti reikalai 2“ (33). N-7. 
21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA 
Visi nori Nikolės. N-14. 00:45 „Begė-
dis“ (1). S. 01:50 Visi pasaulio pinigai 
(kart.). N-14.

Antradienis, spalio 29 d. 
06:00 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1157). N-7. 06:30 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1158). N-7. 07:00 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1159). N-7. 07:30 
„Tomo ir Džerio šou“ (15). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (47). N-7. 
09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(48). N-7. 09:55 „Rozenheimo poli-
cija“ (4). N-7. 10:55 „Rimti reikalai 2“ 
(33) (kart.). N-7. 11:25 „Supermamos“ 
(13). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“ (66). N-7. 13:00 „Paskolin-
ta meilė“ (73). 14:00 „Našlaitės“ (105). 
N-7. 15:00 „Svajoklė“ (105). 16:00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO VI-
DeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Bus visko. 21:00 „Rimti reikalai 2“ 
(34). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Kaip diena ir naktis. N-7. 00:45 „Be-
gėdis“ (2). S. 01:50 Visi nori Nikolės 
(kart.). N-14.

Trečiadienis, spalio 30 d. 
06:00 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1160). N-7. 06:30 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1161). N-7. 07:00 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1162). N-7. 07:30 
„Tomo ir Džerio šou“ (16). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (49). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(50). N-7. 09:55 „Rozenheimo poli-
cija“ (5). N-7. 10:55 „Rimti reikalai 2“ 
(34) (kart.). N-7. 11:25 „Supermamos“ 
(14). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“ (67). N-7. 13:00 „Paskolin-
ta meilė“ (74). 14:00 „Našlaitės“ (106). 
N-7. 15:00 „Svajoklė“ (106). 16:00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO VI-
DeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Šian-
dien. Po metų. 21:00 „Rimti reikalai 
2“ (35). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Spor-
tas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Nakties šešėliai. N-14. 00:45 „Be-
gėdis“ (3). S. 01:50 Kaip diena ir nak-
tis (kart.). N-7.

Ketvirtadienis, spalio 31 d. 
06:00 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1163). N-7. 06:30 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1164). N-7. 07:00 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1165). N-7. 07:30 
„Tomo ir Džerio šou“ (17). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (51). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(52). N-7. 09:55 „Rozenheimo poli-
cija“ (6). N-7. 10:55 „Rimti reikalai 2“ 
(35) (kart.). N-7. 11:25 „Supermamos“ 
(15). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“ (68). N-7. 13:00 „Paskolin-
ta meilė“ (75). 14:00 „Našlaitės“ (107). 
N-7. 15:00 „Svajoklė“ (107). 16:00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO VI-
DeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Valanda su Rūta. 21:00 „Rimti reika-
lai 2“ (36). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS. PREMJERA Užslėptas gro-
žis. N-7. 00:35 „Begėdis“ (4). S. 01:40 
Nakties šešėliai (kart.). N-14. 03:30 
Alchemija I. Kokia turi būti kultūros 
laida? 03:55 RETROSPEKTYVA. Kultū-
rinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, lapkričio 1 d. 
06:30 „Broliai meškinai. Nuoty-

kių ieškotojai“. 06:45 „Broliai meški-
nai. Nuotykių ieškotojai“ (44) (kart.). 
07:00 „Šaunusis Skūbis- Dū“ (4) 
(kart.). 07:25 „Tomo ir Džerio šou“ 
(18). 07:50 Princesė gulbė. Princesė 
rytoj, piratė - šiandien. 09:15 Peliu-
kas Stiuartas Litlis 2. 10:45 Monstrų 
namai. 12:35 Mano blogiausi metai 
mokykloje. 14:25 Septynios minu-
tės po vidurnakčio. N-7. 16:35 Pele-
nės istorija. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 Vaiduoklių me-
džiotojai. N-7. 21:50 Heraklis. N-14. 
23:45 Nuo sutemų iki aušros. Bu-
delio duktė. N-14. 01:40 Užslėptas 
grožis (kart.). N-7. 03:15 Pažinimo 
klubas (kart.).

Šeštadienis, lapkričio 2 d. 
06:40 „Tomo ir Džerio šou“ (17) 

(kart.). 07:05 „Broliai meškinai. Nuo-
tykių ieškotojai“ (45). 07:20 „Bro-
liai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ 
(46). 07:35 „Šaunusis Skūbis-Dū“ 
(5). 08:05 „Berniukas Blogiukas“ (9). 
08:30 Pažinimo klubas. 09:00 „Tomo 
ir Džerio nuotykiai“ (7) (The Tom & 
Jerry Show). 1975 m. Animacinis se-
rialas. JAV. 09:30 „Ogis ir tarakonai“ 
(30). 09:50 KINO PUSRYČIAI Skūbis 
Dū. Cirko palapinė. 11:30 Klik! Arba 
gyvenimas pagreitintai. N-7. 13:45 
PREMJERA Pokštas arba saldainis. 
N-7. 15:35 Jaunavedžiai. N-7. 17:25 
Kelionių panorama. 17:55 Gyvūnų 
pasaulis. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SUPERKI-
NAS Šiurpuliukai. N-7. 21:35 Kelio-
nė į Žemės centrą. N-7. 23:25 Viskis, 
tango, fokstrotas. N-14. 01:30 Hera-
klis (kart.). N-14.

Sekmadienis, lapkričio 3 d. 
06:40 „Tomo ir Džerio šou“ (18) 

(kart.). 07:05 „Broliai meškinai. Nuo-
tykių ieškotojai“ (47). 07:20 „Bro-
liai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ 
(48). 07:35 „Šaunusis Skūbis-Dū“ (6). 
08:05 „Berniukas Blogiukas“ (10). 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (8). 
09:00 Sveikatos namai. N-7. 09:55 KI-
NO PUSRYČIAI Didysis skrydis. 11:45 
„Ogis ir tarakonai“ (34). 11:55 „Ogis 
ir tarakonai“ (35). 12:00 Ponas būrio 
mama. N-7. 13:45 Kaip valgyti keptus 
sliekus. 15:30 Policijos akademija 2. 
Pirmoji užduotis. N-7. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 Šokio revoliucija. Pro-
jektas. 21:40 Dvasia šarvuose. N-14. 
23:45 Nėra kur bėgti. N-14. 01:35 Vis-
kis, tango, fokstrotas (kart.). N-14.
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Pirmadienis, spalio 28 d. 
06:35 „CSI. Majamis“ (6) (kart.). 

N-7. 07:30 „Mano virtuvė geriausia“ 
(29) (kart.). 08:40 „Stoties policija“ (2) 
(kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis faras“ 
(5) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“ (9) 
(kart.). N-7. 11:35 „Anthonis Bourdai-
nas. Nepažįstami kraštai“ (7) (kart.). 
N-7. 12:35 „Visa menanti“ (28). N-7. 
13:35 „Mano virtuvė geriausia“ (30). 
14:55 „Stoties policija“ (3). N-7. 16:00 
„Paskutinis faras“ (6). N-7. 17:00 In-
fo diena. 17:30 „Kobra 11“ (10). N-7. 
18:30 „CSI. Majamis“ (7). N-7. 19:30 
„Privatus detektyvas Magnumas“ (6). 
N-7. 20:30 Laba diena. N-7. 21:00 Mo-
teris-Katė. N-7. 23:10 Įkaitas (kart.). 
N-7. 01:45 „Juodasis sąrašas“ (20) 
(kart.). N-7. 02:25 „Gyvi numirėliai“ 
(3) (kart.). N-14. 03:10 „Visa menan-
ti“ (28) (kart.). N-7. 03:55 „Detektyvų 
istorijos“ (1). N-7.

Antradienis, spalio 29 d. 
06:35 „CSI. Majamis“ (7) (kart.). 

N-7. 07:30 „Mano virtuvė geriausia“ 

nas Bynas. 16:10. Veidrodėli, veidro-
dėli. 18:30. TV3 žinios 305. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 305. 19:30. 
Namo su laikrodžiais paslaptis. 21:45. 
Egzodas. Dievai ir karaliai.

Šeštadienis, lapkričio 2 d. 
00:50. Devynioliktasis stalas. 

02:20. Maištas (kart.). 03:50. Paša-
lintieji (kart.). 06:15. Televitrina 3. 
06:30. Ančiukų istorijos (kart.) 1, 3. 
07:00. Vėžliukai nindzės 1, 8. 07:30. 
Aladinas 1, 134. 08:00. Ančiukų isto-
rijos 1, 4. 08:30. Virtuvės istorijos 10, 
9. 09:00. Gardu Gardu 8, 9. 10:00. Būk 
sveikas! 2, 9. 10:30. Penkių žvaigž-
dučių būstas 7, 9. 11:00. Misija: dir-
bame sau 3, 7. 11:30. Mano pinigai 
1, 1. 12:00. Fiksikai. Didžioji paslap-
tis. 13:35. 101 dalmatinas. 15:45. Eks-
trasensai. Stipriausių mūšis 7. 17:25. 
Aplink Lietuvą. Žmonės 1, 9. 18:30. 
TV3 žinios 306. 19:17. TV3 sportas 1. 
19:22. TV3 orai 306. 19:25. Eurojack-
pot 44. 19:30. Turtuolis vargšas 2, 9. 
21:00. Padangių akis. 23:05. Devinto-
jo legiono erelis.

Sekmadienis, lapkričio 3 d. 
01:20. Maikas ir Deivas ieško 

pamergių (kart.). 03:05. Mara (kart.). 
05:45. Televitrina 3. 06:00. Sveikatos 
medis 6, 8. 07:00. Vėžliukai nindzės 
1, 9. 07:30. Aladinas 1, 135. 08:00. 
Ančiukų istorijos 1, 5. 08:30. Svajo-
nių ūkis 6, 7. 09:00. La Maistas 1, 9. 
10:00. Pasaulis pagal moteris 8, 9. 
11:00. Svajonių sodai 7. 12:00. Bre-
meno plėšikai. 13:40. Gražuolė ir Se-
bastianas. Nuotykiai tęsiasi. 15:40. 
Meilės lažybos. 17:30. Visi mes žmo-
nės 3, 9. 18:30. TV3 žinios 307. 19:22. 
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 307. 
19:30. X Faktorius 7, 9. 22:00. Opera-
cija „Hunter Killer“.
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(30) (kart.). 08:40 „Stoties policija“ (3) 
(kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis faras“ 
(6) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“ (10) 
(kart.). N-7. 11:35 „Privatus detekty-
vas Magnumas“ (6) (kart.). N-7. 12:35 
„Visa menanti“ (29). N-7. 13:35 „Mano 
virtuvė geriausia“ (31). 14:55 „Stoties 
policija“ (4). N-7. 16:00 „Paskutinis fa-
ras“ (7). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 
„Kobra 11“ (11). N-7. 18:30 „CSI. Maja-
mis“ (8). N-7. 19:30 „Privatus detekty-
vas Magnumas“ (7). N-7. 20:30 Laba 
diena. N-7. 21:00 Karys. N-14. 22:55 
Moteris-Katė (kart.). N-7. 01:00 „Visa 
menanti“ (29) (kart.). N-7. 01:50 „De-
tektyvų istorijos“ (2). N-7.

Trečiadienis, spalio 30 d. 
06:25 „CSI. Majamis“ (8) (kart.). 

N-7. 07:20 „Mano virtuvė geriausia“ 
(31) (kart.). 08:30 „Stoties policija“ 
(4) (kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis fa-
ras“ (7) (kart.). N-7. 10:25 „Kobra 11“ 
(11) (kart.). N-7. 11:25 „Privatus de-
tektyvas Magnumas“ (7) (kart.). N-7. 
12:25 „Visa menanti“ (30). N-7. 13:25 
„Mano virtuvė geriausia“ (32). 14:55 
„Stoties policija“ (5). N-7. 16:00 „Pa-
skutinis faras“ (8). N-7. 17:00 Info die-
na. 17:30 „Daktaras Richteris“ (1). N-7. 
18:35 „CSI. Majamis“ (9). N-7. 19:30 
„Privatus detektyvas Magnumas“ 
(8). N-7. 20:30 Laba diena. N-7. 21:00 
Padangių riteriai. N-14. 23:10 Karys 
(kart.). N-14. 01:10 „Visa menanti“ (30) 
(kart.). N-7. 02:00 „Detektyvų istori-
jos“ (3). N-7.

Ketvirtadienis, spalio 31 d. 
06:00 „CSI. Majamis“ (9) (kart.). 

N-7. 06:55 „Mano virtuvė geriausia“ 
(32) (kart.). 08:15 „Stoties policija“ (5) 
(kart.). N-7. 09:15 „Paskutinis faras“ 
(8) (kart.). N-7. 10:15 „Daktaras Rich-
teris“ (1) (kart.). N-7. 11:25 „Privatus 
detektyvas Magnumas“ (8) (kart.). 
N-7. 12:25 „Visa menanti“ (31). N-7. 
13:25 „Mano virtuvė geriausia“ (33). 
14:55 „Stoties policija“ (6). N-7. 16:00 
„Paskutinis faras“ (9). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Daktaras Richteris“ (2). 
N-7. 18:35 „CSI. Majamis“ (10). N-7. 
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“ (9). N-7. 20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Kibernetinė zona. N-14. 22:50 
Padangių riteriai (kart.). N-14. 00:55 
„Visa menanti“ (31) (kart.). N-7. 01:45 
„Detektyvų istorijos“ (4). N-7.

Penktadienis, lapkričio 1 d. 
06:30 „Kalnų šventovė. Išgy-

venti Alpėse“ (2) (kart.). 07:30 Iš liū-
tukų - į liūtus karalius. 08:40 „Gyvū-
nijos stebuklai“ (1). 09:50 „Gyvūnijos 
stebuklai“ (2). 11:00 Gepardas, var-
du Duma. 13:00 Dvynys. 15:20 Fan-
tomas. N-7. 17:20 Tango ir Kešas. N-7. 
19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (42) 
(Wrestling - RAW). N-7. 20:30 „Ame-
rikietiškos imtynės“ (42) (Wrestling 
- SmackDown). N-7. 21:30 Visa griau-
nantis. N-14. 23:50 Pranašas. N-14. 
01:35 „Detektyvų istorijos“ (5). N-7.

Šeštadienis, lapkričio 2 d. 
06:30 Laba diena (kart.). N-7. 

07:00 Laba diena (kart.). N-7. 07:30 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“ (40) (kart.). N-7. 08:30 Laba 
diena (kart.). N-7. 09:00 Sveikatos 
kodas. 09:30 Sveikatos kodas televi-
trina . 10:05 „Varom!“ (5). N-7. 10:40 
„Afrika. Mirtinai pavojingi“ (1). 11:45 
„Ekstremalūs išbandymai“ (10). N-7. 
12:20 „Būk ekstremalas“ (37). N-7. 
12:50 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 
dvikovos“ (5). 13:55 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįstami kraštai“ (8). N-7. 
14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“ (41). N-7. 15:55 „Pavojingi 
kaimynai“ (9). N-7. 17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. CBet - Neptūnas. 19:30 
NAUJAS SEZONAS Muzikinė kaukė. 
22:05 Apgaulės meistrai. N-7. 00:20 
Galutinis tikslas. N-14.

Sekmadienis, lapkričio 3 d. 
06:30 Galiūnai. Pasaulio rąs-

to kėlimo čempionatas. Panevėžys 
(kart.). 07:30 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (41) (kart.). N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Tarp-
tautinis galiūnų turnyras „Savickas 
Classic“. Panevėžys. 10:05 „Varom!“ 
(6). N-7. 10:40 „Afrika. Mirtinai pa-
vojingi“ (2). 11:45 „Ekstremalūs iš-
bandymai“ (11). N-7. 12:20 „Būk eks-
tremalas“ (38). N-7. 12:50 „Džeimio 
ir Džimio kulinarinės dvikovos“ (6). 
13:55 „Anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai“ (1). N-7. 14:55 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“ (42). N-7. 15:55 „Pavojingi kai-
mynai“ (10). N-7. 17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Žalgiris - Juventus. 
19:30 „Tiltas“ (15). N-7. 20:35 „Til-
tas“ (16). N-7. 21:35 „Juodasis sąra-
šas“ (21). N-7. 22:30 „Gyvi numirė-
liai“ (4). N-14. 23:30 Visa griaunan-
tis (kart.). N-14. 01:45 Galutinis tiks-
las (kart.). N-14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Lietuvoje gyvena daugiau nei 
6 tūkst. kurčių ir apie 40 tūkst. 
neprigirdinčių asmenų. Jie, kaip 
ir kitokią negalią turintys žmo-
nės, susiduria užimtumo galimy-
bių stoka. Stingant įprastų užim-
tumo galimybių, atsiranda nau-
jų – šiuo metu mūsų šalyje jau 
iki 50 kurčių vairuotojų savaran-
kiškai verčiasi pavėžėjimo veikla. 
Siekiama, kad tokių vairuoto-
jų skaičius augtų bent dvigubai.

„Kreipėmės konsultacijų 
į Lietuvos kurčiųjų draugiją 
(LKD), taip pamažu užsimezgė 
draugystė, kurią įtvirtinome pa-
sirašydami bendradarbiavimo su-
sitarimą su LKD“, – sako „Bolt“ 
vadovas Lietuvoje A. Pacevičius.

„Siekiame ne tik informuoti 
savo organizacijos narius ir vi-
sus klausos negalią turinčiuosius 
Lietuvoje apie galimybes užsi-
imti pavėžėjo ir kita veikla, bet ir 
šviesti visuomenę parodant, kad 
negalią turintis žmogus – puikus 
paslaugos teikėjas“, – teigia LKD 
prezidentas Kęstutis Vaišnora.

Šiuo metu kviesdami auto-
mobilį mobiliojoje programėlėje 
keleiviai yra informuojami, kad 
juos pavėžėti atvyksta kurčiasis, 
todėl iškart žino, kad prireikus į 

vairuotoją gali kreiptis ne balsu, 
o gestais, tekstu telefone ar kito-
mis priemonėmis.

„Kurčiųjų vairuotojų galima 
sutikti Vilniuje, Kaune, Klai-
pėdoje, Panevėžyje. Žinoma, 
kviečiame jungtis juos ir kituo-
se miestuose, kur galima teikti 
mūsų paslaugas. Kol kas kelio-
nes su kurčiaisiais vairuotojais 
keleiviai vertina maksimaliai, vi-
siškai taip pat, kaip ir girdinčių-
jų vairuotojų, arba geriau – 4.93 
balais iš 5. Tai liudija, kad klau-
sos negalia teikti pavėžėjimo pas-
laugų visiškai netrukdo: kurtieji, 
taip pat kaip ir girdintieji, paslau-
gas gali teikti vienodai gerai arba 
net pralenkti kokybe. Juolab kai 
mūsų platformoje bendravimas 
su bet kuriuo vairuotoju vyksta 
pasitelkus technologijas“, – sako 
A. Pacevičius.

Netrukus „Bolt“ automo-
bilyje, kurį vairuoja kurčiasis, 
bus galima rasti kartu su Lietu-
vos kurčiųjų draugija parengtos 
informacijos, kaip bendrauti su 
klausos negalią turinčiais žmo-
nėmis. Esminė taisyklė – elg-
tis natūraliai, prireikus bendra-
vimo metu pasitelkti mimiką, 
kūno kalbą.

Pavėžėjais darbuojasi ir klausos 
negalią turintys vairuotojai

Portalas www.vilnijosnaujienos.lt skelbia informaciją apie tai, 
kad nuo šiol tarp „Bolt“ pavėžėjų darbuojasi ir klausos nega-
lią turintys žmonės. 

Susitiksime klube!Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Jau 14 metų Austrijos sos-
tinėje veikia „Club 21“. Pa-
saulyje šį įdomų pavadinimą 
turi įvairios organizacijos. 
Vienoje jį pasirinko neįga-
liųjų veiklos organizatoriai. 
Klubo veikla reklamuojama 
taip: susitikimų vieta suau-
gusiems (nuo 18) su negalia 
ir be jos.

Nereikia sukti galvos, 
ką veikti

Vienoje neįgaliuosius už-
sukti kviečia bent pora dešim-
čių klubų, skirtų įvairioms am-
žiaus grupėms ir negalioms. 
12–18 metų paaugliai (neįgalūs 
ir sveiki) keliauja į Schottenfeld-
gasse 36, kur nemokamai šoka, 
žaidžia stalo futbolą ar tenisą, 
įgyvendina savo kulinarinius 
pomėgius. Turintieji regos su-
trikimų laukiami klubuose Hae-
gelingasse 4 ir Ausstellungsstrasse 
40. Jie ten gali atsivesti ir drau-
gų. Organizuojami masažo, ne-
regių rašto kursai ir kt.

„Club 21“ nuo kitų klubų 
skiriasi tuo, kad kviečia užeiti 
visus – neįgalius ir sveikus. Jo-
kia negalia čia negąsdina – atei-
na ir psichikos neįgalieji, ir sun-
kiai judantys ar turintys įvairių 
kūno sužalojimų žmonės. Prieš 
14 metų įsteigtas klubas iš pra-
džių rinko grupes laisvalaikiu 
mokytis amatų, gaminti mais-
tą, teisingai mankštintis ar la-
vinti atmintį. Vėliau atsirado 
įdomesnės veiklos.

Kas šiandien programoje?
Pirmiausia keisti veiklą 

„Club 21“ vadovus paskatino 
labai išpopuliarėjusios diskote-
kos. Neįgaliesiems nepaprastai 
patiko populiari muzika, ben-
dri šokiai. 2012-aisiais buvo su-
rengtas festivalis, kuriame klubo 
lankytojai prisistatė kaip meni-
ninkai. Po šio renginio tarsi dži-
nas iš butelio išlėkė – taip išlais-
vėjo kūrybinė dvasia, norėjosi 
kurti ir stebinti visus.

Klubo svečius globoja profe-
sionalų komanda, kurios nariai 
žinių įgijo specialiuose kursuo-
se. Jie vienas kitą palaiko, pa-
pildo. Turi prieš akis aiškų tiks-
lą: neįgaliųjų kasdienių įgūdžių 
ugdymas, integracija į sociali-
nį gyvenimą. Klubas savo idė-
jas įgyvendina per šokių prog-
ramas, parodų atidarymus, jos 
atsispindi ir labai kukliai api-
būdinamuose kasdienės veiklos 
punktuose – žaidimai, piešimas, 
rankdarbiai, teminiai pavaka-
riai, diskoteka, mįslės, asmeni-
nės ir kolektyvo šventės.

Klubo darbuotojai siekia, 
kad svečiai patys planuotų lais-
valaikį. Kiekvienas skatinamas 
atsiverti, dalytis sumanymais. 
Nuolatiniams darbuotojams pa-
deda savanoriai, paslaugų tei-
kėjai ir stažuotojai. Į programas 
sugula daugelio žmonių mintys 
ir idėjos.

Per mažytį slenkstį
„Club 21“ – vadinamojo že-

mo slenksčio laisvalaikio pralei-
dimo vieta. Šis terminas reiškia, 
kad kiekvienas gali užeiti, gauti 
įvairios informacijos – pavyz-
džiui, apie socialines įstaigas ir 
paslaugas. Be to, yra galimy-
bė užmegzti ryšius su Vienoje 
veikiančiomis paramos agen-
tūromis. Organizacija Wiener 
Hilfswerk, kuri globoja šį klu-
bą, po savo sparneliu priglau-
dė dešimtis įdomių projektų – 

nuo diskotekų neįgaliems paau-
gliams iki senjorų būstų bendri-
jų, kur sukuriamos priimtinos 
gyvenimo sąlygos pagyvenu-
siems žmonėms.

Kiekvienas renginys beldžia-
si į kažkieno širdį. Ši organiza-
cija labai padėjo tėvams, kai pa-
kvietė juos ateiti kartu su neįga-
liais vaikais. Kol vaikai žaidė, 
tėvai dalijosi patyrimu, rūpes-
čiais ir informacija. „Club 21“ 
lankytojai mėgsta, kai savaitė 
skiriama vienai temai. Pavyz-
džiui, Graikijai. Kasdien – vis 
naujos šios šalies spalvos, o sma-
giausia, kai visi kartu pagamina 
graikiškas salotas ar šoka sirtakį.

Beje, klubo durys net ir vi-
duryje savaitės gali būti užraki-
namos, mat ekspromtu suorga-
nizuojama iškyla parke.

Iš kur pinigai?
Klubą finansuoja Vienos so-

cialinės gerovės centras. Pasi-
rinktas šūkis („Šviesa tamsoje“) 
rodo ryžtą tapti kone antraisiais 
namais, kur niekas nebus įskau-
dintas, kiekvienas užėjęs pajus 
šilumą ir meilę.

Klubo durys atvertos antra-
dieniais–ketvirtadieniais (14–19 
val.) ir penktadieniais (18–22 
val.). Tik penktadieniais tenka 
sumokėti už įėjimą 2 eurus, nes 
tą dieną vyksta diskoteka ir ka-
raokė. Šios rinkliavos pakanka 
kompensuoti vakaro pramogą.

Lankytojams tenka apsimo-
kėti ir už organizuojamas išvy-
kas. Štai kolektyvinis apsilan-
kymas boulingo klube kiekvie-
nam kainuoja 8 eurus. Pinigų 
sutaupoma, kai pasinaudojama 
kitų Wiener Hilfswerk kolekty-
vų patalpomis. Būna, kad nu-
matomi šokiai klubo kieme, ta-
čiau iš anksto pranešama, ku-
rioje „svetimoje“ salėje teks su-
sirinkti, jei lis. Nuomos mokes-
čio neprašo.

Šalia klubo veikia „Kavos 
namai“. Pateikiant savaitės 
prog ramą, klubo lankytojams 
primenama nepamiršti pinigi-
nės, nes kavinėje galima paval-
gyti ir išgerti gaiviųjų gėrimų. 
Neįgalieji savo klube švenčia net 
Oktoberfest, tiesa, tik su balto-
siomis dešrelėmis ir cukruotais 
riestainiais – brezeliais. Pataria-
ma net ir šiokią dieną, susiruo-
šus apsilankyti „Kavos namuo-
se“, didesne grupe užsisakyti iš 
anksto staliuką, nes lankytojų 
čia netrūksta.      

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ„Club 21“ nuo kitų klubų skiriasi tuo, kad kviečia užeiti visus – neįgalius ir sveikus.

Eiblizmas – tikėjimas, kad vis-
kas visada pasiseks, jei tik steng-
siesi; kad viskas priklauso nuo 
paties žmogaus, kad pats kaltas, 
jei „pasiekti“ nepavyko, nes nie-
kas iš tikrųjų nėra kliūtis siek-
ti svajonės, tikslo ir t. t. O ne-
galėti – gėda: gėda nebūti tarp 
greičiausių, pirmųjų, daugiau-
siai dirbančių, protingiausių ir 
žinomiausių. 

Skaudžiausios šios ideolo-
gijos apraiškos yra žmonių su 
negalia diskriminavimas, ku-
rio apstu. Iškalbingas jos požy-
mis yra nepažįstamųjų reakcija 
į žmones, neturinčius aiškiai iš-
reikštos negalios. Tai situacijos, 
kai žmogus negali būti toks pat 
greitas ir stiprus kaip dauguma 
aplinkinių; negali greitai kalbė-
ti, kartais – reaguoti, negali ilgai 
stovėti arba tiesiai eiti. 

Moteris pastumiama ir aprė-
kiama, nes sunkiai atidaro par-
duotuvės duris ir „stabdo eismą“; 
apšaukiama kasoje, kad ilgai ren-
ka monetas ar taiko įkišti kortelę 
į aparačiuką. „Išėjusi iš paskaitos 
buvusi mano bendramokslė pri-
sėsdavo čia pat, prie auditorijos, 
ant minkštasuolio. Nes per kori-
dorių – atvirą erdvę – ji ryžda-
vosi pereiti tik tada, kai visi kiti 
išsiskirstę ir koridorius tuščias. Ir 
taip toliau, daugybė tokių pavyz-
džių“, – rašo J. Jonutytė.

Eiblizmo kultūroje mes ra-

miai prasilenkiame su žmogu-
mi tik priskyrę jį ar ją prie ga-
linčių, arba prie negalinčių gru-
pės, paskui – prie kokio nors po-
grupio ir pagal tai akimirksniu 
nustatydami savo lūkesčius tam 
žmogui. Jeigu „aštria akimi“ pa-
stebime kokį nors „neatitikimą“, 
tada nuleidžiame lūkestį per vie-
ną ar dvi padalas ir mintyse jau 
sukiojam, vartom kur nors gir-
dėtas diagnozes.

O kaip kitaip? O kitaip – la-
bai paprastai: mūsų visiškai joks 
reikalas, kiek laiko ir kodėl kas 
nors renka monetas piniginėje ar 
atidarinėja duris, kokiu žingsniu 
eina per koridorių – ar šlubčio-
ja, ar pasišokinėdamas. Diagnozė 
neturėtų niekaip nei suktis mūsų 
mintyse, nei painiotis mūsų su-
vokimo ir atpažinimo procesuose 
tol, kol nesirengiame to žmogaus 
gydyti. Diagnozė, kaip ir daug ki-
tų mokslo sąvokų, nenurodo jo-
kio tikrovės daikto ir jokio natū-
ralaus proceso. Nėra tokių gam-
tos daiktų kaip parkinsonas, ce-
rebrinis paralyžius arba asperge-
rio sindromas. Tai yra konkrečių 
kontekstų sąvokos, įrankiai, ku-
rie reikalingi tik profesionalios 
medicininės pagalbos srityje. Jei 
mes ne toje srityje, jei apskritai ne 
kažin kaip su tuo žmogum susi-
ję, nėra ko su tais įrankiais žais-
ti – jie aštrūs, jie žeidžia ir bui-
tyje nereikalingi.

Apie eiblizmą
Naujienų portale www.lrt.lt skelbiamas lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto tyrėjos, filosofės Jurgos Jonutytės komentaras 
apie visuomenėje paplitusį eiblistinį mąstymą – siekį galėti dau-
giau nei kiti: kūnu, protu, pinigais ar iškovotomis pozicijomis.
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Kai laikrodis rodo 
vakarą...

Prie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Konkursas „Buvau į Lietuvą išėjęs...“

Rudens tyla
Tyliai vingiuoja gyvenimo kelias,
Pro sodą, pro rugį, pro paukštį 

lizde, –
Kvepiančią riekę garuojančios 

duonos
Tyliai ištiesiu tau savo delne.

Tyliai gyvensiu, tyliai išeisiu,
Tyliai užversiu tavo duris
Tyliai paliksiu šilumą savo
Jaukiai sušilti jūsų širdims.

***
Rasos lašelis ant žolės,
Ant medžio
Ir paukščio snape, –
Gurkšnis šulinio  vandens
atgaivina mane –––
Amžinas gyvybės šokis
Jūros bangoje, lietaus laše.

Zita VALEIKIENĖ
Lazdijų r. 

Ruduo 
Išeikim į laukus
Pasveikinti rudens.
Gaivaus, auksinio
Nuostabaus rudens.

Užmiršę darganas ir lietų,
Skubėkime pasigėrėti 
Auksiniais medžiais ir laukais,
Ir išskrendančių paukščių pulkais.

Išeik ir tu iš savo šalto mūro,
Ir pamatysi, kaip gražu,
Kaip upės vandenis sau neša
Ir šnibždasi bangelės tarp meldų.

O ir miškai tik snūduriuoja,
Grybautojus užeit vilioja.
Ir oras čia toks nuostabus –
Gali pamiršti dūstančius miestus.

Tik nebijok rudens, jis toks puikus
Su savo nenusakomu rūbu.
Palikęs triukšmą ir šaltus namus,
Suprasi tu – pasaulis nuostabus.

Vladislovas KIRKICKAS
Tauragė

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

Gyvenimo saulei leidžiantis, 
ateina kitoks laiko suprati-

mas – imi vertinti net akimirkas. 
Vaikui ar jaunam esant atrodo, 
kad visas gyvenimas ir visas lai-
kas prieš akis, vis ko nors lau-
ki, sieki, tikiesi – kada užaugsi, 
baigsi mokslus, sukursi šeimą, 
užauginsi vaikus. O paskui lai-
kas pradeda lėkti nesulaikomai, 
belieka tik vasaros ir žiemos, pa-
vasariai ir rudenys. Tada tampa 
ryškūs prisiminimai iš jaunystės, 
iš tėvų ar senelių namų.

...Į sodybą veda rudenį sun-
kiai pravažiuojamas keliukas. 
Sodyba nemaža, didelis kiemas, 
senas senas sodas. Tėtės paso-
dinti ąžuolai liudija apie čia bu-
vusį gyvenimą. Gyvenimą pras-
mingą, šventą, skalsų, taurų, su 
buvusia šalia lauko pieva ir ma-
žu upeliu, su vakarine malda ir 
pinavijom po langais. Vasarom 
prie kojų klegėjo pulkai nami-
nių paukščių, ypač daug žąsų ir 
kalakutų. Jie burbuliavo, skrai-
dė žemyn nuo malkų rietuvės, 
siekiančios pastogę, rėžė sparną 
apie elegantiškas raibas vištas. 
Pasipūtėlis žąsinas buvo piktas, 
žnybdavo ir mušdavo sparnais, 
gindamas savo baltas gražuo-
les. Laukuose žolytę skabė ru-
dagalvės avytės, ramiai atrajo-
jo karvytė...

Ankstyvais pavasario ry-
tais, užgiedojus pirmiesiems 
gaidžiams, girdėdavosi malkų 
kapojimas ar plakamo dalgio 
skambesys. Tai tėtis, anksti pa-
kirdęs, imdavosi darbų.

Vaizdai tokie trapūs... Ma-
mutė – skubanti, balta skarele, 
įdegusia ir rasota kakta po vasa-
ros darbų sėsdavo prie staklių, 
o rudenio ir žiemos vakarais – 
prie ratelio. Staklės stovėjo sek-
lyčioje prie lango, kad audžiant 

kristų šviesa iš šono. Prisimenu 
audimo staklių ūžesį, matyda-
vau, kaip mikliai laksto šaudyk-
lė ir gimsta nuostabūs raštai, il-
gi drobulių rietimai, kurie va-
sarom buvo skalbiami, balina-
mi saulės atokaitoje. Kai pagal-
voji – koks ilgas lino kelias... Jį 
sėjo, augino, rovė, mirkė, šuka-
vo, verpė, audė žmogaus rankos. 
Austi taip ir neišmokau. Sekly-
čioje buvo atidaryta kaimo pra-
dinė mokykla ir stakles tėtė iš-
ardė, sukabino klėtyje.

Žiemos dienomis ir ilgais va-
karais prie žibalinės lempos buvo 
girdėti mielas monotoniškas ra-
telio dūzgimas. Stebėdavau, kaip 
greitai mamutės rankos taisė vil-
nos gijas, kurios virsdavo siūlais. 
O verpstės gražumas – išpjaus-
tyta įvairiausiais ornamentais tė-
tės rankomis. Ūgtelėjusią ir ma-
ne išmokė verpti. Žiemomis ke-
dendavau vilnas, plėšiau plunks-
nas, siuvinėdavau ant bulvinių 
maišų, skaičiuodama akutes, ir 
jie virsdavo įvairiaspalviais ki-
limėliais. Siuvinėjau ir ant ma-
mutės austų drobulių servetėles, 
takelius. Saugau ir dažnai per-
žiūriu mamutės austus abrūsus, 
užtiesimus. Man audimo raštai – 
tai laiškai iš praeities, tai daina, 
kurią mama niūniuodavo ausda-
ma. Suprantu, kad čia išreikšta 
meilė ir skausmas, džiaugsmas ir 
savos godos.

Tėtis turėjo mažą bityną. 
Net avilius, mėlynus ir geltonus 
bičių namelius, buvo pats pasi-
dirbęs. Vasarom sodas kvepėjo 
vašku, medumi ir bičių duona... 
Vienas malonumas buvo įkiš-
ti pirštuką puodynėlėn, kur su-
piltas medus.

Žiemos vakarais namai kve-
pėjo pikiu – tėtis ruošdavo ko-

rius vasarai, o aš skutinėdavau 
nuo rėmelių kraštų pikį. Tėtu-
kas labai mylėjo medžius. Bega-
linis atsidavimas gamtai gyveno 
jo sieloje. Ir medžiai, ir augalai, 
anot jo, yra gyvi, supranta, jau-
čia, jiems skauda.

O kur visi kiti žemės ūkio 
darbai kaime – ir sėja, ravėji-
mai, šienapjūtės, javapjūtės, bul-
viakasiai, kūlimai... Mielos buvo 
ir bulviakasio talkos, javapjūtės. 
Nors rugių pėdai būdavo dides-
ni už mane, bet vis tiek steng-
davausi surišti. O dar darbai ko-
lūkyje pavaduojant mamą. La-
biausiai alindavo kaitriomis die-
nomis didžiulių runkelių plotų 
ravėjimas, kilometrinio ilgio va-
gos, brigadininkės tikrinimai, ar 
paliekamas reikiamas atstumas 
tarp daigų. Taip ir lydėjo nesi-
baigiantys darbai, darbeliai. Vis-
kas nugulė gyvenimo skrynioj...

Netiesa, kad dabar blogai 
žmonėms gyventi. Palyginti su 
senais laikais, dabar gyvename 
gerai. Netiesa, kad dabar nė-
ra darbo. Yra tik vienas žmonių 
tikslas – kuo greičiau pralob-
ti. Labiausiai baugina ta dvasinė 
tuštuma...

Po žvaigždėtu dangumi prie 
juoduojančių sodybos ąžuolų 
vienkiemio vienatvėje pasijuntu 
tokia trapi ir menka – tik dulkelė 
šiame didžiuliame, paslaptinga-
me pasaulyje. Nakties tamsybė, 
dangaus žvaigždynai ir ramu-
ma galbūt sukurta tam, kad su-
prastum, žmogau, kas esi, iš kur 
kilęs, kam gyveni ir kuo pavir-
si atėjus savam rudeniui, lyg la-
pams nubirus visiems tau skir-
tiems metams... O laikrodžio ro-
dyklės vis sukas ir sukas...

Gražina KALVAITIENĖ 
Kazlų Rūda

Tarytum išmaldą drebančia ranka
Menką šilumą rinkdami
Dar pabūkim po rudenio saule 
Tvirtesni, geresni, artimi.

J. Marcinkevičius

Pabūkim geresni. Šiltesni. 
Dabar, kai vėjas skina jau pas-
kutinius medžių lapus, kai lan-
gus plauna šaltas rudens lietus. 
Laikas neša mano ir tavo me-
tus, dienas, svajones. Kol gyvas 
žmogus, jis turi jų. Kaip sulauk-
ti šventės mylimos? Dienos, ku-
ri tau brangi, žmogaus, kurį tu 
meni? Gal tik žodžiai, kuriais 
tu tiki, svajone vadinas?

Ruduo, bičiuli, ruduo ana-
pus langų. Ir šiapus. Mūsų gy-
venimo langų. Kažkur pasikly-
do džiaugsmas. O nuo skaus-
mo nepasislėpsi niekur. Visur 
tave suras. 

Gyvenu. Tiksliau – esu. Po 
dideliu Dangaus skliautu. Vie-
natvėj ir tyloj. Saulės ir gerumo 
trupinius renku. Lemtis taip lė-
mė, kad eičiau ne vieškeliu, ke-
liu. Taką žolėtą skyrė. Matyt, ži-
nojo, kad daug kartų krisiu. Bet 
ir takas toli, ir eit negali. Kartais 
mąstai – negali taip būti ilgai. 
Turi būti nors mažytė išeitis iš 
to sėdėjimo beprasmio. Kažkas 
pasakė, jog darbas yra gyveni-
mo druska, kad kūnas negestų. 
Bet juk visą gyvenimą dirbau, 
kiek galėjau. Savęs negailėjau. 
Bet, matyt, darbą ne tą. Kūnui 
netiko vaistai tokie. Prisiminiau 
seniai man pasakytus dailinin-
ko Algirdo Petrulio žodžius: 
„Stefut, kol pirštai išlaiko tep-
tuką, nemesk jo.“ 

Bandžiau gyvenimui įsiteik-
ti. Piešti ėmiau. Taip gyvenimą 
puošiau. Naiviai atrodė tie mano 
darbai. Bet tiek gerai, kad nuta-
pytas kartono lapas plovėsi gerai. 
Geri guašo dažai. Taip piešiau ir 
ploviau. Kartą užėjęs žmogus il-

gai tylėjo, į mano piešinį ir į ma-
ne žiūrėjo. Tada pasakė: „Ką čia 
teplioji, šitaip nepatogiai sėdėda-
ma. Ar save matai?“

Neterlioju. Aš gyvenimą 
puošiu. Kai pasidaro jau labai 
sunku vienatvėje ir tyloje, iš tos 
beviltiškos padėties bandau spal-
vom save išvest. Ten, kur žiedai 
ir kalnai, jūros ir kalvos, kur tiek 
daug sukūrė žmogus ir visa, vi-
sa, ką Dievas davė, manęs nepa-
siekia. Čia mano kalnai ir žemė. 
Šalia. Arti. Arti. 

Negirdėjau, kada žmogus 
duris uždarė. Matyt, išėjo su 
tais žodžiais, kuriuos man sa-
kė: „Jeigu tau reikia – tepliok.“ 
Reikia. Labai reikia.

O už langų vakarėja. Sun-
kūs, pilni lietaus dangumi slen-
ka debesys, laistydami pasėlį ja-
vo. Praėjo dar viena diena. Į va-
karo valandas, minutes atmin-
tis atves seniai matytus mylimus 
žmones. Kalbėsies su jais, kalbė-
sies, kol miegas akis užmerks. 
Gal į sapną vaikystės atbėgs su 
rytojaus aušra saulėta. 

Labos nakties visiems, kas 
dar nemiega – vakaro gero. 
Atleiskit – parašyti norėjau ne 
apie tai. Bet mintys kažkur nu-
keliavo.

Stefanija FEDULAITĖ 
Panevėžys 

Pabūkim geresni

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda

Stefanijos Fedulaitės pieš.


