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Kelionė  
į Kalėdų šalį

Daugelis savivaldybių tradiciškai metų pabaigoje išrenka 
daugiausiai nuveikusius miestiečius. Džiugu, kad tarp jų 
kartais pamatome ir negalią turinčių žmonių pavardes, 
tarsi liudijimą, kad negalia netrukdo daryti reikšmingus 
darbus. Šiemet Metų panevėžiete tapo Irma Zabulionytė. 

Tolerancijos link

Neįgaliųjų profesinių įgūdžių, meninių gebėjimų prista-
tymas prieššventiniame renginyje – abilimpiadoje „Aš 
galiu viską“ – jau tampa gražia tradicija. Vilniaus neį-
galiųjų dienos centras tokias metines varžytuves, kurio-
se galima pasidžiaugti naujai išmoktais amatais ar pa-
tobulinta išbandytų rankdarbių kūrimo technika, rengia 
trečius metus iš eilės. Į abilimpiados programą kasmet 
įtraukiama kokia nors nauja kūrybinė sritis, dar labiau 
išplečianti neįgaliųjų galimybių ribas. 

Integracijos keliu

Automobilio
rankinis valdymas

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Mielieji,
pasitinkant didžiąsias metų šven-

tes, nuoširdžiai linkiu, kad šv. Kalėdų 
dvasia suburtų mus visus draugėn, 
kad pakilę virš kasdienybės rūpesčių 
kartu  įvertintume šiemet nueitą ke-
lią, kuris visai neįgaliųjų bendruome-
nei buvo pažymėtas ir reikšmingais 
įvykiais, ir prasmingomis sukaktimis, 
ir nelengvais išbandymais. 

Gyvename permainingais lai-
kais, kuomet tikėjimo vieni kitais ir 
savimi mums labai reikia. Todėl tik 
susitelkę ir vieningi, tik ryžtingai nu-
siteikę ir pasišventę galime kurti tva-
rią bendruomenę, kurioje gerbiamas 
ir vertinamas kiekvienas. Labai no-
rėčiau, kad bendrumo jausmas mus 
lydėtų ne tik per didžiąsias šven-
tes, bet ir kiekvieną dieną. Padrąsi-
nantis žvilgsnis, paguodžiantis žo-
dis ar nuoširdi pagalba suartina ir 
sutvirtina.

Širdingai linkiu, kad šv. Kalėdos 
atneštų džiaugsmą, darną bei vieny-
bę ir kviečiu Naujaisiais metais ir to-
liau ryžtingai eiti visuomenės bran-
dos, santarvės ir pilietiškumo keliu.

Nuoširdžiai Jūsų
Jelena Ivančenko 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė

Mielieji,
pasitinkant didžiąsias 

metų šventes, lai visus Mus 
sujungia Bendrumo, Vienybės 
jausmas, lydėsiantis kiekvie-
ną išaušusią šių ir ateisiančių 
naujų metų dieną.  Nesiliauki-
me tikėję, nes tik Tikėjimas ir 
Pasitikėjimas yra jėga, ištirp-
danti mus skiriančias sienas.

Šv. Kalėdų ir artėjančių 
Naujųjų metų proga linkiu iš 
naujo ir dar kartą atrasti di-
džiausią mus visus vienijan-
čią dovaną – Gyvenimą. Sem-
kime jį saujomis, nepamirški-
me pasidalinti savo brangiu 
laiku su šalia esančiais žmo-
nėmis, dovanokime padrąsi-
nančius žvilgsnius, šypsenas, 
žodžius – tai vertingiausia, 
ką galime duoti vieni kitiems.

Kiekvieno Jūsų širdis te-
pasiekia Tikėjimas, Viltis ir 
Meilė.

asta kandratavIčIenė 
neįgaliųjų reikalų 

departamento prie 
Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos 

direktorė

Kalėdų vakaro langas
spindi kaip dangaus skliautas –
 Ramybė 
Kalėdų vakaro lango
stiklą glosto likimo pirštai –
 Viltis

Kalėdų vakaro langui
lengva laukti pirmosios žvaigždės –
 Tikėjimas 
Kalėdų vakaro langą 
stebi šviesios motinos akys –
 Gerumas 

Kalėdų vakaro langu
gėrisi balto sodo sniegena –
 Kantrybė 
Kalėdų vakaro lange
ankstų rytą pražys šerkšno rožė –
 Sulaukėm

vitalija LIŽaItIenė 





Linksmų šv. Kalėdų  
ir laimingų Naujųjų 

metų!

Linksmų šv. Kalėdų  
ir laimingų Naujųjų 

metų!

lis tikslus. Tai ne vien meninių ge-
bėjimų pristatymo, jų įvertinimo 
renginys, bet ir vienijantis, ben-
druomeniškumą puoselėjantis 

kūrybingų žmonių susibūrimas. Į 
jį kviečiami įvairioms negalioms 
atstovaujančių organizacijų na-
riai. Ir šiemetinėje abilimpiado-
je dalyvavo regėjimo, klausos, fi-
zinę negalią, intelekto sutrikimų 
turintieji, su persodintais orga-
nais gyvenantys žmonės. Tokia 
bendrystė, susitelkimas – išties 
pozityvi iniciatyva.

Abilimpiadoje „Aš galiu vis-
ką“ šiemet beveik pusšimtis kū-
rybingų žmonių savo išmonę ir 
išradingumą demonstravo vaini-
kų puošimo, piešimo ant plastiko 
burbulų, dekupažo, vilnos vėli-
mo ir eilėraščių kūrimo rungtyse. 

Pozityvi iniciatyva 
Prieššventiniu laikotarpiu 

Vilniaus neįgaliųjų dienos cen-
tro rengiama abilimpiada turi ke- (nukelta į 3 psl.)

Irma Zabulionytė –  
Metų panevėžietė

Panevėžio meras Rytis Račkauskas Irmai Zabulionytei įteikė Metų panevė-
žietės apdovanojimą.

(nukelta į 5 psl.)

Abilimpiadoje – „Gyvasties nariai“: Jelena Urbanovič, Regina Lucinavičienė ir Algimantas Sabaliauskas.





Skuodas: 
�� Laiške „Bičiulystei“ 

Skuodo rajono neįgalių-
jų draugijos narė Emilija 
Jablonskienė pasidalijo 
įspūdžiais iš šiltos adven-
to popietės. 

Ištuštėję, tarytum iš-
šluoti laukai, nutilę juos 
supantys miškai, trumpos 
dienos, ilgos naktys. Nyku 
medžių šakose. Neramu 
širdžiai. Adventas. Tačiau 
viskas vyksta amžinuoju 
gyvybės ratu. 

Tokiomis dienomis ar 
juodomis naktimis neju-
čiom pragysta žmogaus 
siela, ypač nedalios pa-
laužto. Randasi ir gelbė-
tojų – tai Skuodo rajono 
neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė R. Zabitienė, bu-
halterė Z. Bučienė ir šios 
draugijos siela N. Jasienė. 
Jos organizuoja kultūrines 
pažintines ekskursijas, su-
sitikimus su meno žmo-
nėmis, rengia popietes. 
Gruodžio pradžioje vyko 
advento popietė „Prisės-
kim po darbų“. 

Susirinkusiuosius pa-
sveikinusi draugijos pir-
mininkė R. Zabitienė pa-
linkėjo sveikatos, susirink-
ti visai šeimai prie Kūčių 
stalo, nepasiduoti kančiai, 
vienatvei. Jei ima viršų bė-

Atbėga elnias devyniaragis
dos – jungtis į draugijos 
veiklą. Taip ir daro įvairius 
draugijoje veikiančius bū-
relius lankančios moterys: 
A. Jonušienė, A. Šopienė, 
V. Jockuvienė, J. Stragie-
nė, S, Karlinskienė, A. Vyš-
niauskienė, A. Pušinskaitė, 
I. Ridikienė. Šios draugi-
jos narės, vadovaujamos 
kūrybingos technologijų 
mokytojos D. Mažrimie-
nės, du kartus per savai-
tę rinkosi į užsiėmimus. 
Tarta padėka ansamblio 
„Krantų gėlė“ dalyvėms – 
N. Jasienei, S. Šimkienei, 
D. Budrikienei, A. Grigu-
tienei, A. Kavaliauskie-
nei, A. Rimkienei, V. Joc-
kuvienei, R. Masiulienei ir 
jų vadovei E. Šamonskie-
nei, negailėta gero žodžio 
ir „Skuodo Vilties“ vado-
vei J. Donelienei. Darnus 
bendradarbiavimas skati-
na geriems darbams. Po-
pietėje dalyvavusi Skuodo 
rajono savivaldybės Socia-
linės paramos skyriaus vy-
riausioji specialistė J. Ški-
melienė džiaugėsi aktyvia 
projektine, kultūrine Neį-
galiųjų draugijos veikla.

N. Jasienė savo kūry-
bos žodžiais į visus prabi-
lo apie stebuklo laukimą, 
mylimas ir mylinčias šir-

dis, šiltą žvilgsnį. Ji kiek
vienam dovanojo savo ir 
dukros iškeptų gardėsių. 
Ne vieną dainą susirinku-
siesiems skyrė ansamblio 
moterys. O mes kaip gebė-
jome, joms pritarėme.

Patyrėme, kad tarp 
mūsų yra įdomių ir talen-
tingų žmonių. B. Rimkie-
nė kaip nuo siūlo vėrė pa-
sakojimus apie advento 
papročius tėvų namuose, 
savo šeimoje. S. Šimkienė 
prisiminė, kad per adven-
tą jos tėvų namuose nebu-
vo jokių linksmybių, jokių 
šokių, visas laikas buvo 
skirtas pasiruošti Šv. Ka-
lėdoms. „Eglutę puošėme 
pačių pasigamintais žais-
liukais iš popieriaus ir 
šiaudų, o po ja dėdavome 
atvirukus su gražiausiais 
palinkėjimais. Šv. Kalėdų 

rytą visi skubėdavome į 
bažnyčią pamatyti pra-
kartėlės, o antrąją šven-
tės dieną buvo mada lan-
kyti kaimynus“, – pasakojo 
S. Šimkienė. Ne pirmą kar-
tą N. Jasienė pateikė įdo-
mių etnokultūros pavyz-
džių: apeigų, burtų, negir-
dėtų tarmės žodžių.

E. Jablonskienė apie 
advento tradicijas, papro-
čius kalbėjo remdamasi 
garsių etnologų L. Klimkos 
ir P. Dundulienės studijo-
mis. V. Jockuvienė iš pasiū-
to maišelio leido išsitrauk-
ti įvairių smulkmenėlių su 
užrašytais palinkėjimais. 
Pagaliau sulaukta Kalėdų 
Senelio: džiaugėmės, de-
klamavome, kalbėjome, 
dainavome. Kiekvienas 
gavo gražių amatų būre-
lio moterų pagamintų do-
vanų. Ėjome ratelius, žai-
dėme (per adventą leis-
tina). Stiprėjo draugystė, 
vienybė, supratimas – tuo 
ir esame stiprūs. 

Taigi, tegu atbėga el-
nias devyniaragis, teat-
neša tikėjimą ir viltį atsi-
naujinti, įgauti pozityvios 
energijos gyvenant po 
saule motinėle, tepaskati-
na daryti konkrečius gerus 
darbus artimui savo.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

�� „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Lietuvos neįga-
liųjų ir pensininkų bendri-
jos prezidentas Antanas 
Grigalis pasidalijo išvy-
kos pas bičiulius įspūdžiais.

Telšių neįgalieji viešė-
jo pas naujus draugus Šilu-
tės rajono neįgaliųjų drau-
gijos Švėkšnos padalinyje. 
Čia mus svetingai priėmė 
šio padalinio pirmininkė 
Ingrita Riterienė. Į susitiki-
mą atvykęs Kalėdų Senelis 
nepagailėjo dovanų. Ren-
ginio dalyvius linksmino 
mūsų ansamblis ,,Atgaiva“: 

Telšiai: Šiltas susitikimas

vadovė Janina Fabijonavi-
čienė, dainininkės Aldona 

Grišmanauskienė, Kazimie-
ra Šorienė, Sigita Kairienė. 

Šiltas ir malonus buvo 
šis susitikimas.

Gaidys – ryto, tekančios saulės pranašas. Jis tikras 
kiemo papuošalas. Žavi spalvotos uodegos ir kaklo 

plunksnos, pentinuotos kojos, skaisčiai raudona skiau-
terė. Dėl šitų vaivorykštės spalvomis tviskančių plunks-
nų ir raudonos skiauterės daugelio tautų mitologijoje 
gaidys laikomas ugnies ir saulės simboliu. O kiek oru-
mo, generoliško išdidumo visoje jo pozoje, kai užskri-
dęs ant mėšlo krūvos ar tvoros skardžiu balsu užgieda! 

Rytų kalendoriuje kiekvieni metai žymimi tam 
tik ru ženklu. Žmonės stengiasi metų ženklui įtikti, 
malonina jį ir laukia iš jo dovanų. Pagal kinų kalen-
dorių 2017ieji – Raudonojo Ugninio Gaidžio metai. 
Jie prasideda 2017 metų sausio 28 dieną, o baigiasi 
2018 metų vasario 15 dieną.

Visi mūsų planetos gyventojai trokšta permainų. Tai 
labai nesunku pastebėti ir politiniame gyvenime. JAV, 
Europos valstybėse, taip pat ir mūsų krašte, žmonės 
ėjo prie urnų norėdami savo gyvenime permainų. To-
dėl Raudonojo Ugninio Gaidžio metai ateina labai laiku. 
Gaidys – didysis reformatorius. Pokyčiai žadami visose 
gyvenimo srityse. Ir tos permainos bus tikrai pozityvios.

Daugelis mūsų esame kompleksuoti, o 2017 metai – 
labai tinkami atsikratyti įsisenėjusių kompleksų. Būtina 
gyvenimą ir santykius su kitais žmonėmis paprastinti, 
lengvinti. Mokykimės protingo atlapaširdiškumo. Ne-
galvokime, kad esame priešų apsuptyje ir kiekvienas 
ištartas žodis bus panaudotas prieš mus.

Gaidys mėgsta tvarką. Buityje, mintyse, žmonių 
santykiuose. Tvarka – tai vaistas, sveikata. Ar visada 
pagalvojame, ką ir kiek kemšame į skrandį, prieš kel-
dami sunkų daiktą ar pamąstome apie savo stuburo 
sąrangą, lipdami kopėčiomis ar patikrinome, kaip sau-
giai jos atremtos į žemę, slidžiame kelyje automobiliu 
darydami posūkį ar pagalvojame apie kelio dangą, iš-
centrinės jėgos pasekmes?

Gaidžio metais būtina daugiau dėmesio skirti sa-
vo aprangai. Nebūkime konservatyvūs, nebijokime 
spalvų. Tik pažiūrėkite, kaip „neprognozuojamai“ nu-
spalvintos gaidžio plunksnos. Tad neatsilikime nuo jo. 
Vienišiems žmonėms šie metai labai tinkami susiras-
ti gyvenimo draugą ar draugę. 

Gaidys – vaidingas peštukas, bet žmonėms 2017 me-
tais siūloma konfliktų vengti. Labai svarbu įsiplieskian-
čius konfliktus gesinti laiku. Būtina tikėti, kad kiekvie-
ną problemą, kokia ji bebūtų sudėtinga, galima išspręs-
ti išmintingai ir ramiai kalbantis. Ir gerus kaimynų san-
tykius užtikrina ne atsiribojimas, o nuoširdus bendra-
vimas, kito žmogaus supratimas ir interesų paisymas. 

Gaidžio metais turime būti praktiški, nevergauti pa-
senusioms, atgyvenusioms tradicijoms, modernizuoti 
jas, labiau branginti kiekvieną savo gyvenimo dieną ir 
valandą. Gaidys – taupus. Jo metais reikia rimtai apmąs-
tyti savo piniginius reikalus. Patartina neapsiriboti vie-
nu pajamų šaltiniu, reikia paieškoti antro, o gal ir trečio.

Ateinančiais metais būkime dosnūs. Ir čia gaidys 
mums pavyzdys. Visi matėme, kaip atkapstęs slieką 
ar radęs grūdą, jis jo nelesa, o garsiai šaukia vištas – 
jis visada linkęs dalintis. Turėti ir niekam nieko ne-
duoti – dažnai blogiau negu vogti.

Gaidžio metais stenkimės daugiau būti prie van-
dens. Vanduo skatina medituoti. Prie vandens pailsė-
jęs žmogus sugeba blaiviau mąstyti ir priima teisin-
gesnius sprendimus. Kuo didesnis vanduo, tuo geriau. 
Vandenynas, jūra, ežeras, upė... Tačiau naudinga pabū-
ti ir prie mažo upelio, kuriame per akmenukus links-
mai gurgena skaidrus vanduo arba prie varliabalės, 
kur tylą drumsčia tik varlių kurkimas ir saulėje bliz-
gančių laumžirgių sparnų čežėjimas.

Raudonojo Ugninio Gaidžio metai nebus ramūs. 
Turime pasiruošti visokiems, gal ir nemaloniems, iš-
šūkiams. Tačiau jie gali atnešti daug pozityvių ir se-
niai lauktų pokyčių. Tam reikia tik mūsų pastangų, 
daug dirbti. Laukiant 2017 Raudonojo Ugninio Gai-
džio metų reikia įsiklausyti į save ir elgtis taip, kaip 
liepia širdis. 

Artėja Raudonojo 
Ugninio gaidžio metai

Apie tai,
kas

jaudina

Draugiškas susitikimas Švėkšnoje. Stefos Pocienės nuotr.

�� „Bičiulystei“ parašiusi 
Panevėžio rajono Paįstrio 
gyventojų bendruomenės 
centro narė Ona Striškie-
nė papasakojo apie šiltą 
popietę neįgaliesiems.

Panevėžio palaikomo-
jo gydymo ir slaugos ligo-

ninėje buvo surengta po-
pietė „Šv. Kalėdų belau-
kiant“. Besigydantiesiems 
programą surengė Pane-
vėžio Liekupio bendruo-
menė, kuriai atstovavo 
montaže dalyvavę ir dai-
navę vaikai bei šios ben-

druomenės pirmininkas 
Rimas Baranauskas. Po-
pietę vedusi Liekupio ben-
druomenės valdybos narė 
Bronė Slapšienė papasa-
kojo apie advento prasmę 
ir Šv. Kalėdų laukimą.

Dainas dainavo ir eiles 

skaitė Pušaloto mikrorajo-
no bendruomenės, Sveika-
tingumo centro „Vidmavi-
ta“ ansamblio „Pušelė“ na-
riai ir centro įkūrėjas Vid
mantas Kartanas. Paįstrio 
bendruomenei atstovavo 
ir savo kūrybos eiles skai-
tė Lietuvos kaimo rašyto-
jų sąjungos narė O. Striš-
kienė.

Po programėlės vi-
siems dalyvavusiesiems 
buvo įteiktos kalėdinės 
dovanėlės. Renginyje ne-
galėjusieji dalyvauti buvo 
aplankyti ir apdovanoti 
palatose. Už jaukią popie-
tę jos dalyviams šiltai pa-
dėkojo Panevėžio palaiko-
mojo gydymo ir slaugos li-
goninės direktorė Violeta 
Grigienė.

Draugijos siela Nijolė Jasienė.

Prieš šventes – jauki popietė 

Popietės Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje momentas. Rimo Baranausko nuotr.
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Visas jas vienijo bendra tema – 
Kalėdų šalis. Mintimis į ją nuke-
liauti padėjo neįgaliuosius kūrė-
jus svetingai priėmusiame Kir-
timų kultūros centre skambėju-
si kalėdinė muzika, papuoštos 
eglutės, žybsinčios įvairiaspal-
vės girliandos. Ypatinga šventi-
ne nuotaika šią kelionę apgaubė 
jautrios ir nuoširdžios Laimono 
Ablingio, Svetlanos Rybakienės, 
Martyno Šimkaus sukurtos eilės. 
Tokia jauki šventinė aplinka lė-
mė ir abilimpiados dalyvių dir-
binių paskirtį – jie tapo Kalėdų 
puošmenomis ar originaliomis 
dovanėlėmis po šventine eglute. 

Kaskart vis naujas 
iššūkis

Regėjimo negalią turinčiai 
Linai Norkienei kiekvienos to-
kios varžytuvės – vis naujas iš-
šūkis. Pernai Lina dalyvavo pa-
puošalų vėrimo rungtyje, šiemet 
kūrė kalėdinį eglutės žaisliuką, 
t.y. piešė ant skaidraus plasti-
ko burbulo. Moteris neslepia, 
kad tokios tapybos ėmėsi pir-
mą kartą. „Man įdomu viską iš-
bandyti, – šypsojosi ji. – Kadangi 
esu silpnaregė ir smulkių deta-
lių negaliu įžiūrėti, pirmą kartą 
bandydama tokią techniką pie-
šiau stambesnius raštus, ryškias 
žvaigždes. Norėjau, kad mano 
burbulai bent jau būtų dekora-
tyvūs ir iš toli ant eglutės gra-
žiai atrodytų.“

Ant medžio šakų besisupan-
tys ryškūs, žaismingi Linos de-
koruoti burbulai iš tiesų labiau-
siai traukė akį. Vertinimo komi-
sija jiems skyrė pirmąją vietą. 
Tačiau moteris džiaugėsi ne tiek 
apdovanojimu, kiek galimybe 
prisiliesti dar prie vienos meno 
rūšies. „Rankdarbių priemonės 
brangios, ne kiekvienas gali jų įsi-
gyti, o tokie renginiai – puikiausia 
proga išbandyti naują techniką, ją 
prisijaukinti“, – sakė L. Norkienė. 
Daugybę rankdarbių kūrimo pa-
slapčių įvaldžiusi moteris pui-
kiai geba jas derinti tarpusavyje, 
todėl visai nesunkiai perpranta 
naujas, anksčiau nebandytas me-
no šakas. „Kuo daugiau žinai, tuo 
lengviau viską sujungti, naujoje 
srityje pritaikyti“, – atviravo Lina.

L. Norkienė – ne vienintelė 
abilimpiados dalyvė, šiose var-

žytuvėse pirmą kartą išbandžiu-
si naują rankdarbių rūšį. Įdomūs 
potyriai, teigiamos emocijos – dar 
vienas šio renginio privalumas. 

Abilimpiados naujokai
Pirmą kartą abilimpiadoje da-

lyvavusi Lietuvos asociacija „Gy-
vastis“ į meninių gebėjimų varžy-
tuves atsiuntė tris amatams nea-
bejingus narius: Jelena Urbanovič 
dalyvavo dekupažo kūrimo rung-
tyje, Regina Lucinavičienė – pie-
šimo ant plastiko, o Algimantas 
Sabaliauskas ėmėsi vilnos vėli-
mo. „Gyvasties“ atstovai pasakojo 
šiuos menus išbandę asocia cijos 
rengiamuose užsiėmimuose, tad 
buvo įdomu prisiminti tas pamo-
kas, pasižvalgyti, kaip kiti bičiu-
liai kuria šiuos rankdarbius, pa-
sisemti jų patirties. Jelena netgi 
tapo savo rungties prizininke – 
laimėjo antrąją vietą. 

Vilnos vėlimo rungtyje daly-
vavęs Algimantas neslėpė – jam 
arčiau širdies lipdymas iš molio. 
Keramikos būrelyje jis atsigauna, 
pasineria į fantazijų pasaulį. Ši 
patirtis vyriškiui pravertė ir ap-
veliant muilą. Jo darbelis išsisky-
rė originalumu – savajam muilo 
gabalėliui Algimantas net skulp-
tūrą sukūrė.

„Gyvasties“ atstovai neabe-
jojo – visi abilimpiadoje sukurti 
darbeliai gali tapti originaliomis, 
savo rankomis sukurtomis, min-
timis apie žmogų, kuriam skirtos, 
sušildytomis kalėdinėmis dova-
nėlėmis. 

Teko pasitelkti išmonę
„Vilniaus Viltis“ abilimpia-

doje dalyvavo jau antrą kartą. 
Pirmosios varžytuvės intelek-
to sutrikimų turintiems cen-
tro lankytojams suteikė daug 
teigiamų emocijų, o čia patir-
tais įspūdžiais jie dalijosi dar il-
gai. Užimtumo grupės socialinė 
darbuotoja Lina Ramanauskie-
nė džiaugėsi – ir šįkart jų cen-
tro lankytojai panoro dalyvauti 
vainiko puošimo, vilnos vėlimo 
ir piešimo ant plastiko rungty-
se. Pasak Linos, centre yra dvi 
užimtumo grupės, kurias lanko 
20 intelekto sutrikimų turinčių 
žmonių. Kasdien vykstančiuose 
užsiėmimuose mokoma įvairių 
rankdarbių: jie velia, neria, mez-
ga, siuvinėja, piešia. Darbas ypač 
suintensyvėja prieš šventes – ne-
įgaliųjų sukurti darbeliai keliau-
ja į kalėdines muges.

Konkrečios abilimpiados 
užduotys varžytuvių dalyviams 
iš anksto nebuvo žinomos. Pa-
sak L. Ramanauskienės, todėl 
jie nemažai žvalgėsi po inter-
netą, bandė nuspėti, ką varžy-
tuvėse galėtų tekti daryti. Išgir-
dus užduotis abilimapiados da-
lyviams teko pasitelkti išmonę. 
„Tarkim, ant stiklo piešti centro 
lankytojai buvo pramokę, tačiau 
ant plastiko, juolab rutulio for-
mos, – ne. Oliai Podzemelna-
jai tai buvo nelengvas išbandy-
mas, – pasakojo L. Ramanaus-
kienė. – Ir Vaidas Savickas vilną 
tik „šlapiuoju“ būdu buvo ban-
dęs velti.“ Tačiau vėlimo adata 
vaikinui visai nesunkiai paklu-
so. Tai patvirtino ir šioje rung-
tyje pelnyta antroji vieta. 

O štai Alma Grigėnaitė kalė-

Kelionė į Kalėdų šalį

Pasak Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos Sociali-

nio draudimo ir kaupimo pen-
sijų skyriaus vyriausiosios spe-
cialistės Ritos Babianskaitės, ki-
tais metais pensijų augimo gali 
tikėtis ne tik senatvės, bet ir ne-
tekto darbingumo (invalidumo) 
pensijų gavėjai. 

Planuojama, kad einamųjų 
metų draudžiamosios pajamos, 
nuo kurių skaičiuojama pensija, 
augs 31 Eur, iki 476 Eur, o bazi-
nė pensija – 8 Eur, iki 120 Eur. 
Šie dydžiai naudojami apskai-
čiuoti ir indeksuoti ne tik senat
vės pensijas, bet ir netekto dar-
bingumo (invalidumo) pensijas, 
tad atitinkamai didės abiejų rū-
šių pensijos.

Planuojama, kad netekto 

darbingumo (invalidumo) pen-
sijos po padidinimo vidutiniškai 
padidės apie 14 Eur, tačiau tai 
nereiškia, kad išmokos neįgalie-
siems didinamos mažiau. 

Vidutinis netekto darbingu-
mo (invalidumo) pensijos pa-
didėjimas skiriasi nuo senatvės 
pensijos, nes, skirtingai nuo se-
natvės pensijos, netekto darbin-
gumo (invalidumo) pensijos tu-
ri tik joms būdingų apskaičia-
vimo ypatumų (priklausomai 
nuo darbingumo lygio, skiriasi 
pagrindinės pensijos dalies dy-
dis bei apskaičiavimo taisyklės). 
Tačiau kiekvienam netekto dar-
bingumo (invalidumo) pensijos 
gavėjui, kaip ir senatvės pensi-
jos gavėjui, „Sodros“ pensijos 
didės individualiai, priklauso-

mai nuo žmogaus įgyto stažo ir 
gautų pajamų. 

Taip pat svarbu paminėti, kad 
nuo kitų metų pradžios įsigalio-
siančiame Lietuvos Respub likos 
šalpos pensijų įstatyme nustaty-
ti nauji šalpos neįgalumo pensi-
jų dydžiai, kurie paskirstyti kiek 
įmanoma tolygiai kas 5 netekto 
darbingumo procentus. Gruo-
džio 13 d. Seimas po svarstymo 
pritarė minėto įstatymo pakeiti-
mo įstatymo projektui, kuriame 
siūloma naujus dydžius taikyti 
ne tik naujai skiriamoms šalpos 
pensijoms, bet taip pat perskai-
čiuoti jau mokamas šalpos pen-
sijas. Todėl daliai neįgalių šalpos 
pensijų gavėjų šios pensijos gali 
padidėti net iki 50,4 euro. 

„Bičiulystės“ inf. 

dinį vainiką prisipažino puošu-
si pirmą kartą. Tačiau džiaugėsi 
išbandžiusi naują veiklą. Pasak 
Almos, dekoratyvusis menas jai 
labai patinka – mėgsta karpyti 
popierines snaiges, šypsenėles, 
iš audinio siūti žvaigždutes. O 
šioje abilimpiadoje išmoko dar 
vieno meno – labiau patyrusių 
rungties dalyvių patirtis tapo 
gera pamoka. 

Jauki aplinka išsklaidė 
nerimą 

Trakų neįgaliųjų užimtumo 
centro lankytojai Aleksandrai 
Korytčenko dekupažo darbe-
liai – ne naujiena, tad sugalvo-
ti, kaip iš servetėlės iškarpytais 
paveikslėliais pagražinti eglu-
tės žaisliukais turėjusius tapti 
du medinukus, jai buvo visai ne-
sunku. Merginai labiausia pati-
ko, kad tarp šios rungties dalyvių 
nesijautė jokios įtampos, konku-
rencijos, vyravo šilta atmosfera. 

Triskart per savaitę centre 
besilankanti mergina mokosi 
siuvinėti su mašina, pinti iš vy-
telių. Vis dėlto mėgstamiausias 
jos užsiėmimas – piešimas. Ge-
bėjimas vaizduotėje susidėlio-
ti būsimą piešinio siužetą Alek-

sandrai neabejotinai padėjo ir 
dekupažo rungtyje. 

Trakų neįgaliųjų užimtumo 
centro darbinio užimtumo speci-
alistė Nida Bancevičienė, atlydė-
jusi į sostinę saviškius, džiaugėsi, 
kad nors įstaiga abilimpiadoje da-
lyvauja pirmą kartą, tačiau visose 
rungtyse turi savo atstovą. Pasak 
jos, per 15 centro gyvavimo me-
tų išbandyta daugybė įvairiausių 
amatų, tad nieko netikėto trakiš-
kiams čia nebuvo. Puikiai su sa-
vo užduotimi susitvarkė Laimutė 
Banuškevičiūtė – ji tapo piešimo 
ant plastiko rungties prizininke. 

N. Bancevičienė neslėpė, kad 
šiek tiek baiminosi, kaip centro 
lankytojai jausis tarp nepažįsta-
mų žmonių, kaip jiems pavyks 
įveikti jaudulį – tokie susibūri-
mai jų gyvenime nėra dažni. Ta-
čiau paaiškėjo, kad vadovė neri-
mavo be reikalo. Centro lankyto-
jai puikiai jautėsi, bendravo, pa-
sisėmė naujų įspūdžių. 

Trečiosios abilimpiados da-
lyviams šiemetinės Kalėdos bus 
dar šventiškesnės – juk kelionė 
į Kalėdų šalį buvo tokia įdomi, 
jauki ir įsimenanti.

aldona MILIeškIenė
Autorės nuotr.

Aktualijos Didėja ir neįgalumo išmokos Širdy Kalėdos
Širdy Kalėdos – stebuklingas metas,
Kuomet aplinkui daug stebuklų dedas.
Jausmuos paskendę, dovanų sulaukę
Stebuklo tikro tik neprisišaukiam...

Kai dabini Kalėdų džiaugsmą tyrą,
Galbūt kai kam tik ašarėlės byra.
Gal pamirštoj sodyboj šalia kelio
Į namučius nepraminam takelio.

O vienišas žmogus stebuklu tiki:
Gal aplankys kas nors šį sykį?
Tuomet ir jo širdy žydės Kalėdos
Ir švenčių stalo nebepuoš vargai ir bėdos.

Savus vargus žodžiu naktin skraidinęs,
Senolis vienišas Kalėdomis dabinas.
Tik šilto žodžio ir artumo stinga...
Į širdį vienišą Kalėdomis vėl sninga.

Bet stebuklingą naktį prisišaukus,
Kalėdų rytmečio šviesaus sulaukus,
Tikėjimas širdy uždegs šviesos ugnelę
Ir gal kam nors nušvies į trobą kelią...

egidijus SaLdYS, Biržai

(atkelta iš 1 psl.)

Vainikų puošimas – išmonės reikalaujanti rungtis.

Eilėraščių kūrimo rungties dalyviai.

Linos Norkienės kūrinys – kalėdinis burbulas.
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Kas apskritai vadinama dil-
gėline? Tai liga, kuri pasi-

reiškia odos niežėjimu, pūkšli-
niu odos (kartais ir gleivinių) 
išbėrimu, primenančiu sudilgi-
nimą dilgėle. Pagrindinės dilgė-
linę sukeliančios priežastys yra 
šios: kai kurių vabzdžių įkandi-
mai, mūsų organizme parazituo-
jančios kirmėlės, padidėjęs jau-
trumas žiedadulkėms, kai ku-
riems maisto produktams, vais-
tams, kitoms medžiagoms. Taip 
pat dilgėline susergama dėl in-
fekcinio užkrato, kai kurių fer-
mentų stokos, lytinių hormonų 
sutrikimų bei padidėjusio jau-
trumo šalčiui (šio rašinio tema); 
beje, maždaug 30 % žmonių – iš 
jų 70 % moterys iki 30 metų – 
vienokiu ar kitokiu būdu susi-
durdami su šalčiu, patiria šalčio 
dilgėlinei būdingų nemalonumų.

Du šalčio dilgėlinės  
tipai

Pirmasis (įgytas) tipas yra la-
biausiai paplitęs ir gali trukti apie 
5 metus. Paprastai jis pasireiškia 
vaikams iki 10 metų amžiaus, kar-
tais – suaugusiems žmonėms. Šio 
tipo dilgėlinė atsiranda atšalus 
kūno paviršiui ir pasireiškia sti-
priu odos niežėjimu bei pūkšlė-
mis ant rankų. Pūkšlės išlieka ke-
letą valandų, po to savaime pra-
puola, nepalikdamos odoje jokių 
pėdsakų. Beje, dėl netikėto odos 
atšalimo gali sutinti lūpos, kartais 
gerklos (tai labai pavojinga, nes 
galima mirti uždusus!).

Antrasis (paveldėtas) tipas 
pasitaiko retai, jo požymiai pa-
sireiškia kūdikystėje. Beje, atsi-
randa ne tik pūkšlės ant rankų, 
bet ir kiti, netgi sunkesni ligos 
požymiai: galvos, pilvo skaus-
mas, stiprus arterinio kraujos-
pūdžio kritimas, alpimas, bron-
chų spazmai. Šie nemalonūs 
reiškiniai gali varginti ilgą laiką.

Ligos požymiai
Dėl šalčio dilgėlinės gali 

skaudėti galvą, atsirasti sloga, 
ašarojimas, pasunkėti kvėpavi-
mas, kilti staigaus kosulio prie-
puoliai ir netgi Kvinkės edema 
(dilgėlinės forma, kai kurioje 

Šalčio dilgėlinė vargina beveik 30 % žmonių

nors vietoje staiga pabrinksta 
aplinkiniai purūs audiniai).

Dažniausiai pastebimos to-
kios reakcijos, kaip odos pabrin-
kimas (neretai nuo šalčio su-
tinsta pirštai), išbėrimas, pūslės 
(su skysčiu viduje ir be jo), odos 
pleiskanojimas, intensyvus niež-
tėjimas ir perštėjimas. Kartu ga-
li niežtėti ausis, gerklę ir nosies 
vidų. Nereti atvejai, kai dėl šal-
čio dilgėlinės šiek tiek nutirps-
ta liežuvis.

Šios rūšies dilgėlinė labiau-
siai pažeidžia veido, lūpų, ausų, 
kaklo ir plaštakų odą, nes šios 
sritys blogiausiai apsaugotos 
nuo vėjo ir šalčio. Taip pat gali 
būti susargdinta kelių, blauzdų, 
šlaunų ir dilbių oda.

Pastabos:
1. Suaugusiems žmonėms 

šalčio dilgėlinė dažniausiai pra-
sideda nuo rankų. Pradžioje 
rankų oda pradeda niežtėti, po 
to išsausėja, tampa grubi, atsi-
randa įtrūkų ir dilgėlinei būdin-
gų bėrimų.

2. Vaikams šalčio dilgėlinė 
prasideda veido bėrimu, paraus-
ta skruostai, smakras, nosies ir 
viršutinės lūpos sritis; vėliau 
jaučiamas deginimas, mažylis 
tas vietas trina.

3. Šalčio dilgėlinė gali pasi-
reikšti ir vasarą, jei kontaktuo-
jama su vandeniu (pavyzdžiui, 
maudomasi jūroje), kurio tem-
peratūra žemesnė kaip 220 C ši-
lumos.

Kalti baltymai
Manoma, kad dėl to, kad atsi-

randa šios rūšies dilgėlinė, kalti 
baltymai. Kai aminorūgštys, pa-
veiktos šalčio, sulimpa į tam tik
rus gumuliukus, imuninė siste-

ma juos priima kaip svetimkū-
nius, prasideda konfliktas. Pa-
vyzdžiui, kai dėl šalto oro ar šalto 
vandens ant odos iškyla pūslės, 
dažnu atveju reiktų ne panikuo-
ti, o nusiraminti ir valandą kitą 
pabūti šiltoje patalpoje – galbūt 
šie nemalonūs dariniai išnyks sa-
vaime. Tai paaiškinama tuo, kad 
sušildyti baltymai sugrįžta į savo 
normalią būseną ir imuninė sis-
tema nebeturi su kuo kovoti. Ži-
noma, sunkesniais atvejais vieto-
je išnykusių pūslių gali likti mė-
lynių, nukristi arterinis kraujos-
pūdis, atsirasti bendras silpnu-
mas, dusulys, galvos skausmas.

Pastaba: pasitaiko, kad šal-
čio dilgėlinei būdingus požy-
mius sukelia ne šaltis, o kokia 
nors liga, pavyzdžiui, lambliozė, 
opistorchozė, įsisenėjęs mikro-
binis užkratas, organizmo apsi-
nuodijimas įvairiomis atlieko-
mis (šlakais).

Atlikime paprastą testą
Norėdami įsitikinti, ar esa-

me liguistai jautrūs šalčiui (to 
nereiktų painioti su įprastomis 
peršalimo ligomis), galime atlik-
ti nesudėtingą testą: nedidelį le-
do gabalėlį įvyniokime į marlės 
skiautę, priglauskime prie ran-
kos riešo, palaukime 15 min. Jei-
gu po šios procedūros toje vie-
toje atsiras pūslė, tai reikš, jog 
esame liguistai jautrūs šalčiui.

Rizikos faktoriai
Nors ir kalbama, kad apie 

šalčio dilgėlinę dar yra daugy-
bė nežinomų dalykų, tačiau pa-
lyginti seniai nustatyti rizikos 
faktoriai, prisidedantys prie šios 
ligos atsiradimo, yra šie:
 dažnai pasitaikančios per-

šalimo ligos, pasireiškiančios 
sloga, kosuliu ir t. t.,
 dažnai vartojami (ypač ne-

paskirti gydytojo) antibiotikai ir 
kai kurie kitokie vaistai,
 negydomi ar blogai gydo-

mi įvairūs lėtinio uždegimo ži-
diniai (dantų ėduonis, sinusitas, 
angina ir kt.),
  skydliaukės, virškinimo 

organų ligos, 
 vėžys,
 žmogaus organizme para-

zituojančios kirmėlės.

Apsaugos priemonės
1. Šaltuoju metų laiku pagei-

dautina kuo rečiau ir mažesniais 
kiekiais vartoti kavą, kakavą, aš-
trius prieskonius, rūkytą dešrą, 
citrinas (ir kitus citrusus), ana-
nasus, braškes, kiaušinius. Taip 
pat būtina vengti konservantų ir 
maistinių dažiklių. 

2. Prieš išeinant į šaltą orą 
pageidautina prieš pusvalandį 
išgerti puoduką šiltos žaliosios 
arbatos, o atviras kūno vietas 
patepti maitinamuoju kremu, 
turinčiu vitaminų A, D ir E (ne-
turint tokio vitaminizuoto kre-
mo tiks alyvuogių aliejus arba 
net sviestas). Lūpoms tiks higie
ninė pomada (užtepama sto-
ru sluoksniu) arba (dar geriau) 
specialus kremas, skirtas nau-
doti esant nepalankioms mete-
orologinėms sąlygoms. Būnant 
lauke reiktų kvėpuoti per nosį. 
Grįžus į šiltą patalpą reikėtų ne-
užmiršti išgerti šiltos arbatos.

3. Lauke reikėtų būti kuo 
trumpiau ir būtinai dėvėti ilges-
nius šiltus rūbus (pageidautina 
su aukštesne apykakle), platų ša-
liką, kumštines pirštines, natū-
ralios odos apavą, vilnones ko-
jines, megztą kepurę, dengian-
čią ausis (visais atvejais reikėtų 
atsisakyti sintetikos).

4. Būnant lauke reikėtų kart-
kartėmis lengvai paplekšnoti no-
sį, skruostus ir smakrą.

5. Sergant šalčio dilgėline pa-
tartina prieš miegą išgerti (kaip 
raminamąją priemonę) stiklinę 
medaus tirpalo (šaukštas me-
daus stiklinei šilto vandens). Me-
dui alergiški žmonės vietoje jo ga-
li gerti bruknių lapų užpilą. Daro-
ma taip: šaukštelis sausų susmul-

kintų lapų užplikoma 0,5 stiklinės 
verdančio vandens, indas užden-
giamas, po valandos nukošiama 
per dvigubą marlę (arba specia-
lų sietelį) ir išgeriama.

Nesenstantys patarimai
1. Žmonės, turintys polinkį 

sirgti šalčio dilgėline, neturėtų 
žiemą staiga išeiti iš šiltų patal-
pų į lauką. Geriau bent trumpai 
sudaryti sau „karantino“ sąly-
gas, t. y. pabūti prieangyje, kori-
doriuje ir pan.

2. Atšalus orams svarbu ati-
tinkamai rengtis, neužmiršti 
šiltų pirštinių, kojinių ir galvos 
apdangalo. Beje, pageidauti-
na, kad rankų oda būtų patepta 
riebiu kremu (tiks ir vaikiškas) 
ir tik po to užmautos pirštinės. 
Taip pat derėtų patepti ir vei-
dą riebiu kremu (arba kosmeti-
niu aliejumi) 15 min. prieš išei-
nant į lauką. 

3. Šaltuoju metų laiku reikia 
atsisakyti valgomųjų ledų, gėri-
mų su ledu ir pan. Nepatartina 
vartoti maisto ir gėrimų tiesiai 
iš šaldytuvo.

4. Svarbu, kad maiste netrūk-
tų vitaminų A (šaltiniai: žuvų 
taukai, sviestas, kiaušinio trynys, 
menkės, raguočių kepenys, pie-
nas, grietinėlė, grietinė, fermen-
tinis sūris; beta karoteno, iš ku-
rio pasigamina vitaminas A, tu-
ri morkos, moliūgai, pomidorai, 
kopūstai, špinatai, brokoliai, ki-
tos žalios daržovės, abrikosai), E 
(augaliniai aliejai, grūdai, žirniai, 
grikių kruopos, kukurūzai, soja, 
kiaušinio trynys, pieno produk-
tai, mėsa), C (erškėtuogės, šalta-
lankio uogos, juodieji serbentai, 
saldieji pipirai, kopūstai, citru-
siniai vaisiai, agrastai, braškės, 
pomidorai, bulvės, kepenys), 
PP (liesa mėsa, kepenys, žuvies 
produktai, žirniai, pupos, grikių 
kruopos, rupi duona, riešutai).

5. Kad nevargintų arba bent 
mažiau vargintų šalčio dilgėli-
nė, reiktų stiprinti imunitetą. 
Geriausiai tam tinka reguliarus 
organizmo grūdinimas (ypač 
gerai, kai grūdintis pradedama 
vasarą). Taigi svarbu įpratin-
ti savo kūną prie šalto vandens 
laipsniškai. 

romualdas oGInSkaS

Apsaugos kaukė
Egzistuoja daugybė gripo 

viruso padermių. Dėl nuolati-
nių mutacijų šie virusai lengvai 
plinta, o nuo jų apsisaugoti tam-
pa vis sunkiau. 

Vienas iš veiksmingiausių ap-
sisaugojimo nuo gripo būdų yra 
skiepai. Tyrimų duomenimis, pa-
siskiepijusiems gripo komplika-
cijų tikimybė sumažėja 27 proc., 
o mirties – net 48 proc. Kaip be-
būtų, skiepai nesuteikia visiš-
ko imuniteto virusui, o apsaugo 
nuo 7090 proc. gripo bakterijų. 

Šiemet skiepais susidomėjo 

kur kas didesnis skaičius žmo-
nių nei ankstesniais metais, to-
dėl dauguma gydymo įstaigų 
vakcinos jau pritrūko. Nespėju-
siems pasiskiepyti ar apskritai 
neketinantiems to daryti, pata-
riama naudoti alternatyvią ap-
saugą nuo gripo bakterijų – ap-
sauginę kaukę. Ją sveikatos prie-
žiūros specialistai rekomenduo-
ja dėvėti ir sveikiesiems, ir gripo 
virusu jau apsikrėtusiems. 

Gruodį keliaujantys trauki-
niais apsaugines kaukes gaus ne-
mokamai – jas atsiimti galės pirk-
dami traukinio bilietą geležinke-

lio kasoje. „Gintarinės vaistinės“ 
kartu su AB „Lietuvos geležinke-
liai“ rengiama akcija tęsis dvi sa-
vaites, per kurias bus išdalinta per 
20 tūkstančių apsauginių kaukių.

Neskubėkite kovoti su 
temperatūra

Gripui būdinga staigi ligos 
pradžia: karščiavimas, sausas 
kosulys, gerklės, galvos ir rau-
menų skausmas, nuovargis ir 
silp numas. Jei vis dėlto susirgo-
te, vos pajutę pirmuosius simp-
tomus, neignoruokite jų, tačiau ir 
nepulkite gerti bet kokių vaistų. 

„Labai dažnai žmonės varto-
ja daug įvairių karščiavimą ma-
žinančių vaistų, nes mano, kad 
kuo greičiau sumažins tempera-
tūrą, tuo greičiau ir išgis. Gripas 
yra virusinė infekcija, todėl nerei-
kia skubėti mažinti temperatūros 
vaistais – kurį laiką reikia leisti 

organizmui karščiuoti. Karščiavi-
mas yra viena iš organizmo gyny-
bos funkcijų: aukštą temperatūrą 
jis tarsi kareivį paleidžia į karą su 
virusu“, – sako „Gintarinės vaisti-
nės“ vaistininkė Rūta Armonienė.

Anot jos, labai neteisingai el-
giasi tie, kurie sirgdami gripu ei-
na į darbą, į mokyklą. 

„Pajutus į gripą panašius 
simptomus, rekomenduojama 
likti namuose ir kreiptis į šei-
mos gydytoją. Esant aukštesnei 
nei 38,5 laipsnių temperatūrai, 
ją sumažinti vaistais. Jei tempe-
ratūra nekrenta ar savijauta la-
bai bloga ir asmuo negali nuvyk-
ti į gydymo įstaigą, reikia kvies-
ti greitąją medicinos pagalbą“, – 
sako R. Armonienė. 

Norint apsisaugoti nuo 
gripo, rekomenduojama:
 Reguliariai plauti rankas 

su muilu ir vandeniu arba nau-
doti rankų dezinfekcijos prie-
mones, ypač nusikosėjus ar nu-
sičiaudėjus.
  Kosint ar čiaudint užsi-

dengti nosį ir burną – geriausia 
vienkartinėmis nosinaitėmis, ga-
lima užsidengti skepetaite, su-
lenkta alkūne. 
  Panaudotas nosinaites 

nedelsiant išmesti tam skirto-
se vietose.
 Stengtis neliesti akių, no-

sies ir burnos, ypač neplautomis 
rankomis.
 Vengti masinių renginių, 

nesilankyti žmonių susibūrimo 
vietose. Jei to išvengti neįma-
noma – dėvėti apsauginę kaukę.
  Susitikus su kitais as-

menimis, vengti prie jų lies-
tis (apkabinti, bučiuoti, spaus-
ti ranką).

„Bičiulystės“ inf. 

Pritrūkus skiepų, nuo gripo apsaugos kaukė
Tikimybė susirgti gripu kiekvieną žiemą svyruoja nuo 5 
iki 20 procentų. Gripas ypač pavojingas pagyvenusiems 
žmonėms ir vaikams. Nors gripo epidemija dar neprasi-
dėjo, visi raginami ruoštis – grūdintis, skiepytis bei dė-
vėti apsaugines kaukes. 

Daktaras
Aiskauda
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Centras tapo namais 
I. Zabulionytė vadovauja 

agentūros „SOS vaikai“ Panevė-
žio skyriui. Šis skyrius gyvuoja 
jau 25 metus. 2002 metais prie 
jo buvo įkurti Šeimos namai, kur 
teikiama kompleksinė pagalba 
šeimai. Šiuo metu čia veikia mo-
terų krizių centras, vaikų dienos 
centras, labdaros valgykla, kur 
kasdien pamaitinama 50 žmo-
nių. Paramos šeimai tarnyboje 
lankytojai gali gauti drabužių, 
maisto. Specializuotos pagalbos 
centras padeda ištikus krizei. Čia 
rūpinamasi skriaudžiamais, sto-
kojančiais žmonėmis. 

Irma neslepia šiuo metu vi-
sa galva pasinėrusi į darbus, ne-
beturinti laiko niekam kitam. 
Bet nesiskundžia. „Mano vieta 
čia. Man patinka padėti kitiems 
žmonėms, gera jaustis reikalin-
gai, kai gali būti naudinga“, – sa-
ko moteris. Galbūt toks požiū-
ris į darbą ir lėmė, kad ji buvo 
pastebėta. 

Irma neslepia – nėra lengva. 
„Aš nuolat pasiekiama – ar die-
ną, ar naktį. Per dieną daugiau-
siai su visais šnekuosi, bendrau-
ju, o būtinus darbus atlieku va-
karais, kartais aukoju ir miego 
valandas“, – I. Zabulionytė prisi-
pažįsta, kad centras yra tapęs jos 
namais. Moteris sako jaučian-
ti, kad būtina suteikti galimy-
bę jos globojamoms moterims 
išsikalbėti – joms labai svarbus 
įgalinimas, tikėjimas, kad pa-
jėgs susitvarkyti pačios. „Žmo-
nėms trūksta išklausymo – visi 
bėga, nepastebi vienas kito. Rei-
kia padėti pamatyti situaciją tar-
si iš šalies – juk neišsprendžia-
mų problemų nėra“, – svarsto I. 
Zabulionytė. Apie krizių centre 
atsidūrusias moteris Irma gali 
ilgai pasakoti – daugelis jų pa-
tyrusios vyrų smurtą, su mažais 
vaikais ant rankų turėjo išeiti į 
niekur. Krizių centre jos atrado 
paguodą. 

Irma pasakoja, kad tenka su-
sidurti ir su tokiais atvejais, kai 
ateina žmogus ir prisipažįsta 3 
dienas nevalgęs. „Žmonių, ku-
rie Lietuvoje neišgyvena iš gau-
namų pajamų, tikrai yra“, – sako 
Irma. – Kartais neįgaliojo pensija 
būna tokia, kad susimokėjęs už 
butą žmogus nebeturi už ką nu-
sipirkti valgyti.“ 

I. Zabulionytė taip pat labai 
džiaugiasi, kad 2015 metais bu-

Irma Zabulionytė – Metų panevėžietė
vo baigta Šeimos namų pastato 
rekonstrukcija, atnaujinti baldai, 
čia dabar šilta, jauku.

Perėmė pareigas iš 
mamos 

Irma šias pareigas tarsi pa-
veldėjo – perėmė iš mamos. Kai 
panevėžiečių Motina Terese va-
dinama Marija Zabulionienė su-
sirgo sunkia liga, kažkam reikė-
jo rūpintis centro reikalais. Ta-
da Irma ir įsitraukė į darbus. 
Vėliau, mamai mirus, ją išrin-
ko centro vadove, šias parei-
gas pradėjo eiti jau oficialiai. 
Gydytoja, Šeimos centro namų 
įkūrėja M. Zabulionienė, ir pa-
ti yra gavusi metų panevėžie-
čio apdovanojimą. Antrą kar-
tą ji buvo apdovanota po mir-
ties – gavo dienraščio „Sekun-
dė“ ir savaitraščio „Panevėžio 
balsas“ įsteigtą specialią nomi-
naciją „Už žmogiškumą“. I. Za-
bulionytė sako, kad jų šeimoje 
įprasta padėti kitiems – jei rei-
kia ką nors pavežti, kviečia tėtį, 
broliai padeda surinkti maisto 
produktus ir pan. 

Moteris sako, kad būna, jog 
žmogus ateina į pokalbį ir aki-
vaizdžiai sutrinka, pamatęs jos 
negalią. Tačiau pašnekesiui be-
sibaigiant viskas pasikeičia. 

Mergina įsitikinusi, kad gy-
venti reikia natūraliai, taip, 
kaip visi. „Visą gyvenimą ėjau 
koja kojon su visais, taip įro-
dydama, kad niekuo nesiski-
riu nuo kitų – juk neskirsto-
me žmonių pagal akių ar plau-
kų spalvą. Galiu padaryti vis-
ką, gal ir dar daugiau nei kiti. 
Negalia – man tik papildomas 
sunkumas“, – sako Irma. Ji pri-
simena, kad šeimoje visi 3 vai-
kai augo vienodai – ėjo į mo-
kyklą, po to kasdien važinėjo 
į paskaitas, baigė universitetą. 
Buvo nelengva – teko įveikti 
daug laiptų. Vėliau Irma dirbo 
grafikos dizaineremaketuoto-
ja. Paskui, nusprendusi, kad no-
ri tobulėti, mergina viena išva-
žiavo į Italiją, kur metus sava-
noriavo. Tai, pasak Irmos, buvo 
gera savarankiškumo mokykla. 
Moteris neslepia, kad kartais 
neišvengdavo ir keistų žvilgs-
nių bei skaudžių replikų. Keis-
ta, bet Italijoje Irma sako to ne-
patyrusi. 

„Labai džiaugiuosi šiuo ap-
dovanojimu, nes žmonės mane 
vertina ne dėl negalios, o dėl to, 
kokia esu, kad vertina mane ne 

kaip žmogų su negalia, o kaip or-
ganizacijos vadovę“, – sako I. Za-
bulionytė. 

Tiesa, Irma apgailestauja, 
kad neretai negalią turintie-
siems tenka įveikti daugybę 
kliūčių. Tarkim, net ir svarbiausi 
objektai Panevėžyje nėra pritai-
kyti: nei savivaldybė, nei Darbo 
birža, nei teismo pastatas, kur jai 
neretai tenka lankytis dėl darbo 
reikalų. „Viena laimė, kad vaikš-
tau su ramentais, – svarsto Ir-
ma, – tad vargais negalais tuos 
laiptus galiu įveikti.“ 

Siūlė pirkti karstą 
Irmos diagnozė – diastrofinė 

displazija. Vos gimus mergaitei, 
jos negalia buvo akivaizdi. Gy-
dytojai tėvams nieko gero neža-
dėjo. Pirmi jų žodžiai buvo: „Gal 
pirkit karstą“. Niekas nežadėjo, 
kad ji vaikščios, kalbės, netgi už-
siminė, kad neprotaus. Tėvai taip 
lengvai nepasidavė – išbandė vi-
sus įmanomus gydymo būdus. Ir-
ma patyrė 10 operacijų, daugelis 
iš jų – kojų. Pirmą išgyveno bū-
dama vos 6 mėnesių, paskutinę – 
šių metų gegužę. Ne visos buvo 
sėkmingos. Teko susidurti ir su 
nemenkomis komplikacijomis. 

Dabar Irma vaikšto su ra-
mentais, tačiau kai reikia įveikti 
kiek didesnį atstumą, persėda į 
vežimėlį. „Džiaugiuosi, kad galiu 
vairuoti mašiną. Be jos neįsivaiz-
duoju, kaip būtų“, – sako moteris. 
Tik šioks toks neteisybės pojūtis 
yra, mat kompensacijos, kaip ki-
ti neįgalieji, už automobilį Irma 
negauna, nes jos ligos nėra kri-
terijų sąraše.

I. Zabulionytė sako, kad Metų 
panevėžietės apdovanojimą lai-
ko įvertinimu ne tik sau, bet ir vi-
sai organizacijai, visiems jos dar-
buotojams. Joje šiuo metu dirba 
20 žmonių, 12 iš jų – savanoriai. 
Yra žmonių, kurie be atlygio čia 
dirba 20 metų. „Kiek vienas žmo-
gus turėtų nors dalį savo laiko 
skirti kitiems. Tai labai moko al-
truistiškumo, – sako Irma ir pri-
duria: – padėti kitiems yra len-
gviau, nei stengtis dėl savęs.“ 

„Kalėdos – labai gražus lai-
kas, susikaupimo metas. Tai – 
pradžia, kuri įkvepia geriems 
darbams, šviesioms svajonėms. 
Linkiu būti jautresniems ki-
tiems, tikėti žmonėmis ir nepra-
rasti vilties, stiprybės eiti į prie-
kį, jei kas nors nepasisekė“, – sa-
ko I. Zabulionytė. 

aurelija BaBInSkIenė

Štai ir baigiasi dar vieni me-
tai. Kokie jie buvo? Liūdni, 

skausmingi, džiugūs? Turbūt 
visokie. Svarbiausia, kad visose 
situacijose nugalėtų viltis. Viltis, 
kad rytoj skaudės mažiau, kad 
šypsotis norėsis daugiau, kad 
saulė švies dažniau, kad sura-
sime stiprybės džiaugtis tuo, ką 
turime šiandien. 

Kad pasidalinsite savo kas-
dieniais džiaugsmais, stiprybės 
šaltiniais, tikėjomės ir metų pra-
džioje paskelbę rašinių konkur-
są „Gyvenu su negalia“. Nebuvo-
te labai aktyvūs, tačiau džiau-
giamės, kad sulaukėme įdomių 
rašinių. 

Pirmiausia savo rašinį at-
siuntė neįgalia kaimo pensinin-
ke pasivadinusi Ona. Ji papa-
sakojo apie tai, kaip jai sekasi 
gyventi su insultu. Apie liūde-
sį patyrus negalią, bejėgiškumą 
atsisakius klausyti kūnui. Ir vil-
tį... Kad pavyks pereiti per kam-
barį. Iš tiesų kartais būna tokių 
akimirkų, kai gyvenime skausmo 
daugiau nei džiaugsmo, kai sun-
ku netgi nusišypsoti. 

Koks sunkus negalią turinčio 
žmogaus gyvenimas, savo patir-
timi rašinyje „Tik patys stipriau-
si lieka gyventi“ dalijasi ir Auš-
ra Brazaitytė. Vis dėlto pasako-
jimą autorė baigia viltimi, kad 
galbūt ateinančioms kartoms 
bus lengviau. 

Janina Ožalinskaitė pasa-
koja apie tai, kaip įveikia kas-
dienos naštą – ji džiaugiasi su-
pančiais gerais žmonėmis. „Kai 
būna liūdna, galvoju, kaip guos-
čiau kitus“, – rašo autorė. „Ačiū, 
gyvenime. Už galimybę būti“, – 
tokiais žodžiais J. Ožalinskaitė 
baigia savo pasakojimą. Tą mintį 
ji pratęsia ir kitame rašinyje „Op-
timistas“, kuriame pasakoja 25 
metus išsėtine skleroze sergan-
čio Vilmanto istoriją. „Kai kurie 
žmonės yra laimingi tiek, kiek 
jie laimingi būti nusprendė“, – 
šiais A. Linkolno žodžiais J. Oža-
linskaitė tarsi apibendrina savo 
konkursinius rašinius. Šią mintį 
patvirtina ir Aušra Verbliuda-
vičiūtė pasakojime apie bičiu-
lį Arūną, nevaldantį nei rankų, 
nei kojų, tačiau sugebantį pasi-
džiaugti mažais dalykais. 

„Yra du keliai – gyventi tyliai, 
uždarai ir niekam nekliūti, arba 
gyventi taip, kaip norisi ir svei-

kata leidžia. Aš pasirinkau antrą-
jį variantą“, – panašiai mąsto ir 
Vilija Jocienė straipsnyje „Kiek 
išsilukštensime iš kokono, tiek 
ir pajusime gyvenimo malonu-
mo...“. Savo rašinį ji baigia pras-
mingais žodžiais: „Tik kartais 
norisi šūktelėti sveikiesiems: ar 
vertinate sveikatą, ar išmatuoja-
te gyvenimą centimetrais, kaip 
žmonės, besimokantys pakilti 
iš neįgaliojo vežimėlio.“ 

Eglė Baranauskaitė papa-
sakojo apie tai, kas padeda jai 
kabintis į gyvenimą. „Mano gy-
venimo credo yra branginti kie-
kvieną akimirką ir padėti žmo-
nėms“, – rašo autorė. Jos min-
tis tarsi papildo Inesa Skapai-
tė: „Man nereikia viršelinio gro-
žio tam, kad būčiau laiminga ir 
jausčiausi mylima.“ Merginos žo-
džiai – tarsi padrąsinimas tiems, 
kurie vis dar mano, kad išorinis 
grožis lemia laimės jausmą. 

Vitalija Ližaitienė savo ra-
šinyje „Varnalėšos“, kurį atsiun-
tė jau visai metų pabaigoje, šiek 
tiek su humoru pasakoja, kaip 
ji skausmus gydosi šiomis ne-
išvaizdžiomis žolėmis. Papras-
to patvorės augalo lapas tam-
pa švelniausia flanele, gydančia 
skausmo suvaržytus sąnarius.

Jūsų pasakojimuose galime 
rasti ir džiugesnių natų, ir la-
bai skaudžių išgyvenimų. Nori-
si tikėti, kad bičiulių rašiniai jus 
įkvėpė, paskatino tikėti, jog gy-
venimas gali pasiūlyti išeitį iš, 
atrodytų, beviltiškiausios situ-
acijos. Suvokti, kad niekada ne-
si vienišas. 

Labai tikėkimės, kad nors 
šiek tiek prie to kassavaitinio, 
nors ir trumpo, pradžiugimo 
prisidedame ir mes, ketvirtadie-
niais aplankantys Jūsų namus.

Šį kartą prizus už dalyvavi-
mą konkurse „Gyvenu su nega-
lia“ nusprendėme skirti visiems 
konkurso dalyviams. Jums do-
vanosime Stefanijos Fedulaitės 
knygelę „Neišsiųsti laiškai“ ar-
ba Elvinos Baužaitės „Prisi-
mink (esu)“. Prašome rašinių 
autorių paskambinti į redakci-
ją – susitarsime, kurios knyge-
lės labiau norėtumėte. 

Ačiū, kad dalyvaujate mūsų 
skelbiamuose konkursuose. 

Iki naujų susitikimų laikraš-
čio puslapiuose. 

Jūsų redakcija

(atkelta iš 1 psl.)

„Gyvenu su negalia“ Baigėsi konkursas

Tomo Stasevičiaus nuotr.Tarp šiemet apdovanotų panevėžiečių – ir Irma Zabulionytė (pirma iš kairės).
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. ANTRADIENĮ – PENkTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gruodžio 26 d. 
06:05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite. (kart.). 06:35 Folčio viešbu-
tis 1. N-7. 1, 2 s. (kart.). 07:45 Lie-
tuvos humoro lyga. Finalas. (kart.). 
09:00 Premjera. Aviukas Šonas. Fil-
mas. (subtitruota). 10:30 Bethovenas. 
12:00 Kalėdų šv. Mišios iš Kauno Kris-
taus Prisikėlimo bažnyčios. Tiesiogi-
nė transliacija. 13:30 Edmundui Ku-
činskui – 60 metų. Jubiliejinis koncer-
tas. 15:45 Premjera. Folčio viešbutis 
1. N-7. 3, 4 s. 16:50 Premjera. Naktis 
be karūnos. N-7. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:45 Sportas. 
18:48 Orai. 18:55 Taksi. N-7. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Auksinis bal-
sas. 23:00 Premjera. Vargdieniai. N-7. 
(subtitruota). 01:35 Folčio viešbutis 1. 
N-7. 3, 4 s. (kart.). 02:40 Klausimėlis.
lt. (kart.). 03:00 Tikėjimo riteris. (kart.). 
03:40 Edmundui Kučinskui – 60 metų. 
Jubiliejinis koncertas. (kart.).

Antradienis, gruodžio 27 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

77 s. 10:00 Premjera. Bethovenas 2. 
11:30 Kalėdų aviganis. 12:55 Klausi-
mėlis.lt. (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:05 
Premjera. Folčio viešbutis 1. N-7. 5, 6 
s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:19 
Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Emigran-
tai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Nacionali-
nė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
21:55 Trumposios žinios. 22:00 Isto-
rijos detektyvai. 22:50 Trumposios ži-
nios. 22:55 Premjera. Kalėdų giesmė. 
00:30 Folčio viešbutis 1. N-7. 5, 6 s. 
(kart.). 01:30 Komisaras Reksas. N-7. 
77 s. (kart.). 02:20 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Istorijos detektyvai. (kart.).

Trečiadienis, gruodžio 28 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

78 s. 10:00 Premjera. Bethovenas 
3. 11:40 Ponas Stebukladaris. 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:05 Premjera. Fol-
čio viešbutis 2. N-7. 2/1, 2/2 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 
19:22 Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Auksinis protas. 
22:15 Trumposios žinios. 22:20 Džei-
nė Eir. N-7. 00:20 Trumposios žinios. 
00:25 Folčio viešbutis 2. N-7. 2/1, 2/2 
s. (kart.). 01:35 Komisaras Reksas. 
N-7. 78 s. (kart.). 02:25 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:10 Gyvenimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Auksi-
nis protas. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Auksinis protas. (tęsinys, 
kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.).

ketvirtadienis, gruodžio 29 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

79 s. 10:00 Premjera. Bethovenas 
4. 11:40 Ponia Stebukladarė. 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:05 Premje-
ra. Folčio viešbutis 2. N-7. 2/3, 2/4 
s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:19 
Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Specia-
lus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Robinas Hudas. N-7. 23:20 
Trumposios žinios. 23:25 Vagišių Ka-
lėdos. N-7. 01:00 Trumposios žinios. 
01:05 Folčio viešbutis 2. N-7. 2/3, 2/4 
s. (kart.). 02:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 79 s. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Speci-
alus tyrimas. (kart.). 05:00 LRT radi-
jo žinios. 05:05 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 05:30 
Klausimėlis.lt. (kart.).

Penktadienis, gruodžio 30 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

80 s. 10:00 Premjera. Bethovenas 
5. 11:40 Premjera. Šuniški stebuklai. 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:05 Premje-
ra. Folčio viešbutis 2. N-7. 2/5, 2/6 
s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:55 
Sportas. 18:58 Orai. 19:05 Muziki-
nis žaidimas „Atspėk dainą“. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 
22:40 Trumposios žinios. 22:45 Gam-
tos inspektoriai. 23:05 Premjera. Prin-
cas ir elgeta. 00:40 Trumposios žinios. 
00:45 Folčio viešbutis 2. N-7. 2/5, 2/6 
s. (kart.). 01:50 Komisaras Reksas. 
N-7. 80 s. (kart.). 02:35 Klausimėlis.
lt. (kart.). 02:55 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą“. (kart.). 04:05 Auksi-
nis balsas. (kart.).

Šeštadienis, gruodžio 31 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Spe-

cialus tyrimas. (kart.). 07:30 Prem-
jera. Gnomeo ir Džuljeta. 09:00 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, 
Lietuva. 12:05 Pasaulio dokumentika. 
Patys mieliausi gyvūnai. (subtitruota). 
13:00 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Nepaprastos pelėdų galios. (sub-
titruota). 13:55 Premjera. Loraksas. 
15:20 Klausimėlis.lt. (kart.). 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu. (Subtitruota). 16:30 Sveikinimų 
koncertas. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. Finalas. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:45 Sportas. 
18:48 Orai. 18:55 LRT 90-mečio gala 
koncertas iš Kauno „Žalgirio“ arenos. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jė-
ga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Metų panorama. 
22:00 Naujametinis muzikinis karna-
valas. 23:57 LR Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės naujametinis sveiki-
nimas Lietuvai. 00:01 Naujametinis 
muzikinis karnavalas. (tęsinys). 01:00 
Lengvai ir linksmai! 03:05 Festiva-
lis „Midsummer Vilnius 2016“. 03:50 
Šventinių melodijų girlianda. Grupės 
„Where the Backs Come From“ kon-
certas. 05:05 Pasaulio dokumentika. 
Nepaprastos pelėdų galios. (subti-
truota, kart.).

Sekmadienis, sausio 1 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 06:35 

Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Sub-
titruota, kart.). 07:05 Metų panorama. 
(kart.). 08:00 Šventadienio mintys. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 10:00 Gustavo enciklopedija. 
(Subtitruota). 10:30 Laisvės vėliav-
nešiai. 11:00 Pasaulinė Taikos die-
na. Šv. Mišių tiesioginė transliacija iš 
Vatikano. 12:45 Vienos filharmonijos 
orkestro Naujametis koncertas 2017. 
Transliacija iš Vienos. 15:20 Klausi-
mėlis.lt. (kart.). 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 90-asis 
gimtadienis, arba vakarienė vienam. 
N-7. (subtitruota). 16:20 Ryčio Cicino 
jubiliejinis koncertas. 20 metų sceno-
je. 18:30 Šiandien. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18:45 Sportas. 18:48 Orai. 
18:55 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“. Gražiausios dainos. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Naujametinis gala koncertas 
„Gražiausia filmų muzika“. Dalyvau-
ja Virgilijus Noreika, Merūnas Vituls-
kis, Linas Adomaitis, Saulius Prūsai-
tis, Karina Krysko, Rūta Ščiogolevaitė, 
Ieva Narkutė, orkestras „Vilnius sinfo-
nietta“. Dir. Vytautas Lukočius. 22:50 
Premjera. Kalėdų norai. N-7. 00:30 
Visas tas džiazas. N-14. (kart.). 02:30 
Pasaulio dokumentika. Patys mieliau-
si gyvūnai. (subtitruota, kart.). 03:20 
Dainuok man tango. Dalyvauja Eveli-
na Sašenko (mecosopranas), Nerijus 
Bakula (akordeonas), Vilniaus m. Šv. 
Kristoforo kamerinis orkestras, diri-
gentas Donatas Katkus. 04:30 Metų 
panorama. (kart.). 05:30 Laisvės vė-
liavnešiai. (kart.).

tas į Terabitiją. N-7. 12:45 Kvaišų 
šeimynėlės Kalėdos. N-7. 14:40 Va-
karo pasakojimai. N-7. 16:35 Auklė. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Nak-
tis muziejuje. Kapo paslaptis. N-7. 
21:25 Beždžionių planetos aušra. 
N-7. 00:00 Vikingai (3). N-14. 01:00 
Hubertas ir Staleris (13). N-7. 02:00 
Kastlas (20). N-7.

Antradienis, gruodžio 27 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (4). N-7. 06:55 
Simpsonai (343). N-7. 07:25 Simp-
sonai (344). N-7. 07:55 Gero vaka-
ro šou. N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2498). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(60). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:00 Kung Fu Panda (15). N-7. 
13:30 Simpsonai (345). N-7. 14:00 
Simpsonai (346). N-7. 14:30 Mažo-
ji nuotaka (739). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Rezidentai (13). N-7. 20:00 Prieš 
srovę. N-7. 21:00 Moterys meluoja 
geriau (68). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Magiškasis Maikas. 
N-14. 00:50 Vikingai (4). N-14. 01:40 
Hubertas ir Staleris (14). N-7. 02:40 
Kastlas (21). N-7.

Trečiadienis, gruodžio 28 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (5). N-7. 06:55 
Simpsonai (345). N-7. 07:25 Simp-
sonai (346). N-7. 07:55 Rezidentai 
(13). N-7. 08:25 Moterys meluoja 
geriau (68). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2499). N-7. 10:00 Sila. Ke-
lias namo (61). N-7. 11:55 Ekstra-
sensų mūšis. N-7. 13:00 Kung Fu 
Panda (16). N-7. 13:30 Simpsonai 
(347). N-7. 14:00 Simpsonai (348). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (1001). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1002). N-7. 15:30 
Itališka meilė (85). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (14). N-7. 20:00 
Gero vakaro šou. N-7. 21:00 Mote-
rys meluoja geriau (69). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų 
loto. 22:30 Sniego traukinys. N-14. 
01:05 Vikingai (5). N-14. 01:55 Hu-
bertas ir Staleris (15). N-7. 02:55 
Kastlas (22). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 29 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (6). N-7. 06:55 
Simpsonai (347). N-7. 07:25 Simp-
sonai (348). N-7. 07:55 Rezidentai 
(14). N-7. 08:25 Moterys meluoja 
geriau (69). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2500). N-7. 10:00 Sila. Ke-
lias namo (62). N-7. 12:00 Ekstra-
sensų mūšis. N-7. 13:00 Kung Fu 
Panda (17). N-7. 13:30 Simpsonai 
(349). N-7. 14:00 Simpsonai (350). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (1003). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1004). N-7. 15:30 
Itališka meilė (86). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (15). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Moterys meluoja 
geriau (70). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Pompėja. N-14. 
00:35 Vikingai (6). N-14. 01:35 Hu-
bertas ir Staleris (16). N-7. 02:30 
Kastlas (23). N-7.

Penktadienis, gruodžio 30 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (7). N-7. 06:55 
Simpsonai (349). N-7. 07:25 Simp-
sonai (350). N-7. 07:55 Rezidentai 
(15). N-7. 08:25 Moterys meluoja 
geriau (70). N-7. 08:55 Meilės sūku-
ryje (2501). N-7. 10:00 Sila. Kelias 
namo (63). N-7. 12:00 Ekstrasensų 
mūšis. N-7. 13:00 Kung Fu Panda 
(18). N-7. 13:30 Simpsonai (351). 
N-7. 14:00 Simpsonai (352). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1005). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1006). N-7. 15:30 Itališ-
ka meilė (87). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Kru-
džiai. 21:20 Ištroškę greičio. N-14. 
00:00 Sena gera orgija. N-14. 01:45 
Pompėja. N-14.

Šeštadienis, gruodžio 31 d. 
06:50 Teleparduotuvė. 07:05 

Kalėdų norai. 08:55 Kempas ir 
draugai. 09:25 Virtuvės istorijos. 
09:55 Dantukų fėja 2. N-7. 11:40 
Miegančioji gražuolė. N-7. 13:15 
Paskutinis tamplierius. N-7. 15:00 
Paskutinis tamplierius 2. N-7. 16:45 
Kalėdų karštinė. N-7. 18:00 Kalė-
dinis Madagaskaras. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:15 TV3 sportas. 
19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 3D Show. Marijaus Mikutavi-

Pirmadienis, gruodžio 26 d. 
06:55 Dienos programa. 07:00 

"Tomas ir Džeris" (39). 07:30 "Na, 
palauk!" (8). 07:40 "Tomo ir Džerio 
pasakos" (1). 08:05 "Ponas Bynas" 
(7) (kart.). N-7. 08:35 Trys muškie-
tininkai. 10:00 Mano tėtis - Skru-
džas. 11:35 Haris Poteris ir neti-
kras princas. N-7. 14:20 Kelionė 
į Ameriką. N-7. 16:35 Kaukė. N-7. 
18:30 Žinios. 18:55 Sportas. 18:58 
Orai. 19:00 "Džentelmenų" atsis-
veikinimo koncertas. 21:05 PREM-
JERA Tarp mūsų, berniukų. 22:55 
PREMJERA Dabar jau tikrai šikna. 
N14. 00:50 Kaip išgyventi Kalė-
das. N-7. 02:20 Pagirios Tailande 
(kart.). N14.

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

"Visatos broliai" (29). 07:05 "To-
mas ir Džeris" (40). 07:30 "Ma-
dagaskaro pingvinai" (9). 07:55 
"Volker is,  Teksaso reindžer is" 
(77). N-7. 08:50 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (78). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:40 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:45 KK2 (kart.). N-7. 13:35 
Būk mano meile! N-7. 14:30 "Ma-
no lemties diena" (58). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 "Juodosios naš-
lės" (10). N-7. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Saldus kerštas. 
N14. 00:00 "Mentalistas" (18). N-7. 
00:50 "Strėlė" (13). N-7. 01:40 
"Detektyvė Džonson" (2). N-7.

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

"Visatos broliai" (30). 07:00 "Tomas 
ir Džeris" (41). 07:30 "Madagaska-
ro pingvinai" (10). 07:55 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (79). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (80). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 
Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:45 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 "Mano lemties diena" (59). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:25 Tik nesijuok. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS Priešprieša. N14. 00:05 "Men-
talistas" (19). N-7. 00:55 "Strėlė" 
(14). N-7. 01:45 "Detektyvė Džon-
son" (3). N-7.

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

"Visatos broliai" (31). 07:05 "Tomas 
ir Džeris" (42). 07:30 "Madagaska-
ro pingvinai" (11). 07:55 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (81). N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (82). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 
Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:45 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 "Mano lemties diena" (60). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Broliai Blumai. N14. 00:15 
"Mentalistas" (20). N-7. 01:05 "Strė-
lė" (15). N-7. 01:55 Sveikatos ABC 
televitrina (kart.).

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

"Visatos broliai" (32). 07:05 "Tomas 
ir Džeris" (43). 07:30 "Madagaska-

ro pingvinai" (12). 07:55 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (83). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (84). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 
Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
Nuo... Iki... 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 "Mano lemties die-
na" (61). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:00 Vingiuotas kelias 
namo. N14. 22:45 Vampyrai užkni-
so juodai. N14. 00:10 Broliai Blumai 
(kart.). N14.

Šeštadienis, gruodžio 31 d. 
06:55 Dienos programa. 07:00 

"Tomas ir  Džeris" (42) (kart .) . 
07:30 "Madagaskaro pingvinai" 
(10) (kart.). 07:55 Elijas ir karališ-
ka jachta. 09:15 Srovės nublokšti. 
10:40 Haris Poteris ir mirties relikvi-
jos. 1 dalis. N-7. 13:20 Šnipų vai-
kučiai 4. N-7. 14:50 Piteris Penas. 
16:50 Gauruotos eglutės. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Sare Roma ir draugai. 21:55 
Žydrasis Žiburėlis 2017 „Kaip mes 
sutikome Naujuosius“. 00:20 Džor-
danos Butkutės koncertas "Aš kara-
lienė". 2015 m. 01:30 Prašau, pasi-
lik... 03:10 Vampyrai užkniso juodai 
(kart.). N14. 04:30 Vingiuotas kelias 
namo. N14.

Sekmadienis, sausio 1 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

"Tomas ir  Džeris" (43) (kart .) . 
07:05 "Madagaskaro pingvinai" (11) 
(kart.). 07:30 Gauruotos eglutės 
(kart.). 09:00 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 09:30 Fredo Kalėdos. 11:30 
Haris Poteris ir mirties relikvijos. 2 
dalis. N-7. 13:45 12 mėnesių. Nauja 
pasaka. 15:25 Gražuolė ir pabaisa. 
17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Žvaigž-
džių duetai. 22:20 PREMJERA Pa-
girios 3: velniai žino kur. N14. 00:10 
Azartiniai žaidimai. N14. 02:00 Gra-
žuolė ir pabaisa (kart.).

Pirmadienis, gruodžio 26 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitri-

na. 06:40 "Džeikas, Storulis ir šuo" 
(20). N-7. 07:35 Keliauk ir ragauk. 
Lietuva (kart.). 08:25 Dainuok mano 
dainą. Muzikinis šou. 10:10 Dainuok 
mano dainą. Muzikinis šou. 12:00 
Dainuok mano dainą. Muzikinis šou. 
13:50 Dainuok mano dainą. Muziki-
nis šou. 15:40 Dainuok mano dainą. 
Muzikinis šou. 17:30 Dainuok mano 
dainą. Muzikinis šou. 19:20 Prieš 
pakratant kojas. N-7. 21:05 Dainuok 
mano dainą. Muzikinis šou. 22:50 
Dainuok mano dainą. Muzikinis šou. 
00:30 Dainuok mano dainą. Muziki-
nis šou. 02:05 "Džeikas, Storulis ir 
šuo" (20) (kart.). N-7. 02:50 "Karas 
ir taika" (3) (kart.). N-7. 03:50 "Kal-
bame ir rodome" (404). N-7.

Antradienis, gruodžio 27 d. 
06:40 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(21). N-7. 07:35 "Tokia tarnyba" (2) 
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" 
(15). N-7. 10:30 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (16) (kart.). N-7. 11:35 
"Prokurorų pat ikr inimas" (305) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (2). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (3). N-7. 15:45 "Proku-
rorų patikrinimas" (306). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (17). N-7. 19:30 Gyvenimiš-
kos istorijos. 20:30 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (37). N-7. 21:00 Farai. N-7. 
21:30 Girtas meistras. Pradžių pra-
džia. N-7. 23:30 Prieš pakratant ko-
jas (kart.). N-7. 01:10 "Džeikas, Sto-
rulis ir šuo" (21) (kart.). N-7. 01:55 
"Vampyro dienoraščiai" (7). N14. 
02:40 "Kalbame ir rodome" (405). 
N-7. 03:25 Gyvenimiškos istorijos 
(kart.). 04:10 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (37) (kart.). N-7. 04:35 "Kalbame 
ir rodome" (405) (kart.). N-7.

Trečiadienis, gruodžio 28 d. 
06:40 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(22). N-7. 07:35 "Tokia tarnyba" (3) 
(kart.). N-7. 08:25 "Šuo" (15) (kart.) 
(Pios). N-7. 09:25 "Farų karai" (16). 
N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (17) (kart.). N-7. 11:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (306) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudys-

tė" (3). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(4). N-7. 15:45 "Prokurorų patikri-
nimas" (307). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(18). N-7. 19:30 Gyvenimiškos is-
torijos. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (38). N-7. 21:00 Pasienio sargy-
ba. N-7. 21:30 Spąstai. N-7. 23:30 
Girtas meistras. Pradžių pradžia 
(kart.). N-7. 01:25 "Džeikas, Sto-
rulis ir šuo" (22) (kart.). N-7. 02:10 
"Vampyro dienoraščiai" (8). N14. 
02:55 "Kalbame ir rodome" (406). 
N-7. 03:40 Gyvenimiškos istorijos 
(kart.). 04:25 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (38) (kart.). N-7. 04:50 "Kalbame 
ir rodome" (406) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, gruodžio 29 d. 
06:40 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(23). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (4) 
(kart.). N-7. 08:20 38-asis Tarptau-
tinis Monte Karlo cirko festivalis 
(kart.). 10:35 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (18) (kart.). N-7. 11:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (307) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (4). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(5). N-7. 15:45 "Prokurorų patikri-
nimas" (308). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(19). N-7. 19:30 Lobiai O.K. N-7. 
21:30 Nėra kur bėgti. N14. 23:15 
Spąstai (kart.). N-7. 01:10 "Džei-
kas, Storulis ir šuo" (23) (kart.). N-7. 
01:55 "Vampyro dienoraščiai" (9). 
N14. 02:40 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (2) (kart.). N-7. 03:25 "Kalbame 
ir rodome" (407). N-7. 04:10 Pasie-
nio sargyba (kart.). N-7. 04:35 "Kal-
bame ir rodome" (407) (kart.). N-7.

Penktadienis, gruodžio 30 d. 
06:40 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(24). N-7. 07:35 "Tokia tarnyba" (5) 
(kart.). N-7. 08:25 "Galvų medžioto-
jai" (3). N-7. 09:25 "Galvų medžio-
tojai" (4). N-7. 10:30 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (19) (kart.). N-7. 11:35 
"Prokurorų pat ikr inimas" (308) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (5). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (6). N-7. 15:45 "Proku-
rorų patikrinimas" (309). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (20). N-7. 19:30 "Ameri-
kietiškos imtynės" (51). N-7. 20:30 
"Amerikietiškos imtynės" (51). N-7. 
21:30 Baudėjas. N14. 23:40 Nėra 
kur bėgti (kart.). N14. 01:20 "Džei-
kas, Storulis ir šuo" (24) (kart.). 
N-7. 02:05 "Vampyro dienoraščiai" 
(10). N14. 02:45 Baudėjas (kart.). 
N14. 04:40 "Galvų medžiotojai" (3) 
(kart.). N-7.

Šeštadienis, gruodžio 31 d. 
06:30 "Diagnozė - žmogžudys-

tė" (3) (kart.). N-7. 07:20 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (4) (kart.). N-7. 
08:10 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(5) (kart.). N-7. 09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 10:00 "Amerikos 
mieliausieji" (1). 11:00 Baltijos ga-
liūnų čempionatas. II etapas. Tau-
ragė. 12:05 "Pavariau" (22). N-7. 
12:35 "Mistinės istorijos" (51). N-7. 
13:40 "Mistinės istorijos" (52). N-7. 
14:45 "Vanity Fair. Visiškai slaptai" 
(4). N-7. 15:50 "Kas žudikas?" (7). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 17:55 "Šuo" (16) (Pios). N-7. 
19:00 Pasienio sargyba (kart.). N-7. 
19:30 Eglutės 3. N-7. 21:15 Fanto-
mas. N-7. 23:10 Fantomas įsisiautė-
ja. N-7. 01:00 Fantomas prieš Sko-
tland Jardą. N-7. 02:40 "Vampyro 
dienoraščiai" (9) (kart.). N14. 03:25 
"Vampyro dienoraščiai" (10) (kart.). 
N14. 04:05 Eglutės 3 (kart.). N-7.

Sekmadienis, sausio 1 d. 
06:45 Baltijos galiūnų čempi-

onatas. II etapas. Tauragė (kart.). 
07:40 "Amerikos mieliausieji" (1). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 "Vie-
na už visus" (101). N-7. 09:35 "Vie-
na už visus" (102). N-7. 10:10 "Ame-
rikos mieliausieji" (2). 11:05 "Gyvy-
bės galia" (3). 12:10 "Gyvybės ga-
lia" (4). 13:15 Sveikinimai. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 17:55 
"Šuo" (17). N-7. 19:00 Transforme-
riai. Išnykimo amžius. N-7. 21:50 
"Karas ir taika" (4). N-7. 23:00 "Da-
karas 2017" (1). 00:00 Mano vai-
vorų naktys. N14. 01:30 Fantomas 
(kart.). N-7. 03:10 Fantomas įsisiau-
tėja (kart.). N-7.

TV3

LNK

BTV

čiaus koncertas. 21:35 „Žvaigždė“. 
Jubiliejinis Ingos Valinskienės kon-
certas. 00:05 360°. SEL koncertas. 
02:00 Vaido Baumilos koncertas. 
03:15 Jubiliejinis Ovidijaus Vyš-
niausko koncertas.

Sekmadienis, sausio 1 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Laimingasis ančiukas. 07:15 Fre-
das. N-7. 08:55 Penkių žvaigždučių 
būstas. 09:25 Šnipų vaikučiai. Laiko 
sergėtojas. N-7. 11:05 Anapus tvo-
ros. N-7. 12:45 G būrys. N-7. 14:20 
Čihuahua iš Beverli Hilso. N-7. 16:10 
Kaimynas šnipas. N-7. 18:00 Raudo-
nas kilimas. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 X Faktorius. N-7. 22:30 Sa-
botažas. N-14. 00:45 Pasitikėji-
mas. N-14.

LRT

Pirmadienis, gruodžio 26 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 

Šrekas. Kalėdų bumas. 07:20 Trys 
Kalėdų uodegėlės. 09:10 Šuo, ku-
ris išgelbėjo Kalėdas 2. 10:55 Til-
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Neįgalieji  
pasaulyje

Vokietei Silkei Naun-Bates dažnai tenka 
bendrauti su žurnalistais. Šie nepaliau-
ja stebėtis drąsia ir gražia moterimi, 
prašo ją pozuoti prieš kamerą ir šiaip, 
ir taip, kad matytųsi visas jos mažytis 
kūnas. Besibaigiant pokalbiui Silkė ne 
kartą girdėjo klausimą: „Na, kaip jums 
pavyksta būti tokiai linksmai, visą laiką 
šypsotis?“ Tai – pats lengviausias klau-
simas. Silkė seniai žino atsakymą: „Aš 
nutariau būti laiminga!“

„Turiu svajonę, kad pasaulyje 
nebeliktų patyčių, nevilties, bai-
mės būti nesuprastam, atskir-
tam nuo visuomenės. Visa šir-
dimi noriu, kad neįgalūs žmo-
nės nesigėdytų savęs, savo nega-
lios, – sako V. Raustytė, – gyve-
nime turėjau du pasirinkimus – 
sėdėti ir verkti dėl savo negalios 
arba eiti pirmyn, bandyti prisi-
taikyti, gyventi visavertį gyve-
nimą, kiek tai leidžia galimybės. 
Aš pasirinkau antrąjį variantą.“

Mergina sako nelaukianti, 
kol ką nors atneš ant padėkliu-
ko. „Esu įgijusi tris specialybes, 
dalyvauju įvairiuose renginiuo-
se, projektuose bei pati juos or-
ganizuoju, dažnai savanoriauju. 
Laisvalaikiu kuriu eilėraščius, 
domiuosi fotografija bei psicho-
logija. Nepaisant negalios sten-
giuosi eiti per gyvenimą su šyp-
sena, džiaugtis kiekviena aki-
mirka“, – sako V.Raustytė.

Mergina vardija ir bėdas: į 
viešąjį transportą su vežimėliu 
niekaip neįlipsiu pati. Kai mo-
kiausi specialiojoje mokykloje, 
aštuntoje klasėje vyresni moki-
niai užstojo man kelią prie laip-
tų, norėdami pasityčioti vos ne-

numetė iš antro aukšto. Skauda-
ma širdimi teko mesti mokslus 
vienoje Šiaulių kolegijų dėl kai 
kurių dėstytojų, grupės kurato-
rės neigiamo požiūrio. Jos man 
pasakė: „Kam mokaisi, eik dirb-
ti“. Kiekvienas toks netiesioginis 
nukritimas yra tam tikra užgrū-
dinanti pamoka. Storą odą tenka 
užsiauginti ne tik neįgaliesiems, 
bet ir jų artimiesiems, globėjams.

„Mano nuomone, kai kurie 
tėvai perdėtai saugo savo ne-
įgalius vaikus, bijodami nelei-
džia jiems gyventi savarankiš-
kai. Juos suprantu, bet taip ne-
reikia. Kiekvienas žmogus pa-
gal galimybes, poreikius turi gy-
venti kuo savarankiškiau, baig-
ti mokslus, – sako V. Raustytė. –  
Mane labiausiai erzina, kai vos 
pasidalinus kažkuo feisbuke 
iškart ima aukštinti, kokia esu 
šaunuolė. Bet tai juk natūralu – 
tiesiog darau tą patį, ką visi ki-
ti: plaukiu baidare, koncertuoju, 
žaidžiu boulingą...“

Pasak V. Raustytės, visaver-
te visuomenės nare ji negali tap-
ti dėl nuo jos nepriklausančių 
aplinkybių: švietimo sistemos, 
darbo rinkos. 

Negalią pavertė galia
„Šiaulių krašte“ spausdinamas Simonos Simonavičės interviu su 
Vidamante Raustyte, kuri inicijavo socialinę akciją, suvienijusią 
net 18 Lietuvos miestų. 26-erių mergina nuo gimimo turi cere-
brinį paralyžių, tačiau tai nesutrukdo jai džiaugtis gyvenimu.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Gelbėjo šunį
Nelaimė įvyko 1976aisiais, 

Silkė buvo vos 8erių. Išdyka-
vo su vaikais prie geležinkelio, 
įprastose žaidimų vietose. O 
prie traukinio lėkė, nes paste-
bėjo, kad šuo užsiliko ant bėgių. 
Smūgis, skausmas. Atsipeikėjo 
jau be kojų. Gelbėdami mergai-
tės gyvybę, gydytojai buvo pri-
versti visiškai amputuoti kojas, 
neliko jų nė centimetro.

Kas laukia jos, neįgaliosios? 
Negalės būti nei žmona, nei part
nerė, nei motina. „Visiems, taip 
pat ir man, buvo aišku, kad ma-
nęs laukia primityvus, neįdomus 
gyvenimas. Bet aš nepasidaviau. 
Turėjau rankas – jas ir trenira-
vau, kad jos įstengtų ne tik kavos 
puodelį paimti, bet ir visą kūną 
pakelti“, – pasakoja Silkė.

Įvykis prie geležinkelio buvo 
ne vienintelis išbandymas, ku-
rį jai teko patirti. Vienas po ki-
to mirė net keli jos artimieji. Tai 
buvo antra proga kristi į juodą 
depresiją.

Silkė neaiškina, kaip ji iš vi-
so to kapstėsi. Dažnai dėkoja tė-
vams, kurie jai labai padėjo. Šyp-
sosi ir sako: „Aš nutariau būti lai-
minga!“ Ir tapo tokia. Dabar net 
ir kitus žmones, sveikus, tvirtus, 
moko būti laimingus. Klausytojai 
ne iškart patiki, kad vien nuosta-
tos pakanka. Tiesa, dar būtinas 
priedas – humoras! 

Lektorė su klausytojais 
bendravo sėdėdama ant 

pianino
Silkė gyvena Bilighaime, ne-

dideliame provincijos miestelyje 
tarp Manhaimo ir Niurnbergo. Ji 
ten neužsibūna, nes nuolat kvie-
čiama ne tik į įvairius Vokietijos 
miestus, bet ir kaimynines ša-
lis, ypač – Austriją. Visi nori bū-
ti laimingi!

Susitikimuose su skaityto-
jais Silkė įrodinėja, kad būti lai-
mingam yra pasirinkimas. Taip, 
ji tapo rašytoja, lektore, referen-
te, redaktore, pedagoge, moty-
vacijos trenere. Parašė dvi kny-
gas: „Mano lagaminas pilnas lai-
mės“ ir „Mano kelias į laisvę“. 
Šiose knygose pasakoja apie tai, 
kaip jai pavyko tapti džiaugs-
mą spinduliuojančia moterimi. 
Pati geriausia knygų reklama – 
kai ji pati atvažiuoja, kalba, šyp-
sosi. Tačiau Silkė – ne stadionų 
lektorė. Visur jos laukia išpuoš-
tos nedidelės salės. Labai jauki 
atmosfera, žmonių prisirenka 
daug, bet visi mato vieni kitus ir 
dalijasi šiluma. Kartą kavinėje ją 
net užkėlė ant pianino, kad visi 
geriau matytų ir girdėtų, taip pat 
ir tie, prilipę prie langų iš lauko 

Nutarė būti laiminga

pusės, kuriems vietos neužte-
ko. O jei kiti neįgalieji paprašys, 
ji mielai papozuos ant sukurto 
modernaus elektrinio vežimė-
lio su aukštai pakeltu Harley Da-
vidson vairu ir atrodys kaip tikra 
rokerė. Ji tokia miela, kad visur 
tinka – ir menininkų kavinukėje, 
ir konferencijų salėje Insbruke.

Paskui, grįžusi iš kelionių, il-
sėdamasi po daugybės susitiki-
mų, savo feisbuko paskyroje ran-
da mielų laiškelių iš savo nau-
jų draugų. Liana Buš: „Lik tokia, 
kokia esi. Tu – pavyzdys visiems. 
Dar nemačiau taip dažnai, taip 
nuoširdžiai besijuokiančio žmo-
gaus“. Joachimas Leišas: „Miela 
Silke, mes nuoširdžiai dėkojame 
Tau už nuostabią popietę, už Ta-
vo įkvepiančius žodžius ir gra-
žias knygas, už tai, kad galėjome 
asmeniškai su Tavimi susipažin-
ti. Būsime laimingi, jei greitai vėl 
galėsime pasimatyti.“

Gauna ir dovanėlių. Štai artė-
jant Kalėdoms Tomas Liudkė at-
siuntė skanių pyragėlių ir dar jų 
receptą. Silkė rašo jam: receptas 
kabo ant šaldytuvo durų, paban-
dysiu išsikepti.

Draugų būrys vis didėja
Silkė daug bendrauja socia-

liniuose tinkluose, ypač feisbu-
ke. Nors nėra vieniša. Ji gyvena 
jau su antru vyru, užaugino du 
vaikus. Nors vaikystėje to nesi-
tikėjo, jai pavyko tapti ir žmo-
na, ir mama.

Bet Silkei labai rūpi ir kiti 
žmonės. Besisvečiuojantys žur-
nalistai būtinai paprašo jos pa-
sibučiuoti su vyru, lyg vis ieško-
tų įrodymų, kad šioje šeimoje 
viskas tikra.

Tikra. Ir vaikai tikri. Kol jie 
buvo maži, įsižeisdavo dėl žvilgs-
nių, kuriuos svetimi žmonės 
kreipdavo į jų mamą. 

Ji siekia visus užkrėsti laimės 
virusu. Draugų būrys vis didėja, 
nes žmonės prie moters glau-
džiasi lyg drugiai prie šviesos. 
Daro įspūdį ne tik jos gyvenimo 
istorija, bet ir ji pati kaip žmo-
gus, kaip asmenybė. Toks įspū-
dis, kad žmonėms didžiulį ma-
lonumą teikia net bendravimas 
su ja, galimybė žiūrėti į ją. Juk ji 
tokia pati kaip visi, bet ypatinga! 
Turbūt Silkė to ir siekia, kad kie-
kvienas po susitikimo paklaustų 
savęs: „Kaip galiu liūdėti?“

Silkė jau nebijo prisiminti ne-
laimės. Ji be baimės žiūri ir į pra-
eitį, ir į ateitį: „Mano mažutis kū-
nas sugebėjo išnešioti du puikius 
vaikus. Patyriau viską – laimę, 
meilę. Mano gyvenimas kupinas 
įvairių patirčių ir nuotykių.“ 

Gyvenimas jai vis dovanoja 
ir netikėtumų. Neseniai ji pir-
mą kartą susitiko su Kerstina 
Verner, su kuria porą metų ben-
dravo virtualiai, socialiniuose 
tinkluose. Kerstina turėjo daug 
psichologinių problemų. Jas įvei-
kusi, irgi tapo rašytoja, padedan-
čia kitiems žmonėms. Kerstina 
aprašo jautrias istorijas, kurios 
atveria akis ir šildo širdis.

Silkė feisbuke siunčia savo 
draugams kalėdinius pasveiki-
nimus su „užkeikimais“: „Šypso-
kitės kiekvieną dieną. Gyvenkite 
kiekvieną minutę. Mylėkite am-
žinai. Gyvenkite dabar!“ 

To linkiu ir Jums artėjančių 
švenčių proga. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLIkIenė

Nevaikšto, nesėdi, nejuda, ne-
kalba, nekramto, tik šypsosi ir 
verkia. Taip savo sūnaus negalią 
vienu sakiniu apibūdina klaipė-
dietė Rima. Jos sūnui 22eji, bet 
jis atrodo kaip vaikas, sveria vos 
15 kilogramų. Jam gimus buvo 
diagnozuota stambiųjų krauja-
gyslių transpozicija. Tai gana re-
ta įgimta širdies yda, kai stam-
biosios kraujagyslės susikeitu-
sios vietomis.

Rima atviravo, kad nuolat 
prižiūrėti vaiką labai išvargina, 
ypač pradžioje. Padėjo tikėji-
mas, bendravimas su kunigais. 
„Dabar man nebesunku. Dar ei-
nu į darbą, džiaugiuosi, kad ko-
lektyvas labai palaiko. Dirbu ne-
daug, tik kelias valandas per sa-
vaitę, bet tie pinigai yra labai rei-
kalingi“, – pasakojo Rima.

Ji džiaugėsi, kad Klaipėdoje 
ir Klaipėdos rajone yra susibū-
rusi mamų, auginančių neįgalius 
vaikus, grupelė. Jų vaikų nega-
lios skirtingos, nevienodo sun-
kumo, tačiau visas šias mamas 
vienija meilė ir atsidavimas sa-
vo atžaloms.

„Mums kompleksų važiuoti 
gatve ar viešuoju transportu nė-
ra. Problemų kyla tada, kai auto-
busai sustoja toliau nuo šaliga-
tvio, vairuotojai nenori padėti 
įkelti vežimėlio, sako: „Čia jūsų 
vaikas, jūs ir kelkit.“ Sakau, kad 
jis neįgalus, bet... Problemų kyla 
su privatininkais. Su miesto au-
tobusais viskas normaliai.

Tik neapgalvotas iki galo 

klausimas yra dėl nuolaidų vie-
šajam transportui. Važiuojant 
kartu su sūnumi man, kaip ly-
dinčiam asmeniui, yra nuolaida, 
bet jeigu važiuoju viena, pavyz-
džiui, nupirkti jam vaistų, nes 
jis serga ir negaliu vežtis kartu, 
nuolaidos  nebėra. Reikėtų apie 
tai pagalvoti“, – svarstė Rima.

Kita opi problema, su ku-
ria susiduria tėvai, auginantys 
vaikus su sulėtėjusiu ar susto-
jusiu fiziniu vystymusi, yra sa-
natorijos.

„Įsivaizduokite – sūnus pagal 
amžių yra suaugęs, bet suaugu-
siųjų sanatorijoje kyla bėdų. Tu-
rėtų būti atsižvelgiama į tokių 
ligonių svorį, o ne vien tik am-
žių. Aš norėčiau, kad leistų va-
žiuoti į vaikų sanatoriją, nes ten 
pritaikyti ir užvažiavimai, ir visi 
įrengimai, baseinai, nuleidimai į 
vonias ir taip toliau. O suaugu-
siųjų sanatorijose viskas netin-
ka pagal ūgį ir svorį. Pavyzdžiui, 
keltuvas nuleisti ligonį į vonią 
yra suaugusiam žmogui, o ma-
no sūnui jis per didelis. Jo ran-
kytės ir kojytės kaip degtukai. 
Jis sveria penkiolika kilogramų, 
tai jį ten įkėlus paskęs“, – stebė-
josi moteris.

Rimai norėtųsi, kad tokius li-
gonius kaip jos sūnus leistų vežti 
į vaikų sanatoriją, nes ten aplin-
ka pritaikyta. Be to, moters nuo-
mone, reikėtų pagalvoti ir apie 
kompensacijas tokius suaugu-
sius neįgaliuosius lydintiems 
asmenims.

Vaikų negalia – mamų stiprybės 
šaltinis

Virginija Samulionytė „Vakarų eksprese“ kalbina neįgalų vaiką 
auginančią mamą. 
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Senosios Kalėdos
Pasipuošė vėl lango eketė
Gėlių mozaika išraižyta.
Akyse ašaros sužibo kristalu –
Menu Kalėdas, kai dar vis kartu.

Kalėdos atsinaujina kasmet.
Skaičiuojame laike praėjusius 

metus,
Žingsnius jau paliktus juose
Ir retesnius – įspaustus širdyje.

Menu Kalėdas baltas, baltas
Prie mano senojo vaikystės namo,
Pasidabinusio snieguota kepure 
Ir danguje sužibusia žvaigžde.

Takai, kurie vingiavo į namus,
Paliko praeity jau ištrinti,
Tik apšarmojęs atminties šešėlis
Vis veda į senas Kalėdas mus.  

Laimutė šatIenė
Jonava

***
Tarp šlapdribų ir vėtrų
Kalėdų rožė skleisis
ir, negandas pamiršus,
mus sveikins su Naujaisiais,
linkėdama sveikatos,
žaliųjų pažadų.
Nuo jų sušildys saulė,
bus gera ir graudu.
Be rūpesčių gyvensim,
be negalių visų.
Nuo norų ir svajonių
bus Lietuvoj šviesu.
Nurimus vėjo gūsiui,
raudona rožė skleisis,
skaisti lyg Meilės puokštė.
Laimingai! Su Naujaisiais!

elena GrIncevIčIenė
Panevėžys

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

Palinkėkim kalėdinės laimės,
Ko taip trokšta gyvoji širdis.

Plaukia dienos – lyg upės savaime
Beldžias sielon gyva praeitis.

Tuščių lėkštelių virtinei, iš-
rikiuotai ant Kūčių stalo, kal-
ba Kaziūnė. Kalba eilėmis, sa-
vo sukurtomis. Tai – paslaptis. 
Tą paslaptį ji slėpė visą gyveni-
mą, nes jeigu pasidalysi su ki-
tu – liks pusė paslapties, o jeigu 
ją žinos trys – paslapties neliks. 
Gyva praeitis – Pauliukas, mo-
čiutėlė Elžbieta, mamytė ir tė-
velis sėdi arčiau. Seneliai: Anta-
nas su Ance ir Rozabela su Han-
su bei Laurynas su pirmąja šių 
namų šeimininke Magdalena – 
tolėliau. Ratą užbaigia senelis 
Janis. Kaziūnė sukalba maldą ir 
dalina kalėdaitį. Pirmajam – sū-
neliui Pauliukui: Nebelauš kalė-
daičio rankutės / nesakys, kaip, 
mamyte, myliu / tik tuščia baltu-
tėlė lėkštutė / švies skaudžiu ne-
tekties žiedeliu, – mintyse virpa 
eilėraščio eilutės. Prie kalėdinio 
stalo susėdus / Už langelio vai-
densis balsai / Gal vėlelės egle-
lę sau rėdo? / Girdis vaikiškų ko-
jų garsai. Padalina visiems. Pa-
žvelgusi į sūnelio lėkštutę, savo 
vizijose regi jį mažutį, vėliau mo-
kinuką, studentą, šeimos galvą... 
Papurto galvą, tarsi stengdama-
si išsivaduoti iš skaudžios pra-
eities replių.

Ant Kūčių stalo – dvylika pa-
tiekalų. Lyg žvirblelis Kaziūnė 
palesioja po kąsnelį, siurbteli po 
gurkšnelį. Mintimis perbėga Kū-
čias Kaune, Sibire, čia, su močiu-
tėle Elžbieta. Slegiama metų bei 
ligos naštos, junta sunkų nuo-
vargį, svaigsta galva. Tad ji, visų 
atsiprašiusi, peržegnoja stalą, 
užgesina žvakes ir eina miegoti. 

Kalėdų naktį suradę plyšį 
langinėje į namą sugriūna sap
nai ir įsitaiso Kaziūnės miega-
majame. Jų vyriausiasis nukelia 
ją į prieškarinį Kauną, į gimtuo-
sius namus, prie Kalėdų eglutės. 
Gaivus eglynėlio kvapas gaubia 
mergytę. Viršūnėje žiba Betlie-
jaus žvaigždė, linksmai sprag-
si žvakutės, jų šviesoje auksu 
spindi angelėlių plaukai. Spal-

voti bumbulai tviska vaivorykš-
tės spalvomis, o jos nupieštas 
elnias supasi aukštai, tarsi sku-
bėtų pas Kalėdų Senelį. Nuosta-
bioji žaliaskarė pripildo jos ma-
žą širdelę džiaugsmo, kuriuo 
skuba pasidalyti su artimaisiais. 
Bet kodėl ji viena? Kur mamytė 
su tėveliu? Sutrikusi Kazytė ei-
na iš kambario į kambarį, šau-
kia, bet jie nesirodo, pro kami-
ną įsiveržęs vėjas užgesina žva-
keles. Sapnas nutrūksta. Kaziūnė 
sudejuoja per miegus, bet nepa-
bunda. Vėliau atkeliauja kitas. Ji 
stovi prie aukšto kalno ir klau-
sia, ar pasveiksianti. Laukia ilgai. 
Apsidairiusi pamato minią tokių 
kaip ji, laukiančių atsakymo. Nu-
kamuota laukimo, prisėda pail-
sėti. Tik staiga kalno viršūnėje 
pasirodo senyvas vyras. Ranko-
se laikydamas Knygą, atsiverčia 
ir skaito: „Anomis dienomis išė-
jo ciesoriaus Augusto įsakymas 
surašyti visus valstybės gyven-
tojus. Toks pirmasis surašymas 
buvo padarytas Kvirinui valdant 
Siriją. Taigi visi keliavo užsirašy-
ti, kiekvienas į savo miestą. Taip 
pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos 
miesto Nazareto į Judėją, į Dovy-
do miestą, vadinamą Betliejumi, 
nes buvo kilęs iš Dovydo namų 
ir giminės. Jis turėjo užsirašyti 
kartu su savo sužadėtine Mari-
ja, kuri buvo nėščia. Jiems tenai 
esant, prisiartino metas gimdy-
ti, ir ji pagimdė savo pirmagimį 
sūnų, suvystė vystyklais ir pa-
guldė ėdžiose, nes jiems nebu-
vo vietos užeigoje.

Toje apylinkėje nakvojo lau-
kuose piemenys ir, pakaitomis 
budėdami, sergėjo savo bandą. 
Jiems pasirodė Viešpaties ange-
las, ir juos nutvieskė Viešpaties 
šlovės šviesa. Jie labai išsigan-
do, bet angelas jiems tarė: „Ne-
bijokite. Štai aš skelbiu jums di-
dį džiaugsmą, kuris bus visai 
tautai. Šiandien Dovydo mieste 
jums gimė Išganytojas. Jis yra 
Viešpats Mesijas. Ir štai jums 
ženklas: rasite kūdikį, suvystytą 
vystyklais ir paguldytą ėdžiose.“ 
Ūmai prie angelo atsirado gau-
si dangaus kareivija. Ji garbino 

Dievą, giedodama: „Garbė Dievui 
aukštybėse, o žemėje ramybė jo 
mylimiems žmonėms.“ (Evange-
lija pagal Luką 2. 5–20).

Aidint giesmei, Kaziūnė atsi-
merkia ir bunda iš sapno. Akys 
lėtai pradeda skirti daiktų kon-
tūrus, žvilgtelėjusi į elektroni-
nį laikrodį, nustemba – pramie-
gojusi naktį ir gerą ryto tarpą. Iš 
virtuvės pasigirsta skambus du-
benėlio stumdymas pasuolėje – 
katinui prailgo šeimininkės sap
nai. Atsargiai lipa iš lovos, stoja-
si ant grindų – kažko trūksta. Pa-
graibo lovą, žengia žingsnį, antrą, 
siekia stiklinės su vandeniu, dar 
pastovi ir pliaukšteli ranka kak-
ton: skausmas prapuolė, nepy-
kina. Spragteli jungiklį, šviesai 
užliejus kambarį, atidžiai apžiū-
ri nuogas rankas. Ne, neįžvelgia 
jokių ženklų, o gal jų ir neturi bū-
ti? Negalėdama tverti savyje, už-
simeta po ranka papuolusį dra-
bužį ir eina pasivaikščioti. 

Gamta pasitinka pasipuošu-
si lyg nuotaka. Atrodo, kad visas 
pasaulis šią dieną apsivilko šva-
riu baltu rūbu. Prieš akis iškyla 
šventinis atvirukas: rimtos, iš-
kilmei pasipuošusios eglės rė-
mina sodą, kuriame purpuru de-
gantis šermukšnis vaišina būre-
lį sniegenų, prie altanos šienelį 
kramsnoja stirnaitė. Obelys ste-
bina raudonu ar auksiniu obuo-
liu, pasilaikytu šventei. Tyliai, 
tyliai, pritariant medžiams, dai-
nuoja vėjas. O aukštai danguje 
angelėliai pučia aukso trimitus, 
šlovindami Šviesos Karalaičio 
gimimą. Kaziūnė pakelia lieps-
nojantį veidą ir be žodžių, vien 
širdimi, kalba: „Viešpatie, nie-
kada nesirinkau erdvių vartų ir 
plataus kelio, sergėjaus netikrų 
pranašų ir stengiausi neteisti ki-
tų. Bet nesu be nuodėmės. Vien 
mintimis kiek nusidėjau. Prašau 
atleidimo.“ Tarsi ženklas iš dan-
gaus pabyra žiemos žibuoklės 
ir padabina jos plaukus, rūbus, 
maldai sudėtas rankas. Nurimu-
si grįžta į trobą, apsigerbia ir su-
simąsto. Kiek dar tiksės gyveni-
mo laikrodėlis?

Gražina čekavIčIenė, Jonava

Plauna langus, mazgoja grin-
dinį. Šveičia aklo prūdo lieptą. 
Gramdo liūties mentelėmis sama-
nų kuokštus, pratisu kliokimu nu-
stumia juos žolynų daubon. Tenai 
nugarma apdriskę kerpynai, iško-
rėję lapai, pakrantės juodalksnio 
sumedėję žiedai.

Nerudenio lietūs. Žliaugia 
purvalksnio kamienu. Žliugsi 
raisto antklodė, liūliuoja. Kanko-
rėžiai plaukioja pelkės atsivėru-
siuose plyšiuose.

Paskui viskas nurimsta, nu-
stoja. Pričiupta šalčio klampynė 
sustingsta, išsigąsta. Tarsi mietą 
prarijusi sustyra. Apauga šepe-

Kūčių vakaras 
ir Kalėdų rytas

ŽIeMA
Pasižiūriu atsikėlusi rytą pro langą ir, rodos, užburia 
tas akinantis baltumas, tas trapus snaigių ažūras ant 
ąžuolo šakų ir tas baltas sniego kilimas po kojomis, 
ir tas kasmetinis Kalėdų bei Naujųjų metų laukimas. 
Visa tai slepiasi po baltąja sniego skraiste. 
aušra verBLIudavIčIūtė 

Kastyčio Turevičiaus nuotr., Šakių r.

tėliais. Lyg iš pieno plaukusiais. 
Baltais, žvilgančiais. Šie purtosi, 
menkiausio vėjelio užgauti. Byra 
purūs sniego vinukai. Į plaukus 
sminga, segasi. Ištirpsta.

Strykteli lašas ant blakstie-
nos. Pakimba. Pasisupa. Nurieda. 
Skruostu. Smakru. Krūtinę siekia. 
Širdies akivaran krenta. Įklimps-
ta. Ratilai permatomi plaukia ir 
plaukia.

Tyvuliuoja baltuma. Krištoli-
niais varpeliais tilindžiuoja. Aidas 
į tylą atsimuša. Išgirdai?

Ant širdies tako kankorėžis 
sužydo...

rita MockeLIūnIenė, Šakių r. 

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.
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