
Savarankiškumo paieškose – gyvenimo patirties pamokos

Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2015 m. rugsėjo 3–9 d., Nr. 34 (1273) Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn. Kaina 0,66 Eur (2,28 Lt)

„Šiaulių naktys“ – jau ke-
tvirtą sykį Saulės mies-
te surengtas kultūrinis 
renginys – šiemet į savo 
programą pirmą kartą 
įtraukė neįgaliųjų festiva-
lį. „Nenusigręžk“ – tokiu 
raginimu pavadintame 
renginyje neįgalieji siekė 
lygiateisiškumo, lygiaver-
čio neįgaliųjų ir visuome-
nės bendravimo, tarpusa-
vio supratimo. 

Tolerancijos link

Monciškėse, Landšafto te-
rapijos ir rekreacijos cen-
tre, Lietuvos paraplegikų 
asociacija (LPA) kiekvie-
ną vasarą rengia sava-
rankiško gyvenimo įgū-
džių ugdymo stovyklas. Į 
vieną iš jų susirenka ne-
seniai stuburo traumas 
patyrę neįgalieji. Stovyk- 
loje rateliais judantieji 
mankštinasi, stiprėja fi-
ziškai, mokosi valdyti ve-
žimėlį, sužino daug nau-
dingos informacijos apie 
mediciną, teisę, psicho-
logiją.

Integracijos keliu

Šiauliečių festivalyje „Nenusigręžk“ – 
lygiateisio bendravimo siekis

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899
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Poreikis pranoksta 
galimybes

Į šį rugpjūtį surengtą sava-
rankiško gyvenimo įgūdžių ug-
dymo stovyklą atvyko pora de-
šimčių rateliais judančių žmonių. 
Jie į stovyklą užsiregistravo jau 
pavasarį. LPA viceprezidentė Ra-

sa Ostrauskienė neslepia – visų 
norinčių (o jų būta vos ne antra 
tiek) priimti negalėjo. Aktyvios 
reabilitacijos stovyklų poreikis 
gerokai didesnis, deja, pastarai-
siais metų jų organizuojama vis 
mažiau. Pasak 13 metų neįgalio-
jo vežimėliu judančio Jaroslavo 
Milevskio, kasmet atsiranda vis 
naujų stuburo traumas patyru-
sių žmonių, kuriems gyvybiškai 
reikia ne tik medikų, reabilitaci-
jos įstaigų specialistų pagalbos, 
bet ir praktiškų didžiulę gyveni-
mo rateliuose patirtį sukaupusių 
likimo bičiulių patarimų. Jarosla-
vas tikina, kad jį tokios stovyklos 
išmokė kur kas daugiau, nei re-
abilitacijos centruose gautos re-
komendacijos. 

Pasak R. Ostrauskienės, LPA į 
savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo stovyklas kviečia ir sy-
kį jose jau pabuvojusius neįga-
liuosius. Toks tęstinumas labai 
svarbus, nes žmonėms reikia ne 
tik padėti išmokti naujų dalykų, 
bet ir įtvirtinti įgūdžius, pavers-
ti juos įpročiais. Todėl į stovyklą 
atvykę skirtingą gyvenimo rate-
liuose patirtį turintys neįgalieji 
buvo suskirstyti į dvi – pradžia-
mokslių ir pažengusiųjų – gru-

pes, po 10 žmonių kiekvienoje. 
Dalis užsiėmimų (rytinės mankš-
tos, aerobika, paskaitos, dienas 
apibendrinantys pokalbiai) vy-
ko kartu, tačiau fizinės veiklos, 
ištvermės grupių dalyviai buvo 
mokomi atskirai, dažniausiai – 
net individuliai, atsižvelgiant į 
kiekvieno galimybes.

Kolegų patirtis įrodo – 
viskas įmanoma

Pirmą kartą į Monciškes at-
vykusiuosius aktyvaus gyvenimo 
mokė 8-erius metus tokiose sto-
vyklose instruktoriaus, vadovo 
pareigų besiimantis J. Milevskis 
ir per 23-ejus metus gyvenimo 
neįgaliojo vežimėlyje sukaup-
ta patirtimi noriai besidalijantis 
Vaidas Stravinskas. Jų praktiš-
ki patarimai, pamokymai naujo-
kams padėjo sutrumpinti paieš-
kų į savarankišką gyvenimą kelią. 

Vilnietė Raimonda Kavaliaus-
kaitė į Monciškėse surengtą sto-
vyklą atvyko pirmą kartą. Dar 
prieš metus Santariškių klinikų 
Reabilitacijos, fizinės ir sporto 
medicinos centre ergoterapeute 
dirbusi mergina pati padėdavo į 
gyvenimą grįžti sunkias traumas 
patyrusiesiems. Raimonda ne-

slepia, kad būdama sveika kiek 
kitaip įsivaizdavo reabilitacijos 
procesą, vis norėjosi, kad neįga-
lieji darytų didesnę pažangą. Da-
bar, kai pati po avarijos atsisėdo 
į neįgaliojo vežimėlį, kai dėl pa-
tirtos kaklo traumos silpnomis 
rankomis vis dar negali atlikti 
daugelio būtinų dalykų, kur kas 
geriau supranta savo buvusius 
pacientus. 

Ir prabėgus metams gyveni-
mą pakeitusią avariją Raimonda 
prisimena iki smulkmenų. Ne-

laimė įvyko Anykščių rajone. Už 
automobilio vairo sėdėjusi mer-
gina pamatė priešais atriedantį 
traktorių su plačiais padargais. 
„Maniau – neprasilenksim. Kad 
nekliudytume vienas kito, pa-
bandžiau pasitraukti į kelkraštį. 
Šis buvo nelygus, šlapias, lietaus 
išvagotas. Nesuvaldžiau automo-
bilio, vertėmės. Niekas nekaltas – 
kiekvienas tvarkingai važiavom 
savo puse...“

Aldonos Milieškienės nuotr.

Spontaniškos idėjos
Festivalio, svarbaus rengi-

nio idėją galima brandinti il-
gai ir kantriai, o gali ji išsiverž-
ti spontaniškai, tarsi geizeris iš 
žemės gelmių. Atrodo, kad pa-
našiai gimė ir festivalio „Nenu-
sigręžk“ idėja. Šiaulių apskrities 
cerebrinio paralyžiaus asociaci-
jos vadovei Editai Navickienei 
ir šia liga sergančiai jos dukrai  
Vidmantei Raustytei kilo mintis: 
„Kodėl mes Šiauliuose negalėtu-
me suorganizuoti kokios nors 

šventės, kurioje parodytume neį-
galiųjų gabumus, talentus, pabū-
tume kartu, artimiau susipažin-
tume, atrastume naujų draugų, 
praplėstume pažinčių ratą. Ir vi-
suomenei parodytume, kad esa-
me socialiai aktyvūs.“ 

Spontaniškai gimusia ren-
ginio mintimi pasidalijus su bi-
čiuliais, kolegomis ir sulau-
kus jų pritarimo, festivalio idė-
ja įgavo dar daugiau svarbos.  
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Šiaulių miesto meras Artūras Visoc-
kas bandė važiuoti neįgaliojo veži-
mėliu.

Živilė Bagūnaitė mokė lankstyti sva-
jones išpildančius drugelius.

Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ breiko grupės šokėjai.
Aldonos Milieškienės nuotr.

Festivalio logotipą sukūrė Vilma Lu-
koševičiūtė.

Rytine mankšta prasidėdavo kiekviena diena.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Lietuvoje nuo 2006 metų pradėtas organizuoti 
tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėlia-

fam“, kuriame rodomi vien tik moterų režisierių 
filmai. Nuo 2007 metų vyksta dokumentinių fil-
mų festivalis apie žmogaus teises „Nepatogus ki-
nas“, nuo praėjusių metų – Vilniaus LGBT festivalis 
„Kreivės“. Taip pat gausu renginių, skirtų vienos ar 
kitos šalies režisierių filmams – rengiamos italų, 
japonų, lenkų, ispanų ir t.t. kino dienos. Tokie ren-
giniai dažniausiai būna inicijuojami užsienio šalių 
ambasadų Lietuvoje arba tų šalių kultūros centrų. 
Taigi matome, jog daugelis socialinių grupių jau 
išnaudoja kino ir/ar kultūros festivalius kaip prie-
monę šviesti plačiąją visuomenę. 

Na, o į negalios tematiką dėmesys atkreipiamas 
per tarptautinį neįgaliųjų teatro festivalį „Begasas“ 
bei kino programą „Negalia ne kliūtis“. Abiejų inici-
atoriai – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Tea-
tro festivalio tikslas yra atskleisti neįgaliųjų suge-
bėjimus ir kūrybines galias, o kino programa skirta 
supažindinti su negalia. 

Natūraliai kyla klausimas: galbūt jau atėjo lai-
kas Lietuvoje pradėti organizuoti didesnės apim-
ties negalios filmų festivalį? Tai galėtų būti negalią 
turinčių režisierių ar aktorių darbai arba įvairių 
žanrų filmai apie negalią. Tai būtų puiki proga ap-
jungti ir telkti bendruomenes bei per kiną supa-
žindinti plačiąją visuomenę su negalios tematika. 
Po peržiūros galėtų būti organizuojamos diskusi-
jos. Galbūt šalia kino natūraliai atsirastų erdvė ir 
kitoms kultūrinėms, meninėms veikloms – paro-
doms, literatūriniams skaitymams ir t.t. Festivalis 
galėtų aplankyti skirtingus Lietuvos miestus ir su-
daryti progą su nagrinėjama tematika susipažinti 
kuo platesnei auditorijai. 

Didelę negalios filmų festivalių organizavimo 
patirtį turi Jungtinės Amerikos Valstijos. Puikiu 
orientyru galėtų tapti seniausias tarptautinis ne-
galios filmų festivalis Superfest, organizuojamas 
nuo 1998 metų San Franciske. Jame demonstruo-
jami įdomiausi kino filmai, atspindintys negalios 
kultūrą su jos įvairiapusiškumu, kompleksiškumu 
ir įgalinančiais aspektais. ReelAbilities filmų festi-
valis, prasidėjęs nuo 2007 metų Niujorke, yra di-
džiausias pagal aplankomų šalyje miestų skaičių. 
Jo tikslas – skatinti žinojimą apie skirtingas nega-
lias turinčiųjų gyvenimus, jų istorijas bei meninę 
veiklą ir priimti juos. „Negalią paliečiantis kinas“ 
(angl. Cinema Touching Disability) – filmų festiva-
lis ir konkursas, organizuojamas nuo 2003 metų 
Teksase. Šiame konkurse pagrindinis dėmesys ski-
riamas tiems filmams, kurie pozityviai ir tinkamai 
reprezentuoja negalią. Europoje gerai žinomi šie 
filmų festivaliai: Belgrado negalios filmų festivalis 
„Galimybių labirintas“, pradėtas organizuoti prieš 
šešerius metus, Maskvoje – „Barjerų griovimas“. Jis 
vyksta jau septintus metus. Visus šiuos festivalius 
rengia neįgaliųjų organizacijos. 

Pastebėta, jog tokios sociokultūrinės veiklos 
yra labai priimtinas švietimo būdas, o nuolat gau-
sėjantis lankytojų skaičius žmogaus teisėms skir-
tuose festivaliuose tik atspindi plačiosios visuome-
nės ir konkrečių bendruomenių alkį kinui, kultūrai 
ir savišvietai. Imantis organizuoti tokio pobūdžio 
festivalį, galima remtis gerąja lietuvių ar užsienio 
socialinio kino organizatorių patirtimi. Puikių ir 
pasiteisinančių pavyzdžių gausu, belieka tik veik-
ti. Tikiu, kad tokio pobūdžio festivalis turi didelį 
potencialą Lietuvoje ir galėtų būti puiki paskata 
praturtinti ir šalies kiną pozityviu negalios repre-
zentavimu.

Gal jau atėjo laikas 
negalios filmų festivaliui?

Apie tai,
kas

jaudina
Kelmė: Šventiškai atsisveikino su vasara 

Gražų ir saulėtą rugpjūčio 
pabaigos rytą į Kelmės ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
kiemą neskubėdami rin-
kosi draugijos nariai ir 
svečiai. Visiems surašyti, 
užregistruoti net popie-
riaus lapų pritrūko, mat 
susirinko per 100 žmo-
nių – kur kas daugiau, nei 
tikėjosi organizatoriai.

Savo apsi lankymu 
draugiją pagerbė ir pra-
džiugino Seimo narė Al-
ma Monkauskaitė, Kelmės 
rajono savivaldybės me-
ras Vaclovas Andrulis bei 
Socialinių paslaugų tar-
nybos direktorė Aldona 
Kvintufelienė. Svečių atvy-
ko net iš Žemaitijos – Rie-
tavo savivaldybės Girėnų 
bendruomenės pirminin-
kas Stasys Bukys. Šis vizi-
tas – tai gražaus bendra-
darbiavimo tarp Girėnų 
bendruomenės ir Kelmės 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pavyzdys, kuris užsi-
mezgė šia vasarą ekskur-
sijos į Rietavą metu.

Draugijos rengiama 
„Atsisveikinimo su vasa-
ra“ šventė šiemet surengta 

jau trečią kartą. Ją pradėjo 
ir vedė garsi solistė Diana 
Tiškovaitė. Tylos minute 
buvo pagerbti Anapilin iš-
ėję draugijos nariai, jiems 
skirta viena iš solistės at-
liktų giesmių „Tėve mūsų“.

Šventės dalyvius nuo-
širdžiai pasveikino Kelmės 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Elena Kan-
čiauskaitė, svečiai A. Mon-
kauskaitė, V. Andrulis, 
S. Bukys ir kiti. Susirinku-
sieji susidomėję stebėjo 
Naujosios Akmenės  kul-
tūros rūmų liaudies teat- 
ro spektaklį pagal O. Jau-
takės pjesę „Šalikelė“ (re-
žisierė Andrėja Gričiūtė). 
Šią gyvenimišką istoriją 
puikiai suvaidino, žiūro-
vus linksmino ir jaudino 
aktoriai mėgėjai Rasa Va-
siliauskienė ir Algimantas 
Rašimas. Jų pasirodymą ly-
dėjo gausūs plojimai, susi-
žavėjimo šūksniai ir klau-
simai: „O jie tikrai ne pro-
fesionalai?“

Nuobodžiauti neleido 
ir meno kolektyvai: Ra-
seinių rajono neįgaliųjų 
draugijos meno kolekty-

vas „Gaja“ (vadovė Regi-
na Petrauskienė), Kelmės 
kultūros centro moterų 
vokalinis ansamblis „Var-
sa“ (vadovė Giedrė Peni-
kienė), Lietuvos pensinin-
kų sąjungos „Bočiai“ Kel-
mės rajono bendrija „At-
gaiva“ (vadovas Justinas 
Kasparas). Jie susirinku-
siems dovanojo dainų py-
nes. Savo kūrybos paskaitė 
Jadvyga Šimkienė ir Ange-
lė Adomavičienė.

Paskutinis pasirodęs 
Kelmės rajono neįgalių 
draugijos ansamblis „Sva-

jonė“ ir jo vadovas Romas 
Slunksnys visus dalyvius 
pakvietė bendrai sudai-
nuoti T. Leiburo ir J. Striel-
kūno dainą „Giminės“. 

Dar ilgai šventės svečiai, 
vadovaujami Vitos Ged- 
vygienės, draugijos kie-
me žaidė, dalyvavo įvairio-
se viktorinose, varžėsi dėl 
prizų. Nors saulutė krypo 
vakarop, bet skirstytis vi-
sai nesinorėjo – nedažnai 
būna taip smagu! Belieka 
tik nekantriai laukti kitų 
draugijos renginių.

Gražina Rudzevičiūtė

Meras Vaclovas Andrulis ir Seimo narė Alma Monkauskaitė 
(dešinėje) dėkoja Neįgaliųjų draugijos pirmininkei Elenai Kan-
čiauskaitei.

  Alytaus rajono neįga-
liųjų draugijos narė Aldo-
na Krickienė laiškelyje 
„Bičiulystei“ papasakojo 
apie jubiliatams sureng-
tą šventę. 

Alytaus rajono neį-
galiųjų draugija surengė 
šventę, kurioje buvo pa-
sveikinti draugijos na-
riai, sulaukę 50, 60, 70 ar 
80 metų. Iš viso jubiliejus 
šventė 16 žmonių. Didžioji 
dauguma draugijos narių 
yra vyresnio amžiaus, to-
dėl ir jubiliatų, mininčių 
60-mečius ir 70-mečius, 
buvo daugiausiai. Be ki-
tų, šventėje buvo pasvei-

Alytaus r.:
kintas ir 85 metų sulau-
kęs Vytautas Skauranskas, 
kuris iki šiol yra aktyvus 
draugijos narys, dainuo-
ja ansamblyje „Šypsena“. 

Jubiliatams skambė-
jo gražiausios eilės. Savo 
dainas jiems skyrė drau-
gijos ansamblis „Šypsena“. 

Ši popietė parodė, kad 
ir neįgalieji gali linksmai 
praleisti laiką, pamirš-
ti savo sveikatos proble-
mas. Tos kelios valandos 
suteikė visiems gerų emo-
cijų. Čia negalią turintie-
ji susitiko savo draugus, 
aptarė rugsėjo mėnesio 
kelionę į Šventąją, pasi-

dalijo vasaros įspūdžiais. 
Greitai lekia gyveni-

mas, net nepastebime, 
kad metai sidabru nudažė 

Pagerbė jubiliatus 

Jubiliatai su tarybos nariais.

plaukus, bet širdyse mes 
tie patys. Norime keliau-
ti, bendrauti, o kartais ir 
su draugais pasibūti...

 Vievio neįgaliųjų draugi-
jos narė Karolina Naprie-
nė su „Bičiulystės“ skaityto-
jais pasidalijo prasmingos 
kelionės įspūdžiais. 

Ankstyvą pavasarį Vie-
vio bibliotekos vedėja In-
ga Sūnelaitienė, sužino-
jusi apie labdaros ir pa-
ramos fondą „Švieskime 
vaikus“, kurį įsteigė An-
drius Mamontovas ir Ra-
mūnas Karbauskis, pa-
kvietė jo atstovus apsi-
lankyti Vievyje. Įpusėjus 
balandžiui aktyviausi Vie-
vio bibliotekos lankytojai 
pasitiko akcijos „Vaikų bi-
bliotekėlė 2015“ svečius, 
projekto „Naisių vasara“ 
sumanytoją ir mecena-
tą R. Karbauskį, direkto-
rę Jolantą Zigmantavičie-
nę ir UAB „Naisių vasara“ 

Vievis: 
vadovę Živilę Vyštartaitę.

Svečiai atvyko su do-
vanomis. Visoms Elektrė-
nų institucijoms, dirban-
čioms su vaikais, jie įtei-
kė po 2 komplektus ma-
žiesiems skirtų lietuviškų 
knygų: literatūros klasikų 
kūrinių vaikams ir įvairius 
apdovanojimus gavusių 
šiuolaikinių autorių kny-
gų. Tokių dovanų išdalin-
ta per 10 tūkstančių.

Svečiai pažadėjo vie-
viečiams rudeniop dova-
noti dvi (jaunimui ir sen-
jorams) nemokamas ke-
liones į Naisius. 

Vieną vasaros pabai-
gos dieną mes ir išvyko-
me į Naisius. Važiuojan-
čiųjų grupę surinkti buvo 
patikėta Vievio neįgaliųjų 
draugijos pirmininkei Ma-

rijonai Pacevičienei. Jai te-
ko rimta užduotis atrinkti 
50 žmonių, nes norinčių 
vykti į šią kelionę buvo be-
maž dvigubai tiek.

Autobuse žiūrėjome 
„Naisių vasaros" teatro li-
teratūrinį-muzikinį mon-
tažą „Tos beprotiškai fan-
tastiškos maestro Vytauto 
Kernagio dainos“.

Atvykę į Naisius pama-
tėme, kad tai viena iš gra-
žiausių, labiausiai tvar-
komų Lietuvos vietų. Vi-
sos kaimo erdvės įrengtos 
kaip atskiri muziejai. Čia 
įkurtas vienintelis Lietu-
voje Baltų dievų skulptū-
rų muziejus po atviru dan-
gumi, yra Alkos kalnas, 
Baltų arena. Ši arena pa-
daryta pagal Romos koli-
ziejaus matmenis. Areno-

Sužavėjo išvyka į Naisius
je tilps iki 30 tūkstančių 
lankytojų. Čia vyksta bar-
dų festivaliai, teatralizuo-
tos Rasos šventės, įvairios 
akcijos, koncertai ir minė-
jimai. Mes žavėjomės par-
ko medžiuose „kabančiais 
sodais“, Baltų žolynų ir gė-
lių muziejais, inkilų įvai-
rove ir jų gausa. Taip pat 
aplankėme Šiaulių rajo-
no literatūros ir istorijos 
muziejus, žemaitukų ar-
klides. Nenuostabu, kad 
R. Karbauskis tapo pir-
muoju Lietuvoje kultūros 
mecenatu ir yra apdova-
notas medaliu, o Naisiai 
įvardinti kaip Mažųjų kul-
tūros sostinių judėjimo 
pradininkai. Pamatėme, 
kiek daug grožio galima 
rasti čia pat, neišvykstant 
iš Lietuvos.
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Seminaro dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijoje apie diskriminaciją.

Patyrę diskriminaciją netylėkime
Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND) pradėjo įgyvendinti Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos finansuojamą projektą „Dėl nevyriausybinių organizacijų, dirbančių 
lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo srityje.“ Pirmas pokalbis šia tema su-
rengtas Klaipėdoje. 

nebijoti pakovoti už savo teises. 
Pagrindinė institucija, ginanti 
nukentėjusius nuo diskrimina-
cijos, yra Lygių galimybių kon-
trolieriaus tarnyba. Jos funkci-
ja – asmeniui, nukentėjusiam 
nuo diskriminacinių veiksmų 
ar diskriminuojančių teisės aktų 
nuostatų, sudaryti sąlygas gintis. 
Klaipėdiečiai apie šią įstaigą ži-
no, tačiau daugelis nemato pras-
mės kreiptis į ją. 

Pasak J. Ivančenko, NVO taip 
pat daug dirba ginant įvairių so-
cialinių grupių, tarp jų ir neįga-
liųjų, teises. Jų vaidmuo yra svar-
bus ir keičiant visuomenės po-

tu seminaro dalyviai turėjo at-
pažinti ir įvardyti dažniausiai 
pasitaikančius diskriminacijos 
pavyzdžius. Jie pasidalijo ir sa-
vo patirtimi. Paaiškėjo, kad ne-
galią turintieji nėra linkę ginti 
savo teisių, dažnai susitaiko su 
esama padėtimi. 

E. Kelmelienė pabrėžė: kovo-
dami su diskriminacija padeda-
me ne tik sau. Kartu padedame 
ir kitiems.

Klaipėdos miesto neįgalių-
jų draugijos nariai buvo 

pakviesti į seminarą-diskusiją 
„Visa tiesa apie diskriminaciją: 
kaip atpažinti, kaip elgtis, kur 
kreiptis.“ 

Pasak LND teisininkės Eveli-
nos Kelmelienės, diskriminaciją 
atpažinti nėra sunku: ji pasireiš-
kia tuomet, kai su asmeniu elgia-
masi ne taip nei su kitais, o skir-
tingo elgesio priežastis būna jo 
rasinė ar etninė kilmė, amžius, 
lytis, negalia, religiniai ar kiti 
įsitikinimai, lytinė orientacija. 

LND pirmininko pavaduoto-
ja Jelena Ivančenko atkreipė dė-

mesį, kad iš pokalbio su susirin-
kusiaisiais paaiškėjo, jog diskri-
minacija dėl negalios nėra retas 
reiškinys. Neįgalieji dažniausiai 
patiria diskriminaciją ieškoda-
mi darbo. Neretai darbdaviai, 
sužinoję, kad žmogus turi nega-
lią, atsisako jį priimti. Pasitaiko 
ir atvejų, kad žmogus, susirgęs 
ar ištikus negaliai, darbo neten-
ka. J. Ivančenko paragino negalią 
turinčiuosius ieškant darbo bū-
ti drąsesnius, pasitikėti savimi, 
darbo pokalbio metu stengtis 
įvardyti savo privalumus. 

E. Kelmelienė pakvietė nega-
lią turinčiuosius būti aktyvius, 

„Mes norime, kad visi būtų socia- 
liai atsakingi ir galėtume tarp 
sveikųjų ir neįgaliųjų padėti ly-
gybės ženklą, kad sveikasis ne-
nusisuktų ir pasiūlytų pagalbą, 
o neįgalusis ją priimtų“, – svars-
tymus apie būsimą festivalį pri-
siminė E. Navickienė. 

O jau tada išsirikiavo toli-
mesnių užduočių eilė: sugalvoti 
festivalio pavadinimą, sukurti jo 
logotipą, numatyti bei suderin-
ti renginio vietą ir laiką. Pavadi-
nimą „Nenusigręžk“ pasiūlė VšĮ 
„Šiaulių donoras“ ir Šiaulių inks-
tų ligomis sergančiųjų draugijos 
„Atgaja“ vadovas Egidijus Kali-
naitis. Iš 11 logotipų variantų 
išrinktas Vilmos Lukoševičiūtės 
pasiūlytasis, priimtas sprendi-
mas festivalį surengti per „Šiau-
lių naktis“. 

Sklandžią pasirengimo fes-
tivaliui eigą užtemdė tik „Šiau-
lių naktų“ organizatorių rengi-
niui paskirta vieta. E. Navickie-
nė pasakojo, kad iš pradžių buvo 
tartasi, jog neįgaliųjų renginys 
galės vykti P. Višinskio aikštė-
je. Tačiau vėliau šios minties at-
sisakyta ir neįgaliesiems skirta 
kur kas mažiau miestiečių pri-
raukianti vieta Šiaulių bulvaro 
pabaigoje, nors festivalio dieną 
daugybė patogesnių vietų pės-
čiųjų take buvo visiškai laisvos. 
Taip festivalio organizatoriams 
teko nuryti pirmąjį karčios rea-
lybės gurkšnį.

Apgalvota festivalio 
programa 

Festivalio scenarijaus kūrė-
jai padirbėjo tikrai nuoširdžiai. 
Į renginio programą įtraukė 
rankdarbių parodą-pardavimą, 
minučių tikslumu išdėliojo 15 
iš įvairių šalies vietų – Klaipė-
dos, Kauno, Kėdainių, Pakruojo, 
Panevėžio, Telšių atvykusių bei 
šeimininkams atstovavusių me-
no mėgėjų kolektyvų pasirody-
mus, svečių pasveikinimus, dar 
daugiau gyvumo festivaliui tu-

rėjusią suteikti akciją „Pasima-
tuok negalią“, drugelių su ren-
ginio dalyvių norais paleidimo į 
dangų akciją. 

Festivalį pradėjęs šiemet 
20-ąsias savo gyvavimo metines 
švenčiantis Šiaulių miesto savi-
valdybės globos namų padalinio 
„Goda“ spalvų muzikos orkestras 
„Spalvotas lagaminas arba tūks-
tantis natų“ žadėjo linksmą ren-
ginio nuotaiką. 

Šventiškai nuteikė orkestro 
dainininko Žilvino ir solistės Ag-
nietos atliekamos melodijos, so-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrės Algimantos Pabedinskie-
nės atsiųstas sveikinimas, Seimo 
narės Rimos Baškienės, miesto 
šeimininkų – mero Artūro Visoc-
ko ir vicemero Stasio Tumėno – 
žodžiai. Šiaulių bulvare skambė-
jo nuotaikingos Kėdainių rajono 
neįgaliųjų ansamblių „Almėja“ ir 
„Gija“, Panevėžio miesto neįga-
liųjų draugijos mišraus ansam-
blio „Jovaras“, Telšių rajono ne-
įgaliųjų draugijos folkšoko gru-
pės „Durbelė“, Šiaulių kultūros 
centro Aklųjų ir silpnaregių sky-
riaus folkloro ansamblio „Sedu-
la“ ir kitų kolektyvų dainos, il-
gėliau stabtelėti kvietė Kauno 
neįgaliojo jaunimo užimtumo 
centro Plastinės dramos teat- 
riuko, Panevėžio jaunuolių die-
nos centro teatro grupės „Svajok- 
liai“, Dūseikių (Telšių r.) sociali-
nės globos namų dramos būre-
lio spektakliukai. 

Nuotaikos nesugadino net 
tai, kad rateliais judančius fes-
tivalio programos dalyvius teko 
rankomis užkelti ant scenos – 
renginio organizatoriai buvo pa-
sitelkę nemažą būrį savanorių.

Raginimą „Pasimatuok 
negalią“ išgirdo 

nedaugelis 
Intrigą žadėjo mero A. Visoc-

ko pasiūlymas leisti renginio da-
lyviams ir svečiams patiems įsi-
jausti į neįgaliojo vaidmenį – at-
sisėsti į vežimėlį, paėjėti su akis 
dengiančiu raiščiu ir baltąja laz-

dele. Kaip ir dera, šios akcijos su-
manytojas pats sėdo į neįgalio-
jo vežimėlį. Netikėtai prapliupęs 
lietus ir slidžiu tapęs grindinys 
tarsi bylojo, kad neįgaliojo kely-
je gali pasitaikyti įvairių nenu-
matytų kliūčių. Nors merui ne-
reikėjo įveikti nei įkalnės, nei 
stabtelėti prie per aukšto šali-
gatvio bortelio, paprašytas pa-
sidalyti įspūdžiais, jis sakė su-
pratęs, kaip sunku judėti neįga-
liojo vežimėliu. Ir pridūrė neį-
sivaizduojąs, kaip tokiam žmo-
gui reikia išvažiuoti iš antrame 
ar penktame daugiabučio namo 
aukšte esančių namų. Ir ne tik. 
Tarsi iššūkis nuskambėjo A. Vi-
socko pasamprotavimas: o kaip 
rateliais judančiam neįgaliajam 
pasiekti mero kabinetą? Net jei-
gu toks žmogus norėtų pasiūly-
ti mintį, kaip išgelbėti Šiaulius, į 
miesto vadovo kabinetą jis nega-
lėtų patekti. „Ką daryti?“ – klausė 
meras. Nei šalia buvę festivalio 
organizatoriai, nei dalyviai ne-
išdrįso pasufleruoti: „Ogi imti ir 
pritaikyti savivaldybės pastatą.“ 
Gaila, kad apie tai nepagalvojo 
ir pats Šiaulių miesto vadovas.

Apmaudu, kad daugiau nė 
vienas renginio dalyvis taip ir 
nepasiryžo nors kelioms minu-
tėms atsisėsti į neįgaliojo veži-
mėlį ar kelionės vedlio vaidme-
nį patikėti baltajai lazdelei. Ne-
permatomas raištis pridengė tik 
Seimo narės R. Baškienės, mero 
bei paauglio berniuko akis. Tie-
sa, festivalio organizatoriai pa-
sirūpino, kad su baltąja lazdele 
kelią „apžiūrinčius“ šio ekspe-
rimento dalyvius lydėtų žodžiu 
apie kliūtis perspėjantis vedlys. 
R. Baškienė linkėjo, kad tokį ve-
dlį turėtų kiekvienas neįgalusis.

Svajones patikėjo 
drugeliams

Tokią ar panašią svajonę fes-
tivalio dalyviai galėjo užrašy-
ti ant pačių išlankstyto druge-
lio sparno. Renginio pabaigoje 
spalvotų balionų kupolas su prie 
jų pritvirtintais šimtais popieri-

nių drugelių pakilo į dangų. Šios 
gražios iniciatyvos sumanytoja 
Šiaulių nevyriausybinių orga-
nizacijų sąjungos (SANOS) val-
dybos narė, Šiaulių apskrities 
cerebrinio paralyžiaus asocia-
cijos savanorė Živilė Bagūnaitė 
viso renginio metu norinčiuo-
sius mokė lankstyti drugelius 
ir patikėti jiems savo svajones. 
Pasak merginos, japonų legen-
da byloja, kad pamatyti druge-
lį – laimės ženklas, o indai tiki, 
kad drugelis yra žmogaus sie-
la ir Dievo pasiuntinys. Iš dan-
gaus nusileidę į žemę jie išklau-
so mūsų norus, svajones ir pas-
kui skrenda atgal pas Dievą, nu-
neša jam mūsų idėjas. 

Tokiomis gražiomis legendo-
mis tikinti Živilė sako, kad jos iš 
tikrųjų pakylėja žmones, paska-
tina geriems darbams. Tuo mer-
gina įsitikino, kai pernai su 30 
jaunuolių iš socialinės rizikos 
šeimų lankstė baltas gerveles 
ir ant jų sparno rašė svajonę – 
„Kad nebūtų karo“. Reikėjo ma-
tyti, kokie susikaupę ir išdidūs 
šioje akcijoje dalyvavę paaugliai 
Šiaulių bulvare dalino žmonėms 
šiuos simbolinius paukščius. 

žiūrį į negalią turinčiuosius, ren-
giant teisės aktus. 

Nedirbančius neįgaliuosius J. 
Ivančenko paragino drąsiai jung-
tis į NVO veiklas: taip bus stipri-
namos ir organizacijos, ir žmo-
gus jausis reikalingas, įgis darbo 
patirties. Juk stiprioji NVO pusė 
ir yra žmonės, neretai savanoriš-
kai pagrindais ar už nedidelį atly-
gį atliekantys daug darbų. 

Praktinio užsiėmimo me-

Šiauliečių festivalyje 
„Nenusigręžk“ – lygiateisio 

bendravimo siekis

Šių gervelių lankstymu užsikrė-
tė daugybė jas gavusių žmonių, 
mokyklų, organizacijų. Gražios 
ir geros idėjos sklinda lyg rati-
lai vandenyje, tereikia mestelė-
ti akmenėlį.

Taip pakiliai nusiteikę buvo 
ir festivalį užbaigę Neįgaliųjų 
centro „Klaipėdos lakštutė“ brei-
ko šokėjai. Į trejus metus gyvuo-
jančią grupę susibūrę įvairių ne-
galių žmonės, nemažai tarp jų – 
turinčių Dauno sindromą. Pasak 
grupės vadovo socialinio dar-
buotojo Artiomo Kazakovcevo, 
breikas pakelia žmonių nuotai-
ką, išsklaido susikaupusią įtam-
pą. Klaipėdiečiai savo programą 
paįvairino šokėjų atliekamu špa-
gatu, salto elementais, todėl ren-
ginį baigė tikrai smagiai ir nuo-
taikingai. 

Festivalio „Nenusigręžk“ or-
ganizatoriai tikisi, kad šis rengi-
nys taps tradiciniu. Reikia tikė-
tis, kad kitąmet šią gražią idėją 
lydės racionalūs jos įgyvendini-
mo spendimai, o visuomenė la-
biau atsigręš į festivalį „Nenu-
sigręžk“. 

Aldona MiLieŠKieNė
Autorės nuotr.

Vlado Alsio nuotr. 

Rankdarbiais prekiavo Šiaulių socialinių paslaugų centro lankytojai.

Festivalio žiūrovai.

emilija StoNKutė
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Obuolių actas liaudies medicinoje: 
išorinio naudojimo receptai

Depresija – ne tik prasta nuotaika
pasireiškia bent 5 žemiau apra-
šyti simptomai:
● liūdna, depresyvi nuotaika;
● pranykęs domėjimasis atlie-
kama veikla, pavyzdžiui, hobiais;
● nuovargis, energijos sumažė-
jimas, kuomet net paprastų už-
duočių atlikimas reikalauja daug 
jėgų;
● apetito pokyčiai – jo neteki-
mas arba alkio protrūkiai;
● miego sutrikimai – nemiga 
naktį arba mieguistumas dieną; 
● pagreitėję arba sulėtėję jude-
siai;
● beviltiškumo, kaltės jausmas;
● dėmesio, mąstymo, sprendi-
mų priėmimo sutrikimai;
● mintys apie mirtį, savižudybę.

Dažniausiai depresijos simp-
tomai yra pakankamai stiprūs ir 
pastebimi ne tik žmogaus, bet ir 
aplinkinių, jie kelia sunkumų at-
liekant kasdienes veiklas, ben-
draujant, dirbant. Jei jaučiate 
anksčiau minėtus simptomus 
ir jie yra gana stiprūs, gali būti, 
jog sergate depresija. Ji gali būti 
lengva, vidutinė arba sunki. Kuo 
anksčiau pradėsite gydytis, tuo 
didesnė tikimybė, kad pasveiksi-
te ir grįšite į normalų gyvenimą. 

Depresija ir senatvė
Depresija nėra normali bū-

sena senstant. Deja, aplinkiniai 
į pasikeitusią vyresnio žmogaus 
nuotaiką neretai žiūri pernelyg 
atlaidžiai ir į depresijos simpto-
mus nekreipia reikiamo dėme-
sio. Dėl šios priežasties liga daž-
nai lieka negydoma, tad simpto-
mai stiprėja, o žmogaus būsena 
blogėja. Vyresniame amžiuje de-
presija pasireiškia panašiais, ta-
čiau kiek sunkiau pastebimais 

simptomais: atminties sutriki-
mu, fiziniu skausmu, nuovargiu, 
miego sutrikimu, toks žmogus 
mieliau nori likti namuose, o ne 
bendrauti su aplinkiniais, jį lan-
ko mintys apie savižudybę. Lai-
mės jausmas nepriklauso nuo 
amžiaus. Jei vietoj laimės daž-
niau aplanko liūdesys ir bevil-
tiškumas, vertėtų sunerimti ir 
nelaukti, kol visai pradings gy-
venimo džiaugsmas.

Ligos priežastys
Depresijos priežasčių ir ją 

skatinančių faktorių yra labai 
daug. Kai kurie iš jų šiek tiek su-
siję su amžiumi (hormonų apy-
kaitos pasikeitimai organizme), 
kiti – su asmenybės savybėmis, 
tačiau neretai depresiją gali su-
kelti ir didelės gyvenimo per-
mainos. Suprastėjusi fizinė svei-
kata, trauma ar atsiradusi nega-
lia gali gerokai pabloginti  psi-
chologinę sveikatą. Jei negalia 
jūsų gyvenime atsirado staiga ir 
turėjote iš naujo mokytis įpras-
tų dalykų, nenuostabu, kad tai 
paveikė ir emocijas. Jei liūdna 
nuotaika ilgainiui praėjo ir vėl 
jaučiate gyvenimo džiaugsmą, 
tuomet viskas gerai. Tačiau jei 
liūdesys, beviltiškumas ar vie-
nišumas neapleidžia praėjus ne-
mažai laiko po traumos, verta į 
tai atkreipti dėmesį.

Kur ieškoti pagalbos?
Jei manote, kad jūsų būse-

na yra depresyvi ir jums reikia 
pagalbos, pirmiausia pasikalbė-
kite su artimiausiais žmonėmis 
– giminaičiais, draugais. Galbūt 
jie pažįsta psichologą ar net pa-
tys buvo atsidūrę panašioje si-

Žodį „depresija“ esame 
girdėjęs kiekvienas. Ne-
retai žmonės jį vartoja 
kasdienėje kalboje, kuo-
met jaučiasi liūdni, ne-
laimingi, nusivylę. Tačiau 
prasta nuotaika dar nė-
ra depresija. Depresija – 
tai daug rimtesni emo-
cinės ir fizinės būklės su-
trikimai, kurie nepraei-
na be specialisto pagal-
bos. Nors apie šią ligą ir 
jos pasekmes kalbama 
vis dažniau, tačiau nere-
tai žmonės bijo kreiptis 
pagalbos ir kenčia vieni. 

tuacijoje. Jei pažįstate psichikos 
sveikatos specialistą, paprašyki-
te, kad jis nukreiptų pas reikia-
mą gydytoją. Jei artimiesiems 
nedrįstate užsiminti apie savo  
problemas, apsilankykite pas 
šeimos gydytoją. Jo pareiga jumis 
rūpintis ir rekomenduoti reikia-
mus specialistus. Prieš vizitą pas 
psichikos sveikatos gydytoją už-
sirašykite jaučiamus simptomus, 
pagrindinę asmeninę informaci-
ją, stresinius įvykius ir gyvenimo 
permainas bei vartojamų vaistų, 
vitaminų, papildų pavadinimus, 
dozes. Taip gydytojui bus len-
gviau suprasti, kas galėjo paska-
tinti jūsų būseną.

tyrimai ir gydymas
Norint nustatyti depresiją 

ir jos lygį, pirmiausia atliekami 
bendrieji laboratoriniai tyrimai. 
Taip siekiama išsiaiškinti, ar su-
trikimas tikrai psichologinio po-
būdžio. Gali būti atliekamas ir fi-
zinis įvertinimas – teks atsaky-
ti į klausimus apie sveikatą. Jei 
problema yra ne fizinė, tuomet 
naudojami standartiniai depre-
sijos klausimynai bei anksčiau 
minėtų depresijos simptomų 
įvertinimas.

Depresija dažniausiai yra gy-
doma vaistais ir terapija, tačiau 

jei ji pastebima ankstyvoje sta-
dijoje, vaistų galima išvengti. Te-
rapinis gydymas padeda priimti 
esamą būseną ar sunkumus, iš-
mokti pastebėti negatyvius įsi-
tikinimus ir elgesį bei pakeis-
ti juos pozityviais. Ne mažiau 
svarbi terapijos dalis – apžvelgti 
santykius su kitais žmonėmis ir 
tobulinti bendravimą. Terapeu-
tas gali padėti pastebėti esamas 
problemas ir padėti atrasti efek-
tyvius jų sprendimo būdus, nu-
statyti veiksnius, tiesiogiai susi-
jusius su depresija bei kiek įma-
noma stengtis juos pakeisti. Sėk- 
mingas terapinis gydymas pa-
deda atgauti pasitenkinimo gy-
venimu pojūtį, grąžina galimy-
bes jį kontroliuoti, gydymo me-
tu išmokstama nusistatyti rea-
lius tikslus ir būdus jų pasiekti.

Svarbu suprasti, kad depresi-
ja yra liga, o ne natūrali žmogaus 
būsena. Ji ištinka bet kokio am-
žiaus, lyties, išsilavinimo žmo-
nes. Sirgti depresija nėra gėdin-
ga ir tai ne silpnumo požymis. 
Mūsų gyvenimo džiaugsmą ne-
retai lemia psichologinė būse-
na, todėl labai svarbu skirti jai 
pakankamai dėmesio ir prirei-
kus nebijoti ieškoti specialisto 
pagalbos.

Kas yra depresija? 
Depresija – tai nuotaikos su-

trikimas, kuris sukelia nuolati-
nį liūdesį, apatiją. Didžioji, arba 
klinikinė, depresija veikia jaus-
mus, mąstymą ir elgesį. Žmonės, 
sergantys šia liga, jaučia daugy-
bę neigiamų jausmų, neretai tu-
ri emocinių ir fizinių problemų, 
sutrinka jų įprasta kasdienė vei-
kla. Depresiją visuomet diagno-
zuoja specialistas, remdamasis 
aiškiais ir apibrėžtais kriterijais. 
Tokia būsena žmogų gali ištikti 
vieną kartą gyvenime arba pasi-
reikšti kaip ilgesnės ar trumpes-
nės trukmės epizodai įvairiais 
gyvenimo periodais.

Simptomai
Gydytojas diagnozuoja de-

presiją, jei mažiausiai 2 savaites 

Galvos skausmas, nuovargis. Į 
bendrąją vonią, kurios vandens 
temperatūra yra nuo 360 iki 380 

C šilumos, įpilamos 2 stiklinės 
obuolių acto. Vonioje panardi-
namas visas kūnas, išskyrus vir-
šutinę krūtinės dalį ir galvą. Pro-
cedūros daromos kas antrą die-
ną (per dieną – viena procedūra; 
jos trukmė – 15 min.), iš viso – 8 
procedūros (jeigu gydytojas ne-
nurodo kitaip). 

Beje, jeigu dėl kokių nors 
priežasčių bendroji gydomoji vo-
nia nedaroma, naudinga nestip- 
riai patepti smilkinius bei zonas 
už ausų ir virš antakių obuolių 
actu, atskiestu lygiomis dalimis 
su vandeniu. Šiam reikalui ga-
li būti naudojami vatos, marlės 
tamponai ar panašios priemo-
nės. Procedūros daromos nebe 
kartą kas antrą dieną, o kasdien 
po 2 kartus. Gydymo kursui pri-
reiks 5–6 dienų. Jeigu pateptos 

vietos parausta, peršti ar niežti, 
apsiribojama viena procedūra 
per dieną arba viena procedū-
ra kas antrą dieną. Jeigu ir toliau 
odos sudirginimas išlieka, pro-
cedūros iš viso nutraukiamos.

Pastaba. Nors dauguma liau-
diškų receptų yra pakankamai 
veiksmingi, tačiau eksperimen-
tuoti su savo sveikata nepatarti-
na. Protingiausia būtų pasirodyti 
gydytojui, kad nustatytų negala-
vimo priežastį ir skirtų gydymą. 
Žinotina, jog gydymasis obuolių 
actu ar kitais liaudiškais vaistais 
yra tik laikina (dažniausiai – pa-
pildoma) priemonė.

Bendra pastaba. Nors ir re-
tai, tačiau yra žmonių, kurių or-
ganizmui apskritai nepriimtinas 
obuolių actas ar kuri nors ac-
to sudedamoji dalis. Organizmo 
priešinimasis pasireiškia parau-
dimu, deginimo pojūčiu, niežėji-
mu, bėrimu ar kitokiu šalutiniu 
reiškiniu. Tokiu atveju procedū-
ras su obuolių actu reikia nedel-
siant nutraukti.

Vabzdžių įkandimai, nedi-
deli nudegimai, nubrozdini-
mai. Ant pažeistų odos vietų už-
lašinama obuolių acto. Palaukia-
ma, kol nudžius, po to procedūra 
tą pačią dieną pakartojama dar 
keletą kartų. Jei niežėjimas, kiti 

nemalonūs pojūčiai nepraeina 
kitą dieną, vėliau pakenktos odos 
vietos keletą kartų per dieną su-
vilgomos obuolių actu, atskiestu 
vandeniu (2:1).

Pastabos:
1. Jeigu kūnas būna sukan-

džiotas vabzdžių keliose vieto-
se, tikslinga kartą per savaitę 15 
min. pagulėti šiltoje (360–380 C) 
vonioje, į kurią įpilta 0,5 litro 
obuolių acto. Vonioje panardi-
namos problemiškos kūno dalys 
arba visas kūnas. Beje, jeigu nėra 
sukandžiota viršutinė krūtinės 
dalis ir galva, šioms vietoms vo-
nios procedūra netaikoma.

2. Esant šviežiems nudegi-
mams būtina tuoj pat pridėti 
obuolių acte sumirkytą skepe-
taitę. Tai numalšina skausmą ir 
padeda išvengti randų.

Pleiskanos. Obuolių actu ne-
stipriai įtrinamos plaukų šaknys, 
užsimaunama maudymosi ke-
puraitė (arba galva aprišama  
polietileno plėvele), paskui ap-
rišama rankšluosčiu, palaukia-
ma 10 min. Po to galva plauna-
ma įprastu būdu. Esant reikalui 
ši procedūra atliekama kasdien 
arba kas antrą dieną, kai kada už-
tenka ir vieno karto per savaitę. 
Gydymo kursas – 30 procedūrų, 
nors pleiskanų pradeda mažėti 

jau po pirmųjų 3 – 5 procedūrų.
Nedidelis plaukų slinkimas 

ir galvos niežėjimas. Prieš kiek- 
vieną šukavimąsi šukos pamir-
komos vandeniu atskiestame 
obuolių acte (1:1).

Pastaba. Ši procedūra taip 
pat naudinga pastoviai dažo-
miems plaukams, nes tuomet 
plaukai tampa stipresni, padi-
dėja jų vizualinė apimtis, labiau 
žvilga.

Mėlynė (kraujosrūva). Su-
sidaro dėl poodžio ar gilesnių 
audinių suspaudimo, smūgio, 
plyšus kraujagyslėms ir kitais 
atvejais. Nedidelės mėlynės gy-
domos valgomosios druskos 
(1 šaukštas) ir obuolių acto (2 
šaukštai) mišiniu. Daroma taip: 
keturlinka lininio audinio (ar-
ba marlės) atraiža sumirkoma 
mišinyje, šiek tiek nugręžiama, 
uždedama ant mėlynės, iš vir-
šaus kuo nors aprišama (kad 
kompresas nenukristų), laiko-
ma, kol išdžiūsta. Pageidautina 
šią procedūrą atlikti per dieną 
8–10 kartų.  

Pastabos:
1. Gydomasis efektas bus stip- 

resnis, jeigu pirmajai procedū-
rai naudosime šaldytuve atšal-
dytą obuolių actą.

2. Jeigu traumuotoje vietoje 

yra įtrūkų, nubrozdinimų, nau-
dojamas mišinys, kurį sudaro 
vanduo (2 dalys) ir obuolių ac-
tas (1 dalis); toliau – kaip nuro-
dyta recepte).

Mazginis venų išsiplėtimas. 
Sergant šia liga, ypač kai nešio-
jamos vadinamosios kompresi-
nės kojinės, po jomis neretam 
ligoniui pradeda niežtėti ir gau-
siau prakaituoti oda. Dėl to ligo-
niai kasosi, gali atsirasti įdrės-
kimų, į kuriuos patenka įvairūs 
mikrobai ir t. t. Taigi, turint pro-
blemiškas venas naudinga 3 kar-
tus per dieną jas nestipriai įtrin-
ti obuolių actu (trinama nuo pė-
dų aukštyn iki dubens). Ši proce-
dūra vėsina ir dezinfekuoja odą, 
mažina niežėjimą. Gydymo kur-
sas nenustatytas.

Gausus pėdų prakaitavi-
mas. Dėl gausaus pėdų prakai-
tavimo dažniausiai atsiranda ir 
nemalonus jų kvapas. Gydymo 
procedūra: į reikiamą indą (du-
benį, vonelę ir pan.) įpilama vė-
saus vandens tiek, kad visiškai 
apsemtų pėdas, po to į vandenį 
įpilama 1,5 stiklinės obuolių ac-
to. Šiame tirpale pėdos laikomos 
5 min., iškeltos iš tirpalo pėdos 
nenusausinamos, bet leidžiama 
joms išdžiūti savaime.

Romualdas oGiNSKAS

Parengė 

Miglė LeviNieNė
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Be Raimondos, automobily-
je buvo dar 3 žmonės: kolega, 
12-metis brolis ir 6-metis krikš-
tasūnis. Kai nė akimirkai sąmo-
nės nepraradusi mergina supra-
to, kas įvyko, pirmiausia išsigan-
do dėl vaikų – ar jie sveiki, gyvi? 
Tik sužinojusi, kad kartu važia-
vusieji nukentėjo nesunkiai, Rai-
monda įvertino savo situaciją: 
mašina – ant stogo, aplinkui – 
daugybė stiklų, pajudėti negali. 
Medicininį išsilavinimą turinčiai 
merginai abejonių nekilo – lūžo 
stuburas. Ir pažeidimas „aukš-
tas“ – nukentėjo kaklas. Greitą-
ją pagalbą iškvietė netoli ava-
rijos vietos gyvenęs ugniage-
sys gelbėtojas. Tolimesnė įvy-
kių seka nesunkiai nuspėjama: 
pirmoji pagalba Anykščiuose, 
kelionė į Greitosios pagalbos li-
goninę Lazdynuose, joje atlikta 
operacija, reanimacija, gydyma-
sis neurochirurginiame skyriuje 
Santariškių klinikose ir pagaliau 
reabilitacija jos buvusioje darbo 
vietoje – Reabilitacijos, fizinės ir 
sporto medicinos centre.

Raimonda tikina per metus, 
prabėgusius po avarijos, nema-
žai pasistūmėjusi į priekį. Pa-
ti susigalvoja įvairių pratimų, 
daug dirba. Ir žvelgdama į pa-
našią traumą patyrusį Jaroslavą, 
kitus bičiulius, tiki, kad žmogaus 
galimybės – beribės, kad viskas 
įmanoma. Todėl ir ji įveiks sa-
vo negalią, išmoks gyventi taip, 
kaip trokšta širdis. 

Žinių ir įgūdžių nebūna 
per daug 

Su gyvenimu neįgaliojo veži-
mėlyje jau apsipratusiesiems sa-
varankiškumo įgūdžius įtvirtinti 
padėjo sportiški, negaliai gyve-
nimo pakeisti neleidę Tomas Ši-
liauskas ir Mindaugas Baltuška. 
Tomas motociklo avariją patyrė 
prieš 5-erius metus, Mindaugas 
treniruotės metu stuburą susi-
žalojo prieš porą metų, tačiau 
abu jau daug nuveikė siekda-
mi susigrąžinti gyvenimą į sa-
vo rankas.

Vilnietis Liusjenas Aukštuo-
lis ir šakietis Andrius Varžaitis 
Monciškėse susitiko jau antrą 
kartą. Jiedu čia susipažino per-
nai, pirmąsyk atvykę į stovyklą. 
Vaikinų patirtis skirtinga, ta-
čiau tai netrukdo bendrauti, vie-
nam kitą padrąsinti. Andrius už 
Liusjeną gerokai stipresnis, to-
dėl visada draugiškai padeda 
bičiuliui. 

Liusjeno likimas nepagailėjo. 
Kai prieš 7-erius metus skrido į 
Kiprą, tikėjosi, kad ši kelionė pa-
keis jo gyvenimą: čia užsidirbs, 
galės įgyvendinti savo planus. 
Gyvenimas iš tiesų pasikeitė. De-
ja, visiškai priešingai. Po savaitės 
darbo su draugais pailsėti nuta-
ręs Liusjenas nėrė į jūrą ir... atsi-
trenkė galva į dugną. Paralyžiuo-
tam vaikinui Kipre atlikta opera-
cija situaciją dar labiau sukom-
plikavo. Pasak Liusjeno, jos metu 
buvo labai suspausti kaklo rau-
menys, jis nejuto nei rankų, nei 
kojų. Po Vilniuje atliktos antros 
operacijos padėtis kiek pagerėjo, 

bet be pagalbos Liusjenui sunku 
ir šiandien. Net mankštintis sto-
vykloje jam turėjo padėti neįga-
liesiems talkinusios savanorės 
Lietuvos sveikatos universiteto 
studentės. 

Ir ne tik todėl, kad jie sustiprė-
ja fiziškai, pabendravę su patir-
ties turinčiaisiais įgyja daugiau 
motyvacijos nenuleisti rankų, 
atkakliai dirbti, bet ir sužino ne-
mažai naujo. Gana dažnai pirmą 
kartą namuose atsiradus neįga-
liojo vežimėliui žmonės nelabai 
išmano, kaip juo naudotis, taisy-
klingai sėdėti, kokie papildomi 
priedai gali iš esmės pagerinti 
gyvenimą vežimėlyje. 

Techninės pagalbos neįgalie-
siems centras (TPNC) turi spe-
cialią įrangą, kuria nustatoma, 
kaip pasiskirsto vežimėlyje sė-
dinčio žmogaus kūno svoris ir 
padeda pasirinkti tinkamą pa-
sėstą. Deja, Landšafto terapi-
jos ir rekreacijos centras tokios 
įrangos neturi, o TPNC specia-
listai čia ją atsigabena gana re-
tai. Pasak R. Ostrauskienės, būtų 
labai naudinga šį aparatą centre 
turėti nuolat. Tai gerokai prisi-
dėtų prie kokybiškesnės akty-
vios reabilitacijos programos. 

Stovyklos dalyvius aplanko 
ir UAB „Teida“ specialistai, su-
pažindina su techninės pagalbos 
priemonių naujovėmis. Šiemeti-
nės stovyklos metu jiems buvo 
pristatytas naujos kartos „Inva-
care“ firmos vežimėlis.

Monciškėse neįgalieji sužino 
ir daugiau įvairių naudingų daly-
kų. Vežimėlių remontą išmanan-
tis Vygintas Ostrauskas atkrei-
pia dėmesį, kad kartais pakanka 
prie vežimėlio pakojo pritaisyti 
metalinę plokštelę, ir neįgalio-
jo kojos tvirčiau laikosi, žmogui 
patogiau sėdėti rateliuose. Tokių 
ir panašių smulkmenų yra daug, 
tačiau dažnas neįgalusis apie tai 
nieko nebūna girdėjęs. 

Rateliais judantis gydytojas 
reabilitologas Tomas Morkevi-
čius stovyklos dalyvius supažin-
dina su pragulų pavojumi, atvirai 
kalba apie dubens funkcijų su-
trikimus, asmens higienos sub-
tilybes. Po LPA teisininko Egidi-
jaus Grigonio paskaitų neįgalie-
ji, ypač neseniai traumas paty-
rusieji, į namus grįžta daug dau-
giau išmanydami apie savo tei-
ses, priklausančias išmokas, len-
gvatas ir kitus svarbius dalykus. 

R. Ostrauskienės teigimu, 
LPA stengiasi, kad stuburo trau-
mas patyrę neįgalieji stovyklo-
je sulauktų kuo daugiau įvai-
riapusiškos informacijos, įgytų 
įgūdžių, pasitikėjimo savimi ir 
motyvacijos gyventi visavertį 
gyvenimą. 

Aldona MiLieŠKieNė
Autorės nuotr.

Savarankiškumo paieškose – 
gyvenimo patirties pamokos

Andrius traumą patyrė iš-
kritęs iš antro aukšto balkono. 
Tris išvaržas turėjusio vaiki-
no stuburas tokio smūgio ne-
atlaikė. Dvejus metus tik rate-
liais judantis Andrius džiaugėsi 
pats išmokęs balansuoti neįga-
liojo vežimėliu, o stovykloje pa-
bandė pasivažinėti su šiaurietiš-
ko ėjimo lazdomis. „Iki pasaulio 
krašto buvau nulėkęs“, – Ošu-
pio taku įveiktą 3 kilometrų tra-
są pirmyn ir tiek pat atgal juo-
kais įvertino Andrius. Pasak jo, 
po nelaimės patirtas šokas ilgai 
netruko. Padėjo pažintis su Pa-
langos reabilitacijos ligoninėje 
sutiktais panašaus likimo žmo-
nėmis. Ir stovykla Monciškėse 
paskatino kurti ateities planus: 
„Pirmiausia šį rudenį išlaikysiu 
vairavimo egzaminus, o kitąmet 
važiuosiu į Kauną mokytis, už-
sirašysiu į neįgaliųjų krepšinio 
komandą...“

Vežimėlyje galima 
gyventi patogiau 

R. Ostrauskienė pastebi, kad 
stovykloje praleistos 10 dienų 
gana dažnai labai pakeičia joje 
pabuvojusių žmonių gyvenimą. 

Kaip tūkstančiai šalies mokslei-
vių, naujus mokslo metus pra-
deda ir Šeduvos gimnazijos Spe-
cialiojo ugdymo skyriaus ugdy-
tiniai. Jų laukia įdomios, turinin-
gos moksleiviškos dienos.

Jau antrus metus sėkmingai 
vykdomas aplinkosauginio švie-
timo projektas „Langas į gamtą“. 
Jo tikslas – formuoti atsakingą 
ir rūpestingą mokinių požiūrį į 
gamtą, suteikti žinių apie deko-
ratyvinių augalų auginimą. 

Projekto iniciatoriai užmez-
gė ryšius su Šiaulių universite-
to botanikos sodo darbuotojais, 
Radviliškio miškų urėdija. Mo-
kiniai noriai dalyvauja tvarkant 
aplinką, rūpinasi prie mokyklos 
augančiais augalais. 

Šią vasarą specialiosios pe-
dagogės Loreta Butkienė ir Ar-
nolda Šukienė vyko pasisem-
ti patirties Lenkijoje ir Čekijo-
je, mainų dalyviai mokėsi pa-
žinti augalų įvairovę ir kaip 
visa tai pritaikyti edukaci-

nei veiklai ugdymo įstaigose.
Dalyvaudami projekte „Lan-

gas į gamtą“ mokiniai patiria pa-
žinimo džiaugsmą, mokomi su-
vokti gamtos įvairovę, novato-
riško požiūrio į gamtą. 

„Šiais mokslo metais jau pra-
dėsime ruoštis specialiosios 
olimpiados žiemos žaidynėms, 
kurios vyks 2017 m. Austrijo-
je“, – sako Specialiojo ugdymo 
skyriuje dirbantis kūno kultū-
ros mokytojas metodininkas 
Arūnas Bagdonas, kurio auklė-
tinis Raimondas Vaicekauskas 
šią vasarą Los Andžele vykusio-
se specialiosios olimpiados va-
saros žaidynėse estafetės 4 po 
4000 m rungtyje iškovojo auk-
so medalį.

Specialiojo ugdymo skyriuje 
dirbantys pedagogai pasiruošę 
naujais mokslo metais ieškoti 
įvairių būdų ir metodų, pade-
dančių ugdyti neįgalaus vaiko 
asmenybę. 

Janina ožALiNSKAitė 

  Romutė Udrakienė laiške 
„Bičiulystei“ pasidalijo pras-
mingai praleistos vasaros įspū-
džiais. 

Ši vasara Alytaus klubo „Ar-
tritas“ nariams buvo darbinga: 
įgyvendinome projektus, ren-
gėme šventes, organizavome 
išvykas, susitikimus. Šventes, 
išvykas organizavo klubo tary-
bos nariai Zita Bekešienė, Vilius 
Vaikšnoras, Vladas Prieskienis, 
Lionginas Ryliškis. Šventėme 
Jonines, Onines, susitikome su 
rokiškėnais, poilsiavome Palan-
goje, prie Metelio ežero. 

Bene didžiausią įspūdį pa-
liko Šventojoje surengta Lietu-
vos artrito asociacijos stovykla 
„Gelbėkime savo sąnarius“. Joje 
dalyvavo visos Lietuvos artrito 
bendrijų nariai. Gerą nuotaiką 
palaikė rytinės mankštos, susi-
tikimai su medicinos specialis-
tais, linksmos vakaronės, paro-
da, galimybė pabūti prie jūros. 

Įvairios veiklos negalią tu-
rintiesiems padeda išsilaisvin-
ti nuo savo ligos, įkyrių min-
čių, nuolatinės prislėgtos nuo-
taikos, o vasaros prisiminimai 
ilgai gydys kaip vaistai.

Prasminga „Artrito“ 
narių vasara

Alytaus klubo „Artritas“ nariai dalyvavo Šventojoje surengtoje stovykloje.  

Ir vėl rugsėjis...

DALyVAUKITE „BIČIULySTėS“ 
KONKURSUOSE

Mieli skaitytojai, primename, kad tęsiasi rašinių konkursas 
„Mano sielos stiprybė“ ir fotografijų konkursas „Mano tė-
viškės spalvos“. 
Laukiame pasakojimų apie tai, kaip jums sekasi įveikti negalią 
ir kitas gyvenimo negandas, taip pat fotografijų, kuriose už-
fiksuotos gražiausios jūsų pastebėtos akimirkos. 
Savo kūrybą siųskite el. paštu redakcija@biciulyste.lt ar 
adresu Saltoniškių 29/3, (401 kabinetas), 08105 Vilnius. 

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete

www.biciulyste.lt

Stovyklos dalyviams pristatytas naujos kartos „Invacare“ firmos vežimėlis.

Liusjenas Aukštuolis.

Raimonda Kavaliauskaitė.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 6.55, 7.10, 7.40, 8.07, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – ži-
nios. 6.35, 8.05 – orai.  7.05, 7.35, 
8.35, 9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugsėjo 7 d. 
9.15 Komisaras Reksas (12/8) 

N-7. 10.05 Senis (273) N-7. 11.05 
Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 11.35 
Istorijos detektyvai(kart.). 12.30 Sa-
vaitė (kart.). 13.30 Klauskite dakta-
ro (kart.). 14.00, 15.00 16.00 Žinios. 
Orai. 14.10, 15.05 Laba diena, Lietu-
va. 16.25 Klausimėlis.lt. (kart.). 16.40 
Premjera. Kaip atsiranda daiktai. 5/6 
d. 17.05 Premjera. Berlyno policija (6) 
N-7. 18.00 Klauskite daktaro. 18.30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
19.20 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20.10 Dėmesio pakrašty. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Teisė žinoti. 22.20, 23.20, 
0.10, 1.20, 1.50, 4.15 Trumposios ži-
nios. 22.25 Premjera. Britės, džihado 
nuotakos. Dok. f. D. Britanija, 2015 m. 
23.25 Premjera. Šlovės dienos (39) 
N-7. 0.15 Dėmesio pakrašty (kart.). 
0.30 Berlyno policija (6) (kart.) N-7. 
1.25 Klauskite daktaro (kart.). 1.55 
Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 2.20 
Laba diena, Lietuva (kart.). 4.20 Tei-
sė žinoti (kart.). 5.05 Istorijos detek-
tyvai (kart.). 

Antradienis, rugsėjo 8 d. 
9.15 Komisaras Reksas (12/9) 

N-7. 10.05 Senis (N-7. 274) 11.05 Mū-
sų gyvūnai (kart.). 11.35 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 12.30 Britės, 
džihado nuotakos. Dok. f. D. Britanija, 
2015 m. (subtitr., kart.). 13.30 Klauski-
te daktaro (kart.). 14.00, 15.00 16.00 
Žinios. Orai. 14.10, 15.05 Laba die-
na, Lietuva. 16.25 Dėmesio pakraš-
ty (kart.). 16.40 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai. 5/7 d. 17.05 Premjera. 
Berlyno policija (7) N-7. 18.00 Klaus-
kite daktaro. 18.30 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 19.20 Emigrantai. 
20.10 Dėmesio pakrašty. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Europos futbolo čempiona-
to atrankos rungtynės. Lietuva – San 
Marinas. Pertraukoje – Trumposios 
žinios. 23.40, 0.20, 1.30, 2.00, 4.15 
Trumposios žinios. 23.45 Europos 
futbolo čempionato atrankos rungty-
nių apžvalga. 0.25 Dėmesio pakraš-
ty. Ved. Aistis Mickevičius ir Timūras 
Augucevičius. (kart.). 0.40 Berlyno 
policija (N-7. 7) (kart.). 1.35 Klauski-
te daktaro. (kart.). 2.05 Klausimėlis.
lt. (kart.). 2.20 Laba diena, Lietuva. 
(kart.). 4.20 Emigrantai (kart.). 5.05 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 

Trečiadienis, rugsėjo 9 d. 
9.15 Komisaras Reksas (12/10) 

N-7. 10.05 Senis (275) N-7. 11.05 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
11.35 Emigrantai (kart.). 12.30 Vaiva. 
Gyvenimas už lango. Dok. F. apie ki-
no ir teatro aktorę Vaivą Mainelytę. 
2015 m. (kart.). 13.30 Klauskite dak-
taro (kart.). 14.00, 15.00 16.00 Žinios. 
Orai. 14.10, 15.05 Laba diena, Lietu-
va. 16.25 Dėmesio pakrašty (kart.). 
16.40 Premjera. Kaip atsiranda daik-
tai. 5/8 d. 17.05 Premjera. Berlyno po-
licija (8) N-7. 18.00 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 19.20 Gyvenimas. 20.10 Dėmesio 
pakrašty. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 Auksinis 
protas. 22.45 Trumposios žinios. 22.50 
Klausimėlis.lt. 23.20, 0.10, 1.20, 1.50, 
4.15 Trumposios žinios. 23.25 Prem-
jera. Šlovės dienos (40) N-7. 0.15 Dė-
mesio pakrašty (kart.). 0.30 Berlyno 
policija (8) (kart.) N-7. 1.25 Klauskite 
daktaro. (kart.). 1.55 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 2.20 Laba die-
na, Lietuva. (kart.). 4.20 Auksinis pro-
tas (kart.). 5.30 Klausimėlis.lt. (kart.). 

Ketvirtadienis, rugsėjo 10 d. 
9.15 Komisaras Reksas (12/11) 

N-7. 10.05 Senis (276) N-7. 11.05 Gy-
venimas (kart.). 12.00 Auksinis pro-
tas (kart.). 13.15 Klausimėlis.lt. 13.30 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 15.00 
16.00 Žinios. Orai. 14.10, 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.25 Dėmesio pa-
krašty (kart.). 16.40 Premjera. Kaip 
atsiranda daiktai. 5/9 d. 17.05 Prem-
jera. Berlyno policija (9) N-7. 18.00 
Klauskite daktaro. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 19.20 Specia-
lus tyrimas. 20.10 Dėmesio pakrašty. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 Lo-
terija „Perlas“. 21.30 Premjera. Tam-
soje. Karinė drama. Lenkija, Vokietija, 
Kanada, 2011 m. N-14. 23.50, 0.45, 
1.45, 4.15 Trumposios žinios. 24.00 
Durys atsidaro. 0.30 Dėmesio pakrašty 
(kart.). 0.55 Berlyno policija (9) (kart.) 

N-7. 1.55 Klauskite daktaro. (kart.). 
2.20 Laba diena, Lietuva. (kart.). 4.20 
Gyvenimas (kart.). 5.05 Misija. Vilnija 
(kart.). 5.30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 11 d. 
9.15 Komisaras Reksas (12/12) 

N-7. 10.05 Senis (277) N-7. 11.05 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (Subti-
tr., kart.). 11.35 Misija. Vilnija (kart.). 
12.05 Specialus tyrimas (kart.). 13.00 
Dėmesio pakrašty (kart.). 13.30 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 15.00 
16.00 Žinios. Orai. 14.10, 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.25 Dėmesio 
pakrašty (kart.). 16.40 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai. 5/10 d. 17.05 
Premjera. Berlyno policija (10) N-7. 
18.00 Klauskite daktaro. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Duokim garo! 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 20.59 Loterija „Per-
las“. 21.00 Jubiliejinis Virgilijaus No-
reikos koncertas. 22.35, 0.20, 1.20, 
1.50, 4.15 Trumposios žinios. 22.45 
Premjera. Šilti kūnai. Siaubo f. JAV, 
Kanada, 2013 m. N-14. 0.30 Berlyno 
policija (10) (kart.) N-7. 1.25 Klauskite 
daktaro. (kart.). 1.55 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (Subtitr., kart.). 2.20 
Laba diena, Lietuva. (kart.). 4.20 Mu-
zikinis projektas „Dainų daina“ (kart.). 

Šeštadienis, rugsėjo 12 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 6.55 Specialus tyrimas 
(kart.). 7.45 Mažasis princas (10). 
8.10 Premjera. Animalija (35). 8.35 
Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 
(2/13). 9.00, 9.35, 10.35, 11.35 Labas 
rytas, Lietuva. 9.30, 10.30, 11.30 Ži-
nios. Orai. Labas rytas, Lietuva. 12.00 
Pasaulio dokumentika. Gyvenimo 
kelias. 2 d. Svarbiausios pamokos. 
12.55 Pasaulio dokumentika. Įstabioji 
Indija. 2 d. Ganga. Gyvybės upė (sub-
titr.). 13.50 Prisiminimai apie Šerloką 
Holmsą (4, 5) N-7. 15.30 Klauskite 
daktaro (kart.). 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.15 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu (Subtitr.). 16.45 
Sveikinimų koncertas. 18.30 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.50 Bė-
dų turgus. 19.40 Stilius. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Muzikinis projektas „Dainų daina“. 
22.45 Premjera. Išbandymas dviem. 
Romantinė komedija. JAV, 2013 m. 
(subtitr.) N-7. 0.35 Pasaulio doku-
mentika. Gyvenimo kelias. 2 d. Svar-
biausios pamokos (kart.). 1.30 Pasau-
lio dokumentika. Įstabioji Indija. 2 d. 
Ganga. Gyvybės upė (subtitr., kart.). 
2.30 Auksinis protas (kart.). 3.40 Pri-
siminimai apie Šerloką Holmsą (4, 5) 
(kart.) N-7. 5.30 Durys atsidaro (kart.). 

Sekmadienis, rugsėjo 13 d. 
6.05 Bėdų turgus (kart.). 6.50 Sti-

lius (kart.). 7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė. 8.30 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. 9.00 Premje-
ra. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1 
(2). 9.15 Premjera. Padūkėliai marsu-
pilamiai (2/14). 9.40 Šervudo padau-
ža Robinas Hudas (19) 10.00 Gusta-
vo enciklopedija (Subtitr.). 10.30 Mūsų 
gyvūnai. 10.55 Brolių Grimų pasakos. 
Jorindė ir Joringelis. Vokietija, 2011 
m. 12.00 Šiluvos atlaidai. 13.50 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Mar-
pl (6/2) Grinšo užgaida N-7. 15.30 Mi-
sija. Vilnija. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.15 Istorijos detektyvai. 
17.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
19.00 Dėmesio pakrašty. 19.30 Savai-
tė. 20.30 Panorama. 21.00 Premjera. 
Pavojingi jausmai (3, 4). 21.50 Prem-
jera. Džeinė Eir. Melodrama. D. Brita-
nija, JAV, 2011 m. N-7. 23.55 Auksi-
nė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 
(6/2) Grinšo užgaida (kart.) N-7. 1.25 
Jubiliejinis Virgilijaus Noreikos koncer-
tas (kart.). 2.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.). 3.50 Savaitė (kart.). 4.40 
Pavojingi jausmai (3, 4) (kart.). 5.30 
Dėmesio pakrašty (kart.). 

TV3 žinios. 19.30 Bruto ir Neto (5) 
N-7. 20.00 Pavojingi aukštakulniai (2) 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau (5) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 
Europos vyrų krepšinio čempionatas. 
Čekija – Latvija. 0.10 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Prancūzija – 
Lenkija. 1.50 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (24) N-14. 2.45 Naujokė (5) 
N-7. 3.10 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. 

Antradienis, rugsėjo 8 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (7, 8) N-7. 7.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (6) (kart.). 8.25 Moterys 
meluoja geriau (5) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2178). 10.00 Medikai (6). 
N-7. 11.00 Ekstrasensai tiria (40). 
N-7. 12.00 Pavojingi aukštakulniai 
(2) N-7. 13.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (7). 13.30 Simpsonai (9, 10) N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka (138, 139) N-7. 
15.30 Kerštinga meilė (16) N-7. 16.30 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Bruto ir Neto (6) N-7. 20.00 
Prieš srovę N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (6) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Vokietija – Turkija. 0.10 
Europos vyrų krepšinio čempionatas. 
Kroatija – Makedonija. 1.50 Ryšys (1) 
N-7. 2.40 Naujokė (6) N-7. 3.10 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 

Trečiadienis, rugsėjo 9 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (9, 10) N-7. 7.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (7). 8.25 Moterys meluo-
ja geriau (6) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (2179). 10.00 Medikai (7). N-7. 
11.00 Ekstrasensai tiria (41). N-7. 
12.00 Prieš srovę N-7. 13.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (8). 13.30 Simp-
sonai (11, 12) N-7. 14.30 Mažoji nuo-
taka (140, 141) N-7. 15.30 Kerštinga 
meilė (17) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Bruto ir 
Neto (7) N-7. 20.00 Svogūnų Lietu-
va. 2015 m. N-7. 21.00 TV3 vakaro 
žinios. 21.15 Tiesiai iš „EuroBasket 
2015“. 21.30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Estija – Lietuva. 22.10 
Pertraukoje – tiesiai iš „EuroBasket 
2015“. 23.20 Tiesiai iš „EuroBasket 
2015“. 23.30 Vikingų loto. 23.35 Eu-
ropos vyrų krepšinio čempionatas. 
Turkija – Serbija. 1.15 Ryšys (2) N-7. 
2.10 Naujokė (7, 8) N-7. 

Ketvirtadienis rugsėjo 10 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (11, 12) N-7. 7.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (8). 8.25 Ponas Jangas 
(25). 8.55 Meilės sūkuryje (2180). 
10.00 Medikai (8). N-7. 11.00 Ekstra-
sensai tiria (42). N-7. 12.00 Svogūnų 
Lietuva. 2015 m. N-7. 13.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (9). 13.30 Simp-
sonai (13, 14) N-7. 14.30 Mažoji nuo-
taka (142, 143) N-7. 15.30 Kerštinga 
meilė (18) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Bruto ir Neto 
(8) N-7. 20.00 Farai N-7. 21.00 TV3 
vakaro žinios. 21.15 Tiesiai iš „Euro-
Basket 2015“. 21.30 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Čekija – Lietu-
va. 22.10 Pertraukoje – tiesiai iš „Eu-
roBasket 2015“. 23.20 Tiesiai iš „Eu-
roBasket 2015“. 23.30 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Serbija – Ita-
lija. 1.10 Ryšys (3) N-7. 2.00 Naujo-
kė (9, 10) N-7. 

Penktadienis, rugsėjo 11 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (13, 14) N-7. 7.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (9). 8.25 Ponas Jangas 
(26). 8.55 Meilės sūkuryje (2181). 
10.00 Medikai (9). N-7. 11.00 Eks-
trasensai tiria (43). N-7. 12.00 Farai. 
N-7. 13.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(10). 13.30 Simpsonai (15, 16) N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka (144, 145) N-7. 
15.30 Kerštinga meilė (19) N-7. 16.30 
Vilnius gyvai. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Ledynmetis. Žemynų atsiradimas. 
Animacinis f. JAV, 2012 m. 21.10 
Brėkštanti aušra. 2 dalis. Fantasti-
nė romantinė drama. JAV, 2012 m. 
N-14. 23.25 Broliai Grimai. Nuotykių 
f. JAV, D. Britanija, Čekija, 2005 m. 
18. 1.45 Sūkurys. Fantastinis trileris. 
JAV, 2005 m. N-14. 

Šeštadienis, rugsėjo 12 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (18) N-7. 7.30 Vėžliukai nin-
dzės (7). 8.00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą (41). 8.30 Legenda apie Ko-
rą (4) N-7. 9.00 Svajonių ūkis. 9.30 
Mamyčių klubas. 10.00 Skonio lenk-
tynės. 10.30 Mitybos ir sporto balan-
sas. 11.00 Gardu Gardu. 11.30 Mi-
kė Pūkuotukas. Animacinis f. JAV, 
2011 m. 12.30 Pelenė. Animacinis f. 
JAV, 1950. 14.10 Gyvenimo bangos 
(3) N-7. 16.45 Ekstrasensų mūšis (2) 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.25 Euro-
jackpot. 19.30 Planas tėčiui. Kome-
dija. JAV, 2007 m. 21.45 Tiesiai iš 
„EuroBasket 2015“. 22.00 Numato-
mos Lietuvos vyrų krepšinio rinkti-
nės rungtynės Europos čempionate. 
22.40 Pertraukoje – tiesiai iš „Euro-

Pirmadienis, rugsėjo 7 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (35, 36). 6.55 Keista šeimynė-
lė (11) (kart.). 7.25 Kung Fu Panda 
(13) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (81) N-7. 8.50 Suvaidink 
mano žmoną. Romantinė komedija. 
JAV, 2011 m. (kart.) N-7. 11.10 Me-
džioklės sezonas atidarytas. Anima-
cinis f. JAV, 2006 m. (kart.). 12.50 
Tomo ir Džerio pasakos (11) (kart.). 
13.15 Keista šeimynėlė (12). 13.45 
Kung Fu Panda (14). 14.10 Ponia Di-
la (28) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Nuo... 
Iki.... 21.00 Visi vyrai – kiaulės... (5) 
N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Prezidento patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams. Veiksmo f. JAV, 
2002 m. N-7. 0.05 Dalasas (8) N-7. 
1.00 Detektyvė Džonson (38) N-7. 
1.55 Mentalistas (4) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 8 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (37, 38). 6.55 Keista šeimynėlė 
(12) (kart.). 7.25 Kung Fu Panda (14) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (82) N-7. 8.50 Pametę galvas 
Las Vegase. Romantinė komedija. 
JAV, 2008 m. (kart.) N-7. 10.55 Kny-
gų valdovas. Nuotykių f. JAV, 1994 m. 
(kart.). 12.25 Pričiupom! (kart.) N-7. 
12.50 Tomo ir Džerio pasakos (12) 
(kart.). 13.15 Keista šeimynėlė (13). 
13.45 Kung Fu Panda (15). 14.10 Po-
nia Dila (29) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 
Pagalbos skambutis. N-7. 21.00 Vi-
si vyrai – kiaulės... (6) N-7. 21.30 Ži-
nios. 22.10 VAKARO SEANSAS Jo-
kių stabdžių! Veiksmo trileris. Vokie-
tija, 2008 m. N-14. 0.15 Dalasas (9) 
N-7. 1.10 Detektyvė Džonson (39) 
N-7. 2.05 Mentalistas (5) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 9 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (39, 40). 6.55 Keista šeimynė-
lė (13) (kart.). 7.25 Kung Fu Panda 
(15) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (83) N-7. 8.55 24 valan-
dos (kart.) N-7. 10.05 Yra, kaip yra 
(kart.) N-7. 11.15 Tikras gyvenimas. 
Lėlė. 12.15 Tikras gyvenimas. Don 
Žuano vestuvės. 13.15 Keista šeimy-
nėlė (14). 13.40 Kung Fu Panda (16). 
14.05 Ponia Dila (30) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. 
N-7. 20.20 Su cinkeliu. N-7. 21.00 
Visi vyrai – kiaulės... (7) N-7. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Kelias į žvaigždes. Dra-
ma. JAV, Kanada, Prancūzija, Vokie-
tija, 2014 m. N-14. 0.25 Dalasas (10) 
N-7. 1.20 Detektyvė Džonson (40) 
N-7. 2.15 Mentalistas (6) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 10 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (41, 42). 6.55 Keista šeimynė-
lė (14) (kart.). 7.25 Kung Fu Panda 
(16) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (84) N-7. 8.55 24 valan-
dos (kart.) N-7. 10.05 Yra, kaip yra 
(kart.) N-7. 11.15 Tikras gyvenimas. 
Palikimas. 12.15 Tikras gyvenimas. 
Nuomininkės. 13.15 Keista šeimynė-
lė (15). 13.40 Kung Fu Panda (17). 
14.05 Ponia Dila (31) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Valanda 
su Rūta. 21.00 Visi vyrai – kiaulės... 
(8) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Meksikietis. Veiksmo ko-
medija. JAV, 2001 m. N-7. 0.35 Da-
lasas (11) N-7. 1.30 Detektyvė Džon-
son (41) N-7. 2.25 Sveikatos ABC te-
levitrina (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 11 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (43, 44). 6.55 Keista šeimynėlė 
(15) (kart.). 7.25 Kung Fu Panda (17) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (85) N-7. 8.55 Pagalbos skam-
butis (kart.) N-7. 9.45 K11. Komisarai 
tiria (4, 5) N-7. 11.15 Tikras gyveni-
mas. Guodėja. 12.15 Tikras gyveni-
mas. Naivus mokytojas. 13.15 Keis-
ta šeimynėlė (16). 13.40 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (1). 14.05 Ponia Dila 
(32) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
21.00 Drilbitas. Komedija. JAV, 2008 
m. N-7. 23.05 Pagieža 3. Siaubo tri-
leris. Japonija, JAV, 2009 m. S. 0.50 
Kelias į žvaigždes. Drama. JAV, Ka-
nada, Prancūzija, Vokietija, 2014 m. 
(kart.) N-14. 

Šeštadienis, rugsėjo 12 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Su-

perdidvyrių komanda (26). 6.55 Eski-
mų mergaitė (1–4). 7.20 Nickelode-
on valanda. Dora ir draugai (1). 7.45 
Keista šeimynėlė (13). 8.10 Kempi-
niukas Plačiakelnis (11). 8.35 Tomo 
ir Džerio pasakos (13). 9.00 Ponas 
Bynas (11). 9.30 Papūga Keša ir pa-
baisa. Animacinis f. Rusija, 2005 m. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-
RA Džesis ir Petas. Filmas šeimai. 
D. Britanija, 2014 m. 11.50 Mano 
monstriukas ir aš. Nuotykių f. šeimai. 
Australija, D. Britanija, JAV, 2007 m. 
14.00 Gyvenimo šukės (3) N-7. Dau-
giaserijinis f. Turkija, 2014 m. 16.00 
PREMJERA Beatos virtuvė. 17.00 
PREMJERA Lietuvos superšefas. 
18.30 Žinios. 19.00 SUPERKINAS 
Medžioklės sezonas atidarytas 2! 
Animacinė komedija. JAV, 2008 m. 
20.30 Didžiosios motušės namai 2. 
Veiksmo komedija. JAV, 2006 m. N-7. 
22.35 Sex turas. Juodojo humoro ko-
medija. JAV, 2008 m. N-14. 0.45 Mek-
sikietis. Veiksmo komedija. JAV, 2001 
m. (kart.) N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 13 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Ma-

žieji Tomas ir Džeris I (1). 6.55 Eskimų 
mergaitė (5–8). 7.20 Nickelodeon va-
landa. Dora ir draugai (2). 7.45 Keis-
ta šeimynėlė (14). 8.10 Kempiniukas 
Plačiakelnis (12). 8.35 Tomo ir Dže-
rio šou (1). 9.00 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 9.30 Mes pačios. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Gaisrinės šuo. Nuoty-
kių f. šeimai. JAV, Kanada, 2007 m. 
12.10 Geras vyrukas. Veiksmo ko-
medija. Australija, Honkongas, JAV, 
1997 m. N-7. 13.55 Gyvenimo šukės 
(4) N-7. 16.00 PREMJERA Bus vis-
ko. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 Te-
leloto. 18.30 Žinios. 19.30 PREMJE-
RA Didžioji derliaus šventė. Muziki-
nė komedija. 21.45 PREMJERA Pa-
skutiniai riteriai. Veiksmo ir nuotykių 
f. Čekija, Pietų Korėja, 2015 m. N-14. 
0.00 PREMJERA Tikras teisingumas 
2. Mano kerštas. Veiksmo f. JAV, Ka-
nada, 2012 m. N-14. 1.50 Sex turas. 
Juodojo humoro komedija. JAV, 2008 
m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, rugsėjo 7 d. 
6.30 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Mūšis dėl Baltijos jūros (kart.). 
8.55 Penktoji pavara (14) (kart.). 9.50 
Nacionalinė Geografija. Iššūkis pel-
kėje (2) (kart.) N-7. 2010 m. Dok. f. 
JAV. 10.45 Kalbame ir rodome (257) 
N-7. 11.40 Prokurorų patikrinimas 
(69) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13.50 Mano vir-
tuvė geriausia (15). 14.50 Amerikos 
talentai (24). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (70) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Mentalistas (2) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (6) N-7. 20.25 Atsargiai – mote-
rys! (4) N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Laikrodinis mechanizmas. Veiksmo 
f. JAV, 2001 m. N-14. 23.30 Detek-
tyvė Džonson (14) N-7. 0.25 Men-
talistas (2) (kart.) N-7. 1.20 Prokuro-
rų patikrinimas (70) (kart.) N-7. 2.25 
Bamba TV. S. 

Antradienis, rugsėjo 8 d. 
6.00 Policija ir Ko (4) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (6) (kart.) N-7. 8.55 Dai-
nuok mano dainą (kart.). 10.45 Kal-
bame ir rodome (258) N-7. 11.40 Pro-
kurorų patikrinimas (70) (kart.) N-7. 
12.50 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 13.50 Mano virtuvė geriausia 
(16). 14.50 Amerikos talentai (25). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (71) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 
Info diena. 18.25 Mentalistas (3) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (7) N-7. 20.25 At-
sargiai – moterys! (5) N-7. 21.00 Fa-

rai. N-14. 21.30 Jaunatviškas maiš-
tas. Romantinė komedija. JAV, 2009 
m. N-14. 23.15 Detektyvė Džonson 
(15) N-7. 0.10 Mentalistas (3) (kart.) 
N-7. 1.05 Prokurorų patikrinimas (71) 
(kart.) N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugsėjo 9 d. 
6.00 Policija ir Ko (5) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (7) (kart.) N-7. 8.55 Misti-
nės istorijos (9) (kart.) N-7. 09.50 Mis-
tinės istorijos (10) (kart.) N-7. 10.45 
Kalbame ir rodome (259) N-7. 11.40 
Prokurorų patikrinimas (71) (kart.) N-7. 
12.50 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13.50 Mano virtuvė geriausia (17). 
14.50 Amerikos talentai (26). 15.45 
Prokurorų patikrinimas (72) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 In-
fo diena. 18.25 Mentalistas (4) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (8) N-7. 20.25 At-
sargiai – moterys! (6) N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Prieš saulėlydį. Roman-
tinė drama. JAV, 2004 m. N-7. 23.05 
PREMJERA Gyvi numirėliai (1) N-14. 
0.00 Mentalistas (4) (kart.) N-7. 0.55 
Prokurorų patikrinimas (72) (kart.) N-7. 
2.00 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 10 d. 
6.00 Policija ir Ko (6) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (8) (kart.) N-7. 8.55 Žu-
rovas. Šabo gojus. I–II d. (kart.) N-7. 
10.45 Kalbame ir rodome (260) N-7. 
11.40 Prokurorų patikrinimas (72) 
(kart.) N-7. 12.50 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 13.50 Mano virtuvė 
geriausia (18). 14.50 Amerikos talen-
tai (27). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(73) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Menta-
listas (5) N-7. 19.25 Policija ir Ko (9) 
N-7. 20.25 Atsargiai – moterys! (7) 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Ne tas 
Čarlis. Drama. JAV, Vokietija, 2005 
m. N-14. 23.40 PREMJERA Gyvi nu-
mirėliai (2) N-14. 0.35 Mentalistas 
(5) (kart.) N-7. 1.30 Prokurorų pati-
krinimas (73) (kart.) N-7. 2.35 Bam-
ba TV. S. 

Penktadienis, rugsėjo 11 d. 
6.00 Policija ir Ko (7) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (9) (kart.) N-7. 8.50 Ne 
tas Čarlis. Drama. JAV, Vokietija, 
2005 m. (kart.) N-14. 10.50 Kalba-
me ir rodome (261) N-7. 11.40 Pro-
kurorų patikrinimas (73) (kart.) N-7. 
12.50 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 13.50 Mano virtuvė geriausia 
(19). 14.50 Amerikos talentai (28). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (74) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Info diena. 18.25 Atsargiai – 
moterys! (4) (kart.) N-7. 19.00 Ame-
rikietiškos imtynės (30) N-7. 21.00 
Savaitės kriminalai. N-7. 21.30 Kovi-
nis šuo Denis. Veiksmo f. D. Britanija, 
JAV, Prancūzija, 2005 m. N-14. 23.35 
Tikras kraujas (10, 11) N-14. 1.35 Pro-
kurorų patikrinimas (74) (kart.) N-7. 
2.40 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 12 d. 
7.05 Amerikos talentai (27, 28) 

(kart.). 9.00 Statyk! 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Penktoji pavara (15). 11.00 Lie-
tuvos galiūnų čempionato 2 etapas. 
2015 m. 12.00 Arčiau mūsų. 12.30 Aš 
myliu kaimą. 13.00 Nacionalinė Geo-
grafija. Krokodilo monstro medžioklė. 
N-7. 14.00 Mano mylimiausia ragana 
(40–43) N-7. 16.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 17.00 Žurovas. Penkta die-
na. I d. Rusija, 2010 m. N-7. 18.00 
Mistinės istorijos (11) N-7. 19.00 
Dainuok mano dainą. 21.00 MANO 
HEROJUS Universalus karys. Su-
grįžimas. Veiksmo f. JAV, 1999 m. 
N-14. 22.40 AŠTRUS KINAS Smau-
glys prieš Pitoną. Siaubo f. Bulgarija, 
JAV, 2004 m. N-14. 0.25 Mano my-
limiausia ragana (40, 41) (kart.) N-7. 
1.25 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugsėjo 13 d. 
6.35 Skonis. 8.30 Tauro ragas. 

N-7. 9.00 Autopilotas. 10.00 Pabėgi-
mas iš norvegiško rojaus. Dok. f. Len-
kija, 2011 m. 10.30 Savaitės kriminalai 
(kart.) N-7. 11.00 FAILAI X. Pionieriai. 
Kova dėl plieno. Dok. f. Vokietija, 2012 
m. 12.00 Nacionalinė Geografija. Pa-
saulio keistuoliai (3) N-7. 13.00 Naci-
onalinė Geografija. Eksperimentai su 
rykliais. N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Žuro-
vas. Penkta diena. II d. N-7. 18.00 Mis-
tinės istorijos (12) N-7. 19.00 MEILĖS 
ISTORIJOS. Inga Lindstrom. Laukiniai 
arkliai Hilezunde. Romantinė drama. 
Vokietija, 2011 m. N-7. 21.00 Kultas 
(4, 5) N-14. 23.00 Laukiniai. Komedi-
ja. Rusija, 2006 m. S. 1.05 Mano my-
limiausia ragana (42, 43) (kart.) N-7. 
2.05 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Basket 2015“. 23.50 Tiesiai iš „Eu-
roBasket 2015“. 0.00 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. 1.40 Tikro-
ji auka. Trileris. JAV, 2011 m. N-14. 

Sekmadienis, rugsėjo 13 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (17) N-7. 7.30 Vėžliukai nin-
dzės (5). 8.00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą (40). 8.30 Legenda apie Korą 
(2, 3) N-7. 9.30 Statybų TV. 10.00 Pa-
dėkime augti. 10.30 Svajonių sodai. 
11.30 Ratai 2. Animacinė komedija. 
JAV, 2011 m. 13.30 Gyvenimo ban-
gos (2) N-7. 16.00 Ekstrasensų mū-
šis (1) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Žilvino Žvagulio jubiliejinis koncertas. 
2 dalis. 21.45 Tiesiai iš „EuroBasket 
2015“. 22.00 Numatomos Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės rungtynės 
Europos čempionate. 22.40 Pertrau-
koje – tiesiai iš „EuroBasket 2015“. 
23.50 Tiesiai iš „EuroBasket 2015“. 
0.00 Europos vyrų krepšinio čempi-
onatas. 1.40 Skaistuolio filmas. Ko-
medija. JAV, 2010 m. N-14. 

Pirmadienis, rugsėjo 7 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (5, 6) N-7. 7.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (5) (kart.). 8.25 Ponas 
Jangas (24). 8.55 Meilės sūkuryje 
(2177). 10.00 Medikai (5). N-7. 11.05 
Ledynmetis 3. (Ice Age 3. Dawn of the 
Dinosaurs). JAV, animacinė kome-
dija, 2009. 13.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (6). 13.30 Simpsonai (7, 8) 
N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (137) N-7. 
15.15 Tiesiai iš „EuroBasket 2015“. 
15.30 Europos vyrų krepšinio čem-
pionatas. Lietuva – Belgija. 16.10 
Pertraukoje – tiesiai iš „EuroBasket 
2015“. 17.20 Tiesiai iš „EuroBasket 
2015“. 17.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
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Neįgalieji 
pasaulyje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Prezidentė Kauno vaikų globos 
namuose išgirdo baisių faktų 

Vygandas Trainys portale lrytas.lt pasakoja apie Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės ir socialinės apsaugos ir darbo ministrės 
Algimantos Pabedinskienės vizitą Vilijampolės socialinės glo-
bos namuose.  

Prezidentei globos darbuoto-
jai papasakojo daug faktų apie 
administracijos nesiskaitymą, 
netvarką, piktnaudžiavimą. Jie 
tvirtino, jog vadovybė pavaldi-
nius verčia meluoti, kad vaikai 
nerišami prie lovų, naudojasi 
neįgaliais globotiniais slapta už 
jiems skirtas pašalpas pirkda-
mi brangius maisto produktus.

D. Grybauskaitė aštriai kri-
tikavo globos įstaigos vadovo  
veiklą. Jos nuomone, direktorius 
privalo atsistatydinti.

Skandalas plykstelėjo tada, 
kai šioje sutrikusio intelekto 
ir suaugusiųjų iki 30 metų glo-
bos įstaigoje žuvo vienuolikme-
tis auklėtinis, iškritęs pro trečio 
aukšto tualeto langą.

Tai – ne pirmas itin skau-
dus atvejis Vilijampolės sociali-
nės globos namuose. Šiais me-
tais globotinė užspringo valgy-
dama. Taip pat kilo triukšmas 
dėl pririšto prie lovos neįgalaus 
berniuko. 

„Per pusmetį Vilijampo-
lės socialinės globos namuose 
įvyksta jau antras labai skaus-
mingas atsitikimas. Lietuva per 
25 metus nesugebėjo pakeis-
ti sovietinio tipo globos, ypač 
neįgaliųjų globos sistemos“, – 
D. Grybauskaitė negailėjo kriti-
kos ne tik įstaigai, kurioje įvyko 
nelaimė, bet ir kitoms valdžios 
institucijoms. Anot prezidentės,  
dideles neįgaliųjų globos įstai-
gas reikia skaidyti į mažesnes, 
kad jose gyventų ne daugiau 
kaip 10–20 globotinių. Vilijam-
polėje jų gyvena net 236. D. Gry-
bauskaitė gyrė paprastus dar-
buotojus,  pasišventusius globo-
ti neįgalius auklėtinius. 

„Neatleiskite direktoriaus, 
jis labai geras“, – tvirtino vienas 
globotinis, apsikabinęs D. Gry-
bauskaitę. Paskambinusi to pa-
ties paauglio močiutei į Klaipė-
dą, šalies vadovė išgirdo apie 
šią globos įstaigą: „Tai – mir-
ties namai.“

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

I. Zabulionytė vadovauja labda-
ringai organizacijai – agentū-
rai „SOS vaikai“, kuriai priklau-
so Šeimos ir vaikų paramos na-
mai bei regiono moterų krizių 
centras. Šias pareigas pernai ji 
užėmė po ankstesnės vadovės, 
mamos Marytės Zabulionienės 
mirties.

Irma gimė turėdama retą 
genetinę ligą chondrodisplazi-
ją. Medikai naujagimę iš karto 
„nurašė“. „Kai tėtis paskambino 
į gimdymo namus, jam pasakė, 
kad gimė mergaitė, bet iš kar-
to pridūrė, kad pirktų karstą“, – 
juokiasi pašnekovė. 

Irmos tėvai dėjo milžiniš-
kas pastangas, kad dukrytė gy-
ventų ir galėtų bent minimaliai 
judėti, beldėsi į visų įmanomų 
medicinos įstaigų duris, vežio-
jo pas įvairių šalių daktarus. Ir-
mai buvo atliktos 8 sudėtingos 
kojų operacijos Maskvoje, Rygo-
je, net Amerikoje.

Dabar Irma laukia klubų ir 
kelių sąnarių operacijos. Eilė 
buvo priėjusi, bet apsižiūrėta, 
kad ne tokio dydžio sąnariams. 
Jei dėtų normalaus dydžio są-
narius, jie išlįstų per blauzdą. 
Mažaūgei pacientei reikia spe-
cialaus dydžio protezų, tad teks 
iš naujo laukti eilėje. Kasdien 
skausmus kenčianti Irma tiki, 
kad sulauks dienos, kai vėl ga-
lės gyventi be skausmo.

„Esu įpratusi nuolat kaž-
ką veikti, kad negalvočiau apie 
skausmą. Kai kažkas sunku, mo-
bilizuojiesi ir padarai daugiau 
nei gali, daugiau nei tie, kurie 

turi pasirinkimą ir nededa pa-
stangų“, – pasakoja Irma.

I. Zabulionytė gali vaikščioti 
tik su ramentais, ilgesniems ats-
tumams įveikti naudojasi neįga-
liojo vežimėliu. Mergina jau 16 
metų vairuoja neįgaliajam pri-
taikytą automobilį.

Šiuo metu jai sąnarių skaus-
mą tenka kentėti kasdien. Skau-
da ne tik judant, bet sėdint ir gu-
lint, tačiau merginos veide kan-
čios nematyti, dažniau jame švy-
ti šypsena.

„Stiprybė iš šeimos. Tėvelių 
buvom išmokyti gyventi ne tik 
dėl savęs“, – sako su dviem bro-
liais augusi mergina.

Savo sveikatos problemų 
I. Zabulionytė nesureikšmina, 
sako seniai susitaikiusi su rea-
lybe, išmoko negalvoti, ko nepa-
jėgs padaryti, o visad mąsto, ką 
gali įgyvendinti, kaip prie gyve-
nimo prisitaikyti.

Retas turi tiek optimizmo, 
užsispyrimo ir ryžto įgyvendin-
ti svajones, kiek Irma. 

Irma yra baigusi Kauno tech-
nologijos universitetą, turi vady-
bos magistro diplomą, 8 metus 
ji dirbo grafikos dizainere. Kai 
pasišovė prabilti itališkai, metė 
darbą ir išskrido į Italijos pietus 
padirbėti savanore.

Kelionės yra viena iš di-
džiausių panevėžietės aistrų, 
ji lankėsi beveik visose Euro-
pos šalyse.

„Turiu daugybę svajonių, no-
rėčiau paskraidyti oro balionu, 
aplankyti Japoniją, šokti su pa-
rašiutu“, – užmojus vardija Irma.

Noras gyventi įveikė liūdnas 
medikų prognozes 

Gailutė Kudirkienė tinklalapyje www.panskliautas.lt rašo apie 
merginą, kuri nuo liūdesio gelbstisi veiklumu.  

Konfliktas kavinėje, 
paskatinęs labai 

naudingą diskusijąSocialiniai tinklai, laikraščiai, 
televizija – visur aptarinė-

jamas konfliktas Nižnyj Novgo-
rodo kavinėje. Pikčiurnos, aiš-
ku, netyli: va, jei kavinės „Fla-
mingas“ administratorius bū-
tų įskaudinęs paprastą neįgalią 
mergaitę, ne įžymybės seserį, 
tai niekam nerūpėtų jai padary-
ta skriauda. Supermodelis Nata-
lija Vodianova atkerta: „Mes tu-
rime išmokti gyventi šalia tokių 
žmonių!“ Natalija siekia apginti 
ne tik sesutę Oksaną – visus sil-
pnus, pažeidžiamus. Apie super-
modelio labdaringą veiklą, neį-
galiems vaikams skirtas stovyk- 
las ir mokyklėles „Bičiulystėje“ 
kartą jau rašėme.

N. Vodianovos sesuo, jos mamai 
būtų grėsusi bauda už smulkų 
chuliganizmą. Policininkai, iš-
girdę Vodianovos pavardę, ėmė 
labiau domėtis kavinės darbuo-
tojų veiksmais.

Du pasauliai, kuriuos 
sutaikyti galėjo Boriso 

Jelcino anūkas
Rusijoje tik keli gerai žinomi 

žmonės rado tinkamų žodžių ir 
viešai papasakojo apie įvairią 
negalią turinčius savo vaikus, ki-
tus artimuosius. Daugelis – sle-
pia, lyg kokią nuodėmę.

Tokie kaip Oksana – tai balas-
tas, trukdantis gaudyti sėkmės 
paukštę. Sėkmės kultas Rusijo-
je labai stiprus. Visuomenė ska-
tinama žavėtis tik stipriais, svei-
kais. Trukdančius siekti karje-
ros galima stuktelti alkūnėmis, 
o jei pasipainioja silpnesnis, nė 
tiek nereikia – vos stumtelėk, tai 
taip paprasta.

Gal viskas būtų kitaip, jei pir-
masis Rusijos prezidentas Bori-
sas Jelcinas būtų drįsęs viešai 
pasirodyti su anūku Glebu, ber-
niuku su Dauno sindromu. Pa-
rodytų, kaip myli, nesigėdi. De-
ja... Net ir šiandien Rusijoje ma-
žai kas žino, kad Glebas užau-
go tvirtas, tapo žymiu plaukiku, 
tarptautinių varžybų nugalėtoju.

pasiekimus ir taip pratinęsi prie 
minties, kad šalia gyvena ir ki-
tokie, kitaip atrodantys, kitaip 
mąstantys, bet irgi – žmonės.

Užsienyje gyvenanti Natalija 
nepraleis progos ir pasinaudos 
kavinėje įvykusiu konfliktu ge-
riems darbams. Neseniai žino-
ma moteris pradėjo naują pro-
jektą „Netylėk!“. Paradoksalu, ta-
čiau labai pasisekė, kad kavinės 
administratoriaus chamiškumo 
auka tapo Natalijos sesuo. Su-
permodelio, 4 vaikų mamos, So-
čio olimpiados veido nepastum-
dysi... Ji tikrai bent jau papasa-
kos apie įvykusį konfliktą visuo-
se naujo projekto renginiuose ir 
sieks, kad silpniausi visuomenės 
nariai ir jų giminaičiai Rusijoje 
pasijustų bent kiek stipresni ir 
nebetylėtų. 

Prašys kavinės 
darbuotojus bausti... 

savanoryste neįgaliųjų 
stovykloje

„Mes turime išmokti gyven-
ti šalia tokių žmonių!“ – nese-
niai sakė Natalija žurnalistams. 
Svarbu netylėti, kuo garsiau ginti 
neįgaliųjų teises, rasti jiems vie-
tą visuomenėje.

Ką daryti, jei traukinyje ar 
restorane sutinki žmogų su rai-
dos sutrikimais, kuris neadek- 
vačiai elgiasi, šūkaloja, skery-
čiojasi? – paklausė žurnalistas 
Natalijos.

„Reikia rasti jėgų tai ištver-
ti, – atsakė supermodelis. – Gal 
pagalvokite: man beliko porą 
stotelių nuvažiuoti, o juk greta 
neįgaliojo yra žmogus, kuris vi-
są gyvenimą – šalia. Ir jam tikrai 
dažnai būna nelengva. Savo ko-
rektišku elgesiu mes padėsime 
ir tam žmogui.“

Dabar atliekamas konflikto 
tyrimas. Kavinės darbuotojams 
gali būti skirtos netgi laisvės at-
ėmimo bausmės. Procesas tapo 
parodomuoju. N. Vodianova su 
tuo nesutinka. Ji siūlo „Flamin-
go“ administratorių, apsauginin-
kus pasiųsti savanoriauti į vieną 
iš neįgaliesiems skirtų stovyklų 
ir tiki, kad bendravimas su kito-
kiais vaikais juos pakeistų.

Pagal užsienio spaudą parengė

Brigita BALiKieNė

Kas iš tikrųjų atsitiko?
Oksana (27 metų atrodo kaip 

paauglė, jai diagnozuotas autiz-
mas ir cerebrinis paralyžius) su 
aukle vaikščiojo po miestą. Be-
vaikščiodamos jos kartais užsu-
ka į kavinę. Ir tąkart Oksana ver-
žėsi į ją, o auklė žinojo, kad ne-
galima priešgyniauti, nes prasi-
dės isterija. Ji prie baro nupirko 
šokoladuką. Oksana susidomėjo 
baru, užsimanė pasižiūrėti, ko 
esama už jo. Administratorius 
neleido jai ten žvalgytis. Mer-
gina pritūpė ir užsidengė galvą 
rankomis. Ji visuomet taip daro, 
kai pajunta žmonių pyktį.

Iš nieko įsiplieskė skanda-
las: administratorius ragino iš-
eiti – esą jos gąsdinančios klien- 
tus („pirmiausia išgydykite, pas-
kui vedžiokite po kavines!“). Na, 
o auklė telefonu iškvietė žodžių 
kišenėje neieškančią Oksanos 
mamą. Kavinės atstovams pa-
dėti atskubėjo keli apsauginin-
kai ir net ginkluoti policininkai.

Jei netrukus nebūtų išsiaiš-
kinta, kad neįgalioji yra visame 
pasaulyje žinomos gražuolės 

Oksana Vodianova su seserimi Na-
talija.

N. Vodianova niekada neslė-
pė savo sesers, su kuria praleido 
visą vaikystę, jos netgi miegojo 
vienoje lovoje ankštame bute. 
Tapusi žymia ir turtinga, Natali-
ja daug laiko skyrė ir skiria ne-
įgaliųjų reikalams. Na, o B. Jel-
cino artimieji nesugebėjo paro-
dyti, koks puikus yra Glebas, ne-
papasakojo, kokie jo poreikiai, 
kaip jis taikosi gyventi sveikųjų 
visuomenėje. Vien iš smalsumo 
žmonės būtų sekę jo gyvenimą, 

Glebas Jelcinas.

Dvi seserys iš Prancūzijos įėjo 
į medicinos istoriją dėl unika-
lios inksto persodinimo opera-
cijos – inkstas iš sesers seseriai 
buvo persodintas pasitelkus ro-
botą ir be pjūvio pilve, o per mo-
terų vaginas.

44 m. Valerija Perez atidavė 
vieną savo inkstą 43 m. seseriai 
Beatričei. Operacija vyko Tulū-
zos universitetinėje ligoninėje. 

Tai pirmoji tokio pobūdžio 
operacija pasaulyje. Ją atliko 
robotai, vadovaujant chirurgui 
Frederikui Salustro. Pasak F. Sa-
lustro, po operacijos abi seserys 

Inkstą persodino 
robotas

jaučiasi gerai. Donorė Valerija į 
namus grįžo jau kitą dieną po 
operacijos, o jos sesuo ligoninė-
je liko dar tris dienas.

Tiesa, inkstų transplantaci-
ja per vaginą nėra visiškai nau-
jas dalykas. Tokia operacija sėk- 
mingai buvo atlikta 2009 m. va-
sarį Baltimorėje. Sveikos dono-
rės inkstas buvo išimtas per ne-
didelį pjūvį jos vaginos galinė-
je sienelėje. Šis metodas prana-
šesnis tuo, kad pacientams lei-
džia išvengti 12-15 cm pjūvio 
pilve. Pasak chirurgų, inksto iš-
ėmimas per „natūralią angą“ ge-

rokai paspartina gijimą.
Robotai inkstų persodinime 

taip pat jau naudojami kurį lai-
ką. Per pastaruosius porą me-
tų pasaulyje, daugiausiai Indi-
joje, JAV ir Prancūzijoje, robo-
tais buvo atlikta apie 100 inks-
tų operacijų.

F. Salustro buvo pirmasis, 
pabandęs suderinti šiuos du 
metodus – aukštąsias technolo-
gijas su persodinimu per vaginą. 
Šį pasiekimą medikai vadina di-
deliu žingsniu į priekį.

„Bičiulystės“ ir  
www.technologijos.lt inf. 
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Prie kūrybos
šaltinio

Žemė. Kas ji 
kiekvienam iš mūsų?
(Pabaiga – pradžia Nr. 29)

Aldonos Milieškienės nuotr.

Šventoji žemė
Širdyje: beržynai,
Upės, ežerai,
Paukščių sutartinė –
Tėviškės kerai.

Čia, senolių žemėj,
Žydi mano kraštas.
Liepos dangų remia,
Juosia pievų raštas

Ežerą Širvėnos
Ir vaikystę žalią.
Seno miesto sienos
Lydi mus į kelią,

Primena išeinant,
Kad mylėt privalom
Kaip motulės dainą
Biržų gražią šalį,

Nes čionai užgimę,
Klystkelius praėję,
Gainioti likimo,
Daug ko nesuspėję,

Motulė Žemė 
Kartu mes skriejam aplink Saulę,
Motule Žeme, tu didi.
Mes tai vadiname pasauliu.
Ir spiečiu glaudžiamės Tavam glėby.

Tu trauki mus į savo sielą,
Tai gravitacijos stipri galia.
Mes nepabėgsim nuo Tavęs, nes miela
Kartu pabūti kosmoso delne.

Pedantiškai sukiesi aplink savo ašį,
Mums dovanoji Tu aušras, žaras.
Nors to daryti mes neprašom,
O tokio grožio niekur nieks neras.

Tave mėnulis lydi pasipūtęs.
Dažnai pamerkia Tau „pilna“ akim.
Jis kartais būna nesiskutęs
Ir bijo prisiglaust šalta širdim.

O Tu kenti, dairais ir tyli,
Ar tai rytais, ar vakarais.
Bet mes, padaužos, Tave mylim,
Nes mus „gimdai“ ir užmigdai.

Mini epilogas
Mes Žemei tapsim amžinom vertybėm,
Pavirsim dulkėm, dūmais, pelenais...
Tvėrėjo kosmoso tvirtos galybės
Valdovai amžių amžiais nepakeis.

viktoras JAKoNiS

Atprunkščia mediniai žirgeliai
Su rūtom žaliom pakely.
Tulpių raštais prabyla
Lietuviško gyvenimo godos.
Tik ko tie gaideliai negieda?
Tik kodėl nebeaidi
Linksma šienpjovėlio daina?
Ten, už marių plačiųjų
Braukia prakaitą sūrų
Naujoji vergų karta...
Tik ar ilgėsis savo Itakės
Klajūno širdis?
Ar besugrįš mūsų odisėjai
Apžavėti nimfos Kaliopsės kerų?

Janina LeBSKieNė

Tėviške
Kur bėga sraunios upės,
Vingiuoj pilki keliai,
O mano Tėviškėle,
Viską meni, matai?

Sustojęs padūmosiu
Toj kryžkelėj plačioj.
Gal laikas pailsėti
Senoj pilkoj pirkioj.

Kažkas vis tyliai kužda
Turėti dar vilčių,
Kad mintimis pasieksiu
Daug vieškelių plačių.

Bet jėgos jau ribotos
Kapot aštriu kardu,
O mintys kai aplanko,
Aš tėviškę menu.

Jonas GiRdzijAuSKAS

Jonas Girdzijauskas (kairėje) ir Viktoras Jakonis.

Tau, mano žeme!
Kokia graži tu, mano žeme, 
Su šerkšno vualiu,
Kai šaltis glosto tavo veidą
Ir piešia gėles ant langų!

Kokia miela tu, mano žeme,
Kai bunda gyvastis tava,
O saulė šypsosi lyg nuotaka,
Stiprybės tau suteikdama!

Kokia žavi tu, mano žeme,
Kai skęsti spalvų gausume!
Balsų paletėj išsiliejus,
Nebetelpi jau savyje.

Nerasiu didesnių turtų,
Kuriuos tu saugai savyje,
Pavargus gera prisiglausti
Ir likti tavo glėbyje.

danutė MAKeLieNė

Tėviškėn sugrįžtam...
Kiekvienam taip lemta – 
Antkapiais ir kryžiais
Grįžt į žemę šventą.

Algirdas ButKevičiuS

Žinomų atlikėjų koncertai 
Monciškėse įsikūrusiame 

Landšafto terapijos ir rekrea-
cijos centre (LTRC) besiilsin-
tiems ar į stovyklas atvyku-
siems neįgaliesiems – seniai 
nebe naujiena. Čia yra gro-
ję Donato Katkaus vadovau-
jamo Šv. Kristoforo orkestro 
muzikantai, dainavęs Liudas 
Mikalauskas, Egidijus Baviki-
nas, Evelina Sašenko, Džorda-
na Butkutė, Merūnas, Mino, 
Ieva Narkutė ir daugelis kitų. 

Šią vasarą Monciškėse 
apsilankiusius neįgaliuosius 
nudžiugino galimybė pasi-
mėgauti užsienyje populia-
rių džiazo grupių muzika. 
Birželį koncertą čia surengė 
klasikinio džiazo atstovai iš 
Niujorko – Ari Rolando džia-
zo kvartetas (Ari Roland Jazz 
Quartet), o sezono uždary-
mo šventėje svečiavosi jauni 
šiuolaikinės muzikos atlikė-
jai iš Danijos – grupė „Chil-
dren of emotion“, subtiliai 
perpinanti klasikinio džiazo 
ritmus su šiuolaikine elektro-
nine, lounge stiliaus muzika.

Įdomu tai, kad abiejose 
grupėse yra glaudžių sąsa-
jų su Lietuva turinčių žmo-
nių: Ari Rolando prosenelis, 
kilęs iš Vilniaus krašto, visą 
gyvenimą nostalgiškai ilgė-
josi gimtinės, o danų grupės 
vokalistė – 5-erius metus šio-
je šalyje muzikos besimokiu-
si lietuvaitė Kristina Daba-
šinskaitė. Abiejų džiazo gru-
pių koncertai neįgaliesiems, 
čia apsilankiusiems Monciš-
kių bendruomenės nariams 
suteikė daug gerų emocijų ir 
sužadino norą dažniau pasi-
mėgauti tokia muzika. Beje, 
LTRC vykstančių koncertų 
žiūrovais galėjo tapti ne tik 
tuo metu Monciškėse apsisto-
ję neįgalieji. Nuo šios vasaros 
rengiama tiesioginė garsių at-
likėjų pasirodymų transliaci-
ja internetu, į LTRC puslapį 
įkeliami šių transliacijų įrašai. 

Idėja į LTRC pasikviesti 
džiazo muzikantus kilo Lie-
tuvos paraplegikų asociaci-
jos nariui, dideliam šios mu-
zikos gerbėjui Audriui Kalvė-
nui. Jis – ne vienintelis rate-
liais judantis džiazo „fanas“, 
kuriam sunku pasiklausyti 
festivaliuose grojančių pa-
saulinio garso muzikantų. 
Didžiausia kliūtis – neįga-
liesiems nepritaikyta aplin-
ka. Ratelinukai paprastai lie-
ka už kitų žiūrovų nugarų. 
A. Kalvėno aktyvumo dėka 
šiemetiniame Pilies džiazo 
festivalyje buvo įrengta spe-
ciali pakyla su nuolydžiu ra-
teliais judantiems šios muzi-
kos gerbėjams. Taip festivalio 
organizatorė Inga Grubliaus-
kienė ir uostamiesčio meras 
Vytautas Grubliauskas atsakė 
į Audriaus prašymą sudaryti 
galimybes neįgaliesiems kar-
tu su visais pasiklausyti gar-
sių džiazo muzikantų.

Su festivalio organizatore 
I. Grubliauskiene A. Kalvėnas 
susitarė ir dar dėl vieno da-
lyko – į Klaipėdą atvykstan-
tiems džiazo muzikantams 
pasiūlyti trumpam užsukti į 
Monciškes ir pagroti neįga-
liesiems. Ari Rolando kvar-
teto koncertas tapo pirmąja 
realia šios idėjos išraiška. Ją 
įgyvendinti padėjo JAV am-
basada Lietuvoje. Prie grupės 
„Children of emotion“ pasiro-
dymo prisidėjo ne tik Pilies 
džiazo festivalio rengėja, bet 
ir šiaulietis muzikantas Re-
migijus Ruokis. Pasak A. Kal-
vėno, koncertas nebūtų įvy-
kęs ir be Lietuvos paraplegi-
kų asociacijos partnerės UAB 
„Teida“ bei jos vadovės Editos 
Želvienės paramos. 

Monciškėse rengiami 
džiazo koncertai paįvairina 
neįgaliųjų gyvenimą, ugdo 
jų muzikinį skonį. A. Kalvė-
nas žada, kad tokios atgaivos 
sielai netrūks ir kitais metais.

Aldona deLtuvAitė

Monciškėse –  
džiazo banga

Monciškėse skambėjo danų džiazo grupės „Children of emotion“ 
atliekami kūriniai.

8 psl.2015 m. rugsėjo 3–9 d., Nr. 34 (1273), „Bičiulystė“


