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Džiaugsmo, spalvų ir šypsenų šventė

Nuotaikinga šventė „Tau, 
Vilniau!“ jau 11-tą kartą į 
sostinę sukvietė visos ša-
lies neįgalius kūrėjus: dai-
liųjų amatų meistrus, dai-
nos, šokio mėgėjus, vai-
dybai neabejingus žmo-
nes. Į „Sostinės dienų“ bai-
giamuoju akcentu tapu-
sį renginį suvažiavo per  
pusantro tūkstančio ne-
įgaliųjų. Gražia rudens 
pradžią ženklinančia tra-
dicija tapusią šventę kas-
met organizuoja Lietu-
vos specialiosios kūrybos 
draugija „Guboja“. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Bendrystės ir tolerancijos 
renginys 

Į Katedros aikštę užsukusius 
vilniečius, sostinės svečius iš tolo 
pasitiko skambios dainos, tran-
kūs kapelų maršai. Į 6 sektorius 
pasiskirstę meno saviveiklos ko-
lektyvai – per tris dešimtis dainą, 
šokį, liaudies tradicijas puoselė-
jančių ansamblių dalyvavo prog- 
ramoje „Sveiki gyvi, sveteliai“. 
14 pačių brandžiausių kolekty-
vų koncertavo didžiojoje šventės 
scenoje. Tarp jų – ir Utenos rajo-
no neįgaliųjų draugijos kapela 
„Vyturiai“ bei Marijampolės sa-
vivaldybės neįgaliųjų draugijos 
folkloro ansamblis „Gija“. Šven-
tine nuotaika visus užkrėtė ren-
ginį pradėjęs „Spalvų muzikos“ 
orkestras.

Iš visos Lietuvos susirinku-
sius neįgaliuosius pasveikinusi 

socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Algimanta Pabedinskienė 
džiaugėsi jai skirta malonia mi-
sija – globoti džiaugsmo, spalvų, 
šypsenų kupiną šventę. Pasak 
jos, „Tau, Vilniau!“ – tai graži ben-
drystės šventė ir puiki galimybė 
susipažinti su neįgaliųjų kūryba, 
darbais bei mokytis tolerancijos 
ir sąmoningumo. 

Katedros aikštėje įsikūręs pa-
lapinių miestelis pirmąjį rugsėjo 
sekmadienį tapo didžiule rank-
darbių muge. Savo dirbinius į ją 
suvežė per 130 nevyriausybinių 
organizacijų nariai. Čia išties bu-
vo kur akis paganyti, neeiliniais 
neįgaliųjų talentais pasidžiaugti.

Kruopštumas – originalių 
dirbinių pagrindas

Grožiui neabejingi šventės 
dalyviai ilgėliau stabtelėdavo 

prie Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos narės Lenos Brasienės 
rankdarbių. Ypač didelio kruopš-
tumo bei susitelkimo reikalau-
jančia iš Prancūzijos atkeliavusia 
frivolite technika kuriamos ser-
vetėlės, apykaklaitės, kepurai-
tės – mėgstamiausia šios moters 
veikla. Rankdarbiams neabejin-
ga Lena moka ir megzti, ir vąše-
liu nerti, ir siuvinėti, bet jau kuris 
laikas vis labiau panirsta į naujų 
technikų paieškas. Ko gero, neat-
sitiktinai smulkius, daug kruopš-
tumo reikalaujančius darbelius 
itin mėgstanti L. Brasienė susi-
domėjo frivolite technika. Tokius 
ažūrinius nėrinius galima išgauti 
su specialiomis šaudyklėmis, bet 
galima ir su adata juos išnarstyti.  
Radusi tokio nėrimo aprašymą 

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija (LND) pakvietė nega-
lią turinčius jaunuolius į 
savarankiškumo didini-
mo stovyklą „Arčiau gam-
tos“. 11 sunkią judėjimo 
negalią turinčiųjų 4 die-
nas Šventosios mokymų ir 
reabilitacijos centre ben-
dravo, pramogavo, leido 
laiką gamtoje.

Aplinka visiems

Įvairios veiklos 
Aktyvus poilsis prie jūros, žy-

giai su šiaurietiškomis lazdomis, 
rimti pokalbiai apie negalią tu-
rinčiųjų bėdas ir džiaugsmus – 
visa tai sutilpo į keturias dienas, 
po kurių visi be išimties stovyk- 

los dalyviai sakė, jog norėtų dar 
sugrįžti ir pratęsti laiką, praleis-
tą su bičiuliais Šventojoje. 

Stovyklos dalyviai Klaipė-

doje laivu „Venus“ plaukiojo po 
uosto teritoriją, aplankė nese-
niai atnaujintą ir judėjimo ne-
galią turintiesiems pritaikytą 

Gintaro muziejų, pasivaikščio-
jo po gražiai tvarkomą Palangos 
parką. Kasdien jie aktyviai leido 
laiką gamtoje – su vežimėliais 

aplankė Monciškes, apvažiavo 
gražiausius Šventosios kampe-
lius. Ir, žinoma, kiekvieną vaka-
rą bendravo, kalbėjosi apie pa-
čius įvairiausius dalykus, žaidė 
bočią ir pan. 

Stovyklautojai išbandė ir 
„Puntuko“ gaminamą vedantįjį 
ratą. Stovyklai vadovavęs klai-
pėdietis Adolfas Ruškys prisipa-
žįsta iš pradžių šio prie neįgalio-
jo vežimėlio tvirtinamo priedo 
galimybes vertinęs gana skep-
tiškai. Tačiau kai pabandė su juo 
važiuoti per žolę, nelygų grindi-
nį, įveikti nedidelį bortelį, paju-
to privalumus: aktyviam žmogui 
papildomas ratas išties palengvi-
na judėjimo galimybes. Pavažinė-
jęs su šiuo ratu pajūryje, juo su-
sižavėjo ir vilnietis Gintas Grybė. 

Daugelis stovyklos dalyvių, 
jau ne kartą buvę panašiuose 
renginiuose, akcentavo, kad di-
džiausias šio susibūrimo pri-
valumas – jo neformalumas,  

(nukelta į 5 psl.)

Lena Brasienė labiausiai mėgsta didžiulio kruopštumo reikalaujančius 
rankdarbius.

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro atstovai šventės metu kūrė 
spalvingą mandalą. 

Subtilūs Vaidilutės Juškienės pa-
puošalai.

Savo paveikslus jonaviškiai išmoko 
įrėminti patys.

Važinėdami po gamtą stovyklos dalyviai patyrė daug džiugių akimirkų. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Prancūzų lingvistas Pjeras Buastas daugiau kaip 
prieš 200 metų rašė: „Nepripažinti medikų gali 

ir išsilavinę žmonės, bet neigti mediciną gali tik tam-
suoliai.“

Prieš mūsų erą ir vėliau buvo gausybė neišmanė-
lių ir visai mažai gerai parengtų daktarų bei gydyklų. 
Chirurgais, dantistais, akušeriais apsimesdavo įvai-
raus plauko barzdaskučiai, kirpėjai, pirtininkai, mė-
sininkai, net budeliai, žodžiu, visi, turėję miklias ir 
stiprias rankas, nebijoję kraujo, bet visiškai nepažinę 
žmogaus kūno sandaros. Už savo paslaugas jie reika-
laudavo nemažo atlygio, tad eilinis viduramžių pilietis 
buvo priverstas eiti pas visažinį daktarą. Ir išgirsda-
vo pačių įvairiausių, šiandieniniu požiūriu, kvailysčių! 
Suskaudus dantims, girdi, galima užkrimsti kirmėlėtų 
obuolių arba burną skalauti vėžlio krauju. Anot vieno 
italų mokslininko, dantų skausmą puikiausiai įveikia 
mėnesienos šviesa, tad tereikia keletą valandų pasė-
dėti išsižiojus priešais pilnatį.

Gana populiarus buvo net žinomiausio antikos gy-
dytojo Hipokrato receptas – naudoti pastą, pagamintą 
iš kiškio galvos pelenų, sumaišytų su marmuro milte-
liais. Taip pat trinti dantis prakaituota avių vilna, iš-
tepta medumi. Savo trigrašį į mediciną kišo ir garsusis 
filosofas Avicena. Jis siūlė kirminus iš dantų išvaryti 
nepakeliamos smarvės dūmais. Juos padaryti reikia iš 
svogūnų, juodųjų drignių ir ožio taukų. 

Populiariausi viduramžių gydymo būdai buvo kliz-
ma, vimdomieji, kraujo nuleidimas, žaizdų pridegini-
mas įkaitinta geležimi ar verdančiu aliejumi. Jei reikė-
davo amputuoti galūnę, narkozę nuo skausmo atsto-
davo medinis kūjelis – juo pacientui gerokai voždavo 
per galvą, šis prarasdavo sąmonę, kartais... amžinai.

Galima juoktis iš to meto žmonių naivumo ir prie-
tarų. Tačiau nesunku suprasti, kad taip nutikdavo dėl 
žemo medicinos lygio, net pas silpnai parengtus gydy-
tojus ne visiems pasisekdavo patekti. Tad ir klestėjo 
primityvūs, kvaiši įtaigos bei savigydos būdai.

Ir šiomis dienomis plinta žinios apie „stebuklin-
gus“ vaistus ir antgamtiškų galių turinčius „dakta-
rus“. O iš tikrųjų šundaktarius, t.y. sukčius ir apgavi-
kus, mokančius apsimesti dideliais gydymo žinovais. 
Tokių šarlatanų troškimas vienintelis – ieškoti lengva-
tikių, kurie atsibudę po naivios įtaigos, nebetenka nei 
turto, nei sveikatos.

Pažinojau jauną moterį R. iš Druskininkų. Užpuolė 
ją klastinga liga – krūties vėžys. Po pirminio gydymo 
artimieji net aiktelėjo sužinoję, jog R. atsisakė medikų 
pagalbos ir pasidavė Lietuvoje žinomos ekstrasensės 
gruzinės, gyvenusios Panevėžyje, globon. Ligonė pra-
dėjo ją lankyti, vežė pinigus, brangius rūkytus mėsos 
gaminius ir kt. Šarlatanės gydalas buvo vienas – liep-
ta skaityti... Bibliją ir taip surasti ramybę. Rezultatas 
aiškus – jaunos moters letalinė baigtis. Vėliau pasiro-
dė, jog sukčiuvienės aukų buvo daugiau.

Sako, kad tokių apsišaukėlių Rusijoje yra apie 100 
tūkst. Uždarbiauti jie pasklinda po įvairias šalis. Paten-
ka ir į „artimąjį užsienį“ – Lietuvą. Ką gali žinoti, gal jų 
būta ir vienoje Alytaus rajono sodyboje, kur į pirami-
dę panašioje palapinėje su stogu įrengti pragaro var-
tai su ožio galva, kur sustatyti mirties kryžiai, kita su 
šėtonu susijusi atributika. Apsilanko čia ir pėsti, ir va-
žiuoti. Vieni iš smalsumo, kiti nori sužinoti apie savo 
gyvenimo laimę...

Okultizmas, šamanizmas, spiritizmas – tai dogmos 
apie paslaptingas antgamtines jėgas, atseit gebėjimas 
bendrauti su dvasiomis ir joms padedant veikti žmo-
gų. O iš tikrųjų visi minėti ir neminėti „izmai“ jaukia 
žmonių protą, pažeidžia ir kūną, ir psichiką, Deja, nie-
kas neskaičiavo, kiek tariamų įtaigos nelaimėlių nuke-
liavo į aną pasaulį, kiek atsirado naujų bedalių su psi-
chine ir fizine negalia.

Pasak J. V. Gėtės, nelaimingas žmogus, kuris ne-
daro to, ką gali, o imasi to, ko neišmano. Tas pats Hi-
pokratas viename savo suformuluotų gydytojo elgse-
nos principų reikalavo: „Nepakenk!“ Ką jau bekalbėti 
apie šundaktarius.

Šarlatanų vilionės

Apie tai,
kas

jaudina
Biržai: Įspūdinga kelionė į pajūrį

 Biržų rajono neįgalių-
jų draugijos narė Vitalija 
Kairienė „Bičiulystei“ at-
siųstame laiškelyje papa-
sakojo apie įdomią išvyką. 

Poilsiavome Švento-
joje, Palangoje, Jūrmalo-
je, dalyvavome neįgaliųjų 
šventėje Rokiškyje, bet di-
džiausią įspūdį paliko ke-
lionė į pajūrį. Neįgaliųjų 
draugijos nariai išsirengė 
į vakarinį Lietuvos kraštą. 
Besišypsantys iškeliavo-
me patogiu autobusu ke-
lionėn. Su dainomis ir vai-
šėmis mus sutiko Šilutės 
rajono neįgaliųjų draugijos 
nariai ir pirmininkė Lai-
ma Dulkytė. Atrodė, kad 
tai nuoširdus gerai pažįs-
tamų draugų susitikimas, 
nors pas bičiulius Šilutėje 

apsilankėme pirmą kartą. 
Šilutės krašte pamatė-

me ir išgirdome daug įdo-
maus. Aplankėme Kintų 
Vydūno kultūros centrą. 
Pamatėme įdomias Kurš-
marių vėtrunges, senųjų 
Kuršių marių laivų puoš-
menas. 

Ventės ragas. Klausytu-
me ir klausytume ornitolo-
go Vytauto Jusio pasakoji-
mų apie paukščius, jų žie-
davimą. Tai tarytum graži 
pasaka apie praskrendan-
čius paukščius ir susitiki-
mus su jais jau tinkluose, 
iš kurių su lietuviškais žie-
dais paleidžiami į paukščių 
rudens kelionę.  

Ta vakarą Kuršių ma-
rios buvo neramios, ban-
gos šoko aukštyn ir vijo 

Akmenė: Aplankytos žinomos vietos 
Anykščiuose Akmenės rajono neįga-

liųjų draugijos pirmininkė 
Zofija Švažienė „Bičiulys-
tės“ skaitytojams papasa-
kojo apie įdomią išvyką. 

53 Akmenės rajono ne-
įgaliųjų draugijos nariai 
buvo išvykę į Anykščius. 
Po keleto valandų kelionės 
Anykščiuose prie turizmo 
informacijos centro mūsų 
jau laukė gidė. 

Pirmiausiai aplankėme 
Antano Baranausko ir An-
tano Žukausko-Vienuolio 
memorialinio muziejaus 
parodų salę, kur grožėjo-
mės anykštėno tautodaili-
ninko S. Petroškos akmens 
tapybos darbų paroda. 
Unikalia, tik šiam meni-
ninkui būdinga tapybos 
akmens dulkėmis technika 
anykštėnas įamžino gim-
tinės peizažus, Lietuvos 
valstybės simbolius. 

Pakilę kelis metrus į 
kalnelį, mes jau buvome 
rašytojo Antano Vienuo-
lio-Žukausko memoria-
liniame name-muzieju-
je. Sodelyje apžiūrėjome 

A. Vienuolio kapą. Čia pat 
aplankėme poeto ir vys-
kupo A. Baranausko klė-
telę, kurioje buvo rašo-
mas garsusis „Anykščių 
šilelis“. Dabar čia saugomi 
ir eksponuojami autentiš-
ki A. Baranausko ir jo šei-
mos baldai, buities daiktai, 
knygos. Nusileidę nuo kal-
nelio užsukome į Anykščių 
Šv. Mato bažnyčią. Prieš 
šimtmetį iškilusi raudonų 
plytų dvibokštė bažnyčia 
yra aukščiausia Lietuvo-
je – 79 metrų aukščio. Ją 
puošia originalūs vitražai. 
Šventoriuje gausu meno 
paminklų. Bažnyčios de-
šiniajame bokšte 33 metrų 
aukštyje įrengta apžvalgos 
aikštelė. Vieni kelionės da-
lyviai lipo į bokštą grožė-
tis Anykščių apylinkių pa-
norama, kiti pasimeldę 
uždegė žvakutes prie al-
torių. Taip pat aplankėme 
Anykščių regioninio parko 
lankytojų centrą. Čia gidė 
papasakojo apie Anykščių 

kraštą ir jo paveldą, klau-
sėmės įgarsintų kūrinių 
ištraukų. 

Susėdę į  autobusą 
leidomės prie Puntuko 
akmens. Vėliau Anykščių 
šilelį, Šventosios upės vin-
gius ir lygumas apžiūrėjo-
me iš 36 metrų aukščio – 
pasivaikščiojome garsiuo-
ju lajų taku. 

Kelionę tęsėme Ange-
lų muziejuje. Iš jo pasuko-
me į Niūronyse esantį Ar-
klio muziejų. Čia pristato-
mi amatai, darbuojasi au-
dėja, keramikė, kalvis, ju-
velyras, medžio drožėjas. 

Muziejaus teritorijoje ga-
lima pajodinėti, pasivaži-
nėti vežimaičiu, pasisupti 
sūpuoklėmis. Grįžtant už-
sukome į rašytojo Jono Bi-
liūno sodybą-muziejų, ap-
lankėme J. Biliūno kapą – 
Laimės žiburį.

„Anykščių vyno“ gamyk- 
loje mūsų laukė degustaci-
ja. Ragavome 8 rūšių „Vo-
rutos“ vyno bei kitos ga-
myklos gaminamos pro-
dukcijos, susipažinome su 
gamybos procesu. Šio vy-
no yra ragavusi ir Angli-
jos karalienė, kai viešėjo 
Lietuvoje. 

viena kitą su baltų putų 
karūnomis. Matėme žalias 
užliejamas Rusnės pievas, 
aukštas nendres, naudo-
jamas stogams dengti ir 
nuo stipraus pajūrio vėjo 
apsaugančioms tvoroms 
tverti. 

Nuostabi buvo kelio-
nė Minijos upe į Kuršių 

marias, tada – mariomis į 
Nidą. Nidoje gidė įdomiai 
papasakojo apie žvejų na-
mus, jų spalvas, stintų žve-
jybą su muzika, savo pasa-
kojimus paįvairino legen-
domis .

Pajūrio vėjų nuglostyti, 
pilni įspūdžių, pailsėję grį-
žome į Biržus.

Kretinga: Draugija prisidėjo prie 
švarinimo akcijos „Bičiulystei“ laiškelį at-

siuntęs Kretingos rajono 
neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Antanas Juškė-
nas papasakojo apie neį-
galiųjų įsitraukimą į eko-
loginę akciją. 

Gausus būrys – apie 
30 – kretingiškių dalyva-
vo Akmenos švarinimo ak-
cijoje. Iš nusekusios upės 
dugno jie traukė senus dvi-
račius, padangas, automo-
bilių sėdynes, rinko šiukš-
les pakrantėse, ardė akme-
nų brastas.

Šios akcijos iniciato-
riai – Darbo partijos Kre-
tingos skyriaus nariai. Sky-
riaus pirmininko Vytauto 
Ročio iniciatyva dalyvau-
ti šioje akcijoje buvo pa-

kviesti ir Kretingos rajono 
neįgaliųjų draugijos nariai. 
Jie mielai priėmė šį kvieti-
mą. Bendras triūsas tvar-
kant Akmenos upę pra-
skaidrino kasdienybę, pa-
sijutom visaverčiais ben-
druomenės nariais – ir 
mes galime prisidėti prie 
švaresnės bei gražesnės 
aplinkos kūrimo. 

Dažnas pagalvotų: ką 
neįgalūs žmonės gali pada-
ryti? Bet mes galime tikrai 
daug. Svarbiausia – dirba-
me nuoširdžiai ir su dide-
liu užsispyrimu. Juk ir su 
viena, kad ir skaudančia, 
ranka galima pakelti šiukš-
lę. Ypač kai vieni kitiems 

padedam, atjaučiam. Eko-
loginės kultūros pokyčiai 
prasideda nuo mūsų pačių 
ir tam netrukdo net sveika-
tos problemos. 

Manome, kad Akmenos 
upės švarinimo akcija taps 
tradicija ir bendruomeniš-
kumo bei susitelkimo ir 
meilės gamtai pavyzdžiu.

Talkos dalyviams netrūko geros nuotaikos. 

Biržiečiai aplankė Šilutės neįgaliuosius.

Akmenės neįgalieji Anykščiuose.
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DĖMESIO!
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos admi-
nistracijos ir Vilniaus dokumentų registravimo bei te-
ritoriniai skyriai nuo š.m. rugsėjo 14 d. persikelia į 
naujas patalpas adresu Švitrigailos g. 11 E, Vilnius.

Džiaugsmo, spalvų ir šypsenų šventė
rankdarbių žurnale, moteris jo 
ir ėmėsi. Pirmieji darbeliai pa-
vyko ne iš karto, tačiau pamažu 
atsirado įgūdžiai, ir dabar Lenos 
rankdarbiai stebina visus juos 
išvydusiuosius. Jais L. Brasienė 
domisi jau 8-erius metus. 

Ne tik šioje mugėje tokie jos 
darbeliai buvo vieninteliai. Ir 
Ukmergėje vykstančioje rank-
darbių parodoje „Rudens sau-
lutė“ tokius kruopščius darbe-
lius mėgstančių kūrėjų moteris 
sako nesutinkanti. Mažai snai-
gei, gėlytei adata išnarstyti apie 
4 valandų prireikia, tad didesnis 
darbelis pareikalauja keliskart 
daugiau laiko, susikaupimo. Ir 
geros nuotaikos, mat prastai nu-
siteikus jų geriau nė nepradėti, 
nes rankdarbį teks nuolat ardyti.

Į sostinę L. Brasienė atvežė 
ir daugelio dar nematytų deko-
ratyvių burbulų – siūlų kamuo-
liukų su ant jų išsiuvinėtais or-
namentais. Tai japonų technika 
temaris atlikti rankdarbiai. 

niai virtuvės įrankiai, suvenyri-
nė aštriaspyglių ežiukų šeimy-
na. Tai 84-uosius metus šiemet 
pradėjusio Broniaus Sedlecko 
dirbiniai. Be darbo savo gyve-
nimo neįsivaizduojantis vyras 
atviras: „Jei nieko neveikčiau, o 
tik sėdėčiau rankas sudėjęs, to-
kio amžiaus nebūčiau sulaukęs.“ 
O užsiėmimų Broniui tikrai ne-
trūksta. Ne tik šaukštus, men-
teles iš juodalksnio, drebulės 
pliauskų drožia ar iš putplasčio 
ir dantų krapštukų ežius daro. 
Svečius vyras tik savo keptais 
pyragais, sausainiais vaišina. Ir 
į Upninkų kultūros centre vyks-
tančias dainininkų, šokėjų repe-
ticijas nukakti laiko atranda. Te-
levizorių namuose Bronius tik 
žinių paklausyti ar sporto var-
žybų pažiūrėti norėdamas įsi-
jungia. Filmai, reitingais besidi-
džiuojančios laidos, senolio nuo-
mone, toli nuo gyvenimo. Užuot 
tuščiai prie televizoriaus ekrano 
laiką leidęs, geriau naujos dai-
nos žodžius ar melodiją moko-
si. Su neįgaliais literatais susi-
pažinęs, ne iš vieno jų dovanų 
poezijos tomelį gavęs Bronius 
džiaugiasi savo repertuarą nau-
jais kūriniais vis papildantis. Ne 
vienam vilnietės Gražinos Dau-
ginienės eilėraščiui melodiją pri-
taikę kartu su Mykolu Kruču, jo 
kanklėms pritariant, romansais 
pavertė. Pagal vieną šios kūrė-
jos eilėraštį, tiesa, autorei leidus 
šiek tiek pertvarkęs, net Jonavai 
skirtą dainą sukūrė, per miesto 
šventę visus susirinkusiuosius 
ja pradžiugino. 

Paprastiems daiktams 
antrą gyvenimą dovanoja

Jonavos rajono neįgaliųjų pa-
lapinę puošė ir skoningi floristi-
niai paveikslai. Juos kurti išmokė 
antrus metus floristikos būreliui 
vadovaujanti Rita Petraškienė. 
Jonaviškių paveikslai iš kitų neį-
galiųjų sukurtų darbelių išsisky-
rė originalais rėmeliais. Geras 
įrėminimas – labai svarbus kiek- 
vieno paveikslo akcentas. De-
ja, dažnai ir labai brangus. Tad 
R. Petraškienė sugalvojo – tin-
kamus rėmelius jie susikurs pa-
tys. Ir susikūrė. Akį traukė ber-
žo tošimi, šiaudų grįžtelėmis įrė-
minti, lininiu audeklu apgaubti, 
dekoratyviniu popieriumi apkli-
juoti paveikslai. 

Nustebino ir jonaviškių su-
manymas antrą gyvenimą su-
teikti paprastiems, nebenau-
dojamiems daiktams. Buityje 
dažnai prireikia įvairių dėžučių 
smulkmenoms susidėti. Papras-
ta kavos dėžutė ne visada atrodo 
tinkama, bet jeigu vietoj buvu-
sios etiketės dekupažo technika 
ją papuošime nauja, dėžutės pa-
skirtį atitinkančia dekoracija, to-
kia miela smulkmena tikrai paį-
vairins namų interjerą. 

Genovaitė Adomavičienė su 
draugijos rankdarbių mėgėjomis 
pasidalijo Trečiojo amžiaus uni-
versitete išmokta dar viena gud- 
rybe. Turite tinkamos formos 
dėžutę ir dažnai pagalvojate, kad 
praverstų dar kelios tokios, bet 
pirkti nesinori, o gal pinigėlius 
taupote svarbesniam pirkiniui. 
„Labai paprasta pačioms tokią 
pasigaminti, – sako Genovaitė. – 

Tereikia ją apvynioti polietileno 
plėvele, paskui – norimos spal-
vos siūlais, tokį ruošinį aptepti 
praskiestu lipalu, palaukti, kol 
išdžius, tada atkirpti dangtelį, 
ištraukti senąją – ir dėžutė pa-
daryta. O dar papuošus – visai 
originalus ir nebrangus daikčiu-
kas išeina.“ 

Pastaruoju metu itin paplito 
iš reklaminių leidinukų, skraju-
čių daromos dėžutės, krepšiai, 
netgi... skrybėlės. Technika pa-
prasta, lengvai išmokstama. Ir 
tik nuo vaizduotės lakumo pri-
klauso, kaip gaminys atrodys. 
Nors ir neilgaamžis, bet savo 
paskirtį tikrai atliksiantis. To-
kių dailių krepšių „pripynė“ ne 
tik jonaviškiai, Šeduvos neįga-
lieji, bet ir Prūdiškių socialinės 
globos namų gyventojai, kiti mu-
gės dalyviai.

Beribė kūrybinė erdvė
Trejus metus Alytaus miesto 

neįgaliųjų draugijos užimtumo 
būreliui vadovaujanti Janina Jan-
kauskienė pasakojo, kad kasdien 
po 10–12 moterų (iš viso būre-
liui priklauso 35 draugijos na-
rės) daro įvairiausius rankdar-
bius. Kiekviena kuria tai, ką no-
ri ar sugeba. Štai Ona Saliutaitė 
gali tik lankstyti, todėl į šventę 
atvežė nemažai origami techni-
ka padarytų krepšelių.

Pasak J. Jankauskienės, bū-
relyje taip pat stengiamasi kū-
rybiškai panaudoti nebereika-
lingus daiktus, pavyzdžiui, po 
remonto likusį tapetų rulonėlį. 
Jie paprastai būna gražūs, orna-
mentuoti ir labai tinkami dova-
nų krepšeliams. Tereikia trupu-
čio fantazijos, juostelės ar virve-
lės rankenėlėms ir neteks leisti 
pinigų dovanoms įpakuoti.

Antram gyvenimui alytiš-
kiai sėkmingai prikelia ir nebe-
reikalingas savo ar bibliotekose 
nurašytas knygas – iš jų neįga-
lieji išmoko daryti patrauklius 
įvairioms progoms skirtus svei-
kinimus. 

Mugės lankytojus stebino ir 
Lazdijų rajono neįgaliųjų drau-
gijos rankdarbių būrelio vado-
vės Almos Rėkuvienės virtuvės 
interjero puošmenos. Jos sukur-
tos iš vienkartinių įrankių: plas-
tmasinių šaukštų, šakučių. Pasak 
moters, idėjų ieškantys žmonės 
visada atras ką nors naujo, ne-

bandyto. O jeigu dar pasitelks 
vaizduotę ir idėją papildys savo 
sumanymais – originalus kūri-
nėlis žavės savo naujumu. Pana-
šiai A. Rėkuvienei gimė ir suma-
nymas gipsiniu bintu dekoruo-
ti stiklinius indus ir netgi inde-
lius nuo jogurto. Nežinodamas 
nė neįtartum, kad tokį reljefinį 
paviršių galima išgauti papras-
tomis ir nebrangiomis priemo-
nėmis. Originaliai moteris pa-
naudojo ir statybinių prekių 
parduotuvėje įsigytą plastmasi-
nį tinklelį – sukarpė nedideliais 
gabalėliais, sulankstė, padeko-
ravo kraštelius – štai ir įdomus 
servetėlių laikiklis. 

O Vilkaviškio, Birštono, 
Ukmergės neįgaliosios prisiuvo 
kiekvienai dienai reikalingų dir-

Kažką panašaus džiaugėsi 
kurti išmokusios ir Marijampo-
lės I grupės neįgaliųjų draugijos 
moterys. Tik savuosius burbulus 
jos ne siuvinėjo, o šilkinių juoste-
lių ornamentais išpuošė. 

Subtilių, vienetinių papuoša-
lų, floristinių atvirukų, paveiks-
lėlių į „Tau, Vilniau!“ šventę at-
vežė uteniškė Vaidilutė Juškie-
nė. Ši moteris irgi pirmenybę 
teikia itin kruopštiems, iš natū-
ralių medžiagų sukurtiems rank-
darbiams. Kur beitų, visur paste-
bi prasiskleidusį gėlės žiedelį, 
įdomesnės formos augalo lapelį. 
Ir kol jie džiūsta, suspausti tarp 
popieriaus lapų, Vaidilutė minty-
se jau dėlioja kompozicijas: prie 
šito tiks palieta akvarelė, o šitas 
gražiai atrodys su šalia priklijuo-
tu šiaudeliu... Ir iš pajūrio mote-
ris niekada tuščiomis negrįžta. 
Visada prisirenka bangų išska-
lautų nugludintų medžio gabalė-
lių, akmenėlių, gintaro kruopely-
čių. O jau paskui juos kruopščiai 
sudėlioja, suderina, taip sukuria 
originalius papuošalus. Apie 6 
metus šiam polinkiui paskyrusi 
moteris pasakoja, kad tokių dar-
belių kūrimas jai padeda pajusti 
gyvenimo pilnatvę.

Mėgstama veikla 
neleidžia senti 

Jonavos rajono neįgalių-
jų draugijos mugėn atsivežtus 
rankdarbius paįvairino medi-

binių – maišelių vaistažolėms ar 
džiovintiems obuoliams supilti, 
kuprinėlių, maišelių pirkiniams 
susidėti. Juos mugės lankytojai 
mielai pirko. Ką jau bekalbėti 
apie dailiausiais raštais išmar-
gintas ukmergiškių, anykštėnų, 
marijampoliškių, kitų miestų ir 
miestelių mezgėjų kojines, pirš-
tines, riešines, vilkaviškiečių su-
manymą avalono techniką pritai-
kyti ne tik darant šalikėlius, apy-
kaklaites, bet netgi paveikslus. 

Iš visos Lietuvos suvežtas 
neįgaliųjų idėjas sunku ir be-
išvardyti. Smagu, kad žmonės 
ieško, kuria, nepasiduoda nega-
liai. O tokie susibūrimai įkvepia 
dar labiau.

Aldona MilieškieNė
Egidijaus Skipario ir autorės nuotr.

Katedros aikštėje įsikūrė rankdarbiais prekiaujančių neįgaliųjų palapinių miestelis.

Vaidilutė Juškienė labai mėgsta 
rankdarbius iš natūralių medžiagų.

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos „Kamanių“ būrelio vadovė Dalė 
Baltanavičienė.

„Sveiki gyvi, sveteliai“ – į šventę besirenkančiuosius dainomis sutiko meno 
mėgėjų kolektyvai.
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Daktaras
Aiskauda

Valstybinė ligonių kasa (VLK) 
gyventojams primena, kad 
žmonės apdraustaisiais pri-
valomuoju sveikatos drau-
dimu (PSD) laikomi iki ap-
mokėto mėnesio paskutinės 
dienos, tačiau galimybė gau-
ti kompensuojamas gydymo 
paslaugas galioja dar vieną 
mėnesį. Vis dėlto ši garanti-
ja neatleidžia gyventojo nuo 
prievolės PSD įmoką sumokė-
ti iki papildomo mėnesio pa-
baigos.

Žmonėms neretai kyla klau-
simų dėl draustumo PSD ga-
liojimo, kaip mokėti PSD įmo-
kas, kad draustumas nenutrūk-
tų, kaip jį pratęsti, jei nutrūko, 
kaip mokėti šį mokestį, pavyz-
džiui, kylant minimaliai mėne-

sinei algai (MMA). Būna tokių 
atvejų, kai žmonės mano, kad 
yra drausti, o paaiškėja, kad, de-
ja, taip nėra. Keblumų gali kilti 
norint gauti gydymo paslaugas, 
apmokamas Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis.  

Tad VLK ragina gyventojus 
pasidomėti savo draustumu PSD 
prieš kreipiantis į gydymo įstai-
gas. Ypač tais atvejais, kai dėl sa-
vo draudimo žmonės nėra tikri. 
Taip pat reikėtų nepamiršti, kad 
PSD įmokas turi mokėti visi Lie-
tuvos gyventojai, išskyrus tuos, 
už kuriuos moka valstybė. 

Anot VLK Draudžiamųjų pri-
valomuoju sveikatos draudimu 
registro skyriaus vedėjos Nata-
lijos Jelenskienės, svarbu žino-
ti, kad gydymo paslaugas, kom-

Konsultuojame, 
komentuojame

Pasibaigus draustumo galiojimui  
gydymo paslaugas galima gauti dar mėnesį

pensuojamuosius vaistus ir me-
dicinos pagalbos priemones, ap-
mokamas iš Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF), 
apdraustieji gali gauti dar vieną 
mėnesį po to, kai už juos nusto-
ta mokėti arba kai jie patys nu-
stoja mokėti PSD įmokas. Taip 
pat svarbu žinoti, kad papildo-
mo mėnesio garantija neatlei-
džia nuo prievolės sumokėti to 
mėnesio įmoką iki minėto mė-
nesio paskutinės dienos. 

„Sumokėjus įmoką iki mėne-
sio pabaigos, draustumas pra-
sitęsia, o nesumokėjus įmokos 
iki papildomo mėnesio pabai-
gos, minėtą mėnesį žmogus ne-
laikomas apdraustu. Dėl to pro-
blemos gali kilti gydymo įstai-
gose, nes už gydymo paslaugas, 
gautas per papildomą mėnesį, 

gyventojas lieka skolingas vals-
tybei. Be to, mokesčių adminis-
tratoriai už nesumokėtas PSD 
įmokas, kurias mokėti yra įsta-
tymo nustatyta prievolė, for-
muoja skolas, taip pat gali taiky-
ti baudas bei skaičiuoti delspini-
gius“, – tvirtino N. Jelenskienė. 

Taigi per papildomą mėnesį 
gydymo įstaiga turi teisę suteik-
ti paslaugas, o žmogus – prie-
volę iki papildomo mėnesio pa-
baigos sumokėti PSD įmoką. To 
nepadarius jis lieka nedraustas.

VLK Teisės skyriaus vedėjo 
pavaduotojos Evelinos Galčiūtės 
teigimu, toks papildomas mė-
nuo yra nustatytas atsižvelgiant 
į tai, kad prievolė sumokėti PSD 
įmokas yra nustatyta iki mėne-
sio pabaigos. Tad jei gyventojui, 
prieš tai mokėjusiam PSD įmo-

kas, skubiai prireikia medicini-
nės pagalbos, o už tą mėnesį jis 
dar nėra sumokėjęs, jam tokiu 
atveju dar visą mėnesį suteikia-
ma galimybė gauti reikiama gy-
dymą, apmokamą PSDF lėšomis, 
tikintis, kad iki mėnesio pabai-
gos jis tą įmoką sumokės.  

Pasitikrinti draustumo galio-
jimą galima VLK interneto sve-
tainės www.vlk.lt skyrelyje „Ar 
esate draustas“. „Draudžiamo-
jo paieška vykdoma pagal as-
mens kodą arba draudžiamojo 
asmens identifikacinį kodą. Jei 
draudimą tikrina apdraustasis, 
jis mato įrašą „Apdraustas“, ta-
čiau kai žmogui galioja papil-
domas mėnuo, sistema pateikia 
įspėjimo informacinį praneši-
mą“, – teigė N. Jelenskienė

Vlk inf.

Avietę pirmasis aprašė seno-
vės romėnų mokslininkas 

Plinijus Vyresnysis (23–79 m.). 
Taip pat apie šio augalo uogas 
rašė senovės graikų rašytojai. Jie 
pabrėžė, kad šios miško uogos 
(jos taip pat vadinamos vaisiais) 
ne tik labai skanios, bet taip pat 
gydo kai kurias ligas. Po ilgai tru-
kusio laukinės avietės kultūrini-
mo (kaip vaiskrūmis avietė au-
ginama soduose nuo IV a.) bu-
vo sukurta daug jos kultūrinių 
veislių, kurios Vakarų Europoje 
atsirado XVI a., plačiau paplito  
XVIII–XIX a. Pastaruoju metu 
Lietuvoje dažniausiai augina-
mos 4 aviečių rūšys, savaime au-
ga 11 rūšių. Šiame straipsnyje 
aprašoma paprastoji avietė (to-
liau – avietė), lotyniškai vadina-
ma Rubus idaeus L., kuri dažnai 
sutinkama šviesiose miškų (la-
puočių, spygliuočių bei mišrių), 
kirtimų, pamiškių vietose, krū-
muose, kur yra vidutinio drė-
gnumo derlingas dirvožemis.

Šviežios avietės dažniausiai 
valgomos ten, kur renkamos, nes 
greitai genda. Jų negalima toli 
vežti arba ilgai laikyti. Ilgiau iš-
silaiko ir tinka transportavimui 
šaldytos avietės. 

Iš aviečių spaudžiamos sul-
tys, gaminami sirupai, kompotai, 
kisieliai, uogienės, džemas, želė, 
marmeladas, saldainių įdaras, 
gira, užpiltinės, vynas, likeris.

Avietė: gydomosios savybės, 
liaudies medicinos receptai

Laukinių ir „naminių“ 
aviečių skirtumai

Kuo skiriasi savaime augan-
čių (laukinių) aviečių uogos nuo 
sukultūrintų aviečių, auginamų 
soduose, medelynuose ir deko-
ratyviniuose želdiniuose? Sukul-
tūrintų aviečių uogos stambes-
nės, jose daugiau salicilo rūgš-
ties (C7H6O3), kuri puikiai gelbs-
ti gydant peršalimo ligas, tačiau 
jos prasčiau išsilaiko negu lauki-
nių aviečių uogos. Antra vertus, 
sukultūrintoms avietėms trūks-
ta miško aromato, taip pat jose 
mažesnė daugelio naudingųjų ir 
aktyviųjų medžiagų koncentra-
cija. Užtat liaudies medicinoje 
kur kas dažniau vartojamos ne 
tik savaime augančių aviečių uo-
gos (vaistinei žaliavai renkamos 
tik prisirpusios uogos), bet ir jų 
žiedai, jaunos aviečių šakelių vir-
šūnės su lapeliais ir šaknys.

Įsidėmėtina! Ir laukinių, ir 
„naminių“ aviečių uogos skati-
na prakaitavimą, mažina karš-
čiavimą, tačiau kitaip nei aspiri-
nas, nedaro organizmui jokio ne-
pageidautino šalutinio poveikio. 

Aviečių uogų nauda:
● gerina apetitą ir virškini-

mą, malšina troškulį,
● malšina pykinimą, vėmimą, 

rytinį šleikštulį,
● stiprina imuninę sistemą, 
● padeda gydant akių, sąna-

rių, onkologines ligas, rachitą, 
radikulitą, aterosklerozę, nu-
tukimą, skorbutą (žr. žemiau), 
cukraligę, neurasteniją (žr. že-
miau), gerina medžiagų apykaitą 
(tinka profilaktikai ir gydymui), 

● didina fizinį ir protinį dar-
bingumą,

● mažina galvos skausmą, 
nervinę įtampą, padeda įveikti 
stresą, miego sutrikimus,

● gydo avitaminozę (vitami-
nų trūkumą), mažakraujystę, 

● mažina cholesterolio kon-
centraciją kraujyje,

● skatina prakaitavimą (tai-
komas sergant peršalimo ligo-
mis, gripu),

● tinka sergant burnos ir ryk- 
lės ligomis, angina, bronchine 
astma, plaučių uždegimu,

● gydo kolitą (storosios žar-
nos uždegimą),

● gydo viduriavimą,
● skatina šlapimo išsiskyri-

mą, gydo kai kurias inkstų ligas,
● didina tulžies išsiskyrimą, 

gydo kai kurias kepenų ligas,
● padeda sureguliuoti pa-

didėjusį arterinį kraujospūdį, 
širdies ritmo sutrikimus, stab-
do krešulių susidarymą krau-
jagyslėse,

● naikina stafilokokus, strep-
tokokus, tuberkuliozės užkratą, 
mielinius ir pelėsių grybelius, 
taip pat žalingus skrandžio ir 
žarnyno mikroorganizmus,

● šalina iš organizmo sun-
kiųjų metalų druskas, radionuk- 
lidus,

● tonizuoja odą, gerina jos 
spalvą, padeda gydant įvairios 
kilmės egzemą.

Pastaba: reguliariai varto-
jant avietes galima apsisaugo-
ti nuo akių tinklainėje esančios 
geltonosios dėmės degeneraci-
jos (lotyniškai degenero – išsi-
gimstu).

Paaiškinimai: 
Skorbutas – liga, kurią su-

kelia ilgalaikė vitamino C stoka 
maiste arba jo nepakankamas 
įsisavinimas dėl ligos – virški-
nimo organų negalavimo, in-
fekcijos; 

neurastenija – liguista psi-
chikos būsena, viena dažniau-
sių neurozės formų: ligonis grei-
tai išsenka, pasidaro nervingas, 
labai jautrus, irzlus; paprastai 
prasideda po psichikos trau-
mos, protinio pervargimo, nesi-
laikant darbo ir poilsio režimo.

Avietės nevartotinos,  
kai sergama:

● podagra (liga, kylanti sutri-
kus organizme šlapimo rūgšties 
apykaitai), 

● nefritu (inkstų uždegimu), 
● osteochondroze (stuburo 

liga, pažeidžianti tarpslanksteli-
nius diskus, slankstelius, tarps-
lankstelinius sąnarius ir stubu-
ro raiščius). 

Rinkinėlis liaudies 
medicinos receptų

Peršalimo ligos. 2 šaukštai 
džiovintų aviečių uogų užpliko-
ma 1,5 stiklinės verdančio van-
dens, indas uždengiamas, palai-
koma 15–20 min., po to nukošia-
ma per dvigubą marlę (arba spe-
cialų sietelį). Atsiradus pirmie-
siems peršalimo požymiams, 
per valandą tokio užpilo išgeria-
ma 2 stiklinės. Gerti galima bet 
kuriuo metu, tačiau po to būti-
na bent valandą kitą pagulėti. Jei 
šio užpilo geriama prieš miegą, 
apsiribojama tik viena stikline.

Paprastieji veido spuogai, nu-
degimai (nuo ugnies). Ruošiamas 
tepalas: sumaišoma 1 dalis avie-
čių lapų sulčių ir 3 dalys sviesto. 
Probleminės odos vietos plonai 
patepamos 1–2 kartus per dieną. 
Procedūros trukmė – 15–20 mi-
nučių, po to oda nuvaloma sau-
sa popierine servetėle. Gydymo 
kursas – 15–18 dienų.

Liguistai riebaluoti plaukai. 
Ruošiamas mišinys plaukų kau-
kei: 3 šaukštai šviežių aviečių 
uogų (arba 2 šaukštai aviečių 
sulčių), šaukštas alyvuogių alie-
jaus, 2 šaukštai žirnių miltų, 1 
kiaušinis. Pradžioje gerai sutri-
namos uogos (kad išeitų viena-
lytė masė), po to įmaišomas alie-
jus ir kiaušinis. Paskui, nenusto-
jant maišyti, po truputį beriama 
miltų. Gerai išmaišyta masė už-
tepama ant plaukų per visą jų il-
gį, užsimaunama speciali mau-
dymuisi skirta kepuraitė (arba 
aprišama polietileno plėvele), 
palaukiama 30 minučių. Kaukė 
pradžioje nuplaunama šiltu van-
deniu, po to – šampūnu. 

Vitamininė arbata. Lygiomis 
dalimis sumaišomi džiovinti pa-
prastojo erškėčio vaisiai ir dar 
trijų augalų – avietės, juodojo 
serbento ir bruknės – lapai. 2 
šaukštai šio mišinio užplikomi 
stikline verdančio vandens, in-
das uždengiamas, palaukiama 
20 minučių. Po to užpilas nuko-
šiamas įprastu būdu, įmaišomas 
šaukštelis medaus, geriama po 
1/2 stiklinės 2 kartus per die-
ną. Gydymo kursas – 1–1,5 mė-
nesio.

Aterosklerozė, mažakraujys-
tė, skorbutas, padidėjęs arteri-
nis kraujospūdis. Jeigu gydyto-
jas nenurodo kitaip, 30–40 mi-
nučių prieš valgį kasdien (per 
visą aviečių sezoną) suvalgoma 
stiklinė šviežių aviečių uogų.

Ūminis sąnarių uždegimas. 
Sumaišoma po šaukštą: džiovin-
tų avietės uogų, didžiosios dilgė-
lės žolės ir pelkinės vingiorykš-
tės žiedų. Mišinys užplikomas 
1,5 stiklinės verdančio vandens, 
indas uždengiamas, palaikoma 
20 minučių, po to dar pavirina-
ma 5 minutes. Atvėsinto nuoviro 
geriama po 0,3 stiklinės 3 kartus 
per dieną prieš valgį.

Laringitas (gerklų uždegi-
mas). 3 šaukštai džiovintų avie-
tės lapų užplikomi stikline ver-
dančio vandens, indas užden-
giamas, palaikoma 30 minučių, 
po to nukošiama įprastu būdu ir 
4–5 kartus per dieną skalauja-
ma gerklė. Pageidautina po ska-
lavimo nieko nevalgyti, negerti.

Neurastenija. 2 šaukštai sau-
sų avietės lapų užplikomi 2 sti-
klinėmis verdančio vandens. Ge-
riama šio užpilo po 0,3 stiklinės 
3 kartus per dieną prieš valgį. 
Gydymo kursas aptariamas su 
gydytoju arba vaistininku.

Bendra pastaba: jeigu gydo-
masi aspirinu, kad nebūtų per-
dozavimo, kartu nevartotini jo-
kie avietės lapų užpilai, nuovi-
rai ir kitokios vaistų formos. Mat 
avietės lapuose yra salicilatų, 
kurių poveikis sveikatai pana-
šus į aspirino poveikį.

Romualdas OGiNSkAS 
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(atkelta iš 1 psl.) Arčiau gamtos gali būti kiekvienas
draugiški žmonės. „Kai kada pri-
reikia dviejų metų, kad pajus-
tum tą bendrumo jausmą, kurį 
pajutau šioje stovykloje“, – sakė 
tauragiškis Petras Kasanavičius. 

Stovyklą organizavusi LND 
atstovė Saulė Vėjelienė pasi-
džiaugė, kad jos dalyviai buvo 
vieningi, vieni kitiems padėjo, 
draugiškai patarė. Pasak mo-
ters, daug smagiau prie jūros 
riedėti ratukininkų kompanijo-
je nei vienam. 

Stovyklos labai 
reikalingos 

Nors šią vasarą stovyklų gam-
toje negalią turintiesiems bu-
vo surengta nemažai, tačiau dar 
daug jų į jokias aktyvesnes veik- 
las nepatenka. Plungiškis Min-
daugas Stanys sako stovykloje 
dalyvavęs pirmą kartą. Daugiau-
sia laiko jis praleidžia namuose, 
prie kompiuterio, apskritai yra 
gana uždaras žmogus. Nors šio-
je stovykloje Mindaugas daug ne-
kalbėjo, bet noriai dalyvavo akty-
viose veiklose, o vežimėliu kaip 
vėjas skriejo Šventosios gatvė-
mis. Ir žadėjo: būsiu drąsesnis, 
atviresnis. Panaši ir telšiškio Gin-
taro Končiaus patirtis. 

Tokios stovyklos, pasak vie-
nos iš jos vadovių Jūratės Ruš-
kės, yra išties prasmingos, nes 
įtraukia tuos žmones, kurie ne-
išeina iš namų. Jie pamiršta savo 
kasdienybę, galbūt pradeda drą-
siau bendrauti. J. Ruškė džiaugė-
si, kad į stovyklą susirinko įvai-

„Auginu 2 vaikus: 7 metų ir 
8 mėnesių. Noriu sužinoti, 
ar priklauso kokie nors pi-
nigėliai vaikams? Aš nieka-
da nedirbau, nes turiu nega-
lią. Šeimoje dirba tik mano 
vyras, kurio pajamos yra 350 
eurų per mėnesį, o aš gau-
nu 216 Eur neįgalumo pen-
siją ir dar 108 Eur priežiūros 
(pagalbos) išmoką“, – klausia 
vilnietė J. M.

Vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos išmokų vaikams įstaty-
mu, bendrai gyvenančių asmenų 
auginamam ir (ar) globojamam 
vaikui, kuriam globa (rūpyba) 
nustatyta šeimoje, nuo gimimo 
dienos iki 2 metų yra skiriama 
ir mokama 0,75 bazinės socia-
linės išmokos dydžio (šiuo me-

Vaiko pinigai skiriami mažas 
pajamas turinčioms šeimoms

Klausėte–
atsakome 

rių negalių, skirtingą patirtį tu-
rintys žmonės. 

Telšiškis Vidmantas Kra-
pauskas pabrėžė, kad tokio-
se stovyklose iš bičiulių gauna 
daug daugiau naudingos infor-
macijos nei iš kitur. Tai ir nau-
jienos apie techninės pagalbos 
priemones, apie išmokas, paga-
liau – atviri pokalbiai apie dėl 
negalios atsirandančius fiziolo-
ginius nepatogumus.

Deja, neįgaliesiems dar la-
bai trūksta įvairios informacijos. 
Apie savo teises jie sužino daž-
niausiai ne iš specialistų, o vie-
ni iš kitų ar per internetą. Sto-
vyklos dalyviai pasakojo apie 
ne vieną atvejį, kai teko pako-
voti ir dėl išmokų, ir dėl techni-
nės pagalbos priemonių, ką jau 
bekalbėti apie medicininę rea-
bilitaciją. Vienas ryškiausių pa-
vyzdžių – skuodiškė Monika Če-
pauskaitė, kuriai 24-eri, iki šiol 
važinėja universaliu vežimėliu – 
niekas jai nepasakė, kad galėtų 
gauti aktyvaus tipo ratelius. 

Pozityvūs pavyzdžiai 
įkvepia 

Kaunietis Martynas Vitkus 
tikrai gali įkvėpti bet kurį. Nors 
vaikino negalia dviguba: ir sun-
kiai vaikšto, ir beveik nemato, 
jis labai aktyvus ir dalyvauja vi-
sur, kur tik gyvenimas pasiūlo, 
išbando pačias įvairiausias vei-
klas. Šiuo metu Vytauto Didžio-
jo universitete Martynas stu-
dijuoja 2 specialybes (socialinį 

darbą ir informacines technolo-
gijas), yra aktyvus studentų at-
stovybės narys ir visiems savo 
bičiuliams linki nebijoti iššūkių. 
Vaikinas sako niekada nenulei-
džiantis rankų ir drąsiai einan-
tis pirmyn. Nors aklųjų moky-
kloje, kurią baigė, buvo karto-
jama, kad jam nepasiseks nie-
kur įstoti, kad neverta nė steng-
tis, jis užsispyrusiai siekė savo. 
Šiemet vaikinas jau ketvirtame 
kurse. Ir mokosi gerais pažy-
miais. Be to, Martynas dar ir dir-
ba, todėl pasakoja turintis gali-
mybę ir nuvažiuoti į užsienį, ir 
gyvenimą palengvinančią tech-
nikos naujovę įsigyti. O ir pako-
voti už savo teises vaikinas ne-
vengia – prieš keletą metų jam 
teko susigrumti su Swedbanku, 
kuris atsisakė akliesiems išduo-
ti banko korteles. Ir laimėjo. „Aš 
nelaikau savęs neįgaliu, nes ne-
turiu kuo skųstis gyvenime“, – 
sako Martynas.

Stovyklai vadovavo klaipė-
diečių pora – Jūratė ir Adolfas 
Ruškiai. Abu juda vežimėliais, tik 
dėl skirtingų priežasčių: Jūratė – 
dėl cerebrinio paralyžiaus, Adol-
fas – po stuburo traumos. Tačiau 
pora nusiteikusi ryžtingai siekti 
savo tikslų: abu dirba (Jūratė ap-
sigynė daktaro disertaciją ir da-
bar dėsto Klaipėdos universitete, 
Adolfas vadovauja organizacijai 
„Likimo laiptai“ ir remontuoja 
neįgaliųjų vežimėlius), pasistatė 
namuką ir sako neįsivaizduojan-
tys savęs gyvenančių iš neįgalio-
jo pensijos. O juo labiau – sėdė-
jimo namuose be jokios veiklos. 
„Reikia nebijoti iššūkių, nebijo-
ti keistis ir bandyti iš gyvenimo 
paimti tai, ką jis tau duoda“, – sa-
ko J. Ruškė. 

Nesunkiai savo bėdą išspren-
dė ir tauragiškė Eglė Laurinaity-
tė. Dėl įgimtos stuburo išvaržos 
mergina sunkiai vaikšto. Kad ga-
lėtų su negalios neturinčiu drau-
gu kartu pasivažinėti po kaimą, 
mergina įsigijo skuterį. Dabar ją 
sunku pavyti. 

Gerąją stovyklos dvasią pa-
laikė G. Grybė – iš Pasvalio kilęs 
vyriškis tikrai turėjo kuo pasi-
dalyti su mažiau patirties turin-
čiais ar su negalia neįstengian-

čiais susitaikyti bičiuliais. „Dėl 
to, kad savęs gailėsies, niekas ne-
pasikeis“, – sako Gintas. 

Kaip išsaugoti orumą 
Stovykloje neįgaliesiems bu-

vo progų ne tik aptarti savo nau-
dojamas techninės pagalbos 
priemones, pasimokyti, kaip ge-
riau įveikti sudėtingas trasas, ta-
čiau ir atvirai pasikalbėti. Pasak 
J. Ruškės, atsisėdus į neįgaliojo 
vežimėlį dažnai prarandamas 
žmogaus orumas, žmonės pasi-
junta nieko negalintys, bejėgiai, 
nuvertina savo galimybes. Ir ne-
retai tam didelę įtaką turi nepri-
taikyta aplinka, tenka susitaikyti 
su pasikeitusiomis kūno galimy-
bėmis (o tai gali orumą žeminti 
labiau nei kas kita). 

Stovyklos dalyviai atvirai 
kalbėjo apie tai, kad žeidžia 
praeivių žvilgsniai, aktyviau da-
lyvauti visuomenės gyvenime 

trukdo patiriamas nepatogumas 
dėl to, kad kitiems reikia derin-
tis prie negalią turinčiojo ėjimo 
tempo, kad tenka prašyti pagal-
bos. Stovyklos dalyvių patirtys 
pačios įvairiausios.

Vieni, kad ir negalėdami ju-
dėti įprastai, daug bendrauja su 
negalios neturinčiais bendraam-
žiais, tad tenka ir patyčių patirti, 
ir išmokti atsikirsti, tačiau dau-
gelis pripažįsta – tai, kaip tave 
priima aplinkiniai, labai priklau-
so nuo paties. 

Negalia tikrai ne priežastis 
nesidžiaugti gyvenimu: gamta, 
jūra, geri bičiuliai – visa tai pa-
siekiama ir turint negalią, o kai 
kurių stovyklos dalyvių įkve-
piantys pavyzdžiai rodo, kad 
ryžtingai siekdamas savo tiks-
lo kiekvienas gali nuveikti la-
bai daug. 

Aurelija BABiNSkieNė 
Autorės nuotr. 

Adolfas Ruškys išbandė „Puntuko“ gaminamą vedantįjį ratą.

Šiaurietiško ėjimo lazdos gali palengvinti važiavimą. 

Laivas „Venus“ neįgaliesiems nepritaikytas, bet užtat jo komanda – pa-
slaugi ir geranoriška.

tu 28,5 Eur), o vaikui nuo 2 iki 7 
metų – 0,4 bazinės socialinės iš-
mokos dydžio (15,2 Eur) išmo-
ka per mėnesį, jeigu vidutinės 
bendrai gyvenančių asmenų pa-
jamos vienam asmeniui per mė-
nesį yra mažesnės negu 1,5 vals-
tybės remiamų pajamų dydžio 
(153 Eur).

Išmoka vaikui nuo 7 iki 18 
metų skiriama ir mokama tik 
tada, jeigu bendrai gyvenantys 
asmenys augina ir (ar) šeimo-
je globoja tris ar daugiau vaikų 
ir vidutinės bendrai gyvenančių 
asmenų pajamos vienam asme-
niui per mėnesį yra mažesnės 
negu 1,5 valstybės remiamų pa-
jamų dydžio (153 Eur). Išmoka 
vaikui mokama, kol kiekvienam 
vaikui sukaks 18 metų , jeigu šių 

bendrai gyvenančių asmenų vy-
resni kaip 18 metų vaikai ar buvę 
šeimoje globojami vaikai moko-
si pagal bendrojo ugdymo prog- 
ramą, pagal formaliojo profesi-
nio mokymo programą pirma-
jai kvalifikacijai įgyti arba studi-
juoja aukštojoje mokykloje pagal 
dieninės studijų formos nuose-
kliųjų studijų programą ar nuo-
latinės studijų formos programą 
(įskaitant ir akademinių atosto-
gų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip 
iki jiems sukaks 24 metai.

Vertinant asmens (šeimos) 
teisę gauti išmoką vaikui, yra 
skaičiuojamos visų šeimos narių 
gaunamos pajamos, taip pat ir 
neįgaliojo asmens gaunama pen-
sija. Slaugos ar priežiūros (pagal-
bos) išlaidų tikslinės kompensa-

cijos į pajamas neįskaičiuojamos. 
Kadangi jūsų šeimos gauna-

mos pajamos vienam asmeniui 
per mėnesį neviršija 1,5 vals-
tybės remiamų pajamų dydžio 
(jūsų pajamos siekia 566 Eur. 
Padalijus šią sumą iš šeimos na-
rių skaičiaus (4) gauname 141,5 
Eur), jums priklausytų 28,5 Eur 
išmoka vaikui, kol jam sukaks 2 
metai. Dėl išmokos vaikui reikia 
kreiptis  į deklaruojamos gyve-
namosios vietos savivaldybės 
administracijos Socialinės pa-
ramos skyrių arba į seniūniją. 
Kreipiantis dėl išmokos reikia 
pateikti prašymą, asmens tapa-
tybę patvirtinančius dokumen-
tus, šeimos gaunamas pajamas 
patvirtinančius dokumentus už  
praėjusių 12 kalendorinių mė-

nesių iki kreipimosi dėl išmo-
kos mėnesio arba praėjusių 12 
kalendorinių mėnesių iki teisės 
gauti išmoką atsiradimo dienos, 
vaiko (vaikų) gimimo liudijimą 
(liudijimus), mokyklos pažymą, 
jeigu vyresnis kaip 18 metų as-
muo mokosi. Šių dokumentų pa-
teikti nereikia, jeigu pareiškėjo 
prašyme skirti išmoką nurodyti 
duomenys yra Lietuvos Respu-
blikos gyventojų registre ar ki-
tuose registruose ar valstybės 
informacinėse sistemose.

Taip pat auginate 7 metų vai-
ką, kuris jau turėtų eiti į mokyklą, 
todėl norėčiau priminti: kuomet 
šeimos pajamos per mėnesį vie-
nam asmeniui yra mažesnės kaip 
1,5 valstybės remiamų pajamų 
dydžio (153 Eur) (jūsų atveju 
taip ir yra), jūsų vaikui mokyklo-
je priklausytų nemokamas mai-
tinimas ir parama mokinio reik- 
menims įsigyti.

evelina kelMelieNė
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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 14 d. 
9.15 Komisaras Reksas (1) N-7. 

10.05 Senis (277) N-7. 11.05 Keliai. 
Mašinos. Žmonės (kart.). 11.35 Isto-
rijos detektyvai (kart.). 12.30 Savaitė 
(kart.). 13.30 Klauskite daktaro (kart.). 
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 14.10, 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.25 
Klausimėlis.lt. (kart.). 16.40 Prem-
jera. Kaip atsiranda daiktai (5/11). 
17.05 Premjera. Berlyno policija (11) 
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, 0.10, 
1.20, 1.50, 4.10 Trumposios žinios. 
22.25 Premjera. Valdžia ir pasaulio 
moterys. Dok. f. D. Britanija, 2015 m. 
23.20 Trumposios žinios. 23.25 Prem-
jera. Šlovės dienos (41) N-7. 0.15 Dė-
mesio pakrašty (kart.). 0.30 Berlyno 
policija (11) (kart.) N-7. 1.25 Klauskite 
daktaro (kart.). 1.55 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 2.20 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 4.15 Teisė žinoti (kart.). 
5.05 Istorijos detektyvai (kart.). 

Antradienis, rugsėjo 15 d. 
9.15 Komisaras Reksas (2) N-7. 

10.05 Senis (278) N-7. 11.05 Mūsų 
gyvūnai (kart.). 11.35 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 12.30 Val-
džia ir pasaulio moterys. Dok. f. D. Bri-
tanija. 2015 m. (subtitr., kart.). 13.30 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 15.00, 
16.00 Žinios. 14.10, 15.05 Laba die-
na, Lietuva. 16.25 Dėmesio pakraš-
ty (kart.). 16.40 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai (5/12). 17.05 Premjera. 
Berlyno policija (12) N-7. 18.00 Klaus-
kite daktaro. 18.30 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 19.20 Emigran-
tai. 20.10 Dėmesio pakrašty. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 Lote-
rija „Perlas“. 21.30 Nacionalinė eks-
pedicija „Nemunu per Lietuvą“. 22.25 
Trumposios žinios. 22.30 Tikri vyrai. 
23.20, 0.10, 1.20, 1.50, 4.10 Trum-
posios žinios. 23.25 Premjera. Šlo-
vės dienos (N-7. 42) 0.15 Dėmesio 
pakrašty (kart.). 0.30 Berlyno policija 
(12) (kart.) N-7. 1.25 Klauskite daktaro 
(kart.). 1.55 Mūsų gyvūnai (kart.). 2.20 
Laba diena, Lietuva (kart.). 4.15 Tikri 
vyrai (kart.). 5.05 Emigrantai (kart.). 

Trečiadienis, rugsėjo 16 d. 
9.15 Komisaras Reksas (3) N-7. 

10.05 Senis (279) N-7. 11.05 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
11.35 Emigrantai (kart.). 12.30 Na-
cionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“ (kart.). 13.30 Klauskite dak-
taro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Ži-
nios. 14.10, 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.25 Dėmesio pakrašty (kart.). 
16.40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 
(5/13). 17.05 Premjera. Berlyno poli-
cija (13) N-7. 18.00 Klauskite dakta-
ro. 18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 19.20 Gyvenimas. 20.10 Dė-
mesio pakrašty. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Auksinis protas. 22.45, 23.20, 0.10, 
1.20, 1.50, 4.10 Trumposios žinios. 
22.50 Klausimėlis.lt. 23.25 Premjera. 
Šlovės dienos (43) N-7. 0.15 Dėme-
sio pakrašty (kart.). 0.30 Berlyno po-
licija (13) (kart.) N-7. 1.25 Klauskite 
daktaro (kart.). 1.55 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 2.20 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 4.15 Auksinis pro-
tas (kart.). 5.30 Klausimėlis.lt (kart.). 

Ketvirtadienis, rugsėjo 17 d. 
9.15 Komisaras Reksas (4) N-7. 

10.05 Senis (280) N-7. 11.05 Misi-
ja. Vilnija (kart.). 11.35 Gyvenimas 
(kart.). 12.30 Stilius (kart.). 13.15 
Klausimėlis.lt. 13.30 Klauskite dak-
taro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Ži-
nios. 14.10, 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.25 Dėmesio pakrašty (kart.). 
16.40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 
(5/14). 17.05 Premjera. Berlyno poli-
cija (14) N-7. 18.00 Klauskite dakta-
ro. 18.30 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19.20 Specialus tyrimas. 
20.10 Dėmesio pakrašty. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Premjera. Gaudynės. Kari-
nė drama. Prancūzija, Vokietija, Ven-
grija, 2010 m. N-14. 23.35, 0.10, 1.20, 
1.50, 4.10 Trumposios žinios. 23.45 
Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. 
Ved. Lolita Bytautaitė. 0.15 Dėmesio 
pakrašty (kart.). 0.30 Berlyno policija 
(14) (kart.) N-7. 1.25 Klauskite dakta-
ro (kart.). 1.55 Misija. Vilnija (kart.). 

2.20 Laba diena, Lietuva (kart.). 4.15 
Gyvenimas (kart.). 5.10 Stilius (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 18 d. 
9.15 Komisaras Reksas (5) N-7. 

10.05 Senis (281) N-7. 11.05 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (Subtitr., kart.). 
11.35 Specialus tyrimas (kart.). 12.30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 
13.30 Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 
15.00, 16.00 Žinios. 14.10, 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.25 Dėmesio pa-
krašty (kart.). 16.40 Premjera. Kaip 
atsiranda daiktai (5/15). 17.05 Prem-
jera. Berlyno policija (15) N-7. 18.00 
Klauskite daktaro. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Duokim 
garo! 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Jubiliejinis Virgilijaus Noreikos 
koncertas. 22.20 Trumposios žinios. 
22.30 Premjera. Aušros kariai. Fan-
tastinis trileris. Australija, JAV. 2009 
m. N-14. 0.05, 1.05, 1.50, 4.10 Trum-
posios žinios. 0.15 Berlyno policija 
(15) (kart.) N-7. 1.10 Klausimėlis.lt 
(kart.). 1.25 Klauskite daktaro (kart.). 
1.55 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitr., kart.). 2.20 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 4.15 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“ (kart.). 

Šeštadienis, rugsėjo 19 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 6.55 Specialus tyrimas 
(kart.). 7.45 Mažasis princas (11). 
8.10 Premjera. Animalija (36). 8.35 
Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 
(2/15). 9.00, 9.35, 10.35, 11.35 La-
bas rytas, Lietuva. 9.30, 10.30, 11.30 
Žinios. 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimo kelias. 3 d. 12.55 Pasaulio 
dokumentika. Įstabioji Indija. 3 d. Hi-
malajai (subtitr.). 13.50 Prisiminimai 
apie Šerloką Holmsą (6) N-7. 14.45 
Auksinis protas (kart.). 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.15 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (Subtitr.). 
16.45 Sveikinimų koncertas. 18.30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Bėdų turgus. 19.40 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Muzikinis projektas „Dainų 
daina“. 22.45 Krokodilų gaudytojas. 
Kautynės. Nuotykių komedija. Austra-
lija, JAV, 2002 m. N-7. (Subtitr.). 0.20 
Pasaulio dokumentika. Gyvenimo ke-
lias. 3 d. (kart.). 1.15 Pasaulio doku-
mentika. Įstabioji Indija. 3 d. Himala-
jai. Gyvenimas viršukalnėse (subtitr., 
kart.). 2.10 Prisiminimai apie Šerloką 
Holmsą (6) (kart.) N-7. 3.05 Auksinis 
protas (kart.). 4.20 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 5.10 Specialus ty-
rimas (kart.). 

Sekmadienis, rugsėjo 20 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 
(3). 9.15 Premjera. Padūkėliai marsu-
pilamiai (2/16). 9.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas (20). 10.00 Gustavo 
enciklopedija (subtitr.). 10.30 Mūsų 
gyvūnai. 10.55 Brolių Grimų pasakos. 
Baltuolė ir Rožytė. Vokietija, 2012 m. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Paslaptingoji Afrika. 2/7 d. Sa-
chara. Gyvenimas paribyje (subtitr.). 
12.55 Pasaulio dokumentika. Lotynų 
Amerikos platybėse. 2 d. Amazonė. 
Vienas miškas, daug pasaulių (sub-
titr.). 13.50 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Mis Marpl (6/3) N-7. 15.30 Mi-
sija. Vilnija. 16.00 Žinios (su vertimu 
į gestų kalbą). 16.15 Istorijos detek-
tyvai. 17.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 18.00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės 18.30 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19.00 Klausimėlis.lt (kart.). 
19.30 Savaitė 20.30 Panorama. 21.00 
Premjera. Pavojingi jausmai (5, 6). 
21.50 Premjera. Vatelis. Drama. Bel-
gija, Prancūzija, D. Britanija, 2000 m. 
23.50 Pasaulio dokumentika. Paslap-
tingoji Afrika. 2/7 d. Sachara. Gyve-
nimas paribyje (subtitr., kart.). 0.45 
Pasaulio dokumentika. Lotynų Ame-
rikos platybėse. 2 d. Amazonė. Vie-
nas miškas, daug pasaulių (subtitr., 
kart.). 1.30 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Mis Marpl (6/3) Nesibaigianti 
naktis (kart.) N-7. 3.00 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai (kart.). 3.50 Savai-
tė (kart.). 4.40 Pavojingi jausmai (5, 
6) (kart.). 5.30 Durys atsidaro (kart.). 

kelnis (11). 13.30 Simpsonai (17, 18) 
N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (146, 147) 
N-7. 15.30 Kerštinga meilė (20) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Bruto ir Neto (9) N-7. 
20.00 Pavojingi aukštakulniai (3) N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau (7) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 Kerš-
tas (2) N-7. 23.30 Melas ir paslaptys 
(2) N-14. 0.30 CSI elektroninių nusi-
kaltimų skyrius (2) N-14. 1.25 Ryšys 
(4) N-7. 2.15 Naujokė (11) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 15 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (17) N-7. 7.25 Simpsonai 
(18) N-7. 7.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (11). 8.25 Moterys meluoja geriau 
(7) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2183). 
10.00 Medikai (11) N-7. 11.00 Ekstra-
sensai tiria (44) N-7. 12.00 Pavojingi 
aukštakulniai (3) N-7. 13.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (12). 13.30 Simp-
sonai (19, 20) N-7. 14.30 Mažoji nuo-
taka (148, 149) N-7. 15.30 Kerštinga 
meilė (21) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Bruto ir 
Neto (10) N-7. 20.00 Prieš srovę. N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau (8) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 Euro-
pos vyrų krepšinio čempionatas. 1.40 
Ryšys (5) N-7. 2.35 Naujokė (12) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 16 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (19, 20) N-7. 7.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (12) (kart.). 
8.25 Moterys meluoja geriau (8) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2184). 10.00 
Medikai (12) N-7. 11.00 Ekstrasen-
sai tiria (45) N-7. 12.00 Prieš srovę. 
N-7. 13.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(13). 13.30 Simpsonai (21, 22) N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka (150, 151) N-7. 
15.30 Kerštinga meilė (22) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Bruto ir Neto (11) N-7. 20.00 
Svogūnų Lietuva. N-7. 21.00 Mo-
terys meluoja geriau (9) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 21.40 TV3 spor-
tas. 21.43 TV3 orai. 21.45 Tiesiai iš 
„EuroBasket 2015“. 22.00 Numato-
mos Lietuvos vyrų krepšinio rinkti-
nės rungtynės. Pertraukoje – Tiesiai 
iš „EuroBasket 2015“. 23.50 Tiesiai iš 
„EuroBasket 2015“. 0.00 Vikingų loto. 
0.05 Europos vyrų krepšinio čempio-
natas. 1.45 Ryšys (6) N-7. 2.35 Nau-
jokė (13) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 17 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (21, 22) N-7. 7.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (13) (kart.). 8.25 
Moterys meluoja geriau (9) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2185). 10.00 Medi-
kai (13) N-7. 11.00 Ekstrasensai ti-
ria (46) N-7. 12.00 Svogūnų Lietu-
va. N-7. 13.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (14). 13.30 Simpsonai (23, 1) 
N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (152, 153) 
N-7. 15.30 Kerštinga meilė (23) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Bruto ir Neto (12) N-7. 
20.00 Farai. N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (10) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. 1.40 Ryšys (7) 
N-7. 2.30 Naujokė (14) N-7. 

Penktadienis, rugsėjo 18 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (23, 1) N-7. 7.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (14). 8.25 Mote-
rys meluoja geriau (10) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2186). 10.00 Medikai (1) 
N-7. 11.00 Ekstrasensai tiria (47) N-7. 
12.00 Farai. N-7. 13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (15). 13.30 Simpsonai (2, 
3) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (154, 
155) N-7. 15.30 Kerštinga meilė (24) 
N-7. 16.30 Vilnius gyvai. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Ralfas Griovėjas. Ani-
macinis f. JAV, 2012 m. 21.45 Tie-
siai iš „EuroBasket 2015“. 22.00 Nu-
matomos Lietuvos vyrų krepšinio rink-
tinės rungtynės. Pertraukoje - Tiesiai 
iš „EuroBasket 2015“. 23.50 Tiesiai iš 
„EuroBasket 2015“. 0.00 Europos vy-
rų krepšinio čempionatas. 1.40 Kon-
traktas. Veiksmo f. JAV, Vokietija, 
2006 m. N-14. 

Šeštadienis, rugsėjo 19 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (20) N-7. 7.30 Vėžliukai nin-
dzės (9). 8.00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą (43). 8.30 Legenda apie Ko-
rą (7) 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 Dum-
bo. Muzikinis animacinis f. JAV, 1941 
m. 12.55 Ramblio filmukas. Mikės 
Pūkuotuko nuotykiai tęsiasi. Anima-
cinis f. JAV, 2005 m. 14.10 Gyveni-
mo bangos (3) N-7. 16.45 Ekstrasen-
sų mūšis (4) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot. 19.30 Veidrodė-
li, veidrodėli. Drama. JAV, 2012 m. 
N-7. 21.45 Nesunaikinami 2. Trileris. 
JAV, 2012 m. N-14. 23.45 Kraštuti-
nės priemonės. Drama. JAV, 2010 m. 
N-7. 1.50 Ryklys vaiduoklis. Siaubo f. 
JAV, 2013 m. S. 

Pirmadienis, rugsėjo 14 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (45, 46). 6.55 Keista šei-
mynėlė (16) (kart.). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (1) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (86) N-7. 
8.50 Mano monstriukas ir aš. Nuoty-
kių f. šeimai. Australija, D. Britanija, 
JAV, 2007 m. (kart.). 11.00 Didžiosios 
motušės namai 2 (kart.) N-7. 13.00 
Keista šeimynėlė (17). 13.30 Kem-
piniukas Plačiakelnis (2). 13.55 Po-
nia Dila (33) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 
Nuo... Iki.... 21.00 Visi vyrai – kiau-
lės... (9) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VA-
KARO SEANSAS Largo Vinčas. N-7. 
Veiksmo trileris. Belgija, Prancūzija, 
2008 m. 0.30 Dalasas (12) N-7. 1.25 
Detektyvė Džonson (42) N-7. 2.20 
Mentalistas (7) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 15 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (47, 48). 6.55 Keista šei-
mynėlė (17) (kart.). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (2) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (87) N-7. 
8.55 Gaisrinės šuo. Nuotykių f. šei-
mai. JAV, Kanada, 2007 m. (kart.). 
11.10 Geras vyrukas. Veiksmo ko-
medija. Australija, Honkongas, JAV, 
1997 m. (kart.) N-7. 12.55 Keista šei-
mynėlė (18). 13.25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (3). 13.50 Ponia Dila (34) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra, kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21.00 Visi vyrai 
– kiaulės... (10) N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Maiko 
Bluberio nuotykiai. Vesternas. D. Bri-
tanija, Meksika, Prancūzija, 2004 m. 
N-14. 0.35 Dalasas (13) N-7. 1.30 De-
tektyvė Džonson (43) N-7. 2.25 Men-
talistas (8) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 16 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (49, 50). 6.55 Keista šei-
mynėlė (18) (kart.). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (3) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (88) N-7. 8.55 24 
valandos (kart.) N-7. 10.05 Yra, kaip 
yra (kart.) N-7. 11.15 Tikras gyveni-
mas. Ta pati moteris. 12.15 Tikras 
gyvenimas. Sunkus pasirinkimas. 
13.15 Keista šeimynėlė (19). 13.45 
Ponia Dila (35) N-7. 16.30 Labas va-
karas, 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 vy-
rai – kiaulės... (11) N-7. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Prancūziškas tranzitas. Veiks-
mo trileris. Belgija, Prancūzija, 2014 
m. N-14. 1.00 Detektyvė Džonson 
(44) N-7. 1.55 Mentalistas (9) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 17 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (51, 52). 6.55 Keista šeimy-
nėlė (19) (kart.). 7.25 Na, palauk! (11, 
12). 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(89) N-7. 8.55 24 valandos (kart.) N-7. 
10.05 Yra, kaip yra (kart.) N-7. 11.15 
Tikras gyvenimas. Adelės sindromas. 
12.15 Tikras gyvenimas. Susigrąžin-
ta meilė. 13.15 Keista šeimynėlė (20). 
13.45 Kempiniukas Plačiakelnis (4). 
14.10 Ponia Dila (36) 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... 
(12) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Keleiviai. Trileris. JAV, 
Kanada, 2008 m. N-14. 0.00 Dalasas 
(14) N-7. 0.55 Detektyvė Džonson 
(45) N-7. 1.50 Sveikatos ABC tele-
vitrina (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 18 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (53, 54). 6.55 Keista šei-
mynėlė (20) (kart.). 7.25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (4) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (90) N-7. 
8.55 Pagalbos skambutis (kart.) N-7. 
9.45 K11. Komisarai tiria (6, 7) N-7. 
10.30 K11. Komisarai tiria (7). 11.15 
Tikras gyvenimas. Išgalvota žmona. 
12.15 Tikras gyvenimas. Jogilė ieš-
ko meilės. 13.15 Keista šeimynėlė 
(21). 13.45 Kempiniukas Plačiakel-
nis (5). 14.10 Ponia Dila (37) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2 penktadienis. N-7. 21.00 Rezer-
viniai farai. Veiksmo komedija. JAV, 
2010 m. N-7. 23.10 Drakonų karai. 
Veiksmo trileris. Pietų Korėja, 2007 
m. N-14. 0.55 Largo Vinčas. Veiks-
mo trileris. Belgija, Prancūzija, 2008 
m. (kart.) N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 19 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Ma-

žieji Tomas ir Džeris I (2). 6.55 Eski-
mų mergaitė (9-12). 7.20 Nickelode-
on valanda. Dora ir draugai (3). 7.45 
Keista šeimynėlė (15). 8.10 Kempi-
niukas Plačiakelnis (13). 8.35 Tomo 
ir Džerio šou (2). 9.00 Ponas Bynas 
(12). 9.30 Batuotas šuo. Animaci-
nis f. Rusija, 1981 m. 9.50 Žiogas ir 
skruzdė. Animacinis f. Rusija, 1961 
m. 10.00 KINO PUSRYČIAI. PREM-
JERA Pakratytas. Komedija šeimai. 
JAV, 2012 m. 11.50 Beprotiškiausios 
melodijos. Nuotykiai tęsiasi. Veiksmo 
ir nuotykių komedija. JAV, Vokietija, 
2003 m. 13.35 Pričiupom! N-7. 14.00 
Gyvenimo šukės (5) N-7. 16.00 Be-
atos virtuvė. 17.00 Lietuvos super-
šefas. 18.30 Žinios. 19.30 SUPER-
KINAS Medžioklės sezonas atidary-
tas 3! 21.10 PREMJERA Prezidento 
medžioklė. Veiksmo ir nuotykių f. D. 
Britanija, Suomija, Vokietija, 2014 
m. N-7. 22.55 Vaikinams tai patinka! 
Romantinė komedija. JAV, 2008 m. 
N-14. 1.00 Rezerviniai farai. Veiksmo 
komedija. JAV, 2010 m. (kart.) N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 20 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Ma-

žieji Tomas ir Džeris I (3). 6.55 Eski-
mų mergaitė (13-16). 7.20 Nickelode-
on valanda. Dora ir draugai (4). 7.45 
Keista šeimynėlė (16). 8.10 Kempi-
niukas Plačiakelnis (14). 8.35 Tomo 
ir Džerio šou (3). 9.00 Sveikatos ABC 
televitrina. 9.30 Mes pačios. 10.00 KI-
NO PUSRYČIAI Trys nindzės sugrįž-
ta. Komedija. Japonija, JAV, 1994 m. 
11.55 Žarijos miestas. Nuotykių f. šei-
mai. JAV, 2008 m. 13.50 Gyvenimo 
šukės (6) N-7. 2014 m. 16.00 Bus vis-
ko. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 Te-
leloto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa savai-
tė. 19.30 PREMJERA Kaip princesė 
Natalija su Bjauriu charakteriu jauni-
kio ieškojo. Muzikinė pasaka. 21.40 
Paskutinė tvirtovė. Veiksmo trileris. 
JAV, 2013 m. N-14. 23.45 PREMJE-
RA Tikras teisingumas 2. Kruvini pi-
nigai. Veiksmo f. JAV, Kanada, 2012 
m. N-14. 1.35 Vaikinams tai patinka! 
Romantinė komedija. JAV, 2008 m. 
(kart.) N-14.

Pirmadienis, rugsėjo 14 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Pionieriai. Kova dėl plieno. Dok. 
f. Vokietija, 2012 m. (kart.) 8.55 Penk-
toji pavara (15) (kart.). 9.50 Nacionali-
nė Geografija. Pasaulio keistuoliai (3) 
(kart.) N-7. 10.45 Kalbame ir rodome 
(262) N-7. 11.40 Prokurorų patikrini-
mas (74) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.50 Mano 
virtuvė geriausia (20). 14.50 Ameri-
kos talentai (1). 15.45 Prokurorų pati-
krinimas (75) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Mentalistas (6) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (10) N-7. 20.25 Ponas Bynas (1) 
N-7. 21.00 Farai. N-14. Realybės šou 
21.30 Išganymas. Vesternas. Belgi-
ja, Danija, D. Britanija, Pietų Afrika, 
2014 m. N-14. 23.15 Gyvi numirėliai 
(3) N-14. 0.15 Mentalistas (6) (kart.) 
N-7. 1.10 Prokurorų patikrinimas (75) 
(kart.) N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Antradienis, rugsėjo 15 d. 
6.00 Policija ir Ko (8) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (10) (kart.) N-7. 8.55 Dai-
nuok mano dainą (kart.). 10.45 Kalba-
me ir rodome (263) N-7. 11.40 Pro-
kurorų patikrinimas (75) (kart.) N-7. 
12.50 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 13.50 Mano virtuvė geriausia 
(21). 14.50 Amerikos talentai (2). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (76) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Info diena. 18.25 Mentalistas 
(7) N-7. 19.25 Policija ir Ko (11) N-7. 
20.25 Ponas Bynas (2) N-7. 21.00 
Farai. N-14. Realybės šou 21.30 Su-
peragentas Simonas. Veiksmo ko-
medija. JAV, 1999 m. N-7. 23.10 

Gyvi numirėliai (4) N-14. 0.10 Men-
talistas (7) (kart.) N-7. 1.05 Prokuro-
rų patikrinimas (76) (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugsėjo 16 d. 
6.00 Policija ir Ko (9) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
7.55 Policija ir Ko (11) (kart.) N-7. 
8.55 Mistinės istorijos (11, 12) (kart.) 
N-7. 10.45 Kalbame ir rodome (264) 
N-7. 11.40 Prokurorų patikrinimas 
(76) (kart.) N-7. 12.50 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13.50 Mano vir-
tuvė geriausia (22). 14.50 Amerikos 
talentai (3). 15.45 Prokurorų patikri-
nimas (77) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Mentalistas (8) N-7. 19.25 Policija ir 
Ko (12) N-7. 20.25 Ponas Bynas (3) 
N-7. 21.00 Farai. N-14. Realybės šou 
21.30 Moteriško solidarumo paslap-
tys. Komedija. JAV, 2002 m. N-7. 
23.50 Gyvi numirėliai (5) N-14. 0.45 
Mentalistas (8) (kart.) N-7. 1.40 Pro-
kurorų patikrinimas (77) (kart.) N-7. 
2.50 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 17 d. 
6.00 Policija ir Ko (10) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.55 
Policija ir Ko (12) (kart.) N-7. 8.55 Žu-
rovas (17, 18) (kart.) N-7. 10.45 Kal-
bame ir rodome (265) N-7. 11.40 Pro-
kurorų patikrinimas (77) (kart.) N-7. 
12.50 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 13.50 Mano virtuvė geriausia 
(23). 14.50 Amerikos talentai (4). 
15.45 Prokurorų patikrinimas (78) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Info diena. 18.25 Mentalistas 
(9) N-7. 19.25 Policija ir Ko (13) N-7. 
20.25 Ponas Bynas (4) N-7. 21.00 
Farai. N-14. 21.30 Forestas Gam-
pas. Drama. JAV, 1994 m. N-7. 0.20 
Mentalistas (9) (kart.) N-7. 1.15 Pro-
kurorų patikrinimas (78) (kart.) N-7. 
2.25 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugsėjo 18 d. 
5.40 Policija ir Ko (11) N-7. 6.40 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 7.35 
Policija ir Ko (13) (kart.) N-7. 8.30 Mo-
teriško solidarumo paslaptys. Kome-
dija. JAV, 2002 m. (kart.) N-7. 10.45 
Kalbame ir rodome (266) N-7. 11.40 
Prokurorų patikrinimas (78) (kart.) 
N-7. 12.50 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13.50 Mano virtuvė ge-
riausia (24). 14.50 Amerikos talen-
tai (5). 15.45 Prokurorų patikrinimas 
(79) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Ponas Bynas (3, 4) (kart.) 
N-7. 19.00 Amerikietiškos imtynės 
(31) N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21.30 Ordino paslaptis. Veiks-
mo f. JAV, 2000 m. N-14. 23.15 Tikras 
kraujas (12) N-14. 0.20 Sausas įsta-
tymas. Atviras karas (1) N-14. 1.25 
Prokurorų patikrinimas (79) (kart.) 
N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 19 d. 
7.05 Amerikos talentai (4, 5) 

(kart.). 9.00 Statyk! 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Penktoji pavara (16). 11.00 Pa-
saulio galiūnų čempionų lygos etapas 
Suomijoje. 12.00 Arčiau mūsų. 12.30 
Aš myliu kaimą. 13.00 Visa tiesa apie 
liūtus (1). 14.00 Mano mylimiausia 
ragana (44–47) N-7. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 17.00 Žurovas. 
Laiškai iš ten. I dalis. Detektyvinis 
serialas. Rusija, 2010 m. N-7. 18.00 
Mistinės istorijos (13) N-7. 19.00 Dai-
nuok mano dainą. 21.00 MANO HE-
ROJUS Penki pirštai. Drama. JAV, 
2006 m. N-14. 22.45 AŠTRUS KI-
NAS Pranašas. Fantastinis veiksmo 
f. JAV, 2007 m. N-7. 0.45 Mano my-
limiausia ragana (44, 45) (kart.) N-7. 
1.45 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugsėjo 20 d. 
7.00 Statyk! (kart.). 7.30 Pa-

saulio galiūnų čempionų lygos eta-
pas Suomijoje (kart.). 8.30 Tauro 
ragas. N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiu-
liu. 10.00 Sveikatos kodas. 11.00 
FAILAI X. Pionieriai. Turboreaktyvi-
nio variklio triumfas. Dok. f. Vokietija, 
2012 m. 12.00 Visa tiesa apie liūtus 
(2). 13.00 Gyvūnų planeta (1). 14.00 
Sveikinimai. 16.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 17.00 Žurovas. Laiškai iš 
ten. II dalis. N-7. 18.00 Mistinės is-
torijos (14) N-7. 19.00 MEILĖS IS-
TORIJOS Inga Lindstrom. Tamsusis 
namas. Romantinė drama. Vokietija, 
2011 m. N-7. 21.00 Kultas (6, 7) N-14. 
23.00 Kerštas už Andželą. Veiksmo 
komedija. JAV, 2002 m. N-7. 1.00 Ma-
no mylimiausia ragana (46, 47) (kart.) 
N-7. 2.00 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Sekmadienis, rugsėjo 20 d.
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mon-

sunas (21) N-7. 7.30 Vėžliukai nin-
dzės (10). 8.00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (44) 8.30 Legenda apie Ko-
rą (8, 9) N-7. 9.30 Statybų TV. 10.00 
Padėkime augti. 10.30 Svajonių so-
dai. 11.30 Šaunusis peliukas detekty-
vas. Animacinis f. JAV, 1986 m. 13.00 
Gufio filmas. Animacinis f. JAV, 1995 
m. 14.30 Simpsonai (1) N-7. 15.00 
Europos vyrų krepšinio čempionatas 
dėl III vietos. 16.45 Ekstrasensų mū-
šis (5) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.35 
TV3 sportas. 19.45 Tiesiai iš „Euro-
Basket 2015“. 20.00 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas dėl I vietos. 
21.50 Tiesiai iš „EuroBasket 2015“. 
22.00 007 Kazino Royale. Veiksmo f. 
JAV, D. Britanija, Vokietija, 2006 m. 
N-7. 1.00 Keistas Timočio Gryno gy-
venimas. F. šeimai. JAV, 2012. N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 14 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (15, 16) N-7. 7.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (10) (kart.). 
8.25 Ponas Jangas (1). 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2182). 10.00 Medikai 
(10) N-7. 11.05 Ledynmetis. Žemy-
nų atsiradimas. Snimacinis f. JAV, 
2012 m. 13.00 Kempiniukas Plačia-
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Radviliškiečių komanda – estafetės nugalėtojai. 

Neįgaliųjų 
sportas

 „Bičiulystei“ atsiųstame laiške-
lyje Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugijos narė, Elektrėnuose su-
rengtų draugiškų sporto varžy-
bų dalyvė Regina Vinckienė pa-
sidžiaugė ukmergiškių pasiekto-
mis pergalėmis.

Ukmergės rajono neįgaliųjų 

Sportas priverčia pamiršti negalią
draugijos komanda į Elektrėnus 
išsiruošė jau 10 kartą. Šiemet – 
išties sportiškai nusiteikę, pasi-
ryžę nugalėti, nors prizinės vie-
tos ir nebuvo pagrindinis tiks-
las. Svarbiausia buvo susitikti 
su draugais, smagiai ir sportiš-
kai pabendrauti. 

Varžybų programoje buvo 
numatytos šaškių, šachmatų, 
smiginio, kimšto kamuolio me-
timo, krepšinio 3x3, baudų mė-
tymo, kukurūzų ir pupelių rin-
kimo, slalomo rungtys, šaudy-
mas, bočia bei estafetė. Pasta-
roji rungtis išties buvo sudėtin-
ga – mūsų manymu, ir sveikieji 
joje turėtų ką veikti. 

Rezultatais esame paten-
kinti, į Ukmergę parsivežėme 8 
medalius ir iškovotą III bendrą-
ją komandinę vietą. Kaip ir kas-
met, daugiausia prizų pelnė Eglė 
Kosmanaitė ir Zita Kviklienė, Ja-
nina Žvikevičienė, Vlada Vančen-
kova ir Raimondas Atkočiūnas. 

Didžiuojamės savo sporti-
ninkais ir kartu džiaugiamės 
Švenčionių rajono neįgaliųjų 
draugijos sėkme – jie užėmė I 
komandinę vietą, II vietą laimėjo 
Širvintų rajono neįgaliųjų drau-
gijos komanda. Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos komanda.

  „Bičiulystei“ laiškelį atsiun-
tusi Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkės pava-
duotoja Irena Vilniuvienė pasi-
džiaugė Latvijoje vykusioje spor-
to šventėje organizacijos narius 
lydėjusia sėkme. 

Į Bauskės neįgaliųjų spor-
to klubo organizuojamą sporto 
šventę Radviliškio rajono neį-
galiųjų draugija vyko jau antrą 
kartą. Buvo pranašaujami lie-
tingi orai, tad į kelionę susiruo-
šėme su nerimu ir skėčiais ran-
kinėse, tačiau Bauskė mus pa-
sitiko su gražiu oru ir linksmais 
žmonėmis. 

Į sporto šventę atvyko 11 ko-
mandų, tarp kurių 2 – iš Lietu-
vos. Mūsų draugijai atstovavo 9 
sportininkai, gerokai gausesnė 
buvo Biržų neįgaliųjų draugijos 
komanda. 

Sporto šventės programo-
je buvo 11 įvairių rungčių. Ka-
dangi varžybos vyko stadione, 
buvo nemažai lengvosios atle-
tikos rungčių. 30 m bėgimo, 
šuolio į tolį ir rutulio stūmimo 
rungčių dalyviai buvo suskirs-
tyti į dvi amžiaus grupes: iki 50 
metų ir vyresni. 

Sporto šventė Bauskėje

Negausi Radviliškio rajono 
neįgaliųjų komanda iškovojo 
23 medalius. Labai džiaugiamės 
estafetės rungtyje pelnę pirmą-
ją vietą. Joje dalyvavo daug ko-
mandų, kuriose buvo gerokai 
jaunesnių dalyvių. Mums padė-
jo savo fizinių galimybių įverti-
nimas ir vienas kito palaikymas. 
Estafetės dalyviams ir abiem lie-
tuvių komandoms Bauskės ne-
įgaliųjų sporto klubo pirminin-
kas I. Rencis įteikė taures.

Nemažai medalių radvi-
liškiečiai pelnė individualio-
se rungtyse. Net 5 medalius iš-

kovojo I. Vilniuvienė (2 aukso,  
1 sidabro ir 2 bronzos), 4 me-
daliais pasipuošė P. Rudžians-
kas (2 aukso ir 2 sidabro) ir G. 
Zakšauskas (4 bronzos). V. Kos-
tiukevič užėmė 1 pirmą ir 2 tre-
čias vietas, S. Astrauskas iško-
vojo visų trijų spalvų medalius, 
G. Čepienė pelnė aukso ir sida-
bro medalius. Č. Turčinskas pa-
sipuošė aukso medaliu,V. As-
trauskienė – sidabro.

Sinoptikų žadėtas lietus pra-
sidėjo tik varžyboms pasibaigus. 
Atsisveikinę su senais ir naujais 
draugais išvykome namo. 

Sporto šventės atidarymo eisena.

 Elektrėnų neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Ona Medzikauskie-
nė su „Bičiulystės“ skaitytojais 
pasidalijo 12-ųjų Vilniaus aps-
krities neįgaliųjų sporto žaidy-
nių įspūdžiais.

Elektrėnų neįgaliųjų drau-
gija surengė regionines sporto 
žaidynes Elektrėnų savivaldy-
bės ir Vilniaus apskrities įvai-
raus amžiaus regėjimo, klausos, 
judėjimo, intelekto ir kitų ne-
galių turintiems neįgaliesiems. 
Renginio tikslas – siekti neįga-
lių žmonių socialinės integra-
cijos per kūno kultūrą ir spor-
tą bei atrinkti stipriausius aps-
krities sportininkus į finalines 
VIII Lietuvos neįgaliųjų sporto 
varžybas, kurios vyks rugsėjo 
11 d. Kauno S. Dariaus ir S. Gi-
rėno sporto centre. 

Žaidynėse neįgaliuosius pa-
sveikino ir sėkmės linkėjo savi-
valdybės meras Kęstutis Vaitu-
kaitis. Draugijoms, atvykusioms 
iš kitų savivaldybių, jis padova-
nojo knygų apie Elektrėnus. Stip- 
rybės ir gerų rezultatų sporti-
ninkams palinkėjo Seimo na-
rio Broniaus Bradausko padė-
jėjas Stasys Lančinskas, spor-
to mokyklos direktorius Valdas 
Škadauskas, Lietuvos neįgalių-
jų sporto žaidynių direktorius 
Ignas Mačiukas.

Sporto žaidynėse dalyvavo 
143 neįgalieji: 77 iš Elektrėnų 
miesto, Kazokiškių, Kietaviš-
kių, Pastrėvio, Gilučių seniūni-
jų ir 66 – iš kitų Vilniaus apskri-
ties miestų: Švenčionių, Trakų, 
Širvintų, Šalčininkų, Ukmergės 
bei Vilniaus r. neįgaliųjų draugi-
jų. Neįgalieji išbandė savo jėgas 

šachmatų, šaškių, bočios, smi-
ginio, šaudymo iš pneumatinio 
šautuvo, baudų mėtymo į krep-
šį, krepšinio 3x3, kimštinio ka-
muolio metimo, slalomo, esta-
fetės rungtyse. Dalyvavusiems 
sporto žaidynėse pagal porei-
kius buvo suteiktos transporto 
paslaugos, dalyviai buvo mai-
tinami, laimėjusieji rungtis ap-
dovanoti medaliais, diplomais 
bei prizais. 

Aktyviai varžybose dalyva-
vo ir prizines vietas užėmė šie 
elektrėniečiai: šachmatų rung-
tyje – Bronislovas Tarulis, šaš-
kių – Anatolijus Šugajevas, Vla-
da Kibarienė, Gintaras Suchoc-
kas, žaidžiant bočią stipriausias 
buvo Raimundas Razvadovskis, 
smiginį taikliausiai mėtė Vladas 
Lažauninkas, krepšinio 3 prieš 3 
rungtyje geriausiai sekėsi Sau-
liui Baurai, Artūrui Ivoškai, Au-
driui Kaminskui, Audriui Cicke-
vičiui, mėtant baudas į krepšį – 
Irinai Lekavičiūtei, Audriui Ka-
minskui, Justinai Palidauskai-
tei, taikliausiai šaudė Petronėlė 
Briaukienė, kimštą kamuolį mė-
tė – Danguolė Žilinskaitė, Vikto-
ras Zernajevas.

Tarp iš kitų draugijų atvyku-
siųjų prizines vietas užėmė šie 
sportininkai: smiginio rungty-
je – Marijanas Kuldoš, Marytė Ja-
ruševičienė, Andžejus Vitkaus-
kas, šaudymo – Zita Kviklienė; 
kimštinį kamuolį geriausiai mė-
tė Zita Gujienė, Ivan Paškelėvič, 
slalomo rungtyje geriausiai va-
žiavo Algimantas Kojis, pupeles 
greičiausiai rinko Danuta Varo-
nis, į krepšį baudas taikliausiai 
mėtė Stasė Kojienė. 

Sporto žaidynės 
surengtos 12 kartą

Kviečia VIII neįgaliųjų sporto žaidynės
Respublikinių neįgaliųjų sporto žaidynių finalinės varžybos vyks 
2015 m. rugsėjo mėn. 11 d. Kaune, S. Dariaus ir S. Girėno sporto 
centre (Kauno sporto halė), Perkūno al. 5.

Lietuvos neįgaliųjų žaidynėse kviečiami dalyvauti įvairių 
negalių, bet kokio amžiaus žmonės. 

Žaidynių programa: 
● Atvykimas, paraiškų pateikimas nuo 10.00 val. iki 11.30 val.
● Varžybų atidarymas 12.00 val.
● Varžybų pradžia 12.15 val.
● Neįgalieji varžysis šaškių, šachmatų, bočios, smiginio, krepšinio, baudų 
 mėtymo į krepšį, rankų lenkimo rungtyse.
● Žaidynių uždarymas, nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas 
 apie 15.30 val.

Finalinių varžybų dalyviui bus leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 2 spor-
to šakų rungtyse. Visiems dalyviams bus įteikti sportiniai marškinėliai. Žai-
dynių finalinių varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti diplo-
mais ir medaliais.

VIII Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynes organizuoja Kauno miesto neįga-
liųjų draugija. Visais rūpimais klausimais kreiptis į žaidynių direktorių Igną 
Mačiuką (tel. 8 615 15504, el. p. ignas.maciukas@gmail.com).

Elektrėnų komanda. 
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka 
visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Prie kūrybos 
šaltinio“. 

Tel./faks. (8-5) 275 1934. El. p. redakcija@biciulyste.lt

Prie kūrybos
šaltinio

Onutė Čirvinskienė po ilgokos 
pertraukos pristatė trečiąją 

savo eilėraščių knygelę „Prara-
dimų taurė“. Tai dovana sau pa-
čiai asmeninio jubiliejaus proga. 
Daugumai jos pažįstamų ši „tau-
rė“ – netikėtas skaitinys, nes ja-
me autorė atsiveria visai kito-
kia, nei yra gyvenime, nei bu-
vo ankstesnėje kūryboje. Onu-
tė atrodo visada tvirta, linksma, 
„kieta“ moteriškė. O šiose eilė-
se – ašaros, skausmas ir netgi 
mintys apie išėjimą... Knygelės 
įžangoje ji rašo:

Atvira širdim pas Jus einu,
Nors tas mano kelias erškėčiuotas.
Gal nesukuriu skambių eilių,
Bet save Jums visą atiduodu.

Šios eilutės tiksliai nusako 
knygelės turinį: eilės tikrai labai 
atviros, jose – nemeluota kančia. 
Reikia ne tik nuoširdumo, bet ir 
drąsos šitaip eiti pas skaityto-
jus. Juk negali būti tikras dėl jų 
reakcijos... 

Praradimų autorės gyvenime 
būta apsčiai. Visi jie buvo skau-
dūs, visi apraudoti knygelėje su-
dėtomis eilėmis. Ji patiks ne kiek- 
vienam, o kam patiks – tam ir-
gi nebus kasdieninis skaitinys. 
Šiuos eilėraščius pavadinčiau 
raudomis, taigi ir skaityti juos 
derėtų tada, kai plyšta iš skaus-
mo širdis, kai prislegia netektis, 
kai iš po kojų slysta žemė ir ap-
temsta dangus... Kai skaitomas 
kūrinys atkartoja tavo mintis ir 

Drąsiai atvėrusi širdį
jausmus, širdis pasrūva krauju. 
Tačiau tas kraujas ją plauna ir 
pajauti palengvėjimą... Pravartu 
šią knygelę paskaityti ir tiems, 
kuriuos aplanko mintis apie Ne-
gyvenimą, nes eilėse šviečia Vil-
tis. Viltis ištverti, išgyventi, viltis 
būti reikalingam, viltis džiaug-
tis vasara.

Knygelėje tilpo ir vienas 
O. Čirvinskienės dukters Danu-
tės eilėraštis, atitinkantis „tau-
rės“ skonį. Yra ir keli eilėraš-
čiai apie meilę, atklydę iš anks-
tesnių metų ir atspindintys tą  
„tikrąją“ Onutę.

Knygos pristatymo renginį 
Jurbarko rajono viešojoje biblio- 
tekoje vedė Rasa Murauskienė. 
Dainomis klausytojus džiugino 
politikas ir bardas Saulius La-
pėnas. Onutės eilių paskaitė lite-

ratų klubo „Švieselė“ (Onutė yra 
šio klubo prezidentė) narės Ju-
lija Galbuogienė, Janina Pranai-
tienė, Lilija Jonikienė. Kadangi 
autorė savo draugus ir gimines 
knygomis apdovanojo iš anksto, 
ne vienas pasidalijo savo minti-
mis apie perskaitytas eiles. 

Autorę sveikino Jurbarko ra-
jono neįgaliųjų draugijos, neįga-
liųjų klubo „Svaja“ narės, gausus 
giminių būrys, draugės, kaimy-
nės, bibliotekininkės. Ne vienas 
literatas dovanojo specialiai jai 
sukurtas eiles. Visi linkėjo grįž-
ti prie autorei įprastos švieses-
nės, nuotaikingesnės kūrybos. 
Manau, kad taip ir bus, nes aša-
ros jau supiltos į taurę, o taurė – 
išgerta.

Onutė Čirvinskienė knygelės pristatymo renginyje.

Prisiglausi skausmu
a.a. Mamytei

Taip tylu ir ramu, tik jauti širdimi –
Kaimo vieškeliu atbrenda vakaras –
Ir skubi link namų su šilta viltimi,
Kad dar dega motulės ugniakuras.

Bet priėjęs arti pamatai, kad languos
Jau seniai nebėra žiburėlio
Ir jau nieks neapglėbs, niekada nepaguos,
Tik po sodą blaškysis šešėliai.

Prisiglausi skausmu prie medinės kertės – 
Kas išėjo, sugrįžt nebegali.
Neieškok savyje praradimo vertės –
Tokią Dievas paskyrė tau dalią. 

Konkursui

Rasos Skeiverienės nuotr. (Šakių r.)

Sigtos Letkauskaitės nuotr. (Pasvalio r.)

Sutemos su  
pilnatimi 
Užgriebia akys horizontą.
Spinduolis šiaušiasi tenai
Ir debesėlių kaspinai.

Stebuklas užburia mane.
Ausis užvaldo tyluma –
Trumpam aprimsta laiko 
                                  gausmas.

Ramybė plazda virš galvos.
Išvysiu gal, kaip kometa
Į šiltą vakarą šalta
Per dangų mėlyną nuskries.
Pirmi voratinkliai boluoja.

Iš praeities juk visa tai.
Rugiai į kluonus suvežti.
Tuoj pūgos prasidės geltonos
Ir audros viską vers ant šono,
O namo kertėje šiltai
Žiemoti rengiasi svirplys.
Jau vakaras rudens delne, –

Man pilnatį jis dovanoja,
Atritina ją dangumi.
Čia medžiai vėl su manimi
Ir akmenys apsamanoję.

Jei sparnus  
turėčiau
Drugeli, paskolink sparnus,
kad nulėkčiau tenai,
kur vasara nesibaigia
ir žmonės šypsosi sutikti,
linkėdami vienas kitam
labas, geros dienos,
kur visada gėlės žydi,
pakanka šviesos ir šilumos,
kur niekada nebuvo ir nebus
apgaulės, klastos ir pavydo,
kur naktį vien gražūs
aplanko žmogų sapnai.

Drugeli, paskolink sparnus,
kad nulėkčiau tenai,
tik, deja, nežinau,
kur tokia šalis yra.

Jaunystės 
traukinys
Vos nebuvau parblokštas vėjo,
Nors virš galvos gilus dangus.
Ekspresas žalias pradundėjo
Pro varpas lenkiančius rugius.

Ilgai stovėjau ir žiūrėjau
Ton pusėn, kur pradingo jis,
Sukėlęs nerimą ir vėją,
Jaunystės mano traukinys.

Vytautas Vitkūnas
Vilnius

Rugsėjis 
Sūnui Audriui

Ištiesk man delnus –
Pripilsiu juos
Rasos rugsėjo,
Pasaldinsiu savąja meile – 
Tu tik atsigerk.
Pajusi, kad negrįžtamai
Praėjo
Rugpjūčio karštis,

Pakylėki 
Nudžiovink mano ašaras lūpom,
Švelniom rankom išgydyki širdį,
Pakylėki, jei aš vis dar klūpau,
Ir išgirski, kai niekas negirdi.

Tartum medžiui, aplaužytam vėjo,
Savo atramą stiprią suteiki, 
Pasakyki, kad laikas atėjo,
Kada ašarų jau nebereikia.

Juk gyvenimas mūsų – tai upė –
Jos srovės sustabdyt nieks negali.
Kai žinai, kad kažkam vis dar rūpi, 
Daug lengviau iškentėt skaudžią dalią. 

Netikiu
a.a. sūnui Giedriui

Aš delnais glostau sodo takelį –
Pirštai ieško tavųjų pėdų, 
Kaip nežmoniškai širdį vėl gelia –
Niekada jų, sūnau, nerandu. 

Nepareisi ir sodo vartelių 
Neatkelsi savąja ranka, 
Ligi sopulio tuščias bus kelias, 
Kuriuo grįždavai tu kažkada.

Vis dar netikiu – žmonės meluoja –
Tu šalia ir išeit negali.
Tyliai beržas už lango dejuoja:
– Mes visi laikini šiam kely...

Kai už lango verks
Suplyšę debesų paklodės.
Atrodys – neįmanoma
Ištvert,
Kai šalta
Ir niūru aplinkui.
Tik nedejuok,
Suprask, ruduo atslinko,
Per vieną naktį
Vasarą išvijęs...

Onutė ČirVinskienė
Jurbarkas

Jūratė kORSAkAiTė
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
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