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Kauno S. Dariaus ir S. Gi-
rėno sporto centre ir vėl 
šurmuliavo negalią turin-
tieji – jie buvo susirinkę į 
VIII respublikines sporto 
žaidynes. Šaškių, šachma-
tų, smiginio, bočios, krep-
šinio 3x3, baudų mėtymo 
ir rankų lenkimo rungty-
se varžėsi fizinę, klausos, 
regos bei intelekto nega-
lią turintieji. 

Neįgaliųjų sportas

Valakupių reabilitacijos 
centras, UAB „Idea Code“ 
bei užsienio partneriai – 
Portugalijos Gaja profesi-
nės reabilitacijos centras 
ir Slovėnijos reabilitacijos 
institutas – kartu ėmėsi 
ambicingo projekto „Ino-
vatyvi bekontaktė tech-
nologija mokymuisi visą 
gyvenimą sunkią negalią 
turintiems žmonėms“. Per 
dvejus metus sukurtas iš-
ties naudingas, išliekamą-
ją vertę turintis produktas 
– rankos arba galvos jude-
siais valdoma programa 
sunkią fizinę negalią tu-
rintiems asmenims. 

Aplinka visiems

(nukelta į 3 psl.)

Kompiuterį galima valdyti neliečiant nei klaviatūros, nei pelės.

Matyti vaiko galimybes
„Pojūčių klinikos“ vadovė 

Agnė Dičiūtė pasakoja, kad ši įs-
taiga, teikdama paslaugas, va-
dovausis holistiniu požiūriu – į 
vaiką bus žiūrima kaip į visumą. 
„Nesivadovaujam tuo įprastu te-
rapiniu modeliu, kada vaiko ypa-
tumai yra laikomi sutrikimais ir 
yra gydomi fragmentiškai ar slo-
pinami medikamentais, – sakė A. 
Dičiūtė. – Pirmiausiai žiūrime, ką 
vaikas gali, kokie jo poreikiai, pa-
gal tai su visa didele specialistų 
komanda sudėliojam individua-
lų ugdymo planą.“ 

Pagal poreikį su vaiku galės 
dirbti įvairių sričių terapeutai 
(dailės, muzikos, kvapų, jude-
sio), psichoterapeutas, psicholo-
gas, edukologas, kineziterapeu-
tas, ergoterapeutas, socialinis 
pedagogas ir kt. Vaiko pojūčius 
(jie specialiųjų poreikių turintie-
siems paprastai yra išsiderinę) 
harmonizuoti padės multisen-
sorinė įranga. Kai kuriais atve-
jais darbas su šia įranga gali pa-
skatinti vaiką pradėti kalbėti ar 
žengti pirmąjį žingsnį. 

A. Dičiūtė pabrėžia, kad no-
rint padėti vaikui, neužtenka 
dirbti vien tik su juo, reikia padėti 
ir visai jo aplinkai – tėvams ar ki-
tiems šeimos nariams. Priimti ki-

Paslaugos – ne tik 
vaikui, bet ir jo šeimai

Vilniuje, labdaros ir pa-
ramos fondo „Algojimas“ 
patalpose, atidaryta „Po-
jūčių klinika“. Tai vieta, 
kurioje negalią ar specia
liųjų poreikių turintiems 
vaikams bus teikiamos vi-
sos jiems reikalingos pa-
slaugos. Šio centro išskir-
tinumas tas, kad paslau-
gų sulauks ir negalią tu-
rinčius vaikus auginančių 
šeimų nariai. 

Integracijos keliu

Netrūko geros nuotaikos 
Žaidynių iniciatorius ir or-

ganizatorius Kauno miesto ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkas 
Ignas Mačiukas sako, kad jau 8 
metus neblėstantis žaidynių da-
lyvių entuziazmas rodo, jog toks 
renginys labai reikalingas. Tai di-
delė šventė, suvienijanti neįga-
liuosius iš visos Lietuvos. Nega-
lią turintieji jiems skirtose spor-
to šventėse jaučiasi laisviau, nes 
yra tarp savų. I. Mačiukas pasi-
džiaugė, kad yra aktyvių regio-
nų, kur žmonės noriai sportuoja, 
rengiamos ne tik vietinės, bet ir 
apskričių varžybos. Tačiau, pri-

duria žaidynių organizatorius, 
kai kurie regionai dar iki šiol 
apsnūdę – pasigendama, pavyz-
džiui, vilniečių entuziazmo. 

Žaidynių dalyviai varžėsi 7-io-
se rungtyse. Ilga žaidėjų eilė nu-
sidriekė prie smiginio lentų. Taip 
pat netrūko ir norinčiųjų žaisti bo-
čią, net ir sunkiai judantiems tin-
kamą žaidimą. Kaip visada, azar-
tas per kraštus liejosi krepšinio 
aukštelėje. Sumaniusieji išbandy-
ti stiprumą rikiavosi rankų lenki-
mo sektoriuje, na, o norintieji pa-
miklinti galvą susėdo prie šaškių 
ir šachmatų lentų. 

Kompiuteris turi būti 
prieinamas visiems

Sparčiai tobulėjant informaci-
nėms technologijoms, kasdien at-
sirandant įvairių šios srities naujo-
vių, sunkią negalią turintys žmonės 
vis labiau junta informacinę atskir-

tį. Nervų, raumenų sistemos ligos 
ar judamojo-atramos aparato pa-
žeidimai labai riboja rankų jude-
sius, todėl tokių negalių turintiems 
žmonėms sunku naudotis įprasti-
ne kompiuterio klaviatūra ar pele. 

(nukelta į 5 psl.)

tokį vaiką yra sunku, todėl jiems 
neretai reikalinga psichoterapinė 
pagalba. Kai kuriais atvejais bus 
dirbama ir su vaiko pedagogais. 

„Pojūčių klinikoje“ didžiau-
sias dėmesys skiriamas vaikams 
su specialiaisiais poreikiais, ta-
čiau čia gali kreiptis ir sveiki psi-
chologines krizes patiriantys vai-
kai, paaugliai, taip pat sprendimo 
nerandantys jų tėvai. 

Būtinas valdžios 
institucijų 

bendradarbiavimas 
„Pojūčių klinikos“ atidaryme 

dalyvavo ne tik klinikos darbuo-
tojai, jų bičiuliai, būsimi lankyto-
jai, bet ir daug garbių svečių. Pasak 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrės Algimantos Pabedinskie-
nės, šiuo metu, kai pradėta įgyven-
dinti globos namų įstaigų pertvar-
ka, bendruomeninės paslaugos la-
bai aktualios. „Jūs einat mūsų įsta-
tymų, mūsų minčių prieky. Neįsi-
vaizduojame, kaip padėti mažie-
siems piliečiams be nevyriausy-
binio sektoriaus“, – sakė ministrė. 

Sveikatos apsaugos ministrė 
Rimantė Šalaševičiūtė pabrė-
žė, kad apie neįgalius vaikus, 
pagalbą jiems, paslaugų plė-
trą pastaruoju metu kalbama.  

(nukelta į 7 psl.)

Augustinas iš karto susidraugavo su 
klinikos darbuotoju Nora Buduliu.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Atlaidai – graži tradicija. Taip atskirose bažnyčiose 
meldžiamasi šventųjų, tų parapijų globėjų, inten-

cija. Mūsų klasikinėje literatūroje labai daug dėmesio 
buvo skiriama šioms religinėms šventėms. 

Suprantama, organizuojant vietines religines šven-
tes iškyla daug organizacinių sunkumų, o ką jau kalbėti 
apie savaitėmis besitęsiančius Pivašiūnų, Šilinių, Auš-
ros Vartų Marijai skirtus atlaidus. Bet kartais norisi pa-
rašyti ir apie skaudulius, galbūt vien tik dėl to, kad ki-
tais metais, kitas žmogus, žinodamas, kad taip gali at-
sitikti, būtų budresnis ir tvirtesnis, geriau susipažintų 
su bažnyčiose galiojančiais reglamentais.

Šiemet per Pivašiūnų Žolinės (Šv. Mergelės Mari-
jos Ėmimo į dangų) atlaidų savaitę teko gydytis neto-
li esančioje sanatorijoje, todėl išgirdusi, kad paskutinę 
iškilmės dieną bus atlaidai už medicinos darbuotojus, 
slaugytojus, o ligoniams bus teikiamas Ligonių sakra-
mentas, subūriau grupelę besigydančiųjų ir visi nuva-
žiavome į Pivašiūnus.

Ant kalno stovinti bažnytėlė buvo apsupta gerokai 
prieš atlaidų pradžią atvykusių maldininkų. Žinoma, ne-
radome nė vienos neįgaliems vairuotojams skirtos vie-
tos, o gal jose jau stovėjo automobiliai, bet tai nesvarbu. 
Žmonių padedami patekome ir ant kalno, ir į bažnyčią. 
Maloniai nustebino visur ant priekinių suolų išdėstytos 
kortelės: ,,Vietos ligoniams“. Ten ir susėdome. Negalė-
jau išlipti iš vežimėlio, tad prisiglaudžiau šalia. Netru-
kus apyjaunis bažnyčios tarnas priėjęs paaiškino, kad 
čia sėdėti negalima, nes pro mane bus sunku praeiti 
vyskupų eisenai. Laimei, tarp suolų suradau nišą, ku-
rioje galėjau patogiai prisiglausti. Susikaupiau asmeni-
nei maldai, bet ir vėl staigmena: parapijos klebonas iš 
visų priekyje sėdinčių ligonių pradėjo reikalauti doku-
mento su vietinės parapijos klebono bei vyskupo para-
šais, leidžiančio gauti Ligonio sakramentą. Deja, tokių 
dokumentų, manau, dėl nežinojimo ar negalėjimo (kur 
tokį leidimą gauti, jei viltingai atvažiavai tiesiai iš ligo-
ninės?) neturėjo beveik pusė ligoniams skirtose vieto-
se sėdinčiųjų. Žinoma, jie visi buvo išprašyti iš šių vie-
tų, motyvuojant, kad lauke yra labai daug laisvų kėdžių. 
Buvo skaudu žiūrėti, kaip lazdelėmis pasiramsčiuoda-
mos baltomis skaromis pasipuošusios senutės traukė-
si iš ligoniams skirtų vietų. Prieš mane stovėjusi senolė 
per visas šv. Mišias stipriai suspaudusi drebančia ranka 
laikė minėtą leidimą, bijodama, kad nepamestų. Ji net ir 
žegnojosi su tuo lapeliu rankoje – neduok Dieve, dar už-
mirš, kur padėjo, ir neparodys bažnyčios tvarkdariui...

Nebepavyko susikaupti maldai. Žinoma, džiaugiau-
si už tuos ligoniukus, kurių galvas lietė vyskupo ranka, 
o ant kaktos blizgėjo kvapnių aliejų kryželio pėdsakas, 
bet buvo labai gaila visų kitų, tarp jų ir savęs, – atstum-
tų ir nereikalingų. Bažnytėlėje buvau vienintelė, judan-
ti vežimėliu, bet ir man nebuvo suteiktas ,,Ligonio sa-
kramentas“, nes neatitikau ligonio būklei per atlaidus 
įvertinti taikomų kriterijų...

Mintimis nukeliavau į savo parapiją Vilkijoje. Kuo-
met trys pagyvenusios moterėlės užkėlė mane laiptais 
iki bažnyčios durų (šalia stovintis kunigas net nepa-
dėjo), prie manęs priėjęs klebonas pasilenkęs papra-
šė, kad nevažiuočiau altoriaus link, nes... galiu įlauž-
ti grindis, o švenčiausiąjį jis man atneš prie durų. Kol 
apstulbusi stebėjau altoriaus link plaukiantį apie 100 
kg sveriantį bažnyčios tarną, viską supratau... Tuo me-
tu aplink mane baigė sklaidytis ne smilkalų, bet alko-
holio kvapas... 

Na, bet apie ką čia aš? Pakėliau akis į stebuklingomis 
galiomis garsėjančią Pivašiūnų Švenčiausios Marijos, 
Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslą ir pradėjau melstis. 
Nusiraminau, nes tvirtai žinojau, kad ryšiui tarp mūsų 
nereikia jokio leidimo...

Atlaidai, kuriuose 
neatleidžiama...

Apie tai,
kas

jaudina
Biržai: Kai lieka tik vasaros 

dvelksmas...  „Bičiulystei“ laišką at-
siuntusi Biržų rajono neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kė Lidija Dainiuvienė pa-
sidalijo gražaus renginio 
įspūdžiais. 

Besibaigiant rugpjū-
čiui visą vasarą aktyviai 
gyvenusi Biržų rajono ne-
įgaliųjų draugija savo na-
rius, jų artimuosius ir bi-
čiulius pakvietė į Pilies 
arsenale vykusį renginį 
„Rudenėjančios vasaros 
dvelksmas“.

Daugelis teiravosi – o 
koks gi renginio tikslas? 
Atsakymas buvo ir tebė-
ra labai paprastas – išly-
dint žaliaplaukę vasarą 
ir pasitinkant geltonpūkį 
rudenį tiesiog pabūti vi-
siems drauge. Be pykčio, 
nuoskaudų, su dainomis, 
padėkos žodžiais ir vis dar 
vasarine akių ir širdžių ši-
luma.

Viso to nebūtų buvę be 
nuoširdžių draugijos na-
rių, jų artimųjų ir be rū-
pestingų mūsų bičiulių, 
kurie mus vaišino, gro-
jo, dainavo – tai jų dėka 
visai be gailesčio vasarą 
atidavėme tiesiai į rude-
nio glėbį.   

Vienas tokių laiko pa-
tikrintų draugijos bičiu-

lių – jau ne vienerius me-
tus mus globojantis Švieti-
mo ir mokslo ministerijos 
atstovas, buvęs biržietis Ri-
tas Vaiginas. Ir šįkart į mū-
sų renginį jis atvyko su pa-
žadėta dovana bei gražiais 
linkėjimais. Tačiau užvis 
mieliausias buvo ne rea-
lus daiktas, telpantis į ran-
kas, o jo atvežti socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
trės Algimantos Pabedins-
kienės padėkos raštai. Vie-
nas – už ilgametį darbą ir 
atsidavimą jam, buvo skir-
tas man, dabartinei drau-
gijos pirmininkei, kitas – 

vienam iš aktyviausių Bir-
žų rajono neįgaliųjų drau-
gijos narių ir organizacijos 
įkūrėjų Egidijui Šatui. 

Renginio metu sveiki-
nimo žodį tarė rajono vi-
cemerė Irutė Varzienė, sa-
vivaldybės Socialinės pa-
ramos skyriaus atstovas 
Remigijus Šaknys, Seimo 
nario Aleksandro Zeltinio 
padėjėja Bronislava Vasi-
liūnienė, su mūsų drau-
gija glaudžiai bendradar-
biaujančios VšĮ „Nojaus ar-
ka“ vadovai bei kiti svečiai. 
Daugelis jų gavo draugijos 
narių su meile pagamintas 

dovanėles. Ir pati draugija 
neliko be dovanų – ačiū jų 
steigėjams.

Beveik rudenėjančią 
dieną nuskaidrino Gied-
riaus Žilinsko atliekama 
muzika bei smagios ir ly-
riškos dainos. Jas atliko 
Papilio moterų ansamblis 
„Sentimentai“, „Kaziuko“ 
kapela, Neįgaliųjų draugi-
jos ansamblis „Ištvermin-
gieji“. Ačiū jiems ir kolek-
tyvų vadovams. Rudens 
kvapo pilnomis eilėmis 
širdį glostė Egidijaus Sal-
džio bei Algirdo Butke-
vičiaus skaitoma kūryba, 
šmaikšti Ritos Balčiūnie-
nės proza. 

Kelios valandos prabė-
go greit, kaip ir pati vasa-
ra. Nuoširdžiai dėkojame 
šventės vedėjui Ovidijui 
Jankauskui. Tos valandos, 
kaip ir vasara, buvo šiltos. 
Jaukios. Mielos. Bičiuliš-
kos. Ką gi, liko tik dvelks-
mas. Tačiau ir ruduo su-
šauks visus į būrį – tuos, 
kurie jau yra draugijos na-
riai, ir tuos, kurie patys ne-
sibodi mūsų draugystės, 
nepamiršdami, kokia trapi 
riba tarp sveikos, didelės 
širdies ir sergančio kūno. 

Tas didelis noras gyventi sveikai
  „Bičiulystei“ laišką at-
siuntusi VšĮ „Jurbarko so-
cialinės paslaugos“ vyriau-
sioji socialinė darbuotoja 
Monika Kornikienė papa-
sakojo apie darbą su proto 
negalią turinčiais asmeni-
mis ugdant jų sveikos gy-
vensenos įpročius. 

Sveika mityba ir fizinis 
aktyvumas – ypač svarbūs 
sveikos gyvensenos kom-
ponentai, kurie turi susi-
formuoti jau vaikystėje, 
tačiau dažnu atveju pro-
to negalios asmenų svei-
kos gyvensenos įgūdžių 
ugdymui tėvai ir ugdy-
mo įstaigos skiria per ma-
žai dėmesio. Dėl to nema-
žai suaugusių proto nega-
lios asmenų susiduria su 
antsvorio problemomis, 
dėl kurių vystosi kiti svei-
katos sutrikimai: aukštas 
kraujospūdis, podagra, 
osteoartritas, diabetas ir 
pan. Siekiant išvengti šių 
pasekmių, įgyvendiname 
Jurbarko rajono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios pro-
gramos lėšomis finansuo-
jamą projektą „Sveikos gy-
vensenos įgūdžių formavi-
mas Jurbarko rajono suau-
gusiems proto negalios as-
menims.“

Projekto metu darbuo-
tojai kiekvieną savaitę po 
kelis kartus veda fizinio 
aktyvumo skatinimo už-

siėmimus, kuriuose per 
įvairius aktyvius žaidybi-
nius elementus neįgalieji 
mokomi mankštinti kūną. 
Beieškodami patrauklių 
ir neįgaliesiems pritaiky-
tų būdų sportuoti, sukū-
rėme du sportinius žaidi-
mus, kuriems patys pasida-
rėme reikalingas priemo-
nes. Tam, kad sportas būtų 
malonus ir teiktų teigiamų 
emocijų, buvome suren-
gę sporto varžytuves, ku-
riose dalyvavo mūsų drau-
gai iš Šakių dienos užimtu-
mo centro sutrikusio inte-
lekto asmenims, Raseinių 
dienos centro „Vilties ta-
kas“, Gelgaudiškio neįga-
liųjų dienos centro, Šilutės 
socialinių paslaugų cen-
tro bei Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos 
bendrijos „Viltis“ Jurbarko 
skyriaus. Visi dalyviai buvo 
entuzias tingi ir išmėgino 
jėgas įvairiose individua-
liose ir komandinėse spor-
tinėse rungtyse, kurioms 
įveikti reikėjo ir rankų mik-
lumo, ir fortūnos pagalbos. 
Nė vienas renginio dalyvis 
neliko neapdovanotas, ko-
mandos į namus išsivežė ne 
tik gerą nuotaiką, bet ir „vi-
taminizuotus“ prizus.

Geros sveikatos neį-
sivaizduojame ir be svei-
kos mitybos, tad moky-
mas sveikai maitintis taip 
pat tapo šio projekto dali-
mi. Kartu su neįgaliaisiais 
ieškome įvairiausių sveiko 
maisto receptų, juos pri-
taikome savo skoniams ir 

kartu pasigaminame bei 
visus pavaišiname. Be-
ruošdami sveiko maisto 
patiekalus ne tik įgaunam 
valgio gaminimo įgūdžių, 
bet ir stiprėja mūsų ben-
drystės jausmas. Norėda-
mi jį įtvirtinti, organizuo-
jame įvairias išvykas. Jau 
pasigrožėjome Lakštinga-
lų slėniu, esančiu Pagra-
mančio regioniniame par-
ke, užlipome į visus Sudar-
go piliakalnius, o sportuo-
jant išlietą prakaitą nuplo-
vėme Baltijos jūroje.

Tikime, kad gera pra-
džia – pusė darbo ir mūsų 
rajono proto negalios as-
menų sveikata stiprės, fi-
zinė ištvermė didės, o ge-
ra savijauta bus nuolatinė 
jų palydovė.

Ritas Vaiginas padėkos raštą įteikė Egidijui Šatui.

Judėjimas – būtina sveikos gyvensenos sąlyga.
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(atkelta iš 1 psl.) 
Vis dėlto, ministrės teigimu, 
paslaugų vaikams dar labai 
trūksta, iš viso nėra šeimų psi-
chologų. R. Šalaševičiūtė atkrei-
pė dėmesį, kad yra parengtas 
Psichologinės veiklos įstatymo 
projektas, kuriame numatyta 
tokia paslauga, bet dar nėra iki 
galo susitarta, kas šias paslau-
gas finansuos. Ministrė priminė 
ir kitus teigiamus pokyčius: nuo 
liepos 1 d. įsigaliojo aprašas, pa-
gal kurį iš Ligonių kasų apmo-
kamos psichoterapijos paslau-
gos, balandžio mėnesį patvir-
tintas dailės terapijos paslaugų 
teikimo aprašas. 

Netrukus Lietuvą pasieks ES 
struktūrinių fondų lėšos. Atski-
ra eilute išskirtos programos vai-
kams, tai – vienas iš artėjančio fi-
nansavimo laikotarpio Sveikatos 
apsaugos ministerijos priorite-
tų. Pasak ministrės, didžioji dau-
guma ES lėšų atiteks „minkštie-
siems“ projektams (specialistų 
kvalifikacijos tobulinimui, litera-
tūros rengimui ir pan.), o infras-
truktūros plėtrai skirtos vos ke-
lios pozicijos. Vienas iš planuoja-
mų darbų – atnaujinti „Saulutės“ 
sanatoriją, kurioje, pasak R. Šala-
ševičiūtės, šiuo metu vaikai gy-
domi labai blogomis sąlygomis. 

Seimo Socialinių reikalų 
ir darbo komiteto pirmininkė 
Kristina Miškinienė taip pat at-
kreipė dėmesį, kad mūsų įsta-
tymuose numatyta tik fragmen-
tinė pagalba neįgalius vaikus 
auginančioms šeimoms, nėra 
kompleksinės ir nuolatinės sis-
temos. Jos teigimu, „Pojūčių kli-
nika“ bus proveržis šioje srityje, 
padės keisti požiūrį į šeimą, au-
ginančią vaiką su negalia. 

Švietimo ir mokslo vicemi-
nistrė Natalija Istomina pabrė-
žė, kad vaiko sveikata, jo ugdy-
mas, socialinių įgūdžių lavini-
mas – bendras visų 3 ministe-
rijų tikslas. Ji informavo, kad 
netrukus pradės veikti darbo 
grupė, kurios tikslas – sukurti 
naują integruotos veiklos mo-
delį, kuris skatins Socialinės ap-
saugos ir darbo, Sveikatos ap-
saugos bei Švietimo ir mokslo 
ministerijas dirbti kartu.

Į „Pojūčių kliniką“ 
atvažiuos ir iš regionų 

„Pojūčių klinikos“ atidaryme 
dalyvavo ir būsimieji jos lanky-
tojai – šeimos, auginančios ne-
galią turinčius vaikus. 

Iš Skuodo į renginį atvyku-
si Simona Gedgaudienė steng-
sis, kad jos 11-metis sūnus Au-
gustinas galėtų lankyti „Pojūčių 
kliniką“. Moters teigimu, Skuo-
de yra labai mažai pagalbos neį-
galiems vaikams. Trūksta ugdy-
mo specialistų ir informacijos, 
kaip ugdyti negalią turintį vai-
ką, nėra jokių terapijų, net pas 
logopedą tenka važiuoti į Klai-
pėdą. S. Gedgaudienė pasakoja, 
kad Augustinas iki 10 metų lan-
kė darželį, o vėliau – socialinių 
paslaugų centrą, kur, pasak ma-
mos, nebuvo jokio ugdymo, tik 
priežiūra. Šiemet įsikūrė 2 spe-
cialiosios klasės, vieną iš jų lan-
ko ir Augustinas. „Tikimės, kad 
po truputį informacijos dau-
gės, specialistai daugiau suži-
nos apie neįgalių vaikų integ-
raciją, tėvai bus informuojami 
apie įvairias paslaugas“, – sako 
S. Gedgaudienė. 

Dirbs įvairūs specialistai 
„Pojūčių klinikos“ psicho-

terapeutas Mindaugas Karpuš-

ka atkreipė dėmesį, kad vaikai, 
ypač negalią turintieji, užsi-
sklendžia ir savo galimybių ne-
atskleidžia tada, kai suaugusieji 
juos iš anksto nuvertina. Jis pri-
minė, kad „Algojimo“ psichoso-
cialinės reabilitacijos stovyklo-
je vaikai atsivėrė, ėmė ir juok-
tis, ir vaikščioti bendraudami 
su šunimi. „Taip atsitinka visų 
pirma dėl to, kad šuniukui nėra 
svarbu, kokio vaikas ūgio, kokia 
kalba jis kalba, jis bendrauja su 
vaiku tokiu, koks jis yra, – sakė 
psichoterapeutas. Jis pažadėjo: 
– Bandysim atverti širdis tiems 
vaikams, kurie ateis čia.“ Beje, 
klinikoje dirbs ir ypatingas te-
rapeutas Nora Budulis – kan-
trus ir pasiryžęs gerą nuotaiką 
skleisti šuo.

Saulius Auglys-Stanevičius 
„Pojūčių klinikoje“ dirbs muzi-
kos terapeutu. Garsų terapija, 
pasak S. Auglio-Stanevičiaus, 
gali labai pagelbėti vaikui: vie-
ni muzikos garsai skatina nu-
siraminti, atpalaiduoja, kiti – 
atvirkščiai, aktyvina; vieni pa-
deda skrandžiui, kiti – kojoms... 
Muzikantas groja įvairiausiais 
mušamaisiais instrumentais, 
juos pristatys ir klinikos lan-
kytojams, kurie ne tik klausy-
sis muzikos, bet ir patys gros. 
Tokių nusiteikusių padėti kie-
kvienam vaikui terapeutų kli-
nikoje – visas būrys. 

Paslaugos „Pojūčių kliniko-
je“ yra mokamos, kadangi vals-
tybė jų nefinansuoja. A. Dičiū-
tė sako ieškanti būdų, kaip su-
mažinti paslaugų kainą ir tikisi, 
kad ateityje jos bus finansuoja-
mos valstybės. „Pojūčių klini-
kos“ vadovė sako, jog jau dabar 
galvojama apie įstaigos plėtrą – 
dabartinės patalpos (2 kamba-
riai) yra per mažos, jose galima 
priimti tik 20 vaikų per mėne-
sį, nes su kiekvienu reikia dirbti 
individualiai. „Džiaugiamės, kad 
turime kur pradėti veiklą, tačiau 
norėtumėm turėti didelį reabili-
tacijos centrą vaikams su speci-
aliaisiais poreikiais“, – sako „Po-
jūčių klinikos“ vadovė. Pasak jos, 
žadama plėstis ir į kitus miestus. 

Emilija Stonkutė 
Autorės nuotr. 

Paslaugos – ne tik vaikui,  
bet ir jo šeimai

„Pojūčių klinikos“ atidaryme dalyvavo brolis Bernardas (iš kairės), Švietimo ir mokslo viceministrė Natalija Istomi-
na, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, klinikos vadovė Agnė Dičiūtė, Seimo Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė, sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė.

 Telšių rajono neįgaliųjų draugi-
jos narė Danutė Šeržentienė laiš-
ke „Bičiulystei“ papasakojo apie 
dvasingą išvyką. 

 Tarp visų planuotų ir nepla-
nuotų išvykų, renginių buvo ir 
ši – kelionė į Šiluvą, į Lietuvos 
Lurdą. Į šią dvasingai prasmingą 
kelionę rugsėjo 11 d. nuo Neįga-
liųjų draugijos būstinės durų pa-
judėjo pilnas autobusas. Ši diena 
Šiluvos atlaiduose buvo skirta li-
goniams.

Prie Šiluvos katedros pilna 
aikštė kėdžių, ant žolynėlių pa-
tiestų kilimėlių, visi sėdi vienas 
prie kito prisiglaudę, kad tik dau-
giau sutilptų. Suvažiavo iš visos 
Lietuvos tyliai maldai, šviesiai 
vilčiai. Lazdelės, vežimėliai, ša-
lia – globėjai, o žvilgsniai tokie 
šilti. Pasižiūri vienas į kitą, nusi-
šypso ir atrodo, kad niekas nebe-

skauda ir depresijos bangos nu-
rimusios, širdies nebedaužo. Juk 
tiek nedaug reikia, kad pasijus-
tum laimingas – gerumo, užuo-
jautos, gailestingumo ir meilės. 
Mes į Ligonių dienai skirtus at-
laidus važiavome su viltimi, kad 
būsime apsaugoti nuo tų drumz-
linų gyvenimo akimirkų, kurios 
kartais tėškia į pačią širdį.

Virš katedros, virš maldininkų 
pilnos aikštės, žydroje padangė-
je suposi balti debesėliai. Sėdėju-
si šalia manęs moteris sukuždėjo 
„Žiūrėk, kaip angelo sparnai“. Nu-
sišypsojome viena kitai ir abi pra-
dėjome žiūrėti – o gal tikrai ange-
las pamojo baltu sparneliu. Viena 
kitos visai nepažįstame, o nuo tos 
šypsenos taip gera pasidarė. Už 
šią kelionę esame dėkingi Telšių 
rajono savivaldybės tarybos na-
riui Almantui Lukavičiui. 

Kauno rajono Lapių bendruome-
nei pristatytas naujas 12 met-
rų ilgio, 100 vietų žemagrindis 
autobusas „Temsa Avenue“. Jis 
maksimaliai pritaikytas neįga-
liesiems.  

Kauno rajone važinėja dar 9 
žemagrindžiai  „Kautros“ auto-
busai, tačiau toks modelis – pir-
masis. Naujasis autobusas pirk-
tas atsižvelgiant į neįgaliųjų ir tė-
vų su mažais vaikais poreikius. 

„Tai pirmas, tačiau ne pasku-
tinis tokio modelio autobusas. Jei 
pasiteisins, įsigysime daugiau“, – 
tvirtino „Kautros“ generalinis di-
rektorius Linas Skardžiukas.

Lapėse veikia Kauno krašto 
neįgaliųjų sąjunga, pagrindinę 
mokyklą lanko 344 mokiniai, to-
dėl erdvaus ir patogaus autobu-
so labai reikėjo, teigiama Kauno 
rajono savivaldybės pranešime.

„Džiaugiuosi, kad Kauno ra-
jono savivaldybės ir „Kautros“ 
bendradarbiavimas orientuotas į 
bendruomenės lūkesčius“, – kal-
bėjo meras Valerijus Makūnas.

Pernai Kauno rajone prie-
miestiniais autobusų maršrutais 
pervežta daugiau kaip 3 mln. ke-
leivių, iš jų „Kautra“ vežė daugiau 
nei 700 tūkst. 

„Bičiulystės“ inf.

Kristupui labai patiko „dirbti“ su 
multisensorine įranga.

Telšiai: Kelionė į Šiluvą

Telšių neįgalieji buvo išvykę į Šiluvą.

Į Lapes – neįgaliesiems 
pritaikytu autobusu

Neįgalieji išbandė naująjį žemagrindį autobusą.
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Daktaras
Aiskauda

Streso profilaktiką pradėkime 
ne vaistinėje, o virtuvėje

Lietuviškoje „Medicinos en-
ciklopedijoje“ streso sąvoka 

apibūdinama taip: psichinės ir fi-
ziologinės įtampos būsena, visu-
ma organizmo apsauginių reak-
cijų, kurias sukelia žalingi aplin-
kos ar vidaus veiksniai – streso-
riai. Šalia šio apibrėžimo nurodo-
ma, jog stresą gali sukelti fizinė 
ar psichinė trauma, liga.

Jau seniai žinoma, kad ne 
kiekvienu atveju stresas yra ža-
lingas sveikatai. Kartais stresai 
žmogų užgrūdina, padaro atspa-
resnį įvairiems netikėtumams. 
Kiekvienas esame patyrę, kad kai 
kurie stresai padėjo organizmui 
„atsipeikėti“, mobilizuoti vidinius 
resursus, dirbti „didesnių apsu-
kų“ režimu. 

Ruoštis egzaminams 
kava nepadeda 

Visiems žinomas malonus 
kavos aromatas ir stimuliuojan-
tis poveikis. Didelė dalis žmonių, 
įtemptai dirbdami protinį dar-
bą, yra įsitikinę, kad kava palaiko 
darbingumą. Ar tai tiesa? Sveikam 
žmogui per dieną išgėrus vieną ar 
du puodukus kavos nieko blogo 
neatsitiks. Tačiau ruošiantis eg-
zaminams ar esant lengvam stre-
sui, reiktų visiškai atsisakyti šio 
aromatingo gėrimo, nes adrenali-
no ir kofeino „draugystė“ gali pa-
kenkti ir egzaminams, ir širdžiai.

Pastaba. Kava nevartotina, 
kai vargina nemiga; pagreitėjęs 
širdies plakimas; padidėjęs ar-
terinis kraujospūdis; skrandžio, 
dvylikapirštės žarnos opaligė 
bei kitos virškinimo organų li-
gos; aterosklerozė; Bazedovo li-
ga; neurozė; jei jaučiate polinkį 
greitai susierzinti.

Profilaktinė dieta
Jeigu leidžia aplinkybės, šia 

profilaktine dieta reiktų pasi-
naudoti numatomos stresinės 
situacijos išvakarėse (vakarie-
nė) ir „nemalonios“ dienos rytą 
(pusryčiai).

Vakarienė: mėsa + daržovių 
garnyras, žalioji arbata. Nereko-
menduojama vartoti alkoholinių 
gėrimų, riebių, saldžių valgių.

Pusryčiai: daug angliavan-
denių ir mažai riebalų arba gy-
vūninių baltymų turintys pro-
duktai. Geriausia suvalgyti lėkš-
tę avižinės košės su konden-
suotu pienu arba grikių košės 
su sviestu. Nerekomenduojama 
valgyti kotletų, barščių, pyragai-
čių. Beje, pusryčiams skirtą laiką 
reikia taip suplanuoti, kad iki ga-
limai nemalonaus įvykio liktų ne 
mažiau kaip pusvalandis.

Atmintį gerina gamtos 
dovanos

Egzaminų, diplomo gynimo 
išvakarėse ir panašiose situaci-
jose retas žmogus gali pasigir-
ti minčių aiškumu ir dvasine ra-
mybe. Labai dažnai girdime: „Aš 
viską pamiršau!“ Ką daryti? Kad 
būtų atgautas pasitikėjimas sa-
vo jėgomis ir palengvėtų didelio 
kiekio informacijos įsiminimas 
per palyginti trumpą laiką, būti-
na vartoti čia nurodytus natūra-
lius produktus.

Citrina. Padeda įsisavinti in-
formaciją. Maždaug 30 min. prieš 
valgį išgėrus mažais gurkšneliais 
pusės citrinos sulčių, išspaus-
tų į pusę stiklinės vandens, pa-
skaninto medumi, galima drą-
siai sėsti prie knygų – pakanka-
ma dozė vitamino C ir kitų me-
džiagų jūsų smegenyse neliks 
be pėdsakų.

Pastaba. Citrinos sultys pa-
sižymi dideliu rūgštingumu. Jos 
tirpdo dantų emalį (išgėrus sul-
čių būtina šiltu vandeniu sku-
biai išsiskalauti burną), dirgina 
skrandžio ir žarnyno gleivinę, to-
dėl šiomis sultimis nedera pikt-
naudžiauti (didesni jų kiekiai gali 
net sukelti opaligę). 

Ananasai. Vartodami ana-
nasus, organizmui padedate su-
sidoroti su bet kokia protine ap-
krova. Be to, šis vaisius labai ma-
žai kaloringas (100 g turi 56 ka-
lorijas).

Morkos. Morkose esantis 
karotenas – ištikimas atminties 
draugas. Nesėskite prie vadovė-
lių, kol nesuvalgėte porcijos švie-
žiai tarkuotų morkų su trupučiu 
augalinio aliejaus. 

Pastaba. Morkas valgant di-
deliais kiekiais kai kada galima 
pakenkti širdies veiklai. 

Avokadai. Pakanka suvalgy-
ti per dieną pusę vaisiaus ir jū-
sų atmintis pastebimai pagerės. 

Krevetės. Krevetėse yra gal-
vos smegenims reikalingų rieba-
lų rūgščių.

Mėlynės. Šios uogos varto-
jamos esant dideliam protiniam 
krūviui, sumažėjus koncentra-
cijai, atsiradus akių nuovargiui.

Pastabos. Per dieną galima 
suvalgyti ne daugiau kaip 0,5 kg 
mėlynių, nes didesni kiekiai ga-
li sutrikdyti skrandžio veiklą. Be 
to, mėlynių nedera valgyti kartu 
su kitomis uogomis (avietėmis, 
braškėmis, žemuogėmis) ir vai-
siais. Kai kuriems žmonėms mė-
lynės gali sukelti alergiją. 

Svogūnai. Valgant šią daržo-
vę padidėja galvos smegenų ap-
rūpinimas deguonimi. Pakanka 
kasdien suvalgyti bent pusę svo-
gūno galvutės.

Pastaba. Svogūnai nereko-

menduojami sergant ūmiomis 
skrandžio, žarnyno, inkstų bei 
kepenų ligomis.

Figos ir kūrybinis 
įkvėpimas

Dauguma architektų, aktorių, 
rašytojų ir kitų kūrybinių profe-
sijų darbuotojų skundžiasi ilgiau 
ar trumpiau trunkančiomis kūry-
binėmis krizėmis. Vieni žmonės 
tai priima kaip signalą, kad bū-
tina padaryti pertrauką, po ku-
rios viskas susitvarkys savaime, 
o kitiems tai – stresas, galintis 
susargdinti net sunkia depresija. 

Ką daryti namų sąlygomis? 
Tiek profilaktiškai (kai jūsų kū-
rybiniame kelyje krizės – daž-
nas reiškinys), tiek prasidėjusios 
krizės metu reikėtų atkreipti dė-
mesį į figas ir kmynus (geriama 
arbata: 2 šaukšteliai susmulkin-
tų sėklų užplikoma stikline ver-
dančio vandens). Eteriniai aliejai, 
esantys šiuose vaisiuose, stimu-
liuoja nervų sistemą, gerina gal-
vos smegenų aprūpinimą deguo-
nimi. Tai ir padeda „prisišaukti“ 
vadinamąjį kūrybinį įkvėpimą.

Pastabos. Figos nerekomen-
duojamos sergant: ūmiu skran-
džio ar žarnyno uždegimu (tu-
ri nemažai ląstelienos), diabe-
tu (jose esama cukraus), podag-
ra (vaisiuose rasta iki 100 mg% 
rūgštynių rūgšties). Be to, reikia 
žinoti, kad figos vaisiai varo šla-
pimą ir laisvina vidurius.

Neužmirškime bičių 
surinktų žiedadulkių ir 

kiaušinių
Taip pat derėtų vartoti bičių 

surinktas žiedadulkes (po šaukš-
telį ryte ir dieną, užsigeriant šiltu 
vandeniu). Jos priklauso efekty-
vių biostimuliatorių grupei, to-
dėl pagerėjimo sulauks ir pro-
tas, ir kūnas.

1–2 kartus per savaitę reiktų 
suvalgyti kiaušinį. Jame yra tiek 
lecitino, jog galvos smegenys tik-
rai neliks be atsako.

Pastabos:
1. Kiekvienas žmogus per 

metus turėtų profilaktiškai su-
vartoti apie 250 g bičių surinktų 
žiedadulkių. 

2. Jeigu sumažėjęs skrandžio 
sulčių rūgštingumas, žiedadul-
kes geriau vartoti pusę valandos 
prieš valgį.

3. Žiedadulkių nepatartina 
vartoti vakare, nes jos gali su-
trikdyti miegą.

Pipirmėčių arbata ir 
kopūstų sultys 

Liaudies medicina pataria 
gerti pipirmėčių arbatą (2 šaukš-
teliai lapų stiklinei verdančio 
vandens; išgeriama lygiomis 
porcijomis per dieną), jei dėl ko 
nors pastoviai jaudinamasi, yra 
atsiradusi nervinė įtampa, pyki-
na, vemiama, viduriuojama, pu-
čia vidurius.

Pastabos. Nerekomenduo-
jama pipirmėčių arbatą varto-
ti ilgą laiką arba didinti arbatos 
koncentraciją ar dozes, nes ga-
li svaigti galva, sumažėti arteri-
nis kraujospūdis (ypač tai aktu-
alu žmonėms, turintiems mažą 
kraujospūdį). 

Neturint pipirmėčių, galima 
gerti šviežių kopūstų lapų sulčių 
(geriama po 0,5–1 stiklinę 3 kar-
tus per dieną 40 min. prieš val-
gį). Jos taip pat slopina jaudulį, 
mažina nervinę įtampą. Sulčių 
bioaktyvios medžiagos sumaži-
na skyd liaukės aktyvumą.

Braškės
Netgi maža šių uogų dozė 

(150 g) gali per trumpą laiką 
neutralizuoti neigiamas emoci-
jas, trukdančias susikaupti ir de-
ramai pailsėti.

Pastabos. Kai kuriems žmo-
nėms braškės gali sukelti alergi-
ją, todėl reikia jų valgyti po ne-
daug (be to, pageidautina jas už-
sigerti kokiais nors rauginto pie-
no produktais). Braškių teks at-
sisakyti, jei padidėjęs skrandžio 
sulčių išsiskyrimas, ilgai trunka 
skrandžio ir kepenų diegliai, įta-
riamas apendicitas.

Bananai
Šiuose vaisiuose esantis se-

rotoninas (jis dar vadinamas 
džiaugsmo hormonu) gerina 
nuotaiką. 

Pastabos. Žymiai padidėjus 
skrandžio sulčių rūgštingumui, 
bananų reikia valgyti mažiau ar-
ba net kuriam laikui visai atsi-
sakyti. Jeigu yra galimybė įsigy-
ti vienu metu braškių ir bananų, 
patartina šiuos produktus val-
gyti kartu.

Gal trūksta ne vien tik 
vitaminų ir mineralų
Jeigu pablogėjo atmintis, at-

sirado nerimas, sumažėjo dar-
bingumas ir dingo gera nuotai-
ka ne prieš pat egzaminus ar ki-
tą kokią nors stresinę situaciją, o, 
tarkime, prieš 3 ar daugiau mė-
nesių, tai signalas, kad organiz-
mui trūksta vitaminų ir minera-
linių medžiagų. Be to, gali būti, 
kad trūksta ne vien tik biologiš-
kai aktyvių medžiagų, bet ir po-
ilsio, teigiamų emocijų, gal dar 
neatsisakėte žalingų įpročių (jei-
gu turite) – rūkymo ir alkoholio 
vartojimo.

Romualdas oGInSkAS

Psichologo 
patarimai

„Miegas – tai auksinė grandi-
nė, sujungianti mūsų kūnus su 
sveikata.“ 

(Tomas Dekeris)

Miegodami praleidžia-
me apie trečdalį savo gy-
venimo. Daugiau ar ma-
žiau miega visi gyvi or-
ganizmai. Miegas yra to-
kia pat neatsiejama gy-
venimo dalis kaip valgy-
mas ar kvėpavimas. Tai 
viena paslaptingiausių 
žmogaus būsenų, vis dar 
ne itin gerai ištyrinėta 
mokslininkų. Kas iš tie-
sų vyksta žmogaus orga-
nizme, kai jis miega? Ko-
dėl miegas yra gyvybiškai 
būtinas ir kaip pagerinti 
jo kokybę?

Miegas – ne tik poilsis
Iki 1950 m. buvo manyta, kad 

miegas yra pasyvi būsena ir kad 
jo metu visos organizmo siste-
mos, taip pat ir smegenys, nusto-
ja aktyviai veikti. Atlikus daugy-
bę įvairių tyrimų paaiškėjo, kad 
žmogui miegant jo smegenys yra 
net labai aktyvios! Tuo metu, kai 
visas organizmas ramiai ilsisi, 
smegenys ruošia jį būsimai die-
nai. Nakties miego ciklą sudaro 
penkios fazės, kurios pasikartoja 
keletą kartų. Pirmoji miego fazė 
yra lengvas snaudimas, iš kurio 
žmogų nesunku pažadinti. Šios 
fazės metu akys juda lėtai, ne-
retai staiga susitraukia įvairūs 
raumenys. Pažadintas žmogus 
gali atsiminti įvairius matytus 
vaizdinius. Antrosios fazės me-
tu akių judesiai liaunasi, miegas 
gilėja. Trečioji ir ketvirtoji yra gi-
laus miego fazės. Šių fazių metu 
akys nejuda, raumenys būna ne-
aktyvūs, žmogų labai sunku pa-
žadinti. Šių fazių metu pažadin-
tas žmogus gali sunkiai orien-
tuotis aplinkoje, jam reikia šiek 
tiek laiko, kad visiškai atsipei-
kėtų. Bene įdomiausia yra penk-
toji, greitų akių judesių (rapid 
eye movement – REM), fazė. Kai 
žmogus pasiekia šią miego fa-
zę, jo akys pradeda greitai judė-
ti, širdies ritmas padažnėja, pa-
kyla spaudimas. Tai fazė, kurios

(nukelta į 5 psl.)

Geras 
miegas – 
kelias į 

sveikatą
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metu sapnuojame. Įdomu tai, jog 
šios fazės metu laikinai paraly-
žiuojami galūnių raumenys, kad 
sapnuojantis žmogus nepradėtų 
iš tikro daryti sapne atliekamų 
judesių ir nesusižalotų. Pilnas 
miego ciklas vidutiniškai trun-
ka 90–100 minučių, o tuomet 
vėl prasideda iš pradžių. Nakties 
pradžioje miegas būna gilesnis, 
o artėjant rytui ilgėja REM fazė, 
daugiau sapnuojame. Žmonės, 
pažadinti po keleto valandų mie-
go, gali neatsiminti, kas nutiko 
kelios minutės prieš užmiegant. 
Tad nenustebkite, jei ryte neat-
siminsite, kad vidurnaktį kalbė-
jote telefonu arba kaip prabudę 
išjungėte žadintuvą.

Kodėl miegas toks 
svarbus?

Suaugusiam žmogui per pa-
rą vidutiniškai reikia 7–9 valan-
dų miego. Miegas ne tik nulemia 
būsimos dienos kokybę, jis yra 
svarbus išgyvenimui. Deja, ištirti 
miego poveikį žmogui yra beveik 
neįmanoma, nes tai kelia grėsmę 
sveikatai, tačiau mokslininkų at-
likti tyrimai su žiurkėmis įrodo 
miego svarbą organizmui. Nuo-
latinį miego trūkumą jautusios 
žiurkės vidutiniškai išgyveno tik 
penkias savaites. Normali viduti-
nė žiurkės gyvenimo trukmė yra 
treji metai! Pervargusios žiurkės 
nuolat jautė įvairius skausmus, 
nukrito jų kūno temperatūra, su-
silpnėjo imunitetas.

Miegas veikia ne tik fiziolo-
ginę, bet ir psichologinę būse-
ną, proto aštrumą, produktyvu-
mą, emocijas. Trūkstant miego 
žmogus dieną būna mieguistas, 
negali susikaupti, atlikti kasdie-
nių užduočių, suprastėja atmin-
tis bei dėmesys. Nuolatinis nuo-
vargis skatina nuotaikos svyravi-
mus, o itin sunkiais atvejais gali 
prasidėti haliucinacijos. Pervar-
gę žmonės kai kurias užduotis 
atlieka taip prastai, tarytum bū-
tų apsvaigę nuo psichotropinių 
medžiagų.

Miegant organizmas ilsisi, 
smegenys apdoroja dieną gautus 
stimulus, formuojasi prisimini-
mai, išmokstama per dieną gau-
ta informacija. Pailsėjęs žmogus 
turi daugiau energijos, būna kur 
kas produktyvesnis, todėl nie-
kuomet negalima aukoti miego 
dėl darbų. Miegas – bene nau-
dingiausia žmogaus veikla, nors 
reikalauja mažiausiai pastangų.

Miego kokybė
Vyresniame amžiuje miego 

poreikis lieka beveik nepakitęs. 
Dažniausiai žmonėms reikia tiek 
valandų miego, kiek reikėjo jau-
nystėje. Priprasti trumpiau mie-
goti yra neįmanoma, nes galiau-
siai organizmas vis tiek pajaučia 
nuovargį ir miego trūkumą. Vis 
dėlto vyresniame amžiuje gali 
sutrumpėti ar visai išnykti gilaus 
miego fazės, gali atsirasti įvairių 
miego sutrikimų, pavyzdžiui, ne-
miga. Tyrimų duomenimis, net 
40% žmonių, turinčių fizinę ne-
galią, yra kamuojami miego sutri-
kimų ir senstant jie vis sunkėja. 
Miego problemų tris kartus daž-
niau patiria žmonės, patyrę gal-
vos ar nugaros smegenų sužeidi-
mus, išsėtinę sklerozę, potraumi-
nio streso sindromą ar sergantys 
Parkinsono liga. Nerimas, depre-

sija, kofeinas, vaistai taip pat ga-
li turėti didelę įtaką miego ko-
kybei. Vis dėlto norint pagerinti 
miegą nebūtina griebtis migdo-
mųjų. Tinkama miegui aplinka 
bei naudingi įpročiai gali padėti 
geriau pailsėti naktį. Štai keletas 
patarimų, kaip geriau išsimiegoti.

Aktyviai praleiskite dieną
Norint gerai miegoti nak-

tį, svarbu gerai praleisti dieną. 
Daugiau būkite su šeima ir drau-
gais, bendraukite, pradėkite sa-
vanorišką veiklą ar mokykitės 
ko nors naujo. Aktyvūs užsiė-
mimai ne tik maloniai nuvargi-
na kūną ir protą, bet suteikia ir 
daug gerų emocijų, o tai gerina 
miego kokybę. Mėgaukitės švie-
sa, dažniau būkite lauke ar prie 
saulės apšviesto lango. Tai pade-
da organizmui sureguliuoti bu-
drumo ir miego ciklus. Venkite 
kofeino, nikotino bei alkoholio.

Miegamasis – tik miegui
Geram miegui didelę įtaką tu-

ri aplinka, kurioje miegate. Svar-
bu, kad miegamasis būtų tylus, 
ramus ir tamsus, o lova, kurio-
je miegate – patogi. Venkite ryš-
kios šviesos miegamajame, taip 
pat nelaikykite jame tokių prie-
taisų, kaip kompiuteris ir tele-
fonas, nežiūrėkite televizoriaus. 
Miegamasis turi būti ta vieta, ku-
rioje ilsimasi, o ne pramogauja-
ma. Šie dalykai padeda smege-
nims susieti miegamojo aplinką 
su miegu, tad atsigulus į lovą or-
ganizmas žino, kad atėjo metas 
ilsėtis. Jei sunku užmigti, paša-
linkite iš kambario visus laikro-
džius. Nemiegotų minučių skai-
čiavimas yra didžiausias gero po-
ilsio priešas.

Susikurkite vakaro 
ritualus

Labai svarbu turėti vakaro ri-
tualus, nes taip organizmas pa-
siruošia būsimam poilsiui. Pasi-
stenkite visuomet atsigulti ir at-
sikelti tuo pačiu metu. Įsiklau-
sykite į savo kūną ir įpraskite 
eiti miegoti anksčiau, jei to rei-
kalauja organizmas. Prieš mie-
gą paklausykite ramios muzikos, 
paskaitykite knygą, išgerkite žo-
lelių arbatos ar šilto pieno. Pa-
bandykite atsipalaiduoti atlikda-
mi kvėpavimo pratimus. Jei įma-
noma, atsisakykite raminamųjų 
bei migdomųjų vaistų, nes ilgai-
niui jie tik sustiprina miego su-
trikimus. Vartokite juos tik išim-
tiniais atvejais.

Jei atsibudus naktį sunku vėl 
užmigti, pirmiausia pasistenki-
te nusiraminti, nes stresas vei-
kia stimuliuojančiai ir dar labiau 
prabudina. Ramiai pagulėkite, 
atlikite keletą relaksacijos ar 
kvėpavimo pratimų. Jei vis tiek 
neužmiegate, paskaitykite knygą 
prie neryškios stalinės lemputės 
šviesos. Svarbu atsiminti, jog kū-
nas ilsisi ne tik miegant, bet ir ra-
miai ilsintis. Atsipalaidavę ir nu-
stūmę rūpesčius į šalį, nepaste-
bėsite, kaip vėl užmigsite.

Gerai išsimiegoti – didelė lai-
mė. Nereikėtų šios būsenos nu-
vertinti. Tik gerai pailsėję galime 
džiaugtis gyvenimu, todėl verta 
šiek tiek pasistengti ir išsiugdy-
ti įpročius, padėsiančius puikiai 
išsimiegoti naktį ir gerai jaus-
tis dieną.

Parengė Miglė LEVInIEnė

(atkelta iš 1 psl.)
Jie praranda galimybę mokytis, 
dirbti, bendrauti su išoriniu pa-
sauliu.

Šią situaciją pagerinti pasiry-
žęs Valakupių reabilitacijos cen-
tras kartu su partneriais iš Portu-
galijos ir Slovėnijos bei informa-
cinių technologijų profesionalais 
iš UAB „Idea Code“ sukūrė pro-
jektą, skirtą užtikrinti vienodas 
galimybes neįgaliesiems naudo-
tis informacinėmis technologijo-
mis, sukurti sąlygas, leidžiančias 
ir sunkiausios negalios žmonėms 
laisvai naudotis kompiuteriu, ne-
atsilikti nuo naujovių. 

Dvejus metus trukęs projektas 
pareikalavo daug pastangų, tačiau 
jį apibendrinančioje konferencijo-
je visi projekto partneriai kons-
tatavo – išsikeltus tikslus pavyko 
įgyvendinti. Sukurta bekontakčio 
kompiuterio valdymo programė-
lė, kuria gali naudotis ne tik pro-
jekte dalyvavę neįgalieji, bet ir vi-
si panašių sunkumų patiriantys 
žmonės, susisteminta ir pateikta 
kompiuterinio raštingumo mo-
kymo medžiaga, naudojimosi ins-
trukcijos, praktiniai patarimai su 
neįgaliaisiais dirbntiems specia-
listams. Visa tai pateikta specia-
liai sukurtoje interneto svetainė-
je inovatell.reabilitacija.lt. Kadangi 
projekte dalyvavo 3 šalys, visa me-
džiaga šioje svetainėje pateikiama 
lietuvių, portugalų, slovėnų ir dar 
papildomai anglų kalba. 

Poreikiai nulėmė 
mokomosios medžiagos 

turinį
Projekto įgyvendinimas pra-

sidėjo nuo poreikių analizės. Pa-
sak projekto vadovės Valakupių 
reabilitacijos centro darbuoto-
jos Rasos Ustinavičienės, buvo 
nustatyta, kokie sunkių sutri-
kimų turintys neįgalieji nega-
li naudotis kompiuteriu, kokios 
yra bekontakčio kompiuterio 
valdymo galimybės (ar jį galima 
valdyti ranka, galva), ar tai įma-
noma daryti ne tik sėdint, bet ir 
gulint, koks kompiuterinio raš-
tingumo mokymosi poreikis.

Į analizės etapą įsitraukė 30 
dalyvių, kurie kartu su reabili-
tacijos specialistais ir kompiu-
terinio raštingumo mokytojais 
bendradarbiavo įvertinant ran-
kų, galvos, kaklo judesius, aiš-
kinantis, kaip programėlė turi 
veikti, kad paklustų net ir ma-
žiausią judesį galintiems atlik-
ti asmenims. Apklausa parodė, 
kad trečdalis dalyvių – prade-
dantieji vartotojai, apie trečdalis 
informacinėmis technologijomis 
naudojosi savarankiškai. Pažen-

gusių vartotojų buvo mažiausiai, 
vienas dalyvis anksčiau niekada 
nebuvo  prisilietęs prie kompiu-
terio. Tiesa, ir tie, kuriems kom-
piuteris nebuvo naujiena, dau-
giausiai naršė internete, naudo-
josi elektroniniu paštu bei žaidė 
kompiuterinius žaidimus. Visose 
šalyse projekto dalyviams trūko 
sistemingų įgūdžių ir žinių, kaip 
rašyti dalykinius tekstus, atlikti 
įvairius skaičiavimus, kurti pri-
statymus, kaip veikia operacinė 
sistema Windows ir kt. Ši analizė 
ir lėmė, kad buvo sudaryta mo-
komoji medžiaga, apimanti saugų 
naudojimąsi internetu bei elek-
troniniu paštu, teksto redagavi-
mo, skaičiuoklės, pristatymų ren-
gimo ir operacinės sistemos Win-
dows 8 temas. Be kita ko, šios ba-
zinės kompiuterinio raštingumo 
žinios yra itin svarbios mokantis 
visą gyvenimą.

Bandomoji programos 
versija lūkesčius 

pateisino
UAB „Idea Code“ atstovė Ra-

munė Norkutė pasakojo, kad su-
kurti neįgaliesiems skirtą bekon-
taktę kompiuterio valdymo prog-
ramėlę net 10 metų darbo su in-
formacinėmis technologijomis 
turinčiai įmonei buvo nemenkas 
iššūkis. Iki šiol jai nebuvo tekę 
dirbti su neįgaliesiems skirtais 
produktais. Tačiau tai įmonei ta-
po vertinga patirtimi.

Projekto dalyviams buvo pa-
siūlytas nesudėtingas ir investici-
jų nereikalaujantis sprendimas: 
įdiegus INOVATELL įrankį virš 
kompiuterio monitoriaus įreng-
ta vaizdo kamera fiksuoja ran-
kos arba galvos judesius ir lei-
džia kompiuterio ekrane valdy-
ti žymeklį bei atlikti pagrindines 
funkcijas nenaudojant kompiu-
terio pelės ar klaviatūros. Sukur-
ta programėlė buvo išbandyta ne 
tik Lietuvoje, bet ir Portugalijoje 
bei Slovėnijoje. Išbandyme iš vi-
so dalyvavo 19 žmonių, turinčių 
sunkią negalią, dažniausiai – te-
traplegiją, cerebrinį paralyžių, 
viršutinių galūnių amputacijas ar 
sergantys išsėtine skleroze, rau-
menų atrofija. 16 iš jų naudojosi 
kompiuteriu galvos judesiais, 3 – 
galvos ir /arba rankos. Baigiamo-
sios konferencijos metu projekto 
partneriai pasidalijo savo paste-
bėjimais. 

Portugalijos patirtį apibendri-
nusi kompiuterinių technologi-
jų specialistė Marina Martins pa-
sakojo, kad šios šalies neįgalieji į 
projektą įsijungė kaip INOVATELL 
sprendimų bandytojai. Į komandą 
susibūrė 7 vyrai nuo 24 iki 78 me-

tų amžiaus: 3 po patirto insulto, 3 
su stuburo smegenų pažeidimais, 
vienam amputuota ranka. 3 iš jų 
pensininkai, 2 bedarbiai ir 2 dir-
bantys žmonės. Skirtinga buvo ir 
jų patirtis, ir darbo kompiuteriu 
įgūdžiai. Vieni tokių įgūdžių visai 
neturėjo, kiti kompiuteriu nau-
dojosi daugiau kaip 20 metų, ta-
čiau dėl ligos ar traumos tai tap-
davo vis sunkesne užduotimi. Pa-
sak M. Martins, pozityviai nuteikė 
tai, kad anksčiau kompiuteriu ne-
sinaudoję žmonės neabejojo, kad 
gali tai daryti. 

Slovėnijos ekspertų grupę su-
darė 22–62 metų negalią turintys 
žmonės: 5 vyrai ir 1 moteris. Visi 
buvo naudojęsi kompiuteriu. Slo-
vėnų patirtį ir mintis apibendri-
nusi Reabilitacijos instituto tech-
ninės pagalbos priemonių konsul-
tantė dr. Mojca Debeljak atkreipė 
dėmesį, kad dauguma neįgalių-
jų pirmenybę teikė kompiuterio 
valdymui galva – šis būdas jiems 
atrodė paprastesnis ir lengvesnis. 

Bendras visų ekspertų paste-
bėjimas – reikia skirti laiko prog-
ramėlei įsisavinti, įgusti rankos 
ar galvos judesiu valdyti žymeklį. 
Gerai, kad programėlę nemoka-
mai gali parsisiųsti bet kuris sta-
cionaraus ar planšetinio kompiu-
terio vartotojas. Svarbu tik, kad 
kompiuteryje būtų įdiegta Win-
dows operacinė sistema ir į mo-
nitorių būtų integruota arba ats-
kirai pritvirtinta vaizdo kamera. 
Tiesa, projekto partneriai patei-
kė pastabų, ką programėlėje ga-
lima patobulinti, kad dirbti kom-
piuteriu būtų dar patogiau. 

Projektas baigėsi,  
idėjos – ne 

Norint, kad apie programėlę 
ir mokymosi programą informa-
cija pasiektų kiekvieną, kuriam ji 
būtų naudinga, buvo sukurtas ir 
konferencijoje pristatytas filmu-
kas, vaizdžiai atspindintis viso 
projekto eigą bei jo naudą. 

Pasak projekto vadovės R. Us-
tinavičienės, dabar svarbu, kad 
programėlė būtų gyva ir pasiekia-
ma neįgaliesiems, o įkvepiančios 
istorijos paskatintų kuo daugiau 
sunkią negalią turinčių žmonių 
ja naudotis. Visiems ja susidomė-
jusiems pažadėta atsakyti į kilu-
sius klausimus, įveikti atsiradu-
sias kliūtis. Paramą inovatyvaus 
produkto gyvybingumui pažadė-
jo ir konferencijoje dalyvavusi So-
cialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos Lygių galimybių skyriaus 
vedėja Eglė Čaplikienė. Pasak jos, 
neįgaliųjų socialinės integracijos 
tikslas – įgalinti žmogų tapti ne 
tik darbo jėga ir mokesčių mokė-
toju, bet ir visaverčiu visuomenės 
nariu. Šis projektas suteikia tokias 
galimybes. 

R. Ustinavičienė neabejo-
jo, kad bekontaktis kompiute-
rio valdymo įrankis ir mokymo 
prog rama atvers naujas moky-
mosi, bendravimo ir turiningo 
laisvalaikio galimybes, o tai prisi-
dės prie didesnio profesinio mo-
kymo ir profesinės reabilitacijos 
paslaugų prieinamumo sunkią 
negalią turintiems asmenims.

Aldona MILIEŠkIEnė
Egidijaus Skipario nuotr.

Bekontaktė kompiuterio 
valdymo įranga – jau realybė

Projekto dalyvis Maksimas Lepiochinas dalijasi savo įspūdžiais.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 6.55, 7.10, 7.40, 8.07, 
8.37 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – ži-
nios. 6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 
7.35, 9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugsėjo 21 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 6 

s. 10:05 Senis. N-7. 282 s. 11:05 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės (kart.). 11:35 Is-
torijos detektyvai (kart.). 12:30 Savaitė 
(kart.). 13:30 Klauskite daktaro (kart.). 
14:00 Žinios. Orai. 14:10 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:25 Klausimėlis.lt. (kart.). 
16:40 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 
5. 5/16 d. 17:05 Premjera. Berlyno poli-
cija. N-7. 16 s. 18:00 Klauskite daktaro. 
18:30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:10 Sportas. 19:13 Orai. 19:20 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20:10 
Dėmesio pakrašty. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 
21:30 Teisė žinoti. 22:30 Trumposios 
žinios. 22:40 Premjera. Talibanas: 
žvilgsnis iš vidaus. Dok. f. D. Brita-
nija. 23:15 Trumposios žinios. 23:25 
Premjera. Šlovės dienos. N-7. 44 s. 
00:10 Trumposios žinios. 00:15 Dė-
mesio pakrašty (kart.). 00:30 Berlyno 
policija. N-7. 16 s. (kart.). 01:20 Trum-
posios žinios. (kart.). 01:25 Klauski-
te daktaro (kart.). 01:50 Trumposios 
žinios. (kart.). 01:55 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 02:20 Laba diena, Lie-
tuva. (kart.). 04:10 Trumposios žinios. 
(kart.). 04:15 Teisė žinoti. (kart.). 05:10 
Istorijos detektyvai (kart.).  

Antradienis, rugsėjo 22 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 7 

s. 10:05 Senis. N-7. 283 s. 11:05 Mū-
sų gyvūnai (kart.). 11:35 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 12:30 Taliba-
nas: žvilgsnis iš vidaus. Dok. f. D. Bri-
tanija (subtitruota, kart.). 13:00 Durys 
atsidaro (kart.). 13:30 Klauskite dakta-
ro (kart.). 14:00 Žinios. Orai. 14:10 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:25 Dėme-
sio pakrašty. (kart.). 16:40 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 5. 5/17 d. 17:05 
Premjera. Berlyno policija 2. N-7. 2/1 s. 
18:00 Klauskite daktaro. 18:30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 19:10 
Sportas. 19:13 Orai. 19:20 Emigrantai. 
20:10 Dėmesio pakrašty. 20:25 Loteri-
ja „Perlas“. 20:30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija 
„Perlas“. 21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja „Nemunu per Lietuvą“. 22:25 Trum-
posios žinios. 22:30 Tikri vyrai. 23:20 
Trumposios žinios. 23:25 Premjera. 
Šlovės dienos. N-7. 45 s. 00:10 Trum-
posios žinios. 00:15 Dėmesio pakraš-
ty. (kart.). 00:30 Berlyno policija 2. N-7. 
2/1 s. (kart.). 01:20 Trumposios žinios. 
(kart.). 01:25 Klauskite daktaro (kart.). 
01:50 Trumposios žinios. (kart.). 01:55 
Mūsų gyvūnai (kart.). 02:20 Laba die-
na, Lietuva. (kart.). 04:10 Trumposios 
žinios. (kart.). 04:15 Tikri vyrai. (kart.). 
05:05 Emigrantai. (kart.). 

Trečiadienis, rugsėjo 23 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 8 

s. 10:05 Senis. N-7. 284 s. 11:05 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
11:35 Emigrantai. (kart.). 12:30 Naci-
onalinė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“. (kart.). 13:30 Klauskite daktaro 
(kart.). 14:00 Žinios. Orai. 14:10 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:25 Dėme-
sio pakrašty. (kart.). 16:40 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 5. 5/18 d. 17:05 
Premjera. Berlyno policija 2. N-7. 2/2 s. 
18:00 Klauskite daktaro. 18:30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 19:10 
Sportas. 19:13 Orai. 19:20 Gyveni-
mas. Gyvenimo būdo žurnalas. 20:10 
Dėmesio pakrašty. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 
21:30 Auksinis protas. 22:45 Trumpo-
sios žinios. 22:50 Klausimėlis.lt. 23:15 
Trumposios žinios. 23:25 Premjera. 
Šlovės dienos. N-7. 46 s. 00:10 Trum-
posios žinios. 00:15 Dėmesio pakraš-
ty. (kart.). 00:30 Berlyno policija 2. 
N-7. 2/2 s. (kart.). 01:20 Trumposios 
žinios. (kart.). 01:25 Klauskite dakta-
ro (kart.). 01:50 Trumposios žinios. 
(kart.). 01:55 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 02:20 Laba diena, Lie-
tuva. (kart.). 04:10 Trumposios žinios. 
(kart.). 04:15 Auksinis protas. (kart.). 
05:30 Klausimėlis.lt. (kart.). 

Ketvirtadienis, rugsėjo 24 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

9 s. 10:05 Senis. N-7. 285 s. 11:05 
Misija: Vilnija (kart.). 11:35 Gyveni-
mas (kart.). 12:30 Stilius (kart.). 13:15 

Klausimėlis.lt. 13:30 Klauskite dakta-
ro (kart.). 14:00 Žinios. Orai. 14:10 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:25 Dėme-
sio pakrašty. (kart.). 16:40 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 5. 5/19 d. 17:05 
Premjera. Berlyno policija 2. N-7. 2/3 s. 
18:00 Klauskite daktaro. 18:30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 19:10 
Sportas. 19:13 Orai. 19:20 Specia-
lus tyrimas. 20:10 Dėmesio pakrašty. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Prem-
jera. Gražuolė ir Sebastianas. N-7. 
23:15 Trumposios žinios. 23:20 Klau-
simėlis.lt. (kart.). 23:40 Durys atsidaro 
00:10 Trumposios žinios. 00:15 Dėme-
sio pakrašty. (kart.). 00:30 Berlyno po-
licija 2. N-7. 2/3 s. (kart.). 01:20 Trum-
posios žinios. (kart.). 01:25 Klauskite 
daktaro (kart.). 01:50 Trumposios ži-
nios. (kart.). 01:55 Misija: Vilnija (kart.). 
02:20 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
04:10 Trumposios žinios. (kart.). 04:15 
Gyvenimas (kart.). 05:10 Stilius (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 25 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 10 

s. 10:05 Senis. N-7. 286 s. 11:05 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu.  (Subti-
truota, kart.). 11:35 Specialus tyrimas. 
(kart.). 12:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.). 13:30 Klauskite daktaro 
(kart.). 14:00 Žinios. Orai. 14:10 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:25 Dėme-
sio pakrašty. (kart.). 16:40 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 5. 5/20 d. 17:05 
Premjera. Berlyno policija 2. N-7. 2/4 s. 
18:00 Klauskite daktaro. 18:30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18:40 
Sportas. 18:43 Orai. 18:50 Duokim ga-
ro! 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pa-
norama. Verslas. Kultūra. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Per-
las“. 21:00 Mykolo Kleopo Oginskio 
250-osioms gimimo metinėms. Prem-
jera. M. K. Oginskis – pralenkęs laiką. 
Dok. f. 22:00 Trumposios žinios. 22:05 
Premjera. Sugrįžimas. N-14. 23:40 
Trumposios žinios. 23:45 Berlyno poli-
cija 2. N-7. 2/4 s. (kart.). 00:35 Istorijos 
detektyvai (kart.). 01:20 Trumposios 
žinios. (kart.). 01:25 Klauskite dak-
taro (kart.). 01:50 Trumposios žinios. 
(kart.). 01:55 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu.  (Subtitruota, kart.). 02:20 Laba 
diena, Lietuva. (kart.). 04:10 Trumpo-
sios žinios. (kart.). 04:15 Muzikinis pro-
jektas „Dainų daina“ (kart.). 

Šeštadienis, rugsėjo 26 d. 
06:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba. (kart.). 06:55 Specialus tyrimas. 
(kart.). 07:45 Mažasis princas. 12 s. 
08:10 Premjera. Animalija. 37 s. 08:35 
Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 2. 
2/17 s. 09:00, 09:35, 10:35, 11:35 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30, 10:30, 11:30 
Žinios. Orai. 12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Gyvenimo kelias. 4 d. Galia. 12:55 
Pasaulio dokumentika. Įstabioji Indi-
ja. 4 d. Vakarų Gatai. Musonų kalnai. 
(subtitruota). 13:50 Šerloko Holmso 
nuotykiai. Ketverto ženklas. N-7. 15:40 
Klausimėlis.lt. (kart.). 16:00 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:15 
Popietė su Algimantu Čekuoliu.  (Sub-
titruota). 16:45 Sveikinimų koncertas. 
18:30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:50 
Bėdų turgus. 19:40 Stilius 20:25 Lote-
rija „Perlas“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Muzikinis 
projektas „Dainų daina“. 22:45 Prem-
jera. Vedybų ceremonija. N-7. (Subti-
truota). 00:20 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimo kelias. 4 d. Galia (kart.). 
01:15 Pasaulio dokumentika. Įstabioji 
Indija. 4 d. Vakarų Gatai. Musonų kal-
nai (subtitruota, kart.). 02:10 Auksinis 
protas. (kart.). 03:20 Šerloko Holm-
so nuotykiai. Ketverto ženklas. N-7. 
(kart.). 05:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

Sekmadienis, rugsėjo 27 d. 
06:05 Bėdų turgus (kart.). 06:50 

Stilius (kart.). 07:40 Šventadienio min-
tys. 08:05 Gimtoji žemė. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1. 4 s. 09:15 Premjera. Padūkė-
liai marsupilamiai 2. 2/18 s. 09:40 Šer-
vudo padauža Robinas Hudas. 21 s. 
10:00 Gustavo enciklopedija.(Sub-
titruota). 10:30 Mūsų gyvūnai 10:55 
Brolių Grimų pasakos. 22 s. Raudon-
kepuraitė. 12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Paslaptingoji Afrika 
2. 2/8 d. Turkanos ežeras. Krokodilų 
kraštas. (subtitruota). 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Lotynų Amerikos platy-
bėse. 3 d. Venesuela. Eldorado lauki-
nės gamtos lobiai. (subtitruota). 13:50 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis 
Marpl 1. N-7. 1/1 s. Lavonas biblio-
tekoje. 15:30 Misija: Vilnija 16:00 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:15 Istorijos detektyvai. 17:00 Lietu-

Pirmadienis, rugsėjo 21 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai. 07:25 Simpsonai. 07:55 
Kempiniukas Plačiakelnis. 08:25 Po-
nas Jangas. 08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Medikai. 11:00 Veidrodėli, vei-
drodėli. 13:10 Kempiniukas Plačiakel-
nis. 13:45 Simpsonai. 14:20 Mažoji 
nuotaka. 14:50 Mažoji nuotaka. 15:30 
Kerštinga meilė. 16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto. 
20:00 Pavojingi aukštakulniai. 21:00 
Moterys meluoja geriau. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Kerštas. 23:30 Melas 
ir paslaptys. 00:30 CSI elektroninių nu-
sikaltimų skyrius. 01:25 Ryšys. 02:15 
Naujokė. 03:35 Programos pabaiga. 

Antradienis, rugsėjo 22 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai. 07:25 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą. 07:55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau. 08:55 Meilės sūkuryje. 10:00 Me-
dikai. 11:00 Ekstrasensai tiria. 12:00 
Pavojingi aukštakulniai. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis. 13:30 Simp-
sonai. 14:00 Simpsonai. 14:30 Ma-
žoji nuotaka. 15:00 Mažoji nuotaka. 
15:30 Kerštinga meilė. 16:30 TV Pa-
galba. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto 
ir Neto. 20:00 Prieš srovę. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Kobra 11. 23:35 Nuo-
dėmių daktaras. 00:30 CSI kriminalis-
tai. 01:30 Ryšys. 02:20 Naujokė. 02:50 
Programos pabaiga. 

Trečiadienis, rugsėjo 23 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai. 07:25 Simpsonai. 07:55 
Kempiniukas Plačiakelnis. 08:25 Mote-
rys meluoja geriau. 08:55 Meilės sūku-
ryje. 10:00 Medikai. 11:00 Ekstrasen-
sai tiria. 12:00 Prieš srovę. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis. 13:30 Simpso-
nai. 14:00 Mažoji nuotaka. 14:30 Ma-
žoji nuotaka. 15:30 Kerštinga meilė. 
16:30 TV Pagalba. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Bruto ir Neto. 20:00 Svogūnų 
Lietuva. 21:00 Moterys meluoja ge-
riau. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vi-
kingų loto. 22:30 Motinos diena. 00:50 
Elementaru. 01:40 Ryšys. 02:35 Nau-
jokė. 03:00 Programos pabaiga.

Ketvirtadienis, rugsėjo 24 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai. 07:25 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą. 07:55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau. 08:55 Meilės sūkuryje. 10:00 Me-
dikai. 11:00 Ekstrasensai tiria. 12:00 
Svogūnų Lietuva. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis. 13:30 Simpsonai. 
14:00 Simpsonai. 14:30 Mažoji nuo-
taka. 15:30 Kerštinga meilė. 16:30 
TV Pagalba. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Bruto ir Neto. 20:00 Farai. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Greito reagavimo bū-
rys. 00:15 Kaulai. 01:15 Ryšys. 02:05 
Naujokė. 02:35 Naujokė. 03:00 Pro-
gramos pabaiga.

Penktadienis, rugsėjo 25 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai. 07:25 Simpsonai. 07:55 
Kempiniukas Plačiakelnis. 08:25 Mo-
terys meluoja geriau. 08:55 Meilės sū-
kuryje. 10:00 Medikai. 11:00 Ekstra-
sensai tiria. 12:00 Farai. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis. 13:30 Simp-
sonai. 14:00 Simpsonai. 14:30 Ma-
žoji nuotaka. 15:30 Kerštinga meilė. 
16:30 Vilnius gyvai. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Kaip prisijaukinti slibiną. 21:20 
Robotas policininkas. 23:50 Jonukas 

Pirmadienis, rugsėjo 21 d. 
06:20 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (1). 06:55 "Keis-
ta šeimynėlė" (21) (kart.). 07:25 "Kem-
piniukas Plačiakelnis" (5) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (91) 
N-7. 08:50 Prezidento medžioklė 
(kart.) N-7. 10:30 Beprotiškiausios 
melodijos. Nuotykiai tęsiasi (kart.). 
12:15 Medžioklės sezonas atidarytas 
3! (kart.). 13:45 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (6). 14:10 "Ponia Dila" (38) N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:15 
24 valandos. N-7.  18:30 Žinios. Krimi-
nalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:20 Nuo... Iki... 21:00 "Vi-
si vyrai - kiaulės..." (13). N-7. 21:30 
Žinios. Verslas. 22:04 Sportas. 22:08 
Orai. 22:10 VAKARO SEANSAS Vo-
ratinklis N-7. 00:20 "Dalasas" (15) N-7. 
01:15 "Detektyvė Džonson" (46) N-7. 
02:10 "Mentalistas" (10) N-7. 03:05 
Programos pabaiga.

Antradienis, rugsėjo 22 d. 
06:20 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (2). 06:55 "Tomo 
ir Džerio šou" (2) (kart.). 07:25 "Kem-
piniukas Plačiakelnis" (6) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (92) 
N-7. 08:50 Žarijos miestas (kart.). 
10:45 Kaip princesė Natalija su Bjau-
riu charakteriu jaunikio ieškojo (kart.).  
12:55 "Tomo ir Džerio šou" (3) (kart.). 
13:20 "Keista šeimynėlė" (22). 13:45 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (7). 14:10 
"Ponia Dila" (39) N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:15 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:20 Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 
"Visi vyrai - kiaulės..." (14). N-7. 21:30 
Žinios. Verslas. 22:04 Sportas. 22:08 
Orai. 22:10 VAKARO SEANSAS 
Ugnies siena N-7. 00:20 "Dalasas" 
(1) N-7. 01:15 "Detektyvė Džonson" 
(47) N-7. 02:10 "Mentalistas" (11) N-7. 
03:05 Programos pabaiga. 

Trečiadienis, rugsėjo 23 d. 
06:20 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (3). 06:55 "Keis-
ta šeimynėlė" (22) (kart.). 07:25 "Kem-
piniukas Plačiakelnis" (7) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (93) 
N-7. 08:55 24 valandos (kart.). N-7.  
10:05 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 11:15 
Tikras gyvenimas: "Seserys". 12:15 
Tikras gyvenimas: "Kebli situacija". 
13:15 "Keista šeimynėlė" (23). 13:45 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (8). 14:10 
"Ponia Dila" (40) N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:15 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:20 Su cinkeliu. N-7.  21:00 "Visi vy-
rai - kiaulės..." (15). N-7. 21:30 Žinios. 
Verslas. 22:04 Sportas. 22:08 Orai. 
22:10 VAKARO SEANSAS Baimės 
kaina. N14. 00:35 "Dalasas" (2) N-7. 
01:30 "Detektyvė Džonson" (48) N-7. 
02:25 "Mentalistas" (12) N-7. 03:20 
Programos pabaiga. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 24 d. 
06:20 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (4). 06:55 "Keis-
ta šeimynėlė" (23) (kart.). 07:25 "Kem-
piniukas Plačiakelnis" (8) (kart.). 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(94) N-7. 08:55 24 valandos (kart.). 
N-7.  10:05 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
11:15 Tikras gyvenimas: "Kieno vai-

kas". 12:15 Tikras gyvenimas: "Neti-
kra meilė". 13:15 "Keista šeimynėlė" 
(24). 13:45 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(9). 14:10 "Ponia Dila" (41) N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:15 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Va-
landa su Rūta. 21:00 "Visi vyrai - kiau-
lės..." (16). N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 
22:04 Sportas. 22:08 Orai. 22:10 VA-
KARO SEANSAS Didysis sprogimas. 
N14. 00:15 "Dalasas" (3) N-7. 01:10 
"Detektyvė Džonson" (49) N-7. 02:05 
Sveikatos ABC televitrina (kart.). 02:35 
Programos pabaiga. 

Penktadienis, rugsėjo 25 d. 
06:20 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (5). 06:55 "Keis-
ta šeimynėlė" (24) (kart.). 07:25 "Kem-
piniukas Plačiakelnis" (9) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (95) 
N-7. 08:55 Pagalbos skambutis (kart.). 
N-7. 09:45 "K11: Komisarai tiria" (9). 
N-7. 10:30 "K11: Komisarai tiria" (11). 
N-7. 11:15 Tikras gyvenimas: "Ne šio 
pasaulio žmogus". 12:15 Tikras gy-
venimas: "Tėveliai". 13:15 "Keista 
šeimynėlė" (25). 13:45 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (10). 14:10 "Ponia Dila" 
(42) N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:15 24 valandos. N-7.  18:30 Ži-
nios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Nebrendylos. N-7. 23:05 PREM-
JERA Paranormalūs reiškiniai 5. N14. 
00:45 Didysis sprogimas (kart.). N14. 
02:45 Programos pabaiga.

Šeštadienis, rugsėjo 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Mažieji Tomas ir Džeris I" (4). 06:55 
"Eskimų mergaitė" (17). 07:00 "Es-
kimų mergaitė" (18). 07:05 "Eskimų 
mergaitė" (19). 07:10 "Eskimų mergai-
tė" (20). 07:20 ""Nickelodeon" valan-
da. Dora ir draugai" (5). 07:45 "Keista 
šeimynėlė" (17). 08:10 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (15) (SpongeBob Squa-
rePants VIII). 2011 m. Animacinis se-
rialas. JAV. 08:35 "Tomo ir Džerio šou" 
(4). 09:00 "Ponas Bynas" (13). 09:30 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Elijas 
ir karališka jachta. 11:10 Zoro kaukė. 
N-7. 14:00 "Gyvenimo šukės" (7) N-7. 
16:00 Beatos virtuvė. 17:00 Lietuvos 
superšefas. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Kung Fu Panda 2. 21:20 Kelionė į Že-
mės centrą. N-7. 23:10 Meilės guru. 
N14. 00:50 Nebrendylos (kart.) N-7. 
02:45 Programos pabaiga.

Sekmadienis, rugsėjo 27 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Mažieji Tomas ir Džeris I" (5). 06:55 
"Eskimų mergaitė" (21). 07:00 "Eskimų 
mergaitė" (22). 07:05 "Eskimų mergai-
tė" (23). 07:10 "Eskimų mergaitė" (24). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Dora ir 
draugai" (6). 07:45 "Keista šeimynėlė" 
(18). 08:10 "Kempiniukas Plačiakel-
nis" (16). 08:35 "Tomo ir Džerio šou" 
(5). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 Mes pačios. 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Trys nindzės imasi veikti. N-7. 
11:45 Bukas ir Bukesnis. N-7.  13:55 
"Gyvenimo šukės" (8) N-7. 16:00 Bus 
visko. 17:00 Ne vienas kelyje.  17:30 
Teleloto.  18:30 Sekmadienio žinios 
su „Alfa“. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 PREMJERA Lietuvos balsas. 
21:45 PREMJERA Skubi siunta. N-7.  
23:35 PREMJERA Tikras teisingu-
mas 2. Smurto banga. N14.  01:20 
Meilės guru (kart.). N14. 02:55 Pro-
gramos pabaiga.

Pirmadienis, rugsėjo 21 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina.  

06:40 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 07:35 Pionieriai. Turboreaktyvinio 
variklio triumfas (kart.). 08:35 "Penktoji 
pavara" (16) (kart.). 09:30 "Visa tiesa 
apie liūtus" (1) (kart.). 10:25 "Kalba-
me ir rodome" (267). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (79) (kart.) N-7. 
12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:30 "Mano virtuvė geriausia" 
(25). 14:50 "Amerikos talentai" (6). 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (80) 
N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:25 "Mentalistas" 
(10) N-7. 19:25 "Policija ir Ko" (1) N-7. 
20:25 "Ponas Bynas" (5) N-7. 21:00 
Farai. N14. 21:30 Sala N-7. 00:15 
"Mentalistas" (10) (kart.) N-7. 01:10 
"Prokurorų patikrinimas" (80) (kart.) 
N-7. 02:20 Bamba TV. S.

Antradienis, rugsėjo 22 d. 
06:00 "Policija ir Ko" (12) N-7. 

07:00 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 07:55 "Policija ir Ko" (1) (kart.) 
N-7. 08:55 Dainuok mano dainą (kart.). 
10:45 "Kalbame ir rodome" (268). N-7. 
11:40 "Prokurorų patikrinimas" (80) 
(kart.)N-7. 12:50 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:50 "Mano virtu-

vė geriausia" (26). 14:50 "Amerikos 
talentai" (7). 15:45 "Prokurorų patikri-
nimas" (81) N-7. 17:00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
"Mentalistas" (11) N-7. 19:25 "Policija 
ir Ko" (2) N-7. 20:25 "Ponas Bynas" (6) 
N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 Kelyje po 
Europą. N14. 23:20 "Gyvi numirėliai". 
N14. 00:15 "Mentalistas" (11) (kart.) 
N-7. 01:10 "Prokurorų patikrinimas" 
(81) (kart.)N-7. 02:20 Bamba TV. S.

Trečiadienis, rugsėjo 23 d. 
06:00 "Policija ir Ko" (13) N-7. 

07:00 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 07:55 "Policija ir Ko" (2) (kart.) 
N-7. 08:55 "Mistinės istorijos" (13) 
(kart.) N-7. 09:50 "Mistinės istorijos" 
(14) (kart.) N-7. 10:45 "Kalbame ir 
rodome" (269). N-7. 11:40 "Proku-
rorų patikrinimas" (81) (kart.) N-7. 
12:50 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Mano virtuvė geriausia" 
(27). 14:50 "Amerikos talentai" (8). 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (82) 
N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:25 "Mentalistas" 
(12) N-7. 19:25 "Policija ir Ko" (3) N-7. 
20:25 "Ponas Bynas" (7) N-7. 21:00 
Farai. N14. 21:30 Magnolija. N14. 
01:15 "Mentalistas" (12) (kart.) N-7. 
02:10 "Prokurorų patikrinimas" (82) 
(kart.) N-7. 03:20 Bamba TV. S.

Ketvirtadienis, rugsėjo 24 d. 
05:40 "Policija ir Ko" (14) N-7. 

06:40 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 07:35 "Policija ir Ko" (3) (kart.) 
N-7. 08:30 "Žurovas" (19) (kart.) 
N-7. 09:30 "Žurovas" (20) (kart.) N-7. 
10:25 "Kalbame ir rodome" (270). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(82) (kart.) N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:30 "Mano vir-
tuvė geriausia" (28). 14:50 "Amerikos 
talentai" (9). 15:45 "Prokurorų patikri-
nimas" (83) N-7. 17:00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
"Mentalistas" (13) N-7. 19:25 "Policija 
ir Ko" (4) N-7. 20:25 "Ponas Bynas" (8) 
N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 Stipruo-
lis Santa. 23:30 "Gyvi numirėliai" (7) 
N14. 00:30 "Mentalistas" (13) (kart.) 
N-7. 01:30 "Prokurorų patikrinimas" 
(83) (kart.) N-7. 02:30 Bamba TV. S.

Penktadienis, rugsėjo 25 d. 
05:50 "Policija ir Ko" (15) N-7. 

06:50 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 07:45 "Policija ir Ko" (4) (kart.) 
N-7. 08:45 Stipruolis Santa (kart.). 
10:45 "Kalbame ir rodome" (271). 
N-7. 11:40 "Prokurorų patikrinimas" 
(83) (kart.) N-7. 12:50 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Mano vir-
tuvė geriausia" (29). 14:50 "Amerikos 
talentai" (10). 15:45 "Prokurorų patikri-
nimas" (84) N-7. 17:00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
"Ponas Bynas" (7) (kart.) N-7. 19:00 
"Amerikietiškos imtynės" N-7. 21:00 
Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 Kitas 
pasaulis 4. Pabudimas. N14. 23:10 
"Sausas įstatymas. Atviras karas" (2). 
N14. 00:20 "Sausas įstatymas. Atvi-
ras karas" (3). N14. 01:30 "Prokurorų 
patikrinimas" (84) (kart.) N-7. 02:40 
Bamba TV. S.

Šeštadienis, rugsėjo 26 d. 
07:05 "Amerikos talentai" (9) 

(kart.). 08:05 "Amerikos talentai" (10) 
(kart.). 09:00 Brydės. 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 "Penktoji pavara" (17). 11:00 
Lietuvos galiūnų čempionato 3 etapas. 
2015 m. 12:00 Arčiau mūsų. 12:30 Aš 
myliu kaimą. 13:00 "Gyvūnų planeta" 
(2). 14:00 "Mano mylimiausia ragana" 
(48) N-7. 14:30 "Mano mylimiausia ra-
gana" (49) N-7. 15:00 "Mano mylimiau-
sia ragana" (50) N-7. 15:30 "Ponas By-
nas" (8) (kart.) N-7. 16:00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 17:00 Žurovas. Pragaro 
džiaugsmai. I dalis N-7. 18:00 "Misti-
nės istorijos" (15) N-7. 19:00 Dainuok 
mano dainą. 21:00 Gerumo žvaigždė. 
23:00 AŠTRUS KINAS Žuvis - Fran-
kenšteinas. S.  00:40 Per plauką nuo 
pražūties. N14. 02:35 Bamba TV. S.

Sekmadienis, rugsėjo 27 d. 
07:00 Brydės (kart.). 07:30  Lie-

tuvos galiūnų čempionato 3 etapas 
(kart.).  08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10:00 Sveikatos ko-
das. 11:00 FAILAI X. Siena nuo bar-
barų. Limas. 12:00 "Gyvūnų planeta" 
(3). 13:00 "Gyvūnų planeta" (4). 14:00 
Sveikinimai. 16:00 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 17:00 Žurovas. Pragaro 
džiaugsmai. II dalis N-7. 18:00 "Mis-
tinės istorijos" (16) N-7. 19:00 MEI-
LĖS ISTORIJOS Kedrų įlanka 1. N-7.  
21:00 "Kultas" (8). N14. 22:00 "Kul-
tas" (9). N14. 23:00 Mirties kelias. 
N14. 00:45 "Mano mylimiausia raga-
na" (48) (kart.) N-7. 01:20 "Mano myli-
miausia ragana" (49) (kart.) N-7. 01:50 
Bamba TV. S.

LRT

TV3

LNK

BTV

ir Grytutė. Raganų medžiotojai. 01:30 
Savigyna. 03:15 Programos pabaiga.

Šeštadienis, rugsėjo 26 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 

Monsunas. 07:30 Vėžliukai nindzės. 
08:00 Ančiukas Donaldas ir draugai. 
08:30 Legenda apie Korą. 09:00 Sva-
jonių ūkis. 09:30 Mamyčių klubas. 
10:00 Skonio lenktynės. 10:30 Mity-
bos ir sporto balansas. 11:00 Gardu 
Gardu. 11:30 Simpsonai. 12:00 Žais-
lų istorija 3. 14:05 Gyvenimo bangos. 
16:45 Ekstrasensų mūšis. 18:30 TV3 
žinios. 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Auklė. 
21:20 Nesunaikinami 3. 23:55 Idea-
lus pabėgimas. 01:45 Greito reagavi-
mo būrys. 03:20 Programos pabaiga.

Sekmadienis, rugsėjo 27 d.
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 

Monsunas. 07:30 Vėžliukai nindzės. 
08:00 Ančiukas Donaldas ir draugai. 
08:30 Legenda apie Korą. 09:00 Le-
genda apie Korą. 09:30 Statybų TV. 
10:00 Padėkime augti. 10:30 Sva-
jonių sodai. 11:30 Simpsonai. 12:00 
Simpsonai. 12:30 Mikės Pūkuotuko 
nuotykiai. 14:00 Gyvenimo bangos. 
16:45 Ekstrasensų mūšis. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 X Faktorius. 21:30 007 Pa-
guodos kvantas. 23:45 Neliečiamieji. 
02:05 Programos pabaiga.

vos tūkstantmečio vaikai 18:00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 18:30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 
18:53 Orai. 19:00 Klausimėlis.lt. (kart.). 
19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. 
Pavojingi jausmai. 7, 8 s. 21:50 Her-
cogienė. N-14. 23:40 Pasaulio doku-
mentika. Paslaptingoji Afrika 2. 2/8 d. 
Turkanos ežeras. Krokodilų kraštas. 
(subtitruota, kart.). 00:35 Pasaulio 
dokumentika. Lotynų Amerikos platy-
bėse. 3 d. Venesuela. Eldorado lauki-
nės gamtos lobiai. (subtitruota, kart.). 
01:30 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Mis Marpl 1. N-7. 1/1 s. Lavonas bibli-
otekoje. (kart.). 03:05 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai (kart.). 04:00 Savai-
tė (kart.). 04:50 Pavojingi jausmai. 7, 
8 s. (kart.). 05:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 
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Nugalėjus 
sunkią ligą – 

vieša išpažintis
Panevėžio dienraštyje „Se-
kundė“ skelbiamas Vitalijos 
Jalianiauskienės straipsnis 
apie sunkią ligą išgyvenusio 
Socialinių paslaugų centro 
direktoriaus patirtį. 

Panevėžio socialinių paslaugų 
centro direktorius Valdemaras 
Misevičius neseniai dienos švie-
są išvydusioje knygoje „Mano C 
istorija… kaip ir tūkstančiai kitų. 
Tik aprašyta“ atvirai papasako-
jo apie savo patirtį. Knygoje pa-
teikiama skausminga išpažintis 
apie potyrius sunkiai sergant, 
stovint ant nebūties slenksčio 
ir kenčiant gydymo poveikio 
reiškinius. 

Knygos autorių pakirtęs he-
patitas C – tai liga, kurią dauge-
lis vis dar laiko nepatogia, gė-
dinga ir viešai aptarti visiškai 
netinkama. V. Misevičius G. Pet-
kevičaitės-Bitės bibliotekoje 
gausiai susirinkusiems skaity-
tojams pristatė savo knygą. Jis 
teigė, kad diagnozė „hepatitas 
C“ pasmerkia ne tik fizinėmis, 
bet ir dvasinėmis kančiomis – 
prislegia savotišku socialiniu 
asfaltu. 

„Juk ši liga lyginama su AIDS, 
daugelis mano, kad ja serga tik 
narkomanai, prostitutės, palai-
do elgesio žmonės“, – sako kny-
gos autorius ir prisipažįsta ilgai 
dvejojęs, ar nereikėtų, leidžiant 
knygą, išlikti anonimišku auto-
riumi. Vis dėlto knygą rašęs tam, 
kad paskatintų kitus tokius pat 
ligonius nesigėdyti savo ligos, 
nebijoti viešumos. Juk hepati-
tu C iš tikrųjų serga tūkstančiai 
žmonių ir tikrai ne visi dėl palai-
do gyvenimo. Ta liga gali užklup-
ti kiekvieną iš mūsų. „Kodėl man 
turėtų būti gėda sirgti? – tokią 
išvadą priėjo knygos autorius ir 
kitiems ligoniams siūlo apie tai 
pamąstyti. – Ar vienos ligos gali 
būti gražios, kilmingos ir susir-
gęs gali didžiuodamasis apie jas 
pasakoti? O kitas kaip kokias nu-
sikaltėles būtina slėpti?“ 

„…kai kas rytą keliamės, 
skubame į darbą, kiekvienas 
paskęstame savo džiaugsmuo-
se, rūpesčiuose ar buities kas-
dienybėje, dažnai negalvoja-
me ir nesvarstome apie gyve-
nimo prasmę, apie tai, kas mū-
sų laukia rytoj. Jaučiamės stip-
rūs, daug ką galintys, o kartais 
ir nelaimingi… O ar susimąs-
tome, kas iš tiesų mums teikia 
laimę? Turbūt kol viskas seka-
si ir visos negandos aplenkia – 
ne. Ir aš kaip daugelis. Gyvenau 
įprastą gyvenimą, dirbau įpras-
tą darbą, įprastai bendravau su 
draugais… Kol kartą viskas ap-
virto aukštyn kojom. Netikėtai. 
Tikiuosi, ši mano išgyventa isto-
rija padrąsins ir padės žmonėms 
rasti tai, dėl ko galima išgyven-
ti bet kokią negandą“, – knygoje 
rašo V. Misevičius. 

Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Neįgalieji vėl varžėsi Kauno sporto halėje

(atkelta iš 1 psl.)
Žaidynių dalyvius sveikino 

garbūs svečiai, jiems skambėjo 
Kauno pučiamųjų instrumentų 
orkestro „Ąžuolynas“ atliekamas 
Lietuvos himnas. Visi šventės da-
lyviai gavo žaidynių marškinė-
lius, o nugalėtojų laukė medaliai 
ir diplomai. Žaidynių dalyviai bu-
vo vertinami pagal sugebėjimus: 
daugelyje rungčių buvo atskirai 
skaičiuojami moterų ir vyrų, in-
telekto negalią turinčiųjų ar ve-
žimėliais judančiųjų taškai, kur-
tieji krepšinio rungtyje taip pat 
buvo vertinami atskirai.

Judėjimas padeda likti 
sveikiems

Elektrėniškė Irina Lekavičiū-
tė sako nevengianti pasportuoti: 
ir draugijos sporto salėje pasitre-
niruoja, ir į kiemą išbėgusi ka-
muolį į krepšį su vaikais pamėto 
ar ant skersinio pakimba. „Ne-
galiu be veiksmo“, – sako mote-
ris. Ir rezultatai tai patvirtina – 
iš žaidynių Irina išsivežė net 4 
medalius: ji tapo rankų lenkimo 
rungties (ir dešine, ir kaire ran-
ka), smiginio ir baudų mėtymo 
rungčių prizininke.

I. Lekavičiūtė pasakoja, kad 
po stuburo traumos gydytojai 
abejojo, ar ji galės sėdėti. Tačiau 
Irina nepasidavė – stengėsi, ban-
dė pagal išgales judėti, mankštin-
tis ir dabar, nors juda neįgaliojo 
vežimėliu, yra visiškai savaran-
kiška. Moteris sako, kad jei neju-
dėtų, nesportuotų, ir svoris pra-
dėtų augti, ir jėgų mažiau būtų. 
Na, o įvairios šventės išjudina, 
paskatina išeiti iš namų, paįvai-
rina kasdienybę, įkvepia toliau 
sportuoti. 

Ignalinos rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Regina 

Slabadienė pasakoja, kad drau-
gijos nariai noriai renkasi į spor-
to būrelį: žaidžia šaškėmis, mė-
to smiginį. Tai, pasak jos, ne tiek 
sportas, kiek bendravimo būdas. 
Pirmininkė džiaugiasi, kad žmo-
nės įsitraukia ir į kitas sveikati-
nimo veiklas: dalyvauja Visuo-
menės sveikatos biuro vedamo-
se mankštose, šiaurietiško ėjimo 
užsiėmimuose. Ignalinoje yra 
įrengta nemažai treniruoklių, 
su kuriais entuziazmo turintieji 
taip pat gali nemokamai pasitre-
niruoti. „Kas turi noro, tas atras, 
kur pasportuoti“, – sako Neįga-
liųjų draugijos vadovė. R. Slaba-
dienė pasakoja, kad vasaros se-
zonas Ignalinoje dar neuždary-
tas – draugija netrukus kvies bi-
čiulius iš visos Rytų Aukštaitijos 
į sporto šventę. Atidėjo šį rengi-
nį, nes laukė, kol atsidarys basei-

nas Ignalinos sporto ir pramogų 
centre – šventėje numatomos ir 
plaukimo rungtys. 

Laimutė Stasiulionienė iš 
Kazlų Rūdos džiaugiasi iškovo-
ta III vieta smiginio varžybose. 
Moteris jau sulaukė vadinamo-
jo garbaus amžiaus, tačiau nors 
turi negalią, energijos ir gyvybin-
gumo jai galėtų pavydėti ir gero-
kai jaunesni. Moteris yra viena 
iš Trečiojo amžiaus universite-
to Kazlų Rūdoje steigėjų. Ji pati 
lanko Sveikos gyvensenos ir fizi-
nio aktyvumo fakultetą. Čia, pa-
sak L. Stasiulionienės, nėra kada 
sėdėti: vyksta jogos užsiėmimai, 
mankštos, šio fakulteto studen-
tai maudosi šaltame vandenyje 
ir pan. Moteris sako, kad nuolati-
nis judėjimas jai padeda palaikyti 
gerą nuotaiką ir žvalumą. 

Sportas suteikia 
savarankiškumo 

Sporto šventėje dalyvavo ne 
tik fizinę, bet ir intelekto, regos 
bei klausos negalią turintieji. 
Kauno specialiosios olimpiados 
klubo vadovas Saulius Survila 
sako, kad negalią, ypač intelek-
to, turintiesiems sportuoti labai 
svarbu. Pasak trenerio, sportuo-
jantys žmonės yra daug orga-
nizuotesni, savarankiškesni. Jis 
pasakoja, kad į klubo rengiamas 
sporto stovyklas kartais atvyksta 
vaikai, nemokantys net atsisuk-
ti vandens čiaupo, nusiprausti, 
užsirišti batų. Stovyklose, kurio-
se jie būna be tėvų, yra privers-

ti pasirūpinti savimi. S. Survila 
sako, jog tėvai neretai nustem-
ba, kai pamato, kiek daug jų vai-
kas išmoko – pasirodo, moka ir 
indus plauti, ir bulves skusti. Be 
to, sportuojant tenka sekti dieno-
tvarkę, laiku susiruošti, susitelkti 
ir pan., o tai taip pat padeda as-
menybei augti. 

Pasak S. Survilos, intelekto 
sutrikimų turintiesiems entuzi-
azmo netrūksta. Šiems vaikams 
labai svarbu dalyvauti įvairiose 
varžybose, ypač kartu su kitais 
neįgaliaisiais – matydami pavyz-
dį jie mokosi. Deja, dar ne visi su-
trikusio intelekto vaikai ateina 
sportuoti – ypač sunku įtraukti 
tuos, kurie mokosi ne specialio-
siose mokyklose, o kartu su ki-
tais, integruotai. 

Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro kūno 
kultūros mokytoja Regina Nari-
jauskienė taip pat pritaria: kur-
tiesiems reikia kuo daugiau ben-
drauti su kitą negalią turinčiais 
žmonėmis. Pasak jos, tarp kur-
čiųjų ir kitų visuomenės narių 
dar neretai yra jaučiamas barje-
ras, nes sunku susikalbėti. Kuo 
daugiau bus galimybių bendrau-
ti, tuo mažiau tų barjerų turėtų 
likti. „Reikia pažinti kitas nega-
lias, esame likimo draugai“, – sa-
ko R. Narijauskienė. 

Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų centre mokosi per 60 
vaikų iš visos Lietuvos. Pasak vie-
no iš Lietuvos kurčiųjų koman-
dos trenerių Algirdo Jurkšos, kū-
no kultūra – viena mėgstamiau-
sių jų pamokų. Na, o populiariau-
sia sporto šaka – krepšinis. Ne be 
reikalo Lietuvos kurtieji šiemet 
tapo pasaulio čempionais, o mo-
terys – vicečempionėmis. R. Nari-
jauskienė didžiuojasi, kad nema-
žai rinktinės narių yra buvę jos 
auklėtiniai. Ir Lietuvos neįgalių-
jų žaidynėse krepšinio rungtyje 
kurtiesiems nebuvo lygių. 

Neįgaliųjų sporto žaidynės – 
ne tik varžybos. Tai – būdas pa-
bendrauti, rasti naujų draugų, 
išbandyti savo jėgas. O galbūt 
kai kuriuos, dar nepasiryžusius 
sportuoti neįgaliuosius, tokie 
renginiai įkvėps aktyviau gyven-
ti, rūpintis savo sveikata.

Aurelija BABInSkIEnė 
Egidijaus Skipario nuotr. 

Žaidynėse dalyvavo apie 450 dalyvių.

Elektrėniškė Irina Lekavičiūtė (dešinėje) žaidynėse pelnė medalį ir rankų 
lenkimo rungtyje. 

Žaidynėse netrūko geros nuotaikos. 
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Prie kūrybos
šaltinio

„Pavasario želmenys“ ‒ ket-
virtoji Upninkuose, Jona-

vos rajone, gyvenančio Mykolo 
Kručo knygelė. Turi ji ir paan-
traštę ‒ „Lyrika su pašmaikšta-
vimais“. O kas sugeba pasijuok-
ti, to širdyje ‒ amžinas pavasa-
ris. Smagu, kad tuo pavasariu 
M. Kručas ir su kitais dalijasi, ei-
lėraščiams melodiją pritaikius, 
jie šauniai nuskambėtų giminės 
ar bičiulių susiėjimuose, o vai-
dinti skirti kūriniai „Senbernio 
piršlybos“ ir „Linksmos kiaulys-
tės“ nesunkiai būtų pritaikomi 
mėgėjų teatre. Ne veltui M. Kru-
čas yra pelnęs geriausio pasako-
riaus nominaciją: skyrelyje „Tau-
tosaka. Pasakojimai“ pateikiami 
keli pasakojimai, užrašyti auto-
riaus gimtąja Panevėžio šnekta.

Šmaikšti plunksna išjuo-
kia visas M. Kručo akiratin pa-
tekusias negeroves: kyšininka-
vimą, sukčiavimą, palaidą gy-
venimą, lietuvaičių norą tekėti 
už užsieniečių... Stipriai kliūva 
politikams, kurie nemato nie-
ko toliau savo nosies, kovodami 
dėl valdžios šmeižia vienas ki-
tą: Pamazgomis laisto / Oponen-
tų sprandus. Labiausiai pasiseka 
tiems, kurie išrenkami į Seimą: 
Juos išrinko mūsų liaudis, kožno 
kitas būdas, / Gaus kadencijos 
imunitetą, nepakaltins sūdas ‒ 
rėžia tiesą M. Kručas eilėraštyje 
„(Ne)linksmos kiaulystės“.   

M. Kručo kūryboje takoskyra 
labai aiški: praeitis aukštinama, 
idealizuojama, dabartis ‒ tarsi iš-
kreiptas ano gyvenimo veidrodis. 
Velniams darbo taip pat atsiranda 
‒ kaip būdinga satyriniam žanrui, 
pasitelkdamas hiperbolę arba, ki-
taip tariant, spalvų sutirštinimą, 
eilėraštyje „Peklos reforma“ auto-
rius šitaip aprašo pragaro veiklą: 

Džiaugias senis Belzebubas: 
darbas pajudėjo.

Eilėm plūsta naujos dūšios, 
vos rūšiuoti spėja:

Žemiškos valdžios elitui 
skirta atskira kabina,

Čirškina tenai ant sviesto 
arba margarine.

Humoreska įvardytame ei-
lėraštyje „Ugninis vanduo“ lie-
tuviai varžosi tarpusavy ‒ ku-
rio regiono naminukė stipriau-

sia: Dzūkų ruginė, su kvapu duo-
nos / Jos paragavus ‒ skonis ma-
lonus. Tačiau svečiui iš Šilutės ji 
per silpna: Išgėrė kvortą ‒ ir ne-
pajutęs. Biržų sodietis savą alų 
giria: Apynio spurgas dėlei kartu-
mo ‒ / Sviete nerasi tokio gardu-
mo. Akivaizdu, kad pats M. Kru-
čas regionų kulinarinio paveldo 
subtilybes neblogai išmano ir tik 
nepiktai per dantį patraukia, nes 
labiausiai gyvenimą ardo ne na-
minis alus ar „tabokos lapai“, o 
pavydas ir pyktis. Ilgaamžišku-
mo paslaptis, kaip porina pasa-
kotojas „Gyvenimo mažmožiuo-
se“, ‒ mokėjimas naudotis tuo, 
ką turi: Tik išnaudokim gamtos 
aruodą. Naminukė ar alus ‒ tai 
ne prekeivių jaunimui bruka-
mas alkoholis „Odėje brendžiui“:

Seni gėrėjai jau veik sukriošę,
Prekeiviai naują pamainą ruošia.
Vilioja gerti mūsų jaunimą,
Skanių kokteilių jiems prigamino.  

Skaudžia gaida nuskamba 
dar negimusio vaikelio klausi-
mas mamai eilėraštyje „Šauks-
mas“:

Mamyte, brangi mamyte,
Stiklelį kam kiloji,
Kai tu mane mažytį
Po širdimi nešioji? 

Rinkinyje įsipynę lyriniai ei-
lėraščiai ‒ „Pūga“, „Dobilas rau-
donas“, „Rudens naktis“, „Alyvos 
žydės“ ir kt. ‒ rodo, kad autorius 
neabejingas gamtos grožiui, me-
tų laikų virsmui, linkęs apmąsty-
ti žmogaus gyvenimo laikinumą. 
Lyrikos posmus jis pavadina „ro-
mansais“ ‒ juos rimuoja tradici-
niais dainingais ketureiliais:

O gal dar saulės spindulys
Pavasarį ir vėl atklys...
Alyvos, jazminai kvepės,
Kai tave glausiu prie širdies. 

Tai vis tie gyvenimo mažmo-
žiai, iš kurių „kyla svarbūs da-
lykai“... 

Tačiau „Pavasario želme-
nyse“ ne vien eilėraščiai sudė-
ti. Svarbu ir keletą žodžių apie 
M. Kručo pjeses pasakyti. „Sen-
bernio piršlybos“ ‒ eiliuota pje-
sė apie niekaip pačios neišsiren-
kantį senbernį Anuprą. Piršlys 
pristato jam net penkias nuo-
takas. Kiekviena pati save giria, 
tačiau Anupras, atrodo, kiaurai 
jas permato: viena bambeklė, 
kita ‒ per jauna, tik šokti temo-
ka, trečia ‒ per aukšta, o jauni-
kis ne tiek išrankus, kiek savikri-
tiškas: Kai šalia manęs stovėsi, / 
Plikėn iš viršaus žiūrėsi, ketvirto-
ji ‒ valdinga, penkta ‒ irgi jauna, 
dar be kraičio, o kai jį susikraus, 
jaunikių neatsigins. Taigi piršlio 
pastangos nueina veltui. Galėtu-
me juoktis iš senbernio kapri-
zų, bet pabaiga nustebina: pasi-
rodo Barborytė, Anupro jaunys-
tės meilė. Ir ironiškas kalbėjimas 
įgauna lyrinių atspalvių:

Nemaniau, kad vis dar myli,
Mane lauki, kukliai tyli.
Daug dienų nubėgo vėjais,
Būč anūkų jau turėjęs. 

Ir abu veikėjai iš scenos išei-
na susikibę: Dviese vieką nugy-
vensim, / Kol abu gražiai pasen-
sim. Taigi čia M. Kručas atsisklei-
džia kaip puikus žmogaus psi-
chologijos žinovas ir sugeban-
tis gana trumpoje pjesėje vie-
nu piršlybų epizodu praskleisti 
visą Anupro gyvenimo istoriją 
nuo jaunystės vėjavaikiškumo 
iki rimto požiūrio į bendrą gyve-
nimą senatvėje. Tai kas, kad re-
markoje Barborytė ‒ šluba seni-
kė, vaikštanti su lazdele. Ji Anup-
rui yra pati mieliausia.

Pjesė „Linksmos kiaulystės“ 
‒ jau proza parašyta, žinoma, ei-
liuotų intarpų esama ir čia. Šioje 
pjesėje matome šiandieninio gy-
venimo aktualijas, veikėjai neap-
sieina be televizijos įtakos, lygina, 
kaip buvo anksčiau, o kaip ‒ dabar, 
šypseną kelia sužinota naujiena 
apie plastines operacijas, kuriai 
čia pat randamas atitikmuo iš vei-
kėjų jaunystės: ...mundresnės mer-
gaitės, kurių mažos krūtinės, siūda-
vo dvigubus stanikėlius, vidun pri-
pildavo sėmenų. Veikėjų pokalbiai 
‒ gyvi, puikiai atkuriantys vieno 
vakaro pasisėdėjimo, susibėgimo 
draugėn atmosferą.

Rinkinį „Pavasario želmenys“ 
autorius palydėjo su viltimi, kad 
lyrika su pašmaikštavimais skai-
tytojų bus priimta palankiai. Spė-
jame, kad šis noras išsipildys.  

nijolė kVIEtkAuSkė

„Iš mažmožių kyla 
svarbūs dalykai...“

Konkursui

Ritos Mockeliūnienės nuotr. (Šakių r.)

* * *
besileidžianti saulė
panirus į debesų plunksnas
tarsi pro tiulį nušvinta
margai horizontas
o virš jūros paviršiaus
plazda šešėlis lyg burė
ir tįsta
ir skrieja
purslų nudaužytais
žuvėdrų sparnais per bangas
lyg geistų suspėti kopas 
apglėbti
prieš audrą
kuri neįstengs gal pažadinti
ant gubojos šakos užliūliuotos
dievo karvytės

metas bristi per smėlį
kol neužneštas takas
kol bangos į molą sudūžta
dar vis šešėlis krante neužlietas
kol spragsi nors vienas
žibintas apsvaigintas miglos
ar laukiančios kupinos nerimo
akys lange
prie slenksčio kol katinas 
drybso
bastūnas aptingęs

tai štai
metas išties
smėlį klampoti kol dar
mėnesiena pro tiulį
nutiesusį taką
atgal
į pačią vaikystę ar mirtį
už horizonto
laivės ar lopšio su bure
nuklydęs šešėlis
ten supas
žvaigždžių spindesy
mylimosios veidas paniręs
delčia vainikuotas
bangų rokenrolo garsai
linguoja guboją
ant kopos

metas klampot
kur žibintas
kur akys lange
kur laukimas
kur viltis dar vis
nepailsus 

* * *
nebeklausęs
neprašęs
taršysiu
jai plaukus
(dabar
nusibodo sapnuoti)
it žaibai
debesis taršo
virš pursloto
jūros paviršiaus
ant audringų
krūtų
supasi kirai
nebijantys pasiklysti
tarp nuskendusių
besparnių malūnų
sustojo kadais
suskilusios girnos
nuo meilės svajų
kažkada išrašytų
piešinių
ant irstančių kopų
gelmėn
drebančiais pirštais
taršysiu saulėlydžio
gintaro garbanas
jūros krūtis
glamonėsiu
negavęs leidimo
pažinti
gelmes ir aukštybes

* * *
mirties akmuo
nuritintas į amžinybės sodą
nematę ir nelietę
tikėjimo palaimos nušviesti
kelionėje jie ženklus atpažįsta
lyg kasdieninės duonos skonį
jaustų –
štai neregys ir kurčias
nebijo žengti gatvėn
žinąs
jog apvaizda jį saugo –
lyg angelas
mergaitė
paduoda savo ranką

kęstutis LEnkŠAS
Vilnius

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Voratinkliais rasa dabinas...

M. Kručas – pagrindinis „Senbernio piršlybų“ veikėjas.
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