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Techninės pagalbos neį-
galiesiems centro (TPNC) 
specialistai sunerimę – 
kasmet daugėja per įmo-
nes įsigyjamų aktyvaus 
tipo vežimėlių neįgalie-
siems, o jiems pirkti ski-
riama suma nedidėja. Ko-
kios to priežastys ir kaip 
spręsti susidariusią pro-
blemą, kai nebeužtenka 
valstybės skiriamų lėšų 
vežimėliams pirkti, buvo 
svarstoma susitikus su 
Ekspertų komisijos prie 
TPNC nariais ir jau ne vie-
nerius metus vežimėliais 
besinaudojančiais neįga-
liaisiais. 

Iššūkiai ir 
galimybės

Aktyvaus tipo vežimėliai
Panthera

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

7-erius metus su donoro 
širdimi gyvenantis rasei-
niškis Egidijus Zymonas 
juokauja dabar besijau-
čiantis kur kas geriau nei 
iki lemtingosios 2007-ųjų 
vasaros: turi žmoną, sū-
nelį, o ir sveikata nesi-
skundžia. Kuriam laikui 
viską aukštyn kojom ap-
vertusios nelaimės bei ją 
lydėjusių lemtingų atsi-
tiktinumų virtinės – kaip 
nebūta. Į realybę sugrąži-
na tik neįgaliojo pažymė-
jimas su įrašu – darbin-
gumas 20 proc. ir širdyje 
visiems laikams likęs dė-
kingumas bei pagarba 
artimojo širdį padova-
nojusiems žmonėms ir  
profesionalių medikų ko-
mandai. 

Tolerancijos link

Pirmas vežimėlis – tik iš TPNC? 

(nukelta į 3 psl.)

Vežimėlis – žmogui, 
kuriam jo nereikia 

TPNC direktorė Ilona Ogur-
cova pateikė nelinksmą statisti-
ką – už neįgaliųjų įsigytus akty-
vaus tipo vežimėlius įmonėms 

per 2013-iuosius metus valstybė 
buvo įsiskolinusi 445 tūkst. Lt. 
Panaši situacija gali būti ir šiemet, 
nes per įmones perkamų vežimė-
lių sparčiai daugėja: 2011-aisiais 

jų nupirkta 117; 2012 m. – 156; 
2013 m. – 232, o šiemet per 3 ke-
tvirčius jau įsigyti 142 vežimė-
liai. Žinoma, didėja ir už neįga-
liųjų įsigytas techninės pagalbos 

priemones įmonėms pervedamos 
sumos – 2011 m. – 580 549,9 Lt, 
2012 m. – 777 425,5 Lt, 2013 m.  
pateikta sąskaitų daugiau nei už 
milijoną. 

TPNC direktorė sako, jog 
kyla pagrįstų abejonių, kad iš tie-
sų taip sparčiai daugėja žmonių, 
kuriems tikrai reikia būtent to-
kių, per įmones perkamų, tech-
ninės pagalbos priemonių. Patik- 
rinus, kam vienu ar kitu atve-
ju buvo skirti aktyvaus tipo ve-
žimėliai, pasirodė, kad kai kada 
gydytojai šią techninės pagalbos 
priemonę „išrašo“ asmeniui, ku-
ris niekada negalės juo naudotis, 
pvz., yra be kojų, nevaldo vienos 
kūno pusės ar apskritai negali sa-
varankiškai judėti. Galima daryti 
prielaidą, kad vežimėliai neretai 
skiriami ir tada, kai jų nereikia. 

dėti. „Kiek apgydė ir paleido“, – 
prisimena Egidijus. 

Reta kraujo grupė – ir 
minusas, ir pliusas

Iš ligoninės E. Zymonas išėjo 
ne geriausiai nusiteikęs. 20 proc. 
pajėgumu plakanti širdis, itin 
reta IV kraujo grupė ir menka 
tikimybė greitai sulaukti dono-
ro širdies – kaip gali jaustis visa 
tai žinantis žmogus. Net tai, kad 
buvo įrašytas į donoro laukiančių 
recipientų sąrašą, mažai teguodė. 

Tačiau pasirodė, jog ne vi-
sada reta kraujo grupė – rimtas 
kliuvinys. Atsiradus tokią krau-
jo grupę turinčiam donorui, pir-
miausia ieškoma identiško reci-
piento. O tokių nėra labai daug. 
Egidijus savojo donoro telaukė 
vos porą mėnesių. Vyriškis pri-
simena, kad medikų skambutis 
jam buvo didžiulė staigmena. 
Gydytoja ir tąsyk užsiminė – gal 
tai vienintelis šansas, nereikėtų 
jo atsisakyti. Egidijus ir neatsi-
sakė – širdies persodinimo ope-
racijai pasiryžo tą pačią minutę. 
Žinoma, abejonių, kaip pasiseks, 
ar pabus po narkozės, kaip toliau 
gyvens, buvo. Tačiau šie klausi-
mai kyla visiems transplantacijai 
(o dažnai – ir ne tokiai sudėtingai 
operacijai) pasiryžusiems žmo-
nėms. Praėjus maždaug 6 valan-
doms po gydytojo skambučio jis 
jau gulėjo ant operacinės stalo...

Donoro širdis Egidijui tiko. 
Nesipriešino ir jo organizmas. 

Iššūkis likimui: „Gyvenu pilna jėga“

Nelaimės nenujautė
Yra tokia išmintinga liaudies 

patarlė: „Jei žmogus žinotum 
kur krisi, tai nors pagalvę pasi-
dėtum.“ Tačiau šito nežino nie-
kas. Jeigu būtų žinoję, Egidijus 
su draugu niekur kojos iš namų 
tą lemtingą dieną nebūtų kėlę. 
Važiuojančius automobiliu juos 

užklupo didžiulė vėtra – įsisiau-
tėjęs vėjas laužė, rovė medžius. 
Vienas toks medis užvirto ant 
jų automobilio. Nelaimės pasek- 
mės buvo tragiškos: po 5 dienų 
draugas mirė, o Egidijui teko siū-
ti žaizdas galvoje. 

Deja, tuo viskas nesibaigė. 
Vylęsis, jog atsipirko tik galvos 
sužeidimu, po 3 mėnesių Egidi-

jus vėl buvo priverstas sugrįžti į 
ligoninę. Po patirtos traumos su-
siformavęs trombas sukėlė rimtų 
sveikatos problemų. Tiesa, medi-
kai tai nustatė ne iš karto. Egidi-
jų kamavo sunkus kosulys. Vyriš-
kis pamena, jog kosėdavo iki pa-
mėlynavimo. Ligoninėje neapsiė-
jo be deguonies aparato. Medikai 
net įtarė, ar tik E. Zymonas nebus 

susirgęs... džiova. 
Laimei, ši diagnozė nepasi-

tvirtino. Tačiau kol nebuvo su-
rasta tikroji negalavimų priežas-
tis, Egidijaus sveikata dar labiau 
silpo, atimdama jėgas, alindama 
širdį. Susiformavusį trombą ap-
tiko bei jo sukeltas komplikaci-
jas išsiaiškino Kauno klinikų me-
dikai. Tačiau ne kuo tegalėjo pa-

Donoro širdis ne tik išgelbėjo Egidijus Zymono gyvybę, bet leido pajusti ir tėvystės džiaugsmą. Egidijaus Skipario nuotr.
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Aktyvaus tipo vežimėlį galima gauti ir iš TPNC.



Žmonės yra unikalūs ne tik savo prigimtimi, bet ir... 
ligomis. Prieš dešimtmetį ,,kolekcionavau“ turin-

čius panašią į mano traumą neįgaliuosius, norėdama 
apčiuopti nors kokius dėsningumus, kurie man padė-
tų kuriant savo ,,gelbėjimosi“ planą. Deja, dėsningu-
mų ieškojau beprasmiškai, nes jų paprasčiausiai nėra: 
trauma tokia pati, jos medicininis kodas taip pat, o 
žmogaus galimybės ir pasiekimai – visiškai skirtingi. 
Gydytojai priversti mus ,,grupuoti ir numeruoti“, kad 
būtų lengviau skirti vaistus, slaugos priemones ar nu-
statyti specialiuosius poreikius, o realybėje visų mūsų 
galimybės ir poreikiai visiškai skirtingi. 

Štai kad ir akivaizdus faktas – slaugos priemonių 
skyrimas. Tik nesijuokite – sauskelnės buvo sukur-
tos kosmonautams, bet kaip bebūtų keista, jos sutei-
kė galimybę daugumai neįgaliųjų, pvz., baigti aukštą-
jį mokslą. Problema yra didelė, nes neįgaliam žmogui, 
turinčiam šalinimo sistemos sutrikimų, jau porą de-
šimtmečių skiriamos tik vienos sauskelnės per dieną 
(už jas dar reikia primokėti 15–20 ct!). Gerai, jei funk-
cinis sutrikimas yra nepilnas ir žmogus jį vienaip ar 
kitaip dar gali kontroliuoti, tada tų vienų sauskelnių 
gal ir užteks, bet kaip išsiversti tiems, kurie visiškai 
šių funkcijų nekontroliuoja, o kasdien reikia 3–4 viene-
tų, dar ir pakloto nakčiai? Nesistebėkite paskaičiavę – 
tokiam ligoniui dar tenka išleisti kas mėnesį daugiau 
nei 300 Lt. Kiek žinau, geriau besitvarkančiose užsie-
nio šalyse neįgalieji yra aprūpinami slaugos priemo-
nėmis pilnai, o ligoniai, kuriems jų nereikia ar reikia 
mažiau, paprasčiausiai tų priemonių neima. Lietuvo-
je slaugos priemones, reikia ar nereikia, ima beveik 
visi (žinoma, yra ir tokių, kurie priemonių neišsira-
šo, bet stokojantys jomis pasinaudoti vis tiek negali). 

Kyla klausimas – o ką veikti su sauskelnėm, jei tau 
pačiam jų nereikia? Pasirodo, mūsų neįgalūs žmonės 
yra labai išradingi – nenaudojamos priemonės gali tap-
ti asmeninio verslo objektu. Natūrinių mainų atveju 
nereikalingos, bet vis tiek imamos slaugos sauskelnės 
yra mainomos į cigaretes, alkoholį, vitaminus... Kitu 
atveju – tiesiog parduodamos. Tiesa, parduodamos ne 
rinkos kaina, bet nuo 1 iki 1,5 Lt už vienetą. Galima 
suprasti tuos neįgaliuosius, kurie naudoja vaikiškas 
sauskelnes (jų šeimos gydytojas suaugusiam pacien-
tui išrašyti negali) – už gautus pinigus jie perkasi sau 
reikalingas, bet sunku suvokti tuos, kurie parduoda 
tai, ko patys nepirko. Pirmą kartą išgirdusi apie par-
davinėjamas sauskelnes buvau šokiruota, bet, pasiro-
do, tai yra mūsų gyvenimo kasdienybė. Ne, atsipra-
šau, visgi, ačiū Dievui, – ne, nes žinau keletą moterų 
(Laima, Asta, Vida ir kt.), kurios nereikalingas slau-
gos priemones be atlygio atiduoda tiems, kurie jų la-
bai stokoja (viliuosi, kad yra ir daugiau taip besielgian-
čių). Žinoma, pardavus priemones galima prisidurti 
prie neįgalumo pašalpos, bet tos moterys, kurios ati-
duoda priemones be atlygio, taip pat gyvena tik iš pa-
šalpos, kaip ir tos, kurioms reikia nuolat pirkti trūks-
tamų sauskelnių... Mes taip dažnai reikalaujame pa-
galbos ir supratimo iš aplinkinių, o pamirštame tar-
pusavio solidarumą... 

Deja, ne tik slaugos priemonės kartais tampa ,,vers-
lo“ objektu. Teko stebėti dar liūdnesnį atvejį – buvo 
pardavinėjamas iš Šveicarijos labdaringai gautas au-
tomobilis. Jį pardavinėjo gana pasiturimai nuosavame 
name gyvenanti neįgalaus vyro sesuo (savininkas jau 
nevairavo). Mano galva – gavai dovanų, nereikia, ati-
duok tam, kuriam reikia. 

Belieka tik prisiminti žinomą išmintingą pasakoji-
mą. Numirė turtuolis. Bevaikščiodamas danguje priė-
jo minią žmonių. Mato – pateko į turgų. Nustebęs dai-
rosi – prekės viena už kitą pigesnės. Griebėsi turtuo-
lis piniginės, džiaugiasi, ima rankomis rūpimą pre-
kę, o pardavėjas jam ir sako šypsodamasis: ,,Čia už 
savo pinigus nieko nenusipirksi, čia galioja tik tie pi-
nigai, už kuriuos Žemėje padovanojai žmonėms do-
vanų be atlygio.“

Verslumo dvasia

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Vieni kitiems – tokie svarbūs  
ir reikalingi

Šakių r.:

Pasvalio r:

Tradicinė Šakių rajono ne-
įgaliųjų draugijos organi-
zuojama šventinė popietė 
visus sukvietė į Gelgaudiš-
kio dvarą. „Rudenėjant“ – 
taip šį kartą pavadintas 
renginys alsavo bendrys-
te, romantiška nuotaika, 
kurią dar labiau sustipri-
no šventės organizatorių 
parinkti subtilūs poezijos 
posmai, lyriška muzika. Iš 
atokiausių rajono kampe-
lių, iš visų 12 seniūnijų, į 
renginį susirinko apie 120 
žmonių. 

Draugijos pirmininko 
pavaduotojos Editos Za-
bramskienės teigimu, šis 
šventinis renginys – tai 
padėka seniūnijose nuo-
širdžiai dirbantiems, ne-
įgaliuosius telkiantiems, 
jiems į pagalbą skuban-
tiems kuratoriams, gra-
ži proga visiems pabūti 
drauge, pabendrauti, pa-
sidalyti savo džiaugsmais 
ir rūpesčiais, nuotaikomis 
ir mintimis. 

Kasmetinis renginys 
nuolat sulaukia ir rajono 
vadovų dėmesio: meras 
Juozas Bertašius parėmė 
finansiškai, kuratoriams, 
draugijos administracijos 
darbuotojams įteikė pa-

Į šventinį renginį suvažiavo ir nemažai rateliais judančių 
draugijos narių.

Seimo nario M. Basčio padė-
jėja R. Bastienė sveikina Neį-
galiųjų draugijos pirmininką 
S. Rakauską.

dėkos raštus, šventėje da-
lyvavusi Seimo nario Min-
daugo Basčio padėjėja Ro-
mutė Bastienė visiems pa-
linkėjo stiprybės, sveikatos 
bei gyvenimo pilnatvės. 

Tradicinis renginys 
kaskart vyksta vis kitur. 
Pasak E. Zabramskienės, 
taip norima plėsti žmonių 
akiratį, supažindinti juos 
vis su kita vietove (dau-
gelis atvyko anksčiau, kad 
galėtų apžiūrėti Gelgau-
diškio dvarą, pasigrožėti 
jo aplinka), be to, šventė-
je gali dalyvauti daugiau 
netoliese gyvenančių žmo-
nių, kuriuos visus sunkiau 

atvežti į rajono centrą ar 
kitą tolimesnę vietą. 

Įvairių seniūnijų neį-
galiųjų atvykimu į šventi-
nę popietę pasirūpino ku-
ratoriai: kas susitarė su se-
niūnais, kas ir savo auto-
mobiliais pavėžėjo. Drau-
gijos turimas autobusiu-
kas į Gelgaudiškį atvežė 
ansamblio „Siesartis“, va-
dovaujamo Astos Grigai-
tienės, dainininkus, kurie 
renginio dalyviams suren-
gė puikų koncertą. Links-
mąją renginio dalį dar la-
biau paįvairino Briedžių 

laisvalaikio centro moterų 
ansamblis „Gija“ bei solis-
tas, Gelgaudiškio kultūros 
namų direktorius Edgaras 
Pilypaitis. 

Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Saulius Ra-
kauskas seniūnijų kurato-
riams įteikė gėlių, po do-
vanėlę, padėkojo už nuo-
širdų darbą. Pasak jo, to-
kios šventės suartina žmo-
nes, parodo, kokie vieni ki-
tiems esame svarbūs ir rei-
kalingi, drauge galime di-
džiausius darbus nuveikti. 

Aldona DELTUVAITĖ

2004-aisiais Biržuose vyko 
neįgaliųjų draugijų vokali-
nių ansamblių konkursas. 
Pirmą kartą dalyvauti kon-
kurse vyko ir pasvaliečiai 
dainos mėgėjai: Zita Dvi-
lienė, Irena Krištopavičie-
nė ir Julius Kazėnas. Jie ir 
sudarė besikuriančio vo-
kalinio ansamblio bran-
duolį. Po metų tradicinė-
je Talačkonių šventėje, va-
dovaujami Nijolės Žiau-
nienės, jau koncertavo 7 
dainininkai.

2006-aisiais prie voka-
linio ansamblio vairo sto-
jo Elona Rodžienė, kolek-
tyvas išaugo iki 17 narių, 
sėkmingai pasirodė neįga-
liųjų šventėje Talačkoniuo-
se, Pakruojo rajono neįga-
liųjų draugijoje, Pušaloto 
seniūnijų neįgaliųjų susi-
tikime. 2007 m. 14 Pasva-
lio rajono neįgaliųjų drau-
gijos ansamblio ,,Šaltinis“ 
dainininkų dalyvavo Kau-
no ir Panevėžio apskričių 
neįgaliųjų draugijų meno 
mėgėjų kolektyvų apžiū-
roje-konkurse. 

2009–2010 metais an-
sambliui vadovavo Nijolė 
Stepulienė. ,,Šaltinis“ kon-
certavo Joniškėlio miesto 
neįgaliųjų šventėje, baigia-
majame vokalinių ansam-
blių konkurse, surengtame 
Lenkų kultūros namuose 
Vilniuje. Nuo 2010 m. ko-
lektyvui vadovauti ėmėsi 
jo dainininkas ir muzikan-
tas Jonas Vaitekūnas. An-
samblis pasivadino ,,Žals-
vuoju šaltiniu“, prie jo su-
sikūrė smagias melodi-

10-asis gimtadienis sutiktas 
savo ir draugų dainomis

jas atliekanti ,,kapeliukė“. 
Ansamblis daug koncer-
tuoja neįgaliųjų renginiuo-
se, pasirodė Žilpamūšio, 
Raudonių, Girsūdų, Mi-
koliškio bendruomenių 
šventėse, sekmadieniniuo-
se renginiuose Pasvalio 
smegduobių parke. 

Ansamblio gimtadie-
nio proga Pasvalio kultū-
ros centro fojė aidėjo mu-
zika – tai ,,kapeliukė“ su-
tiko šventės svečius. Sce-
noje netrukus nuskambė-
jo ,,Žalsvojo šaltinio“ him-
nas. Su 10-uoju jubilieju-
mi ansamblį pasveikino 
Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Eglė 
Vegytė ir kiekvienam an-
samblio nariui padovanojo 
lankstinuką apie ,,Žalsvo-
jo šaltinio“ veiklą, įteikė po 
padėkos raštą. Pasvalio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
garbės pirmininkas Juo-

zas Matulis dar kartą pri-
siminė vokalinio ansam-
blio kelią ir jo kūrimosi is-
toriją. Kalbėjo Jono Krikš-
tytojo bažnyčios vikaras 
Miroslavas Anuškevičius, 
o rajono mero pavaduoto-
jas Povilas Balčiūnas an-
sambliečiams padovano-
jo kulinarinių grybų krep-
šelį. Kultūros namų di-
rektorius Robertas Lavic-
kas įteikė rudeninių gėlių 
puokštę ir palinkėjo, kad 
daina dar ilgai skambėtų.

Nuotaikinga daina ju-
biliatus pasveikino Še-
duvos miesto vokalinis 
ansamblis. Dar kartą, šį 
sykį vadovaujami E. Ro-
džienės, scenoje pasirodė 
,,Žalsvojo šaltinio“ daini-
ninkai – ansamblio solis-
tė Z. Dvilienė atliko dai-
ną ,,Vienintelis žmogau“. 
Paskui į sceną pakilo sve-
čiai iš Kupiškio rajono ne-

įgaliųjų draugijos, susi-
rinkusiuosius pradžiugi-
no Dalios Norvilienės va-
dovaujamo šokių būrelio 
vaikų spalvingas pasiro-
dymas. Dvi lyrines dainas, 
skirtas neįgaliųjų draugų 
ansamblio jubiliejui, atliko 
aklųjų ir silpnaregių voka-
linis ansamblis. 

Šventiniam renginiui 
artėjant į pabaigą, padėko-
ti svečiams ir klausytojams 
į sceną vėl pakilo ,,Žals-
vojo šaltinio“ dainininkai. 
Dar kartą nulijo dovanų 
lietus – šį sykį iš draugi-
jos vaidybos būrelio ,,Vėri-
nys“ ir rankdarbių būrelio 
,,Žibutė“ narių rankų. Pas-
kui buvo įvežtas gimtadie-
nio tortas, uždegtos žva-
kutės. Visa žiūrovų salė 
,,Žalsvajam šaltiniui“ su-
dainavo „Ilgiausių metų“. 

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr.

Jubiliejiniame renginyje – „Žalsvasis šaltinis“ drauge su jį pasveikinti atvykusiais bičiuliais, dai-
nos mėgėjais.  
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Pačiame rugsėjo viduryje, li-
kus savaitei iki tikrosios Bobų 
vasaros (nors kas čia žino, gal 
Bobų vasara kiek anksčiau šie-
met atėjo), Šilutės rajono neįga-
liųjų draugijos Švėkšnos pada-
linio nariai ir jų pirmininkė In-
grita Riterienė suorganizavo jau 
trečiąsias grybavimo varžybas. 

Tai, kad vyksta grybauto-
jų sambūris, jau buvo maty-
ti važiuojant nuo Švėkšnos link 
Gedminaičių, todėl nukrypti nuo 
kelio negalėjo niekas. Ties įva-
žiavimu į išpuoselėtą Štulcų so-
dybą buvo įsitaisę du įspūdingo 
dydžio butaforiniai sargybiniai – 
Raudonviršis ir Baravykas, kvie-
čiantys nepralėkti pro šalį, o už-
sukti tiesiai į grybų sostine laiki-
nai tapusį Papjaunio kaimą.

Nuo pat ryto šventės globė-
jų Danutės ir Sigo Štulcų kaimo 
turizmo sodyboje „Gilė“ rinkosi 
ratuoti ir pėsti, krepšiais nešini 
grybautojai. Visus nuotaikingai 
pasitiko švėkšniškis muzikantas 
Vytautas Raibys.

Šilutės r. Švėkšniškiai vėl kvietė 
pabendrauti ir pagrybauti

Katyčių padalinio „Voveraitės“; 
jungtinė Švėkšnos, Saugų, Šilu-
tės ir Kintų komanda „Smarag-
do moterys“; Neįgaliųjų draugi-
jos Vainuto padalinio „Raudon-
viršiai“ bei Neįgaliųjų draugijos 
Švėkšnos padalinio „Kelmučiai“ 
ir „Makavykai“.

Po Seimo nario R. Žemaitai-
čio, rajono tarybos nario G. Bru-
žo ir seniūno A. Šepučio sveiki-
nimo žodžių ir komandų prisis-
tatymo grybavimo varžybų daly-
viai su smagia muzika buvo pa-
lydėti į mišką, o kiti liko kantriai 
laukti. Kad laukimas neprailgtų, 
vaišių stalą ruošė, didžiulį katilą 
grybienei virti užkaitė.

Po dviejų grybavimo valandų 
komandos grįžo nešinos pilno-
mis pintinėmis grybų. Nors buvo 
leista rinkti visus valgomuosius 
grybus, bet vertinami (sveriami, 
matuojami ir skaičiuojami) buvo 
tik baravykai, raudonviršiai ir 
lepšiai. Kaip sekėsi, spręskite iš 
rezultatų. Surinkta 76,3 kilogra-
mai grybų, iš jų – 94 baravykai. 

Nugalėtojų taurė atiteko 
„Drūžės“ komandai, surinkusiai 
24,4 kg grybų ir radusiai 58 ba-
ravykus. Didžiausią raudonvir-
šį – 1 kg, 18 cm aukščio ir 25 cm 
skersmens rado Virginija Berno-
tienė. Didžiausią baravyką – 0,6 
kg, 19 cm aukščio, 24 cm skers-
mens rado Aurimas Aleksandra-
vičius. Įspūdingiausius grybus 

Radviliškis: Svečių iš Bauskės 
viešnagė Radviliškyje  Radviliškio rajono neįgaliųjų 

draugijos pirmininkės pavaduotoja 
I. Vilniuvienė laiške „Bičiulystei“ 
papasakojo apie bendravimą su kai-
mynais latviais. 

Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugijos pažintis su Latvijos 
Bauskės miesto neįgaliaisiais tę-
siasi. Latviai, susirengę į išvyką 
po Šiaulių kraštą, pakeliui nutarė 
aplankyti Radviliškio rajono neį-
galiųjų draugiją. Žmonėms įdo-
mu pasidalyti patirtimi apie tai, 
kaip gyvena kaimyninių valsty-
bių neįgalieji. Atvyko 25 Bauskės 
neįgaliųjų draugijos nariai. Nors 
mūsų patalpos labai nedidelės, 
bet visi tilpome ir smagiai pralei-
dome laiką. Ansamblio ,,Gabija“ 
(vad. R. Apšegienė) moterys lat- 
vius sutiko su muzika ir daino-
mis. Vieną dainą sudainavome 
visi kartu – mes lietuviškai, o kai-
mynai – latviškai. Latviai atvežė 
lauktuvių – albumą apie Žiem-
galos kraštą ir Bauskės miestą 
bei labai skanų latvišką pyragą. 
Svečius pavaišinome kava, ar-
bata ir lietuviškais saldumynais. 

Mūsų draugijos pirmininkė Jū-
ratė Bredulskienė papasakojo 
apie organizacijos veiklą, teikia-
mas paslaugas. Bauskės neįga-
liųjų draugijos pirmininkas Il-
gonis Rencis supažindino su lat- 
vių veikla. Vėliau kaimynai, ly-
dimi mūsų gidės V. Petkevičie-
nės, sėdo į autobusą ir nuvažia-
vo apžiūrėti Radviliškio lanky-

tinų vietų – geležinkelio stoties, 
bažnyčios. Svečiams iš Bauskės 
labai patiko mūsų parko skulp-
tūros. Padėkoję už šiltą priėmi-
mą bičiuliai latviai išvyko į Ty-
tuvėnus, Šiluvą ir Šiaulius. Kitą 
susitikimą planuojame Bauskė-
je. Jos neįgalieji pažadėjo mus 
pakviesti į savo organizuojamą 
sporto šventę. 

rado: baravykus dvynius – Jani-
na Stanišauskienė ir Loreta Būd- 
vytienė, Valė Jaškienė – 93 cm ap-
imties, 2,9 kg didįjį kukurdvelkį. 
Juzefa Brazienė sukūrė origina-
liausią puokštę su grybais.

Visos komandos apdovano-
tos šventės organizatorių diplo-
mais ir rėmėjų švėkšniškių versli-
ninkų Jolantos ir Arūno Paldaus-
kų suvenyrais. 

Šilutės urėdas Vaidas Ben-
daravičius taip pat į šventę at-
vyko su dovanomis – fotoalbu-
mais apie gamtą, kuriuos dova-
nojo kiekvienai komandai, or-
ganizatoriams ir sodybos šeimi-
ninkams.

Visoje sodyboje pasklidus 
gurmaniškam kvapui, varžybų 
dalyviai ir žiūrovai, spėję nuo 
ryto praalkti, sugužėjo prie vai-
šių stalo, pasigardžiuodami val-
gė grybienę, kurią su meile išvi-
rė Švėkšnos neįgaliųjų draugi-
jos narės Irena Sūdienė, Giedra 
Pakalniškienė, Stasė Norkienė ir 
Danutė Šarkienė.

Pabendravę, pasilinksminę, 
pasidalinę grybavimo ypatu-
mais Švėkšnos seniūnijos miš-
kuose, padėkoję šventės globė-
jams – sodybos šeimininkams 
D. ir S. Štulcams bei organiza-
toriams – Švėkšnos neįgalie-
siems, grybautojai išskirstė pui-
kios nuotaikos.

Violeta ASTRAUSKIEnĖ

Šventės organizatoriai Švėkš-
nos neįgalieji ne tik patys dalyva-
vo, bet ir svečių pasikvietė. Var-
žytis tarpusavyje atvyko 9 ko-
mandos: „Ereliai 1“ iš Šilutės; 
„Ereliai 2“ iš Rusnės; Švėkšnos 
seniūnijos Gedminaičių seniū-
naitijos „Drūžė“; Švėkšnos seniū-
nijos kolektyvas „Švėkšnos pra-
dedantieji“; Neįgaliųjų draugijos 

Vyriškis neslepia, jog iki trans-
plantacijos net nežinojo garsaus 
kardiochirurgo Rimanto Benečio 
pavardės, tačiau po profesoriaus 
vadovaujamos medikų koman-
dos atliktos širdies persodinimo 
operacijos ją taria su didžiausia 
pagarba ir dėkingumu. Šio gy-
dytojo profesionalumas gyveni-
mą sugrąžino ne vienai dešim-
čiai žmonių. 

Po operacijos nekilo jokių 
komplikacijų. Mėnesį išgulėjęs 
Kauno klinikose Egidijus išva-
žiavo į reabilitaciją Druskinin-
kuose. Kai po poros savaičių vėl 
sugrįžo į Kauną išsitirti, širdies 
raumens biopsijos rezultatai iš-
gąsdino – buvo kilęs atmetimo 
pavojus. Tačiau padidinta imu-
nitetą slopinančių vaistų dozė si-
tuaciją sušvelnino. Egidijus pri-
simena tada gėręs bene po pus-
šimtį tablečių per dieną. 

Birželį persodino širdį, 
spalį – vėl dirbo

Sunku patikėti, jog birželį iš-
gyvenęs sudėtingą širdies perso-
dinimo operaciją, jau spalį E. Zy-
monas vėl dirbo. „Jeigu gali, 
tai ko laukti, – santūriai šypteli 
jis – Nereikia per daug saugotis. 
Mano charakteris toks – gyvenu 
pilna jėga.“ 

Fiziškai stipraus jauno vyriš-
kio krūtinėje donoro širdis vi-
siškai pritapo, grąžino sveikatą. 
Vairuotojo, traktorininko, suvi-
rintojo darbus išmėginęs Egidi-
jus vėl sėdi už žemės ūkio tech-
nikos vairo. Užsienietiška tech-
nika gera, su rusiška, pasak jo, 
nepadirbtum. 

Per javapjūtę namiškai mažai 
jį ir temato – nuo aušros iki sute-
mos laukuose. „Iki lapkričio – jo-
kio poilsio“, – neslepia Egidijus. 
Apie kokias nors lengvatas, su-
trumpintą darbo dieną ar pana-
šius dalykus nė nepagalvoja. Ži-
noma, jeigu prašytų, žemės ūkio 
bendrovės vadovas tikriausiai 
kažką sugalvotų, bet, kol svei-
kata leidžia, tokios galimybės 
nė nesvarsto.

O dar kiek darbų savame 
ūkyje! Šeima gyvena sodybo-
je, laiko paukščius (kalakutus ir 
kt.), turi 20 avių, kiaulaitę užsi-
augina, javų pasisėja. Ir įžuvintas 
tvenkinys yra. „Viską reikia pri-
žiūrėti. Darbo tikrai netrūksta, – 
sako Egidijus. Ir priduria: – Už-
tat mažyliui Arnui gera augti – ir 
oras švarus, ir maistas šviežias.“

Sūnus – didžiausias 
džiaugsmas 

Su žmona tapusia Remigi-
ja susipažino rudenį, po širdies 
persodinimo operacijos. Abu iš 
Raseinių krašto, tik ji – iš Šilu-
vos, jis – užaugęs šalia garsio-
sios „Karpynės“. Jauna mote-
ris neslepia kurį laiką net neži-
nojusi, kokią sudėtingą operaci-
ją Egidijus patyręs. Santūrus že-
maitis nepuolė girtis, juolab kad 
nė pats nesijautė neįgalus. Jei ne 
įrašai medicininėje kortelėje ir 
kas 3 mėnesius laukiančios ke-
lionės į Kauno klinikas pas jį pri-
žiūrinčią kardiologę Loretą Jan-

kauskienę, sykį per metus kelios 
dienos praleidžiamos ligoninėje, 
kai atliekami tyrimai, biopsijos – 
Egidijus ir visai neprisimintų tos 
2007-ųjų vasaros. 

Tačiau rimtai apie gyvenimą 
ėmusi svajoti jauna pora į tai ne-
galėjo numoti ranka. Apsispren-
dimas susilaukti vaikelio nebu-
vo paprastas. Nors Egidijus jau-
tėsi gerai, vis dėlto buvo neramu, 
ar kasdienės imunosupresan-
tų, kitų vaistų dozės neatsilieps 
mažylio sveikatai. Daug konsul-
tavosi su medikais, patys ieško-
jo informacijos internete. Rami-
no tai, kad jis būtų ne vienintelis 
po širdies persodinimo operaci-
jos tėvu tapęs vyras. 

Kūdikio laukimas praėjo ra-
miai, Remigija puikiai jautėsi. O 
ir mažylis gimė stiprus ir sveikas. 
Tai – didžiausias jaunos šeimos 
džiaugsmas. Egidijus šypsosi, 
kad jei dėl kokių nors priežasčių 
Arnas pradeda verkšlenti, pa-
kanka jį pasiguldyti ant krūtinės, 
kad šis, prigludęs prie plakan-
čios donoro širdies, nurimtų...

Pelnė geriausio 
sportininko titulą 

Remigija su Arnu atlydė-
jo Egidijų ir į šią vasarą Vilniu-
je vykusias XV Europos trans-
plantuotų žmonių sporto žaidy-
nes, visi kartu žygiavo šventinė-
je eisenoje. Niekada anksčiau to-
kiuose renginiuose nedalyvavęs 
vyriškis nė pats nesitikėjo tap-
siąs Lietuvos komandos pažiba 
ir pasididžiavimu. E. Zymonas 
pelnė net 5 medalius: 3 aukso ir 2 
sidabro. Jam – geriausiam Lietu-
vos komandos dalyviui – įteikta 
ir šalies prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės taurė.

Tačiau šios žaidynės – ne tik 
sporto varžybos. Jos – ir puiki 
proga susitikti, susipažinti su 
likimo bičiuliais, pabendrau-
ti su jais. Žaidynėse dalyvavu-
sioje lietuvių komandoje buvo 
12 su donoro širdimi gyvenan-
čių vyriškių. 

Egidijus pasakoja žinąs, jog 
Raseiniuose yra dar vienas 
transplantacijos operaciją išgy-
venęs žmogus, nors prisipažįs-
ta su juo nebendraujantis. O 
štai jau su antra donoro širdimi 
gyvenantis Nerijus Maskolai-
tis – kas kita. Su juo kartu Kau-
no klinikose gulėjo, kai Egidi-
jui buvo atliekama transplanta-
cijos operacija. Nerijaus gyvybę 
tada palaikė dirbtinė širdis. Su-
sipažino, susibičiuliavo. Likimo 
draugus skiria apie 40 km atstu-
mas – vienas gyvena Kauno rajo-
ne, Raudonėje, kitas – Raseinių 
rajone. Retkarčiais vienas kitą 
aplanko, prireikus pasiskambi-
na, pasitaria. Didesnėms drau-
gystėms Egidijus neslepia netu-
rįs laiko: šeima, mažas sūnelis, 
darbas, ūkis. 

Organų donorystei prita-
riančių žmonių dėka 39-erių 
E. Zymonas šiandien džiaugiasi 
visaverčiu gyvenimu. Vis dėlto 
donorų organų laukiančiųjų eilė 
dar gerokai ilgesnė už sąrašą tų, 
kuriems pavyko sulaukti trans-
plantacijos operacijos...

Aldona MILIEšKIEnĖ

Iššūkis likimui: 
„Gyvenu pilna jėga“

Latviai atvežė lauktuvių.

Pasiruošę grybavimo varžyboms.

Puikus laimikis.
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Kuo skiriasi girdinčių ir 
klausos sutrikimų turinčių vai-
kų pasauliai?

Labai svarbu atskirti įgimtą ir 
įgytą klausos sutrikimą, tas klau-
sos sutrikimas, kuris atsiranda 
jau susiformavus kalbai, vadina-
si įgytas, tai gali nutikti dėl įvai-
rių priežasčių: slogos, ausų už-
degimų, dėl traumų, kai gims-
tama su klausos sutrikimu arba 
klausa sutrinka dar nesusiforma-
vus kalbai, tai vadinama įgim-
tu klausos sutrikimu. Kai vaikas 
turi įgimtą klausos sutrikimą, tai 
atsiliepia kalbai, psichologinei ir 
emocinei vaiko raidai. Kai vai-
kas gimsta girdintis, augdamas 
jis pažįsta pasaulį per jutimus, 
klausą, regą, mokosi iš tėvų, gir-
di kaip jie kalba, pats bando kal-
bėti. Jei vaikas gimsta su klausos 
sutrikimais arba visiškai kurčias, 
jis turi garsinės informacijos defi-
citą, dėl šios priežasties pirmiau-
sia labai nukenčia vaiko kalbos 
formavimasis, todėl atsilieka in-
telekto raida. Žinoma, viskas pri-
klauso nuo to, koks klausos su-
trikimo laipsnis.

Suaugusiam žmogui, kuris 
gimė girdintis, kartais laikinai 
sutrinka klausa dėl sieros rūgš-

Klausos sutrikimai – ar tikrai viską išmanome?Klausos sutrikimai nėra 
populiari tema, dažnas 
iš mūsų net nežinome, 
kiek daug mus supančių 
žmonių turi klausos su-
trikimų. Apie klausos su-
trikimus ir jų įtaką vaikų 
vystymuisi kalbamės su 
gydytoja otorinolaringo-
loge Jekaterina Byčkova.

čių, ūminio uždegimo. Žmo-
gus jaučia didelį diskomfor-
tą, bet gana lengvai prie to pri-
pranta, kadangi jo kalbos siste-
ma jau yra susiformavusi, jis la-
bai daug ką gali suprasti iš kon-
teksto ir taip kompensuoti klau-
sos sutrikimą. Labai dažnai to-
kie žmonės, kuriems klausa su-
trinka jau suaugus, neskuba įsi-
gyti klausos aparatų.

Kaip klausos aparatai page-
rina vaikų gyvenimą, kokias ga-
limybes atveria?

Mes, žmonės, skiriamės nuo 
kitų žinduolių tuo, kad turime  
signalinę sistemą – kalbą. Visą in-
formaciją priimame per skirtin-
gus jutimus, vienas iš jų – klausa. 
Girdintys žmonės nesusimąsto 
apie tai, kiek skirtingų garsų juos 
supa. Pavyzdžiui, sveikas vaikas 
girdi, kad netoli yra tėvai ir jau-
čiasi saugus, o vaikas, kuris ne-
girdi, turi matyti, kitaip jaučiasi 
nesaugus. Tėvai pastebi, kad kai 
paaugęs vaikas pradeda naudo-
ti klausos aparatą, pasikeičia jo 
elgesys, vaikas nustemba, kiek 
daug garsų jį supa, pradeda ge-
riau vystytis kalba. Visi šie po-
kyčiai pastebimi per pirmuosius 
mėnesius. Suteikus vaikui klau-
sos aparatą reikia jį mokyti, pa-
dėti suprasti garsus. Sveiki vai-
kai mokosi spontaniškai, o klau-
sos sutrikimų turintysis, kuriam 
klausos aparatas suteikiamas jau 
paaugus, negali to padaryti, jam 
reikia pagalbos. Kuo klausos ap-
aratas kokybiškesnis, tuo jų per-
duodamas garsas natūralesnis, 

tai turi labai didelę įtaką kalbos 
raidai. Kuo vaikas gauna koky-
biškesnį garsą, tuo jam lengviau 
jį atkartoti. Vaikai su klausos ap-
aratais jaučiasi saugesni, rames-
ni, gali geriau girdėti aplinką. 
Gatvėje gali išgirsti atvažiuojan-
čią mašiną, kai juos kviečia tėvai. 
Yra nemažai antrinių sutrikimų 
dėl klausos: dėmesio, agresijos.

Kokiais būdais galima page-
rinti tokių vaikų gyvenimo ko-
kybę (be klausos aparatų)?

Jei klausos sutrikimas yra di-
delis, vidinė ausis pažeista taip 
stipriai, kad klausos aparatai 
negali sustiprinti garso tiek, jog 
smegenys girdėtų ir galėtų for-
muotis kalba, atliekama kochle-
arinė implantacija. Šie implantai 
yra kompensuojami ir vaikams, 
ir suaugusiems. Su klausos apa- 
ratais arba kochleariniais implan-
tais naudojamos FM sistemos. 
Labai svarbu, kad vaikai, turin-
tys klausos sutrikimų, šią siste-
mą naudotų mokykloje. Moky-
toja ant krūtinės turi mikrofoną, 
imtuvai yra vaiko klausos apa- 
rate ir iš bet kokio atstumo vai-
kas gauna kokybišką garsą. La-
bai svarbu, kad klausos aparatas 
turėtų funkciją, kuri leistų nau-
doti FM sistemą, senesni apara-
tai to neturi.

Turint vaiką su klausos su-
trikimais tėvų laukia labai svar-
bus sprendimas, kokioje aplin-
koje, kurčiųjų ar girdinčiųjų, 
vaiką auginti. Tai labai svarbus 
sprendimas, nulemiantis visą 
vaiko ateitį.

Kurtumas – neišgydoma liga. 
Dėl kokių pagrindinių priežasčių 
apkurstama?

Labai svarbu išskirti ir ak-
centuoti įgimtą klausos sutriki-
mą. Lyginant su įgytu, tai skir-
tingos ligos. Kai klausos sutriki-
mas yra įgimtas, tai daug dides-
nė problema. Labai daug kurčių 
vaikų gimsta visiškai sveikiems 
tėvams, taip nutinka todėl, kad 
gana daug žmonių patys neser-
ga, bet yra nešiotojai. Lietuvoje 
galima atlikti genetinius tyrimus 
ir tai nustatyti. Jei bent vienas iš 
tėvų turi įvykusią pagrindinio 
geno mutaciją, yra tikimybė, kad 
vienas iš vaikų gali gimti kurčias. 
Žinoma, jei tėvai turi klausos su-
trikimų, susilaukti kurčių vaikų 
tikimybė yra dar didesnė. Įgytas 
klausos sutrikimas gali atsiras-
ti nuo gripo, traumos, yra įvai-
rių genetinių ligų, kai sutrikimai 
pasireiškia vyresniame amžiuje. 
Nuo slogos, uždegimų dažniau-
siai būna laikinas apkurtimas, tai 
pagydoma.

Kaip manote, koks yra vi-
suomenės požiūris į klausos su-
trikimų turinčius žmones? 

Mums, specialistams, sunku 
apie tai kalbėti, kadangi į šią prob- 
lemą mes įpratę žiūrėti iš me-
dicininės pusės. Jei spėjame su-
teikti pagalbą laiku, o kad tai 
padarytume, svarbiausia rei-
kia atlikti 3 žingsnius: per vie-
ną mėnesį nuo gimimo reikia 
ištirti visus naujagimius ir ras-
ti tuos, kurie turi klausos sutri-
kimų, iki 3 mėn. amžiaus vaikas 

turi būti atvestas pas mus, kad 
galėtume atlikti sudėtingus ty-
rimus ir nustatyti, kokio laips-
nio tai klausos sutrikimas, iki 6 
mėn. amžiaus vaikui jau turime 
pritaikyti klausos aparatą. Jei 
visi šie etapai įvykdomi laiku, 
vaikas adekvačiai vystosi, ne-
šioja klausos aparatus ant abie-
jų ausų, jis gali būti lavinamas 
įprastoje mokykloje, integruo-
jamas tarp girdinčiųjų. 

Tai vis dar sudėtinga Lie-
tuvoje, labai dažnai pasitaiko, 
kad tėvai ar net pedagogai į to-
kius vaikus žiūri įtariai, neno-
ri sunkumų. Šie vaikai visiškai 
sveiki, tik turi klausos sutriki-
mų ir jiems reikia daugiau pa-
galbos bei dėmesio. Tam, kad 
jie išmoktų suprasti kalbą ir kal-
bėti, turi augti girdinčioje aplin-
koje. Jei tėvai yra kurtieji ir pasi-
renka vaiką auklėti savo aplin-
koje, nesutinka įstatyti implan-
tų, o klausos aparatai turi ribo-
tą galimybę, tie vaikai turi būti 
ugdomi specialiose įstaigose. Vi-
sos šalys investuoja nemažai pi-
nigų į ankstyvą kūdikių patikrą, 
kadangi tik anksti nustačius su-
trikimą, galima suteikti pagal-
bą (ši kūdikių patikra Lietuvoje 
taikoma nuo 2014 metų) ir vai-
kas turi galimybę gyventi visiš-
kai pilnavertį gyvenimą, aug-
ti girdinčiųjų aplinkoje. Yra ne-
mažai vaikų, kurie turi klausos 
sutrikimų, tačiau jų intelektas ir 
kalba išsivysčiusi geriau nei gir-
dinčių, visa tai tik dėl laiku su-
teiktos pagalbos.

Gedas KUčInSKAS

Paprastai didžioji daugu-
ma žmonių palengva pra-

deda žilti sulaukę 34–40 metų. 
Šis procesas ypač suintensyvėja 
50–55 metų žmonėms. Ir viena, 
ir antra laikoma normaliu reiš-
kiniu. Taip pat yra žmonių, ku-
rie visai nepražyla (arba pražy-
la labai mažai) net perkopę 80 
metų slenkstį. Kai pražylama 
sulaukus 20–30 metų (pasitai-
ko, kai pradedama žilti ir nuo 
10 metų), tai vadinama anksty-
vuoju pražilimu.

Daktaras
Aiskauda

Kodėl per anksti pražylama?
Priežastys:

• paveldėjimas,
• hormoniniai pokyčiai,
• baltmė (odos pigmentacijos su-

trikimas, kai odoje atsiranda 
baltų dėmių, kurios linkusios 
plisti,

• dalinis nuplikimas,
• Vernerio sindromas (pasireiš-

kia ankstyvojo senėjimo požy-
miais – ateroskleroze, katarak-
ta, aortos ir širdies vožtuvų su-
kalkėjimu bei ankstyvuoju pra-
žilimu),

• Vilsono-Konovalovo liga (re-
tas genetinis sutrikimas), 

• Krono liga (lėtinis žarnyno už-
degimas, pažeidžiantis pavir-
šinius ir giliuosius žarnos sie-
nelės sluoksnius),

• kariesas (dantų ėduonis),
• galvos odos infekcijos,
• medžiagų apykaitos sutriki-

mai,
• piktnaudžiavimas alkoholiu, 

arbata, kava,
• rūkymas,
• sinusitas (prienosinių ančių 

uždegimas);
• chroniškas peršalimas,
• dažnas plaukų dažymas ir che-

minis sušukavimas,
• cukrinis diabetas,
• dietos, stokojančios baltymų,
• protinis pervargimas,
• kai kurių belatakių liaukų li-

gos,
• įsisenėjusios inkstų, skrandžio, 

kepenų ligos,
• mažakraujystė,
• persikaitinimas saulėje,
• stresas, nervinė įtampa,
• vitaminų A, B5, B8, B12, C, H (bi-

otino) stygius,
• cinko, geležies, jodo, kalcio, sie- 

ros, vario trūkumas.

Kai kurių bioaktyvių 
medžiagų natūralūs 

šaltiniai:
vit. A yrà gyvūniniuose 

maisto produktuose, daugiau-
sia – žuvų taukuose, svieste, 
kiaušinio trynyje, menkės ir 
stambiųjų raguočių kepenyse, 
piene, grietinėje, fermentinia-

me sūryje, o beta karoteno (auga-
lų pigmento, iš kurio mūsų or-
ganizme gaminasi vit. A) – mor-
kose, moliūguose, pomidoruo-
se, kopūstuose, špinatuose, bro-
koliuose ir kitose žaliose daržo-
vėse, abrikosuose;

vit. B5 – pupelėse, žirniuose, 
bulvėse, kepenyse, kiaušinio try-
nyje, kukurūzuose, lašišoje;

vit. B8 – grūdų kruopose, ru-
paus malimo duonoje, sojoje, se-
zamo sėklų aliejuje, žuvies ikruo-
se, mėsoje, galvijų širdyje, ke-
penyse, piene, bulvėse, burokė-
liuose, kopūstuose, pomidoruo-
se, pupose, braškėse, melionuo-
se, greipfrutuose;

vit. B12 – nedideli kiekiai ran-
dami gyvūniniuose produktuo-
se – kepenyse, inkstuose, širdy-
je, mėsoje, žuvyje, piene, kiauši-
niuose; augaluose šio vitamino 
beveik nėra;

vit. C – ypač jo daug erškė-
tuogėse, šaltalankio uogose, juo-
duosiuose serbentuose, saldžiuo-
siuose pipiruose, kiek mažiau – 
kopūstuose, citrusų vaisiuose, 
braškėse, agrastuose, pomido-
ruose, bulvėse, kepenyse;

vit. H – maži kiekiai randami 
visuose augaliniuose ir gyvūni-
niuose maisto produktuose; dau-
giausia jo turi mielės, kepenys, 
inkstai; taip pat vit. H randama 
kiaušinio trynyje, kukurūzuose, 
avižinėse kruopose, žirniuose, 
jautienoje, piene;

cinko – mėsoje, sūryje, kruo-

pose, pupose, riešutuose, kavo-
je, arbatoje, jautienoje, kalakutie-
noje, vėžiagyviuose, moliuskuo-
se (austrėse, krevetėse, omaruo-
se), kiaušiniuose;
geležies – jautienoje, paukš-

tienoje, žuvyje, kiaušinio tryny-
je, ankštiniuose augaluose, avi-
žiniuose dribsniuose, riešutuo-
se, grikių produktuose, vyšnio-
se, obuoliuose, slyvose, lapinė-
se daržovėse; labai mažai – pie-
ne ir jo produktuose, daugumo-
je šakniavaisių, aukščiausios rū-
šies miltuose;

jodo – daugiausia jūrų žuvy-
se, jūrų kopūstuose, kituose jū-
ros produktuose, salotose, svo-
gūnuose, poruose; 

kalcio – piene ir pieno pro-
duktuose (ypač varškėje), nema-
žai – sūriuose, rupaus malimo 
ruginiuose miltuose, kiek ma-
žiau – kiaušinio trynyje, kopūs-
tuose, petražolėse, brokoliuose, 
šviežiose daržovių ir vaisių sul-
tyse, įvairiose kruopose, migdo-
luose, mėsoje;
sieros – baltymingame mais-

te; daugiausia jos gaunama su 
mėsa, pieno produktais, ankšti-
niais, grūdiniais produktais;
vario – gyvulių kepenyse, 

grikių ir avižų kruopose, žuvy-
se, ankštinių sėklose, riešutuose; 
nemažai – šparaguose, miežiuo-
se, lęšiuose, grybuose, petražo-
lėse, ruginėje duonoje, jūros pro-
duktuose, labai nedaug – piene.

Romualdas OGInSKAS 
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Aktualijos

(atkelta iš 1 psl.)

(atkelta iš 1 psl.)

Konsultuojame 
komentuojame 

Praktiniai aspektai
15 kalendorinių dienų – nuo 

2015 m. sausio 1 dienos iki sau-
sio 15 dienos – už prekes ir pas-
laugas mokant grynais pinigais, 
bus galima atsiskaityti ir litais, 
tačiau grąžą gausite tik eurais. 
Nuo 2015 m. sausio 16 dienos at-
siskaityti bus galima tik eurais. 

Nuo 2015 m. sausio 1 die-
nos litai bus keičiami nemoka-
mai 3,4528 lito už 1 eurą kursu. 
Grynuosius pinigus nuo 2015 m. 
sausio 1 dienos nemokamai keis: 
komercinių bankų skyriai, kurie 
atlieka grynųjų pinigų operacijas 
(pirmą pusmetį (iki liepos 1 die-
nos) keis visi komercinių ban-
kų skyriai, antrą pusmetį – da-
lis bankų skyrių);

• Lietuvos pašte ir kai ku-
riose kredito unijose litai į eu-
rus nemokamai bus keičiami 60 
dienų (iki kovo 1 dienos);

• Lietuvos bankas nemoka-
mai litus į eurus keis visą laiką.

Kortelėse ir sąskaitose esan-
tys litai bus pakeisti automatiš-
kai ir nemokamai.

Nepamirškite – nė viena 
valstybinė ar kita institucija ne-

Ką turime žinoti apie eurą

Nuo 2015-ųjų sausio 1 die-
nos Lietuvoje bus įvesta 
bendroji Europos valiu-
ta – euras. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministe-
rija parengė informaciją 
apie su euro įvedimu su-
sijusias aktualijas.

siūlys keisti pinigų gatvėje, na-
muose, neprašys sąskaitų nu-
merių, neregistruos litų ar eurų 
serijų numerių. Dėl euro įvedi-
mo Jūsų sąskaitos numeris ne-
sikeis, o sąskaitoje esantys litai 
į eurus bus keičiami automatiš-
kai. Primename, kad nei bankai, 
nei valstybinės institucijos nerei-
kalauja telefonu pasakyti prisi-
jungimo kodų, slaptažodžių ar 
kitų panašių duomenų. Įtarę ap-
gaulę skambinkite į policiją nu-
meriu 112.

Grynieji pinigai
Šiuo metu visoje euro zonoje 

cirkuliuoja vienodi septynių no-
minalų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 
500) eurų banknotai. Eurų bank- 
notuose pavaizduoti skirtingų 
Europos istorijos laikotarpių ar-
chitektūriniai stiliai, kiekvienas 
banknotas yra skirtingos spal-
vos ir dydžio. Banknotus len-
gva atpažinti sutrikusio regėji-
mo žmonėms. Kuo didesnis no-
minalas, tuo didesnis bankno-
tas. Dideli, lengvai įskaitomi no-

minalo skaičiai banknoto aver-
se atspausdinti storesniu dažų 
sluoksniu, kad juos būtų len-
gva apčiuopti. Perbraukite pirš-
tu per banknotą. Pajusite, kad 
priekinėje jo pusėje kai kurios 
vietos yra storesnės. Ant naujų-
jų 5 ir 10 eurų banknotų kairio-
jo ir dešiniojo kraštų yra trum-
pų iškilių brūkšnelių. Ant 200 
eurų banknoto tokie brūkšne-
liai yra prie apatinio priekinės 
pusės krašto, ant 500 eurų ban-
knoto – prie dešiniojo. 

Šiuo metu naudojamos aš-
tuonių nominalų (1, 2, 5, 10, 20, 
50 centų ir 1 bei 2 eurų) apyvar-
tinės monetos. Visos euro mone-
tos galioja visoje euro zonoje, lie-
tuviškos euro monetos taip pat 
galios visose euro zonos šalyse. 
Kiekviena moneta turi bendrąją 
ir nacionalinę puses. Bendrojoje 
pusėje yra Europos žemėlapis ir 
nominalas. Nacionalinę lietuviš-
kų euro monetų pusę puoš Vy-
tis. Ant lietuviškos 2 eurų mo-
netos briaunos bus iškaldinti žo-
džiai „Laisvė, vienybė, gerovė“.

Euro monetų nominalą ga-
lima atpažinti pagal svorį – kuo 
sunkesnė moneta, tuo didesnis 
jos nominalas (išskyrus 1 euro 
monetą, kuri yra lengvesnė už 
50 euro centų monetą), pagal 
storį – kuo storesnė moneta, tuo 
didesnis nominalas (išskyrus 1 
euro ir 2 eurų monetas, kurios 
yra plonesnės už 50 euro centų 
monetą). Taip pat euro monetų 
briaunos yra skirtingos:

• 1 ir 5 euro centų monetų 
briauna yra lygi.

• 2 euro centų monetų briau-
na yra lygi su grioveliu.

• 10 ir 50 euro centų mone-
tų briauna yra rantuota.

• 20 euro centų monetų 
briauna yra su septyniais įdu-
bimais.

• 1 euro monetų briauna yra 
su trimis smulkiai rantuotomis 
dalimis (trys rantuotos ir trys ly-
gios dalys).

Įvedus eurą bus siekiama iš-
vengti įstatymo pažeidimų, to-
dėl bus vykdomos įvairios prie-
monės: aktyviai stebimos kai-
nos, visuomenė įtraukiama į 
kainų priežiūros kontrolę, kon-
troliuojamas prekių ir paslaugų 
kainų perskaičiavimas ir nuro-
dymas. Galimi pažeidimai bus 
nedelsiant tiriami, o patvirti-
nus pažeidimą atsakingiems as-
menims taikomos sankcijos. Sie-
kiant apsaugoti Lietuvos varto-
tojų interesus įvedant eurą ir už-
tikrinti sąžiningą paslaugų bei 
prekių kainų perskaičiavimą pa-
sirašytas Geros verslo praktikos 
įvedant eurą memorandumas. 

Didės socialinių išmokų 
dydžiai

Vyriausybė pritarė Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos siūlymui įve-
dant eurą gavėjų naudai apvalinti so-
cialinių išmokų dydžius.

Valstybės remiamos pajamos nuo 
sausio 1 d. didės iki 352 Lt 19 ct – ir 
bus 102 eurai (dabar 350 Lt), o bazi-
nės socialinės išmokos dydis sudarys 
131 Lt 21 ct – 38 eurus (dabar 130 Lt).

Valstybės biudžetui valstybės re-
miamų pajamų perskaičiavimas į eu-
rus gavėjo naudai kainuos 2,29 mln. 
Lt, o bazinės socialinės išmokos dy-
džio perskaičiavimas – papildomus 
3,87  mln. Lt.

Šių išmokų didinimui iš valstybės 
biudžeto, „Sodros“ biudžeto bei sa-
vivaldybių biudžetų prireiks apie 10 
mln. litų.

Bazinių išmokų dydžiai 
verčiant į eurus bus didesni

Valstybinio socialinio draudimo fon-
do taryba nuo kitų metų pradžios Vy-
riausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę 
pensiją ir draudžiamąsias pajamas eu-
rais, nuo kurių priklauso daugelis soci-
alinio draudimo išmokų.

Jeigu Vyriausybė pritartų „Sodros“ 
tarybos siūlymui, nuo 2015 m. sau-
sio 1 d. bazinė pensija būtų 105 eurai 
(362,54 Lt), o einamųjų metų draudžia-
mosios pajamos – 431 euras (1488,16 
Lt). Tai yra atitinkamai 2,54 Lt ir 0,16 Lt 
daugiau nei yra šiuo metu.

Skaičiuojama, kad dėl tokio padidi-
nimo vidutinė senatvės pensija kitą-
met ūgteltų 3,43 Lt ir siektų 865,02 Lt 
(250,53 euro).

Šiam „Sodros“ tarybos siūlymui įgy-
vendinti papildomai prireiks 32,6 mln. 
Lt arba 9,4 mln. eurų. 

Vyriausybei patvirtinus naujus bazi-
nius dydžius, senatvės pensijos ir kitos 
„Sodros“ išmokos kiekvienam gavėjui 
perskaičiuojamos automatiškai.

„Bičiulystės“ ir SADM inf. 

Geriau įsigyti TPNC 
siūlomą vežimėlį 

TPNC susiduria su atvejais, 
kai vežimėlis dėl pasikeitusių as-
mens fizinių duomenų ar svei-
katos būklės tampa nebetinka-
mu naudotis praėjus pusei metų 
ar metams nuo jo įsigijimo. Jei 
vežimėlis yra įsigytas per įmo-
nę, TPNC padėti žmogui nega-
li – kitas vežimėlis (kompensa-
cija jam įsigyti) yra skiriamas tik 
po 5 metų (išskyrus asmenis iki 
18 metų). TPNC Metodinio sky-
riaus vedėja Dovilė Sabaliauskai-
tė atkreipė dėmesį, kad ši prob- 
lema ypač aktuali, kai žmogui 
vežimėlio prireikia pirmą kartą. 
Jos teigimu, asmuo dėl informa-
cijos stokos (nepilnai, galbūt net 
tendencingai tiekėjų ir reabilita-
cijos įstaigų gydytojų pateikia-
mos informacijos), pirmą veži-
mėlį per įmonę įsigyja dar nepa-
sibaigus reabilitacijai, iki galo ne-
išaiškėjus jo sveikatos būklei bei 
objektyviai neįvertinus galimy-
bių šia priemone naudotis. Spe-
cialistė pabrėžė, kad neverta sku-
bėti ir rinktis brangaus per įmo-
nes perkamo vežimėlio. Juk veži-
mėliais aprūpinama ne tik išmo-
kant jų įsigijimo išlaidų kompen-
sacijas, bet ir per TPNC. To pri-
valumas – asmuo, įsigijęs TPNC 
nupirktą vežimėlį, gali būti aprū-
pintas kitu vežimėliu ir nepasi-
baigus jo naudojimo laikui. 

TPNC specialistų nuomone, 
kuriai pritarė ir neįgalieji, asme-

Pirmas vežimėlis – tik iš TPNC? 
niui, patyrusiam traumą ar dėl 
ūmios ligos pirmą kartą prirei-
kus techninės pagalbos priemo-
nės, kol stabilizuosis jo sveika-
tos būklė ir fiziniai duomenys, 
atsiras savarankiškumas bei įgū-
džiai naudotis vežimėliu, tikslin-
giausia būtų įsigyti TPNC siūlo-
mą vežimėlį. Deja, neretai apie 
tokią galimybę nustatant porei-
kį techninės pagalbos priemo-
nei žmogus net nėra informuo-
jamas. I. Ogurcovos manymu, 
kad asmuo neprarastų galimybės 
naudotis jam tinkama priemone,  
labai svarbu informuoti apie vi-
sas vežimėlių įsigijimo galimy-
bes, nustatytas Neįgaliųjų aprū-
pinimo techninės pagalbos prie-
monėmis ir šių priemonių įsigiji-
mo išlaidų kompensavimo tvar-
kos apraše. Didesnę atsakomybę 
už tai turėtų prisiimti asmeniui 
priemonę išrašantys gydytojai. 

Trūksta išmanančių 
specialistų

Diskutuota ir apie techninės 
pagalbos priemonių skyrimo 
tvarką. Šiuo metu aktyvaus tipo 
vežimėlius, taip pat elektrinius 
vežimėlius bei jų priedus ir sku-
terius skiria fizinės medicinos ir 
reabilitacijos gydytojai. Deja, ne-
įgalieji, turintys didelę patirtį ra-
teliuose, sako, kad neretai susi-
duria su gydytojų nekompetenci-
ja šioje srityje – jiems trūksta pa-
tirties ir žinių apie techninės pa-
galbos priemones, jų įvairovę bei 

galimybes pritaikyti konkretiems 
žmogaus poreikiams. Taip pat ne 
visada jie suteikia ir informaciją 
apie vežimėlių įsigijimo būdus. 
Reabilitacijos, sveikatos priežiū-
ros įstaigose dar labai trūksta 
specialistų, pasirengusių dirbti 
su įvairiausių negalių žmonėmis. 
Pasak išsėtine skleroze sergantie-
siems atstovaujančios Anos Sta-
ševičienės, nuspręsti, kokios kon-
krečiai priemonės žmogui rei-
kia, turėtų ne gydytojas, o ergo-
terapeutas. Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos pirmininko Zigman-
to Jančauskio nuomone, prie ne-
įgaliųjų švietimo apie priemonių 
įvairovę labiau galėtų prisidėti ir 

TPNC specialistai – bendrauti su 
pirmą kartą vežimėlius besiren-
kančiais, parodyti žmogui įvairių 
tipų techninės pagalbos priemo-
nes, leisti jas išbandyti, įsitikin-
ti, kas yra geriausia. Pasak neį-
galiųjų, būtų idealu, jei žmogus 
galėtų su jam siūlomu vežimėliu 
daugiau pavažinėti, išbandyti ne 
vieną priemonę. 

Lietuvos parolimpinio komi-
teto generalinis sekretorius Gin-
taras Zavadckis atkreipė dėme-
sį, kad skiriasi techninės pagal-
bos priemonių kainos Lietuvoje 
ir užsienyje. Tarkim, mūsų kai-
mynėje Lenkijoje vežimėlių kai-
nos yra kur kas mažesnės. G. Za-

vadckis siūlo, kad žmogus galė-
tų pirkti techninės pagalbos prie-
monę su kompensacija ne tik iš 
Lietuvoje vežimėliais prekiaujan-
čių firmų, bet ir kitose šalyse ar 
net tiesiai iš gamintojo. Taip, pa-
sak G. Zavadckio, galima būtų ir 
sutaupyti, o žmogus už skiriamą 
kompensacijos sumą įsigytų ge-
resnį vežimėlį.  

Aurelija BABInSKIEnĖ

Verta žinoti: 
• Asmuo aktyvaus tipo, tetraple-

gikui skirtu vežimėliu bei palydovo 
valdomu rankinio neįgaliojo veži-
mėliu asmeniui iki 18 metų, kaip ir 
kitomis judėjimo techninės pagal-
bos priemonėmis, gali būti aprūpi-
namas per TPNC teritorinius sky-
rius ar savivaldybių įstaigas. 

• Asmuo turi teisę gauti šių nau-
jų judėjimo techninės pagalbos 
priemonių įsigijimo išlaidų kom-
pensaciją per įmonę:
– aktyvaus tipo vežimėlio arba 

neįgaliojo vežimėlio, skirto te-
traplegikui – vieną kartą per 5 
metus iki 4 200 litų, bet ne dau-
giau už faktines išlaidas;

– palydovo valdomo rankinio 
neįgaliojo vežimėlio asmeniui 
iki 18 metų – vieną kartą per 4 
metus iki 3000 litų, bet ne dau-
giau už faktines išlaidas.
• Poreikį įsigyti aktyvaus tipo 

vežimėlius, taip pat elektrinius ve-
žimėlius bei jų priedus ir skuterius 
nustato asmens sveikatos prie-
žiūros reabilitacijos įstaigos fizi-
nės medicinos ir reabilitacijos gy-
dytojai. 

TPNC direktorė Ilona Ogurcova domisi, ką apie centro perkamas priemo-
nes mano neįgalieji.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugsėjo 22 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/5) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(52). 11.00 Pasaulio panorama (kart.). 
11.30 Savaitė (kart.). 12.00 Mėnulio 
fazė (kart.). 13.00 Premjera. Magiš-
ki fėjų Vinksių nuotykiai (5/11). 13.30 
Mažasis princas (6). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Premjera. Komisaras Rek-
sas (14/6) N-7. 17.10 Šerloko Holmso 
nuotykiai (2) N-7. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 19.50 Premje-
ra. Meilė kaip mėnulis (9). 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.15 Teisė žinoti. 
21.55 Tautos balsas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 23.00 Vakaro ži-
nios. 23.25 Dokumentinio kino vaka-
ras. Premjera. Prezidento kabineto 
vadovai. 2 d. (Subtitruota). 1.10 Se-
nis (213) N-7. 2.25 Laba diena, Lietu-
va (kart.) 4.15 Teisė žinoti (kart.). 4.50 
Tautos balsas (kart.). 5.15 Nacionali-
nė paieškų tarnyba (kart.). 

Antradienis, rugsėjo 23 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/6) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (53). 11.00 Prezidento kabine-
to vadovai. 2 d. (kart.). 12.55 Lašas 
po lašo (kart.). 13.00 Premjera. Ma-
giški fėjų Vinksių nuotykiai (5/12) . 
13.30 Aivenhas (18) 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.45 
Žinios. 16.05 Premjera. Komisaras 
Reksas ( N-7. 14/7). 17.10 Šerlo-
ko Holmso nuotykiai (3) N-7. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Emigrantai. 19.50 Premjera. 
Meilė kaip mėnulis (10) . 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.15 Specialus ty-
rimas. 21.55 Lietuva gali. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 
Durys atsidaro. 23.00 Vakaro žinios. 
23.25 Pasaulio dokumentika. Aus-
tralija. Keliautojo laiku vadovas. 1 
d. Ankstyvosios dienos (subtitruota, 
kart.). 0.30 Šnipai (79) N-7. 1.35 Se-
nis (214) N-7. 2.45 Laba diena, Lie-
tuva. (kart.). 4.35 Specialus tyrimas 
(kart.). 5.15 Emigrantai (kart.). 

Trečiadienis, rugsėjo 24 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/7) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(54). 11.00 Emigrantai (kart.). 12.00 
Specialus tyrimas (kart.). 12.40 Žings-
nis po žingsnio. Būstas (kart.). 13.00 
Premjera. Magiški fėjų Vinksių nuoty-
kiai (5/13) . 13.30 Mažasis princas (7). 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Premjera. Komisaras Rek-
sas (14/8) N-7. 17.10 Šerloko Holm-
so nuotykiai (4) N-7. 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.50 Gy-
venimas. 19.50 Premjera. Meilė kaip 
mėnulis (11) . 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio cen-
tre. 21.15 Auksinis protas. Pertrauko-
je – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Va-
karo žinios. 23.25 Pasaulio dokumen-
tika. Į gamtą. 9, 10 d. 0.30 Šnipai (9/8) 
N-7. 1.35 Senis (215) N-7. 2.45 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 4.30 Mėnulio 
fazė (kart.). 5.15 Gyvenimas (kart.). 

Ketvirtadienis, rugsėjo 25 d. 
8.45 „Euro žvaigždės“ įteikimas 

Lietuvai. Tiesioginė transliacija iš Lie-
tuvos banko. 9.20 Speciali laida „Eu-
ras atvyksta į Lietuvą“ 10.00 Konfe-
rencija „Euras Lietuvoje“. 11.30 Auk-
sinis protas (kart.). 13.00 Premjera. 
Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (5/14) 
. 13.30 Aivenhas (19). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Premjera. Komisaras Rek-
sas (14/9) N-7. 17.10 Šerloko Holmso 
nuotykiai (5) N-7. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Premje-
ra. Kelias į laimę 1 (1/5) N-7. 19.50 
Premjera. Meilė kaip mėnulis (12). 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.15 
Mūsų laisvės metai – 2007-ieji. Per-
traukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.15 Vakaro žinios. 23.40 Dokumen-
tinio kino vakaras. Mirties piramidės. 
JAV, 2005 m. 0.45 Šnipai (81) N-7. 
1.50 Senis (216) N-7. 3.00 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 4.50 Kelias į lai-
mę 1 (1/5) (kart.) N-7. 5.45 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 26 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/9) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(85). 11.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 12.00 Gyvenimas 
(kart.). 13.00 Premjera. Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (5/15) . 13.30 Ma-
žasis princas (8). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Premjera. Komisaras Reksas 
(14/10) N-7. 17.10 Šerloko Holmso 
nuotykiai (6) N-7. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.35 Žings-
nis po žingsnio. Būstas. 18.50 Duo-
kit šansą. 19.30 Iškilmingas renginys 
„Oršos pergalei - 500! Triumfo diena“. 
Pertraukoje – 20.25 Loterija „Perlas“, 
20.30 Panorama. 21.30 Duokim garo! 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.30 Patologija. Trileris. JAV, 2008 
m. 1.20 Senis (217) N-7. 2.30 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 4.20 Mūsų lais-
vės metai – 2007-ieji (kart.). 

Šeštadienis, rugsėjo 27 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (kart.). 7.00 Emigrantai. Sociali-
nės dokumentikos laida (kart.). 7.55 
Specialus tyrimas (kart.). 8.30 Gim-
toji žemė. 9.00 Haudis Gaudis (23). 
9.25 Aivenhas (20). 9.50 Premjera. 
Čaplinas (32) . 10.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsi-
daro (kart.). 11.30 Lietuva gali (kart.). 
12.00 Pasaulio dokumentika. Mirties 
piramidės. JAV, 2005 m. (kart.). 13.00 
Istorijos detektyvai. 14.00 Tautos bal-
sas (kart.). 14.30 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (Subtitruota). 15.00 Meilė 
kaip mėnulis (9, 10) (kart.). 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
Orai. 16.15 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Bėdų turgus. 19.30 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Auksinis balsas. 23.00 
Premjera. Da Vinčio demonai (1/7, 8) 
N-14 (Subtitruota). 1.10 Senis (218) 
N-7. 2.20 Istorijos detektyvai (kart.). 
3.10 Auksinis balsas (kart.). 4.45 Sti-
lius (kart.). 5.30 Duokit šansą (kart.). 

Sekmadienis, rugsėjo 28 d. 
6.05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (kart.). 7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
(Subtitruota, kart.). 8.00 Girių horizon-
tai. Ved. Algimanta Žukauskienė. 8.30 
Kaimo akademija. 9.00 Haudis Gaudis 
(24). 9.25 Aivenhas (21). 9.50 Premje-
ra. Čaplinas (33). 10.00 Gustavo en-
ciklopedija (Subtitruota). 10.30 Brolių 
Grimų pasakos. Žvaigždžių taleriai. 
Vokietija, 2011 m. 11.45 Mokslo eks-
presas. 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Australija. Keliautojo laiku vadovas. 
2 d. Pirmieji žingsniai. JAV, 2012 m. 
13.00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro (9/3) N-7. 15.00 Meilė kaip mė-
nulis (11, 13) (kart.). 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.15 Krepši-
nis. LKL čempionatas. Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“ – Kėdainių „Nevėžis“. Per-
traukoje – 17.00 Lašas po lašo. 18.00 
Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 18.30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 19.30 
Pasaulio panorama. 19.55 Savaitė. 
20.30 Panorama. 21.00 Mėnulio fazė. 
22.00 Premjera. Pražūtingas eksperi-
mentas (1, 2) (Subtitruota) N-7. 1.20 
Senis (219) N-7. 2.30 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro (9/3) (kart.) 
N-7. 4.05 Pasaulio panorama (kart.). 
4.30 Savaitė (kart.). 5.00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės (kart.). 5.30 Durys at-
sidaro (kart.). 

Pirmadienis, rugsėjo 22 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas (54) (kart.). 7.20 Simpsonai 
(21) (kart.) N-7. 7.50 Brazilijos ave-
niu (131) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1957). 10.00 Susikeitę broliai (7) 
N-7. 11.00 Transformeriai. Fantastinis 
veiksmo f. JAV, 2007 m. N-7. 14.00 
Kempiniukas (55). 14.30 Simpsonai 
(22) N-7. 15.00 Simpsonai (1) N-7. 
15.30 Nemylima (16) N-7. 16.30 TV 
Pagalba N-7. 17.40 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
VIRAL'as. N-7. 20.30 Pasmerkti 3 (13) 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.10 Kerštas (4) N-14. 
23.10 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(3) N-14. 0.10 Transporteris (7) N-14. 
1.10 Liudininkai (5) N-14. 2.00 Cho-
ras (8) N-7. 2.55 Biuras (23, 24) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 23 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 Kem-

piniukas (55) (kart.). 6.55 Serialo per-
traukoje – Žalioji enciklopedija. 7.20 

Simpsonai (22) (kart.) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (132) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1958). 10.00 Susikei-
tę broliai (8) N-7. 11.00 Aistros spal-
vos (16) N-7. 12.00 Šeimos reika-
lai (26). 12.30 Transformeriai. Prai-
mas (18) N-7. 13.00 Mažylių nuoty-
kiai (3). 13.30 Gufis ir jo sūnus Mak-
sas (31). 14.00 Kempiniukas (56). 
14.30 Simpsonai (2) N-7. 15.00 Simp-
sonai (3) N-7. 15.30 Nemylima (17) 
N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 17.40 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Prieš srovę N-7. 20.30 
Pasmerkti 3 (14) N-7. 21.00 VIP (2) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Nematoma riba (3) N-14. 23.20 CSI 
kriminalistai (298) N-14. 0.20 Trans-
porteris (8) N-14. 1.20 Liudininkai (6) 
N-14. 2.10 Choras (9) N-7. 3.05 Ame-
rikiečiai (1) N-14. 

Trečiadienis, rugsėjo 24 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas (56) (kart.). 7.20 Simpsonai 
(3) N-7. 7.50 Brazilijos aveniu (133) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1955) 
(kart.). 10.00 Susikeitę broliai (9) N-7. 
11.00 Aistros spalvos (17) N-7. 12.00 
Ponas Jangas (1). 12.30 Transforme-
riai. Praimas (19) N-7. 13.00 Mažy-
lių nuotykiai (4). 13.30 Gufis ir jo sū-
nus Maksas (32). 14.00 Kempiniu-
kas (57). 14.30 Simpsonai (4) N-7. 
15.00 Simpsonai (5) N-7. 15.30 Ne-
mylima (18) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 17.40 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Inspektorius 
Mažylis (17) N-7. 20.30 Pasmerkti 
3 (15) N-7. 21.00 Aš – kino žvaigž-
dė (2) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.05 Vikingų loto. 22.10 Elementa-
ru (3) N-7. 23.10 Pelkė (2) N-14. 0.10 
Transporteris (9) N-14. 1.10 Liudinin-
kai (7) N-14. 2.05 Choras (10) N-7. 
2.55 Amerikiečiai (2) N-14. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 25 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas (57) (kart.). 7.20 Simpsonai 
(5) N-7. 7.50 Brazilijos aveniu (134) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1960). 
10.00 Susikeitę broliai (10) N-7. 11.00 
Aistros spalvos (18) N-7. 12.00 Po-
nas Jangas (2). 12.30 Transforme-
riai. Praimas (20) N-7. 13.00 Mažylių 
nuotykiai (5). 13.30 Gufis ir jo sūnus 
Maksas (33). 14.00 Kempiniukas (58). 
14.30 Simpsonai (6) N-7. 15.00 Simp-
sonai (7) N-7. 15.30 Nemylima (19) 
N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 17.40 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Ginčas be taisyklių. N-7. 
20.30 Pasmerkti 3 (16) N-7. 21.00 
Opiumas liaudžiai (2) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 21.55 Žalioji enciklope-
dija. 22.10 Kobra 11 (2) N-7. 23.10 
Kaulai (2) N-14. 0.10 Transporteris 
(10) N-14. 1.15 Liudininkai (8) N-14. 
2.05 Choras (11) N-7. 2.55 Amerikie-
čiai (3) N-14. 

Penktadienis, rugsėjo 26 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Kem-

piniukas (58) (kart.). 7.20 Simpsonai 
(7) N-7. 7.50 Brazilijos aveniu (135) 
N-7. 9.00 Vestuvių muzikantai (10) 
N-7. 10.00 Du tėvai ir du sūnūs (1, 2) 
N-7. 11.00 Aistros spalvos (19) N-7. 
12.00 Ponas Jangas (3). 12.30 Trans-
formeriai. Praimas (21) N-7. 13.00 
Mažylių nuotykiai (6). 13.30 Gufis ir 
jo sūnus Maksas (34). 14.00 Kempi-
niukas (59). 14.30 Simpsonai (8) N-7. 
15.00 Simpsonai (9) N-7. 15.30 Ne-
mylima (20) N-7. 16.30 Aukštai dan-
guje. Drama. Vokietija, 2004 m. N-7. 
18.15 Euras 2015, 2014, Lietuva. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Pirk dram-
blį. Socialinės atsakomybės projek-
to paramos koncertas. 22.00 Pasku-
tinės atostogos. Nuotykių komedija. 
JAV, 2006 m. N-7. 0.15 Pasižadėjęs 
kitai. Komedija. JAV, 2007 m. N-14. 
2.25 Nepaprastų šokėjų legionas. 
Maištas prasideda. Veiksmo f. JAV, 
2010 m. N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 27 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mano 

mažasis ponis (9). 7.25 Mažieji išdy-
kėliai (75, 76). 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (20). 8.30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (1). 9.00 Statybų TV. 9.30 
Mamyčių klubas. 10.00 Tobula mote-
ris. 10.30 Beatos virtuvė. 11.30 Nepa-
prasta kelionė namo. Nuotykių kome-
dija. JAV, 1993 m. 13.10 Šarlotės vo-
ratinklis. Komedija. JAV, 2006. 15.10 
Dauntono abatija (6) N-7. 16.15 Kurt 
Sejitas ir Šura (5) N-7. 17.20 Žalgi-
ris. 70 didingų sezonų. Kauno „Žal-
girio“ 70-mečio šventė. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Transformeriai. Nugalėtų-
jų kerštas. Veiksmo f. JAV, fantastinis 
2009 m. N-7. Pertraukoje – 19.30 Eu-

Pirmadienis, rugsėjo 22 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (5). 7.00 Tomas ir 
Džeris (43). 7.25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (3) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (40) N-7. 8.45 
Margi, pirmyn! Komedija. Australija, 
JAV, 2001 m. (kart.) 10.40 Medžio-
klės sezonas atidarytas. Animacinis 
f. JAV, 2006 m. (kart.) 12.15 Tomas 
ir Džeris. Stebuklingas žiedas. Ani-
macinis f. JAV, 2002 m. (kart.) 13.25 
Ogis ir tarakonai (35). 13.35 Kung 
Fu Panda (13). 14.10 Be kaltės kalta 
(69) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo... 
Iki.... 21.30 Žinios. 22.10 Mentalis-
tas (10) N-7. 23.10 Judantis objektas 
(10) N-7. 0.10 Gyvenimas pagal Ha-
rietą (8) N-7. 1.05 Persekiotojai (5) 
N-7. 2.00 Įvykis (11) N-7. 

Antradienis, rugsėjo 23 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (6). 7.00 Tomas ir 
Džeris (44). 7.25 Kung Fu Panda (13) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (41) N-7. 8.50 Vėl septynioli-
kos (kart.) N-7. 10.45 Lietuvos bal-
sas (kart.). 12.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (4). 13.25 Ogis ir tarako-
nai (36). 13.35 Kung Fu Panda (14). 
14.10 Be kaltės kalta (70) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Visa griaunantis. Veiksmo 
f. JAV, 1993 m. N-14. 0.25 Gyveni-
mas pagal Harietą (9) N-7. 1.20 Per-
sekiotojai (6) N-7. 2.15 Įvykis (12) N-7. 

Trečiadienis, rugsėjo 24 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (7). 7.00 Tomas ir 
Džeris (45). 7.25 Kempiniukas Plačia-
kelnis (4) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (42) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 9.55 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) N-7. 
11.55 Nuo... Iki... (kart.). 12.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (5). 13.25 Ogis ir 
tarakonai (37). 13.35 Kung Fu Panda 
(15). 14.10 Be kaltės kalta (71) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Gyvenimo receptai 
(3) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Baltasis dramblys. Kri-
minalinis trileris. JAV, 2011 m. N-14. 
23.55 Gyvenimas pagal Harietą (10) 
N-7. 0.50 Persekiotojai (7) N-7. 1.45 
Įvykis (13) N-7. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 25 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (8). 7.00 Tomas ir 
Džeris (46). 7.25 Kempiniukas Plačia-
kelnis (5) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (43) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 9.55 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) N-7. 
11.55 Gyvenimo receptai (3) (kart.) 
N-7. 12.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (6). 13.25 Ogis ir tarakonai (38). 
13.35 Kung Fu Panda (16). 14.10 Be 
kaltės kalta (72) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Nindzė. Veiksmo f. JAV, 
2009 m. N-14. 23.50 Gyvenimas pa-

gal Harietą (11) N-7. 0.45 Deksteris 
(12) N-14. 1.45 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, rugsėjo 26 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (9). 7.00 Tomas ir 
Džeris (47). 7.25 Kempiniukas Plačia-
kelnis (6) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (44) N-7. 8.50 Pagal-
bos skambutis (kart.). N-7. 9.55 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) 
N-7. 11.50 K11. Komisarai tiria. Bal-
tarusė auklė. N-7. 12.25 K11. Komi-
sarai tiria. Paskutinė kova. N-7. 13.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (7). 13.25 
Ogis ir tarakonai (39). 13.35 Kung 
Fu Panda (17). 14.10 Be kaltės kalta 
(73) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
23.00 Elektra. Veiksmo f. JAV, Kana-
da, 2005 m. N-7. 0.50 Projektas. Di-
nozaurai. Nuotykių f. Didžioji Britani-
ja, 2012 m. N-14. 

Šeštadienis, rugsėjo 27 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (7). 6.55 Nenugalimieji 
(25). 7.20 Antinas Gudruolis (35). 7.45 
Kas naujo, Skūbi-Dū? (11). 8.10 Sun-
kus vaikas (21). 8.35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (7). 9.00 Ponas Bynas (1). 
9.30 Mes pačios. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Skruzdėliukas Z. Animacinis 
f. JAV, 1998 m. 11.40 Nensė Driu. 
Nuotykių f. šeimai. JAV, 2007 m. 
13.35 Mano puikioji auklė (112, 113). 
14.40 Didingasis amžius (110) N-7. 
16.35 Dvidešimt minučių (6, 7) N-7. 
18.30 Žinios. 19.00 SUPERKINAS 
Medžioklės sezonas atidarytas 2! Ani-
macinė komedija. JAV, 2008 m. 20.30 
Turistas. Veiksmo trileris. Italija, JAV, 
Prancūzija, 2010 m. N-7. 22.35 Vam-
pyrai užkniso juodai. Parodijų kome-
dija. JAV, 2010 m. N-14. 0.10 Norim 
dar! Su Radistais (kart.) N-7.

Sekmadienis, rugsėjo 28 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (8). 6.55 Nenugalimieji 
(26). 7.20 Antinas Gudruolis (36). 7.45 
Kas naujo, Skūbi-Dū? (12). 8.10 Sun-
kus vaikas (22). 8.35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (8). 9.00 Sveikatos ABC te-
levitrina. 10.00 KINO PUSRYČIAI Be-
verli Hilso nindzė. Veiksmo komedija. 
JAV, 1997 m. N-7. 11.45 PREMJE-
RA Nepaprastai garsiai ir neįtikėtinai 
arti. Drama. JAV, 2011 m. N-7. 14.15 
Mano puikioji auklė (114). 14.50 Di-
dingasis amžius (111) N-7. 17.00 Ne 
vienas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 
Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Lie-
tuvos balsas. 21.30 Nesunaikina-
mi 2. Veiksmo f. JAV, 2012 m. N-14. 
23.35 Patrulis. Trileris. JAV, 2008 m. 
N-14. 1.20 Vampyrai užkniso juodai 
(kart.) N-14. 

Pirmadienis, rugsėjo 22 d. 
6.00 Sveikatos ABC. 6.45 Gam-

ta iš arti (kart.). 7.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 8.00 Mistinės isto-
rijos (53) N-7. 9.00 Rosamunde Pil-
cher. Meilė horizonte. Romantinė 
drama. Vokietija, 2010 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (314) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (161) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Mano virtuvė 
geriausia (11). 15.00 Amerikos talen-
tai (37). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(162) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Detek-
tyvė Džonson (28) N-7. 19.30 Polici-
jos akademija (3) N-7. 20.20 Patrulis. 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Super-
bombonešis. Naikinti viską. Veiksmo 
f. JAV, 2005 m. N-7. 23.50 Vampyro 
dienoraščiai (22) N-14. 0.45 Detekty-
vė Džonson (28) (kart.) N-7. 1.40 Kal-
bame ir rodome (314) (kart.) N-7. 2.35 
Bamba TV. S. 

Antradienis, rugsėjo 23 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (54) N-7. 
9.00 Amerikietiškos imtynės (32) 
(kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir rodome 
(315) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (162) (kart.) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mano 
virtuvė geriausia (12). 15.00 Amerikos 
talentai (38). 16.00 Prokurorų patikri-
nimas (163) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 De-
tektyvė Džonson (29) N-7. 19.30 Poli-
cijos akademija (4) N-7. 20.20 Patru-
lis. N-7. 21.00 Farai. N-7. 21.30 Atvy-
kėliai. Nuotykių komedija. JAV, Pran-
cūzija, 2001 m. N-7. 23.15 Vampyro 

dienoraščiai (1) N-14. 0.10 Detektyvė 
Džonson (29) (kart.) N-7. 1.15 Kalba-
me ir rodome (315) (kart.) N-7. 2.10 
Bamba TV. S.

Trečiadienis, rugsėjo 24 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (55) N-7. 
9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Policijos akademija (3) (kart.) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (316) 
N-7. 12.00 Prokurorų patikrinimas 
(163) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mano vir-
tuvė geriausia (13). 15.00 Amerikos 
talentai (39). 16.00 Prokurorų patikri-
nimas (164) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 De-
tektyvė Džonson (30) N-7. 19.30 Poli-
cijos akademija (5) N-7. 20.20 Patru-
lis. N-7. 21.00 Farai. N-7. 21.30 San-
tuoka. Kriminalinė drama. JAV, Ka-
nada, 2007 m. N-14. 23.15 Vampyro 
dienoraščiai (2) N-14. 0.10 Detektyvė 
Džonson (30) (kart.) N-7. 1.05 Kalba-
me ir rodome (316) (kart.) N-7. 2.00 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 25 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (56) N-7. 
9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Policijos akademija (4) (kart.) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (317) 
N-7. 12.00 Prokurorų patikrinimas 
(164) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Mano vir-
tuvė geriausia (14). 15.00 Amerikos 
talentai (40). 16.00 Prokurorų patikri-
nimas (165) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 De-
tektyvė Džonson (31) N-7. 19.30 Poli-
cijos akademija (6) N-7. 20.30 Juoko 
kovos. N-7. 21.30 Persirengimo meis-
tras. Veiksmo komedija. JAV, 2002 m. 
23.10 Vampyro dienoraščiai (3) N-14. 
0.05 Detektyvė Džonson (31) (kart.) 
N-7. 1.00 Kalbame ir rodome (317) 
(kart.) N-7. 1.55 Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugsėjo 26 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (57) N-7. 
9.00 Juoko kovos (kart.) N-7. 10.00 
Policijos akademija (5) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (318) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (165) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Mano virtuvė 
geriausia (15). 15.00 Amerikos ta-
lentai (41). 16.00 Prokurorų patikri-
nimas (166) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Šei-
mynėlė (33, 34) N-7. 19.30 Amerikie-
tiškos imtynės (33) N-7. 21.30 Mies-
to teisingumas. Veiksmo trileris. JAV, 
2007 m. N-14. 23.30 Santuoka. Krimi-
nalinė drama. JAV, Kanada, 2007 m. 
(kart.) N-14. 1.15 Kalbame ir rodome 
(318) (kart.) N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 27 d. 
7.00 Skonis. Kulinarinis šou. 

9.00 VRS kamera. N-7. 9.30 Apie žū-
klę. 10.00 Padėkime augti. 10.30 Še-
fas rekomenduoja. 11.00 Pasaulio ga-
liūnų čempionų lygos etapas Olandi-
joje. 12.00 Žmogus prieš gamtą (7) 
N-7. 13.00 Džiunglių princesė Šina 
(1) N-7. 14.00 Milijonieriai. N-7. 15.00 
Šeimynėlė (33, 34) (kart.) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Bro-
lis už brolį (1) N-7. 18.00 Ekstrasen-
sų mūšis (6) N-7. 19.00 Savaitės kri-
minalai N-7. 19.30 Lietuvos muzikos 
legendos. N-7. 21.30 MANO HERO-
JUS Į saulę. Veiksmo f. JAV, 2005 m. 
N-14. 23.35 AŠTRUS KINAS Gabrie-
lius. Mistinis trileris. Australija, 2008 
m. N-14. 1.50 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugsėjo 28 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (6) 

(kart.) N-7. 7.55 Nacionalinė loteri-
ja. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Au-
topilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu. 10.00 Sekmadienio ry-
tas. 10.50 Gamta iš arti. 11.00 Svei-
katos kodas. 12.00 Nacionalinė Geo-
grafija. Žuvys monstrai (3) N-7. 2011 
m. 13.00 Džiunglių princesė Šina (2) 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už 
brolį (2) N-7. 18.00 Ekstrasensų mū-
šis (7) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORI-
JOS Rosamunde Pilcher. Ten, kur eisi 
Tu. N-7. Romantinė drama. Vokietija, 
2010 m. 21.00 PREMJERA Afigiena 
mokytoja. N-14. Komedija. JAV, 2011 
m. 22.50 Iliuzionistas. Romantinė dra-
ma. Čekija, JAV, 2006 m. N-14. 1.00 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

rojackpot. 22.05 Ties riba. Kriminalinis 
trileris. JAV, 2012 m. N-14. 0.05 Šėto-
nas manyje. Siaubo f. JAV, 2012 m. 
S. 1.40 Meilė ir krepšinis. Romantinė 
komedija. JAV, 2010 m. N-7. 

Sekmadienis, rugsėjo 28 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mano 

mažasis ponis (10). 7.25 Mažieji iš-
dykėliai (75). 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (21). 8.30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (2). 9.00 Sportuok su mu-
mis. 9.30 Laikas keistis. 10.00 Vir-
tuvės istorijos. 10.30 Svajonių so-
dai. 11.30 Grįžimas namo 2. Pasikly-
dę San Franciske. Nuotykių f. JAV, 
1996 m. 13.10 Letenos. Nuotykių f. 
D.Britanija, Australija, 1997 m. 14.55 
Dauntono abatija (7) N-7. 16.15 Kurt 
Sejitas ir Šura (6) N-7. 17.20 Ekstra-
sensai tiria (39) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Lie-
tuvos talentai 2014. 21.15 Apgaulin-
ga aistra. Trileris. JAV, 2012 m. N-14. 
23.30 Jauna pilnametė. Komedija. 
JAV, 2011 m. N-7. 1.20 Mūsų mylima-
sis. Komedija. Brazilija, 2010 m. N-14. 
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Neįgalieji 
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Radvilė Zinkevičiūtė klaipeda.lt rašo apie galimybes neįgalie-
siems įsidarbinti uostamiestyje. 

Šiuo metu Klaipėdos teritorinė-
je darbo biržoje yra užsiregistra-
vę 1 026 neįgalūs klaipėdiečiai. 
Į įstaigą kreipiasi įvairių nega-
lių turintys žmonės, todėl jiems 
siūlomų darbų amplitudė yra la-
bai plati.

Klaipėdos teritorinės darbo 
biržos Darbo išteklių skyriaus 
vedėjas Egidijus Palevičius in-
formavo, kad šiemet jau įdarbin-
ti 343 neįgalūs asmenys.

Tačiau klaipėdiečiams, pripa-
žintiems tik iš dalies darbingais, 
veiklos susirasti nėra lengva. 
Dažnai paieškos procesas už-
trunka net ilgiau nei pusę metų.

„Asmenys, turintys nega-
lią, įsidarbina vidutiniškai po 
223 dienų nuo registracijos dar-
bo biržoje pradžios“, – atskleidė 
E. Palevičius.

Nuo šių metų pradžios ak-
tyviomis darbo rinkos politi-
kos priemonėmis jau pasinau-
dojo beveik 300 neįgaliųjų. Šie-
met mokytis profesijos nusiųs-
ti 6 klaipėdiečiai, profesinės re-
abilitacijos – 10 asmenų, o darbo 

įgūdžių rėmimo programoje da-
lyvauja 3 neįgalieji. Net 100 žmo-
nių buvo įdarbinti remiant juos 
priimančią bendrovę ir 99 pra-
dėjo dirbti viešuosius darbus. Į 
steigiamas subsidijuojamas dar-
bo vietas jau priimti 24 klaipėdie-
čiai, o 23 žmonės gavo paramą 
savarankiškai veiklai.

Viename didžiųjų prekybos 
centrų vis dažniau galima pama-
tyti kasose dirbančius neįgaliuo-
sius. Dažniausiai žmones aptar-
nauja klausos negalią turintis ka-
sininkas. Prekybos centro atsto-
vė Giedrė Bielskytė informavo, 
kad šiuo metu Klaipėdoje ir Pa-
langoje dirba 7 negalią turintieji.

 „Pastebėjome, kad kolekty-
vas, kuriame dirba neįgalusis, 
būna tvirtesnis, draugiškesnis, 
o kolegos išmoksta gestų kalbos 
pagrindų“, – dėstė jau 6 metus 
neįgaliuosius įdarbinančio pre-
kybos centro atstovė. Pastebima 
ir tokių pirkėjų, kurie specialiai 
renkasi tą kasą, kurioje juos ap-
tarnaus klausos ar kitą negalią 
turintis darbuotojas.

Darbo rinka laukia neįgaliųjų

Tinklalapyje kalvotoji.lt Simona Damanskytė pasakoja apie 
atvejus, kai negalią turintieji yra nubaudžiami už tai, kad stato 
automobilį neįgaliesiems skirtose vietose. 

Pasitaiko atvejų, kai visiškai 
sveiki žmonės savo automobi-
lius „įsigudrina“ statyti neįgalie-
siems skirtoje vietoje, tačiau joje 
pasistatyti savo transporto prie-
monę negalią turinčiajam taip 
pat ne visada leistina. Jiems irgi 
galioja tam tikros taisyklės. Ta-
čiau ar visi apie jas žino?

Trečią neįgalumo grupę (45 
proc. darbingumo) turinti tel-
šiškė papasakojo, kad ją nubau-
dė už tai, kad neturėjo neįga-
liojo asmens automobilių staty-
mo kortelės ir skiriamojo ženklo 
„Neįgalusis“. 

Moteris sakė, kad dažniau-
siai į prekybos centrą važiuoda-
vo su šeima ir automobilį statė 
aikštelėje, nes pirkinius parneš-
davo jos artimieji. Ji serga on-
kologine liga, negali nešti sun-
kesnių pirkinių. Tad atvažiavu-
si viena automobilį stato neįga-
liesiems skirtoje vietoje. 

Kartą moteris neįgaliųjų vie-
toje pasistatė automobilį ir, kaip 
visada, ant automobilio pane-
lės padėjo neįgaliojo pažymėji-
mą. Po kelių dienų moteris su-
laukė telefono skambučio iš Tel-
šių apskrities vyriausiojo polici-
jos komisariato. Jai pranešė, kad 
dėl eismo pažeidimo turi atvykti 
į policiją. Tuomet ir sužinojo, kad 
negalėjo statyti savo automobi-
lio neįgaliojo vietoje, nes netu-
rėjo reikiamo leidimo. Telšiškė 
prisiminė, kad prieš metus, pa-
sistačius automobilį prie preky-
bos centro neįgaliųjų stovėjimo 
aikštelėje, Kelių policijos parei-
gūnams parodė neįgaliojo pa-
žymėjimą, ir jie neužsiminė apie 
kitų skiriamųjų ženklų būtinybę.

Telšiškė „Kalvotąją Žemai-
tiją“ patikino, jog kalbėjosi ir su 
kitais neįgaliaisiais, kurie taip 
pat nežino šių reikalavimų. 
Moteris supranta, kad nežino-
jimas nuo atsakomybės neatlei-
džia, tačiau, jos manymu, neį-
galiuosius reikėtų ne bausti, o 
informuoti.

Pašnekovė sakė, kad ne ji 
viena nubausta. Tą dieną Polici-
jos komisariate sutiko neįgalio-
jo vežimėlyje sėdintį, tik 35 proc. 
darbingumo turintį vyrą, kurį 
irgi nubaudė už tai, kad neturė-
jo neįgaliųjų asmenų automobi-
lių statymo kortelės bei ženklo 
„Neįgalusis“. 

„Taip išeina, kad tik gulin-
tys patale ir visai nevaikštan-
tys neįgalieji bei jų artimieji gali 
pasistatyti automobilius. Kodėl 
tada nurodytos neįgaliųjų vie-
tos? Norėčiau, kad ir kiti neįga-
lieji pasimokytų iš mano istori-
jos“, – kalbėjo moteris, patekusi 
į nemalonią situaciją ir sumokė-
jusi nemenką baudą. Telšių aps-
krities vyriausiojo policijos ko-
misariato Komunikacijos gru-
pės vyriausioji specialistė Auš-
ra Blaževičienė teigė, kad tokių 
atvejų, kaip šis, pasitaiko, todėl 
stengiamasi visuomenę vis dau-
giau informuoti. Būtina žinoti, 
kad neįgaliojo pažymėjimas tei-
sės statyti neįgaliojo vietoje ne-
suteikia. Neįgalieji privalo turė-
ti specialias automobilių staty-
mo korteles. Tad jie turėtų būti 
budrūs ir atkreipti dėmesį, kad 
ne visi neįgalieji gali savo trans-
porto priemones statyti neįgalie-
siems skirtoje automobilių sto-
vėjimo vietoje. 

Baudos neįgaliesiems už 
stovėjimą neįgaliųjų vietoje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Žurnale „Nature Cell Biology“ iš-
spausdintas tyrimas gali nutiesti 
kelią organų transplantavimo al-
ternatyvai, rašo BBC. Tiesa, nors 
mokslininkai pabrėžia, kad tyri-
mai yra daug žadantys, tačiau iki 
jų pritaikymo žmonėms dar toli.

Užkrūčio liauka yra netoli šir-
dies ir gamina imuninės sistemos 
komponentą T – limfocitus, ku-
rie yra labai svarbūs organizmui 
kovojant su infekcijomis. 

Mokslininkai iš Škotijos Edin-
burgo universiteto ląsteles pra-

Iš kamieninių ląstelių 
išaugino visiškai 

funkcionalų organąŠkotijos mokslininkams pa-
vyko grupę ląstelių išvysty-
ti į užkrūčio liauką – labai 
svarbią organizmo imuni-
nės sistemos dalį. Pirmą 
kartą išaugintas visiškai 
funkcionalus organas.

dėjo auginti iš pelių embrio-
nų. Šios ląstelės buvo genetiškai 
„perprogramuotos“ ir ėmė vys-
tytis į ląstelių, randamų užkrūčio 
liaukoje, tipą. Jos buvo sumaišy-
tos su kitomis ląstelėmis ir įdėtos 
į pelės organizmą. Pelės viduje 
aibė ląstelių išsivystė į funkcio-
nalią užkrūčio liauką.

Šį atradimą galima palyginti 
su praėjusiųjų metų mokslo pa-
siekimu, kuomet laboratorijoje 
išaugintos smegenys pasiekė tą 
patį lygį, kaip 9 savaičių žmo-
gaus embriono. Užkrūčio liau-
ka yra gerokai paprastesnis or-
ganas ir mokslininkų atliktuo-
se eksperimentuose tapo visiš-
kai funkcionali.

Iš šio atradimo naudos gali 

tikėtis laukiantieji kaulų čiulpų 
transplantacijos arba gimę su 
nefunkcionalia užkrūčio liauka. 
Atrasti būdai pagerinti šią liau-
ką taip pat gali praversti ir vy-
resnio amžiaus žmonėms – lai-
kui bėgant šis organas sensta ir 
veda prie susilpnėjusios imuni-
nės sistemos.

Vis dėlto laukia dar daugy-
bė iššūkių, kol šis atradimas bus 
pritaikytas žmonėms. Dabartinė 
technika liaukų auginimui nau-
doja embrionus. Tai reiškia, kad 
vystoma liauka ne visiškai atitik-
tų tą, kurią turėjo žmogus. Be to, 
mokslininkai turi užtikrinti, kad 
transplantuotos ląstelės nekon-
troliuojamai augdamos nepadi-
dins vėžio rizikos.

2014-ieji metai verčia iš 
naujo susimąsty-

ti apie karus ir jų pasekmes. 100 
metų praėjo nuo pirmojo pasau-
linio karo pradžios, o žmonių 
mąstymas, kad ir kaip būtų sun-
ku pripažinti, nedaug tepasikei-
tė. Jeigu 1914-aisiais po taikaus, 
žmogaus protu ir progresu tikė-
jusio XIX amžiaus, mažai kas gal-
vojo, kad gali prasidėti tokie bai-
sūs kataklizmai, kaip du pasau-
liniai karai, dabar, po gana ra-
mios XXI amžiaus pradžios, dar 
irgi nelengva adekvačiai suvok-
ti, kad vyksta tikras žiaurus ka-
ras Ukrainoje, o Irake „Islamo 
valstybės“ fundamentalistai šal-
takraujiškai pjausto galvas Va-
karų žurnalistams. Karas palie-
ka ne tik griuvėsius ir žuvusiuo-
sius, bet ir sužeistus, suluošin-
tus ir neįgaliais tapusius žmo-
nes. Kaip su jais elgiasi jų vi-
suomenės? Žinome, kad sovie-
tai Stalino laikais slėpė, trėmė ir 
net žudė savo Antrojo pasaulinio 
karo veteranus. Šįkart pažvelki-
me į viltingesnį pavyzdį – britų 
šiais metais pirmą kartą sureng-
tas kare neįgaliais tapusių parei-
gūnų žaidynes, pavadintas „In-
victus Games“, kurių pavadini-
mą galėtume išversti taip – „Ne-
nugalėtųjų žaidynės“. 

Jaunojo princo Hario 
iniciatyva

Žaidynių idėją 2014 m. kovo 
6 d. pristatė princas Haris Lon-
dono Copper Box arenoje, kurioje 
vyko 2012 m. Londono olimpia-
dos renginiai. Neatsitiktinai prin-
cas buvo pagrindinis asmuo šia-
me renginyje, nes jis, 2013 m. pa-
matęs britų karių komandą, be-
sivaržančią JAV Kovotojų žaidy-
nėse  Kolorade, panoro sureng-
ti panašų tarptautinį renginį ir 
Jungtinėje Karalystėje. Suvieni-
jus karališkosios šeimos, Londo-
no mero Boriso Džonsono, Lon-
dono olimpinių ir parolimpinių 
žaidynių organizacinio komite-
to ir Jungtinės Karalystės jėgas 
bei pastangas „Nenugalėtųjų 
žaidynės“ buvo suorganizuotos 
per 10 mėnesių. Be įvairių labda-
ros fondų, renginį parėmė ir Ja-

Nenugalėtųjų žaidynės
guar Land Rover automobilių ga-
mintojai. Princas Haris pabrėžė: 
„Žaidynės atskleis sporto galią 
atsigavimui, paskatins reabilita-
ciją ir nušvies kelius visaverčiam 
gyvenimui su negalia“. O ilgalai-
kėje perspektyvoje, princo teigi-
mu, žaidynių tikslas yra įtrauk-
ti sužeistus kare britų karius į vi-
suomenės gyvenimą ir parodyti, 
kad jie nėra užmiršti.

400 dalyvių, 13 šalių, 9 
sporto šakos...

Žaidynės pavadintos pagal 
žymaus anglų poeto Viljamo Er-
nesto Henlėjaus (1849-1903) ei-
lėraščio „Nenugalėtieji“ pavadi-
nimą. Šiuo eilėraščiu, puikiai ati-
tinkančiu žaidynių dvasią, po-
etas, kuriam pačiam amputuo-
ta kairė koja, išreiškė savo ilgos 
ir pergalingos kovos su negalia 
patyrimą. 

Pirmosios „Nenugalėtųjų 
žaidynės“ ką tik baigėsi. Šiame 
tarptautiniame parolimpiniame 
renginyje dalyvavo per 400 atle-
tų iš 13 šalių. Dalyvavo kojų, ran-
kų ar regėjimo netekę kariai iš 
tradicinių britų sąjungininkių – 
JAV, Kanados, Australijos, Nau-
josios Zelandijos, taip pat ES di-
džiųjų ir vidutinių valstybių – 
Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, 
Olandijos, Danijos. Įdomu ir 
aktualu, kad iš „naujosios ES“ 
buvo pakviesta Estija, o iš „bū-
simosios“ – Gruzija. Dalyvavo 
kariai ir iš Afganistano, o Irako 
komanda, nors ir kviesta, neat-
vyko. 5 dienas 5-iose Londono 
arenose karo veteranai varžėsi 
lengvosios atletikos, šaudymo 
iš lanko, uždarų patalpų irklavi-

mo, sunkumų kilnojimo, plento 
dviračių, tinklinio sėdint, plau-
kimo, krepšinio ir regbio veži-
mėliuose rungtyse. „Nenuga-
lėtųjų žaidynių“ atidarymo ce-
remonijoje, be renginio „kalti-
ninko“ princo Hario, dalyvavo 
princas Viljamas, princas Čarl-
zas ir Kornvalio kunigaikštienė 
Kamila, taip pat britų ministras 
pirmininkas Deividas Kamero-
nas, o JAV pirmoji ponia Mišelė 
Obama atsiuntė įrašytą pasvei-
kinimo žinutę.

Karalienė „giliai 
sujaudinta“

Žaidynių uždarymo koncer-
te šėlo 26 tūkst. žmonių minia, o 
grojo žinomos roko grupės. Prin-
cas Haris koncerto metu perskai-
tė Anglijos karalienės pasveikini-
mą visiems žaidynių dalyviams. 
Karalienė rašo, kad ji „buvo gi-
liai sujaudinta „Nenugalėtųjų 
žaidynių“ dalyvių drąsos, ryž-
to ir talento.“ Pasak jos, šių žai-
dynių sėkmė turėtų būti vertina-
ma ne laimėtų medalių skaičiu-
mi, bet atgimusiu tikslo pajauti-
mu ir pasitikėjimu savo sugebė-
jimais. Tai buvo pirmosios, bet ti-
krai ne paskutinės tokios žaidy-
nės Europoje. Premjeras D. Ka-
meronas pabrėžė, kad toks ren-
ginys galėtų vykti nuolat, o įsta-
biausia tai, kad ir kitos šalys nori 
tapti „Nenugalėtųjų žaidynių“ 
šeimininkėmis ir rengėjomis. Tad 
puikios princo Hario idėjos įgy-
vendinimas įgauna pagreitį sie-
kiant, kad kare suluošinti jauni 
vyrai vėl atsitiestų ir išmoktų gy-
venti iš naujo. Parengė

Paulius MAnUSADžIAnAS

Su žaidynių dalyviais bendravo jų iniciatorius princas Haris.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalie-
ji“, „Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Kretingos rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Jonas Tiškus, Klai-
pėdos regiono neįgaliųjų meninės 
raiškos ir sveikos gyvensenos asoci-
acijos „Trijų mūzų blyksniai“ vado-
vas, laiške „Bičiulystei“ papasakojo 
apie turiningą poezijos popietę Dar-
bėnų bibliotekoje. 

Darbėnų bibliotekos dar-
buotojų surengta poezijos po-
pietė „Eilės tarsi gyvenimo py-
nės“, skirta šio krašto šviesuo-
liams – meninio žodžio gerbė-
jams ir kūrėjams, kalbos puose-
lėtojams. Bibliotekos vedėja Da-
nutė Paulikienė į renginį pakvie-
tė ir svečių – Kretingos rajono ne-
įgaliųjų draugijos meninės raiš-
kos klubo „Trys mūzos“ literatū-
ros ir muzikos grupių atstovus 
ne tik iš Kretingos, bet ir iš Klai-
pėdos bei Palangos. Pagrindinis 
popietės tikslas – jaunos poetės 
Ramunės Petrauskaitės, gyve-
nančios Grūšlaukės kaime, de-
biutas ir jos kūrybos pristatymas 
platesnei auditorijai.

Renginio vedėja Jurgita  Anu-
žienė papasakojo apie Ramunės 
gyvenimo kelią. Ji gimė Dzūki-
joje, Lazdijų rajone, tačiau dabar 
tvirtai įleido šaknis Darbėnų že-
mėje, pamilo šio krašto žmones, 
perėmė jų papročius, gyvenimo 
būdą. Ją, tapusia našlaite ir turin-
čią negalią, dar ankstyvoje vai-
kystėje Viešvilės vaikų namuose 
surado ir įvaikino grūšlaukiškiai 
Bronė ir Kazimieras Petrauskai. 
Ramunė baigė Grūšlaukės pa-
grindinę, o vėliau – ir Darbėnų 
vidurinę mokyklą. 

Popietėje pristatyta jauna poetė
Pirmąjį savo eilėraštį Ramu-

nė parašė būdama 12-oje klasė-
je. Kūrybai paskatino Darbėnų 
vidurinės mokyklos mokytoja 
Nina Drungilienė. Nuo to laiko 
ji sukūrė nemažą pluoštą eilėraš-
čių, kurie, nuoširdžiai padedant 
buvusiai mokytojai Zinai Puš-
korienei, sugulė į poezijos rinki-
nį „Jaunystės vainikas“.   

Dabar R. Petrauskaitė dirba 
ties nauju rinkiniu – „Parymoji-
mai prie lango“. Tai bus filosofi-
niai pamąstymai, papildysiantys 
jos poeziją. Visa Ramunės kūry-
ba alsuoja meile motinai, tėvui, 
savo kraštui, žmonėms. 

Darbėniškiai širdingai priė-
mė kūrėją. Popietės dalyviai įdė-
miai klausėsi Ramunės pasakoji-
mo apie save, jos žodžius ir pos-
mus palydėjo padrąsinančiais 
plojimais. R. Petrauskaitės poe-
ziją profesionaliai pristatė žino-
mas krašto poetas, lietuvių kal-
bos ir literatūros mokytojas Juo-
zas Maksvytis. Buvo malonu pa-
siklausyti ir jo paties kūrybos.

Sujaudino bibliotekos vedė-
jos perskaitytas eilėraštis „Skaus-
mas mano širdies“, skirtas Ana-
pilin išėjusiai Ramunės  mamai. 

Šventės dalyvių laukė dar 
viena staigmena: grūšlaukiškis 
kompozitorius ir atlikėjas Ginta-
ras Pucas sukūrė muziką R. Pe-
trauskaitės eilėms, ją atliko pri-
tardamas gitara. 

Vėliau klausėmės kitų Darbė-
nų krašto kūrėjų skaitomų eilių. 

Svečiai iš „Trijų mūzų“ klubo 
popietės dalyvių simpatijas už-

kariavo gyva žemaičių kalba pa-
rašytais ir išraiškingai skaitomais 
Juzefos Jucienės eilėraščiais,  Ma-
rytės Jurkienės kūryba. Netrukus 
Darbėnų bibliotekoje ji pristatys 
savo paveikslų kolekciją. Įdomiai 
apie savo kūrybinį kelią papasa-
kojo, eilėraščių paskaitė palan-
giškė poetė Irena Beržienė. Aso-
ciacija „Trijų mūzų blyksniai“ 
baigia parengti leidybai jos kū-
rybos knygą. Savo eilių paskai-
tė ir Kretingos rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai Stanislava Ku-
charskaja bei Virginija Jonkienė.

Įdomu buvo pamatyti, kaip 
Palangos miesto poliklinikoje 
dirbantis gestų kalbos vertėjas 
Vytautas Lukšas į gestų kalbą iš-
vertė V. Šiškausko dainą „Leisk 
prisiglausti“. Tokio pobūdžio 
kūrybos nė vienam nebuvo tekę 
matyti. Poezijos popietėje mus 
linksmino ir Klaipėdos miesto 
neįgaliųjų draugijos šokių gru-
pė „Domino“.

Rasa STAnKEVIčIEnĖ, Pasmilgio k., Kėdainių r.

Rugsėjis
Pavargusios jurginų galvos
ant žemės gula po nakties.
Ir sidabražolė nublanko,
ir nebėra tokios gėlės,

kurios spalva iš tolo šviestų,
kaip švietė liepos vidury.
Graudžiu balsu suklinka kėkštas,
žvirbleliai strykčioja keli.

Nutilo pašaipus kikilis,
nešvilpiniuoja volungė,
ir greit, žiūrėk, prie debesynų
nuvinguriuos žąsų giesmė.

***
Lauke dar vasariškai šilta.
Vorelis rezga savo tiltą.
Jurginų galvos traukia akį.
Dar skraido musė ir plaštakė.
Ir pro retėjančias šakas
iš lėto artinas kažkas.

***
Rugsėjis. Krinta obuoliai.
Už lango rudeniškai šnara.
Visoj apylinkėj skaniai
ir sočiai kvepia. Baisiai gera

nubust po perlytos nakties
ir vėl šnarėjimo klausytis.
Išties, dar mėlynas dangus,
dar ilgesys visai mažytis.

Rugsėjis. Bubsi obuoliai.
Ir kvepia sočiai ir skaniai.

Vėjas
Lingavo vėjyje beržai.
Slyva apvalią galvą kratė.
Ir matė akys visa tai,
ir beržus tuos, ir slyvą matė

kasdien, kas vakarą, kasryt –
kaip jie sūpavosi nuo vėjo.
Tik pačio vėjo pamatyt –
tarsi vaiduoklio – negalėjo.

Valandėlė
Ta kavos valandėlė, tasai
pabuvimas už apskrito stalo,
kai tamsa įnoringa labai,
kai tyla užsitęsus be galo,

ta kavos valandėlė, kuri
šiluma viduje nusrovena,
ir nors nieko daugiau neturi,
tą trumputę akimirką – gera.

naktis
Pro langą žvilgčiojo žvaigždė.
O kambarys ramiai alsavo.
Žmogus ir stalas, ir kėdė –
visi sapnavo sapną savo.

Pelė krebždėjo tyloje.
Gaivi vėsa pro plyšį tvino.
Laivu išplaukusi delčia
pakibo viršum vynuogyno.

Tamsa sėdėjo po medžiu
ir tamsią savo mintį audė.
Ant nubėgiotų letenų
šuva, padėjęs galvą, snaudė.

Prie kūrybos
šaltinio

Menu, rugsėjį mūsų kieme 
žmonės sodino medelius. 

Norėjo pavėsio ir žalumos. Da-
bar kieme jau dideli medžiai ošia. 
Šalnų numargintom spalvom.

Dar šilta rugsėjo saulė tyliai 
leidosi į raudonų aguonų spal-
va degantį horizontą. Malonu 
buvo sėdėti prie pat jūros. Kalbė-
tis su paukščiais, jūra ir dangumi. 
Klausytis bangelių mūšos. Iš jū-
ros išskridusių, išbridusių paukš-
čių gagenimo, sparnų plazdėji-
mo. Vėjelio pučiamų smilgų če-
žėjimo. Švytėjimo saulės laidos. 

Rytoj namo. Paskutinis va-
karas prie jūros. Ne. Ne atosto-
gos baigiasi. Tik tiek leido gy-
venimas. Ir žmonės. Mano gy-
venimas – ištisos atostogos, bet 
jūra prie kojų – pirmą kartą. Sė-
dėjau rami. Širdyje džiaugiau-
si man suteikta laime pabūti čia, 
kur veržiasi kiekvieno žmogaus 
mintys. Prie kojų gageno, klegė-
jo kirai, žuvėdros ir kiti man ne-
pažįstami paukšteliai. Vienas iš 
jų net į koją man bandė įgnybti. 

„Ar nesules?“ – išgirdau vy-
rišką balsą. Pamačiau ateinan-
tį vyriškį su per petį permestu 
krepšiu. „Prisėsti galima?“ – pa-

Prarasta griežlės giesmė 
klausė. „Sėskite“, – atsakiau. 

„Drąsūs sparnuočiai. Gerai, 
kad pamatęs jus puolant sulesti, 
paskubėjau apginti.“ – „Ačiū“, – 
nusijuokėm abu. Prisėdo. Nusi-
metė batus. Pasidžiaugė smėlio 
švelnumu. Paklausė mano var-
do. Pasakė savąjį. Valentas. Pra-
dėjom kalbėti. Kaip visada, kai 
kalba pirmąkart susitikę žmo-
nės – apie orą. Jo žvilgsnis nu-
krypo į mano lazdelę, prigludu-
sią prie kojų. „Pati ją išgražino-
te?“ – „Taip. Pati. Lazdyno laz-
delę išpjaustinėjau raštais, ištry-
niau alksnio lapais. Paskui nu-
lupau žievelę. Ir dabar matote 
mano meninį kūrinį.“ – „Graži, – 
tepasakė. – O kiek dienų dar bū-
site čia?“ – „Rytoj išvažiuojam 
namo“. „Rytoj? Ir mes su mama 
rytoj išvažiuojam.“

Pamatęs ant mano kelių kny-
gą „Marija Sklodovska Kiuri“ 
paklausė, ar domiuosi tokia lite-
ratūra – apie mokslininkus. At-
sakiau, kad nei taip, nei ne, bet 
džiaugiuosi ją perskaičiusi.

Paukščiai dabar atakavo jau 
ir jo kojas. Tai ir kalbėjomės apie 
juos. Pasakojo, kurie išskrenda, 
kurie lieka žiemoti. Paklausiau, 
gal žino, griežlė paukštis, ar var-

lė kokia. Žmogus skambiai nusi-
juokė. Patikino – tikrai paukštis. 
Ir gieda gražiai vakarais.

Pažiūrėjo į laikrodį. „Man jau 
laikas eiti“, – vėl prisėdo. Iš krep-
šio išsiėmė bloknotėlį, parašė te-
lefono numerį, savo vardą. Lape-
lį išplėšė ir, duodamas man, pa-
sakė: „Prašau, kai rudenio sute-
mos įsibraus į širdį, – paskambin-
kit. Aš turiu daug įrašų su paukš-
čių balsais, pasiklausysim kartu. 
Prisiminsim šį vakarą ir jūrą.“ 
Greitai apsiavė batus, užsimetė 
ant peties krepšį. Atsisveikino ir 
nuėjo taku per kopas. 

Atsisukau į kitą pusę pažiū-
rėti, ar jau grįžta mano artimieji 
nuo tilto. Nukrito lazdelė. Pakė-
liau ją. Atsisukau pažiūrėti į taką, 
kuriuo nuėjo Valentas. Atsisuko 
ir jis. Pamojo ranka. Aš pakėliau 
ranką pamoti. Ištiesiau pirštus. 
Vėjelis čiupo popierėlį ir nunešė 
tiesiai į jūrą. 

Širdyje kažkas suvirpėjo. Su-
pratau – jūra pasiglemžė griež-
lės giesmę. Akimirkos džiaugs-
mą ir laukimo ilgesį. Jūra toliau 
bangavo rami ir didinga, o griež-
lė tikriausiai giedojo ir šią vasarą, 
bet aš jos pro langą negirdėjau.

Stefanija FEDULAITĖ 

Ramunė Petrauskaitė.

Egidijaus Skipario nuotr.Rudens gėrybės.
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