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Gėlių festivalyje – netradicinės 
tolerancijos, atjautos ir 

negalios pažinimo pamokos

Lietuvos žmonių su nega-
lia sąjungos Vilniaus ne-
įgaliųjų dienos centras 
jau devintą kartą suren-
gė nuotaikingą šventę Se-
namiesčio gyventojams – 
Gėlių-Sodų gatvių festiva-
lį. Tai renginys, kuriuo sie-
kiama skatinti neįgaliųjų 
integraciją bei švietimo ir 
socialinių bendruomenių 
iniciatyvas. 

Tolerancijos link

10-metį mininti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnyba (NDNT) surengė konferenciją, kurioje aptartos 
veiklos kryptys, numatytos perspektyvos. Nuo 2005-ųjų, 
kai vietoj senosios Medicininės socialinės ekspertizės ko-
misijos (MSEK) buvo įkurta NDNT, neįgalumo nustatymas 
gerokai patobulėjo, tačiau iššūkių išlieka dar labai daug.

Aktualijos

(nukelta į 3 psl.)

Ralis „Aplink 
Lietuvą 2015“ – 
kelias, kuriame 
azartas nugali 

nesėkmes

Rugsėjo 18–20 dienomis 
šalies kelius sudrebino ra-
lio „Aplink Lietuvą 2015“ 
gausmas. Varžybose, ku-
rių dalyviai rungiasi dėl 
garbingiausio šių lenkty-
nių trofėjaus – Lietuvos 
Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės tau-
rės, netrūko nei greičio, 
nei intrigos. Tuo galėjo 
įsitikinti ir 11 prie starto 
linijos stojusių neįgaliųjų 
ekipažų, pasiryžusių nu-
galėti visas kliūtis ir įveik-
ti net 1 140 kilometrų il-
gio trasą.

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Automobilio
rankinis valdymas

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Nauji festivalio akcentai
Tradiciniu tapęs, jau devintą 

kartą surengtas Gėlių-Sodų gat-
vių festivalis kaskart atsinauji-
na, į savo programą įpina vis kitą 
akcentą. Šiemet jo organizatoriai 
pakvietė į atvirą pamoką moks-
leiviams (ir ne tik jiems) netradi-
cinėje erdvėje. Tai buvo toleran-
cijos ir negalios pažinimo pamo-
kos. Jomis siekta ne tik atkreipti 
dėmesį į rateliais judančių ar su 
lazdele pasiramsčiuojančių, ne-
girdinčių ar nereginčių žmonių 

rūpesčius, bet ir pasidžiaugti jų 
gebėjimais bei talentais, įvertinti 
šių žmonių galias. Festivalio or-
ganizatorė Nijolė Zenkevičiūtė 
džiaugėsi, kad pirmą kartą šia-
me renginyje apsilankė ir Sena-
miesčio seniūnas Jonas Šerėnas. 

Į šiemetinį festivalį įsitraukė 
ne tik tradiciniai šventės daly-
viai  – neįgaliųjų dienos centrai, 
vaikų lopšeliai-darželiai „Gėly-
nas“, „Krivūlė“, A. Vienuolio gim-
nazijos, Senamiesčio, Naujinin-
kų mokyklų moksleiviai. Pirmą 
kartą šioje šventėje dalyvavo ir 
A. Mickevičiaus gimnazijos pa-
siuntiniai – vaikų ir jaunimo šo-

kių ansamblis „Šimtas šypse-
nų“. Nuotaikingas jų pasirody-
mas praplėtė įvairovės suvoki-
mo ribas. 

Kartu su ansambliu į šventę 
atvyko ir buvusi jo narė, po nelai-
mingo atsitikimo rateliais judan-
ti Gabrielė Jurkevič. Jau 20 metų 
ansambliui vadovaujanti Danuta 
Grydz džiaugėsi, kad Gabrielė li-
ko jų kolektyve. Nors į šokio pro-
gramą mergaitės įtraukti neįma-
noma, nuošalyje ji nepaliekama 
– kolektyvas stengiasi ją pakvies-
ti į savo pasirodymus, o kur gali-
ma, skirti kokį nors vaidmenį.  

Nuo medicininio  
modelio  

prie socialinio 
NDNT direktoriaus pava-

duotoja Vytautė Polujanskie-
nė priminė, kad prieš 10 me-
tų tuometinė MSEK buvo reor-
ganizuota į dvi naujas struktū-
ras: NDNT ir Ginčų komisiją.  

(nukelta į 5 psl.)

Varžybos reikalauja 
profesionalumo

Šiemet Lietuvos automobilių 
klubo (LAK) organizuotame ren-
ginyje iš viso dalyvavo 65 spor-
tininkų ekipažai, 11 iš jų – neį-
galiųjų, tarp kurių ir vienintelis 
moteriškas. Norint dalyvauti to-
kio lygio varžybose būtina tin-
kamai pasiruošti. Tiek sveikie-
siems, tiek neįgaliems sportinin-
kams galioja aukšti profesiona-
lumo standartai. „Čia yra būtini 
dokumentai, Automobilių sporto 
federacijos išduota licencija. Di-
delį dėmesį skiriame saugumui 
ir kokybei, todėl kiekvienas da-
lyvis turi nepriekaištingai vai-
ruoti, turėti reikiamus įgūdžius, 
atidžiai susipažinti su lenktynių 

taisyklėmis. Net ir patys geriau-
si sportininkai ne visada pasiekia 
finišą“, – pastebi lenktynių sporto 
komisaras Gražvydas Smetonis.

Tris dienas trukusio ralio me-
tu sportininkai apkeliavo visą 
Lietuvą. Startavę Kaune, lenk-
tynininkai iki pat vėlaus vaka-
ro varžėsi Alytuje, Marijampolė-
je, Kazlų Rūdoje, Jurbarke, Tau-
ragėje, Gargžduose, Klaipėdoje. 
Antrąją varžybų dieną ekipažai 
keliavo į Plungę, Telšius, Mažei-
kius, Akmenę, Joniškį, Šiaulius, 
Anykščius, Ukmergę, Vilnių ir ki-
tus mūsų šalies miestus. 

Varžybų direktoriaus pava-
duotojos Dalios Tarailienės tei-
gimu, šiose lenktynėse siekta at-
kleisti visus komandų talentus, jė-
gos išbandytos specialiuose grei-
čio ruožuose, slalomo rungtyse. 
Sekmadienį sostinėje po paskuti-
niosios slalomo rungties paaiškė-
jo, kam atiteko nugalėtojų laurai. 

Žmonių su negalia įskaitoje 
geriausiai pasirodė Gintaro Šal-
kausko ir šturmanės Evelinos 
Drilingienės ekipažas. Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
jos taurę jiems įteikė viceminis-
tras Laisvūnas Bartkevičius. An-
trosios vietos ir Klaipėdos mies-
to mero taurės laimėtojais tapo 
lenktynininkai Algimantas Kojis ir 
Vytautas Bareckas. Treti liko Liu-
das Barkauskas ir Jurgita Tuitaitė.  

Parodoje „Socialiniai portretai“ – meninės a.a. Egidijaus Skipario nuotraukos.

Smagiai nuteikė vaikų lopšelio-darželio „Gėlynas“ auklėtinių pasirodymas.

Ralio „Aplink Lietuvą“ neįgaliųjų įskaitos prizininkai (iš kairės): Gintaras 
Šalkauskas, Algimantas Kojis ir Liudas Barkauskas.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Paprasta tiesa – šypsena visada nuskaidrina veidą. 
Deja, į mūsų šalį atvykę užsieniečiai dažnokai stebi-

si: kodėl, sako, jūs tokie rimti, vaikštote tarsi kažko su-
sirūpinę, pikti. 

Tiesą sakant, ne visus galima pavadinti susiraukė-
liais. Šypsulys labiau būdingas jaunimui, kuriam ne tiek 
rūpi gyvenimo negandos. Bet vyresniosios kartos atsto-
vams iš tikrųjų stinga šviesios veido išraiškos. Gal tai su-
siję su tautos praeitimi? 

Juk dešimtmečius gyvename ant karo tako, mus ali-
no svetimšalių okupacijos, plėšimai, tremtys, bombų ir 
sviedinių sprogimai. Visa tai vertė gūžtis iš baimės. At-
gavę nepriklausomybę, irgi patyrėme nemažai skriaudų 
bei neteisybės. Ar gali, pavyzdžiui, džiaugtis savo būviu 
neįgalus vilnietis, sužalotas per Sausio 13-osios įvykius, 
kai jam metų metais tenka sunkiai, net kaimynams pa-
dedant, ropštis į savo butą, belaukiant vis naujų pažadų, 
kada pagaliau įrengs keltuvą. Aplinka siurbiasi į mūsų 
šeimų nuotaikas, į pasitenkinimą gyvenimu. 

Tačiau nepasakysi, kad meilus, žavingas šypsulys 
traukiasi iš kasdienės būties. Antai gražiu „Šypsenos“ var-
du Vilniuje pavadintas vaikų lopšelis-darželis, sportinių 
šokių klubas, iš pasakų neišeina besišypsantis zuikelis. 
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje daug metų vyko 
Šypsenos diena. Sukosi poros, skambėjo dainos, muzika, 
vyko kiti renginiai. O svarbiausia – daug geros nuotaikos. 
Po visų linksmybių buvo renkama gražiausia gimnazis-
to (-ės) šypsena, buvo skelbiamos puikiausios mintys: 
„Gėlės žydi spalvingais žiedais, o žmonės šypsodamie-
si“, „Mokantys šypsotis atranda saulę savo viduje“ ir kt.

Vis daugiau žmonių supranta, kad šypsena gali da-
ryti stebuklus. Mes mieliau laiką leidžiame su linksmais 
žmonėmis ir natūraliai vengiame niurzglių. Juk būdami 
su linksmuoliu bematant tampame laimingesni ir džiu-
gesni, užmirštame problemas, iš galvos išgaruoja viso-
kios krizės ir gaivalinės nelaimės.

Šypsotis sveika. Dažniau turėtų nušvisti neįgalių 
žmonių veidas, nes sykiais juos ima valdyti nusiminimas 
dėl visaverčio gyvenimo netekties. Pasak mokslininkų, 
šypsena mažina streso hormonų koncentraciją, aktyvi-
na širdies ir kraujotakos darbą. 

Šypsena padeda sušildyti atmosferą. Jeigu susitin-
kate su nepažįstamaisiais, šypsena, nušvitusi veide, iš-
kart pasako, kad šie žmonės jums patinka. Kuo dau-
giau šypsotės, tuo labiau nepažįstamieji atsipalaiduo-
ja ir atsiveria.

Pasaulyje žinomas kultūros veikėjas Frenkas Irvingas 
Fletčeris teigė: „Šypsena nieko nekainuoja. Bet daug ką 
sukuria. Ji praturtina tuos, kurie ją gauna, nenuskurdin-
dama tų, kurie ją duoda. Ji blyksteli akimirką, o atmintyje 
kartais išlieka visą gyvenimą. Nė vienas nėra toks turtin-
gas, kad galėtų apsieiti be jos. Ji sukuria laimę namuose, 
geranorišką aplinką darbe. Ji – poilsis pavargusiam, vil-
ties šviesa nusivylusiam, saulės spindulys nuliūdusiam 
ir geriausias natūralus priešnuodis rūpesčiams. Jos ne-
galima nusipirkti, išprašyti, pasiskolinti ar pavogti, nors 
ji yra visiškai bevertė, jei neatiduodama nuoširdžiai.“

Kai kada, žiūrėk, piktas gudreiva šypseną perkūnija 
į apgaulingą žvilgsnį, pašaipią mimiką. Tai žingsnis link 
pajuokos, patyčių, kaip nūdien dažnai pasitaiko mūsų 
mokyklose. Ir kol kas niekas nežino, kaip įveikti šią kan-
džią moralinę (kartais ir fizinę) blogybę. 

1982 m. JAV Karnegio universiteto psichologijos pro-
fesorius Melonas Skotas Felmanas pasiūlė linksmuose 
pranešimuose naudoti šypsenėlę iš tokių simbolių :-). 
Svarbiausia, anot profesoriaus, ją naudoti tose žinutėse, 
kurios nėra pokštas. Pastariesiems žymėti siūlo kombi-
naciją :-(. M.S. Felmanas šypsenėles sugalvojo tam, kad 
skaitantieji pranešimus galėtų tiksliai suvokti nuotai-
ką ir emocijas.

Rašydami laiškus draugams ar draugėms ir jūs ne-
užmirškite internetinių šypsenėlių - :-) ir :-(. Perduosite 
dalelę geros nuotaikos.

Ar šypsena turi 
kainą?

Apie tai,
kas

jaudina
Kėdainiai: Etnografiniams metams skirta 

paroda Kėdainių rajono neįga-
liųjų draugijos tarybos na-
rė Daiva Sipavičienė „Bi-
čiulystei“ papasakojo apie 
draugijos narių darbų pa-
rodą. 

Graži rugsėjo 10-osios 
diena. Saulė žarsto spin-
dulius virš Kėdainių sena-
miesčio stogų.

Rajono neįgaliųjų drau-
gijos tautodailininkai ir 
dailės mėgėjai skuba į Kė-
dainių miesto praeitį me-
nančiuose Arnetų namuo-
se atidaromą parodą. Jo-
je eksponuojami Kėdainių 
rajono neįgaliųjų draugijos 
narių darbai, skirti etnogra-
finiams metams. Parodoje 
„Etnografinė Lietuva“ pri-
statomi 24 tautodailinin-
kių Nijolės Railaitės, Leoka-
dijos Mockienės, Mikalinos 
Vyšniauskienės, taip pat 
Danutės Makelienės, Ge-
nutės Jakienės, Aidos Kos-
tyliovos ir Ritos Sakalaus-
kienės tapybos darbai. Įdo-
mu tai, kad kiekviena daili-

ninkė atsiskleidė skirtingai. 
Neįgaliųjų draugi-

jos narė tautodailininkė 
L. Mockienė pradedan-
čiąsias moko grafikos, ta-
pybos ant drobės. Įdomi 
piešimo ant stiklo tech-
nika. Nupieštas ant stiklo 
paveikslas fotografuoja-
mas, tada perkeliamas ant 
drobės. Tokius paveikslus 
parodai pristatė D. Make-

lienė („Kaimo pakraštys“) 
ir G. Jakienė („Gėlės“). 

Renginį vedė Kėdai-
nių rajono tautodailininkų 
draugijos pirmininkė Albi-
na Mackevičienė. Tuo me-
tu Arnetų namuose taip pat 
buvo eksponuojamos Me-
čislovo Ežerskio lazdos. Kū-
rėjas sugeba lazdą pavers-
ti meno kūriniu ir neatimti 
tik rosios jos paskirties. 

Surengti neįgaliųjų 
dailės būrelio darbų pa-
rodą sumanė Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Ri-
mantas Dubosas. Jis pa-
sveikino dailininkes ir pa-
žadėjo surengti daugiau 
parodų – Arnetų namuose 
buvo eksponuojami labiau 
etnografiniai darbai, o 
draugijos nariai yra prikū-
rę įvairaus žanro kūrinių. 

Kėdainiuose, Arnetų namuose, surengtos parodos autorės. 

Biržai: Nepamirštame švenčių
 Biržų rajono neįgalių-
jų draugijos narė Birutė 
Trečiokienė „Bičiulystei“ 
papasakojo apie draugijo-
je švenčiamas šventes. 

Biržų rajono neįgaliųjų 
draugijos darbščiųjų ran-
kų būrelio moterys ne tik 
daro įvairius rankdarbius, 
bet moka ir pasilinksmin-
ti. Jau tapo tradicija svei-
kinti gimtadienius šven-
čiančius narius. Kiekvie-
na išvyka mums įdomi ir 
laukiama. 

Nesenai buvome Kir-
kiluose, prie apžvalgos 
bokšto ir ežerėlių – šven-

tėme Olgų varduves. O jų 
mūsų būrelyje net trys. 
Buvo smagu gėrėtis gra-
žiais vaizdais įlipus į bokš-
tą, vaišintis atsivežtomis 
vaišėmis.

Bet didžiausia staig-
mena ta, kad savo gimta-
dienį švęsti Laimutė Un-
dzėnienė mus pakvietė 
plaukiant keltu. Pakaito-
mis vairavome keltą kaip 
tikri kapitonai – turėjo-
me užsidėti jūrininko ke-
pures. Apiplaukėme ežerą 
skersai ir išilgai. Net gul-
bės kurį laiką plaukė šalia. 
Bet svarbiausia buvo gera 

nuotaika, smagūs svečiai. 
Išmintingi žmonės sako: 
„Nebijok senatvės, nes vis-
ką darysi ir kvailiosi taip 
pat, kaip jaunystėje, tik 
šiek tiek lėčiau.“ Net ne-
pastebėjome, kaip prabė-
go keturios valandos. Už 
nuostabią šventę dėkingi 
Laimutei ir kelto savinin-
kams V. ir J. Undzėnams, 
kurie savo mamai ir drau-
gijos nariams padovanojo 
nuostabią dovaną – šven-
tę su tikrais draugais. Ge-
ra nuotaika ir nuotrau-
kos ilgai primins patirtus 
įspūdžius. Laimutė Undzėnienė.

Išvykoje suradome naujų draugų 
Sakome, kad stiprūs tik 
tie, kurie sugeba šypsena 
pakelti žmogų ir jį paska-
tinti eiti kartu, nušluostyti 
ašaras ir paėmę už rankos 
vesti. Tokį nuostabų vedlį 
turi ir Alytaus „Artrito“ 
klubas – tai Zita Bekešie-
nė, organizuojanti gražias 
keliones, popietes ir susi-
tikimus. Šį kartą buvome 
išvykę į Dzūkiją. 

Šis kraštas žavėjo ru-
deniniu grožiu, o sutikti 
pašnekovai – savo pasa-
kojimais. 

Išvyka prasidėjo Vac-
lovo Jankausko sodyboje, 
esančioje sodų bendrijoje 
,,Nemunas“. Sodybos šei-
mininkas jau dešimtmetį 
renka akmenis iš visos Lie-
tuvos. Sodybą ypač puošia 
dirbiniai iš metalo: laum-
žirgis, voras, paminklas 
Lietuvos kariams, pašven-
tintas akmeninis rožinis, 
pasagų medis, senoviniai 

rakandai. Nustebino ir šei-
mininko vaišingumas. Jis 
mums išvirė sriubos, pa-
pasakojo apie sodybos įkū-
rimą. Padėkoję už vaišes 
vykome toliau. Stabtelėjo-
me ir prie indo su užrašu 
,,Nenešiok akmens užan-
ty – mesk čia“. Mes tokių 
akmenų nesivežėme.

Vykome į Raižių kaimą, 
nuo XVI a. žinomą kaip to-
torių valdą. Mus pasitiko 

Alytaus totorių bendruo-
menės pirmininkas Ipo-
litas Makulavičius. Jis pa-
pasakojo apie totorių lai-
dojimo papročius, apie 
santykius su katalikiškas 
tradicijas puoselėjančiais 
kaimynais, religijos gy-
nimą sovietmečiu. I. Ma-
kulavičius užtikrino, kad 
vietiniai gyventojai su to-
toriais visada sugyveno la-
bai draugiškai. Jis aprodė 

Raižių mečetę. Išvykstant 
įdėjo „totoriško“ pyrago.

Lydint lietui ir gerai 
nuotaikai skubėjome į Pi-
vašiūnus, į Amatų centrą. 
Čia jau skambėjo muzi-
ka, laukė padengti stalai 
ir linksmi bei dainingi šei-
mininkai. Mus vaišinusios 
Milda ir Stasė prie vaišių 
pridėjo ir dainų puokš-
tę. Birutė ir Pranas Zajan-
kauskai linksmino daino-
mis ir pasakojimais. Jie pa-
kvietė ir kartu padainuoti 
keletą skambių dzūkiškų 
dainų. Apžiūrėjome cen-
tre padarytus rankdarbius. 
Džiaugėmės gražia diena, 
draugais ir naujais pažįs-
tamais. 

Mes visi turime žmo-
giškojo ryšio poreikį. Jį 
galime patenkinti įvairiai, 
tačiau ypač gerai, kai gru-
pę žmonių jungia bendros 
idėjos, pomėgiai, norai.

Romutė UdRakienė

„Artrito“ narius priėmė Alytaus totorių bendruomenės pirmi-
ninkas Ipolitas Makulavičius. 
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Gėlių festivalyje – netradicinė tolerancijos, atjautos 
ir negalios pažinimo pamokos

Taip buvo ir šioje šventėje – 
„Šimto šypsenų“ programą paį-
vairino Gabrielės padeklamuo-
tas eilėraštis. D. Grydz pasako-
ja, kad šiemet 20-ąsias gyvavi-
mo metines minėsiantis šokių 
kolektyvas rengia spektaklį, į 
kurį būtinai įtrauks ir Gabrielę. 

G. Jurkevič prisimena, kad 
mokykloje ją vis vadindavo akto-
re, ji nebijojo scenos, vaidino te-
atre, grojo gitara, šoko. Galimy-
bė dalyvauti kolektyvo veikloje 
jai labai maloni. Gabrielės ma-
ma tikisi, kad apsilankymas Gė-
lių-Sodų gatvių festivalyje mer-
gaitei atvers naujas galimybes 
įsitraukti į kūrybines veiklas, 
kurių Vilniaus neįgaliųjų die-
nos centre tikrai netrūksta. Po 
nelaimingo atsitikimo Gabrielė 
daugiausiai laiko leidžia namuo-
se. Prieš 6-erius metus iš penkto 
aukšto balkono iškritusi mergai-
tė apie mėnesį praleido komoje, 
dar mėnesio prireikė, kol galu-
tinai iš jos išėjo. Gabrielė nieko 
neprisiminė, visko teko mokytis 
iš naujo. Mokslus gimnazijoje ji 
tęsia pagal specialią adaptuo-
tą programą, o pamokos vyksta 
jos namuose. Bet koks išėjimas 
iš savo aplinkos plečia mergai-
tės akiratį, suteikia daugiau ga-
limybių bendrauti. Ir į šią šven-
tę Gabrielė rūpestingai ruošėsi, 
pasipuošė tautiniais drabužiais, 
išmoko eilėraštį.

Atjautą ugdo nuo 
mažens

Vaikų lopšelis-darželis „Gė-
lynas“ – nuolatinis Vilniaus neį-
galiųjų dienos centro partneris, 
švenčių dalyvis. Pasak „Gėlyno“ 
direktorės Rasos Žukauskienės, 
darželį lanko šiame rajone gy-

venantys vaikai, todėl šalimais 
įsikūrę rateliais judantys ar ki-
tokias negalias turintys žmonės 
jų nestebina. Vaikai juos priima 
labai natūraliai, mokosi gyventi 
kartu. Ir rudeninei šventei noriai 
ruošiasi. Į programėlę stengia-
masi įtraukti kuo daugiau įvai-
resnio amžiaus vaikų. Ir šįsyk im-
provizuotojoje festivalio scenoje 
pasirodė trijų grupių auklėtiniai. 

Logopedė Sigita Voroneckie-
nė džiaugiasi, kad ir tėveliai ne-
prieštarauja tokiai draugystei, 
atjautos pamokoms. Laukiant 
festivalio grupėse daugiau kal-
bama apie negalią turinčius 
žmones, kuriems sunku vaikš-
čioti, matyti, girdėti. 

„Gėlyno“ auklėtoja Rita Saka-
lauskienė prisiminė, kokį jaudi-
nantį įspūdį vaikams paliko Lie-
tuvos žmonių su negalia sąjun-
gos vykdomas projektas „Pa-
žink negalią“. Vyresniems dar-
želio auklėtiniams buvo parody-
tas filmukas, kuriame pasakoja-

ma apie žaislus. Tarp daugybės 
gražių žaislų buvo pagaminti ir 
du brokuoti – vienas be rankos, 
kitas – be kojos. Kai visus žais-
lus išvežė į parduotuvę, tų dvie-
jų niekas nepaėmė. R. Sakalaus-
kienė pasakojo, kad vaikai labai 
išgyveno žiūrėdami, kaip šie vi-
josi kitus žaislus, kokių išbandy-
mų patyrė, kaip norėjo būti kar-
tu. Visi labai džiaugėsi, kai bro-
kuoti žaislai pasiekė tikslą – įsi-
kūrė parduotuvės lentynoje, ir 
būtent juos pasirinko su mama 
į parduotuvę atėjęs berniukas. 
Dar ilgai darželinukai aptarinė-
jo matytą situaciją, išgyventas 
emocijas, pasakojo tėvams. 

Tokios pamokos ilgam įsi-
rėžia į atmintį, jausmus, ugdo 
atjautą, geraširdiškumą. 

Ne vieną tokią pamoką yra 
išmokę ir nuolatiniai šio festi-
valio dalyviai A. Vienuolio pro-
gimnazijos mokinukai. Kartu su 
savo mokytoja, Dainos ir šokio 
studijos „Šakar makar“ vadove 

Deimante Navakiene į renginį 
atėję antrokėliai sušoko keletą 
nuotaikingų šokių. Pasak vado-
vės, jiems smagu džiuginti žmo-
nes, o ypač turinčius negalią, do-
vanoti jiems gerą nuotaiką. 

Unikali pamoka 
Įsimintina pamoka tapo ir 

Vilniaus neįgaliųjų dienos cen-
tro „Gyvojo skaitymo“ grupės 
pjesė „Žalias žalias obuoliukas“. 
Jau metus šis kūrinys žavi ma-
žus ir suaugusius, keliauja per 
mokyklas ir senelių globos na-
mus, jaudina savo prasmingu 
turiniu, susimąstyti verčiančio-
mis mintimis ir įtaigiu atliki-
mu. „Žalio žalio obuoliuko“ pa-
mokos tinka visiems. Tačiau „iš-
dėstytos“ negalią turinčių žmo-
nių lūpomis jos tampa dar sva-
resnės, įsimintinesnės. Širdies 
gerumas, pasiaukojimas, atlai-
dumas – tai kiekvieno mūsų gy-
venimui daugiau prasmės sutei-
kiančios savybės. 

Grupės vadovė Rūta Drąsuty-
tė-Čepienė šią žmogiškumo pa-
moką į šventę susirinkusiems 
moksleiviams pavertė dar vie-
na – judesių kalbos pamoka. 
Vaikams reikėjo garsiai įvardyti 
obels vaidmenį atlikusios Rimu-
tės Mireckaitės parodytus jude-
sius. Tikrąja tik negirdintiems 
žmonėms suprantama gestų kal-
ba jos tikriausiai pavadinti nega-
lėtume, tačiau moksleiviai pui-
kiausiai suvokė, kad tai, ką nori, 
galima pasakyti ne tik žodžiais, 
bet ir rankų judesiais.

Talentingiems žmonėms 
negalia netrukdo

Suvokimo, kad negalia nenu-
slopina žmonių gebėjimų, jų ta-
lentų, pamoka tapo ir įvairių ne-

įgaliųjų dienos centrų pasirody-
mai. Silvijos Bilskytės vadovauja-
ma sutrikusio intelekto žmones 
buriančio dienos centro „Švie-
sa“ teatro terapinė trupė suvai-
dino ištrauką iš savo spektaklio, 
pašoko, Pagalbos ir informacijos 
šeimai tarnybos narių grupė pa-
dainavo lietuvių liaudies dainų. 
Šventės dalyviai galėjo išvysti 
Lietuvos žmonių su negalia są-
jungos ir Stalo teatro sukurtos 
interOperos „Meilė be mirties 
smėlynuose“ fragmentus. Ypač 
įspūdingai skambėjo Danieliaus 
Jurevič atliekama Jorio arija. Ce-
rebrinis paralyžius atėmė iš Da-
nieliaus galimybę laisvai judėti, 
tačiau dainuoja jis taip, kad šiur-
puliukai nugara bėgioja. 

Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centro grupė visiems susirinku-
siesiems suteikė galimybę pasi-
mėgauti Vitebsko festivalyje, ku-
riame dalyvavo 5 šalių neįgalūs 
atlikėjai, vokalinių ansamblių no-
minacijoje pirmąją vietą laimėju-
sio trio – Svetlanos Rybakienės, 
Aldonos Garliauskienės ir gitara 
moterims pritariančio Stanislo-
vo Karaliaus atliekama muzika. 
Lietuvių, baltarusių ir ukrainie-
čių kalbomis nuskambėjo ir fes-
tivalio dalyvius sužavėjusi jų at-
likta daina „Skrido žąsys“. 

N. Zenkevičiūtė džiaugėsi, 
kad į centrą sugrįžęs S. Karalius 
padeda ne tik šioms dviem mo-
terims, bet ir daugeliui kitų ne-
įgaliųjų. Dabar apie S. Karalių 
buriasi nemažai gitara groti no-
rinčių išmokti žmonių. Gali bū-
ti, kad jų ansamblis neįgaliųjų 
bičiulius nustebins kitame, jau 
jubiliejiniame Gėlių-Sodų gatvių 
festivalyje. 

aldona Milieškienė
Nijolės Zenkevičiūtės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Šis ekipažas į ralio trasą išvažia-
vo pirmą kartą. Nors ir patyrę 
nesėkmių (lūžo kai kurios maši-
nos dalys), automobilių sporto 
entuziastai teigė patyrę įsimin-
tinų įspūdžių ir jau galvojantys 
apie kitų metų varžybas.

Netrūksta noro ir 
entuziazmo

Žiūrovų ovacijos ir džiaugs-
mingi šūksniai, blizgančios tau-
rės ir pergalės. Tai dalykai, apie 
kuriuos svajoja ne vienas spor-
tininkas. Tiesa, norint pasiekti 
trokštamų rezultatų, tenka ne-
mažai paplušėti. Ralis „Aplink 
Lietuvą“ nėra išimtis.

Kol rezultatai dar nepa-
skelbti, o slalomo trasa rie-
da paskutiniai automobiliai, 
greta esančioje aikštelėje šur-
muliuoja varžybas baigę spor-
tininkai. Jų veiduose šviečia 
šypsenos ir atsispindi nuo-
vargis. D. Tarailienė atkreipia 
dėmesį į neįgalių sportininkų 
mašinas. Dauguma jų neturi 
prabangios technikos, tačiau 

tai nesumažina noro išban-
dyti save.

„Sveikieji rungtynėms ruošia 
specialius sportinius automo-
bilius, kurių nenaudoja kitoms 
reik mėms. Neįgaliųjų situacija 
dažniausiai būna kitokia. Jie ri-
zikuoja – važiuoja vienintele tu-
rima transporto priemone. Tai 
reiškia, kad sugedus tokiam au-
tomobiliui žmogus neturės kuo 
jo pakeisti. Klaidos kaina lenk-
tynėse šiuo atveju tampa daug 
didesnė, tačiau tai nesustabdo 
entuziastų, – ranka mostelėju-
si į vieną iš pralekiančių auto-
mobilių kalba moteris. – Lietu-
va – viena iš nedaugelio valsty-
bių, kur egzistuoja būtent tokio 
pobūdžio ralis. Europoje vargu 
ar rastume automobilių varžy-
bas, kuriose susirungti gali ir 
sveikieji, ir neįgalieji“, – pastebi 
D. Tarailienė.

Šiemet iš 11 startavusių ne-
įgaliųjų ekipažų finišą pasiekė 
9. Sugedus mašinai iš kovos te-
ko pasitraukti ir daugkartiniam 
ralio „Aplink Lietuvą“ dalyviui 
Linui Čepkauskui. 

Akį patraukia į mašiną atsi-
rėmęs vyras, vilkintis raudoną 
aprangą. Tai – vilnietis Mažvy-
das Butkevičius. Ralyje „Aplink 
Lietuvą“ jis dalyvauja jau antrus 
metus. Šį kartą įveikti kliūtis 
lenktynininkas bandė kartu su 
kolega Olegu Stočkumi. „Pra-
eitų metų ralis man buvo kiek 
sudėtingesnis – neturėjau tiek 
patirties, o ir orai nelepino. Šla-
pias asfaltas tikrai nepalengvi-
na važiavimo. Šiemet viskas 
paprasčiau, labiau pažįstama. 
Draugas pakvietė ir džiaugiuo-
si, kad neatsisakiau. Bent kar-
tą gyvenime visiems patarčiau 
tai išbandyti“, – šiemetinio ra-
lio įspūdžiais dalijosi M. But-
kevičius.

Kad rezultatai džiugintų 
širdį 

Šnekučiuojantis mus atidžiai 
stebi vyresnio amžiaus moteris 
kartu su nedidele mergaite. Su-
sipažinus paaiškėja, kad tai vie-
na iš renginio žiūrovių. Vilnietė 
Janina stebėti ralio atvyko kar-
tu su anūke:

„Jei tik kuris nors etapas 
vyksta Vilniuje, visada stengia-
mės ateiti pažiūrėti. Mes – au-
tomobilių sporto mėgėjos. Ar 
pastebėjote, kad šiame ralyje ir 
neįgalieji važiuoja? Juk tai nuos-
tabu. Noriu, kad vaikas nuo ma-
žens matytų tokius gražius da-
lykus, sportininkus profesiona-
lus, kurie kažko siekia“, – šypso-
si moteris.

O kaip šie sportininkai pa-
siekia gerų rezultatų? Neįgalių-
jų įskaitos čempionas Gintaras 
Šalkauskas sako, kad varžyboms 
ruošiasi labai atsakingai. Daug 
treniruojasi sporto salėje. Ren-
giasi ir psichologiškai. Pasak jo, 
klaidos gimsta iš neapdairumo, o 
prizų pasiekia tie, kurie moka su-
sikaupti ir neprarasti budrumo. 

„Kai sužinojau, kad vyksta to-
kie raliai, pirmas mano rūpestis 
buvo gauti tokioms varžyboms 
tinkamą mašiną. Tai padaryti ne 
visiems lengva. Mano automo-
bilis valdomas rankomis. Var-
žybų metu kojas, kad netrukdy-
tų, pririšu prie sėdynės. Žinoma, 
reikia turėti noro, įdėti pastan-

Ralis „Aplink Lietuvą 2015“ – kelias, kuriame 
azartas nugali nesėkmes

(atkelta iš 1 psl.)

gų – treniruotis, nedvejojant ei-
ti pasirinktu keliu, mėgti spor-
tą. Tuomet ir rezultatai džiugins 
širdį“, – įsitikinęs G. Šalkauskas.

kristina USCilaiTė  

Ramunė Šidlauskaitė ir Justina Da-
rulytė – vienintelis moterų ekipažas 
ralyje „Aplink Lietuvą“.

Gabrielė Jurkevič šiame festivalyje lankėsi pirmą kartą.
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Daktaras
Aiskauda

Konsultuojame, 
komentuojame

Toks sprendimas priimtas 
įvertinus ekspertų pateiktas iš-
vadas apie bendrovės „Pirmas 
žingsnis“ gaminamą specialią 
ortopedinę avalynę ir pritariant 
sveikatos apsaugos ministrei Ri-
mantei Šalaševičiūtei.  

Tai reiškia, kad nuo šiol pa-
cientai, kurie nori būtent tokius 
ortopedinius batus gauti nemo-
kamai, t. y. kompensuojamus 
Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo (PSDF) lėšomis, turė-
tų būti budrūs ir nebesikreipti į 
šią įmonę. 

Jei vis tik jie kreiptųsi į šią 
įmonę prašydami pagaminti indi-
vidualiai jiems pritaikytą minėto 
tipo avalynę, jie negalėtų tikėtis 

valstybės kompensacijos už šiuos 
gaminius. Už juos reikėtų susimo-
kėti patiems, nes įmonės „Pirmas 
žingsnis“ gaminama minėta orto-
pedinė avalynė nebekompensuo-
jama PSDF lėšomis. Siekiant už-
kirsti kelią gauti PSDF lėšas už 
netinkamus gaminius, šiai įmo-
nei sustabdytas ir bet kokios in-
formacijos pateikimas į specialią 
sistemą apie pacientams paga-
mintą ir išduotą ortopedinę ava-
lynę, kuri žymima kodu AD5-1. 
Paprastai tokia informacija yra 
pateikiama, kai prašoma apmo-
kėti patirtas išlaidas gaminant 
ortopedijos priemones.

Sprendimas apriboti įmonės 
veiklą ir sustabdyti mokėjimus 

priimtas įvertinus vykdytų patik-
rinimų su Kauno technologijos 
universiteto ekspertais rezulta-
tus. Jų išvadose teigiama, kad vi-
sa patikrinta suaugusiems gami-
nama ortopedinė avalynė paga-
minta serijiniu būdu: lietinis pado 
tvirtinimas netaikomas individua-
lios avalynės gamyboje, įdėklai ne-
pritaikyti individualiai pėdai, visa 
avalynė ant vidpadžio turi jos dydį 
nurodantį ženklinimą, nebūdingą 
individualiai ortopedinei avalynei. 

Visa tai, kaip konstatavo eks-
pertai, neatitinka individualiai 
šio tipo ortopedinei avalynei 
keliamų reikalavimų. Tai reiš-
kia, kad įmonė, teikdama pas-
laugas, pažeidė su VLK sudary-

tą sutartį dėl paslaugų teikimo 
pacientams. 

Įmonė „Pirmas žingsnis“ pri-
valės už nustatytus pažeidimus 
atlyginti žalą PSDF biudžetui. 
Skaičiuojama, kad žala siekia 
1262 eurus, kurie turės būti grą-
žinti į PSDF.

VLK primena, kad prieš tai 
buvo apribota dar dviejų orto-
pedijos įmonių veikla – tai ben-
drovė  „Ortopedijos paslaugų kli-
nika“, kurios padaryta žala PSDF 
biudžetui siekė 14 000 eurų (jai 
skirta 8 000 eurų bauda), ir ben-
drovė „Nacionalinis ortopedijos 
centras“, kurios padaryta žala 
PSDF biudžetui siekia 3300 eurų. 

Vlk inf.

Iš dalies apribota ortopedijos įmonės veikla

Hipotenzija medicinoje va-
dinamas arterinio kraujos-

pūdžio sumažėjimas, kai sisto-
linis kraujospūdis būna mažes-
nis kaip 100, o diastolinis – ma-
žesnis kaip 60 mm Hg (žymima 
100/60 mm Hg). Pirmasis, di-
desnysis skaičius, rodo širdies 
susitraukimo sukurtą spaudi-
mą; antrasis, mažesnysis skai-
čius, rodo spaudimą kraujagys-
lėse tarp širdies susitraukimų. 

Paaiškinimas: 
Normalus arterinis kraujos-

pūdis turėtų būti ne didesnis 
kaip 120/80 mm Hg, idealus – 
90–119/60 – 79 mm Hg; padi-
dėjusiu kraujospūdžiu laikoma, 
kai rodmenys yra 120–139/80–
89 mm Hg, aukštu – 140/90 mm 
Hg arba didesnis.

Hipotenzijos rūšys ir 
formos

Pasitaiko, kai įgimta hipo-
tenzija, nors ir trunka visą gy-
venimą, netrikdo jokių organų 
veiklos, todėl žmogus jaučiasi 
sveikas (fiziologinė arterinė hi-
potenzija). 

Laikina hipotenzija pasitaiko 
karščiuojant, ištikus šokui, prasi-
dėjus širdies ritmo sutrikimams, 
intensyviai sportuojant, pasikei-
tus klimato sąlygoms, būnant 
kalnuose, grįžus į įprastas sąly-
gas, taip pat vartojant kai kuriuos 
vaistus (šalutinis poveikis), stai-
ga daug nukraujavus.

Nutukusius (kurie staiga su-
liesėjo), sergančius nervų siste-
mos ligomis, sveikstančius po 
kurių nors sunkių ligų ar traumų 
žmones ir ypač moteris (nėštu-
mo metu) vargina vadinama or-
tostatinė hipotenzija (t.y. susi-
jusi su stovėjimu), kai atsistojus 
arterinis kraujospūdis sumažė-
ja daugiau kaip 20 mm Hg. Dėl 
to darosi silpna, tamsu akyse 
ar „skraido baltos žvaigždutės“, 
svaigsta galva, galima apalpti. 
Tokiems ligoniams negalima il-
gai stovėti, būti tvankioje patal-
poje, atsidurti žmonių spūstyje. 

Skiriamos 2 hipotenzijos for-
mos: pirminė ir antrinė. Pirmi-
nė – susijusi su funkciniu šir-
dies ir kraujagyslių sistemos su-
trikimu. Antrinė – atsiradusi dėl 
pagrindinės ligos (infekcinės ir 
lėtinės ligos – gomurio tonzi-

lių uždegimas, skrandžio, žar-
nyno, kvėpavimo organų ligos, 
skydliaukės nepakankamumas, 
mažakraujystė, kepenų ląstelių 
uždegimas, augliai) bei varto-
jant kai kuriuos vaistus. Beje, iš-
gydžius pagrindinę ligą, antrinė 
hipotenzija išnyksta.

Pastabos:
1. Pasitaiko, kai hipotenziją 

sukelia organizme atsiradęs B 
grupės, C ir E vitaminų stygius 
ir dar tuomet, kai būna per daug 
kalio ir per mažai natrio.

2. Atsirasti hipotenziją taip 
pat gali paskatinti ir kai kurie 
hormonai, susiję su kraujospū-
džio reguliavimu. 

Priežastys 
Hipotenzijos priežastys: pa-

veldėjimas; tuberkuliozė; maža-
kraujystė; opaligės; lėtinis hepa-
titas (kepenų uždegimas); alko-
holizmas; antinksčių nepakanka-
mumas; kai kurios centrinės ner-
vų sistemos ligos; galvos ir gal-
vos smegenų traumos; stresai; 
ilgalaikė protinė ir fizinė įtam-
pa; ilgai trunkanti alergija; no-
siaryklės infekcijos (kai sergama 
dažnai); lėtinis apsinuodijimas.

Požymiai: troškulys; greitai 
atsirandantis nuovargis; bendras 
silpnumas (ypač rytais); pojūtis, 
kad trūksta oro; nuolatinis žio-
vulys; sutrikęs gebėjimas susi-
kaupti; prasta atmintis; nemiga 
(kartais); mieguistumas dieną; 
odos blyškumas; šalta oda; ran-
kų ir kojų šalimas, tirpimas (kar-
tais būna žemesnė kūno tempe-
ratūra); padidėjęs delnų ir pė-
dų prakaitavimas; kojų pabrin-
kimas; laikini įvairių sąnarių ir 
raumenų skausmai; ūžesys au-
syse; mėnesinių ciklo sutriki-
mai; apetito sumažėjimas; pyki-
nimas, vėmimas; sunkumo pojū-
tis skrandyje; tuštinimosi sutri-
kimai (dažniausiai – vidurių už-
kietėjimas); regėjimo pablogėji-
mas, aptemimas ar mirgėjimas 
akyse; polinkis alpti, sąmonės 

praradimas; galvos svaigimas 
(keliantis iš lovos ar lenkiantis); 
skausmas (gali būti įvairaus stip-
rumo, bet kurioje galvos vieto-
je ir įvairios truk mės; neretai jis 
susijęs su oro permainomis; be-
je, geresnė savijauta būna šalto-
mis dienomis); padažnėjęs šir-
dies plakimas, ritmo sutrikimai, 
skausmas širdies plote; emocinis 
nepastovumas (dažnai sergama 
depresija); nervinis dirglumas 
(erzina garsi muzika, kalba, ryš-
ki šviesa), verksmingumas; ne-
rimas; baimė; sumažėjusi kūno 
temperatūra (rytais) ir kt. 

Pastaba: tokie ligos simpto-
mai, kaip pykinimas, vėmimas, 
padidėjęs prakaitavimas, stiprus 
galvos skausmas, svaigimas, ūže-
sys ausyse, regėjimo pablogėji-
mas, skausmas širdies plote ir 
apalpimas dažniausiai būna tik 
vadinamosios hipotenzinės kri-
zės metu. 

Kada hipotenzija 
pavojinga gyvybei

Hipotenzija tampa pavojinga 
gyvybei kai: ištinka miokardo in-
farktas; stipriai nukraujuojama; 
dėl sunkios infekcinės ligos at-
siranda ūminis širdies bei krau-
jagyslių nepakankamumas; var-
tojant kai kuriuos vaistus (ypač 
mažinančius kraujospūdį). Esant 
kuriam nors iš čia nurodytų (ar 
panašių) atvejų būtina nedel-
siant kviesti greitąją medicinos 
pagalbą. 

Užsienio gydytojai apie 
hipotenziją

JAV ir Europos gydytojai šia 
liga sergantiems žmonėms pata-
ria nebijoti valgomosios druskos, 
daugiau valgyti gyvūninių balty-
mų turinčio maisto, pakankamai 
vartoti vitaminų (ypač C), o per 
pusryčius ir pietus išgerti švie-
žiai užplikytos stiprios arbatžo-
lių arbatos su citrina (ypač re-
komenduojama žalioji arbata). 
Beje, svarbi nuoroda kavos mė-

gėjams: jei per dieną išgeriami 
daugiau nei 3 puodeliai kavos, 
vietoje žvalumo galima sulaukti 
žiovulio ir mieguistumo. 

Taip pat svarbu per dieną 
maitintis ne 3, bet 4–5 kartus, 
valgyti po nedaug, miegui skirti 
ne mažiau kaip 8 val. (dar geriau 
– 10–11 val.) ir neužmiršti toni-
zuojančių priemonių. 

Tonizuojančios priemonės: 
rytinė gimnastika (mankština-
masi išvėdintame kambaryje 
rytais 5–7 minutes), vandens 
procedūros (pvz., kontrastinis 
dušas; po to kūnas ištrinamas 
minkštu rankšluosčiu), aktyvus 
poilsis – važiavimas dviračiu, 
greitas vaikščiojimas, slidinėji-
mas, plaukiojimas, sportiniai žai-
dimai (ypač tie, kuriems nereikia 
didelių fizinių pastangų, įtempto 
dėmesingumo, sudėtingos jude-
sių koordinacijos). Deja, daugu-
ma tonizuojančių priemonių ne-
tinka nevaikštantiems žmonėms. 

Ką tokiu atveju daryti? Jeigu 
tik sveikos rankos, būtinai duoki-
me joms darbo. Tai gali būti įvai-
rūs pratimai (nesudėtingi ir neil-
gai trunkantys), pvz., su svarme-
nimis, specialių guminių juostų 
ar spyruoklių tempimas ir pan. 
Dar daugiau galimybių fizinėms 
treniruotėms teikia įvairūs me-
chaniniai treniruokliai.

Liaudies medicinos 
patarimai

Hipotenzija sergantiems 
žmonėms įvairių šalių liaudies 
medicina nuo seno pataria varto-
ti ženšenio, šlamagraižės leuzė-
jos, echinopanakso, eleuteroko-
ko, kininės šizandros, mandžiū-
rinės aralijos ir kt. augalų prepa-
ratus. Lietuvoje šie tonizuojantys 
vaistai, ypač ženšenis, taip pat 
populiarūs. 

Kaip pavyzdį pateikiame spi-
ritinės ženšenio šaknų ištraukos 
(70o spirito ir šaknų santykis 
1:10) vartojimo instrukciją. Pir-
mą dieną ištrauka vartojama (jei-
gu gydytojas nenurodo kitaip) po 
5 lašus rytą ir dieną 20 min. prieš 
valgį, paskui dozė kasdien didi-
nama vienu lašu, kol pasiekia 20 
lašų. Paskui 14 dienų geriama po 
20 lašų 2 kartus per dieną. Nuo 
15 dienos dozė kasdien pradeda-
ma mažinti vienu lašu, kol vėl pa-
siekia 5 lašus. Pradžioje ženšenio 
lašai atskiedžiami šaukštu van-

dens, vėliau prireikia 1/4 stikli-
nės vandens. Gydymo kursas gali 
būti nuo 2–3 savaičių iki 1,5 mė-
nesio. Padarius 30 d. pertrauką, 
gydymo kursą galima pakartoti.

Pastabos:
1. Dažnai liaudies medicinos 

leidiniuose nurodoma, jog žen-
šenis vartojamas 3 kartus per 
dieną (ryte, dieną ir vakare). Vis 
dėlto vakare jo geriau nevartoti, 
nes gali sutrikti miegas.

2. Šiuos preparatus tikslinga 
vartoti rudenį ir žiemą, nes vasa-
rą (ypač per karščius) jų efekty-
vumas minimalus. Vasarą prepa-
rato dozės turi būti mažesnės už 
čia nurodytąsias.

3. Sergant diabetu, ūminėmis 
infekcinėmis ligomis ženšenio 
preparatai vartojami tik pasita-
rus su gydytoju.

Maistas 
Svarbu, kad organizmas ne-

stokotų baltymų, chromo, kal-
cio, magnio, geležies, folio rūgš-
ties, B grupės vitaminų, ypač B2 
ir B3 bei vitamino C ir vandens.

Dažniausiai hipotenzijos var-
ginami žmonės be įprastų toni-
zuojančių gėrimų, turinčių kofe-
ino, pusryčiams valgo sumušti-
nius su sviestu ir sūriu. Ypač tin-
ka kietieji sūriai, nes juose esama 
bioaktyvių medžiagų, veikiančių 
panašiai kaip serotoninas. Be-
je, serotoninas (taip pat jo turi 
pomidorai, bananai, dilgėlių la-
pai, graikiniai riešutai) yra svar-
bus nervinių impulsų sklidimui, 
kraujo krešėjimui, reguliuoja 
kraujagyslių traukimąsi ir plėti-
mąsi, mažina kapiliarų pralaidu-
mą, skatina žarnų judesius. Taip 
pat reiktų vartoti įvairius vai-
sius, uogas, daržoves, nes juose 
yra kitų svarbių mūsų organiz-
mui medžiagų.

Pietums per karščius reik-
tų valgyti nesunkiai virškinamą 
maistą – makaronų ir daržovių 
patiekalus. Vėsesnėmis dieno-
mis per pietus nereiktų vengti 
mėsos arba žuvies, bulvių, pupe-
lių, jūros kopūstų. Pravartu var-
toti netgi aštresnius ir sūresnius 
valgius (druska sulaiko kraujyje 
vandenį ir neleidžia mažėti krau-
jo spaudimui; beje, kraujo apyta-
ką tonizuoja, pavyzdžiui, rauginti 
agurkai), nevengtini prieskoniai; 
vakare būtini pieno produktai.

Romualdas OGinSkaS

Valstybinė ligonių kasa 
prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos (VLK) 
informuoja, kad iš da-
lies apribota dar vie-
nos ortopedijos įmonės 
veikla – tai bendrovė 
„Pirmas žingsnis“. Nuo 
šiol ši įmonė nebegali 
gaminti ir pacientams 
siūlyti specialios orto-
pedinės avalynės, žy-
mimos kodu AD5-1. Šie 
gaminiai sudarė nema-
žą šios įmonės gamina-
mos avalynės dalį. 

Ar pavojingas žemas kraujospūdis?
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Pereita nuo kompensacinio, me-
dicininio modelio prie socialinio; 
nuo invalidumo – prie darbingu-
mo lygio nustatymo. Darbingumo 
lygis pradėtas vertinti procenti-
niais punktais. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos Lygių 
galimybių skyriaus vedėja Eglė 
Čaplikienė priminė, kad būtiny-
bė pertvarkyti neįgalumo nusta-
tymą iškilo priėmus naują Neįga-
liųjų socialinės integracijos įsta-
tymą. Pasikeitė požiūris į negalią 
turintįjį – atkreiptas dėmesys į jo 
potencialą, savarankiškumo ska-
tinimą, galimybes dirbti ir užsi-
dirbti, linksmintis, būti aktyviu 
visuomenės piliečiu. 

Pasak V. Polujanskienės, nu-
statant darbingumo lygį pradėta 
vertinti ne tik diagnozė, bet ir tai, 
ką žmogus gali daryti, kaip jis gali 
apsitarnauti, dalyvauti visuome-
niniame gyvenime. Nuo 2012 m. 
panašus modelis pradėtas taikyti 
ir vaikų neįgalumo lygiui vertin-
ti. Neįgalumo lygis nustatomas 
ne tik pagal ligą, tačiau komplek-
siškai, įvertinus ir vaiko psicho-
loginę būklę, gebėjimą dalyvauti 
kasdieniame ir socialiniame gy-
venime, specialiuosius ugdymo-
si poreikius. Daug dirbta, kol pa-
rengta specialiųjų poreikių ver-
tinimo tvarka pensinio amžiaus 
asmenims. 

V. Polujanskienė atkreipė dė-
mesį, kad NDNT vis modernė-
ja. Pamažu plečiamos duomenų 
mainų su gydymo įstaigomis, e-
sveikatos sistemos. Taip pat tar-
nyboje nemažai paslaugų teikia-
ma elektroniniu būdu. Sukurta 
moderni dokumentų valdymo ir 
statistinių duomenų bazė. 

Kad įstaiga dirbtų 
tvarkingai ir sąžiningai

NDNT direktorius Manfredas 
Žymantas atkreipė dėmesį, kad 
NDNT aptarnauja didžiulį srau-
tą žmonių – kas ketvirtį tarny-
bos duris praveria 60 tūkst. pa-
cientų. Joje dirba daugiau kaip 
330 žmonių. 

M. Žymantas pabrėžė, kad 
tarnyba priima sprendimus, ku-
rie žmonėms yra labai reikš-
mingi, todėl svarbu, kad tai bū-
tų daroma tvarkingai ir sąžinin-
gai. Pasak NDNT direktoriaus, 
tarnybos darbo kokybę atspin-
di gauti skundai. Jis pasidžiaugė, 
kad skundų vis mažėja, mažiau 
jų būna pripažinti pagrįstais, re-
čiau kreipiamasi ir į Ginčų komi-

siją. Vis dėlto norint užtikrinti są-
žiningą tarnybos darbą dar esa-
ma ką veikti. Didižiausia proble-
ma – neteisingai ar netiksliai už-
pildomi siuntimai.

M. Žymantas sako, kad svei-
katos apsaugos ir socialinės ap-
saugos ir darbo ministrų pa-
tvirtinimo laukia raštas, kuria-
me numatyta, kad NDNT, turė-
dama rimtų pretenzijų vienam 
ar kitam gydytojui, gali kreiptis 
į Valstybinę akreditavimo svei-
katos priežiūros veiklai tarnybą 
dėl jų licencijos stabdymo. NDNT 
direktorius atkreipė dėmesį, kad 
jau yra buvę, kai gydytojai kon-
sultantai yra atleidžiami iš dar-
bo įstaigų už „keistas“ konsulta-
cijas vien po pokalbio su įstaigos 
administracija, nereikia nė akre-
ditavimo tarnybos. M. Žymantas 
įsitikinęs, kad sužinojus apie to-
kius faktus neteisingų išvadų ir 
konsultacijų siunčiant į NDNT 
turėtų sumažėti. 

NDNT direktorius atkreipė 
dėmesį, kad tobulinami darbin-
gumo lygio nustatymą reglamen-
tuojantys teisės aktai. Neseniai 
Darbingumo lygio vertinimo kri-
terijai papildyti atskiru skyriu-
mi, kuris skirtas onkologinėmis 
ligomis sergančių asmenų verti-
nimui. Vis dar pasitaiko, kad on-
kologinėmis ligomis sergantieji 
skundžiasi, jog darbingumo lygio 
nustatymas neatitinka žmogaus 
būklės. Pasak M. Žymanto, nau-
jieji kriterijai – kur kas naudin-
gesni žmogui. Taip pat suvieno-
dinti kriterijai dėl specialiosios 
nuolatinės priežiūros nustatymo 
dializuojamiems ligoniams. Pato-
bulinti vaikų su psichikos negalia 
neįgalumo nustatymo kriterijai. 
Darbo grupė tobulina asmenų, 
sergančiųjų jungiamojo audinio 
ir judamojo aparato ligomis, dar-
bingumo kriterijus ir pan.

Tobulėti padeda 
tarptautinis 

bendradarbiavimas
Lietuvos NDNT bendradar-

biauja su kitų šalių panašiom tar-
nybom. „Vieni iš kitų mokomės, 
keičiamės informacija ir taip to-
bulėjame“, – sako V. Polujanskie-
nė. Ypač glaudus bendradarbiavi-
mas yra užsimezgęs su kaimyni-
nėm Latvija ir Baltarusija. Konfe-
rencijoje dalyvavę Latvijos vals-
tybinės gydytojų sveikatos ir dar-
bingumo lygio ekspertizės komi-
sijos vadovas Andris Zivertas ir 
Baltarusijos sveikatos apsaugos 

ministerijos valstybės įstaigos 
Respublikinio mokslinio-prak-
tinio medicininės ekspertizės ir 
reabilitacijos centro direktorius 
dr. prof. Vasilijus Smyčekas pri-
statė neįgalumo nustatymo tvar-
ką kaimyninėse šalyse. Tenden-
cija visur ta pati – siekiama per-
eiti nuo medicininio vertinimo 
modelio prie žmogaus funkcijų 
ir jo galimybių dalyvauti sociali-
niame gyvenime vertinimo. Vie-
ni daugiau pažengę, kiti mažiau. 

Latvijoje daug dėmesio ski-
riama ekspertų, kurie dalyvau-
ja nustatant invalidumo lygį, pa-
rengimui. Po 6 mėnesių nuo trau-
mos ar ligos pradžios medicini-
nės ekspertizės komisija vertina 
asmens būklę. Gali būti nustaty-
ta, kad žmogui reikia gydytis to-
liau arba jam nustatomas „prog-
nozuojamas invalidumas“ (šiuo 
atveju skiriamas paslaugų kom-
pleksas, siekiant jo išvengti ir 
tada vertinama iš naujo), trečiu 
atveju nustatomas neįgalumas 
ir paskiriama pensija. Latviai gali 
pasigirti, kad jų neįgaliųjų pažy-
mėjimai modernesni – plastiki-
niai, primenantys banko korte-
les, su ES simbolika. Jie yra pri-
pažįstami daugelyje šalių, neį-
galieji gali pasinaudoti įvairiomis 
lengvatomis. 

Minint NDNT 10-metį – apie 
nuveiktus darbus ir iššūkius

Rugsėjo 19-ąją Anapilin iš-
ėjo „Bičiulystės“ fotokorespon-
dentas Egidijus Skiparis. Tai 
itin skaudi ir netikėta netektis. 
Egidijui buvo tik 42-eji.

Vilniaus aukštesniojoje 
technologijos mokykloje įgytai 
fotografo profesijai Egidijus bu-
vo ištikimas visą gyvenimą. Jau 
turėdamas darbo spaudoje pa-
tirties, 1996-aisiais atėjo į „Bi-
čiulystės“ redakciją ir čia atsi-
skleidė kaip kūrybingas žmo-
gus, draugiškas ir paslaugus 
bendradarbis. 

„Bičiulystės“ puslapiuose 
paskelbta keli tūkstančiai Egi-
dijaus nuotraukų, kuriose įam-
žintas Lietuvos neįgaliųjų gy-
venimas. Jis užfiksavo daugy-
bę neįgaliųjų renginių įvairio-
se šalies vietose, sukūrė daug 
įsimintinų portretų. Tokio neį-
galiųjų fotometraščio daugiau 
niekas neturi. Gaila, kad tas me-
traščio kūrimas nutrūko. 

Jo nuotraukoms buvo per 
ankšta vien laikraščio pusla-
piuose, didesnės kūrybinės er-
dvės Egidijus rasdavo fotopa-
rodose. Nuo 2012 m. per Lie-
tuvą keliauja unikali, visuome-
nės pripažinimą pelniusi Egidi-
jaus dokumentinių fotografijų 

pa roda „Socialiniai portretai“, 
kurioje parodytas įvairiapusis 
neįgaliųjų gyvenimas, jų daly-
vavimas kultūriniame ir socia-
liniame gyvenime.

Egidijus kūrybiškai bendra-
darbiavo su šalies neįgaliųjų 
organizacijomis, rasdavo lai-
ko neįgaliuosius pamokyti fo-
tografijos paslapčių.

E. Skipario nuotraukos daž-
nai primins apie jį. Toks foto-
grafo likimas: jo kūriniai gyve-
na ilgiau nei jų autorius. 

Vienas senovės filosofas sa-
kė, kad geri žmonės yra silpnes-
ni už blogus. Tai labai tinka Egi-
dijui. Jis buvo jautrus ir uždaras 
Žmogus. Jį kankinusius rūpes-
čius laikė giliai savyje.

Simboliška ir prasminga, 
kad į amžinąją kelionę Jį paly-
dėti atvažiavo ir neįgalieji veži-
mėliuose. Jiems Egidijus pasky-
rė didelę savo kūrybinio gyveni-
mo dalį ir tuo nusipelnė nega-
lios žmonių dėkingumo.

Velionis palaidotas Karve-
liškių kapinėse Vilniuje. 

Ilsėkis ramybėje!
Dėl skaudžios netekties už-

jaučiame Egidijaus Skipario ar-
timuosius.

„Bičiulystės“ redakcija

Pro memoria

Egidijui Skipariui
(1973-04-17 – 2015-09-19)

NDNT darbuotojoms Dangirai Riškovai, Ramutei Lukošiūtei ir Nijolei Teresei 
Dlugauskaitei „Gerumo žvaigždę“ įteikė Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė.

NDNT direktorius Manfredas Žy-
mantas pristatė tarnybos darbą.

Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų 
forumas“ (LNF) atstovai susitiko 
su šalies Lygių galimybių kontro-
liere Agneta Lobačevskyte. Susi-
tikimo metu LNF nariai prista-
tė, kokios skaudžiausios ir metų 
metais nesprendžiamos sistemi-
nės problemos skatina neįgalių-
jų bendruomenės izoliaciją. Bu-
vo aptartos Jungtinių Tautų Neį-
galiųjų teisių konvencijos (Kon-
vencijos) nuostatos ir jų įgyven-
dinimo Lietuvoje situacija. Akcen-
tuotas Konvencijos 33 straipsnis, 
apibrėžiantis valstybės prievolę 
įkurti nepriklausomą Konvencijos 
įgyvendinimo ir stebėsenos me-
chanizmą. Neįgaliųjų organizacijų 
atstovai taip pat kalbėjo apie ben-
dradarbiavimą su Neįgaliųjų rei-
kalų taryba, apie Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnybos poziciją 
neįgaliųjų klausimais, Neįgaliųjų 
socialinės integracijos įstatymo 
projektą ir kt. 

Lygių galimybių kontrolie-
rė A. Lobačevskytė teigia: „Neį-
galieji – labiausiai pažeidžiama 
asmenų grupė Lietuvoje, todėl 
itin svarbu efektyviai bendradar-
biauti su neįgaliųjų organizacijo-
mis ir pačiais neįgaliaisiais, rasti 
optimalius sprendimus, mažinti 
neįgaliųjų atskirtį ir siekti jų fak-
tinės padėties gerinimo.“

Lygių galimybių kontrolie-
rė siekia susitikti su visų pažei-
džiamų grupių, atstovaujančių 
Lygių galimybių įstatyme įtvir-
tintus nediskriminavimo pa-
grindus, organizacijų vadovais 
bei atstovais.

„Bičiulystės“ inf.

Susitiko su Lygių 
galimybių kontroliere

Baltarusijoje medicininės 
ekspertizės ir reabilitacijos cen-
tras nustato ir reabilitacijos po-
reikį. Čia yra sukurta didžiulė 
reabilitacijos sistema, deja, pa-
sak V. Smyčeko, dar pasitaiko, 
kad žmonės reabilitacijos ne-
sulaukia. Žmogaus neįgalumas 
vertinamas taikant TFK (tarp-
tautinio funkcio navimo, neįga-
lumo ir sveikatos klasifikacijos) 
principus. 

Konferencijoje už ypatingus 
nuopelnus ir ilgametę veiklą 
negalios nustatymo sistemoje 
NDNT darbuotojos Dangira Riš-
kova, Ramutė Lukošiūtė ir Nijo-
lė Teresė Dlugauskaitė apdova-
notos aukščiausiu Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos ap-
dovanojimu – „Gerumo žvaigž-
de“, 7 darbuotojai už jų atsidavi-
mą ir nuoširdų darbą – socialinės 
apsaugos ir darbo ministrės Al-
gimantos Pabedinskienės padė-
komis. NDNT direktorius M. Žy-
mantas 43 darbuotojams už ge-
rą, atsakingą ir nuoširdų darbą 
įteikė padėkos raštus.

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugsėjo 28 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 11 

s. 10:05 Senis. N-7. 287 s. 11:05 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 11:35 Istori-
jos detektyvai. (kart.). 12:30 Savaitė. 
(kart.). 13:30 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:25 Klausimėlis.
lt. 16:40 Premjera. Kaip atsiranda daik-
tai 5. 5/21 d. 17:05 Premjera. Berlyno 
policija 2. N-7. 2/5 s. 18:00 Klauskite 
daktaro.  18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:10 Sportas. 19:13 
Orai. 19:20 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 20:10 Dėmesio pakrašty. 20:25 
Loterija „Perlas“. 20:30 Panorama. 
Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Perlas“. 21:30 Teisė žinoti. 
22:20 Trumposios žinios. 22:25 Prem-
jera. Pabėgimas iš „Islamo valstybės“. 
23:25 Trumposios žinios. 23:30 Prem-
jera. Šlovės dienos. N-7. 47 s. 00:15 
Trumposios žinios. 00:20 Dėmesio 
pakrašty. (kart.). 00:35 Berlyno polici-
ja 2. N-7. 2/5 s. (kart.). 01:25 Trumpo-
sios žinios. (kart.). 01:30 Klauskite dak-
taro. (kart.). 01:55 Trumposios žinios. 
(kart.). 02:00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.). 02:25 Laba diena, Lietuva. 
(kart.). 04:15 Trumposios žinios. (kart.). 
04:20 Teisė žinoti. (kart.). 05:05 Istori-
jos detektyvai. (kart.).

Antradienis, rugsėjo 29 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

12 s. 10:05 Senis. N-7. 288 s. 11:05 
Mūsų gyvūnai. (kart.). 11:35 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 12:30 Pa-
bėgimas iš „Islamo valstybės“. (sub-
titruota, kart.). 13:30 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:25 Dė-
mesio pakrašty. (kart.). 16:40 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 5. 5/22 d. 17:05 
Premjera. Berlyno policija 2. N-7. 2/6 s. 
18:00 Klauskite daktaro.  18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:10 
Sportas. 19:13 Orai. 19:20 Emigrantai. 
20:10 Dėmesio pakrašty. 20:25 Loteri-
ja „Perlas“. 20:30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija 
„Perlas“. 21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja „Nemunu per Lietuvą“. 22:25 Trum-
posios žinios. 22:30 Tikri vyrai. 23:25 
Trumposios žinios. 23:30 Premjera. 
Šlovės dienos. N-7. 48 s. 00:15 Trum-
posios žinios. 00:20 Dėmesio pakraš-
ty. (kart.). 00:35 Berlyno policija 2. N-7. 
2/6 s. (kart.). 01:25 Trumposios žinios. 
(kart.). 01:30 Klauskite daktaro. (kart.). 
01:55 Trumposios žinios. (kart.). 02:00 
Mūsų gyvūnai. (kart.). 02:25 Laba die-
na, Lietuva. (kart.). 04:15 Trumposios 
žinios. (kart.). 04:20 Tikri vyrai. (kart.). 
05:05 Emigrantai. (kart.).

Trečiadienis, rugsėjo 30 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 13 

s. 10:05 Senis. N-7. 289 s. 11:05 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
11:35 Emigrantai. (kart.). 12:30 Naci-
onalinė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“. (kart.). 13:30 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:25 Dė-
mesio pakrašty. (kart.). 16:40 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 5. 5/23 d. 17:05 
Premjera. Berlyno policija 2. N-7. 2/7 s. 
18:00 Klauskite daktaro.  18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:10 
Sportas. 19:13 Orai. 19:20 Gyvenimas.  
20:10 Dėmesio pakrašty. 20:25 Loteri-
ja „Perlas“. 20:30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija 
„Perlas“. 21:30 Auksinis protas.  22:45 
Trumposios žinios. 22:50 Klausimėlis.lt. 
23:25 Trumposios žinios. 23:30 Prem-
jera. Šlovės dienos. N-7. 49 s. 00:15 
Trumposios žinios. 00:20 Dėmesio 
pakrašty. (kart.). 00:35 Berlyno polici-
ja 2. N-7. 2/7 s. (kart.). 01:25 Trumpo-
sios žinios. (kart.). 01:30 Klauskite dak-
taro. (kart.). 01:55 Trumposios žinios. 
(kart.). 02:00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 02:25 Laba diena, Lie-
tuva. (kart.). 04:15 Trumposios žinios. 
(kart.). 04:20 Auksinis protas.  (kart.). 
05:30 Klausimėlis.lt. (kart.).

Ketvirtadienis, spalio 1 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 14 

s. 10:05 Senis. N-7. 290 s. 11:05 Mi-
sija: Vilnija. (kart.). 11:35 Gyvenimas. 
(kart.). 12:30 Stilius. (kart.). 13:15 Klau-
simėlis.lt. (kart.). 13:30 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-

nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:25 Dė-
mesio pakrašty. (kart.). 16:40 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 5. 5/24 d. 17:05 
Premjera. Berlyno policija 2. N-7. 2/8 s. 
18:00 Klauskite daktaro.  18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:10 
Sportas. 19:13 Orai. 19:20 Specia-
lus tyrimas.  20:10 Dėmesio pakrašty. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Premje-
ra. Bastūnas, Siuvėjas, Kareivis, Šni-
pas . N-7. 23:40 Trumposios žinios. 
23:45 Durys atsidaro.  00:15 Trumpo-
sios žinios. 00:20 Dėmesio pakrašty. 
(kart.). 00:35 Berlyno policija 2. N-7. 
2/8 s. (kart.). 01:25 Trumposios žinios. 
(kart.). 01:30 Klauskite daktaro. (kart.). 
01:55 Trumposios žinios. (kart.). 02:00 
Misija: Vilnija. (kart.). 02:25 Laba die-
na, Lietuva. (kart.). 04:15 Trumposios 
žinios. (kart.). 04:20 Gyvenimas. (kart.). 
05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, spalio 2 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 15 

s. 10:05 Senis. N-7. 291 s. 11:05 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu. (Subti-
truota, kart.). 11:35 Specialus tyrimas. 
(kart.). 12:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. (kart.). 13:30 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:25 Dė-
mesio pakrašty. (kart.). 16:40 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 5. 5/25 d. 17:05 
Premjera. Berlyno policija 3. N-7. 3/1 
s. 18:00 Klauskite daktaro. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:40 
Sportas. 18:43 Orai. 18:50 Koncertas, 
skirtas Policijos – Angelų sargų, die-
nai. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pa-
norama. Verslas. Kultūra. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Perlas“. 
21:00 Duokim garo! 22:40 Trumposios 
žinios. 22:45 Premjera. Nikita. N-14. 
00:50 Trumposios žinios. 00:55 Berly-
no policija 3. N-7. 3/1 s. (kart.). 01:50 
Trumposios žinios. (kart.). 01:55 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 02:25 Laba diena, 
Lietuva. (kart.). 04:15 Trumposios ži-
nios. (kart.). 04:20 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“. (kart.).

Šeštadienis, spalio 3 d. 
06:05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba. (kart.). 06:55 Specialus tyrimas. 
(kart.). 07:45 Mažasis princas. 13 s. 
08:10 Premjera. Animalija. 38 s. 08:35 
Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 
2. 2/19 s. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Gyvenimo kelias 5 
d. Partnerio paieškos. 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Įstabioji Indija 5 d. Din-
gęs Indijos pasaulis (subtitruota). 13:50 
Šerloko Holmso nuotykiai. Baskervilių 
šuo. 15:40 Mokslo ekspresas. 16:00 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:15 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
(Subtitruota). 16:45 Sveikinimų koncer-
tas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 
18:50 Bėdų turgus. (Subtitruota). 19:40 
Stilius. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Muzikinis projektas „Dainų dai-
na“. 22:45 Premjera. Kad ir kas nutiktų. 
N-7. 00:20 Pasaulio dokumentika. Gy-
venimo kelias 5 d. Partnerio paieškos 
(kart.). 01:15 Pasaulio dokumentika. 
Įstabioji Indija 5 d. Dingęs Indijos pa-
saulis (subtitruota, kart.). 02:10 Šerloko 
Holmso nuotykiai. Baskervilių šuo. N-7. 
(kart.). 03:55 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 04:45 Specialus tyrimas. 
(kart.). 05:30 Durys atsidaro. (kart.).

Sekmadienis, spalio 4 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:50 Stilius. (kart.). 07:40 Šven-
tadienio mintys. 08:05 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te. 09:00 Premjera. Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 1. 5 s. 09:15 Premjera. Pa-
dūkėliai marsupilamiai 2. 2/20 s. 09:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 22 
s. 10:00 Gustavo enciklopedija. (Sub-
titruota). 10:30 Mūsų gyvūnai. 10:55 
Brolių Grimų pasakos. 23 s. Henzelis 
ir Grėtel. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Paslaptingoji Afrika 2. 2/9 d. 
Etiopija. Kraštutinybių žemė. (subtitruo-
ta). 12:55 Pasaulio dokumentika. Loty-
nų Amerikos platybėse. 4 d. Pantanalis. 
Laukinė Brazilijos širdis. (subtitruota). 
13:50 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Mis Marpl 1. N-7. 1/2 s. Žmogžudystė 
klebonijoje. 15:30 Misija: Vilnija. 16:00 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:15 Istorijos detektyvai. 17:00 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 18:00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 
18:53 Orai. 19:00 Klausimėlis.lt. (kart.). 
19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. 
Pavojingi jausmai. 21:55 Premjera. Gė-

Pirmadienis, rugsėjo 28 d. 
06:40  Teleparduotuvė. 06:55  

Simpsonai (23) N-7. 07:25  Simpsonai 
(24) N-7. 07:55  Kempiniukas Plačia-
kelnis (20). 08:25  Ponas Jangas (3). 
08:55  Meilės sūkuryje (2192). 10:00  
Medikai (7). 11:00  Mapetai. 13:00  
Kempiniukas Plačiakelnis (21). 13:30  
Simpsonai (25) N-7. 14:00  Simpsonai 
(26) N-7. 14:30  Mažoji nuotaka (166). 
15:00  Mažoji nuotaka (167). 15:30  
Kerštinga meilė (30). 16:30  TV Pa-
galba. 18:30  TV3 žinios. 19:20  TV3 
sportas. 19:25  TV3 orai. 19:30  Bruto 
ir Neto (17). 20:00  Pavojingi aukštakul-
niai (5). 21:00  Moterys meluoja geriau 
(15). 21:30  TV3 vakaro žinios. 22:15  
TV3 sportas. 22:25  TV3 orai. 22:30  
Kerštas (4). 23:30  Melas ir paslaptys 
(4) N-14. 00:30  CSI elektroninių nusi-
kaltimų skyrius (4) N-14. 01:25  Ryšys 
(12). 02:20  Naujokė (20). 02:50  Pro-
gramos pabaiga.

Antradienis, rugsėjo 29 d. 
06:40  Teleparduotuvė. 06:55  

Simpsonai (25) N-7. 07:25  Simpsonai 
(26) N-7. 07:55  Kempiniukas Plačia-
kelnis (21). 08:25  Moterys meluoja ge-
riau (15). 08:55  Meilės sūkuryje (2193). 
10:00  Medikai (8). 11:00  Ekstrasen-
sai tiria (52). 12:00  Pavojingi aukšta-
kulniai (5). 13:00  Kempiniukas Plačia-
kelnis (22). 13:30  Simpsonai (27) N-7. 
14:00  Simpsonai (28) N-7. 14:30  Ma-
žoji nuotaka (168). 15:00  Mažoji nuo-
taka (169). 15:30  Kerštinga meilė (31). 
16:30  TV Pagalba. 18:30  TV3 žinios. 
19:20  TV3 sportas. 19:25  TV3 orai. 
19:30  Bruto ir Neto (18). 20:00  Prieš 
srovę. 21:00  Moterys meluoja geriau 
(16). 21:30  TV3 vakaro žinios. 22:20  
TV3 sportas. 22:25  TV3 orai. 22:30  
Kobra 11 (3). 23:35  Nuodėmių dak-
taras (2) N-14. 00:35  CSI kriminalis-
tai (3). JAV, kriminalinis serialas, 2014 
N-14. 01:30  Ryšys (13). 02:20  Nau-
jokė (21). 02:50  Programos pabaiga. 

Trečiadienis, rugsėjo 30 d. 
06:40  Teleparduotuvė. 06:55  

Simpsonai (27) N-7. 07:25  Simpso-
nai (28) N-7. 07:55  Kempiniukas Pla-
čiakelnis (22). 08:25  Moterys meluo-
ja geriau (16). 08:55  Meilės sūkuryje 
(2194). 10:00  Medikai (9). 11:00  Eks-
trasensai tiria (53). 12:00  Prieš sro-
vę. 13:00  Kempiniukas Plačiakelnis 
(23)13:30  Simpsonai (29) N-7. 14:00  
Simpsonai (30) N-7. 14:30  Mažoji 
nuotaka (170). 15:00  Mažoji nuota-
ka (171). 15:30  Kerštinga meilė (32). 
16:30  TV Pagalba. 18:30  TV3 žinios. 
19:20  TV3 sportas. 19:25  TV3 orai. 
19:30  Tobula kopija. 20:00  Svogūnų 
Lietuva. 21:00  Moterys meluoja geriau 
(17). 21:30  TV3 vakaro žinios. 22:15  
TV3 sportas. 22:20  TV3 orai. 22:25  
Vikingų loto. 22:30  Juodoji jūra N-14. 
00:55  Elementaru (3). 01:45  Ryšys 
(14). 02:40  Naujokė (22). 03:10  Pro-
gramos pabaiga.

Ketvirtadienis, spalio 1 d. 
06:40  Teleparduotuvė. 06:55  

Simpsonai (29) N-7. 07:25  Simpso-
nai (29) N-7. 07:55  Kempiniukas Pla-
čiakelnis (23). 08:25  Moterys meluo-
ja geriau (17). 08:55  Meilės sūkuryje 
(2195). 10:00  Medikai (10). 11:00  Eks-
trasensai tiria (54). 12:00  Svogūnų Lie-
tuva. 13:00  Kempiniukas Plačiakelnis 
(24). 13:30  Simpsonai (31) N-7. 14:00  
Simpsonai (32) N-7. 14:30  Mažoji nuo-
taka (172). 15:00  Mažoji nuotaka (173). 
15:30  Kerštinga meilė (33). 16:30  TV 
Pagalba. 18:30  TV3 žinios. 19:20  TV3 
sportas. 19:25  TV3 orai. 19:30  Tobu-
la kopija. 20:00  Farai. 21:00  Moterys 
meluoja geriau (18). 21:30  TV3 vakaro 
žinios. 22:20  TV3 sportas. 22:25  TV3 
orai. 22:30  Pastogė N-14. 00:10  Kau-
lai (3) N-14. 01:10  Tėvynė (1) N-14. 
02:15  Naujokė (23). 02:40  Naujokė 
(24). 03:05  S dalelių paslaptys (1). 
03:35  Programos pabaiga. 

Penktadienis, spalio 2 d. 
06:40  Teleparduotuvė. 06:55  

Simpsonai (31) N-7. 07:25  Simpsonai 
(32) N-7. 07:55  Kempiniukas Plačia-
kelnis (24). 08:25  Moterys meluoja ge-
riau (18). 08:55  Meilės sūkuryje (2196). 
10:00  Medikai (11). 11:00  Ekstrasen-
sai tiria (55). 12:00  Farai. 13:00  Kem-
piniukas Plačiakelnis (25). 13:30  Simp-
sonai (33) N-7. 14:00  Simpsonai (34) 

Pirmadienis, rugsėjo 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (6). 06:55 "Keista 
šeimynėlė" (25) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (10) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (96) N-7. 
08:50 Zoro kaukė (kart.) N-7. 11:30 Ke-
lionė į Žemės centrą (kart.) N-7. 13:15 
"Keista šeimynėlė" (26). 13:45 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (11). 14:10 "Ponia 
Dila" (43) N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva.  17:15 24 valandos. N-7.  18:30 
Žinios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:20 Nuo... Iki.... 
21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." (17). N-7. 
21:30 Žinios. Verslas. 22:04 Sportas. 
22:08 Orai. 22:10 VAKARO SEANSAS 
Galutinis tikslas. N14. 00:15 "Dalasas" 
(4) N-7. 01:10 "Detektyvė Džonson" 
(50) N-7. 02:05 "Mentalistas" (13) N-7. 
03:00 Programos pabaiga.

Antradienis, rugsėjo 29 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (7). 06:55 "Keista 
šeimynėlė" (26) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (11) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (97) N-7. 
08:50 Bukas ir Bukesnis (kart.) N-7. 
10:55 Skubi siunta (kart.) N-7. 12:45 
"Tomo ir Džerio šou" (5) (kart.). 13:15 
"Agentas Šunytis" (1). 13:45 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (12). 14:10 "Po-
nia Dila" (44) N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva.  17:15 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:20 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21:00 "Visi vy-
rai - kiaulės..." (18). N-7. 21:30 Žinios. 
Verslas. 22:04 Sportas. 22:08 Orai. 
22:10 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Svetimas. N14. 00:05 "Dalasas" 
(5) N-7. 01:00 "Detektyvė Džonson" 
(51) N-7. 01:55 "Mentalistas" (14) N-7. 
02:50 Programos pabaiga.

Trečiadienis, rugsėjo 30 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (8). 06:55 "Agen-
tas Šunytis" (1) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (12) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (98) N-7. 
08:55 24 valandos (kart.). N-7.  10:05 
Yra, kaip yra (kart.). N-7. 11:15 Tikras 
gyvenimas: "Trečias nereikalingas". 
12:15 Tikras gyvenimas: "Lašelis be-
protybės". 13:15 "Agentas Šunytis" (2). 
13:45 "Kempiniukas Plačiakelnis" (13). 
14:10 "Ponia Dila" (45) N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva.  17:15 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:20 Su cinkeliu. N-7. 21:00 "Visi vy-
rai - kiaulės..." (19). N-7. 21:30 Žinios. 
Verslas. 22:04 Sportas. 22:08 Orai. 
22:10 VAKARO SEANSAS Laiko įkai-
tai N-7. 00:30 "Dalasas" (6) N-7. 01:25 
"Detektyvė Džonson" (52) N-7. 02:20 
"Mentalistas" (15) N-7. 03:15 Progra-
mos pabaiga.

Ketvirtadienis, spalio 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (9). 06:55 "Agentas 
Šunytis" (2) (kart.). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (13) (kart.). 07:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (99) N-7. 08:55 

24 valandos (kart.). N-7.  10:05 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 11:15 Tikras gyvenimas: 
"Talismanas". 12:15 Tikras gyvenimas: 
"Tarnybinis romanas". 13:15 "Agentas 
Šunytis" (3). 13:45 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (14). 14:10 "Ponia Dila" (46) 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva.  
17:15 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Valanda su Rūta. 21:00 "Visi vy-
rai - kiaulės..." (20). N-7. 21:30 Žinios. 
Verslas. 22:04 Sportas. 22:08 Orai. 
22:10 VAKARO SEANSAS Briliantinis 
planas N-7. 00:30 "Dalasas" (7) N-7. 
01:25 "Detektyvė Džonson" (53) N-7. 
02:20 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
02:50 Programos pabaiga.

Penktadienis, spalio 2 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Šegis ir Skūbis Dū" (10). 06:55 "Agen-
tas Šunytis" (3) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (14) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (100) 
N-7. 08:55 Pagalbos skambutis (kart.). 
N-7. 09:45 "K11: Komisarai tiria" (14). 
N-7. 10:30 "K11: Komisarai tiria" (15). 
N-7. 11:15 Tikras gyvenimas: "Žaidi-
mas be taisyklių". 12:15 Tikras gyve-
nimas: "Išeik". 13:15 "Agentas Šuny-
tis" (4). 13:45 "Kempiniukas Plačiakel-
nis" (15). 14:10 "Ponia Dila" (47) N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva.  17:15 
24 valandos. N-7.  18:30 Žinios. Krimi-
nalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 Ieškokit 
Gudručio! N-7. 23:15 PREMJERA 30 
dienų nakties. N14. 01:05 Laiko įkaitai 
(kart.) N-7. 02:55 Programos pabaiga.

Šeštadienis, spalio 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Mažieji Tomas ir Džeris I" (6). 06:55 
"Eskimų mergaitė" (25). 07:00 "Eskimų 
mergaitė" (26). 07:05 "Eskimų mergai-
tės nuotykiai Arktyje" (1). 07:10 "Eskimų 
mergaitės nuotykiai Arktyje" (2). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Dora ir drau-
gai" (7). 07:45 "Keista šeimynėlė" (19). 
08:10 "Kempiniukas Plačiakelnis" (17). 
08:35 "Tomo ir Džerio šou" (6). 09:00 
"Ponas Bynas" (14). 09:30 Trys bana-
nai. 09:50 Gudri varna. 10:00 KINO 
PUSRYČIAI. PREMJERA Didysis To-
mo ir Džerio nuotykis. 11:10 Legenda 
apie Zoro N-7. 13:55 "Gyvenimo šukės" 
N-7. 16:00 Beatos virtuvė. Vedėja Bea-
ta Nicholson 17:00 Lietuvos superšefas. 
Vedėjas Liutauras Čeprackas. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Alvinas ir burundukai. 
21:25 PREMJERA Kelionė į paslaptin-
gąją salą N-7. 23:20 Ateini čia arba gau-
si į dūdą!. N14. 01:35 Briliantinis planas 
(kart.) N-7. 03:45 Programos pabaiga.

Sekmadienis, spalio 4 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Mažieji Tomas ir Džeris I" (7). 06:55 
"Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje" 
(3). 07:00 "Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje" (4). 07:05 "Eskimų mer-
gaitės nuotykiai Arktyje" (5). 07:10 "Es-
kimų mergaitės nuotykiai Arktyje" (6). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Dora ir 
draugai" (8). 07:45 "Keista šeimynėlė" 
(20). 08:10 "Kempiniukas Plačiakel-
nis" (18). 08:35 "Tomo ir Džerio šou" 
(7). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 Mes pačios. 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Trys nindzės. Pusdienis pra-
mogų parke. 11:55 Nenaudėlė beždžio-
nėlė. 14:00 "Gyvenimo šukės" (10) N-7. 
16:00 Bus visko. 17:00 Ne vienas kely-
je. 17:30 Teleloto. 18:30 Sekmadienio 
žinios su „Alfa“. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Lietuvos balsas. 21:45 Šo-
klys (Jumper). N-7. 23:35 PREMJERA 
Tikras teisingumas 2. Mirties angelas. 
N14. 01:25 Ieškokit Gudručio! (kart.) 
N-7. 03:30 Programos pabaiga.

Pirmadienis, rugsėjo 28 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitri-

na. 06:40 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 07:35 Siena nuo barbarų. Li-
mas (kart.). 08:30 "Penktoji pavara" 
(17) (kart.). 09:30 "Gyvūnų planeta" 
(3) (kart.). 10:45 "Kalbame ir rodome" 
(272) N-7. 11:40 "Prokurorų patikrini-
mas" (84) (kart.) N-7. 12:50 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Mano 
virtuvė geriausia" (30). 14:40 "Amerikos 
talentai" (11). 15:40 "Prokurorų patikri-
nimas" (85) N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
"Mentalistas" (14) N-7. 19:25 "Policija 
ir Ko" (5) N-7. 20:25 "Ponas Bynas" (9) 
N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 Specia-
listas N-7. 23:45 "Gyvi numirėliai" (8) 
N14. 00:40 "Mentalistas" (14) (kart.) 
N-7. 01:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(85) (kart.) N-7. 02:45 Bamba TV. S. 

Antradienis, rugsėjo 29 d. 
06:00 "Policija ir Ko" (16) N-7. 

07:00 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 07:55 "Policija ir Ko" (5) (kart.) 
N-7. 08:55 Dainuok mano dainą (kart.). 
10:45 "Kalbame ir rodome" (273) N-7. 
11:40 "Prokurorų patikrinimas" (85) 

(kart.) N-7. 12:50 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:50 "Mano virtuvė 
geriausia" (31). 14:50 "Amerikos talen-
tai" (12). 15:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(86) N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 "Mentalis-
tas" (15) N-7. 19:25 "Policija ir Ko" (6) 
N-7. 20:25 "Ponas Bynas" (10) N-7. 
21:00 Farai. N14. 21:30 Trise valtimi ar-
ba be irklo. N-7. 23:35 "Gyvi numirėliai" 
(9) N14. 00:30 "Mentalistas" (15) (kart.) 
N-7. 01:25 "Prokurorų patikrinimas" 
(86) (kart.) N-7. 02:35 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugsėjo 30 d. 
06:00 "Policija ir Ko" (17) N-7. 

07:00 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
07:55 "Policija ir Ko" (6) (kart.) N-7. 
08:55 "Mistinės istorijos" (15) (kart.) 
N-7. 09:50 "Mistinės istorijos" (16) 
(kart.) N-7. 10:45 "Kalbame ir rodome" 
(274) N-7. 11:40 "Prokurorų patikrini-
mas" (86) (kart.) N-7. 12:50 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Mano 
virtuvė geriausia" (32). 14:50 "Amerikos 
talentai" (13). 15:45 "Prokurorų patikri-
nimas" (87) N-7. 17:00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
"Mentalistas" (16) N-7. 19:25 "Policija ir 
Ko" (7) N-7. 20:25 "Ponas Bynas" (11) 
N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 Neištiki-
moji. N14. 23:55 "Gyvi numirėliai" (10) 
N14. 00:50 "Mentalistas" (16) (kart.) 
N-7. 01:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(87) (kart.) N-7. 02:55 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, spalio 1 d. 
05:20 "Policija ir Ko" (1) N-7. 06:20 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 07:15 
"Policija ir Ko" (7) (kart.) N-7. 08:10 
Žurovas. Pragaro džiaugsmai. I dalis 
(kart.) N-7. 09:10 Žurovas. Pragaro 
džiaugsmai. II dalis (kart.) N-7. 10:10 
"Kalbame ir rodome" (275) N-7. 11:05 
"Prokurorų patikrinimas" (87) (kart.) 
N-7. 12:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:15 "Mano virtuvė geriausia" 
(33). 14:50 "Amerikos talentai" (14). 
15:45 "Prokurorų patikrinimas" (88) 
N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:25 "Mentalistas" 
(17) N-7. 19:25 "Policija ir Ko" (8) N-7. 
20:25 "Ponas Bynas" (12) N-7. 21:00 
Farai. N14. 21:30 Zatura. Nuotykiai 
kosmose. 23:35 "Gyvi numirėliai" (11) 
N14. 00:30 "Mentalistas" (17) (kart.) 
N-7. 01:25 "Prokurorų patikrinimas" 
(88) (kart.) N-7. 02:35 Bamba TV. S. 

Penktadienis, spalio 2 d. 
05:50 "Policija ir Ko" (2) N-7. 06:50 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 07:45 
"Policija ir Ko" (8) (kart.) N-7. 08:45 Za-
tura. Nuotykiai kosmose (kart.). 10:45 
"Kalbame ir rodome" (276) N-7. 11:40 
"Prokurorų patikrinimas" (88) (kart.) 
N-7. 12:50 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Mano virtuvė geriausia" 
(32) (kart.). 14:50 "Amerikos talentai" 
(15). 15:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(89) N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 "Ponas 
Bynas" (11) (kart.) N-7. 19:00 "Ameri-
kietiškos imtynės" N-7. 21:00 Savaitės 
kriminalai. N-7. 21:30 Mirtinas ginklas 
N-7. 23:45 "Sausas įstatymas. Atviras 
karas" (4) N14. 00:55 "Sausas įsta-
tymas. Atviras karas" (5) N14. 02:00 
"Prokurorų patikrinimas" (89) (kart.) 
N-7. 03:10 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, spalio 3 d. 
07:05 "Amerikos talentai" (14) 

(kart.). 08:05 "Amerikos talentai" (15) 
(kart.). 09:00 Statyk!. 09:30 Apie žūklę. 
10:00 "Penktoji pavara" (18). 11:00 Pa-
saulio galiūnų čempionų lygos etapas 
Bulgarijoje. 2015 m. 12:00 Arčiau mū-
sų. 12:30 Aš myliu kaimą. 13:00 "Gy-
vūnų planeta" (4). 14:10 "Mitiajaus pa-
sakėlės" (3) N-7. 14:45 "Mitiajaus pa-
sakėlės" (4) N-7. 15:20 "Mitiajaus pa-
sakėlės" (5) N-7. 15:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 17:00 Žurovas. Katės 
uodega. I dalis N-7. 18:00 "Mistinės 
istorijos" (17) N-7. 19:00 "Ponas By-
nas" (12) (kart.) N-7. 19:30 PREMJERA 
Muzikinė kaukė. 22:15 MANO HERO-
JUS Romeo turi mirti. N14. 00:35 AŠ-
TRUS KINAS Beprotiškas miestas N-7. 
02:50 "Mitiajaus pasakėlės" (3) (kart.) 
N-7. 03:20 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, spalio 4 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Pasau-

lio galiūnų čempionų lygos etapas Bul-
garijoje (kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10:00 Sveika-
tos kodas. 11:00 FAILAI X. Pavojus Ro-
mos pasienyje. Limas. 12:00 "Gyvūnų 
planeta" (5). 13:30 Sveikinimai. 16:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 17:00 Žuro-
vas. Katės uodega. II dalis N-7. 18:00 
"Mistinės istorijos" (18) N-7. 19:00 MEI-
LĖS ISTORIJOS Kedrų įlanka 2. N-7. 
21:00 "Kultas" (10) N14. 22:00 "Kultas" 
(11) N14. 23:00 Beovulfas. N14. 01:10 
"Mitiajaus pasakėlės" (4) (kart.) N-7. 
01:45 "Mitiajaus pasakėlės" (5) (kart.) 
N-7. 02:20 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

N-7. 14:30  Mažoji nuotaka (174). 15:00  
Mažoji nuotaka (175). 15:30  Kerštinga 
meilė (34). 16:30  Vilnius gyvai. 18:30  
TV3 žinios. 19:20  TV3 sportas. 19:25  
TV3 orai. 19:30  Megamaindas. 21:20  
A komanda. 00:10  Elitinis jaunimas 
N-14. 01:45  Juodoji jūra N-14. 03:45  
Programos pabaiga. 

Šeštadienis, spalio 3 d. 
06:45  Teleparduotuvė. 07:00  

Monsunas (24). 07:30  Vėžliukai nin-
dzės (13). 08:00  Ančiukas Donaldas ir 
draugai (3). 08:30  Legenda apie Korą 
(13). 09:00  Mitybos ir sporto balansas. 
09:30  Mamyčių klubas. 10:00  Skonio 
lenktynės. 10:30  Gardu Gardu. 11:00  
Naujas imperatoriaus pokštas . 12:25  
Alioša Popovičius ir Slibinas Tugorius. 
14:00  Gyvenimo bangos (8). 16:45  
Ekstrasensų mūšis (8). 18:30  TV3 ži-
nios (312). 19:15  TV3 sportas. 19:20  
TV3 orai. 19:25  Eurojackpot. 19:30  Di-
dysis magijos šou. 21:00  Pagrobimas 
2. Neišvengiamas kerštas N-14. 22:50  
Kaliniai N-14. 01:50  Pastogė N-14. 
03:15  Programos pabaiga. 

Sekmadienis, spalio 4 d.
06:45  Teleparduotuvė. 07:00  

Monsunas (25). 07:30  Vėžliukai nin-
dzės (14). 08:00  Ančiukas Donaldas ir 
draugai (4). 08:30  Legenda apie Korą 
(14). 09:00  Statybų TV. 09:30  Padėki-
me augti. 10:00  Svajonių sodai. 11:00  
Skruzdėliukas Z. 12:35  Raudonkepu-
raitė prieš blogį. 14:10  Gyvenimo ban-
gos (9). 16:45  Ekstrasensų mūšis (9). 
18:30  TV3 žinios (312). 19:20  TV3 
sportas. 19:25  TV3 orai. 19:30  X Fak-
torius. 21:30  007 Operacija „Skyfall“. 
00:25  Nužudyti Bilą N-14. 02:30  Pro-
gramos pabaiga.

tė. N-7. 23:40 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingoji Afrika 2. 2/9 d. Etiopija. 
Kraštutinybių žemė. (subtitruota, kart.). 
00:35 Pasaulio dokumentika. Lotynų 
Amerikos platybėse. 4 d. Pantanalis. 
Laukinė Brazilijos širdis. (subtitruota, 
kart.). 01:30 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Mis Marpl 1. N-7. 1/2 s. Žmog-
žudystė klebonijoje. (kart.). 03:05 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. (kart.). 04:00 
Savaitė. (kart.). 04:50 Pavojingi jaus-
mai. (kart.). 05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Juknaičių savarankiško gyvenimo 
namuose įsikūrę 24 gyventojai ne-
slepia džiaugsmo – po remonto šis 
pastatas labai pasikeitė, pagražė-
jo, atsirado daugiau būstų, pigiau 
kainuos paslaugos ir gyventi čia 
esą mieliau. 

Tik prieš mėnesį į šiuos Juk-
naičių savarankiško gyvenimo na-
mus įsikėlė naujas gyventojas Au-
drius Šikšnius. Vyras labai laimin-
gas – nuo šiol turi savo namus. Jo 
teigimu, gyvenimo sąlygos labai 
geros: „Aš čia gyvenu mėnesį ir 
skųstis neturiu dėl ko. Gerai gyve-
nau ir Socialinių paslaugų centre 
Šilutėje, tačiau dabar mano gyve-
nimo sąlygos dar geresnės.“

Jis pasakojo, jog Juknaičių sava-
rankiško gyvenimo namuose jau-
čiasi puikiai. Bute įsikūrė vienas, 
gali užsiimti mėgstama veik la, turi 
savo asmeninę erdvę. A. Šikšnius – 
žinomas Pamario krašte žmogus: 
rašo eilėraščius, yra išleidęs ne vie-
ną poezijos rinkinį, pub likuojami 
jo prozos kūriniai. Tad jam labai 
svarbu, kai gali dirbti vienas, kai 
niekas neblaško. Tačiau kitiems 
mieliau turėti kaimyną. Tad gali-
ma ir rinktis.

Juknaičių savarankiško gyve-
nimo namuose apgyvendinti ir se-
nyvo amžiaus bei suaugę neįgalūs 
žmonės, kuriais rūpinasi sociali-
nio darbuotojo padėjėja Gintarė 
Šerpytienė. Anot jos, žmonės čia 
gyvena kaip namuose. „Jie patys 
gaminasi valgį, moka mokesčius, 
užsiima tuo, kas prie širdies, o jei 
reikia pagalbos, mielai padedu. Be 

to, jie nėra čia įkalinti, todėl nebū-
tina visą dieną praleisti bute ar ki-
toje vietoje – gali eiti pasivaikščio-
ti, leisti laiką pagal savo norus“, – 
patikino G. Šerpytienė.

Savarankiško gyvenimo namų 
gyventojams teikiamos informavi-
mo, konsultavimo, tarpininkavi-
mo ir atstovavimo, apgyvendini-
mo, kasdienio gyvenimo įgūdžių 
ugdymo ir palaikymo paslaugos. 
Senyvo amžiaus žmonėms pade-
dama tvarkyti pinigų apskaitą, 
perkant ir mokant mokesčius, pla-
nuojant ir atliekant namų ruošos 
darbus, prižiūrint vaikus ar ben-
draujant.

Juknaičių savarankiško gyve-
nimo namų suremontuoti Euro-
pos Sąjungos struktūrinių fondų 
ir šalies biudžeto lėšomis. Pada-
ryta daug svarbių darbų: buvo re-
konstruotas pastato stogas, apšil-
tinti pamatai ir fasado sienos, pa-
keisti langai, durys, suremontuo-
tos vidaus patalpos, įrengtas šilu-
mos punktas, vandentiekis, šildy-
mo ir suspausto oro vamzdynai, 
žaibosaugos sistema, priešgaisri-
nė signalizacija, sutvarkyti laiptai. 
Bendras sutvarkytų vidaus patalpų 
plotas apie 869 kv. m.

Juknaičių savarankiško gyve-
nimo namų pastate prieš remon-
tą buvo 16 butų, po jo įrengti 24 
vienviečiai butai. Atlikus pastato 
remonto darbus, sumažėjo eks-
ploatacijos, energijos sąnaudos. 
Įrengus daugiau mažesnio ploto 
butų, gyventojams atpigo patal-
pų išlaikymas.

sutvarkyti Juknaičių 
savarankiško gyvenimo namai 

Viktorija Šimkutė www.pamarys.eu pasakoja apie po rekons-
trukcijos pasikeitusius Juknaičių savarankiško gyvenimo namus.

Daugelis sveikų kurorto svečių 
nesupranta, dėl ko rekonstruo-
jami šaligatviai Palangoje klo-
jami spalvingomis, grublėtomis 
trinkelėmis. O štai silpnaregiai 
tuo labai džiaugiasi ir sako, kad 
tokių patogumų Palangoje galė-
tų būti dar daugiau. Ypač jie ne-
rimauja dėl poilsio namų „Balti-
ja“, kuriuose glaudžiasi, likimo.

Klaipėdos ir Telšių apskri-
čių aklųjų ir silpnaregių tary-
bos vadovė Daina Vitkauskie-
nė į Palangos miesto savivaldy-
bės administraciją atlydėjo būrį 
silpnai matančių ir visai nema-
tančių žmonių iš visos Lietuvos.

Neįgaliųjų atstovė pasi-
džiaugė gražėjančiu kurortu. 
„Ir ne tik gražėjančiu, o ir pritai-
komu silpnaregiams bei aklie-
siems. Dauguma rajonų vadovų, 
kalbėdami apie neįgaliųjų inte-
graciją, galvoja tik apie ratuki-
ninkus, o Palangoje yra kitaip, 
– sakydama, kad pokyčių mūsų 
mieste silpnaregiai pajuto gana 
daug, džiaugėsi D. Vitkauskienė. 
– Smagu, kad ir naujoji autobu-
sų stotis yra įrengta pagal aukš-
čiausius reikalavimus – kontras-

tingi baldai, daiktai, skirtingų 
struktūrų paviršiai. Visa tai silp-
nai matantiems yra labai svar-
bu. Tai pasakytina ir apie kelio 
ženklus. Tiesa, ne visur – senose 
gatvėse jie tebėra kliūtis.“

Palangos meras Šarūnas 
Vaitkus sakė, kad idėja miestą 
labiau pritaikyti silpnaregiams 
nusižiūrėjo nuo miesto partne-
rio Latvijoje – Liepojos.

„Svečiuojantis ten atkreipiau 
dėmesį į grindinių trinkeles, gel-
tonomis juostomis išmargintus 
kelio ženklus. Teiravausi, dėl ko 
taip yra daroma. Dabar Palangos 
rekonstruojamose gatvėse arba 
naujai statomuose ar įrengia-
muose objektuose visada krei-
piame dėmesį ir į tai, kaip pa-
slauga galės pasinaudoti neįga-
lieji, – pasakojo meras. – Į seną-
jį savivaldybės administracijos 
pastatą neįgaliam žmogui pa-
tekti buvo neįmanoma, o čia jau 
įrengėme liftą. Jis yra ir Gintaro 
muziejuje, atsiras ir viloje „Ana-
pilis“ (Sofijos viloje). Kartais pa-
juokauju, jeigu prisikeltų grafas 
Tiškevičius, nesuprastų, kas tai 
per daiktas ir kam naudojamas“. 

Lietuvos silpnaregiai tikisi 
Palangos valdžios užtarimo

Tinklalapyje www.vakarinepalanga.lt skaitome apie tai, kaip 
Lietuvos kurortas pritaikomas neįgaliesiems.

Neįgalieji 
pasaulyje

Sportas suvienija 
visus

Stebėti varžybų į skirtingų 
miestų arenas atvyksta de-

šimtys tūkstančių žmonių, dar 
daugiau žiūri tiesiogines trans-
liacijas. Sporto renginiai visuo-
met sulaukia didelio susido-
mėjimo. Gausybę žiūrovų pri-
traukiančios varžybos yra pui-
ki proga ne tik smagiai praleis-
ti laiką, bet ir atkreipti žmonių 
dėmesį į visuomenei aktualias 
problemas. Viena tokių proble-
mų – požiūris į neįgalius žmo-
nes ir jų integraciją į visuome-
nę. Negalią turintieji vis dar 
neretai vertinami kaip nevisa-
verčiai ar negebantys ko nors 
atlikti, tad svarbu pasinaudoti 
kiekviena proga sugriauti kuo 
daugiau stereotipų. 

Šiemet šia galimybe nu-
sprendė pasinaudoti Specialių-
jų olimpinių žaidynių, kuriose 
dalyvauja proto negalią turin-
tys žmonės, organizatoriai. Šių 
žaidynių tikslas – sukurti geres-
nį pasaulį ir pasitelkiant sportą 
suvienyti visus žmones. Specia-
liosiose olimpinėse žaidynėse 
sportininkai varžosi įvairiose 
rungtyse, viena jų yra krepšinis. 

Europos krepšinio čempio-
natas – puiki proga įrodyti, kad 
visi žmonės yra pajėgūs džiaug-
tis gyvenimu ir sportuoti. Kele-
tui proto negalią turinčių jau-
nuolių Specialiųjų olimpinių 
žaidynių ir EuroBasket 2015 or-
ganizatoriai šiemet suteikė gali-
mybę pažaisti krepšinį stebint 
25 tūkst. žiūrovų miniai. Žaisti 
tokioje arenoje yra nepapras-
tas įvykis bet kurio atleto gyve-
nime, o ypač jauno ir neįgalaus.

Proto negalią turintys 16-25 
metų jaunuoliai iš Diunkerko ir 
Turkueno regionų (Prancūzija) 
šešioliktfinalio varžybų tarp Is-
panijos ir Lenkijos ilgosios per-

Didelė dalis europiečių porą savaičių gyveno krepšinio 
nuotaikomis. Nenuostabu, nes ką tik pasibaigė Euro-
pos krepšinio čempionatas EuroBasket 2015, kuriame 
dalyvavo geriausios Europos šalių krepšinio rinktinės. 
Šiemet čempionatas pirmą kartą vyko ne vienoje, o net 
keturiose šalyse: Vokietijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje ir 
Latvijoje. Šiame krepšinio čempionate dėmesys parody-
tas ir negalią turintiesiems.

traukos metu buvo pakviesti 
parodyti savo sugebėjimus žai-
džiant krepšinį. Organizatoriai 
siekė įrodyti, kad proto negalia 
nėra kliūtis aktyviai sportuoti. 
Jaunuolių žaidimą stebėjo FIBA 
atstovai ir žinomi krepšininkai.

„Šiems jaunuoliams tai bu-
vo galimybė parodyti, kad jie yra 
ypatingi, kad jiems taip pat reikia 
dėmesio. Ateityje turėtume daug 
labiau palaikyti ir skatinti jaunus 
žmones. Jiems šiandien buvo pui-
ki diena. Nedaugeliui atletų pa-
saulyje pasiseka rungtyniauti ste-
bint didžiulei 25 tūkst. žiūrovų 
miniai. Tikiuosi, jog ateityje mes 
dar labiau juos palaikysime“, – po 

žaidimo sakė FIBA Europe prezi-
dentas Turgay Demirelis.

Nepaprastas reginys, emo-
cijos ir vieningumo jausmas – 
tai dalykai, kuriuos stebėdami 
varžybas patiria visi žmonės. 
Sportas suvienija, ištrina ribas 
tarp galėjimo ir negalios, ra-
sės ar lyties. Tokios iniciatyvos 
kaip ši parodo, kad visi esame 
žmonės, norime būti pastebėti 
ir įvertinti. Varžybose pasiro-
džiusiems jaunuoliams tai buvo 
ypatinga jų gyvenimo diena, o 
mūsų visuomenei – dar vienas 
žingsnis didesnės tolerancijos 
ir vieningumo link.

Parengė Miglė leVinienė

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

JAV sukūrė rankos 
protezą, su kuriuo žmogus 

gali jaustiJAV pažangių gynybos tyrimų 
agentūra (DARPA) praėjusią sa-
vaitę pranešė suteikusi galimy-
bę paralyžiuotam žmogui „pa-
jausti“ fizinius pojūčius per ro-
botinės rankos protezą, kuris 
buvo tiesiogiai prijungtas prie 
jo smegenų. Žmogus užrištomis 
akimis galėjo pasakyti, kurie jo 
dirbtinės rankos pirštai buvo 
liečiami, rašo Sciencealert.com.

Ši technologija teikia vilčių, 
kad galūnių neturintys žmonės 
vieną dieną galės ne tik mani-
puliuoti objektais, bet ir pajaus-
ti, ką jie liečia.

„Protezų galūnės, kurios gali 
būti kontroliuojamos mintimis, 
suteikia daug vilčių, tačiau be 
grįžtamojo ryšio signalų, siun-
čiamų atgal į smegenis, gali bū-
ti sunku pasiekti tiksliems jude-
siams reikalingą kontrolės ly-
gį. O susiejus lytėjimo pojūtį su 
smegenimis, biotechnologijos 
gali padėti atstatyti natūralias 
funkcijas“, – pranešime spaudai 
cituojamas DARPA vadovas Jus-
tinas Sančesas.

„DEKA ARM System“, dar va-
dinama „Luke“ (pavadinimas 
kilo nuo Luko Skaivolkerio per-

sonažo), pirmą kartą buvo pa-
rodyta vasario mėnesį, kai JAV 
Armijos veteranas su baterijo-
mis veikiantį rankos protezą pa-
naudojo tam, kad įliptų į laipio-
jimo sieną, o protezą valdė vien 
smegenimis.

Dabar prie technologijos dir-
banti komanda pademonstravo, 

kaip šis įrenginys gali perteikti 
lytėjimo, judėjimo ir manipulia-
vimo objektais jausmus.

Jie tai padarė uždėję elektro-
dus ant paralyžiuoto žmogaus 
motorinės žievės, kuri atsakinga 
už kūno judesių palengvinimą.

„Bičiulystės“  
ir www.technologijos.lt inf.

FIBA Europe prezidentas Turgay Demirelis ir generalinis sekretorius Kamilis 
Novakas pasveikino rungtynių dalyvius.
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Prie kūrybos
šaltinio

Šią vasarą Panevėžio miesto 
vaikų kūrybingumo lavini-

mo studija „Deimančiukai“ su-
rengė kūrybinių skaitymų vaka-
rą „Ant vasaros kaklo šermukš-
niai jau noksta...“ 

„Labai džiaugiamės, jog „Dei-
mančiukai“ į šį gražų kūrybi-
nių skaitymų vakarą pakvietė ir 
mus, neįgaliuosius, kūrybos, me-
no ir muzikos mylėtojus“, – sako 
negalią turintis literatas Edvar-
das Lukšas iš Dembavos gyven-
vietės prie Panevėžio.

Be to, Edvardas džiaugiasi ir 
jau anksčiau tarp jo ir vaikų kū-
rybiškumo studijos „Deiman-
čiukai“ užsimezgusiu glaudžiu 
bendradarbiavimu: E. Lukšas 
vadovauja studijos teatro sek-
cijai. O pakvietė jį „Deiman-
čiukai“ neatsitiktinai – vyriš-
kis mėgsta vaidinti, Panevėžyje 
lankė dramos studiją, yra buvęs 
neįgaliųjų dramos bei poezijos 
teatro kolektyvo narys. Tai – 
patirtis, kuri labai praverčia ir 

„Deimančiukai“ 
pakvietė ir neįgalius 

kūrėjus

Ko
nk
ur
su
i

Laikas 

Plačiai tekėjo laikas žalias
(o Viešpatie, kur jį neši?)
ir, užsidėjusi vualį, 
šypsojos vasara lopšy. 

Padaužos upėj laužus kūrė, 
kvatojo kalvos ir miškai, 
o kai dangaus išvirto durys –
žygiavo žiemkenčiai laukais. 

Ruduo aptaškė spalvą žalią
vaivorykščių spalvų darna
ir nusiėmusi vualį
pravirko vasara sena.

Padaužos obuolius surinko
pačius skaniausius iš visų, 
lietus mergaitėms plaukus trinko, 
sugraibęs tuntą debesų...

Godos

Nesėdžiu po beržais, 
negroju su žiogais, 
nelaistau nė gėlių, 
o baramas – tyliu, 
esu lyg vėjas tas, 
brendąs tik per brastas
upelių negilių. 

Todėl manęs nešauk, 
aitrių žiedų nelauk –
padauža aš esu:
neauklėja dievai, 
nepabara tėvai
ir užmirštas visų
velnių ir angelų.

O mano sunkios godos –
visiems juokingos rodos:
striptizas ir gana!
Rankas upely plauna
ir žuvį pasigauna
sieliūkštė alkana.
O iškepa žmona!

Kelionės

Ežy, palauk – pupsėdamas einu, 
Ievos paėmęs obuolį prakąstą, 
slepiu tarp šio gyvenimo delnų, 
kad alkanas Kūrėjas nesurastų,

nebartų ir nesmerktų vien už tai, 
kad išpupsiu ne maldą, o geidimą, 
kad savo skirtį saugau nerimtai, 
kad iššvaistau paskirtą palikimą. 

Ar ne per ilgai tęsiama bausmė
už pažinimo obuolį nuskintą:
kodėl negelbsti nė maldų versmė
iš milijardų kartą kažkelintą?

Pupsėkime, ežy, abu toliau –
iš Žemės rojaus niekur neišeisim:
reinkarnuoti – erdvėse vėliau
atrasime maldoms nepareigingą 

teisę.

Amuletas

Džiaugiuosi kartais, o dažnai liūdžiu, 
nors džiaugtis arba liūsti nederėtų, 
kai sėdžiu po prasmės arba būties 

medžiu
ir rankose vartau beprasmį 

amuletą, 

kai visata, suskylanti perpus, 
šiai Žemei suktis erdvėse sumąstė, –
kylu, einu per žemę ir kapus
neklystančių paklydusių surasti. 

Sutikęs Viešpatį – vėl rankose 
vartau

prieš Jo akis mosuoju amuletą:
,,Kur tavo, Dieve, Rojus? Nematau.
Kur man erdvė per amžius 

pažadėta?“

Pavarto Dievas klausimą delne, 
lentoj visatų šachmatų figūrą:
padaužą stumdo klystantį – mane...
Namelis kortų sulipdytas gūra!..

Atributai 

Ant sienų šaipės atributai, 
verkšleno ant lovyčių lėlės, 
viliojau juokdarį pabūti
mažyčiam mano kambarėlyj...

Pagiriama riebi kūryba:
,,Rašyti, – sako, – apsimoka –
savimeilei šiek tiek įgnyba, 
kaip juokdario galingas juokas...“

Ženklai nusitrina per laiką:
tos padėkos, garbės tie raštai, – 
sunku panešti juoką klaikų, 
kaip sliekui nešti kapo naštą. 

Valdžios, poetų atributai, 
nutūpę sandėliuos muziejų, 
kokie galingi jie bebūtų –
nuo Laiko juoko apdulkėja...

Kaukės

Pasaulis užsidėjo tamsią kaukę, 
pasivogtą iš amžinatvės cirko –
paliovė šunys į mėnulį kaukę,
nes juos palakinau karšta zacirka. 

O kur kardai, šarvai, liepsna, herojai, 
su laurlapiais į nebūtį nuskridę?
Kur skruzdėlės ir milžinai kovoja, 
nulipdę savo amžinatvės dydį?

Pasaulis siaubo kaukę užsidėjęs, 
per parą dukart švenčia Heloviną:
neūžauga vaidina Prometėją, 
išgėręs vyną – vandeniu grąžina...

O nežinia – ar čia juokauja vaikas, 
galbūt šėtonas savo ragą slepia, 
galbūt plėšikas savo žygį klaikų
užbaigti trokšta, veidą užsitepęs?

Gintautas Vincentas STankaiTiS 
Ukmergė

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

vadovaujant studijos „Deiman-
čiukai“ teat ro sekcijai. 

E. Lukšas buvo vienas iš „Dei-
mančiukų“ kūrybinių skaitymų 
vakaro organizatorių. Jis taip pat 
paskaitė savo eilių, kurias pradė-
jo kurti dar 1990 metais. Klausy-
damiesi naujausių E. Lukšo pos-
mų, šio renginio dalyviai, ypač 
negalią turintieji, prisiminė ir jo 
pačius pirmuosius eilėraščius 
„Mano mylimai sesutei“ ir „Vie-
natvė“, kurie 2001 metais die-
nos šviesą išvydo neįgaliųjų al-
manache „Žodis – žvakė nakty“. 
Kitą pluoštą eilėraščių jis sudė-
jo į kuklią knygelę „Laimės šalis“, 
kurią pats parengė, pats ir kom-
piuteriu atsispausdino. 

Kūrybiniai skaitymai Demba-
voje neabejotinai taps tradicija – 
jau sutarta, kad kitais metais vai-
kų kūrybiškumo lavinimo studija 
„Deimančiukai“ juos rengs kar-
tu su Dembavos bendruomene. 

antanas ORinTaS

Literatas Edvardas Lukšas apie 
savo poeziją mėgsta pasvajoti 
Dembavos parke.

Man rūpi, su kuriais žmonėmis tu būni 
savo giliausios vienatvės akimirkomis. 
Man rūpi, ar gali dar atleisti kitiems jų kaltes, 
ar dar sugebi sau neatleisti savųjų. 

(R. Stankevičius)

Apsunkusi nuo blogų minčių galva. Reikia švie-
saus žodžio. Spindulio mažyčio. Reikia kalbinti sa-
ve, klausti, ar meni, nors seniai tai buvo. Bet pa-
miršti tu negali. Kad ir paliesta lemties. Tu laukei 
ir tikėjai – kelsies, skrisi. Dievas tau padės. Tikėjai 
melagės vilties žodžiais gražiais. Laikas ėjo. Viltis 
tylėjo. Gyvenimas laužė ir kūną, ir sielą. Nepaliko 
nė vienos gražios minties. Tik prisiminimų šukes. 

Lemtis, atėmus žingsnius, žaismingai sakė: 
„Sėskis. Pavargai. Ir žinok, nuo šios dienos tavo 
bus gyvenimas kitoks. Tokia gyvenimo valia. Ki-
to pasirinkimo nėra.“

Dienos bėgo. Metai tirpo akyse. Tikėjau – kaž-
ką atrasiu nauja, galėsiu sau padėti skaitydama 
knygas. Jos tartum ledas tirpo mano delnuose. Ke-

liavau. Kentėjau. Mylėjau. Bet jos man tartum sakė – 
viskas ne tau. Daug iš knygų išmokau ir supratau. 
Reikia surinkti, ką savyje turiu geriausio. Ir žodžiais 
į popieriaus lapus išbarstyt. Ir laukti. Gal žodis kaip 
daigas prigis. Ir žmogus jį pamatys. Supras, kad visa 
savo esybe ir skausmu pas jį einu. Laukiu ir tikiu – 
jis atsilieps, kai man labai skaudės. Kai šauksiu, iš-
tverti padės. Padės gyvenimą iškelti, nešt jį ir ne-
pavargt. Man rūpi, kur tu esi, žmogau, kuris mano 
vienatvės valandą nykią atėjęs prisėsi. Ir pasakysi – 
pakalbėt atėjau. Nieko nereikia daugiau.

Kai sieloje jau nesutelpa mintys, tada jas išlei-
džiu į laukus. Ten, kur į javus įbridę, stovi vieni-
ši ąžuolai. Atrodo, jie kelyje į miškus pasiklydo. Ir 
šimtmečiais taip auga vieni. Nuo miškų atskirti. Jų 
lapų šlamesy balsą girdžiu. Būk stipri! Siela ir šir-
dimi. Patikėk – į sielą ateis toks gerumas! Imsi ma-
tyt pasaulį ir jo žmones tik šviesiausiom spalvom. 

Rytas šauks: „Gyvenk, žmogau. Tik dėl tavęs pa-
kėliau saulę, kad gyventi tau būtų šviesiau.“

Stefanija FedUlaiTė 

Rašinių konkursui 
„Mano sielos stiprybė“

Vytauto Žemaičio nuotr. (Senieji Trakai)

Kad gyventi būtų 
šviesiau

Gulbių šokis.
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