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Rugsėjo pabaigoje su-
šaukta neeilinė LND kon-
ferencija, sukvietusi de-
legatus iš visos Lietuvos, 
sprendė teisinius orga-
nizacijos veiklos klausi-
mus – keitė įstatus. LND 
įstatai buvo peržiūrėti iš 
esmės – pakeista visa jų 
redakcija. Iš anksto susi-
pažinę su naująja įstatų 
redakcija (ji buvo išsiųs-
ta visiems LND asocijuo-
tiems nariams), konfe-
rencijos delegatai atvirai 
ir dalykiškai diskutavo vi-
sais jiems rūpimais klau-
simas. Patikslinę arba at-
sisakę kai kurių siūlomų 
nuostatų, konferencijos 
delegatai patvirtino naują 
LND įstatų redakciją. Ji įsi-
galios įstatus įregistravus 
Juridinių asmenų registre.

Iššūkiai ir 
galimybės
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Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija (LND) buria neįga-
liuosius, rengia jiems iš-
vykas į muziejus, kviečia 
kartu dalyvauti įvairio-
se edukacinėse progra-
mose, kur jie gali reali-
zuoti savo įgimtą polinkį 
į meną, arba atrasti dar 
nežinomus gabumus. 

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
dirbs pagal naujus įstatus

Tolerancijos link

Prie kūrybos 
šaltinio

13-ą kartą į Šventosios 
mokymų ir reabilitacijos 
centrą susirinkę Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos (LND) 
organizuojamo literatų 
seminaro dalyviai šiemet 
ne tik gilinosi į literatū-
ros subtilumus, skaitė bei 
analizavo savo ir draugo 
kūrybą, klausėsi šios sri-
ties specialisčių paskaitų 
bei patarimų, bet įsitraukė 
ir į dar įvairiapusiškesnę 
veiklą. Dalį jos literatams 
padovanojo LND: suren-
gė įdomią ekskursiją į Tel-
šius, į seminarą pakvietė 
aktorę Dalią Jankauskai-
tę, vis ilgėjančius rudens 
vakarus praskaidrinusią 
žymių poetų kūryba. Kita  
dalis – pačių neįgalių li-
teratų išmonės vaisius:  
originalios bičiulių sutik-
tuvės ir meninė programė-
lė atsisveikinimo vakarui, 
svečiuose apsilankiusių 
telšiškių koncertas.

Kviečia į muziejus
Kam to reikia? – paklausite. 

Juk kiekvienas žmogus gali pats 
susirasti informacijos apie mies-
te vykstančius pramoginius ar 
kultūrinius renginius ir į juos nu-
vykti. Tačiau tai nėra taip papras-
ta. Daugybė priežasčių – prade-
dant finansinėmis, baigiant psi-
chologinėmis ar fizinėmis (aplin-
kos nepritaikymo) gali lemti, kad 
neįgalus žmogus yra izoliuoja-
mas nuo kultūrinio gyvenimo ir 
patiria atskirtį. 

Su LND neįgalūs vilniečiai 
jau aplankė ne vieną parodą, 
muziejų, koncertą, pabuvojo 
Vilniaus universiteto Botanikos 
sode, vasarą visą mėnesį nemo-
kamai galėjo žiūrėti „Kiną po 
žvaigždėmis“. Ypač noriai neį-
galieji lankosi Valdovų rūmuose. 
Čia vedamos edukacinės progra-
mos – tikra atgaiva norintiesiems 
prisiliesti prie kūrybinės virtu-
vės, pajusti istorijos dvelksmą, 
pagaliau – ištrūkti iš namų ruti-

(nukelta į 3 psl.)

nos ir pabūti bendraminčių ap-
suptyje. Pirmiausia grupė neįga-
liųjų pasinėrė į keramikos užsiė-
mimus. Padedami Edukacijos ir 
lankytojų centro specialistų, pa-
gal kasinėjimų metu rastų koklių 
autentišką atspaudą jie galėjo iš 
molio nusilipdyti Vytį. Vėliau šį 
dirbinį nuglazūravo, visi darbai 
buvo išdegti. Tiesa, neapsieita ir 
be praradimų (dalis darbų sudu-
žo), bet likusieji tikrai pradžiugi-
no jų autorius. 

Ką tik, praėjusią savaitę, gru-
pė neįgaliųjų baigė tapyti ikonas. 
Tai – jau antra grupė, Valdovų 
rūmuose susipažinusi su šia sa-
kralinio meno rūšimi. Tai, pasak 
LND projektų vykdytojos Sau-
lės Vėjelienės, nepaprastai įdo-
mus užsiėmimas, mat ikonos ta-
pomos laikantis senovinės tech-
nikos. Norint nutapyti ikoną rei-
kia dirbti ne vieną dieną. Neįga-
liųjų grupė į užsiėmimus rinko-
si 4 kartus. Pirmiausia muziejaus 
darbuotojai papasakojo apie iko-
nos prasmę ir reikšmę – juk sta-
čiatikių kultūra, kuriai ir būdin-
gas ikonų tapymas, buvo svarbi 
LDK kultūros dalis. Ikonos tapo-
mos ant lentos: ji pirmiausia pa-
dengiama vadinamuoju podažiu, 
paskui, kopijuojant tradicinius 

Kultūrinė 
veikla – 

saviraiškos 
erdvė

Kodėl reikia keisti  
įstatus?

LND teisininkė Audronė Bal-
siukienė neeilinės konferencijos 
delegatams pristatė priežastis, 
kurios paskatino peržiūrėti galio-
jančius LND įstatus, juos pritai-
kyti šių dienų aktualijoms. 

• Keičiantis politinei, eko-

Literatų kūrybinėje stovykloje – 
malonios staigmenos

nominei situacijai, reikia išplės-
ti asociacijos dalyvavimo visuo-
meniniame gyvenime galimy-
bes, todėl siūloma supaprastin-
ti LND dalyvavimo įvairių orga-
nizacijų veikloje tvarką bei gali-
mybes tapti LND asocijuotu na-
riu.

Svetingai sutiko  
bičiulius

Vis labiau įsibėgėjant rude-
niui ne vienas literatas apgailes-
taudamas šiemet atsisakė daly-
vauti tradicinėje kūrybinėje sto-
vykloje. Pagrindinė priežastis – 
sveikata, kuriai vėstantys orai ke-
lia papildomų rūpesčių. Vis dėlto 
rudeniškos darganos, siaučiantys 
vėjai seminarui nesutrukdė. Ne-
palankius orus kompensavo nuo-
širdžios pačių seminaro dalyvių 
pastangos bei paieškos. 

Pirmiausia maloniai nuteikė 

palangiškių svetingumas. Šįkart 
3 kurorto literatai pasijuto tikrais 
šeimininkais. Atvykusiuosius pa-
sitiko plakatas su Anelės Mažei-
vaitės sukurtu pasveikinimu:

Sveikos sesės,
Sveiki, broliai,
Netingėkit – dirbkit uoliai.
Kai truputį padirbėsit,
Jūra jūs pasigrožėsit.

Gera pajusti, jog esi laukia-
mas...

(nukelta į 8 psl.)

E. Skipario nuotr.Konferencijos delegatai balsuoja už įstatų pakeitimus.

Aldonos Milieškienės nuotr.

Telšiškės Vilijos Jocienės dovanos: ir literatūrinė popietė, ir rudens gėrybės.

Aurelijos Babinskienės nuotr.Ikonų tapybos pamokos Valdovų rūmuose.



Apie skurstančius mūsų krašto žmones kalba ne 
tik niurgzliai. Juos aptaria ekonomistai, žurna-

listai, politikai. Ties skurdo riba yra trečdalis Lietu-
vos gyventojų. 

Skurdas – žmonių su negalia inkubatorius. Ir tai ga-
lima tvirtinti kalbant tiek apie materialinį, tiek ir apie 
intelektualinį ar dvasinį skurdą. Kol šioje srityje pažan-
ga menka arba jos išvis nėra, mūsų valdantieji neturė-
tų gerai vertinti savo darbo. Skurstantys žmonės daž-
nai praranda savigarbą ir degraduoja. Jie tampa netin-
kami nei šeiminiam gyvenimui, nei darbui. 

Esamas ar tariamai mums gresiantis skurdas žmo-
nes baugina. Todėl stengiamės nuo jo pabėgti, skuba-
me, stengiamės kuo tvirčiau atsistoti ant kojų, sukaup-
ti kuo daugiau materialinių gėrybių. Mūsų krašte vis 
dar galvojama, kad tas, kuris į namus atvelka nudobtą 
mamutą, yra šeimos valdovas. Deja, šeimos galva, ap-
rūpinusi namus materialiai, dažniausiai jau neberanda 
laiko šeimai, vaikams. Atšąla santykiai tarp šeimos na-
rių, dreifuojama skyrybų link. Dažnai mes vienas kitą 
raginame gyventi pagal lenktyninio žirgo filosofiją: kuo 
greičiau bėgti ir nuolat girdėti audringus aplodismen-
tus. Galvojame, kad pinigai taps patikimu skydu gali-
moms ateities negandoms atremti. O, kaip labai tiks-
liai pastebi rašytoja Vanda Juknaitė, ,,Žmogui reikia la-
bai nedaug. Ir labai trumpam laikui.“ Mes praeinantys, 
mes ne tik gyvenimo, bet ir mirties broliai. Kad ir kiek 
besistengtume sukaupti turto, neturėsime jo tiek, kad 
visko nepaliktume. Neturėtume užmiršti, kad žmogus 
Žemėje gyvena ne tam, kad taptų turtingas, o tam, kad 
būtų laimingas. Laimė – ne prekė ir jos nenusipirksi net 
prabangiausiose parduotuvėse. Tai tiesiog nuo išorinių 
aplinkybių nepriklausanti dvasinė žmogaus būsena. 

Daug mūsų bėdų kyla iš nesugebėjimo ramiai pa-
būti vienumoje. Ramybė yra žmogaus buities puoš-
mena. Kinai sako: ,,Padovanok sau minutę ramybės ir 
tuomet suprasi, kad kvailai skubėjai.“ Vienumos reikia, 
kad augtų ir žydėtų mūsų sielos, to reikia kaip miego ir 
maisto kūno sveikatai palaikyti. Kai neturi laiko apmąs-
tyti, ištirti net savo paties gyvenimo, gresia visokie pa-
vojai. Mes blaškomės. Mūsų gyvenimas kartais prime-
na laivu plaukiančių keleivių bėgimą nuo vieno borto 
prie kito. J. V. Gėtė žmogaus dvasios ir grožio pajuti-
mo ugdymui skyrė labai daug dėmesio. Jis rašė: ,,Mes 
turime kiekvieną dieną išgirsti mažiausiai vieną dainą, 
perskaityti gerą eilėraštį, pamatyti puikiausią paveiks-
lą ir, jei įmanoma, pasakyti keletą protingų žodžių.“ 

Sakoma: laikas – pinigai. Tačiau tarp laiko ir pini-
gų lygybės ženklo dėti negalima. Už pinigus gali nusi-
pirkti laikrodį, bet ne laiką. Vis daugiau žmonių patiria 
ryškėjančią naują skurdo formą – laiko stoką. Kai kas 
gali pasakyti: kad man tik toks skurdas! Tačiau nesku-
bėkime taip galvoti. Ši skurdo forma dar mūsų nepa-
kankamai apmąstyta. Dar nesuvokiame, kad didžiau-
sia netektis – laiko netektis. 

Didelis mūsų turtas – psichinė sveikata. Kelia neri-
mą tai, kad psichikos ligonių skaičius auga. Psichikos 
ligos paveldimos. Tačiau vien genetika jų plitimo paaiš-
kinti negalima. Psichikos susirgimus labai skatina skur-
das. Tam turi įtakos ir chroniška laiko stoka. 

Skurdžiai gyvenantys žmonės negali išvykti pasi-
dairyti po pasaulį, nepatiria mėgėjiško sporto (teniso, 
boulingo, irklavimo, jodinėjimo) džiaugsmų, jiems ne-
prieinamas poilsis kurortuose. Visi esame pastebėję, ko-
kie dvasiškai atsipalaidavę grįžtame pailsėję prie jūros. 
Žmogui būtina nuolat plėsti savo akiratį. Žvelgiant iš 
toli, visos problemos atrodo aguonos grūdo dydžio. Tai 
ramina, stiprina psichinę sveikatą. 

Gyvenimas mums duotas tik vienas ir kiekviena 
diena, kiekviena valanda yra didelis turtas, kurį turime 
protingai naudoti, nešvaistyti ir neleisti, kad jį iš mūsų 
grobstytų kiti. Sugebėjimas tinkamai naudotis savo lai-
ku – tai sugebėjimas tvarkyti savo gyvenimą.

Laiko stoka skurdina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiKalvarija:
 Kalvarijos neįgaliųjų drau-
gijos ansamblio „Viltis“ vado-
vė Laima Šipšinskienė re-
dakcijai parašė laišką, kuria-
me pasakoja apie turiningą 
draugijos veiklą. 

Rugsėjo 12 dieną Kal-
varija ošė: vyko paskutiniai 
kasmetės šventės „Šypsau-
si savo kraštui“ paruošia-
mieji darbai: miesto parke 
kaip grybai po lietaus dygo 
gyvų gėlių kilimai, o Kara-
liškajame parke buvo ruo-
šiami Kalvarjos krašto ben-
druomenių kiemeliai. Neį-
galiųjų draugija irgi neatsi-
liko: parką papuošė darbš-
čių ir menui neabejingų 
moterų rankomis kelias 
dienas ruoštas gyvų gė-
lių kilimėlis. Kilimų tema 
buvo visiems viena: Kris-
tijonui Donelaičiui – 300 
metų. Miesto sodas pasi-
puošė labai gražiais ru-
dens raštais, bet visų iš-
radingiausias ir labiausiai 
temą atitinkantis buvo va-
dovaujant Salomėjai Be-
levičienei paruoštas kili-
mas. Karališkajame parke 
savo darbščių rankų meno 
kūrinėlius ir vieno kąsnio 
užkandėles demonstravo 
Daivutės Rentelytės vado-
vaujamos moterys. Jų pa-
linksminti užėjo ir Neįga-
liųjų draugijos ansamblio 
„Viltis“ dalyviai. 

Rugsėjo 26–27 dieno-
mis Antaninos Skaudžiu-
vienės kvietimu Kalvari-
jos neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Viltis“ lankėsi 

Gyvename aktyviai ir 
nenuobodžiai

Dzūkijos krašte. Mus ma-
loniai sutiko Birštono sa-
natorijos „Eglė“ persona-
las, parodė naujai įrengtas 
sanatorijos patalpas. Pas-
kui mūsų ansamblis sa-
natorijos gyventojams pa-
dovanojo rudeniu alsuo-
jantį koncertą, kurį vedė 
A. Skaudžiuvienė ir an-
samblio dalyvė Angelė 
Zygmantienė. Klausytojai 
mus šiltai priėmė, malo-
niai pabendravome. 

Ryte vykome į Marcin-
konis pasitikti grybautojų, 

kurie 10 valandą jau turė-
jo grįžti su pilnais krep-
šiais baravykų. Prie ežerė-
lio nuo ankstyvo ryto triū-
sė, laužus kūreno, grybie-
nę pilstė, arbata, kava ir 
dzūkiškom bandom visus 
vaišino darbštūs kaip bitu-
tės dzūkai. Tik kokios vai-
šės be dainos? Ir muzikan-
tai, ir dainininkai scenoje 
keitė vieni kitus. Su visais 
bendravo Marceliutė. 

Iš Marcinkonių vyko-
me į Varėną, į grybų šven-
tę. Na ir moka mūsų dzū-

keliai linksmintis – akys 
raibsta, širdis kaista, nosį 
gardžiausi kvapai kutena, 
aplinkui gražiausia muzi-
ka skamba, žmonių jūra 
banguoja – vieni šoka, kiti 
dainuoja... Mus maloniai 
priėmė Marcinkonių kie-
melis. O jame, pasirodo, 
vestuvėmis kvepia. Ne-
būtume suvalkiečiai, jeigu 
nepasinaudotume proga ir 
neužsėstume vestuvinin-
kams stalų. Pabuvę, pasi-
linksminę, padainavę, pa-
šokę grįžome namo. 

Šilutės r.: Tarptautinę 
pagyvenusių žmonių 

dieną – dėmesys 
savo krašto praeičiai

  Spalio mėnuo prasidė-
jo Tarptautine pagyvenusių 
žmonių diena. Visuomenė vis 
labiau sensta, vis didesnę pi-
liečių dalį sudaro perkopę per 
60 metų gyventojai. Akivaiz-
du, kad kiekvienas iš mūsų 
pažįstame ne vieną ir ne du 
pagyvenusius žmones, esa-
me jų sūnūs, dukterys, vyrai, 
žmonos, giminaičiai ar drau-
gai. Spalio 1-oji – visų tų, ku-
rių gyvenimiška patirtis skai-
čiuojama daugiau nei šešio-
mis dešimtimis metų, diena. 
Paminėti šią dieną senjorus 
pakvietė Švėkšnos neįgalieji.

Švėkšnos senjorai Tarp-
tautinę pagyvenusių žmo-
nių dieną sutiko aktyviai 
judėdami – pažintinę eks-
kursiją po seniūnijos lan-
kytinas vietas jiems orga-
nizavo Šilutės rajono neį-
galiųjų draugijos Švėkšnos 
padalinio pirmininkė In-
grita Riterienė, jau ne vie-
nerius metus skirianti ypa-
tingą dėmesį ne tik neįga-
liesiems, bet ir senjorams.

Pasak Švėkšnos isto-
rijos žinovės, tądien eks-
kursantų gidės, Onos Nor-
kutės, pažinti savo gimti-
nę – tai džiaugtis jos isto-
rine praeitimi ir žmonė-
mis, grožėtis gamtovaiz-
džiu, pažinti kultūros pa-
minklus.

Ekskursiją senjorai 
pradėjo nuo Šv. apaštalo 
Jokūbo bažnyčios, vėliau 
aplankė Švėkšnos, Gedmi-
naičių, Stemplių ir Vilkėno 
dvarus. Stemplėse apžiū-
rėjo Šv. Aloyzo bažnyčią, 
stabtelėjo prie stogastul-
pio, pastatyto Nepriklau-
somybės akto signatarui 
prelatui Kazimierui Šau-
liui. Paskui patraukė į Vil-
kų Kampe esantį vietinio 
sendaikčių kolekcionie-
riaus Mindaugo Nogai-
čio privatų Bandonijų ir 
armonikų muziejų, nuėjo 
iki ašvos upėje (Veiviržo 
intakas) esančio didžiulio 

riedulio – Ašvos akmens. 
Virkytų kaime senjorai 
pasidžiaugė A. Būdvy-
čio kaimo turizmo sody-
boje auginamais žirgais, 
o Žagatpurviuose apžiū-
rėjo dailininko, kalvio, is-
torijos puoselėtojo Euge-
nijaus Šuldiakovo kuria-
mą sodybą. 

Istorinės praeities pa-
žinimas – tikrųjų vertybių 
pažinimas, o metai – gra-
žiausias ir brandžiausias 
gyvenimo turtas, neįkai-
nojamas ne tik istorijai, bet 
ir žmogui. 

Violeta AstrAuskienė
Karolinos Riterytės nuotr.

Senjorai prie Gedminaičių dvaro. 

Kalvarijos neįgaliųjų draugijos ansamblis „Viltis“ stengiasi visur dalyvauti.

 Telšių rajono neįgalių-
jų draugijos taryba laiš-
ke „Bičiulystei“ papasa-
kojo apie surengtą šventę. 

Rugsėjo pabaigo-
je Telšių rajono neįga-
liųjų draugijos nariai 
rinkosi į rudens gėry-
bių šventę „Po darbe-
lių po darbų“. Šventę 
puošė rudens gėrybių, 
užaugintų sode ar dar-
že, parodėlė. Renginio 
metu buvo pagerbti 
jubiliatai ir švečiantys 
gimtadienius draugi-
jos nariai. 

Šventėje koncerta-
vo neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Žemaitija“, 
vadovaujamas Daivos 
Lingienės. Taip pat pa-
sirodė Telšių aklųjų ir 
silpnaregių mišrus vo-
kalinis ansamblis, va-
dovaujamas Virginijos 
ir Antano Kontautų. 

Šventė praėjo links-
mai ir turiningai.

Telšiai:

Rudens 
šventė „Po 

darbelių 
po darbų“
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Lietuvos neįgaliųjų draugija dirbs pagal 
naujus įstatus

• Kadangi LND iš esmės fi-
nansuojama iš programinių lėšų, 
finansiškai sudėtinga organizuo-
ti tiek tarybos posėdžius, tiek 
šaukti konferencijas, todėl siū-
loma sumažinti ir pakeisti LND 
valdymo organų skaičių bei 
struktūrą, kad LND valdymas 
taptų pigesnis ir efektyvesnis. 

• Taikant įstatus pastebėta, 
kad valdymo organų kompeten-
cija apibrėžta nepilnai ir neišsa-
miai, todėl siūloma pakoreguo-
ti LND valdymo organų kompe-
tenciją, išplečiant valdybos įga-
liojimus pagal Asociacijų įstaty-
mo teikiamas galimybes.

analogišką pasiūlytai nuostatai 
situaciją, kad daugelio miestų 
bei rajonų neįgaliųjų draugijų 
nariais gali tapti ir sveiki žmonės 
(neįgaliųjų šeimų nariai, pensi-
ninkai, rėmėjai ir kt.), konferen-
cijos delegatai neatsižvelgė. 

Svarstytas ir dar vienas LND 
narystės aspektas: galiojančiuo-
se įstatuose neaiškiai apibrėžta, 
ar narystė LND yra pagrįsta te-
ritoriniu principu. Realiai tokio 
principo (vienoje savivaldybėje – 
viena organizacija) laikomasi ne-
buvo. Po 2 neįgaliųjų draugijas 
veikia Kauno, Radviliškio rajo-
nų, Vilniaus miesto, Marijam-
polės, Elektrėnų savivaldybė-
se. Be to, pastaruoju metu pas-
tebima dar viena tendencija – 
nuo draugijų atsiskiria jų pada-
liniai ir kuria naujas organizaci-
jas. Pagal senąją įstatų redakci-
ją jos negalėtų tapti LND tikrai-
siais nariais. Konferencijos de-
legatų buvo klausiama – ar tiks-
linga išlaikyti teritorinį LND na-
rystės principą? Nubalsuota, kad 
teritorinio principo, priimant į 
LND asocijuotus narius, nebū-
tų laikomasi.

Atsisakyta LND tarybos 
Galiojusiuose įstatuose buvo 

numatyta tokia LND valdymo 
struktūra: konferencija, turinti 
visuotinio narių susirinkimo tei-
ses (dalyvauja tikrieji LND na-
riai ir delegatai, narių stebėtojų 
vadovai, nariai stebėtojai), tary-
ba (LND pirmininkas, valdybos 
nariai, tikrųjų narių vadovai ir 
nariai stebėtojai), valdyba ir pir-
mininkas (renkami konferenci-
joje 4 metams). 

A. Balsiukienė konferencijos 
delegatams pristatė naują LND 
valdymo modelį, pasiūlydama 
atsisakyti vieno valdymo orga-
no – tarybos. Šias permainas, 
LND teisininkės teigimu, pa-
diktavo gyvenimas: per pasta-
ruosius metus taryba nėra pri-
ėmusi jokių reikšmingų spren-
dimų ir šiuo metu neatlieka jo-
kių svarbių funkcijų; taryba ne-
turi teisės rinkti valdymo orga-
nų, keisti įstatų, o tai yra labai 
svarbios funkcijos, kurias šiuo 
metu galima įgyventi kartą per 
4-erius metus.

Pasak A. Balsiukienės, tik 
visuotinis narių susirinkimas, 
o LND atveju – konferencija – 
turi teisę tvirtinti metinę finan-
sinę atskaitomybę (pagal dabar 
galiojančią tvarką realiai to už-
tikrinti neįmanoma), nustatyti 
asociacijos narių stojamųjų įna-
šų dydį ir narių mokesčių dydį, 
jų mokėjimo tvarką. Taigi kon-
ferencijos sušaukimas kartą per 
4-erius metus akivaizdžiai nepa-
kankamas. LND valdymo orga-
nas, turintis visuotinio susirin-
kimo teises, turi būti šaukiamas 
dažniau – ne rečiau kaip kartą 
per metus, o kas 4-erius metus – 
rinkiminė konferencija. Naujo-
joje įstatų redakcijoje numatyta, 
kad konferenciją turi teisę šauk-
ti valdyba ir (arba) ne mažiau 
kaip ⅓ visų LND asocijuotų na-
rių. Delegatų dauguma šiam siū-
lymui pritarė. 

Taip pat pritarta ir nuostatai, 

kad konferencijoje vienam juri-
diniam asmeniui atstovaus vie-
nas asmuo (vadovas arba jo įga-
liotas asmuo). Delegatai į konfe-
renciją renkami nebus. 

Naujojoje LND įstatų redak-
cijoje įtvirtinta dar viena nuos-
tata: balsavimas gali būti orga-
nizuojamas ir apklausos būdu 
raštu (faksu, paštu, elektroni-
niu paštu), jei tam neprieštarau-
ja ¾ visų LND asocijuotų narių.

Pakoreguotos LND 
valdybos kompetencijos 

Nemažai diskusijų sukėlė 
LND valdybos kompetencijos 
aptarimas. Šiuo metu LND val-

Dar kartą 
apie eurą 

Klausėte – 
atsakome

Kaip įvedus eurą pasikeis so-
cialinių išmokų mokėjimo 
tvarka?

Nuo 2015 m. sausio 1 die-
nos išankstinės socialinio drau-
dimo senatvės pensijos (moka-
mos už praėjusį mėnesį), socia- 
linio draudimo senatvės pen-
sijos, socialinės pašalpos ir kita 
piniginė socialinė parama (mo-
kama už praėjusį mėnesį), taip 
pat valstybinės pensijos, šalpos 
išmokos, našlių pensijos ir kitos 
valstybinės išmokos (mokamos 
už praėjusį mėnesį) bus moka-
mos eurais. Nė viena paminė-
ta išmoka dėl euro įvedimo ne-
sumažės.

Kokia valiuta bus mokama 
pensija nuo 2015 metų?

Nuo 2015 m. sausio 1 die-
nos pensija bus mokama eu-
rais. Pensija bus automatiškai 
perskaičiuota ir mokama eurais 
taip, kaip buvo mokama litais. 
Pačiam senjorui dėl to nereikės 
nieko daryti. Verčiant litus į eu-
rus, sumos bus apvalinamos gy-
ventojų naudai.

Ar socialinio draudimo pen-
sijos, pašalpos, nedarbo išmo-
kos bus apvalinamos iš litų į 
eurus?

Atsižvelgiant į patvirtintą 
lito ir euro keitimo kursą, pa-
keitus įstatymuose nustatytas 
sumas, kurios traukiamos į for-
mules, taikomas apskaičiuojant 
šias išmokas, jos bus ne automa-
tiškai suapvalinamos, o perskai-
čiuojamos. Žmogui pačiam ne-
reikės kreiptis dėl perskaičiavi-
mo, perskaičiuos „Sodra“.

Kaip Lietuvos gyventojai 
bus informuojami apie gauna-
mų išmokų dydį eurais?

Gyventojus, kuriems pašal-
pos pristatomos į namus arba 
išmokamos per mokėjimo įs-
taigą (AB „Lietuvos paštas“ 
padalinius), planuojama infor-
muoti nurodant būsimos pen-
sijos dydį ant išmokos išmokė-
jimo kvito.

Kur galima rasti svarbiau-
sią informaciją apie euro įve-
dimą Lietuvoje?

Visą aktualią informaciją 
apie eurą galima rasti oficialio-
je euro svetainėje www.euras.lt 
arba skambinti nemokama euro 
telefono linija 8 800 34528. Jūsų 
namus taip pat pasieks leidi-
niai apie praktinius euro įvedi-
mo aspektus ir grynuosius pi-
nigus. Apie euro įvedimą bus 
plačiai pranešama žiniasklai-
dos priemonėse.

Parengta pagal

socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos inf.

• Dėl vis didėjančių infor-
macijos srautų, su kuriais pri-
valu supažindinti LND valdy-
mo organus, bei prireikus pri-
imti greitus ir konkrečius spren-
dimus įvairiais klausimais (tam 
šiuo metu reikia šaukti konferen-
ciją arba valdybos posėdį), tau-
pant lėšas ir laiką, siūloma įsta-
tuose numatyti galimybę balsuo-
ti elektroniniu paštu, taip pat at-
sisakyti nuostatų, reglamentuo-
jančių turto disponavimo tvarką.

• Kai kurios šiuo metu ga-
liojančių įstatų nuostatos neati-
tinka Asociacijų įstatymo reika-
lavimų.

LND nariai – tik 
neįgaliuosius vienijančios 

organizacijos
Iki šiol galiojusiuose įstatuo-

se numatyta, kad LND gali da-
lyvauti tikrieji nariai (organiza-
cijos, dirbančios žmonių, turin-
čių fizinę negalią, integracijos 
srityje) ir nariai stebėtojai (Lie-
tuvoje veikiančios įmonės ir įs-
taigos). Tačiau nariams stebėto-
jams buvo numatytas tik pataria-
masis balsas, jie neturėjo balsa-
vimo teisės, todėl naujojoje LND 
įstatų redakcijoje pasiūlyta atsi-
sakyti narių stebėtojų (jie asocia-
cijoje neatlieka jokių funkcijų) ir 
laikytis principo, kad visi asoci-
juoti nariai turėtų teisę dalyvau-
ti LND veikloje, būti renkami į 
valdymo organus, turėtų spren-
džiamojo balso teisę. Siūlyta įtei-
sinti nuostatą, kad LND nariais 
gali tapti visi juridiniai asmenys, 
kurie pritaria LND veiklai. 

Konferencijos delegatai šiam 
siūlymui nepritarė. Daugumos 
nuomone, LND turėtų jungti tik 
neįgaliuosius vienijančias orga-
nizacijas (juridinius asmenis). 
„Tik patys neįgalieji turi spręs-
ti visus savo gyvenimo klausi-
mus“, – teigė pasisakiusieji. Į 

Beveik vieningai nubalsuota ir 
už tai, kad LND valdybos narys 
būtinai turi būti renkamas iš fi-
zinę negalią turinčių asmenų. O 
štai papildomų 10 asmenų nu-
tarta nerinkti. Jei per kadenciją 
valdybos narių sumažės, trūks-
tami nariai (tos valdybos kaden-
cijai) bus renkami artimiausiame 
konferencijos posėdyje. 

Neeilinės konferencijos dele-
gatai ilgokai diskutavo ir dėl to, 
kokios lėšų sumos panaudojimą 
turi tvirtinti LND valdyba, o ko-
kia gali disponuoti pirmininkas. 
Po įvairių siūlymų (nuo to, kad 
su valdyba būtų derinamos vi-
sos išlaidos iki visiško pasitikėji-

dybą sudaro LND pirmininkas ir 
konferencijoje išrinktų 10 fizinę 
negalią turinčių tikriesiems na-
riams atstovaujančių fizinių as-
menų iš skirtingų Lietuvos ap-
skričių. Konferencijoje buvo pa-
pildomai renkama dar 10 asme-
nų, prireikus galinčių pakeisti 
valdybos narius. 

Neeilinės konferencijos de-
legatams buvo pasiūlyta aptar-
ti, ar LND valdybos nariai būti-
nai turi būti renkami teritoriniu 
principu (pagal apskritis). Pa-
sak A. Balsiukienės, taip į valdy-
bą išrinkti organizacijų vadovai 
apkraunami papildomu darbu – 
pareiga informuoti apskrities or-
ganizacijų vadovus apie valdy-
boje vykusius svarstymus, pri-
imtus sprendimus. Informaciją 
visais dominančiais klausimais 
galėtų suteikti LND darbuoto-
jai. Daugumai delegatų pasisa-
kius, kad turėtų būti atstovauja-
ma visiems regionams, teritori-
nį principą nuspręsta išlaikyti. 

mo pirmininku), nuspręsta, kad 
LND valdybos pritarimas bus 
reikalingas, kai asociacijos reik- 
mėms prireiks panaudoti dau-
giau kaip 8 tūkst. eurų.

LND valdybos kompetenci-
jos papildytos nuostata dėl prieš-
laikinių pirmininko rinkimų. Įs-
tatuose numatyta, kad juos turi 
teisę skelbti LND valdyba, jei to 
reikalauja ne mažiau kaip 7 val-
dybos nariai arba ne mažiau kaip 
¾ LND asocijuotų narių. 

LND įstatai papildyti ir dar 
viena nuostata, kad pirminin-
kui negalint eiti pareigų, iki ar-
timiausios LND konferencijos 
valdyba paskiria šias pareigas 
einantį valdybos narį. 

Svarbu pažymėti, kad naujo-
ji LND įstatų redakcija niekaip 
nesusijusi su miestų bei rajonų 
neįgaliųjų draugijų įstatais, to-
dėl dėl šios priežasties jų keis-
ti nereikės. 

Aldona Milieškienė
Egidijaus Skipario nuotr.

LND teisininkė Audronė Balsiukienė.

Konferencijos delegatai dalykiškai svarstė LND įstatų pakeitimus.

Naujajai LND įstatų redakcijai pritarta.
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Psichologo 
patarimai

Kiekvienas bent kartą gy-
venime esame susidūrę 
su žeidžiančiais kito žmo-
gaus žodžiais ar veiks-
mais. Tikrai esame iš-
girdę kritikos ar patyrę 
neteisybės – nuo to ap-
sisaugoti beveik neįma-
noma. Blogi kitų poelgiai 
palieka žymę mūsų galvo-
se ir širdyse, o nemokant 
atleisti, tai gali tapti tikra 
gyvenimo rykšte. Atlei-
dimas, kaip stebuklinga 
lazdelė, į gyvenimą gali 
sugrąžinti džiaugsmą, 
ramybę ir dėkingumą. 
Jis suteikia šansą atkurti 
gražų prasmingą ryšį net 
ir su mus nuskriaudusiu 
asmeniu. 

Kodėl gi nepabandžius 
atleisti?

Iš esmės atleidimas yra pro-
cesas, kuriuo siekiama atkurti 
vidinę pusiausvyrą, susigrąžinti 
harmoningą santykį tarp skriau-
diko ir nuskriaustojo. Kuomet 

gebame atleisti, patiriame ma-
žiau streso, įtampos, nerimo. 
Skamba gražiai, tačiau daugelis 
žmonių taip niekada ir negeba at-
leisti jiems nusikaltusiems žmo-
nėms ir su šiuo jausmu gyvena 
daugybę metų.

Dažnai atleisti būna sunku 
todėl, kad paprasčiausiai praėjo 
per mažai laiko. Kaip jau minėta, 
atleidimas yra procesas, o pačio-
je jo pradžioje dažnai esame už-
valdyti pykčio ar keršto idėjų – 
atrodo, kad teisingiausias bū-
das atsiskaityti su savo skriau-
diku, yra atsakyti tuo pačiu. Vis 
dėlto kerštas atneša atokvėpį, bet 
ne palengvėjimą. Kerštas nesu-
teikia teisingumo jausmo. Jis tik 
įsuka į nesibaigiantį ratą, kuria-
me vis daugėja nusivylimo, pyk-
čio ir baimės. 

Suprantama, kuomet jaučia-
mės nuskriausti, atleisti gali at-
rodyti labai neteisinga. Kodėl tu-
rėtume atleisti žmonėms, kurie 
mus įskaudino, kažką iš mūsų 
atėmė, privertė kentėti? Tačiau 
čia svarbu prisiminti, kad atleis-
dami mes neteigiame, jog skriau-
dikas mums žalos nepadarė ir 
jo kaltė nesumažėja, tačiau su-

sigrąžiname jėgą į savo rankas. 
Mes vėl tampame atsakingi už 
savo gyvenimą. Mūsų gyvenimą 
valdo nebe kito mums padaryta 
skriauda ir atsiminimai apie tai, 
o mes patys. 

Kelias į atleidimą
Siekiant atleisti, vertėtų pasi-

stengti „įlįsti į kito žmogaus kai-
lį“ – būti empatiškam ir pamė-
ginti suprasti, kodėl jis pasiel-
gė būtent taip, kad jo žodžiai ar 
veiksmai jus įskaudino. Galbūt 
jis tikrai neturėjo blogų motyvų, 
o net jeigu ir turėjo, tebūnie tai jo 
vargas – jums pykčio nešiojima-
sis širdyje laimės tikrai nepridės.

Vis dėlto atleidimas nėra grei-
tas procesas. Jo skubinti ir nerei-
kėtų. Pasitaiko, kad žmonės sten-
giasi užmiršti skriaudą kuo grei-
čiau, taip tarsi teisindami skriau-
diką ar bijodami konfrontuoti. 
Subrandintam, apgalvotam atlei-
dimui reikia laiko. Tam, kad at-
leisti būtų lengviau, siūloma va-
dovautis keletu principų. 

Atleisti – nereiškia pamiršti. 
Atleisdami mes neverčiame sa-
vęs pamiršti to, kas įvyko. Blogi 
prisiminimai apie neteisybę gali 

išlikti ir dažniausiai išlieka, ta-
čiau mes išmokstame į juos žiū-
rėti kiek kitaip. Susitaikę ir atlei-
dę mes vertiname prisiminimus 
kaip praeities dalį, tačiau jie ne-
trukdo mūsų kasdienybei. 

Atleidimas yra stiprybės, o 
ne silpnumo ženklas. Atleisdami 
mes nesustipriname savo skriau-
dėjų, o priešingai – susigrąžinda-
mi gyvenimą į savo rankas, vėl 
tampame jo vadovais. 

Atleidimas nereiškia skriau-
dos sumenkinimo. Atleisdami 
mes neteigiame, kad nieko blo-
go neįvyko, mus nuskriaudęs 
žmogus nekaltas ir t.t. Mes ga-
lime atleisti, suprasdami, kad 
mums buvo padarytas išties bai-
sus dalykas, tačiau, nors ir nega-
lėjome to sukontroliuoti praeity-
je, mes galime savo jausmus kon-
troliuoti dabar. 

Atleidimas priklauso tik nuo 
tavęs, o ne nuo skriaudėjo veiks-
mų. Nesvarbu, ar žalą padaręs 
žmogus gailisi dėl savo veiksmų, 
ar apskritai juose nemato nieko 
blogo – nuo to jūsų atleidimas 
jiems gali visiškai nepriklausyti. 
Jūs atleidžiate ne jų labui – atlei-
džiate savo labui. 

Atleisk vardan savęs

Daktaras
Aiskauda

Kur dingsta vitaminai, kai 
organizmas jų gauna pakankamai?

Pastaruoju metu apie 40 % dar-
bingo amžiaus (dvigubai tiek 

procentų sudaro asmenys, per-
kopę 65 metų slenkstį) europie-
čių vargina hipovitaminozė (li-
guista būklė, kurią sukelia vita-
minų stoka organizme). Pirminė 
hipovitaminozė atsiranda nepa-
kankamai gaunant vitaminų su 
maistu arba padidėjus organiz-
me jų poreikiui. Taip dažniausiai 
atsitinka intensyviai sportuojant, 
dirbant sunkų fizinį darbą, esant 
nepalankiam klimatui, sergant 
kasos, kepenų, skrandžio, žar-
nyno ligomis, po traumos, chi-
rurginės operacijos, nėštumo ir 
žindymo metu.

Antrinė hipovitaminozė 
galimà sutrikus vit. įsisavinimui 
organizme, sergant skrandžio, 
kepenų, kasos, žarnyno ligomis, 
padidėjus vit. išsiskyrimui iš or-
ganizmo. Antai sutrikus kasos 
funkcijai, žarnyne sunkiau pasi-
savinami riebaluose tirpstantys 
vitaminai A, D, E, F, K. Dėl žar-
nyno mikroorganizmų pokyčių 
į blogąją pusę atsiranda vitami-
nų B2, B3, B6, B12, K, PP, folio rūgš-
ties stygius. Kepenų ligos suma-
žina vit. A atsargas. Stresas su-
kelia vitaminų, ypač C, E ir ka-
roteno (provitamino A) poreikį.      

Pastabos:
1. Vartojant alkoholį atsiran-

da vit. B1, B2, B6 ir B12 stygius. 
2. Dėl rūkymo sutrikdomas 

vit. C įsisavinimas net 40 %, taip 
pat rūkančiojo organizme prade-
da trūkti vit. B2 ir E. 

3. Kofeinas trukdo organiz-
mui normaliai įsisavinti vit. C 
(beje, ir B grupės vit. bei PP). To-
dėl patartina arbatą ir kavą gerti 
ne tuoj po valgio, o praėjus nuo 
valgymo 1,5–2 valandoms ir per 
dieną išgerti šių gėrimų ne dau-
giau kaip 3 puodukus. 

5. Hipovitaminozę dar gali 

Vartojami Vaistai PaVeikiami Vitaminai

antibiotikai A, B1, B2, B6, B12, C, D, K, folio rūgštis    

gerinantys apetitą C

kortizonas B6, C

kontraceptinės (nuo pastojimo) prie-
monės

A, B1, B2, B6, B12, C, E, folio rūgštis

mažinantys kraujospūdį B6, B12

mažinantys lipidų kiekį A, B12, D, E, K,

migdomieji A, B12 , C, D, E

nuskausminamieji C

gydantys diabetą B12

gydantys epilepsiją B2, D

gydantys podagrą A, B6

psichotropiniai C, D, folio rūgštis

antireumatiniai B6, C, K, folio rūgštis

gydantys skrandžio ligas B1, C

spazmolitikai B1, B6, B12, C, D, K, folio rūgštis

sukelti pasenę maisto produktai. 
4. Piktnaudžiaujant gazuotais 

gėrimais atsiranda vit. A, E, C, B1, 
B2, B6, B12, PP stygius. 

6. Vitaminų kiekį organizme 
gali sumažinti kai kurie vartoja-
mi vaistai (žr. lentelę): 

Pastabos:
1. Vidurius laisvinantys pre-

paratai nesuderinami ne tik su 
vit. A, D, E ir K, bet ir su dauge-
liu vaistų (blogina jų įsisavini-
mą). 

2. Aspirinas žalingas vit. A, B 
grupės vit. ir vit. C. 

„Kenkėjai“, kurių nesunku 
išvengti

Yra keletas paprastų daly-
kų, kurie kenkia patiems vita-
minams, bet jų galima nesun-
kiai išvengti:

Šviesa. Pieną, kruopas ir žuvį 
būtina laikyti nepermatomo-
je taroje; prieš valgymą šie pro-
duktai neturėtų būti ilgai laiko-
mi ant stalo.

Deguonis. Vit. C, kontaktuo-
damas su oru (deguonimi) labai 
greitai suyra, vit. A taip pat tam-
pa nebenaudingas. Todėl vaisius 
ir daržoves reikia smulkinti prieš 
pat vartojimą. Puodas, kuriame 
verdamos daržovės, turi būti už-
dengtas (virimo metu taip pat 
reiktų kuo rečiau žiūrėti į viralą).

Maisto pašildymas. Pašil-
dant maistą prarandama maž-
daug 50 % vit. C ir apie 20 % B 
grupės vitaminų.

Vėsus vanduo. Kai nuskustos 
bulvės pradedamos virti vėsia-
me vandenyje, prarandama apie 
40 % vit. C. Todėl bulves ir kitas 
daržoves geriausia suberti į ver-
dantį vandenį. Kuo trumpesnis 
daržovių virimo laikas, tuo ma-
žiau bus pakenkta vit. A, B gru-
pės vit. bei vit. D ir E. Ypač nau-
dinga daržoves ruošti maistui ne 
vandenyje, o garuose. 

Ir dar: būtų idealu, jei virtu-
me neskustas bulves, o virimo 
metu kuo rečiau jas badytume 

šakute (ar jau išvirusios?). Nu-
statyta, jog verdamos nuskus-
tos bulvės netenka apie 20 % vit. 
C, o per šakute subadytas vietas 
vitaminai tiesiog „išplaunami“.

Ketaus keptuvės. Daržoves ir 
kruopas geriausia maistui ruošti 
emaliuotuose induose. Mat nau-
dodami ketaus keptuvę, prara-
sime vit. C ir E. 

Antivitaminai
Antivitaminais vadinamos 

medžiagos, kurios blogina vita-
mininų įsisavinimą, spartina jų 
irimą bei silpnina poveikį. Įro-
dyta, jog antivitaminai dažnai 
sukelia vitaminų stygių net ir 
tada, kai organizmas pakanka-
mai jų gauna.

Pagal cheminę struktūrą kai 
kurie antivitaminai gali būti la-
bai panašūs į vitaminus. Būtent 
tai leidžia antivitaminams orga-
nizme konkuruoti su vitaminais, 
pašalinant pastaruosius iš chemi-
nių ryšių. Kadangi vitaminai įei-
na į įvairių fermentų sudėtį, to-
dėl organizme be fermentų nega-
li vykti daugelis gyvybiškai svar-
bių cheminių reakcijų. Kai anti-
vitaminai vietoje vititaminų pa-
tenka į fermentų molekules, fer-
mentai netenka aktyvumo (kaip 
ir stokojant reikiamų vitaminų). 
Tuo atveju, kai į organizmą pa-
tenka daug antivitaminų, pasta-
rieji neleidžia vitaminams veik-
ti. Tuomet gali atsirasti vitami-
nų stygiaus požymių, nors orga-
nizme jų gali būti pakankamai. 

Susipažinkime su kai kuriais 
antivitaminais:

Tiaminazė. Cheminis vit. B1 
pavadinimas – tiaminas, o galū-
nė azė yra būdinga fermentams. 
Šis fermentas, kenkiantis vit. B1, 
randamas gėlavandenių ir jūros 
žuvų audiniuose. Nemaži tiami-

Atleidimas yra pykčio palei-
dimas. Pykčio laikymas skriau-
dėjui yra tarsi nuolatinis pakar-
tonis savęs statymas į aukos po-
ziciją. Ar tikrai verta?

Kodėl atleisti naudinga?
Atleidimas yra naudingas 

žmogui tiek psichologiškai, tiek 
ir fiziškai. Tyrimais įrodyta, kad 
laimingesni žmonės yra dažniau 
linkę atleisti kitiems, o pats atlei-
dimas leidžia žmonėms pasijus-
ti laimingesniems. Tad kodėl tu-
rėtumėte kentėti dvigubai? Pa-
kanka, kad kažkas jus įskaudi-
no, kam dar save bausti laikant 
pyktį?

Būdami ramūs ir nelaikyda-
mi nuoskaudų mes patiriame 
mažiau streso, tai taip pat susiję 
su mažesne širdies ir kraujagys-
lių ligų tikimybe bei atsparesne 
imunine sistema. 

Atleidimas suartina. Atleisda-
mi mes galime iš naujo užmegzti 
ryšį su žmonėmis, netgi tais, ku-
rie mus įskaudino. Taigi, suvo-
kus atleidimo naudą, gal laikas 
imti ir padirbėti su savimi bei 
pradėti žiūrėti į viską kiek kitaip? 
Juk viskas – dėl savo gerovės. O 
pabandyti – nieko nekainuoja.

Parengė

Milda ViCkutė 

nazės kiekiai rasti silkėse, sardi-
nėse, sardinėlėse, lynuose, kilkė-
se, karpiuose, karosuose, kuojo-
se, Kaspijos kuojose, didstintė-
se, stintenėse, sazanuose (lauki-
niuose karpiuose). Nedaug tia-
minazės turi menkės, navagos 
ir grundalai.

Ar įmanoma tiaminazę pa-
daryti nekenksminga? Žinoma, 
fermentas, kaip ir bet koks bal-
tymas, netenka aktyvumo, kai 
yra pakankamai kaitinamas. Tai-
gi, žuvis būtina gerai išvirti ar iš-
kepti. Yra šalių (pavyzdžiui, Ki-
nija, Japonija, Tailandas, šiaurėje 
gyvenančios tautos), kur tradiciš-
kai daugiausia valgomos termiš-
kai neapdorotos (žalios) žuvys.

Beje, ryžiuose, garbanotuo-
siuose bei briuseliniuose ko-
pūstuose, špinatuose, vyšniose 
ir bulvėse taip pat rasta tiami-
nazės. Tačiau jos kiekiai tokie 
maži, kad vitaminams nekelia 
jokio pavojaus.

Oksitiaminas. Ši medžiaga su-
sidaro labai ilgai verdant (būti-
na griežtai laikytis optimalaus 
virimo laiko) rūgščias uogas ir 
vaisius (beje, negelbsti ir tai, jei 
prieš virimą šie produktai buvo 
pasaldyti).

Avidinas. Šis antivitaminas 
„suriša“ vit. H (biotiną) ir po to 
pastarasis pašalinamas iš orga-
nizmo. Avidino esama termiš-
kai neapdorotame kiaušinio bal-
tyme. Žinoma, šiais laikais ger-
ti žalius kiaušinius mažai kas iš-
drįsta, nes yra tikimybė susirg-
ti salmonelioze. Beje, kiaušinius 
verdant ar kepant vit. H išlieka, 
o avidinas padaromas nekenks-
mingu.

Askorbinazė. Tai vit. C žalo-
jantis fermentas. Praktiškai jo 
esama visose daržovėse ir vai-
siuose. Daugiausia jo turi agur-
kai, aguročiai, kalafiorai (žiedi-
niai kopūstai), mažiausia – bu-
rokėliai, morkos, pomidorai ir 
juodieji serbentai. 

romualdas OGinskAs
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ikonų siužetus, piešinys perke-
liamas ant lentos ir sluoksnis po 
sluoksnio dengiant dažus suku-
riamas paveikslas. 

Padeda prisiminti pomėgį 
Neli Britovai buvo labai įdo-

mu išbandyti piešimą kiaušinine 
tempera – mums nelabai įpras-
tais dažais, kuriuos „surišti“, su-
tvirtinti padeda... kiaušinio try-
nys. Moteris mokėsi dailės mo-
kykloje, todėl ją labai traukia 
įvairios meno formos. N. Brito-
va sako savo polinkio į dailę ne-
pamiršusi – namuose dekoruo-
ja medinius daiktus. Dažniau-
siai ji naudoja praktiškesnius da-
žus – akrilą. 

Ikonos tapyba ir kitais LND 
projektų vykdytojų pasiūlomais 
užsiėmimais susidomėjo ir Tat- 
jana Makovskaja. Moteris domi-
si menu, įvairiomis jo formomis, 
yra baigusi menotyros studijas. 
Negalia privertė atsisakyti nuo-
latinio darbo, beliko mėgautis 
protarpiniais prisilietimais prie 
kūrybos. T. Makovskaja ir na-
muose piešia, išbando įvairias 
technikas, tačiau ikoną tapė pir-
mą kartą. Nors ir nebuvo paten-
kinta gautu rezultatu kaip meno 
kūriniu, jai buvo įdomus pats 
kūrybinis procesas. 

Meninę gyslelę turi ir Silvi-
ja Strakšienė. Tai buvo maty-
ti, kaip mėgaudamasi moteris 
darė paskutinius potėpius savo 
tapomoje ikonoje. Ji pasakojo 
nuo mažens vis ką nors piešda-
vusi. Tiesa, tada to niekas never-
tino, o kai meniniais raštais api-
paišydavo sąsiuvinių paraštes, 
netgi „gėdos lentoj“ atsidurda-
vo. Dabar, kai prispaudė įvairios 
negalios, kai vargina skausmas, 
labai norėtųsi, pasak jos, nuolat 
dalyvauti dailės terapijos, intui-
tyviosios tapybos užsiėmimuo-
se, kurie padėtų išlaisvinti kū-
rybinę fantaziją, o taip pat atsi-
palaiduoti, pamedituoti, išlieti 
susikaupusias blogas emocijas. 
„Vaikus, anūkus užauginau, da-
bar mano laikas,“ – sako S. Strak-

binį procesą, pamačius gimstant 
rezultatą, žiūrėk, ir laimės aki-
mirka aplanko... Nuo IV laipsnio 
artrozės kenčianti moteris nesle-
pia nuolat gyvenanti su skaus-
mu – „turbūt nebūna akimirkos, 
kad aš jo nejausčiau“. „Jis trukdo 
vaikščioti, stovėti, dėl ligos teko 
palikti darbą“, – sako D. Barta-
ševičienė. Kadangi skausmo iš-
vengti nepavyksta, būna malo-
nu, jei nors kartais pavyksta jį 
primiršti. Moteris sako esanti la-
bai dėkinga LND už galimybę 
prisiliesti prie kultūros. Juk už 
500 Lt dydžio neįgaliojo išmoką 
vos galą su galu pajėgia sudur-
ti, ką jau kalbėti apie kultūrinių 
renginių lankymą. Jai ypač di-
delį įspūdį paliko Žaislų muzie-

Kultūrinė veikla – saviraiškos erdvė

jus – sukrėtė, mintimis sugrąžino 
į vaikystę. Danguolė vis dar tiki-
si rasti darbą. Nors dėl ligos dau-
gelio pasiūlymų tenka atsisaky-
ti (tai stovėti per ilgai reikia, tai 
drėgna ir šalta), bet vilties, kad 
pavyks įsidarbinti, nepraranda – 
gal kokioje nors socialinėje ar pa-
našioje įmonėje.

Dar norisi gyventi
Optimistinio požiūrio į gyve-

nimą nepraranda ir Zita Gudana-
vičienė. „Noriu dar gyventi, jaus-
ti kultūrinio gyvenimo pulsą“, – 
sako ji. Sunkios negalios moteris 
gyvena sostinės Fabijoniškių so-
cialinių paslaugų namuose. Ka-
dangi jai reikia vis daugiau prie-
žiūros, kūnas vis mažiau beklau-
so, nusprendė parduoti butą ir 
persikelti į globos namus – neno-
rėjo būti našta vaikams. Z. Guda-
navičienė džiaugiasi tuo sprendi-
mu ir sako, kad dabar labai gerai 
gyvena. Kažkada buvusi aktyvi 
ir netgi įkūrusi neįgaliųjų klubą 
„Likimas“, moteris taip pat dė-
kinga LND, kad ją nors kartkar-
tėmis ištraukia iš namų. „Gaila, 
kad globos namai tokių išvykų 
neorganizuoja, – svarsto mote-
ris, – norėtųsi ir daugiau ką pa-
matyti.“ Tiesa, ji ir viena išsiruo-
šia į miestą socialiniu ar netgi 
paprastu taksi. Z. Gudanavičie-
nė stebisi, kad kiti globos namų 
gyventojai nieko nenori, yra pa-
syvūs, užsidarę, nors daugelis 
jų, kad ir vyresnio amžiaus, yra 

kur kas stipresni už ją. LND pa-
kviesta praėjusią savaitę moteris 
lankėsi Taikomosios dailės mu-
ziejuje, kur eksponuojama par-
oda iš Aleksandro Vasiljevo ko-
lekcijos. Įdomus gidės pasakoji-
mas, autentiški eksponatai, bylo-
jantys apie dar XV a. gyvenusių-
jų prabangą, nukėlė mintis į pra-
eitį, išlaisvino fantaziją... 

Pabendravus su žmonėmis, 
pasak S. Vėjelienės, matyti, kad 
tokių paslaugų jiems dar labai 
trūksta, jaučiamas didelis kultū-
rinės veiklos poreikis. Ir ateityje 
žadama organizuoti išvykas, ta-
riamasi su įvairiom įstaigom dėl 
nemokamų renginių lankymo. 
Netrukus neįgalieji galės apsilan-
kyti nemokamuose koncertuose 
piano.lt koncertų salėje. 

Norisi paskatinti neįgaliuo-
sius neužsisklęsti, jei įmanoma, 
kuo dažniau išeiti iš namų ir pa-
matyti, koks gražus aplink mus 
pasaulis. Juk daug įspūdžių ga-
lima pasisemti ir neišleidžiant 
nė cento: Valdovų rūmai neįga-
liuosius įleidžia nemokamai, Tai-
komosios dailės muziejus ir kiti 
Lietuvos dailės muziejaus pada-
liniai neprašo jokio mokesčio iš 
mažiau nei 40 proc. darbingu-
mo lygį turinčiųjų. Pinigų mu-
ziejus taip pat nemokamas. Beje, 
visi šie muziejai yra (bent iš da-
lies) pritaikyti judėjimo negalią 
turintiesiems.

Aurelija BABinskienė
Autorės nuotr. 

šienė, nepasiduodanti ligoms ir 
netgi įstojusi į Trečiojo amžiaus 
universitetą. 

Vietoj skausmo – laimės 
akimirka 

Sesers gebėjimus ir polinkį 
kurti grožį pabrėžė ir užsiėmi-
muose dalyvavusi jos sesuo Dan-
guolė Bartaševičienė. Ji pati sako 
tokio polinkio neturinti, mieliau 
renkasi knygų skaitymą. Tačiau 
ir ji neslėpė savo džiugesio, kad 
pavyko nutapyti išbaigtą darbą. 
„Mokykloje iš manęs visi šaipy-
davosi, kad negražiai piešiu, o 
dabar man visiškai tas pats, ką 
kiti pagalvos, o va ir visai neblo-
gai išėjo“, – sako Danguolė. O 
atsipalaidavus, įsijautus į kūry-

džetą. Nuo 2008 metų ekonomi-
nės krizės Nacionalinė neįgalių-
jų socialinės integracijos progra-
ma sumažėjo beveik 12 mln. litų 
(2008 metais jai skirta daugiau 
kaip 37 mln. Lt, o 2014 metais – 
per 25 mln. Lt). LR Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos skai-
čiavimais, 2015-iems metams bū-
tina skirti mažiausiai 4,6 mln. Lt 
vien būtiniausių paslaugų, būsto 
pritaikymo neįgaliesiems ir inf-
rastruktūros gerinimo bendruo-
menėse projektams vykdyti. Pa-
pildomas finansavimas reikalin-
gas ir Neįgaliųjų teisių konven-
cijos nuostatoms Lietuvoje įgy-
vendinti.

Pasak LNF prezidentės Do-
vilės Juodkaitės, dėl Konvenci-
jos įgyvendinimui ir neįgaliųjų 
socialinės integracijos priemo-
nėms būtino finansavimo LNF 
kreipėsi dar 2012–2013 metais. 
Tačiau tąsyk asociaciją pasiekė 

Asociacija „Lietuvos ne-
įgaliųjų forumas“ (LNF), 
vienijanti 15 didžiausių 
įvairią negalią turinčių 
Lietuvos piliečių organi-
zacijų, dar kartą kreipė-
si į Lietuvos aukščiausias 
institucijas, primindama 
dėl šalies dar 2010 metais 
prisiimtų įsipareigojimų 
užtikrinti Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konven-
cijos (Konvencijos) įgy-
vendinimą nevykdymo.

Lietuvos neįgalieji vis dar gyvena kriziniu režimu
neigiami LR Seimo ir LR Vyriau-
sybės atstovų atsakymai. 

Parengtu pareiškimu LNF 
primena, kad Lietuva yra viena iš 
nedaugelio Europos Sąjungos ša-
lių, kurioje krizės metu dėl maži-
namo biudžeto išlaidų neįgalieji 
ir jų šeimų nariai sudarė labiau-
siai finansiškai nukentėjusiųjų 
grupę. Dėl šios priežasties padi-
dėjo šios grupės skurdo ir socia-
linės atskirties rodikliai.

Dar 2010 metais dėl susida-
riusios ekonominės krizės situ-
acijos beveik 100 tūkst. neįga-
liųjų slaugos, priežiūros ar pa-
galbos išlaidos buvo sumažin-
tos 15 proc. Šių išlaidų tikslinės 
kompensacijos atkurtos tik nuo 
šių metų ir pasigendama aiš-
kių nuostatų dėl planų jas kom-
pensuoti.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Zigmantas Jančaus-
kis apgailestauja, kad ekonomi-

kos sunkmetis turėjo įtakos ne tik 
išmokų neįgaliesiems ar jų socia-
linės integracijos programos biu-
džeto mažėjimui. Dėl minimalios 
algos didinimo ir kitų planuoja-
mų teisės aktų pakeitimų, susi-
jusių su darbo užmokesčiu, for-
muojasi ydinga praktika: iki šiol 
vis dar nėra ir negali būti planuo-
jamas bei užtikrinamas papildo-
mas finansavimas neįgaliųjų or-
ganizacijose dirbančių specialis-
tų darbo užmokesčiui kompen-
suoti. Akivaizdu, kad tai turi nei-
giamos įtakos paslaugų neįgalie-
siems teikimui – padidėjus dar-
bo valandos įkainiui neįgaliųjų 
organizacijos priverstos mažinti 
darbuotojų darbo valandų skai-
čių arba atleisti dalį dirbančiųjų. 
Tokie priverstiniai sprendimai 
blogina paslaugų neįgaliesiems 
kokybę arba verčia nutraukti jų 
teikimą, taigi ir laužyti Konven-
cijos nuostatas.

„Jautriausios ir socialiai pa-
žeidžiamos visuomenės grupės 
turi būti nepertraukiamai gina-
mos valstybės. Tiek Europos ar 
mūsų šalies ekonominė krizė, 
tiek bet kurie tarptautiniai konf-
liktai neturi ir negali paminti ar 
atidėti asmenų su negalia nuola-
tinio teisių įgyvendinimo ir būti-
niausių paslaugų teikimo. Neįga-
liųjų organizacijos nori ir yra pa-
siruošusios padėti valstybei vyk-
dyti socialinės apsaugos politiko-
je pradėtas pertvarkas, tačiau tai 
padaryti įmanoma tik turint ir 
išlaikant organizacijose specia-
listus, užtikrinant jų tolygų dar-
bą, vykdant projektus ir atliekant 
pavestas funkcijas per Nacionali-
nę žmonių su negalia socialinės 
integracijos programą“, – teigia 
Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos vado-
vas Vaidotas Nikžentaitis.  

lnF inf.

Asociacija tikisi, kad atsakin-
gi šalies politikos formuotojai ir 
2015 metų valstybės biudžeto su-
darytojai išreikš politinę valią ir 
ras būtinų finansinių galimybių 
užtikrinti adekvatų Nacionali-
nės žmonių su negalia sociali-
nės integracijos programos biu-

Daugelis ikonas tapiusių moterų nuo jaunystės neabejingos menui.

Neįgaliųjų nutapytos ikonos.

Zita Gudanavičienė išbandė Taikomosios dailės muziejaus liftą.
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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, spalio 13 d. 
9.00 Komisaras Reksas (9/8) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(66). 11.00 Pasaulio panorama (kart.). 
11.30 Savaitė (kart.). 12.00 Gyveni-
mas (kart.). 13.00 Premjera. Magiš-
ki fėjų Vinksių nuotykiai (5/26). 13.30 
Mažasis princas (15). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (10/1) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(1/4) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. 19.50 Premjera. 
Meilė kaip mėnulis (21). 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. 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.30 Dokumentinio kino vaka-
ras. Bankininkai. 3 d. Atlygio valanda 
(Subtitruota). 0.30 Senis (234) N-7. 
1.30 Teisė žinoti (kart.). 2.00 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 3.45 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 4.35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba (kart.). 5.25 
Tautos balsas (kart.). 

Antradienis, spalio 14 d. 
9.00 Komisaras Reksas (10/1) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (67). 11.00 Bankininkai. 3 d. Atly-
gio valanda (Subtitruota, kart.). 12.00 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
13.00 Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 
(5/1). 13.30 Aivenhas (30). 14.00 Ži-
nios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 15.45 
Žinios. 16.05 Komisaras Reksas 
(10/2) N-7. 17.10 Premjera. Didysis 
Gregas (1/5) N-7. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Emigran-
tai. 19.50 Premjera. Meilė kaip mėnu-
lis (22). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Specialus tyrimas. 21.55 Lie-
tuva gali. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.35 Durys atsidaro. 23.10 
Vakaro žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų kalba 
iš Prahos. 24.00 Pasaulio dokumen-
tika. Australija. Keliautojo laiku vado-
vas. 4 d. Didžioji sala. JAV, 2012 m. 
(Subtitruota, kart.). 1.00 Senis (235) 
N-7. 2.00 Laba diena, Lietuva (kart.). 
3.45 Stilius (kart.). 4.35 Emigrantai 
(kart.). 5.20 Specialus tyrimas (kart.). 

Trečiadienis, spalio 15 d. 
9.00 Komisaras Reksas (10/2) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(68). 11.00 Emigrantai (kart.). 12.00 
Specialus tyrimas (kart.). 12.35 La-
šas po lašo (kart.). 12.45 Žingsnis po 
žingsnio. Būstas (kart.). 13.00 Magiš-
ki fėjų Vinksių nuotykiai (5/2). 13.30 
Mažasis princas (16). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (10/3) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(1/6) N-7. 18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.50 Gyvenimas. 19.50 
Premjera. Meilė kaip mėnulis (23). 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.15 
Auksinis protas. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 Pasau-
lio dokumentika. Karo šešėlyje. Dani-
ja, 2008 m. 1 d. 1.00 Senis (236) N-7. 
2.00 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.45 
Bėdų turgus (kart.). 4.35 Gyvenimas 
(kart.). 5.25 Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, spalio 16 d. 
9.00 Komisaras Reksas (N-7. 

10/3) (kart.). 10.00 Namelis prerijo-
se (69). 11.00 Auksinis protas (kart.). 
12.30 Tautos balsas (kart.). 13.00 
Magiški fėjų Vinksių nuotykiai (5/3). 
13.30 Aivenhas (31). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (10/4) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(1/7) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Tikri vyrai. 
19.50 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(24). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Svajonę turiu. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 
Pasaulio dokumentika. Florencija. 
Miesto paslaptys. JAV, 2010 m. 1.00 
Senis (237) N-7. 2.00 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 3.45 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai (kart.). 4.35 Tikri vyrai. Re-
alybės dokumentika (kart.). 5.25 Lie-
tuva gali (kart.). 

Penktadienis, spalio 17 d. 
9.00 Komisaras Reksas (10/4) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(70). 11.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 12.00 Bėdų turgus 
(kart.). 13.00 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai (5/4). 13.30 Mažasis princas 
(17). 14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, 
Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Komisa-
ras Reksas (10/5) N-7. 17.10 Prem-
jera. Didysis Gregas (1/8) N-7 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.35 Žingsnis po žingsnio. Būstas. 
18.50 Premjera. Kelias į laimę 2 (2/2) 
N-7. 19.50 Duokit šansą. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Duokim garo! Peryraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 22.50 Specialus ty-
rimas (kart.). 23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Premjera. Įsiutęs bulius. Drama. 
JAV, 1980 m. N-14. 2.10 Senis (238) 
N-7. 3.10 Laba diena, Lietuva (kart.). 
4.55 Duokit šansą (kart.). 5.25 Keliai. 
Mašinos. Žmonės (kart.). 

Šeštadienis, spalio 18 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 7.00 Emigrantai (kart.). 
7.55 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Šer-
vudo padauža Robinas Hudas (5, 6). 
9.25 Aivenhas (32). 9.50 Premjera. 
Čaplinas (38). 10.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsida-
ro (kart.). 11.30 Lietuva gali (kart.). 
12.00 Pasaulio dokumentika. Floren-
cija. Miesto paslaptys. JAV, 2010 m. 
(kart.). 13.00 Istorijos detektyvai N-7. 
14.00 Tautos balsas (kart.). 14.30 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (Subti-
truota). 15.00 Meilė kaip mėnulis (21, 
22) (kart.). 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Orai. 16.15 Svei-
kinimų koncertas. 18.30 Bėdų turgus. 
19.30 Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Auksinis bal-
sas. 23.30 Premjera. Krokodilų gau-
dytojas. Kautynės. Nuotykių komedi-
ja. Australija, JAV, 2002 m. N-7 (Sub-
titruota). 1.30 Dabar pasaulyje. 2.00 
Senis (239) N-7. 3.00 Istorijos detek-
tyvai (kart.) N-7. 3.50 Auksinis bal-
sas (kart.). 

Sekmadienis, spalio 19 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. (kart.). 7.00 Šventadienio min-
tys. 7.30 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (Subtitruota, kart.). 8.00 Girių ho-
rizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 
Premjera. Šervudo padauža Robinas 
Hudas (7, 8). 9.25 Aivenhas (33). 9.50 
Premjera. Čaplinas (39). 10.00 Gus-
tavo enciklopedija (Subtitruota). 10.30 
Brolių Grimų pasakos. Jorindė ir Jorin-
gelis. Vokietija, 2011 m. 11.45 Mokslo 
ekspresas. 12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Indijos laukinės gamtos paslaptys. 
JAV, 2011 m. 1 d. Dramblių karalys-
tė (Subtitruota). 13.00 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Premjera. Puaro 
(13/2) Didysis ketvertas. N-7. 15.00 
Meilė kaip mėnulis (23, 24) (kart.). 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.10 Orai. 16.15 Krepšinis. LKL 
čempionatas. Vilniaus „Lietuvos ry-
tas“ – Kauno „Žalgiris“. 17.00 Lašas 
po lašo. 18.00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės (kart.). 18.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 19.30 Pasaulio panora-
ma. 19.55 Savaitė. 20.30 Panorama. 
21.00 Mėnulio fazė. 22.00 Premjera. 
Imperija (1, 2, 3) JAV, 2005 m. N-7. 
0.20 Auksinis protas (kart.). 1.30 Da-
bar pasaulyje. 2.00 Senis (240) N-7. 
3.00 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro (13/2). Didysis ketvertas (kart.). 
4.30 Pasaulio panorama (kart.). 4.55 
Savaitė (kart.). 5.20 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 

Pirmadienis, spalio 13 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (10) (kart.) N-7. 7.20 
Simpsonai (7) (kart.) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (146) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1969). 10.00 Paskutinis iš 
Magikianų (3) N-7. 10.30 Paskutinis 
iš Magikianų (4) N-7. 11.05 Iksme-
nai. Pirma klasė. Fantastinis trileris. 
JAV, 2011 m. N-7. 14.00 Slibinų dre-
suotojai (11) N-7. 14.30 Simpsonai 
(8, 9) N-7. 15.30 Nemylima (31) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 17.40 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 VIRAL'as N-7. 20.30 Pasmerk-
ti 3 (25) N-7. 21.00 Farai N-14. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.10 Kerštas (7) 
N-14. 23.10 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (6) N-14. 0.10 Raitelis be gal-
vos (7) N-14. 1.10 Pabėgimo karaliai 

(9) N-14. 2.00 Choras (20) N-7. 2.50 
Amerikiečiai (12) N-14. 

Antradienis, spalio 14 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 Slibi-

nų dresuotojai (11) (kart.) N-7. 6.55 
Serialo pertraukoje – Žalioji enciklo-
pedija. 7.20 Simpsonai (9) (kart.) N-7. 
7.50 Brazilijos aveniu (147) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (1970). 10.00 Paskuti-
nis iš Magikianų (5, 6) N-7. 11.00 Ais-
tros spalvos (28) N-7. 12.00 Ponas 
Jangas (12). 12.30 Hantikas. Sekliai ir 
paslaptys (4) N-7. 13.00 Mažylių nuo-
tykiai (15). 13.30 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą (15). 14.00 Slibinų dre-
suotojai (12) N-7. 14.30 Simpsonai 
(10, 11) N-7. 15.30 Nemylima (32) 
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 Pa-
smerkti 3 (26) N-7. 21.00 VIP (5) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 Nema-
toma riba (6) N-14. 23.20 CSI krimina-
listai (301) N-14. 0.20 Raitelis be gal-
vos (8) N-14. 1.15 Pabėgimo karaliai 
(10) N-14. 2.05 Choras (21) N-7. 3.00 
Amerikiečiai (13) N-14. 

Trečiadienis, spalio 15 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (12) (kart.) N-7. 7.20 
Simpsonai (11) (kart.) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (148) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1971). 10.00 Paskutinis iš 
Magikianų (7, 8) N-7. 11.00 Aistros 
spalvos (29) N-7. 12.00 Ponas Jan-
gas (13). 12.30 Hantikas. Sekliai ir pa-
slaptys (5) N-7. 13.00 Mažylių nuoty-
kiai (16). 13.30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą (16). 14.00 Slibinų dresuoto-
jai (13) N-7. 14.30 Simpsonai (12, 13) 
N-7. 15.00 Simpsonai (13) N-7. 15.30 
Nemylima (33) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Kvieskite 
daktarą! N-7. 20.30 Pasmerkti 3 (27) 
N-7. 21.00 Aš – kino žvaigždė (5) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.05 Vi-
kingų loto. 22.10 Elementaru (6) N-7. 
23.10 Pelkė (5) N-14. 0.10 Raitelis 
be galvos (9) N-14. 1.10 Skandalas 
(5) N-14. 2.00 Choras (22) N-7. 2.55 
Choras (1) N-7. 

Ketvirtadienis, spalio 16 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (13) (kart.) N-7. 7.20 
Simpsonai (13) (kart.) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (149) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1972). 10.00 Paskutinis iš 
Magikianų (9, 10) N-7. 11.00 Aistros 
spalvos (30) N-7. 12.00 Ponas Jan-
gas (14). 12.30 Hantikas. Sekliai ir pa-
slaptys (6) N-7. 13.00 Mažylių nuoty-
kiai (17). 13.30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (17) 14.00 Slibinų dresuoto-
jai (14) N-7. 14.30 Simpsonai (14, 15) 
N-7. 15.30 Nemylima (34) N-7. 16.30 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Ginčas be taisyklių N-7. 20.30 
Pasmerkti 3 (28) N-7. 21.00 Opiumas 
liaudžiai (5) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 21.55 Žalioji enciklopedija. 
22.10 Kobra 11 (5) N-7. 23.10 Kaulai 
(5) N-14. 0.10 Raitelis be galvos (10) 
N-14. 1.10 Skandalas (6) N-14. 2.00 
Daktaras Hausas (1) N-14. 2.50 Cho-
ras (2) N-7.

Penktadienis, spalio 17 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Slibi-

nų dresuotojai (14) (kart.) N-7. 7.20 
Simpsonai (15) (kart.) N-7. 7.50 Bra-
zilijos aveniu (150) N-7. 9.00 Daktarė 
Emilė Ouvens (3) N-7. 10.00 Pasku-
tinis iš Magikianų (11, 12) N-7. 11.00 
Aistros spalvos (31) N-7. 12.00 Ponas 
Jangas (15). 12.30 Hantikas. Sekliai ir 
paslaptys (7) N-7. 13.00 Mažylių nuo-
tykiai (18). 13.30 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą (18). 14.00 Slibinų dresuo-
tojai (15) N-7. 14.30 Simpsonai (16, 
17) N-7. 15.30 Nemylima (35) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.15 Euras 
2015. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Ratai. 
Animacinė komedija. JAV, 2006 m. 
21.55 Brėkštanti aušra. 1 dalis. Fan-
tastinė nuotykių drama. JAV, 2011 m. 
N-14. 0.10 Tristanas ir Izolda. Roman-
tinė drama. D. Britanija, Vokietija, Če-
kija, 2006. N-7. 

Šeštadienis, spalio 18 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mano 

mažasis ponis (15). 7.25 Smurfai (5). 
8.00 Didvyrių draugužiai (26). 8.30 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (19) 
9.00 Statybų TV. 9.30 Mamyčių klu-
bas. 10.00 Tobula moteris. 10.30 Be-
atos virtuvė. 11.30 Gufio filmas. Ani-
macinis f. JAV, 1995 m. 13.05 Be-
ieškant Rin Tin Tin. Filmas šeimai. 
JAV, 2007 m. 15.00 Dauntono abati-
ja (5) N-7. 16.15 Kurt Sejitas ir Šura 
(11) N-7. 17.20 Ekstrasensai tiria (43) 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Šrekas 
2. Animacinė komedija. JAV, 2004 m. 
19.30 Filmo pertraukoje – Eurojack-
pot. 21.00 Kapitonas Amerika. Pirma-

Pirmadienis, spalio 13 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (20). 7.00 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (5). 7.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (17) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (55) N-7. 8.50 
Nenaudėlė beždžionėlė. Komedija. 
Japonija, JAV, 1994 m. (kart.). 10.50 
Smurfai Filmas šeimai. JAV, 2011 m. 
(kart.). 12.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (18). 13.25 Ogis ir tarakonai (49). 
13.35 Monstrai prieš ateivius (2). 
14.10 Ugnis ir Ledas (4) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 Mentalis-
tas (13) N-7. 23.10 Judantis objektas 
(13) N-7. 0.10 Gyvenimas pagal Ha-
rietą (8) N-7. 1.05 Persekiotojai (16) 
N-7. 2.00 Įvykis (20) N-7. 

Antradienis, spalio 14 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (21). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (6). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (18) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (56) N-7. 
8.50 Poniutė kaime. Romantinė ko-
medija. JAV, Kanada, 2009 m. (kart.) 
10.40 Lietuvos balsas (kart.). 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (19). 13.25 
Ogis ir tarakonai (50). 13.35 Mons-
trai prieš ateivius (3). 14.10 Ugnis ir 
Ledas (5) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Detonatorius. Veiks-
mo trileris. JAV, Rumunija, 2006 m. 
N-14. 0.05 Gyvenimas pagal Harietą 
(9) N-7. 1.00 Persekiotojai (17) N-7. 
1.55 Įvykis (21) N-7. 

Trečiadienis, spalio 15 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (22). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (7). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (19) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (57) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.55 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) 
N-7. 11.55 Nuo... Iki... (kart.). 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (20) . 13.25 
Ogis ir tarakonai (51). 13.35 Monstrai 
prieš ateivius (4). 14.10 Ugnis ir Le-
das (6) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2. N-7. 
20.25 Gyvenimo receptai (6) N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Musgaudis. N-7. Kri-
minalinis filmas. JAV, Vokietija, 2011 
m. 23.55 Gyvenimas pagal Harietą 
(10) N-7. 0.50 Persekiotojai (18) N-7. 
1.45 Įvykis (22) N-7. 

Ketvirtadienis, spalio 16 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (23). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (8). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (20) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (58) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.55 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) 
N-7. 11.55 Gyvenimo receptai (6) 
(kart.). N-7. 12.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (21). 13.25 Ogis ir tarako-
nai (52). 13.35 Monstrai prieš atei-
vius (5). 14.10 Ugnis ir Ledas (7) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 
Žinios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Invazija. N-7. Veiksmo trileris. 

Australija, JAV, 2007 m. 0.10 Gyveni-
mas pagal Harietą (11) N-7. 1.05 Farų 
šeima (1) N-7. 2.00 Sveikatos ABC te-
levitrina (kart.). 

Penktadienis, spalio 17 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (24). 7.00 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (9). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (21) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (59) N-7. 
8.50 Pagalbos skambutis (kart.) N-7. 
9.55 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 
KK2 (kart.) N-7. 11.50 K11. Komisa-
rai tiria. Lemtinga iškyla. N-7. 12.25 
K11. Komisarai tiria. Informatorius. 
N-7. 13.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(22). 13.35 Monstrai prieš ateivius (6). 
14.10 Ugnis ir Ledas (8) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 
19.30 KK2 penktadienis. N-7. 21.00 
Norim dar! Su Radistais. N-7. 22.45 
Moteris-Katė. N-7. Veiksmo f. Austra-
lija, JAV, 2004 m. 0.50 Pragaras Ko-
nektikute. Siaubo trileris. JAV, Kana-
da, 2009 m. N-14.

Šeštadienis, spalio 18 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (13). 6.55 Nenugalimieji II 
(31). 7.20 Agentas Šunytis (2). 7.45 
Šegis ir Skūbis Dū (3). 8.10 Vėžliu-
kai nindzės (1). 8.35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (13). 9.00 Ponas Bynas (4). 
9.30 Mes pačios. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Astro vaikis. Animacinis f. 
Honkongas, Japonija, JAV, 2010 m. 
11.45 Namų areštas. Komedija. JAV, 
1996 m. 13.55 Mano puikioji auklė 
(119). 14.30 Didingasis amžius (116) 
N-7. 16.30 Dvidešimt minučių (12, 13) 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKI-
NAS Alvinas ir burundukai 2. Nuoty-
kių filmas šeimai. JAV, 2009 m. 20.45 
Ponas ir ponia gangsteriai. Veiksmo 
komedija. JAV, 2010 m. N-7. 22.40 
Didingiausias filmas. Nuotykių kome-
dija. JAV, 2007 m. N-14. 0.25 Norim 
dar! Su Radistais (kart.) N-7. 

Sekmadienis, spalio 19 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (1). 6.55 Nenu-
galimieji II (32). 7.20 Agentas Šunytis 
(3). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (4). 8.10 
Vėžliukai nindzės (2). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (14). 9.00 Sveikatos 
ABC televitrina. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Čarlis 2. Nuotykių filmas šeimai. 
Vokietija, 2010 m. 11.55 Valstybės 
galva. Komedija. JAV, 2003 m. N-7. 
13.55 Mano puikioji auklė (120, 121). 
14.55 Didingasis amžius (117) N-7. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 Tele-
loto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 
19.30 Lietuvos balsas. 21.45 PREM-
JERA Piktas vairuotojas. Veiksmo tri-
leris. JAV, 2011 m. N-14. 23.50 Vei-
drodžiai. Siaubo trileris. JAV, Vokieti-
ja, 2008 m. S. 

Pirmadienis, spalio 13 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitrina. 

6.45 Gamta iš arti (kart.). 2014 m. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Ekstrasensų mūšis (11) (kart.) 
N-7. 9.00 Brolis už brolį (5, 6) (kart.) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (329) 
N-7. 11.55 Prokurorų patikrinimas 
(176) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliū-
čių (16). 15.00 Amerikos talentai (9). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (177) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Detektyvė Džon-
son (40) N-7. 19.30 Afigiena mokyto-
ja (9) N-7. 20.00 Naktis ir diena. Vil-
nius. N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21.30 Kaulų kolekcininkas. Trile-
ris. JAV, 1999 m. N-7. 23.50 Vampy-
ro dienoraščiai (9) N-14. 0.45 Detekty-
vė Džonson (40) (kart.) N-7. 1.40 Pro-
kurorų patikrinimas (177) (kart.) N-7. 
2.40 Bamba TV. S. 

Antradienis, spalio 14 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius (kart.) 
N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. Pasi-
matymas Rožių abatijoje. Romantinė 
drama. Vokietija, 2009 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (330) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (177) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliūčių 
(17). 15.00 Amerikos talentai (10). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (178) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Detektyvė Džon-
son (41) N-7. 19.30 Afigiena mokyto-
ja (10) N-7. 20.00 Naktis ir diena. Vil-
nius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Bėgimas džiunglėse. Nuotykių kome-

dija. JAV, 2003 m. N-7. 23.40 Vam-
pyro dienoraščiai (10) N-14. 0.35 De-
tektyvė Džonson (41) (kart.) N-7. 1.30 
Prokurorų patikrinimas (178) (kart.) 
N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, spalio 15 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius (kart.) 
N-7. 9.00 Amerikietiškos imtynės (35) 
(kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir rodome 
(331) N-7. 11.55 Prokurorų patikrini-
mas (178) (kart.) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Jo-
kių kliūčių (18). 15.00 Amerikos ta-
lentai (11). 16.00 Prokurorų patikri-
nimas (179) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 De-
tektyvė Džonson (42) N-7. 19.30 Afi-
giena mokytoja (11) N-7. 20.00 Nak-
tis ir diena. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Simona. N-7. Fantastinė 
komedija. JAV, 2002 m. 23.50 Vam-
pyro dienoraščiai (11) N-14. 0.45 De-
tektyvė Džonson (42) (kart.) N-7. 1.40 
Prokurorų patikrinimas (179) (kart.) 
N-7. 2.40 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, spalio 16 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius (kart.) 
N-7. 9.00 Muzikinė kaukė (kart.). 
11.00 Kalbame ir rodome (332) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (179) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliū-
čių (1). 15.00 Amerikos talentai (12). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (180) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Detektyvė Džon-
son (43) N-7. 19.30 Afigiena mokyto-
ja (12) N-7. 20.00 Naktis ir diena. Vil-
nius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Vinetu. Sidabro ežero turtai. Nuoty-
kių f. Jugoslavija, Prancūzija, Vokie-
tija, 1962 m. N-7. 23.45 Vampyro die-
noraščiai (12) N-14. 0.40 Detektyvė 
Džonson (43) (kart.) N-7. 1.35 Pro-
kurorų patikrinimas (180) (kart.) N-7. 
2.35 Bamba TV. S. 

Penktadienis, spalio 17 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius (kart.) 
N-7. 9.00 Vinetu. Sidabro ežero tur-
tai. Nuotykių f. Jugoslavija, Prancū-
zija, Vokietija, 1962 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (333) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (180) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliū-
čių (2). 15.00 Amerikos talentai (13). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (181) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Šeimynėlė (39, 
40) N-7. 19.30 Amerikietiškos imtynės 
(36) N-7. 21.30 Universalus karys. Su-
grįžimas. N-14. Veiksmo f. JAV, 1999 
m. 23.10 Farai (kart.) N-14. 0.40 Pro-
kurorų patikrinimas (181) (kart.) N-7. 
1.40 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, spalio 18 d. 
7.00 Jokių kliūčių (2) (kart.). 8.00 

Amerikos talentai (13) (kart.). 9.00 
Brydės. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Pa-
dėkime augti. 10.30 Šefas rekomen-
duoja. 11.00 Zambija. Ačiū, Lietuva! 
12.30 Afigiena mokytoja (12) (kart.) 
N-7. 13.00 Džiunglių princesė Šina 
(7) N-7. 14.00 Šeimynėlė (9-12) N-7. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 
Brolis už brolį (7) N-7. 18.00 Ekstra-
sensų mūšis (12) N-7. 19.00 Muzikinė 
kaukė. 21.00 MANO HEROJUS Sam-
domas karys. Trileris. Aruba, JAV, Pi-
etų Afrika, 2005 m. N-14. 23.00 AŠ-
TRUS KINAS Velnio atstumtieji. Siau-
bo f. JAV, Vokietija, 2005 m. S. 1.10 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, spalio 19 d.
7.00 Ekstrasensų mūšis (12) 

(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 Sekmadie-
nio rytas. 10.50 Gamta iš arti. 11.00 
Sveikatos kodas. 12.00 Nacionalinė 
Geografija. Žuvys monstrai (6) N-7. 
13.00 Džiunglių princesė Šina (8) 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už 
brolį (8) N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis 
(13) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Rosamunde Pilcher. Meilė prieš visą 
pasaulį. Romantinė drama. Vokietija, 
2009 m. N-7. 21.00 Grubus žaidimas 
(5, 6) N-14. Serialas. JAV, 2011 m. 
23.00 Bruklino geriausieji. Kriminali-
nis trileris. JAV, 2009 m. N-14. 1.40 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

sis keršytojas. Veiksmo f. JAV, 2011 
m. N-7. 23.30 Išeities kodas. Fantas-
tinis trileris. JAV, Prancūzija, 2011 m. 
N-14. 1.15 Žiedo istorija. Drama. Di-
džioji Britanija, 2007 m. N-14. 

Sekmadienis, spalio 19 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mano 

mažasis ponis (16). 7.25 Smurfai (6). 
8.00 Didvyrių draugužiai (27). 8.30 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (20). 
9.00 Sportuok su mumis. 9.30 Lai-
kas keistis. 10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Svajonių sodai. 11.30 Smal-
sutis Džordžas. Animacinis f. JAV, 
2006 m. N-7. 13.05 Dručkiai. Kome-
dija. JAV, 1995 m. N-7. 15.00 Daun-
tono abatija (6) N-7. 16.15 Kurt Sejitas 
ir Šura (12) N-7. 17.20 Ekstrasensai 
tiria (44) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Lietuvos 
talentai 2014. 21.30 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas. Veiksmo tri-
leris. JAV, 2012 m. N-14. 23.10 K-19. 
Trileris. JAV, D. Britanija, Vokietija, 
2002 m. N-7. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Šiaulių ligoninė informuoja apie odontologijos paslaugas neį-
galiesiems. 

Per 5-erius metus, kai Respubli-
kinės Šiaulių ligoninės Moters ir 
vaiko klinikoje pradėtos taiky-
ti odontologijos paslaugos ne-
įgaliesiems, sukaupta nemažai 
patirties, analizuojamas paslau-
gos poreikis. Odontologės pa-
stebi, jog populiarėja burnos hi-
gienisto paslaugos, o galimybe 
su narkoze gydytis dantis per-
nelyg dažnai naudojasi ne tie, 
kuriems ji labiausiai reikalinga. 
Šiuo metu eilės gydyti dantis, 
taikant nuskausminimą, laukia 
per 100 pacientų, tad odontologo 
paslaugų tenka laukti 3-4 mėne-
sius. Odontologė Goda Gaigalė 

pastebi, jog šioje eilėje – tik apie 
30 proc. neįgalių vaikų. Dažnas 
pacientas – sveikas vaikas, bijan-
tis dantukų gydymo procedū-
ros. Kiti pacientai – neįgalūs su-
augusieji, bijantys gydyti dantis 
arba dėl ligos nepajėgiantys iš-
tverti šios procedūros. Dažniau-
si neįgaliųjų odontologijos kabi-
neto pacientai – autizmu, Dau-
no sindromu, epilepsija sergan-
tys pacientai, raidos vystymo-
si sutrikimų turintys vaikai iki 
18 metų. Tėvai neslepia, jog re-
tai gali apžiūrėti vaiko dantukus 
ir tik tada, kai pradeda skaudėti, 
ieškoma pagalbos.

Neįgaliųjų dantų gydymo eilę 
ilgina sveikieji

Kauno rajono Socialinių paslau-
gų centro direktorė Lina Maro-
zaitė pasakojo, kad ES lėšomis 
įkurtame Dienos socialinės glo-
bos centre neįgaliems ir sutriku-
sio intelekto vaikams bus orga-
nizuojamos dienos globos pa-
slaugos, kurių esmė – suteikti 
kompleksinę įvairių specialistų 
(socialinio darbuotojo, slaugy-
tojo, kineziterapeuto, terapeu-
to) pagalbą vaikui dieną. Vaikai 
galės dalyvauti įvairiose užim-
tumo grupėse ir terapijose: pro-
jekto lėšomis įsigytas muzikos ir 
dailės užsiėmimams skirtas in-
ventorius, priemonės ergotera-
pijai ir kineziterapijai. Taip pat 
bus organizuojamos šeimos sa-
vitarpio pagalbos grupės, ku-
riose mamos galės dalytis patir-
timi, atokvėpio valandėlės, per 
kurias tėvams būtina ištrūkti ir 
susitvarkyti reikalus. Planuoja-
ma rengti ir vasaros stovyklas. 

Šiuo metu baigiami pasku-
tiniai pasiruošimo darbai. Nors 
dar dalis baldų ir įrangos cen-
tro nepasiekė, dauguma patalpų 
jau visiškai įrengtos. Pasididžia-
vimas – valgomasis, kuriuo nu-
stebinti liko net į atidarymą at-
važiavę svečiai iš Vokietijos. Vir-
tuvės stalviršis, integruota duji-
nė orkaitė, kriauklė, valgomasis 
stalas pagal poreikius savaime 
paaukštėja arba pažemėja, kad 
jais naudotis galima būtų ir sė-
dinčiam vežimėlyje, ir negalin-
čiam pasilenkti. Aukštį keičian-
čios spintelės taip pat prisitaiko 
prie ūgio, kad vaikas pats galė-
tų pasiekti daiktus ir taip jaus-
tųsi savarankiškas.

Dalis užsiėmimų patalpų įsi-
kūrė antrame aukšte, į kurį ke-
lia modernus liftas. Iškilus būti-
nybei buvo pagalvota ir apie ki-
tokį būdą pasiekti šias patalpas. 
„Jau buvome pasimokę – dings-
ta elektra ir dauguma komuni-
kacijų neveikia. Dėl to laiptinė-
je yra vikšriniai kopikliai, kurie 
padeda judėti laiptais“, – pasa-
kojo centro direktorė.

Antrame aukšte vyks užsiė-

mimai kineziterapijos kabinete, 
kuris taip pat įrengtas atsižvel-
giant į subtiliausius jų poreikius. 
Tėvai dažnai nori stebėti specia-
listo darbą. Tad buvo prieita prie 
originalaus sprendimo: stiklinės 
patalpos sienos padengtos tokia 
plėvele, kuri viduje veikia kaip 
veidrodis, o iš išorės stiklas lieka 
permatomas. Tad vaikai viduje 
mato tik save, o tėvai, esantys 
už durų, gali stebėti savo vaiką.

Tame pačiame aukšte įreng-
ta moderni treniruoklių salė, re-
laksacijos kambarys su vibruo-
jančiais foteliais, vandens lova 
ir specialiu apšvietimu, užsiė-
mimų ir susirinkimų kambarys 
su raminančiu akvariumu, žai-
dimų kambarys, ergoterapijos 
kabinetas, taip pat poilsio kam-
barys su lovomis.

Įrengta ir kompiuterių salė, 
taip pat speciali įranga kom-
pleksinę negalią turintiems vai-
kams: dideli klavišai, programi-
nė įranga akliesiems ir silpnare-
giams. Siekiant lavinti kasdie-
nius įgūdžius įsigyta ir siuvi-
mo mašinų. 

Be minėtų užsiėmimų, bus 
lavinami ir vaikų meniniai ge-
bėjimai muzikos bei dailės ka-
binetuose. Veikloms lauke taip 
skirta nemažai dėmesio. Kieme 
įrengta didelė žaidimų aikštelė, 
kurioje galės žaisti ne tik centrą 
lankantys vaikai, bet ir jų lau-
kiančios mamos su mažesniais 
broliais ir seserimis. Centrui pri-
klauso ir aptverta daugiafunk-
cė aikštelė įvairioms lauko vei-
kloms bei žaidimams.

„Projekte nebuvome numa-
tę, bet svajojame galbūt iš pri-
vačių lėšų nupirkti specialias 
sūpynes, kuriose vaikas suptis 
gali sėdėdamas vežimėlyje. Tur-
būt niekad nepagalvojome, kad 
neįgalus vaikas praranda tokį 
vaikystės džiaugsmą“, – sako 
L. Marozaitė. 

Kauno rajono savivaldybė 
įsipareigojo 5-erius metus Die-
nos socialinių paslaugų centro 
paslaugas teikti nemokamai. 

ES lėšomis sukurtas unikalus 
centras vaikams

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Kūno kultūros ir sporto die-
nos išvakarėse pagerbė geriausius šalies sportininkus ir 
jų trenerius. Šį kartą negalią turintys sportininkai buvo 
pasveikinti kartu su kitais. Porą dienų anksčiau už perga-
les Europos ir pasaulio čempionatuose neįgaliems spor-
tininkams dėkota Kūno kultūros ir sporto departamente. 

Neįgaliųjų 
sportas

Mokslininkai sukūrė naują 
metodą, kuris leis užmirš-

ti skaitymo akinius. Mažas im-
plantas (pavadinimu „Lašas“) 
patalpintas po ragena pade-
da išvengti regėjimo problemų 
senstant. Tikimasi, kad neskaus-
minga procedūra taps populia-
riu ginklu kovoje su presbiopi-
ja. Ši liga mažina mūsų gebėji-
mą sutelkti dėmesį į arti esan-
čius objektus. Ji pasireiškia dau-
geliui 40 metų sulaukusių žmo-
nių ir priverčia juos įsigyti aki-
nius skaitymui.

Pirmą kartą metodas pritai-
kytas Amerikoje, tačiau jau spė-
jo persikelti ir per Atlantą į Di-
džiają Britaniją. Ilgainiui tai gali 
pakeisti lazeriu atliekamas regos 
gerinimo operacijas, kurios ne-
garantuoja, kad pagerėjusi bū-
klė ilgai išsilaikys. Taip pat nau-

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Akių implantai leis 
atsisveikinti su akiniais

joji procedūra yra kur kas trum-
pesnė: trunka vos 10 minučių, o 
lazeriu atliekama operacija gali 
užtrukti iki valandos.

Kaip tai vyksta? Į pacien-
to akį yra įlašinami anestezi-
niai lašeliai, todėl jis gali išlik-
ti sąmoningas visos operacijos 
metu, kol implantas talpinamas 
po skaidriu ragenos apvalkalu. 
Regėjimą jis pagerina pakeis-
damas ragenos formą: centrinė 
jos dalis tampa statesnė. Tokios 
procedūros kaina siekia apie 11 
tūkst. litų.

Linda Marenhi (57) iš Sta-
fordšyro, buvo pirmasis žmogus 
Europoje, kuriam atlikta ši ope-
racija: „Tai mane vedė iš proto. 
Skaitydama knygas turėjau lai-
kyti vis toliau ir toliau. Galiau-
siai, kai rankos tapo per trum-
pos, man buvo diagnozuota 

presbiopija.“
Oftalmologijos chirurgas 

Markas Vevilis, kuris atlieka to-
kio tipo operacijas, teigė: „Lašu 
negalima pakeisti akies am-
žiaus, tačiau juo galima page-
rinti vis blogėjantį regėjimą, kurį 
sukelia senėjimo procesas.“

Nustatyta, kad su kompiute-
riu daug dirbantiems žmonėms 
presbiopija išsivysto dažniau, o 
jos intensyvėjimas gali labai iš-
varginti. Todėl šis naujas me-
todas suteikia viltį milijonams 
žmonių, kurie turi ar ateityje tu-
rės nešioti akinius. Maža to, vien 
Didžiojoje Britanijoje jis gali su-
mažinti optiniams gaminiams 
(įskaitant ir kontaktinius lęšius) 
skiriamas išlaidas daugiau nei 
2,7 mlrd. svarų per metus.

„Bičiulystės“ ir 
 www.technologijos.lt inf.

su neįgaliųjų sporto organiza-
cijų atstovais, kuriame aptartos 
šios srities problemos – bendra-
darbiavimas su sporto šakų fe-
deracijomis, miestų ir rajonų sa-
vivaldybėmis, trenerių poreikio 
ir kiti klausimai.

Sveikindamas susirinkusius 
sportininkus ir jų trenerius, de-
partamento vadovas Edis Urba-
navičius sakė: „Belieka jumis ža-
vėtis, gėrėtis, džiaugtis, kad jūs 
savo laimėjimais garsinate Lietu-
vą, kad turite tiek valios ir stipry-
bės daryti tokius darbus, kurių 
kitas žmogus, atrodytų, lengviau 
juos galintis atlikti, nedaro.“

Kūno kultūros ir sporto de-
partamento medaliu „Už spor-
to pergales“ apdovanoti Euro-
pos neįgaliųjų lengvosios atleti-
kos čempionate pergalių pasiekę 
M. Bilius, Jonas Spudis, Simonas 
Kurutis (visų jų treneris D. Jusys) 
ir Ramunė Adomaitienė (trenerė 

Pagerbti geriausi 
šalies sportininkai

Algina Vilčinskienė). 
Šis apdovanojimas įteik-

tas ir 7-ajame Europos kurčiųjų  
badmintono čempionate meda-
lius pelniusiems 6 klausos ne-
galią turintiems sportininkams. 

Kūno kultūros ir sporto de-
partamento padėka apdovano-
tas IWAS pasaulio vežimėlių ir 
amputantų jaunimo žaidynėse 
2 trečiąsias vietas iškovojęs Lu-
kas Gusčius (treneris Modestas 
Saldukaitis) ir pasaulio kurčių-
jų jaunimo (U21) čempionate 
bronzos medalius pelniusi mer-
ginų rinktinė. 

Padėkota ir Europos specia-
liosios olimpiados vasaros žai-
dynių dalyviams (intelekto ne-
galia), kurie medalius iškovojo 
lengvosios atletikos, stalo teni-
so, plaukimo, bočios rungtyse, 
taip pat futbolo ir krepšinio ko-
mandoms. 

„Bičiulystės“ inf. 

Sveikindama įvairių sporto 
šakų atstovus, šalies vadovė 

pabrėžė, kad Lietuva didžiuojasi 
savo sportininkais, pasiekusiais 
aukščiausių rezultatų ir įrodžiu-
siais, jog yra tarp geriausiųjų Eu-
ropoje ir pasaulyje. Šalies vado-
vės teigimu, sportininkų perga-
lės plačiai garsina Lietuvą, o jų 
ištvermė, darbštumas ir kantry-
bė yra pavyzdys jaunajai kartai, 
kaip atkakliai reikia siekti užsi-
brėžto tikslo.

Iškilmingoje ceremonijoje 
Prezidentė įteikė valstybinius 
apdovanojimus labiausiai nusi-
pelniusiems Lietuvos sportinin-
kams ir jų treneriams. Tarp jų – 
ir pergalių atkakliai siekiantiems 
neįgaliems sportininkams. Ordi-
no „Už nuopelnus Lietuvai“ Rite-
rio kryžiumi apdovanotas leng- 
vaatletis Mindaugas Bilius – šių 
metų Europos neįgaliųjų čempio- 
nato aukso ir sidabro medalių 
laimėtojas, 2013 metų pasaulio 
neįgaliųjų čempionato sidabro 
medalio laimėtojas, 2012 metų 
Europos neįgaliųjų čempionato 
dviejų aukso medalių laimėtojas. 
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
medaliu apdovanotas plaukikas 
Giedrius Titenis, šių metų Euro-
pos čempionato sidabro ir dviejų 
bronzos medalių laimėtojas. Or-
dino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
medaliu apdovanoti ir M. Biliaus 
treneriai Deimantas Jusys bei Ri-
mantas Aleksandras Plungė. Šis 
apdovanojimas skirtas ir G. Tite-
nio treneriui Žilvinui Ovsiukui.

Prezidentė taip pat įteikė pa-
dėkas daugiau nei 200 prizines 
vietas Europos ir pasaulio čem-
pionatuose, jaunimo olimpinėse 
žaidynėse, neįgaliųjų čempiona-
tuose ir kitose varžybose laimė-
jusiems atletams.

***
Kūno kultūros ir sporto de-

partamente buvo pagerbti per-
galių Europos ir pasaulio suau-
gusiųjų ir jaunimo čempionatuo-
se pasiekę judėjimo, klausos, in-
telekto negalią turintys sporti-
ninkai. Prieš apdovanojimų ce-
remoniją surengtas susitikimas 

Agnė Smolienė „Kauno dienoje“ pasakoja apie naują centrą ne-
įgaliesiems. 

Plaukikas Giedrius Titenis apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
medaliu.
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Spaudos, radijo ir televizijos rė-
mimo fondas remia projektą 
„Požiūrio lūžis – nuo negalios iki 
galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka vi-
siems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos 
šaltinio“.

(atkelta iš 1 psl.)

Literatų kūrybinėje stovykloje – malonios staigmenos

Kitądien, literatams susirin-
kus į pirmąją susipažinimui skir-
tą paskaitą, palangiškiai dar sykį 
visus nustebino. Marijona Žiūrai-
tienė net K. Donelaitį tam į pagal-
bą „pasikvietė“: 

Sveiks, svieteli margs
Čionai susirinkęs,
Kur pušynai
Kiekviens savo giesmę godoja,
Jūra kur be atvangos
Krantui savo dainą dainuoja.
Sveiki, būrai,
Poezijos dargi ir prozos,
Sveikos kvietkos, rūtelės
Ir skaisčiosios rožės.
Lai plačiai skamba eilės,
Sukurtos Šventojoj,
Apdainuokite viską,
Kas žemėj dedas gimtojoj. 

Donelaitišką pasveikinimą 
pratęsė trečias palangiškis – Al-
binas Šerelis: 

Sveiki, mieli literatai!
Jums Šventoji bus kaip rojus.
Bus kūrybiniai debatai,
Mūza nenustos kvatojus. /.../ 

Po tokio šilto priėmimo buvo 
nebaisios jokios darganos. Juolab 
kad šiemetinio seminaro „van-
denų platybėse“ lydėjo A. Ma-
žeivaitės iš spalvoto popieriaus 
išlankstyti laiveliai su kiekvie-
nam skirta išmintinga, kelią ro-
dančia patarle apie vandenį. Įgy-
vendindama šią idėją Anelė dir-
bo visą dieną iki vėlyvo vakaro. 
Bičiulių nuostaba ir šypsenos jai 
buvo didžiausias įvertinimas ir 
padėka už triūsą. 

Susitiko su garsiais 
atlikėjais

Ne mažesnę malonią staig- 

meną seminaro dalyviams buvo 
paruošusi ir LND – jos projek-
tų vykdytoja Saulė Vėjelienė vi-
sus pakvietė aplankyti Žemaiti-
jos sostinę Telšius. Geri suma-
nymai, kaip ta nuo kalno pari-
denta gniūžtė, dažnai apkimba 
ne tik storesniu sniego sluoks-
niu, bet ir kitais gražiais darbais 
bei pasiūlymais. Taip atsitiko ir 
šįkart. Apie šią išvyką sužinoju-
si Telšių rajono Kaunatavos kai-
mo bibliotekininkė, LND orga-
nizuojamų dailininkų, fotogra-
fų plenerų dalyvė Vilija Jocie-
nė bičiulius pakvietė į įspūdin-
gą šventę – K. Donelaičio gyve-
nimo ir kūrybos pristatymo ren-
ginį – teatrinę impresiją „Metų“ 
šviesoje“. K. Donelaičio poemos 
,,Metai“ ir rašytinio palikimo fra-
gmentus susirinkusiesiems pri-
statė aktorė Virginija Kochans-
kytė, dainininkas Liudas Mika-
lauskas bei klarnetininkas Val-
das Andriuškevičius. Programai 
pasibaigus atlikėjai dar gana il-
gai bendravo su žiūrovais, no-
riai fotografavosi su neįgaliai-
siais, mėgavosi V. Jocienės vai-
šinamais obuoliais.

Po šio turiningo literatūrinio 
susitikimo neįgaliųjų dar laukė 
ekskursija po Telšius. „Bičiulys-
tė“ jau rašė, kad pernai Telšiai, 
šio miesto senamiestis buvo pri-
pažinti patraukliausia šalies tu-
rizmo vietove, kur puikiai gali 
jaustis ir neįgalieji. Literatų se-
minaro dalyviai šįkart tuo pa-
tys galėjo įsitikinti.

Neišdildomą įspūdį visiems 
paliko Telšių katedra, šalia jos 
esantis Bernardinų vienuoly-
nas – ypatingą vertę turintis sa-
kralinis kompleksas. Gido ve-
dami neįgalieji apžiūrėjo Kate-
drą, didįjį Šv. Antano altorių, 

kriptą, kurioje ilsisi trijų vysku-
pų palaikai, dailininko Romual-
do Inčirausko ir architekto Algir-
do Žebrausko sukurtą Katedros 
durų reljefinę-skulptūrinę meta-
lo plastikos 8 dalių kompoziciją 
Žemaičių krikšto tema. 

Ekskursijos dalyviai turė-
jo galimybę pasižvalgyti ir po 
gražiai sutvarkytą Telšių sena-
miestį, pasigrožėti gausiomis jo 
skulptūromis, Masčio ežero pa-
krantėje įrengtu 900 žiūrovų tal-
pinančiu amfiteatru. Ši kultūri-
nė erdvė puikia pritaikyta ir ne-
įgaliesiems: iš miesto aikštės į ją 
galima nusileisti nuolydžiu, nuo 
ežero pakrantės pakilti vieninte-
liu tokiu Lietuvoje įrengtu kel-
tuvu. Pirmoji amfiteatro žiūro-
vų eilė skirta neįgaliesiems – čia 
visos sėdimos vietos pažymėtos 
neįgaliojo ženklu. 

Dvasiškai pakylėję  
vakarai

Profesionalių aktorių skaito-
ma žinomų poetų, prozos meis-
trų kūryba visada labai praturti-
na kūrybines literatų stovyklas, 
tačiau ne į kiekvieną jų pavyksta 
pasikviesti tokių žmonių. Šieme-
tinis seminaras buvo iš sėkmin-
gųjų. Aktorė Dalia Jankauskai-
tė yra parengusi daugiau kaip 
20 programų, kurias žiūrovams 
pristato kartu su įvairiais atlikė-
jais. Šįkart Šventojoje skambė-
jo jos soliniai vakarai. Semina-
ro dalyviams aktorė leido pasi-
rinkti, kieno kūrybos jie norėtų 

pasiklausyti. Apsispręsti nebu-
vo lengva, nes D. Jankauskaitė 
neskaito pluoštelio vieno poeto, 
keleto eilėraščių kito, o yra pa-
rengusi vientisas, baigtines ats-
kirų autorių programas. Tad, vi-
siems draugiškai sutarus, vienas 
vakaras buvo skirtas Romualdo 
Granausko pasijoms pagal Joną 
Strielkūną (šiemet minimos abie-
jų šių autorių 75-osios gimimo 
metinės), antrasis – Salomėjos 
Nėries kūrybai (šiemet sukanka 
110 metų nuo jos gimimo). Tie-
sa, pastarasis vakaras buvo šiek 
tiek kitoks: jame D. Jankauskai-
tė dar paskaitė ir Justino Mar-
cinkevičiaus, Marinos Cveta-
jevos kūrybos. 

Vakariniai skaitymai paky-
lėjo dvasiškai, nuteikė apmąsty-
mams, paskatino giliau pasido-
mėti šių kūrėjų gyvenimu, savo 
jauseną, skaitant patiriamus iš-
gyvenimus palyginti su aktorės 
perteiktomis interpretacijomis. 
D. Jankauskaitė neįgaliesiems 
padovanojo keletą į seminarą at-
sivežtų kompaktinių plokštelių 
su savo programų įrašais. 

Meninė programa – per 
tris vakarus

Ne pirmą kartą seminare da-
lyvaujantys literatai žino, kad 
kūrybinei stovyklai baigiantis 
rengiamas atsisveikinimo vaka-
ras. Telšiškė Joana Jucienė, jau 
ketvirtą kartą tapusi šios kultūri-
nės programėlės įkvėpėja, suge-
bėjo sutelkti įvairių gabumų tu-

rinčius žmones ir vos per 3 die-
nas su jais parengė įdomų pasi-
rodymą. Šįkart buvo pasirinkta 
„Meilės“ tema. Neilga koncerti-
nė programėlė leido atsiskleis-
ti patiems įvairiausiems semi-
naro dalyvių talentams: gebėji-
mui įtaigiai deklamuoti, dainuo-
ti, pasakoti, netgi intermediją su-
vaidinti. J. Jucienė džiaugėsi pui-
kiais interpretaciniais literatų ge-
bėjimais. Visus maloniai nuste-
bino biržietės Vitenės Repšienės 
pasakotojos talentas, jonaviškio 
Mykolo Kručo šmaikštus humo-
ras, kėdainiečių Leokadijos Moc-
kienė ir Danutės Makelienės du-
etas. O jau biržiečių Jono Baltu-
šio ir Rožės Auželienės sužadė-
tuvėms abejingų tikrai neliko...

Netikėta staigmena tapo Tel-
šių rajono neįgaliųjų ir neįgalių 
pensininkų draugijos ansamblio 
„Unoravi“ atvykimas bei pasi-
rodymas. Vos kovo mėnesį su-
sibūręs ansamblis turi parengęs 
linksmų, žiūrovus išjudinančių 
dainų repertuarą. Nepriekaištin-
gas sceninis kolektyvo įvaizdis, 
darniai skambančios mišraus an-
samblio melodijos, instrumen-
tinis pritarimas palieka išties 
gerą įspūdį. Neįgalieji prisipaži-
no, jog rinkdamiesi dainų teks-
tus, dažnai pasklaido „Bičiulys-
tę“, dainingus eilėraščius įtrau-
kia į savo programą. Atsidėko-
dami už nuotaikingą koncertą ne 
vienas seminaro dalyvis ansam-
blio vadovui įteikė savo naujau-
sios kūrybos knygelę. Galbūt ir 
vienas kitas šiemetinio seminaro 
kūrinėlis taps kolektyvo „Unora-
vi“ atliekama daina...

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr.

Mykolo Kručo suvaidintas „jaunikis“ taip ir neišsirinko tinkamos žmonos.

Maloniai nuteikė ansamblio „Unoravi“ koncertas.

Neįgalūs literatai įsiamžino su teatrinės impresijos „Metų“ šviesoje“ atlikėjais.

Seminaro dalyviai apžiūrėjo Telšių senamiestį, neregiams skirtą pagrindi-
nės aikštės maketą.
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