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Paslaugų 
gavėjų 

apskaita – 
būtina

Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas patvirtino re-
komendacijas dėl pas-
laugų gavėjų apskaitos 
įgyvendinant socialinės 
reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruo-
menėje projektus. De-
partamento Programų 
stebėsenos ir kontrolės 
skyriaus vedėjos Marijos 
Oleškevičienės papra-
šėme pakomentuoti, kas 
numatyta minėtame do-
kumente ir ką turėtų ži-
noti projektus įgyvendi-
nantieji ir prižiūrintieji. 

Neįgalių fotografų kūrybingumas 
pranoko lūkesčius

Į kūrybinę stovyklą rudeniškoje Šventojoje susirinkę neį-
galūs fotografai vos ne savaitę stebino čia dar likusius poil-
siautojus. Užuot žvalgęsi į jūros tolius, jie vaikštinėjo nuleidę 
galvas, po kojomis ieškodami įdomesnio augalėlio, akme-
nuko, kerpės ar kito mažmožio, į kurį paprastai, neatkrei-
piame dėmesio. Pasirodo, tokia buvo šiemetinio Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos (LND) fotografų plenero užduotis – ki-
tomis akimis pažvelgti į tai, ko paprastai nepastebime, pa-
rodyti tai kitiems. 

Fotografų plenero dalyviai su vadovu Giedriumi Papieviu (trečias iš dešinės).

(nukelta į 3 psl.)
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Sąrašai – veiklos įrodymas
Socialinės reabilitacijos paslau-

gų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų finansavimo tvarkos apra-
še numatytos remiamos veiklos, 
nustatytas reikalavimas projek-
tus įgyvendinančioms organiza-
cijoms fiksuoti visas ūkines ir ki-
tas operacijas, susijusias su pro-
jekto įgyvendinimu. 

Pasak M.Oleškevičienės, lo-
giška, kad už valstybės ir savi-
valdybių skiriamas lėšas reikia 
atsiskaityti. Parduotuvėje mokė-
dami už prekes gauname čekį, 
kuriame nurodyta, kas ir už kiek 
nupirkta, ir čia neturėtų būti ki-
taip. Įgyvendinant projektus 
paslaugų teikimo faktą patvir-
tinančiais dokumentais laikomi 
paslaugų gavėjų sąrašai su pa-
rašais, patvirtinančiais, kad pa-
slauga buvo gauta. Šie sąrašai 
yra įrodymas, kad visos veiklos 
buvo vykdomos, kad planuoja-
mi rezultatai pasiekti, kad nau-
dos gavėjai atitinka tikslinę gru-
pę (pvz., yra neįgalūs) ir pan. Be 
to, iš paslaugų gavėjų sąrašų ma-
tyti, kiek buvo suteikta paslaugų 
ir jais galima remtis įrodant, kad 
projekte įdarbinti asmenys dirbo 
paraiškoje numatytą darbo lai-
ką. Pasak M.Oleškevičienės, kaip 
prekių įsigijimo išlaidas patvirti-
na sąskaita faktūra, taip projekto 
vykdytojo darbo užmokesčio iš-
laidas – paslaugų suteikimą įro-
dantys dokumentai. Sunku įro-

dyti, jog paslaugos buvo teiktos, 
jei nevedame sąrašų. 

Parašai – ne kiekvieną 
kartą

Rekomendacijos dėl paslaugų 
gavėjų apskaitos įgyvendinant so-
cialinės reabilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruomenėje – reko-
mendacinio pobūdžio dokumen-
tas. M.Oleškevičienės teigimu, 
kadangi neretai tikrinant orga-
nizacijas pastebima trūkumų at-
siskaitant už suteiktas paslaugas, 
šiame dokumente paaiškinama, 
kaip teisingai parengti naudos 
gavėjų sąrašus, kad nebūtų da-
roma klaidų dėl nežinojimo. Be 
to, pateikti siūlymai, kaip tai pa-
daryti patogiau, kuo mažiau ap-
kraunant ir varginant neįgaliuo-
sius. Tarkim, jei paslauga yra 
nuolatinė tai pačiai žmonių gru-
pei (pvz., pagalbos sau grupės, 
užimtumas amatų būreliuose, 
meno kolektyvo veikla ir pan.), 
siūloma projekto vykdytojams 
nuspręsti, ar rinkti paslaugų ga-
vėjų parašus po kiekvieno užsi-
ėmimo, ar žymėti tik lankomu-
mą (turi matytis paslaugų teiki-
mo datos), o parašus, patvirti-
nančius minėtų paslaugų sutei-
kimą, rinkti mėnesio pabaigoje. 
Teikiant individualias paslaugas 
(pvz., asmeninio asistento), są-
rašuose turėtų būti pateikta pa-
slaugos teikimo data, trumpas 
paslaugos aprašymas (turinys), 
paslaugų gavėjo patvirtinimas, 
kad jis gavo paslaugą.

Jeigu asmuo dėl savo nega-
lios pobūdžio ar amžiaus ne-
gali kiekvieną kartą pasirašy-
ti, nemato ar nesuvokia parašo 
esmės, su juo (ar su neįgaliojo  

Plenere – pažengę ir 
pradedantys fotografai

Tradicinis LND rengiamas fo-
tografų pleneras kasmet pasipil-
do naujais, fotografuoti prade-
dančiais žmonėmis. Į rudenėjan-
čią Šventąją susirinkusius 18 fo-
tografijai neabejingų žmonių ple-
nero vadovas Giedrius Papievis į 
dvi grupes suskirstė pagal netra-
dicinį kriterijų – tuos, kurių atsi-
vežtas fotoaparatas telpa kišenė-
je (t.y. paprastesne technika besi-
naudojančiuosius), ir tuos, kurių 
fotoaparato kišenėje nebepaslėpsi 
(fotografuojančius profesionalia 
ir pusiau profesionalia technika). 
Grupės susidarė apylygės. Atski-
rai su jomis dirbti pasirengęs va-
dovas buvo pasirengęs pateikti 
kiekvienos iš jų žinių bei prakti-
nių įgūdžių lygį atitinkančių pa-
mokymų ir patarimų.

Ir temas plenero dalyviams 
šiemet parengė dvi: makrofoto-
grafija ir judančių daiktų neju-
dančiame fone (arba atvirkščiai) 
fotografavimas. 

Pirmosios užduoties tikslas – 
kuo įdomiau ir įtaigiau nufoto-
grafuoti smulkius gyvius, daik-
tus: vandens lašą, vabalą, grybą, 
gėlės žiedą ir pan. Tokiam dar-
bui atlikti nebuvo būtina turėti 
ypatingų parametrų fototechni-
kos ar ją labai išmanyti. Pasirink-
tą objektą tereikėjo nufotografuo-
ti kuo iš arčiau, kiek leidžia kon-
kretaus fotoaparato galimybės 
(atkreipiant dėmesį bene į vie-
nintelį – ryškumo – parametrą). 
G.Papievis visus plenero dalyvius  
ragino nebijoti eksperimentuoti, 

GENOVAITĖ Tirilytė

RASA Baranauskaitė



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Ateitis priklausys 
vienišiams?

Įžvalgūs gamintojai ir prekybininkai pradėjo prekes 
fasuoti į mažesnes pakuotes. Kodėl? Statistika rodo, kad 
nuolat daugėja vienišių, o šeimos vis mažėja. Tad pre-
kybininkams tenka prisitaikyti.

Linksmi žmonės šmaikštauja: vyrai laimingesni už 
moteris; jie vėliau veda ir anksčiau miršta. O kalbant 
rimtai visi supranta, kad santuoka nėra blogis. Šeima 
yra tas lizdas, kuriame geriausios, ir vargu ar kuo nors 
pakeičiamos sąlygos vaikams augti, stiprėti, ruoštis sėk- 
mingam skrydžiui į suaugusiųjų gyvenimą. Tyrimai 
rodo, kad santuokoje gyvenantys žmonės yra sveikes-
ni ir už viengungius ilgiau gyvena. Nepaisant to, vieni-
šų žmonių daugėja. Kodėl? Priežasčių daug. Visų pir-
ma, jauni žmonės neskuba tuoktis, ilgai mokosi, sten-
giasi geriau pasiruošti gyvenimui, tvirčiau atsistoti ant 
kojų. Jaunų išsilavinusių žmonių prioritetų sąraše šei-
ma tikrai neužima pirmosios vietos, svarbiausia sukur-
ti ,,materialinę bazę“, gąsdina ir skyrybų statistika, dėl 
to patogiau penkerius, o gal ir dešimtį metų gyventi su 
draugu ar drauge.

Nepaisant fantastiškai progresuojančių komunika-
cijos priemonių, jauniems žmonėms susirasti savo ,,an-
trą pusę“ nėra lengva. Žmonės tampa vis sudėtingesni, 
vis daugiau tikisi iš savo gyvenimo, reiklesni savo par-
tneriui. Iš vyrų nesusirandančių merginų dažnai tenka 
girdėti: ,,Vyrams nepatinka protingos, tvirtos moterys, 
jie bijo jų.“ Gal šiuo atveju kalti ne vien vyrai? Psicholo-
gai pastebi, kad sunkiau susirasti gyvenimo draugą mer-
ginai, kuri buvo auginama vienišos motinos. Taip pat 
sunkumų patiria mergina, augusi šeimoje, kurios tėvai 
pragyveno ilgą ir darnų šeimyninį gyvenimą. Šios mer-
gaitės apie savo būsimą vyrą susidariusios tvirtą nuo-
monę, o to vaizduotės produkto savo aplinkoje nema-
to. Rezultatas – vienatvė.

Lietuvoje daugiau kaip pusė santuokų išyra. Išsisky-
rus ar vienam iš sutuoktinių mirus, vis dažniau naujai 
kurti šeimą neskuba nei našlė, nei našlys. Tiesa, žmo-
gui gyventi be šiltų draugiškų santykių su kitu žmo-
gumi sunku. Labai smagu turėti žmogų, kuriam svar-
bu žinoti, kur tu esi, ką darai ir kaip jautiesi. Šiam po-
reikiui tenkinti kuo puikiausiai tinka mobilusis telefo-
nas, internetas. Jam ir daug kitų į mūsų buitį atėjusių 
technikos stebuklų turime būti dėkingi už pagalbą įvei-
kiant vienatvės skausmą. Bet lazda visada turi du ga-
lus: komunikacijos priemonės gerokai prisideda ir prie 
mūsų vienišėjimo. 

Antroje gyvenimo pusėje žmoguje jau būna stipriai 
įsišaknijusios įvairiausios priklausomybės ir įpročiai. 
Nėra reikalo kalbėti apie priklausomybę nuo alkoholio 
ar rūkalų. Ne mažiau nemalonūs ir kiti įvairiausi įpro-
čiai. Tvarkingai moteriai būna labai sunku gyventi su 
vyru, kuriam kėdės atlošas yra tinkamiausias pakabas 
švarkui, kuris neturi įpročio padėti daiktus į savo vie-
tas. Gal ir jums teko stebėti įdomų buitinį tragikomišką 
vaizdelį: vyras nori skaityti, o žmona nesiliauja kalbė-
jusi. Vyro rankose glostoma knyga jos nė kiek nestab-
do. Jos kalba jam visai neįdomi, šimtą kartų girdėta. Vy-
ras bando eiti į kitą kambarį, bet manevras nepavyksta 
– žmona kalbėdama seka paskui jį... Tenka kentėti. Aiš-
kintis situaciją – pavojinga. Gali pratrūkti ašaros, nuos-
kaudos: tu manęs nesupranti, nemyli, aš neturiu su kuo 
pasikalbėti, neturiu kam išsisakyti...

Yra žmonių, kuriems vienatvė – labai nemaloni bū-
sena. Tačiau dažnai kankinami vienatvės mes turime 
daugiau laiko. Atsiranda daugiau galimybių daryti tai, 
kas malonu, ko norėjai, bet negalėjai daryti anksčiau.

Vienatvė – XXI amžiaus liga. Ją patiria vis daugiau 
ir daugiau Vakarų civilizacijos žmonių. Mūsų kraštas 
taip pat iš lėto, bet užtikrintai rieda į vienišių pasaulį. Ar 
tai labai baisu? Greičiau neišvengiama. Juk mes esame 
protingi ir suprantame, kad pasaulis nesikeisti negali. 
Prekybininkai prekes jau fasuoja į mažesnes pakuotes. 
Taip darydami jie tikriausiai neapsigaus.

Rietavas: 

Pasvalys:

Rietaviškiai, mažas ar 
jaunas, pagyvenęs ar neįga-
lus žmogus, kasmet labiau-
siai laukia rugsėjo 29 die-
nos, kada Rietave švenčiamos 
Mykolinės. Tą dieną į Rie-
tavo parką suplūsta žmonės 
ne tik iš savivaldybės, bet ir 
iš tolimų kraštų. O šių metų 
Mykolinės – ypatingos, nes 
Rietavui sukako 760 metų.

Mykolinės Rietave 
švenčiamos dvi dienas. 
Pirmąją dieną parke vyks-
ta mugė, žirgų konkūrai, 
koncertai, apdovanojamos 
gražiausios sodybos, o an-
troji diena skiriama mal-
dai – Rietavo Šv. arkan-
gelo Mykolo bažnyčioje 
vyksta Šv. Mykolo atlai-
dai. Šiemet buvo švenčia-
ma net tris dienas. Į šventę 
suplūdo minios žmonių ne 
tik iš Rietavo savivaldybės, 
bet ir iš aplinkinių rajonų, 
taip pat atvažiavo geri rie-
taviškių bičiuliai iš Latvi-
jos, Lenkijos bei Vokietijos.

Šiais metais Mykolinės 
prasidėjo rugsėjo 27 d. Tą 
dieną buvo iškilmingai ati-
darytas Kultūros, turizmo 
ir verslo informacijos cen-
tras, įsikūręs restauruota-
me kunigaikščių Ogins-
kių buvusiame žirgyne. Iš-
kilmingame pastato atida-
ryme dalyvavo ir neįgalie-
ji. O labiausiai džiaugėsi 
tie, kurie juda tik su neįga-
liojo vežimėliais, nes ir jie 
nuo šiol į pirmame aukšte 
įsikūrusią koncertinę salę 
galės įvažiuoti. 

Miesto šventėje dalyvavo  
ir neįgalieji

Teatralizuotoje eiseno-
je kartu su įvairių įmonių, 
įstaigų, organizacijų, ben-
druomenių atstovais per 
miesto centrą į parką žen-
gė ir Rietavo savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos nariai. 
O kadangi eisenoje kiek- 
viena organizacija privalė-
jo pasipuošti taip, kad at-
sispindėtų garbinga mies-
telio sukaktis, teko ir neį-
galiesiems pasukti galvas, 
kaip čia gražiau eisenoje 
įsiamžinti. Kadangi kuni-
gaikščių Oginskių dvare 

1892 metais buvo paleis-
ta pirmoji elektros jėgainė 
Lietuvoje, neįgalieji sukū-
rė emblemą su draugijos 
pavadinimu, ant jos pri-
tvirtino ir tautine juoste-
le perrišo kaitrinę elektros 
lemputę, o vyrai žengė su 
vienodomis kepuraitėmis. 
Tai progai buvo sukurta ir 
vėliava. Ankstesniais me-
tais neįgalieji mugėje pre-
kiaudavo savo sukurtais 
rankdarbiais, šiais metais 
to atsisakė, užtat draugi-
jos muzikantai ir dainorė-

liai lankytojus linksmino 
seniūnijų įkurtuose kie-
meliuose.

Metai iš metų vis gra-
žėja Oginskių dvaro par-
kas, kurio vartus, kai bū-
davo švenčiamos Myko-
linės, visai savaitei Ogins-
kiai atverdavo miestelė-
nams. Visiškai baigiama 
restauruoti Rietavo slau-
gos ligoninė, kuri taip pat 
yra dvarvietėje, buvusioje 
kunigaikščių Oginskių ofi-
cinoje. Joje įsikūrusi ir Rie-
tavo neįgaliųjų draugija. 

Donata VITKIENĖ

Spalio pradžioje Pas-
valio socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus fojė 
atidaryta Sigitos Letkaus-
kaitės fotografijų paroda 
„Žvilgsnis į dangų“. Tai 
jaunos neįgaliosios pasi-
žvalgymas per fotoapa-
rato objektyvą į Lietuvos 
dangų. 

Savo nuotraukas žiū-
rovui Sigita pateikia jau 
ketvirtą sykį ir vis kitokiu 
rakursu. Pirmieji jos dar-
bai buvo pristatyti Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos 
surengto plenero parodo-
je Nidoje. Sigita – daugiau-
siai dirbanti, tobulėjanti ir 
daug pasiekianti Neįgalių-
jų draugijos fotografų bū-
relio narė. Paslaugų centre 
pagyvenusiems ir neįga-
liesiems galima pamatyti 
ir jos siuvinėjimų ekspozi-
ciją, ten pat veikia ir Sigi-
tos sesers grafikos paroda. 

Artėjant mirusiųjų pa-
gerbimo dienai Pasvalio 
darbo biržos fojė sureng-
ta Alvido Svilio fotografi-
jų paroda. Šiemet vasarą 
jis nemažai laiko praleido 
Pasvalio, Biržų rajonuose 
bei kitose Lietuvos vieto-
se fotografuodamas kry-
žius. Kad galėtų atskleisti 
visą kūrinio grožį, kartais, 
laukiant tinkamo apšvieti-
mo, prie kryžiaus tekdavo 

Rudens pilkumą praskaidrina 
nuotraukose išsaugota vasara

praleisti keletą valandų, o 
prie kai kurių ir keletą kar-
tų sugrįžti. Nufotografuo-
ta daugiau kaip 80 objektų, 
padaryta per 800 nuotrau-
kų, o į parodą pateko 26 
(autoriaus ir neįgaliųjų fo-
tografijos mėgėjų nuomo-
ne) geriausių darbų.

Optimizmo bei unika-
lių kadrų buvo kupina ir 
nuo gegužės pradžios iki 

spalio Pasvalio socialinės 
paramos ir sveikatos sky-
riaus fojė demonstruota 
fotografijų paroda ,,Mes 
važiuojam–2013“, skir-
ta ekstremalo Eugenijaus 
Malinausko atminimui. 
Didžiąją parodos dalį su-
darė Vydmanto Bručo 
nuotraukos, tačiau joje 
savo darbus demonstra-
vo ir kiti Neįgaliųjų drau-

gijos fotografijos mėgėjai.
Nors netrukus atslinks 

darganotas ruduo, pasi-
semti saulėtos energijos iš 
praėjusios vasaros galėsi-
me aplankydami neįga-
liųjų fotografų parodas. Iš 
nuotraukų į mus dar kar-
tą pažvelgs mieli vasaros 
spindulių likučiai.

Vilius GRABSKIS
Autoriaus nuotr.

Sigitos Letkauskaitės parodos atidarymo akimirka.

Rietavo neįgalieji dalyvavo teatralizuotoje eisenoje.
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Prisikėlusi 
praeitis

 Aldona Balsevičienė laiške „Bi-
čiulystei“ pasidalino įspūdžiais iš eks-
kursijos po Panemunę. 

Ruduo. Tai dulksna, tai pra-
pliumpa stipresnis lietus. „Negi taip 
bus ir ekskursijos dieną?“ – mąstė ne 
vienas Neringos senjoras. Neatspė-
jo. Diena išaušo kaip reta nuosta-
bi: švietė saulė, nušviesdama ma-
rių bangeles, lyg kalbindama va-
žiuoti kartu. Ir maršrutas nepapras-
tas: vyksime Panemune, aplanky-
sime „Medaus slėnį“, pasisveikin-
sime su Veliuona, Raudone, Pane-
munės pilim, užsuksime į Gelgau-
diškio dvarą.

Dažnai Juodkrantės, Preilos ir 
Nidos senjorai, Neringos neįgalių-
jų draugijos pirmininkės Liucijos 
Olšauskienės sukviesti, susiburia 
kelionėn. Nors kaskart ir žingsnis 
ne toks spartus, ir lazda tampa pa-
lydovė, bet smalsios akys džiaugia-
si susitikimu.

„Medaus slėnyje“ klausėmės pa-
sakojimo apie medų. Ne tik klausė-
mės, bet ir ragavome, užgerdami 
mėtų arbata. Sužinojome, kuo ski-
riasi liepų medus nuo rapsų ir gri-
kių, pavasarinis nuo rudeninio. Pa-
ragavome tikro meduolio, skonėjo-
mės tikru midumi.

Veliuonoje aplankėme įspūdin-
gą seną bažnyčią, menančią Vytau-
to laikus, statytą 1421 metais. Gaila, 
kad pats dvaras gerokai apleistas, jis 
dar nepriklauso valstybei, turi savi-
ninkę. Daugelį nudžiugino nematy-
tas tulpmedis, pražystantis ryškiu 
geltonu žiedu.

Panemunės pilis rekonstruota, 
prižiūrima, dar laukia laikų, kai at-
sivers visu gražumu.

Didžiausią įspūdį paliko Gel-
gaudiškio dvaras. Prie rūmų pasi-
tiko to laikmečio rūbais pasipuošęs 
vyriškis, kuris prisistatė vaiduok- 
liu ir pažadėjo mus grąžinti į pra-
eitį, supažindinti su dvaro valdyto-
jais, to meto papročiais, buitimi. Tik- 
rai sugrįžome į praeitį. Didingos 
restauruotos salės (kitos dar laukia 
atgimimo), senasis parkas. Parke 
vyko gyvenimas: medžiotojai pūtė 
ragą, skalijo šunys, rūko laužo dū-
mai. Baudžiauninkės, praganiusios 
pono žąsis, kepė bulves, grybus. Iš 
tolo atplaukė muzikos garsai, di-
duomenė ilsėjosi, šoko. Į visas pra-
mogas įsitraukėme ir mes. Buvome 
pavaišinti lašiniais, sūriu, kropeliais 
(spurgomis), gira.

Senjorai netikėjo, kad galės iš-
tverti tokią ilgą kelionę, kad atlai-
kys jų kojelės, neatbuks atmintis. 
Visi atlaikė, visi džiaugėsi.

Padėkoję vadovei Liucijai, vai-
ruotojui Ramūnui, palikę tolimą 
praeitį laimingi pasiekėme namus. 

Profesinė reabilitacija iš esmės 
pakeitė gyvenimą

Neringa: 

PRANEŠIMAS
Lietuvos žmonių su negalia 

sąjunga praneša, kad  
2013 m. lapkričio 7 d.  

10.30 val. šaukiamas neeilinis 
LŽNS visuotinis narių 

suvažiavimas, kuris vyks  
gėlių g. 7, Vilniuje. 

Numatoma darbotvarkė – 
įstatų keitimas, papildymas 

ir tvirtinimas.

Sėkmingos 
neįgaliųjų 

įsidarbinimo 
istorijos

Prieš 4-erius metus ute-
niškės Virginos Arami-
nienės gyvenime įvyko 
reikšmingas lūžis – dėl 
įgimtos širdies ligos ji 
buvo pripažinta neįga-
lia. Po poros metų mote-
ris priėmė dar vieną iššū-
kį – nusprendė įsitraukti 
į profesinės reabilitaci-
jos programą, pakeisti 
specialybę ir sugrįžti į... 
visiškai naują gyvenimą.

Virgina Araminienė džiaugiasi pasiryžusi priimti naujus gyvenimo iššūkius.

Neįgalumo priežastis – 
širdies problemos 

Daugelį metų V.Araminienė 
nė neįtarė turinti širdies proble-
mų. Jos gyvenimas tekėjo ramia 
vaga. Tik paskutiniaisiais me-
tais pradėjo jausti, kad trūksta 
oro, kad žengus vos kelis žings-
nius ima dusti. Ir skausmai šir-
dies plote tapo vis dažnesni. 
Uteniškiai gydytojai dėl visų 
moters negalavimų buvo linkę 
kaltinti stresą, įtampą, tad te-
pasiūlydavo raminamųjų vais-
tų. Kai sveikata pašlijo tiek, kad 
teko kreiptis į sostinės medi-
kus, paaiškėjo, jog Virginą var-
gina įgimta širdies yda – tribu-
rio vožtuvo nesandarumas. Po 
konsultacijos gydytojai moters 
net namo neišleido – ilgiau dels-
ti nebuvo galima, todėl Virginą 
iš karto operavo. 

Grįžus iš Santariškių pa- 
lengvėjo, dusimas išnyko, bet 
ilgalaikiai širdies negalavimai 
paliko negrįžtamus pėdsakus – 
Virginai buvo nustatytas vos 40 
proc. darbingumo lygis. Veik- 
liai, vietoje sunkiai nustygstan-
čiai moteriai buvo sunku susi-
taikyti su nauja padėtimi – jėgų 
nėra, negali imtis jokių anksčiau 
malonumą teikusių darbų – Vir-
gina labai mėgo viską, kas susi-
ję su apželdinimu, aplinkos gra-
žinimu, todėl vieni juokai būda-
vo kelmus, akmenis iš vienos 
vietos į kitą kilnoti. Dvejus me-
tus trukusi reabilitacija išvargi-
no, buvo sunku psichologiškai, 
moteris palengva grimzdo į de-
presiją. 

Lemtingas atsitiktumas
Virgina neįsivaizduoja, kuo 

viskas būtų pasibaigę, jei ne 
lemtingas atsitiktinumas. Svai-
nis iš Utenos rajono neįgalių-
jų draugijos parnešė Žirmūnų 
darbo rinkos mokymo centro 
lankstinuką, kuriame buvo ne-
mažai informacijos apie neįga-
liesiems skirtą profesinės reabi-
litacijos programą. Virginai tar-
si akyse prašviesėjo: „Kodėl ir 
man nepabandžius?“ 

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos specialis-
tai moters apsisprendimui ne-
prieštaravo. Gavusi siuntimą į 
darbo biržą, ji jau buvo tvirtai 
apsisprendusi – važiuos į Vil-
nių, į Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centrą, mokysis kasi-
ninkės-pardavėjos specialybės. 
Iš ilgo galimų profesijų sąrašo 
V.Araminienė pasirinko tokią, 

kuri praverstų gyvenime, ku-
rią įgijus būtų galima susirasti 
jos sveikatą atitinkantį darbą. Į 
„Utenos mėsą“, kur dirbo mė-
sos išpjaustymo ceche, Virgina 
grįžti jau nebegalėjo – tam dar-
bui reikėjo daug jėgos, o kaip tik 
ją liga iš moters ir pasiglemžė. 

Profesinė reabilitacija – 
nauja galimybė

Iš tikrųjų Virginą viliojo 
ne tik nauja specialybė. Vilio-
jo galimybė keisti savo gyve-
nimą, imtis kažko naujo. Vi-
liojo ir svajonių miestas Vil-
nius. Pasak moters, senamies-
čio gatvelėse ji atsipalaiduo-
janti, tarsi panyranti į tran-
so būseną. O kur dar kultūri-
nio gyvenimo pilnatvė: teat- 
rai, koncertai, įvairūs renginiai. 
„Vilnius – tai miestas, į kurį aš 
važiuoju negalvodama“, – šyp-
sosi V.Araminienė. 

Tiesa, prieš praveriant Žir-
mūnų darbo rinkos mokymo 
centro duris, abejonių šiek tiek 
būta. Moteris manė, jog čia su-
sirenka tik jauni žmonės, o jai 
jau buvo per 40 metų. Tačiau 
šį nerimą išblaškė centro dar-
buotojai. „Niekas į mūsų am-
žių nekreipė dėmesio. Atrodė, 
kad visi čia buvome labai lau-
kiami. Kiekviename žingsnyje 
sulaukdavome padrąsinimo, – 
patirtais įspūdžiais dalijasi Vir-
gina. – Profesinės reabilitacijos 
skyriaus vedėja Regina Mielda-
žienė su mumis elgėsi taip, ta-
rytum seniai būtų visus pažino-
jusi ir iš anksto galėjusi nuspėti 
kilsiančius klausimus, pasiūlyti 
jų sprendimus.“ 

Virginai patiko viskas: ir 
apgyvendinimo sąlygos (visos 
bendramokslės buvo įkurdin-
tos netoli miesto centro esančia-
me Kooperacijos kolegijos ben-
drabutyje), ir mokama stipendi-
ja, ir netgi maitinimas. „Dabar 
drąsiai galiu visus paraginti – 
susirgę ar dėl kitų priežasčių 
tapę neįgaliais, neužsisklęskite 

namuose, nelaukite gailesčio, 
nesijauskite likimo nuskriaus-
tais. Prieš jus daugybė galimy-
bių – išdrįskite jomis pasinau-
doti, priimkite naujus gyveni-
mo iššūkius. Profesinė reabili-
tacija – vienas tokių. Nedvejo-
dami ją išmėginkite.“

Svarbiausia – vidinė 
motyvacija 

Kuo geriausius įspūdžius 
V.Araminienei paliko ir pas-
kaitos. Nepastebimai prabėgo 
8 mokymosi mėnesiai. Virgi-
na pasakoja išmokusi „skaity-
ti“ prekių etiketes, suprasti, ką 
slepia įvairūs šifrai, perpratu-
si kasos darbą, sužinojusi daug 
naujo apie maisto bei pramoni-
nes prekes. „Svarbiausia, kad 
visi dalykai čia dėstomi ne re-
miantis vadovėlių tezėmis, o 
gyvenimiška patirtimi. O teo-
rijos ir praktikos derinimas iš 
karto leidžia pasitikrinti, ar vis-
ką supratai, ar gebi tai pritaiky-
ti realioje situacijoje“, – pasako-
ja V.Araminienė, prisiminda-
ma pirmuosius savo praktikos 
žingsnius prekybos tinklo RIMI 
parduotuvėje. 

Moterį nustebino ir Profe-
sinės reabilitacijos skyriaus ve-
dėjos R.Mieldažienės požiūris į 
centre besimokančių neįgaliųjų 
praktikos, darbo vietų paiešką. 
„Atrodo, tarsi dėl savęs steng-
tųsi“, – pasakojo Virgina, užsi-
mindama, kad praktikos vietą 
jai, kaip ir daugeliui kitų atvy-
kėlių, pasiūlė R.Mieldažienė. 

Virgina jautė dvigubą atsa-
komybę – norėjo nenuvilti nei 
jai padėjusios R.Mieldažienės, 
nei praktikuotis priėmusių 
žmonių. „Svarbiausia – vidinė 
motyvacija, – įsitikinusi mote-
ris. – Turi stengtis, tikėti tuo, 
ko sieki.“ Atsakingai į pareigas 
žvelgusi V.Araminienė neliko 
nepastebėta – RIMI jai pasiūlė 
po praktikos pasilikti ir pradė-
ti darbo karjerą. Naujųjų darb-
davių negąsdino moters neį-

galumas. „Nors ir 10 proc. dar-
bingumo turėsi, vis tiek priim-
sim“, – prisimena Virgina širdį 
paglosčiusį jos darbo įvertini-
mą. Į prekybos centrą ji grįžo. 
Tačiau... neilgam.

Ieškojo, kur galėtų 
geriau save išreikšti
Vėl energijos kupina, gyve-

nimo džiaugsmą atgavusi mote-
ris vis pasvajodavo apie darbą, 
kuriame galėtų labiau save rea-
lizuoti, būti naudingesnė žmo-
nėms. Labiausiai Virgina norė-
tų savo likimą susieti su floristi-
ka ir neslepia, jog atsiradus ga-
limybių įgyti šios srities žinių, 
dar sykį imtųsi mokslų. Kol kas 
šias svajones atstoja didžiulis 
bendravimo su žmonėmis po-
reikis. Internete žvalgydamasi 
tokių galimybių moteris aptiko 
skelbimą, jog dėvėtų drabužių 
parduotuvė „Mados kampas“ 
ieško darbuotojos. Virgina ne-
dvejodama išsiuntė savo gyve-
nimo aprašymą ir netrukus su-
laukė kvietimo atvykti į pokalbį. 

Jau pora savaičių, kai 
V.Araminienė dirba UAB „Al-
fasis“. Be drabužių, parduotu-
vė prekiauja paveikslais, indais, 
suvenyrais, kitais įdomiais daik-
tais. Virgina sako ne dirbanti, o 
besisemianti energijos iš malo-
naus užsiėmimo, pokalbių su 
žmonėmis (į tokias parduotuves 
užsuka ir labai inteligentiškų, iš-
silavinusių žmonių). „O kaip čia 
praverčia Žirmūnų darbo rin-
kos mokymo centro psicholo-
gių suteiktos žinios!“ – džiau-
giasi Virgina.

V.Araminienė pasakoja, jog 
beveik visi žmonės, su kuriais 
susipažino besimokydama pro-
fesinės reabilitacijos programo-
je, susirado darbą. Šiais laikais – 
tai didelės sėkmės, kurią lemia 
paklausi profesija, suteiktos ži-
nios ir nuoširdi pagalba ieškant 
darbo, ženklas. 

Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Kaip matėme iš pirmojo 
rašinio šia tema, rankų 

pirštų tirpimas (toliau – tirpimas) 
gali atsirasti dėl įvairių sveikatai 
nepalankių veiksnių ir ligų. Ne-
verta patiems spėlioti, kas sukė-
lė tirpimą ir kaip jį gydyti, geriau 
apsilankyti pas gydytoją. Medi-
cina šią negalią gydo įvairiomis 
išorinėmis ir vidinėmis priemo-
nėmis, kartais prireikia chirurgi-
nės operacijos.

Daugelio Europos šalių liau-
dies medicina tirpimą gydo įvai-
riais savadarbiais tepalais, siūlo 
atsisakyti rūkymo, alkoholio var-
tojimo, mažiau gerti kavos ir stip- 
rios arbatos. Kinijoje, Tailande, 
Vietname, Japonijoje ir kai kurio-
se kitose Rytų šalyse kartu su tra-
dicinėmis ir netradicinėmis me-
dicinos priemonėmis arba be jų 
kai kurie negalavimai (taip pat ir 
tirpimas) sėkmingai gydomi įvai-
rių kūno vietų biologiškai akty-
vių taškų (toliau – taškų) masažu. 
Nors toks gydymo būdas nieko 
nekainuoja, nesukelia alergijos, 
prie jo nepriprantama ir yra pa-
kankamai veiksmingas, vis vien 
jis laikomas tik papildoma gydy-
mo priemone. Žinotina: šis gy-
dymo būdas negali pakeisti gy-
dytojo skirtų vaistų, procedūrų 
ir kitų dalykų, tačiau gali padė-
ti greičiau įveikti ligą ir pagerin-
ti savijautą.

Šiame rašinyje supažindina-
me su tirpimo ir kai kurių kitų 

Rankų pirštų tirpimas (2). 
Gydymas taškiniu masažu

nemalonių pojūčių gydymu 
(esant nesunkiems atvejams) vei-
do taškų masažu.

Kada nemasažuojama
Ne tik taškinis, bet ir kiti ma-

sažo būdai netaikomi tiems ligo-
niams, kurie serga: onkologine 
liga, tuberkulioze, ūmine infek-
cine liga, karščiuoja, kraujuoja, 
audiniuose ir sąnariuose yra pū-
lių, kai žaizdota ar kitaip nesvei-
ka masažuotinos vietos oda, nu-
statytas tromboflebitas (venų už-
degimas, per kurį venose susida-
ro trombų [krešulių]), osteomie-
litas (pūlinis kaulo ir kaulų čiul-
pų uždegimas), širdies yda, mio-
kardo infarktas, nėštumas, apen-
dicitas, sunki inkstų liga, toli pa-
žengusi galvos smegenų krauja-
gyslių sklerozė, hipertoninė liga 
(II ir III stadijos).

Masažo technika
Pirmąją gydymosi šiuo būdu 

savaitę rekomenduojama per 
dieną atlikti tik 2–3 masažo sean-
sus, vėliau jų gali būti net dvigu-
bai daugiau (priklausomai nuo 
ligos trukmės ir sunkumo).

Pradžioje taškas lengvai pa-
spaudžiamas smiliaus ar kito 
piršto (pavyzdžiui, mažojo) galu 
(pagalvėle). Paskui, neatleidus 
piršto, kiek stipriau pamasažuo-
jama taško aplinkinė zona (pie-
šiniuose pavaizduotų rodyklių 
kryptimi), kol toje vietoje atsi-

randa malonus šilumos pojūtis 
ir parausta oda (svarbu nepersi-
stengti, kad masažuojamose vie-
tose neatsirastų nubrozdinimų ar 
mėlynių). 

Ir dar. Tie taškai, kuriuos pa-
spaudus nejaučiamas nei maudi-
mas, nei skausmas, turi būti ma-
sažuojami lengvai, o fiziniam po-
veikiui jautrūs taškai ar zonos – 
stipriau ir intensyviau. Ir vienu, 
ir kitu atveju kiekvienas taškas 
turėtų būti masažuojamas ne il-
giau kaip 1–1,5 minutės (per ke-
letą pirmųjų masažo seansų – 
apie 30 sekundžių).

Žemiau pateikiamos trys 
taškų masažo schemos (toliau – 
schemos). 

Pastaba. Siekiant neperkrau-
ti piešinių pasikartojančia grafine 
informacija, iš dviejų simetrinių 
taškų (simetriniais taškais vadi-
nami taškai, esantys abipus vei-
do ir turintys tą pačią numeraci-
ją) numerį turi tik vienas simet- 
rinis taškas.

Pirmoji schema. Šią masažo 
schemą (žr. 1 pieš.) galima tai-
kyti ne vien tik tada, kai tirpsta 
pirštai ar visa plaštaka, bet ir tuo-
met, kai „bėgioja skruzdės“, dilg-
čioja, jaučiamas šaltis ar karštis. 
Masažas pradedamas pirmuoju 
ir baigiamas ketvirtuoju tašku (ši 
nuoroda taikytina visoms trims 
schemoms).

Pastaba. Pirmasis taškas ne-
masažuotinas nėštumo metu, 

1 pieš.

2 pieš.

3 pieš.

o taip pat padidėjus arteriniam 
kraujospūdžiui.

Antroji schema. Ši masa-
žo schema (žr. 2 pieš.) taikytina 
tuomet, kai tirpimas susijęs su 
stuburo kaklo srities osteochon-
droze (osteochondrozė – stubu-
ro liga, pažeidžianti tarpslankste-
linius diskus, slankstelius, tarps-
lankstelinius sąnarius ir stuburo 
raiščius; dažniausiai serga žmo-
nės po 40-ies metų) arba kai os-
teochondroze nesergama, o tik 
nuolatos sėdima (darbo ar poil-
sio metu) nekeičiant galvos padė-
ties. Beje, ir vienu, ir antru atve-
ju dažniausiai tirpsta ne tik pirš-
tai, bet taip pat būna nepaslan-
kus, nutirpęs, skausmingas kak- 
las (nugarinė pusė). 

Pastaba. Pirmasis ir antra-
sis taškas nemasažuotini esant 
sumažėjusiam arteriniam krau-
jospūdžiui.

Trečioji schema. Šią masažo 
schemą (žr. 3 pieš.) tikslinga tai-
kyti tuomet, kai tirpimas atsiran-
da dėl ilgai trunkančio riešo trau-
mavimo. Dažniausiai riešas nu-
kenčia dirbant kompiuteriu, gro-
jant pianinu, žaidžiant tenisą bei 
atliekant kitokius darbus, kurių 
metu tenka daugybę kartų atlikti 
greitus pasikartojančius judesius.

Pastaba. Trečiasis taškas ne-
masažuotinas sergant onkologi-
nėmis ligomis.

Romualdas OGINSKAS
Autoriaus piešiniai

Įpusėjo ruduo. Pastebi-
mai tirpsta mūsų energi-

ja ir kažkur dingsta gyvenimo 
džiaugsmas. Naktį sunku už-
migti, o dieną vargina mieguis-
tumas. Vis dažniau apima bega-
linis liūdesys, pastebime, kad di-
dėja svoris, jaučiame nenugalimą 
norą kramsnoti ką nors saldaus, 
silpnėja libido... Rudenį maž-
daug nuo 5 iki 30 proc. žmonių 
ima jausti šiuos simptomus. Ko-
dėl? Pasak medikų, saulės trū-
kumas verčia organizmą „dirbti 
ekonominiu režimu“ ir žmogus 
tarsi „apsnūsta“. Ši problema su-
sijusi su vienu iš organizmo hor-
monų – melatoninu. Mokslinin-
kai mano, kad sezoninės depre-
sijos priežastis yra rudens ir žie-
mos šviesos pakitimai – dėl to 
keičiasi melatonino kiekis orga-
nizme. O tinkamai parinkta mu-
zika, skatinanti melatonino ga-
mybą, – puikus vaistas nuo ru-
deninės depresijos.

Psichologo
patarimai

Muzika – vaistas nuo 
rudeninės depresijos
Paslaptingasis hormonas 

melatoninas
Melatoninas – hormonas, 

kurį gamina kankorėžinė liau-
ka. Jis lėtina medžiagų apykai-
tą, slopina skydliaukės funkci-
ją. Melatoninas – ir antioksidan-
tas, naikinantis laisvuosius radi-
kalus. Jis gaminamas smegenyse 
miego metu. Melatonino gamy-
bą skatina tamsa, o  daugiausiai 
lėtina mėlyna šviesa.

Dar 70-ųjų metų pabaigoje 
amerikiečių mokslininkas prof. 
Normanas E.Rosentalis pastebė-
jo, kad tarp sergančiųjų rudeni-
ne depresija stebimos melatoni-
no anomalijos. Mokslininkas iš-
kėlė prielaidą, kad šis hormonas 
yra organizmo sezoninių ritmų 
cheminis reguliatorius. Buvo pa-
stebėta, kad melatonino kiekio 
sumažinimas naudojant šviesą 
padeda sureguliuoti organizmo 
funkcijas (apetitą, miegą, svo-
rį, libido). N.Rosentalio nuomo-
ne, tereikia blokuoti melatonino 
gamybą šviečiant baltos šviesos 
lempa. Kenčiantys nuo rudeni-
nės depresijos žmonės jau po tri-
jų–keturių dienų seansų nusto-
davo valgyti saldumynus ir jau-
tė sugrįžtančią energiją bei gy-
venimo džiaugsmą. Mokslinin-
kas negalėjo atsidžiaugti savo 
atradimu!

Tyrimo rezultatai tapo di-
džiuliu postūmiu labiau domė-
tis melatonino svarba žmogaus 

organizmui. Imta ieškoti naujų 
būdų, kurie padėtų kontroliuoti 
hormonų kiekį ir apsaugotų nuo 
rudeninės depresijos. Vienas iš 
jų – muzikos terapija.

Muzikos galia 
Sunku ir pasakyti, nuo kada 

Homo Sapiens ėmė suprasti ir 
mėgautis muzika. Tačiau aiš-
ku tai, kad jau prieš 2000 metų 
Senovės Graikijos gydytojai 
fleitos muziką naudojo gydy-
mo tikslais. XIX a. pabaigoje 
škotų mokslininkas gydytojas 
Dž.K.Maksvelas sėkmingai gydė 
žmonės, kenčiančius nuo epilep-
sijos, kitų psichikos sutrikimų, 
paralyžiaus, vandenligės, impo-
tencijos ir karštinės, naudodamas 
įvairius muzikos instrumentus.

Žymus prancūzų medikas 
mokslų daktaras Alfredas To-
matis net penkis dešimtmečius 
tyrinėjo gydantį garso ir muzi-
kos poveikį žmogaus organiz-
mui. A.Tomatis ištyrė daugiau 
nei 100 000 pacientų visame pa-
saulyje. Vienas žymiausių jo kli-
entų buvo prancūzų aktorius Že-
raras Depardje. Daugelis akto-
riaus gerbėjų tikriausiai nusteb-
tų sužinoję, kad dar 1960-aisiais 
Ž.Depardje turėjo ryškių kalbos 
sutrikimų ir negalėjo sklandžiai 
pasakyti net kelių sakinių. Ne-
paisant to, jis vis tiek norėjo būti 
aktoriumi. Dramos vadovas nu-
siuntė jį pas gydytoją A.Tomatį. 

Gydytojas diagnozavo, kad kal-
bos ir atminties sutrikimai yra 
psichologinės kilmės, emocinių 
išgyvenimų pasekmė ir paskyrė 
jam klausytis A.V.Mocarto kūri-
nių. Vos po kelių sesijų aktorius 
jautėsi geriau: padidėjo apetitas, 
ėmė geriau miegoti, jautėsi ener-
gingesnis. Netrukus jis ėmė daug 
aiškiau kalbėti. Po kelių mėnesių 
sugrįžo prie mėgstamos veiklos 
ir tapo vienu geriausių savo kar-
tos aktorių.

Tačiau kaip paaiškinti tokį di-
delį muzikos poveikį ir ar galima 
bilietus į Operos ir baleto teatrą 
vadinti vaistais?

Muzikos poveikis 
organizmui

Fiziologiškai muzikos povei-
kį galima paaiškinti centrinės 
nervų sistemos gebėjimu reaguo-
ti į akustinius garsus. Centrinė 
nervų sistema reaguoja į impul-
sus, kuriuos perduoda tam tikro 
dažnio garsinė banga, ir taip ak-
tyvuoja biologiškai aktyvių me-
džiagų išsiskyrimą. Šios medžia-
gos reguliuoja vidaus organų ir 
sistemų veiklą.

Tinkamai pasirinkta muzi-
ka gali turėti įtakos tam tikrų 
medžiagų gamybai organizme 
ir netgi turėti tiesioginį povei-
kį atskiroms organizmo funk-
cijoms. Taigi garsinė banga per-
duoda impulsą centrinei nervų 
sistemai ir tarsi „duoda koman-
dą“ subalansuoti fiziologinius 
parametrus.

Tyrimais įrodyta, kad mėgs-
tamos muzikos klausymas turi 
teigiamą poveikį širdies ir krauja-
gyslių sistemos funkcionavimui.

Kurie muzikiniai stiliai 
patys „sveikiausi“?

Mokslininkai tvirtina, kad 
teigiamiausiai mūsų organiz-
mą veikia klasikinės muzikos ir 
tautinių motyvų klausymasis. 
Pop muzika ir šokių ritmai ne-
turi reikšmingo teigiamo povei-
kio. Sunkusis rokas netgi kenks-
mingas, nes gali sutrikdyti ner-
vų sistemą ir sukelti psichikos 
sutrikimų.

Kokios muzikos klausyti 
rudenį? 

Remiantis statistika, sezoni-
nis nuotaikos sutrikimas 20 proc. 
atvejų sukelia depresiją. Tarp 
moterų jis 4 kartus dažnesnis. La-
biausiai „pažeidžiami“ 40-mečiai 
žmonės. Tad ką gi daryti, jei kiek- 
vieną vakarą, sugrįžę namo, jau-
čiatės nuolat pavargę, liūdni ir 
suirzę? Klausykitės muzikos!

Remdamasis ilgamete mu-
zikos terapijos darbo patirti-
mi, amerikiečių mokslininkas 
R.N.Singh sudarė klasikinės mu-
zikos pjesių, kurios skatina me-
latonino gamybą organizme, są-
rašą. Taigi jei norite išvengti ru-
deninės depresijos simptomų, 
klausykite: Liudviko van Bet-
hoveno 2-ojo koncerto fortepi-
jonui, V.A.Mocarto „Laudate 
Dominum“, K.Debiusi kūrinio 
„Mėnesienos šviesa“ iš „Berga-
mo siuitos“, S.Rachmaninovo 
Simfonijos Nr.2 antrosios dalies, 
Dž.Zamfyro kūrinio „Romantiš-
koji fleita“, A.Vivaldžio „Koncer-
to obojui“.

Laura BRATIKAITĖ-
ČEKANAUSKIENĖ

Psichologė
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Algimanto Briko „Šiaulių krašte“ išspausdintame straipsnyje pa-
sakojama, jog Šiaulių rajono Kurtuvėnų regioninio parko direk-
cijos pastatų komplekse atidarytas Šiaulių universiteto Hipotera-
pijos centras. 

Hipoterapija – tai gydymas, 
kuriame dalyvauja ir žirgai. Ati-
darant centrą hipoterapiją pri-
stačiusios Jurgitos Rutkienės, 
Vilniaus universiteto kinezite-
rapijos studijų programos ma-
gistrantės, teigimu, šios terapi-
jos metu žirgas, jo judesiai, žmo-
gui atveria naujų judėjimo ir su-
vokimo galimybių. Žirgas sutei-
kia žmogaus eisenos įspūdį. Žir-
go žinginės judesiai panašūs į 
žmogaus ėjimą – yra tokie pat, 
kaip sveiko einančio žmogaus. 
Jie persiduoda raitelio kojoms, 
liemeniui, dubeniui, pečiams, 
rankoms.

Gydomasis ėjimas sėkmin-
gai taikomas pacientams po įvai-
rių galvos ir stuburo smegenų 
ligų bei traumų, esant psichi-
kos sutrikimams, bendravimo 
problemų turintiems vaikams.

Kurtuvėnų regioninio par-
ko direktorius Rimvydas Tamu-
laitis sako, kad bendradarbiau-
jant su Šaukėnų psichiatrijos li-
gonine įsitikinta, jog hipotera-
pija labai reikalinga žmonėms. 
J.Rutkienė prisipažino iš pra-
džių bijojusi Šaukėnų psichia-
trijos ligoninės pacientų – bai-
minosi, kad nepakaks žinių. Ta-
čiau kai depresija serganti mo-
teris, kuriai gyvenimas tapęs 

nebemielas, nulipusi nuo žirgo 
pasidžiaugia, kad jis jai palaižė 
ranką, pajunti, kad moteriai ir 
tai labai svarbu. 

Regioninio parko žirgyno 
manieže parodyta hipoterapi-
jos programa.

Kurtuvėnų regioninio par-
ko direktorius R. Tamulaitis su-
sirinkusiesiems papasakojo, kad 
1997 metais įsisteigus direkcijai, 
buvusiame dvare buvo daug ap-
leistų pastatų. Juos norėta pa-
naudoti. Į Šiaulių miesto savi-
valdybę atvykusioje delegacijo-
je iš Švedijos buvo moteris, savo 
žirgyne plėtojanti hipoterapiją. 
Kurtuvėniškiai netrukus paste-
bėjo, kad ją galima pritaikyti ir 
šiame krašte. Pradėjus propa-
guoti šį gydymo metodą, daž-
niausiai atvažiuodavo mamos, 
norinčios padėti savo vaikams. 
Imta reikalauti, kad jie ateitų re-
komenduojami gydytojų. Hipo-
terapija susidomėjo Šiaulių uni-
versiteto studentai. Palaipsniui 
veikla įgijo mokslinį pagrindą.

Dabar Kurtuvėnų regioni-
nio parko direkcija ir Šiaulių 
universitetas yra pasirašę jung-
tinės veiklos sutartį. Patvirtinti 
universiteto Hipoterapijos cen-
tro nuostatai. Naujasis darinys 
pradeda savo veiklą.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Gydyti padės ir  
Kurtuvėnų žirgai

(atkelta iš 1 psl.)

„Vakarų eksprese“ išspausdintame Pauliaus Matulevičiaus 
straipsnyje pasakojama apie Klaipėdos mieste įrengtą neįgalie-
siems skirtą krepšinio aikštelę. 

Nuo šiol geromis sąlygomis 
žaisti krepšinį gali mėgautis ne-
įgaliųjų centro „Klaipėdos lakš-
tutė“ gyventojai. Ta proga su-
rengtas nuotaikingas krepšinio 
turnyras. 

Į oficialią aikštelės atidarymo 
ceremoniją atvyko ir pirmieji ją 
išbandė „Neptūno“ krepšinin-
kai. Jie sulaukė itin daug neįga-
liųjų dėmesio. „Klaipėdos lakš-
tutės“ direktorė Danutė Dau-
kantienė padėkojo „Neptūno“ 
atstovams už šiltą bendradar-
biavimą ir įteikė auklėtinių pieš-
tą paveikslą. Neliko skolingi ir 
krepšininkai: „Neptūno“ ko-
mandos komunikacijos direk-
torius Algimantas Ercius įteikė 
oficialius šio sezono komandos 
marškinėlius. 

Krepšinio aikštelės atidary-
mo ceremonijoje dalyvavęs Klai-
pėdos kūno kultūros ir rekreaci-
jos centro vadovas Vytautas Pla-
tūkis pasidžiaugė, jog nuo šiol 
mieste bus dar daugiau aktyviai 
žaidžiančių krepšinį.

Po oficialių kalbų neptūnie-
čiai „Klaipėdos lakštutės“ terito-
rijoje pasodino obelaitę ir palin-
kėjo, jog iš jos išaugtų daug sal-
džių vaisių.

Netrukus komandos kibo į 
krepšinio mūšį. Turnyre tarpu-

savyje varžėsi neįgaliųjų spor-
to klubas „Žuvėdra“, „Klaipė-
dos lakštutė“, Lietuvos sutriku-
sio intelekto žmonių globos ben-
drijos „Viltis“ komanda, sporto 
klubo „Šansas“ atstovai, Tėvy-
nės sąjungos komanda.

Viename pogrupyje neįvei-
kiama buvo „Žuvėdros“, kita-
me – „Klaipėdos lakštutės“ ko-
manda.

Vienas iš renginio iniciatorių 
Vilius Jurkus pasidžiaugė, kad 
neįgaliesiems pavyko sureng-
ti tikrą šventę. „Krepšinis Lie-
tuvoje – populiariausia sporto 
šaka, tad neįgaliesiems krepšinio 
aikštelė ir bendravimas su krep-
šininkais – tarsi kažkas iš fantas-
tikos zonos. Gerai, kad yra nuo-
širdžių žmonių, kurie dėl neįga-
liųjų gerovės negaili savo asme-
ninių lėšų. Prie aikštelės įrengi-
mo prisidėjo UAB „West sport 
group“ atstovai, renginio metu 
prizus skyrė daugybė įmonių. 
Tik jų visų dėka pavyko šis pro-
jektas, privertęs nuoširdžiai nu-
sišypsoti dešimtis neįgaliųjų. Ti-
kiu, kad geri darbai anksčiau ar 
vėliau sugrįžta bumerangu. Bū-
kime geresni aplink mus supan-
tiems žmonėms, tada ir jie bus 
geresni ir visiems nuo to bus tik 
geriau“, – kalbėjo V. Jurkus.

Neįgalieji džiaugiasi nauja 
krepšinio aikštele

„Bičiulystės“ inf.

Paslaugų gavėjų  
apskaita – būtina

atstovais – šeimos nariais, glo-
bėjais, rūpintojais) projekto įgy-
vendinimo pradžioje gali būti 
sudaryta sutartis dėl paslau-
gų teikimo. Paslaugas teikian-
tys darbuotojai fiksuoja žinia-
raščiuose lankomumą ir savo 
parašu patvirtina paslaugų su-
teikimą bei kas mėnesį pateikia 
neįgaliajam (ar jo atstovui) pa-
sirašytą suteiktų paslaugų atas-
kaitą, įrašant suteiktų paslaugų 
pavadinimus ir jų skaičių per 
ataskaitinį mėnesį. Tokia sutar-
tis gali būti pasirašoma ir tada, 
jeigu tam pačiam asmeniui nuo-
lat (pvz., kelis kartus per savai-
tę) teikiama individuali (pvz., 
asmeninio asistento) paslauga. 
Sutartyje turėtų būti aprašy-
tos visos teikiamos paslaugos, 
jų pobūdis, teikimo laikotarpis, 
dažnumas. 

Tenka girdėti skundų, kad 
žmonės nepatenkinti, kai jų pra-
šoma už kiekvieną paslaugą 
pasirašyti, tačiau Departamen-

to Programų stebėsenos ir kon-
trolės skyriaus vedėja įsitikinu-
si, kad jei žmogui buvo suteikta 
reali paslauga, jis pajuto naudą, 
nekils abejonių, kodėl reikia pa-
rašo. O jei žmogus ateina į orga-
nizaciją tik, tarkim, sumokėti na-
rio mokestį ar šiaip pabendrau-
ti, ir jo prašoma pasirašyti už 
suteiktą paslaugą, jis, žinoma, 
nesupras, kodėl turi tai daryti. 

Nustatoma nemažai 
pažeidimų 

M.Oleškevičienė pabrėžia, 
kad tikrinant organizacijas ran-
dama nemažai pažeidimų – kyla 
abejonių dėl paslaugų teikimo ir 
ataskaitose teikiamų duomenų 
teisingumo.

Nuo 2013 m. birželio iki rug-
sėjo Departamento Programų 
stebėsenos ir kontrolės skyrius 

Vilniuje atidaryti pirmieji 
savarankiško gyvenimo namai, 
skirti psichikos ir proto negalią 
turintiems asmenims.

Po trejus metus trukusių re-
konstrukcijos darbų duris atvė-
rė du pastatai Naujojoje Vilnio-
je, A.Kojelavičiaus gatvėje. Pir-
majame jų – Vilniaus miesto so-
cialinės paramos centro savaran-
kiško gyvenimo namuose „Savi 
namai“ – apsigyvens 28 psichi-

Nauji savarankiško gyvenimo namai
kos negalią turintys asmenys. 
Kitoje gatvės pusėje įsikūrusia-
me Valakampių socialinių pas-
laugų namų padalinyje galės įsi-
kurti 34 lengvą ir vidutinę proto 
negalią turintys žmonės. 

Naujai atidarytuose namuo-
se neįgalūs asmenys namų 
aplinkos būstuose gyvens sava-
rankiškai – tvarkysis buitį, pla-
nuos išlaidas, atliks namų ruo-
šos darbus, gamins maistą ir leis 

laisvalaikį. Jų savarankiško gy-
venimo ir socialiniai įgūdžiai 
bus ugdomi padedant sociali-
niams darbuotojams.

Šių projektų įgyvendinimui 
buvo panaudota apie 8,7 mln. 
litų: 6,5 mln. litų buvo gauti iš 
Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų, 2,2 mln. litų skyrė savi-
valdybė. 

patikrino 17 projektų. Iš jų 12 
buvo siūloma įtraukta į rizikos 
grupę dėl neteisingai sudaromų 
sąrašų. T.y. organizacijos sąrašais 
negali pagrįsti savo vykdytos 
veiklos. Pasak M.Oleškevičienės, 
projektų vykdytojai į rizikos gru-
pę yra įtraukiami tada, kai pa-
stebėta, jog jie lėšas naudojo pa-
gal sąmatą, tačiau tinkamai ne-
apskaitė paslaugų gavėjų, dėl to 
negalima patikrinti, ar tinkamai 
vykdė projektą. Siekiant išveng-
ti pažeidimų, savivaldybės buvo 
įpareigotos rizikos grupės pro-
jektus kontroliuoti papildomai, 
t.y. prašyti projektų vykdytojus 
papildomai periodiškai atsiskai-
tyti už savo veiklą ir tinkamai 
pildyti paslaugų gavėjų sąrašus. 

Iš viso 2012 m. buvo patik- 
rinti 34 projektai (iš 408) ir 18 sa-
vivaldybių. 4 paraiškų teikėjai 
(2 organizacijos) buvo privers-
ti grąžinti lėšas į biudžetą, nes 
nepašalino tikrinimo metu nu-
statytų trūkumų. Jie neteko tei-
sės gauti finansavimą 2013 metų 
projektams. 

Šiais metais yra finansuoja-
ma 420 paslaugų bendruomenė-
je projektų. Planuojama, kad iš jų 
naudos gaus 36 tūkst. neįgalių-
jų. Pasak M.Oleškevičienės, rei-
kia padaryti viską, kad projek-
tų vykdytojų ataskaitose patei-
kiami duomenys būtų patikimi 
ir kad būtų pasiektas užsibrėž-
tas tikslas. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 

Tarptautinę Baltosios laz-
delės dieną Seime, Konferenci-
jų salėje, surengta tarptautinė 
konferencija „Lietuvos aklųjų 
švietimui 85: švietimo prieina-
mumas ir kokybė – ar jie žen-
gia drauge?“ Konferencijoje ap-
tartos sutrikusios regos asmenų 
švietimo aktualijos, pasidalinta 
įžvalgomis apie švietimo priei-
namumą ir kokybę, savo darbo 
rezultatus pristatė projekto „Ait- 
varas“ dalyviai. Konferencijo-
je dalyvavo Švietimo ir mokslo 
ministerijos, Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos, Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių ugdymo 
centro, Kauno P.Daunio aklųjų 
ir silpnaregių ugdymo centro at-
stovai. Patirtimi dalinosi Nyder-
landų „Royal Dutch Visio“ spe-
cialistai bei visi Lietuvoje vei-
kiantys regos ugdymo centrai.

Konferencija apie aklųjų švietimą
1923 m. profesorius Petras 

Avižonis, remdamasis Lietuvos 
Respublikos konstitucija, tvirti-
no: „Jei valstybė pripažįsta vi-
siems vaikams teises įgyti pra-
džios mokslą, jei Lietuvos kons-
titucijos 81 paragrafas sako, kad 
„pradžios mokslas yra privalo-
mas“, tai tiems, kuriems papras-
tosios mokyklos netinka, reikia 
turėti ypatingų mokyklų“. 

Aklųjų ir silpnaregių švie-
timo pradžia laikoma 1928 m. 
vasario 27 d., kai Kaune buvo 
įsteigtas aklųjų institutas (tuo 
metu pradinė mokykla). Lie-
tuvai atgavus nepriklausomy-
bę paplito „mokyklos visiems“ 
idėjos. Dalis aklųjų ir silpnare-
gių mokinių pradėjo rinktis in-
tegruotą ar dabar vadinamą „in-
kliuzinį“ ugdymo kelią. Deja, 
mokinių ir jų tėvų laukė nelen-

gvi išbandymai. 
Aklųjų ir silpnaregių ug-

dymo centro direktorė Ange-
lė Daujotienė atkreipė dėme-
sį, kad greitai Lietuvoje gali ne-
belikti tų, kurie teiks tiflopeda-
goginę pagalbą. Atkreiptas dė-
mesys, kad Aklųjų ir silpnare-
gių mokyklos yra tik Vilniuje ir 
Kaune, o Klaipėdoje, Šiauliuo-
se ir Panevėžyje bendrojo lavi-
nimo mokyklose besimokantie-
siems teikiama specialiųjų peda-
gogų pagalba.

Seimo narys Edvardas Žaka-
ris pabrėžė, kad baigę mokyklas 
aklieji dažnai paliekami be toli-
mesnės globos, jiems sunku ras-
ti darbą. Pasak Seimo nario, pas-
taruoju metu mažinama ir para-
ma įmonėms, kuriose įdarbina-
mi žmonės su negalia.

„Bičiulystės“ inf. 
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 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 21 d. 
9.00 Kobra 11 (49) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie (kart.). 10.30 Lyde-
rių turnyras „Žinių riteriai ir damos“ 
(kart.). 11.45 Žingsnis po žingsnio. 
12.00 Namelis prerijose (162). 13.00 
Stilius (kart.). 13.55, 14.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (36) N-7. 17.00 Kobra 
11 (50) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18.55 Premjera. Ro-
jus Lietuvoj (27). 19.30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio 
centre. 21.30 Teisė žinoti. Pertrauko-
je – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 Va-
karo žinios. 23.00 Dokumentinio kino 
vakaras. Chodorkovskis. Vokietija, 
2011 m. (Subtitruota). 1.05 Viena byla 
dviem (36) (kart.) N-7. 2.20 Dėmesio 
centre (kart.). 

Antradienis, spalio 22 d. 
9.00 Kobra 11 (50) (kart.). 10.00 

Muzikinis projektas „Auksinis balsas“ 
(kart.). 12.00 Namelis prerijose (163). 
13.00 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lie-
tuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (37) N-7. 17.00 Kobra 11 (51) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 18.55 Premjera. Rojus Lietuvoj 
(28). 19.30 Emigrantai. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.30 Pinigų kar-
ta. Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.30 Vakaro žinios. 23.00 Prisi-
kėlęs faras (15) N-7. 0.00 Viena byla 
dviem (37) (kart.) N-7. 1.15 Dėmesio 
centre (kart.). 

Trečiadienis, spalio 23 d. 
9.00 Kobra 11 ( N-7. 51) (kart.). 

10.00 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok“ (kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (164). 13.00 Emigran-
tai. Socialinės dokumentikos lai-
da (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (38) N-7. 17.00 Kobra 
11 (52) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18.55 Premjera. Ro-
jus Lietuvoj (29). 19.30 Bėdų turgus. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 Lie-
tuva gali. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. 23.00 
Prisikėlęs faras (16) N-7. 0.00 Viena 
byla dviem (38) (kart.) N-7. 1.15 Dė-
mesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, spalio 24 d. 
9.00 Kobra 11 (52) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (27, 28) (kart.). 
11.00 Pinigų karta. Publicistinė lai-
da (kart.). 12.00 Namelis prerijose 
(165). 13.00 Bėdų turgus. Pokalbių 
laida (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem ( N-7. 39) 17.00 Kobra 
11 (N-7. 53) 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18.55 Premjera. Ro-
jus Lietuvoj (30). 19.30 Klaidos kaina 
N-7. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.30 Specialus tyrimas. Pertraukoje 
– 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 Va-
karo žinios. 23.00 Baltoji audra. Nuo-
tykių f. JAV, 1996 m. N-7. 1.25 Viena 
byla dviem (39) (kart.) N-7. 2.40 Dė-
mesio centre (kart.). 

Penktadienis, spalio 25 d. 
9.00 Kobra 11 (53) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (29, 30) (kart.). 
11.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (166). 13.00 Klai-
dos kaina N-7 (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Viena byla dviem (40) N-7. 
17.00 Kobra 11 (54) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 19.00 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Duokim garo! Ved. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 
Durys atsidaro. 23.30 Detektyvė King 
(7) N-7. 0.30 Viena byla dviem (40) 
(kart.) N-7. 

Šeštadienis, spalio 26 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus 
(kart.). 7.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Aivenhas (47). 9.25 Keliau-
tojai – laiko valdovai (23). 9.50 Aviu-
kas Šonas (3/2). 10.00 Linksmoji kny-
ga. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 11.30 Septynios Kauno dienos. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Hani-
balas 1 d. N-7. 13.00 Šeštadienio de-
tektyvas. Premjera. Inspektorius Lui-
sas (2/4). 15.00 Istorijos detektyvai. 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 
16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Ly-
derių turnyras „Žinių riteriai ir damos“. 
19.50 Visi namie. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Muziki-
nis projektas „Auksinis balsas“. 23.00 
Premjera. Daktaras Džekilas ir ponas 
Haidas. Siaubo trileris. Kanada, 2007 
m. N-14. 0.50 Pasaulio dokumentika. 
Hanibalas. Didžioji Britanija, 2006 m. 
1 d. N-7 (kart.). 

Sekmadienis, spalio 27 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio mintys. 
7.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kai-
mo akademija. 9.00 Nuotykiai elfų ša-
lyje (11). 9.25 Keliautojai – laiko val-
dovai (24). 9.50 Aviukas Šonas (3/3). 
10.00 Gustavo enciklopedija (subti-
truota). 10.30 Brolių Grimų pasakos. 
Brėmeno muzikantai (14). Vokietija, 
2009 m. 11.45 Klausimėlis.lt 12.00 
Pasaulio dokumentika. Senovės pa-
sauliai. 1 d. Gyvenimas kartu. Didžioji 
Britanija, 2010 m. (Subtitruota). 13.00 
Detektyvo klasika. Mis Marpl. 4.50 iš 
Padingtono (1/3) N-7. 15.00 Krepši-
nis. LKL čempionatas. Kauno „Žalgi-
ris“ – Šiaulių „Šiauliai“. Pertraukoje – 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 
17.00 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(subtitruota). 17.30 Stilius. 18.30 Naci-
onalinis šokio talentų konkursas „Šok“. 
20.30 Panorama. 20.45 Savaitė. 21.15 
Mūsų laisvės metai –1998. 23.15 De-
tektyvo klasika. Mis Marpl. 4.50 iš Pa-
dingtono (1/3) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, spalio 21 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (20) (kart.). 7.25 
Simpsonai (4) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (109) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1757). 10.00 Vyno kelias (20, 21) 
N-7. 11.00 Princas ir elgeta. Filmas 
šeimai. D. Britanija, Vengrija, 2000 m. 
12.55 Maksas Stilas (24) N-7. 13.30 
Ragai ir kanopos sugrįžta (22). 14.00 
Madagaskaro pingvinai (21). 14.30 
Simpsonai (5) N-7. 15.00 Natalija (184) 
N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (22) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite 
daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Moterų laimė (27) N-7. 20.00 Gyveni-
mas yra gražus N-7. 20.30 Farai N-7. 
20.57 Misija 'Lituanica 80'. 21.00 Pa-
smerkti 2 (28) N-7. 21.35 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Kerštas (22) N-14. 23.00 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (121). 
0.00 Las Vegasas (21) N-14. 1.00 Dak-
taras Hausas (22) N-14. 1.55 Kol mirtis 
išskirs (11, 12) N-7. 2.45 Lujis (13) N-7. 

Antradienis, spalio 22 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (21) (kart.). 7.25 
Simpsonai (5) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (110). N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1758). 10.00 Vyno kelias (22, 
23) N-7. 11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
11.30 TV Pagalba N-7. 12.25 Didvyrių 
draugužiai (52). 12.55 Maksas Stilas 
(25) N-7. 13.30 Ragai ir kanopos su-
grįžta (23). 14.00 Madagaskaro pin-
gvinai (22). 14.30 Simpsonai (6) N-7. 
15.00 Rosarija (1) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (23) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(28) N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 20.57 
Misija 'Lituanica 80'. 21.00 Pasmerkti 
2 (29) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Transporteris (8) N-7. 23.05 
CSI kriminalistai (8) N-7. 0.05 Džo (1) 
N-7. 1.05 Daktaras Hausas (23) N-14. 
2.00 Kol mirtis išskirs (13, 14) N-7. 2.50 
Penktadienio vakaro žiburiai (1) N-7. 

Trečiadienis, spalio 23 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (22) (kart.). 7.25 
Simpsonai (6) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (111). N-7. 8.55 Meilės sū-

kuryje (1759). 10.00 Vyno kelias (24, 
25) N-7. 11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
11.30 TV Pagalba N-7. 12.25 Juodo-
ji skylė (1) N-7. 12.55 Monsunas N-7. 
13.30 Ragai ir kanopos sugrįžta (24). 
14.00 Madagaskaro pingvinai (23). 
14.30 Simpsonai (7) N-7. 15.00 Ro-
sarija (2) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (24) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (29) 
N-7. 20.00 Motina ir du sūnūs (7) N-7. 
20.30 Opiumas liaudžiai. 20.57 Misija 
'Lituanica 80'. 21.00 Pasmerkti 2 (30) 
N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 22.00 Vi-
kingų loto. 22.05 Elementaru (6) N-7. 
23.05 CSI Niujorkas (5) N-7. 0.05 Džo 
(2) N-7. 1.10 Liudininkai (1) N-14. 2.00 
Kol mirtis išskirs (15, 16) N-7. 2.50 
Penktadienio vakaro žiburiai (2) N-7. 

Ketvirtadienis, spalio 24 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (23) (kart.). 7.25 
Simpsonai (7) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (112) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1760). 10.00 Vyno kelias (26, 
27) N-7. 11.00 Kvieskite daktarą! N-7. 
11.30 TV Pagalba N-7. 12.25 Juodo-
ji skylė (2) N-7. 12.55 Monsunas N-7. 
13.30 Ragai ir kanopos sugrįžta (25). 
14.00 Madagaskaro pingvinai (24). 
14.30 Simpsonai (8) N-7. 15.00 Rosari-
ja (3) 16.00 Nepaklusni širdis (25) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite 
daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Moterų laimė (30) N-7. 20.00 Humoro 
grandų šou. 20.57 Misija 'Lituanica 80'. 
21.00 Pasmerkti 2 (31) N-7. 21.35 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Kobra 11 (6) N-7. 
23.05 Kaulai (6) N-7. 0.05 Džo (3) N-7. 
1.10 Liudininkai (2) N-14. 2.00 Kol mir-
tis išskirs (17, 18) N-7. 2.55 Penktadie-
nio vakaro žiburiai (4) N-7. 

Penktadienis, spalio 25 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (24) (kart.). 7.25 
Simpsonai (8) (kart.) N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (113). N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1761). 10.00 Vyno kelias 
(28, 29) N-7. 11.00 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 11.30 TV Pagalba (73) (kart.) 
N-7. 12.25 Juodoji skylė (3) N-7. 12.55 
Monsunas N-7. 13.30 Ragai ir kanopos 
sugrįžta (26). 14.00 Madagaskaro pin-
gvinai (25). 14.30 Simpsonai (9) N-7. 
15.00 Rosarija (4) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (26) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba (15) (kart.) N-7. 17.55 Žvaigždžių 
dešimtukas (154) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios (104). 19.30 Ratai 2. Animacinė 
komedija. JAV, 2011 m. 21.40 A ko-
manda. Veiksmo f. JAV, 2010 m. N-14. 
0.25 Jackass 3.5. JAV, komedija, 2011. 
S 2.00 Elementaru (6) (kart.) N-7. 2.50 
Kaulai (6) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, spalio 26 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (28). 7.30 Re-
dakajus (17). 8.00 Simpsonai (15) N-7. 
8.30 Sportuok su mumis. 9.00 Statybų 
TV. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajo-
nių sodai. 11.00 Raganaitės. Komedi-
ja. JAV, 2005 m. 12.55 Ana ir karalius. 
Romantinė drama. JAV, 1999 m. N-7. 
16.05 Kobra 11 (6) (kart.) N-7. 17.20 
Kastlas (14) N-7. 18.20 Eurojackpot. 
Loterija. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Ro-
meo ir Džiuljeta. 21.15 Guliverio kelio-
nės. Nuotykių komedija. JAV, 2010 m. 
N-7. 23.00 Nuoma su priedais. Kome-
dija. JAV, 2003 m. N-7. 0.50 Tarnaitė. 
Drama. JAV, 2011 m. N-7. 3.25 Kau-
lai (6) (kart.) N-7. 

Sekmadienis, spalio 27 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalinė kova (29). 7.30 Re-
dakajus (18). 8.00 Simpsonai (16) N-7. 
8.30 Sportuok su mumis (2). 9.00 Mūsų 
gyvūnai. 9.30 Laikas keistis. 10.00 Be-
atos virtuvė. 11.00 Raganaitės 2. Ko-
medija. JAV, 2007 m. 12.45 Gera kom-
panija. Komiška drama. JAV, 2004 m. 
15.00 Išsinuomokit vaiką! Filmas šei-
mai. JAV, 1995 m. 16.50 Moderni šei-
ma (20) N-7. 17.25 Grožio architektai. 
18.30 TV3 žinios. 19.00 Savaitės ko-
mentarai. 19.30 X Faktorius. 21.10 Bli-
cas. Kriminalinis trileris. JAV, D. Brita-
nija, Prancūzija, 2011 m. N-14. 23.10 
Aušros šviesoje. Drama. JAV, 2000 
m. N-7. 1.20 Kastlas (14) (kart.) N-7. 

nis f. Rusija, 1969 m. 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (138) N-7. 8.50 
Šailas. Filmas šeimai. JAV, 1996 m. 
(kart.) 10.45 Rizikinga erzinti diedu-
kus. Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. 
(kart.) N-7. 12.55 Tomas ir Džeris (37). 
13.25 Nugalėtoja (17). 13.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (1). 14.25 Na, pa-
lauk! (6). 14.50 Mikė Pūkuotukas eina į 
svečius. Animacinis f. Rusija, 1971 m. 
15.00 Uždrausta meilė (52) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 18.00 Namai, 
kur širdis (64). 18.45 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 Nuo...Iki... 
21.21 Žinios. Verslas. 21.54 Spor-
tas. 21.58 Orai. 22.00 Judantis objek-
tas (11) N-7. 23.00 Paskutinė tvirtovė 
(10) N-7. 0.00 Visa menanti (7) N-7. 
0.55 Karališkos kančios (1) N-7. 1.50 
Išrinktieji (12) N-14. 

Antradienis, spalio 22 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (55). 6.50 Tomas ir 
Džeris (37) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(6). 7.40 Mikė Pūkuotukas eina į sve-
čius. Animacinis f. Rusija, 1971 m. 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(139) N-7. 8.50 Skonis (kart.). 10.50 
Mis Slaptoji agentė (kart.) N-7. 12.55 
Tomas ir Džeris (38). 13.25 Nugalėtoja 
(18). 13.55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(2). 14.25 Na, palauk! (7). 14.40 Mikė 
Pūkuotukas ir rūpesčių diena. Anima-
cinis f. Rusija, 1972 m. 15.00 Uždraus-
ta meilė (53) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis 
(65). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 
PREMJERA „Pop Ladies“ koncertas. 
22.00 VAKARO SEANSAS. PREMJE-
RA Užpuolikai. Veiksmo trileris. JAV, 
2010 m. N-14. 0.15 Visa menanti (8) 
N-7. 1.10 Karališkos kančios (2) N-7. 
2.05 Išrinktieji (13) N-14. 

Trečiadienis, spalio 23 d.
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (56). 6.50 Tomas ir 
Džeris (38) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(7). 7.30 Mikė Pūkuotukas ir rūpes-
čių diena. Animacinis f. Rusija, 1972 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(140) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.30 Judantis objektas (11) (kart.) 
N-7. 10.30 Paskutinė tvirtovė (10) 
(kart.) N-7. 11.30 KK2 penktadienis 
(kart.) N-7. 12.55 Tomas ir Džeris (39). 
13.25 Nugalėtoja (19). 13.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (3). 14.25 Na, pa-
lauk! (8). 14.40 Batuotas katinas. Ani-
macinis f. Rusija. 15.00 Uždrausta 
meilė (54) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis (66). 
18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.20 PREMJERA Diagnozė. 
Valdžia. 21.21 Žinios. Verslas. 21.35 
Renkamės Europą. 22.00 VAKARO 
SEANSAS Galutinis tikslas 3. Siaubo 
trileris. JAV, Kanada, Vokietija, 2006 
m. N-14. 23.50 Visa menanti (9) N-7. 
0.45 Karališkos kančios (3) N-7. 1.40 
Išrinktieji (14) N-14. 

Ketvirtadienis, spalio 24 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (57). 6.50 Tomas ir 
Džeris (39) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(8). 7.30 Batuotas katinas. Anima-
cinis f. Rusija. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (141) N-7. 8.50 Didin-
gasis amžius (13) (kart.) N-7. 11.00 
Pop Ladies koncertas. 13.25 Nuga-
lėtoja (20). 13.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (4). 14.25 Na, palauk! (9). 
14.40 Mažylis ir Karlsonas. Animaci-
nis f. Rusija1968 m. 15.00 Uždrausta 
meilė (55) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis (67). 
19.30 Valanda su Rūta. 21.21 Žinios. 
Verslas. 22.00 VAKARO SEANSAS 
Nakties įkaitas. Veiksmo trileris. JAV, 
2004 m. 0.25 Visa menanti (10) N-7. 
1.20 Ties riba (22). N-14. 2.15 Svei-
katos ABC (kart.). 

Penktadienis, spalio 25 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (58). 6.50 Auksinė 
antilopė (kart.). Animacinis f. Rusi-
ja, 1954 m. 7.20 Na, palauk! (9). 7.30 
Mažylis ir Karlsonas. Animacinis f. 
Rusija, 1968 m. 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (142) N-7. 8.50 Didin-
gasis amžius (14) (kart.) N-7. 10.55 
Valanda su Rūta (kart.). 12.55 To-
mas ir Džeris (41). 13.25 Nugalėto-
ja (21). 13.55 Kempiniukas Plačiakel-
nis (5). 14.25 Na, palauk! (10). 14.40 
Karlsonas sugrįžo. Animacinis f. Ru-
sija, 1970 m. 15.00 Uždrausta meilė 
(56) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 18.00 24 valandos N-7. 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 KK2 penktadie-
nis N-7. 21.00 PENKTADIENIO BOM-
BA. PREMJERA Nindzė žudikas. Kri-

minalinis trileris. JAV, Vokietija, 2009 
m. N-14. 22.55 Serenity. N-7. Fantas-
tinis nuotykių f. JAV, 2005 m. 1.25 Il-
gas savaitgalis. Gamtos kerštas. 2008 
m. Kriminalinis trileris. Australija, N-14. 

Šeštadienis, spalio 26 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (15). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (8). 7.20 Policijos akademija 
(22). 7.45 Keista šeimynėlė (15). 8.10 
Ogis ir tarakonai (61-63). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius. Lemiama kova 
(19). 9.00 Ponas Bynas (13) N-7. 9.30 
Padėkime augti. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Čarlis 2. Nuotykių f šeimai. Vo-
kietija, 2010 m. 11.55 Klik! Arba gy-
venimas pagreitintai. Veiksmo kome-
dija. JAV, 2006 m. N-7. 13.55 Komi-
saras Aleksas (10) N-7. 14.50 Didin-
gasis amžius (15) N-7. 17.00 Vieš-
butis Grand Hotel (29) N-7. 18.45 Ži-
nios. 19.00 Lietuvos balsas. 21.15 SU-
PERKINAS. PREMJERA Debesuota, 
numatoma mėsos kukulių kruša. Ani-
macinė komedija. JAV, 2009 m. 23.05 
PREMJERA Pavasario atostogos. 
2009 m. Komedija. JAV, N-14. 0.50 
Nindzė žudikas (kart.). 2009 m. Kri-
minalinis trileris. JAV, Vokietija, N-14. 

Sekmadienis, spalio 27 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (16). 6.55 Didysis fil-
mukų šou (9). 7.20 Policijos akade-
mija (23). 7.45 Keista šeimynėlė (16). 
8.10 Ogis ir tarakonai (64-66). 8.35 
Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama 
kova (20). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 
Apie ūkį ir bites. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI. Laiškai Džuljetai. Romantinė ko-
medija. Japonija, JAV, 2010 m. 11.55 
PREMJERA Jis – ne tau. Romantinė 
komedija. JAV, Olandija, Vokietija, 
2009 m. N-7. 14.10 Komisaras Alek-
sas (11) N-7. 15.05 Didingasis amžius 
(16) N-7. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 
Teleloto. 18.45 Žinios. 19.00 Alfa sa-
vaitė. 19.30 Skonis. 21.30 AUKSINIS 
SEKMADIENIO KINAS. PREMJERA 
Blondinė ieško vyro. Romantinė ko-
medija. JAV, 2011 m. N-14. 23.45 Bro-
liai. Drama. JAV, 2009 m. N-14. 1.55 
Debesuota, numatoma mėsos kuku-
lių kruša. Animacinė komedija. JAV, 
2009 m. (kart.) 

Pirmadienis, spalio 21 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis 
(kart.) N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. 
Gyvenimo pusiaukelėje. Romantinė 
drama. Austrija, Vokietija, 2012 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikri-
nimas (8) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Aš – žvaigž-
dė... Išleiskite mane! (11) N-7. 15.30 
Tikri pabaisos (26). 16.00 Mano virtu-
vė geriausia (6). 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Lie-
jyklos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Prajuokink mane 
N-7. 21.30 PREMJERA Meilės šven-
tė. Drama. JAV, 2007 m. N-14. 23.40 
Sostų karai (6) N-14. 0.40 Liejyklos 
gatvė (kart.) N-7. 1.40 Prokurorų pa-
tikrinimas (8) (kart.) N-7. 2.50 Bam-
ba TV. S. 

Antradienis, spalio 22 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Mistinės istori-
jos (kart.) N-7. 9.00 Žandaras ir atei-
viai. Komedija. Prancūzija, 1979 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (9) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Aš – žvaigždė... Iš-
leiskite mane! (12) N-7. 15.00 Naru-
tas. Viesulo kronikos (21). 15.30 Ti-
kri pabaisos (27). 16.00 Mano virtu-
vė geriausia (7). 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Lie-
jyklos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 Gražuoliukas. Romantinė ko-
medija. Vokietija, 2007 m. N-7. 23.55 
Gyvi numirėliai (6) (N-14. 0.55 Liejy-
klos gatvė (kart.) N-7. 1.55 Prokuro-
rų patikrinimas (9) (kart.) N-7. 3.05 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, spalio 23 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Džuna. Romantinė kome-
dija. JAV, 2007 m. (kart.) N-7. 11.00 

Prokurorų patikrinimas (10) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Aš 
– žvaigždė... Išleiskite mane! (13) N-7. 
15.30 Tikri pabaisos (28). 16.00 Mano 
virtuvė geriausia (8). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Liejyklos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra 
N-7. 21.30 Vyrai, kurie spokso į ožkas. 
Kriminalinė komedija. Didžioji Britani-
ja, JAV, 2009 m. N-14. 23.20 Bordžijos 
(4) N-14. 0.20 Liejyklos gatvė (kart.) 
N-7. 1.20 Prokurorų patikrinimas (10) 
(kart.) N-7. 2.30 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, spalio 24 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Pavojingi susitikimai. Negai-
lestingieji rykliai (3) (kart.) N-7. 10.00 
Mistinės istorijos (kart.) N-7. 11.00 
Prokurorų patikrinimas (11) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Aš 
– žvaigždė... Išleiskite mane! (14) N-7. 
15.30 Tikri pabaisos (29). 16.00 Mano 
virtuvė geriausia (9). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Liejyklos gatvė N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra N-7. 21.30 Drugio efektas 2. Dra-
ma. JAV, 2006 m. N-14. 23.20 Karo vil-
kai. Likvidatoriai 2 (6) N-14. 0.20 Lie-
jyklos gatvė (kart.) N-7. 1.20 Prokuro-
rų patikrinimas (11) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, spalio 25 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (12) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Aš – žvaigždė... Išleiskite mane! (15) 
N-7. 15.30 Tikri pabaisos (30). 16.00 
Mano virtuvė geriausia (10). 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 PREMJERA Bosas (1). 
N-7. Kriminalinis ser. Rusija. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Vandens milžinas, vardu 
My-Šy. Nuotykių drama. Didžioji Bri-
tanija, Vokietija, 2005 m. N-7. 22.10 
Amerikietiškos imtynės (39) N-14. 
23.10 Karas be taisyklių. Kriminalinis 
trileris. JAV, 1998 m. N-14. 1.00 Vy-
rai, kurie spokso į ožkas. Kriminalinė 
komedija. Didžioji Britanija, JAV, 2009 
m. (kart.) N-14. 2.45 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, spalio 26 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip yra 

(kart.) N-7. 8.00 Galileo (31). 8.30 Cu-
krus. N-7. 9.00 Brydės. 9.30 Apie žū-
klę. 10.00 Narutas. Viesulo kronikos 
(11, 12). 11.00 Galiūnų čempionų ly-
gos etapas Vengrijoje. 12.00 Žmogus 
prieš gamtą. Maorių žemė (6) N-7. 
13.00 Dviračio šou (kart.). 14.00 Pra-
juokink mane (kart.) N-7. 15.00 Jūrų 
velniai (15) N-7. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Svotai (6) N-7. 18.00 
Ekstrasensų mūšis N-7. 19.00 Savai-
tės kriminalai N-7. 19.30 Žandaras ir 
žandariukės. Komedija. Prancūzija, 
1982 m. N-7. 21.40 MANO HEROJUS. 
PREMJERA Vykdytojas. Veiksmo tri-
leris. Bulgarija, Didžioji Britanija, JAV, 
2007 m. N-14. 23.50 AŠTRUS KINAS 
Vilkatai. Siaubo f. JAV, Kanada, Vo-
kietija, 2006 m. S. 1.35 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, spalio 27 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (35) (Joyce May-
er 2). 2013 m. Religinė laida. 6.30 Te-
levitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.00 Galileo (32). 8.30 Tauro ragas 
N-7. 9.00 Autopilotas. 10.00 Sekma-
dienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. 
12.00 Pavojingi susitikimai. Pjūklažu-
vės paslaptis (4) N-7. 13.00 Naciona-
linė loterija. 13.30 Dviračio šou (kart.). 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Daktaras Tyr-
sa (23) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS Ro-
samunde Pilcher. Moteris ant uolos. 
Romantinė drama. Vokietija, 2013 
m. N-7. 21.00 RUSŲ KINAS Kova su 
šešėliu II. Revanšas. Trileris. Rusi-
ja, 2007 m. N-14. 23.55 Meilės šven-
tė. Drama. JAV, 2007 m. (kart.) N-14. 
1.55 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Pirmadienis, spalio 21 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (54). 6.50 Tomas ir 
Džeris (36) (kart.). 7.20 Na, palauk! 
(5). 7.35 Mikė Pūkuotukas. Animaci-
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Kryžiažodis „Panorama“
Vertikaliai: 1. Suakmenėję sa-

kai. 2. Šokolado batonėlis. 3. Nejauki, 
baidanti, gąsdinanti, baisi. 4. „Kol ..., o 
broli, sėk pasėlio grūdą.“ 5. Musulmo-
nų šventas miestas, gausiai lankomas 
maldininkų. 6. Patalpa nuolatinei pa-
veikslų parodai. 12. Žmogus, priklau-
somas nuo narkotikų. 13. Amerikiečiai, 
JAV gyventojai. 15. Dalelytė, kuri pride-
dama kai kuriose kalbose prie daikta-
vardžio. 17. Buvęs Kauno „Žalgirio“ 
krepšininkas, vėliau treneris. 19. Įvai-
rių pareigūnų pavadinimas senovės 
Romoje. 21. Prancūzijos, Belgijos, Liuk-
semburgo, Šveicarijos, Alžyro, Kongo 
ir kai kurių kitų šalių smulki moneta. 
23. Ežeras Rokiškio rajone, garsus žirgų 
lenktynėmis. 24. Mandagi kreipimosi 
į antrąjį asmenį forma. 27. Silpnas al-
koholinis gėrimas. 28. Ganos sostinė. 

Horizontaliai: 7. Žymus ame-
rikiečių dainininkas ir kino aktorius. 
8.  Teatro meno šaka. 9. Muškietinin-
kas. 10. Galas, pabaiga, baigta. 11. In-
formacinė laida per Lietuvos televiziją. 
14. Senoji Lietuvos sostinė. 16. Smul-
ki biri žemė. 18. Savaeigė mašina pa-
dargams, sunkumams traukti. 20. Ka-
valerijos dalinys. 22. Žymus prieškario 
Lietuvos poetas, dramaturgas, pje-
sių „Atžalynas“, „Generalinė repetici-
ja“ ir kt. autorius. 24. Albanijos sosti-
nė. 25. Senovės ir viduriniųjų amžių 
Indijos literatūrinė kalba. 26. Darželio 
gėlė. 28. Veido dalis. 29. Spyruokliuo-
jantis akrobatikos tinklas. 30. Sporto 
varžybų pradžios momentas, pradmė. 

   Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS 

Kryžiažodžio „Valstiečiai“ atsakymai: 
(„Bičiulystė“, Nr. 40)

Vertikaliai: 2. Bizė 3. Aladinas 4. Apetitas 5. Rūta 6. Statutas 7. Panorama 
10. Valstiečiai 12. Taksometras 15. Milanas. 16. Galopas 17. Salonas 18. Atsarga 
21. Prelatas 22. Armėnija 24. Sicilija 25. Madrasas 30. Beta 31. Sala.

Horizontaliai: 1. Abrakadabra 8. Ateizmas 9. Keltuvas 11. Šileris 13. Alus 
14. Arfa 16. Gandras 19. Skalikas 20. Santimas 23. Čardašas 25. Margaret 26. Sibi-
ras 27. Aula 28. Mėta 29. Niagara 32. Marselis 33. Ispanija 34. Baranauskas. 

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Neįgalieji pasaulyje

Akmeninė moteris
31-erių moteris yra viena iš 

maždaug 700 žmonių visame 
pasaulyje, kenčiančių nuo labai 
reto susirgimo, paverčiančio jos 
raumenis ir kitus audinius kau-
lu. Nors moteris jau atidavė ligai 
savo dešiniąją ranką, ji neprara-
do gyvenimo džiaugsmo ir noro 
nuveikti kuo daugiau įdomių ir 
įkvepiančių dalykų. Progresuo-
janti raumenų liga, nuo kurios 
kenčia Ešlė, vadinama „akmeni-
nio žmogaus sindromu“. 

Vos trejų metų sulaukusiai 
Ešlei buvo diagnozuotas vėžys. 
Dėl to po pusmečio mergaitei 
amputavo ranką. Medikai tikėjo-
si taip sustabdyti piktybinio na-
viko plitimą. Kaip paaiškėjo vė-
liau, nustatyta vėžio diagnozė ir 
rankos amputacija tebuvo klaida 
– medikai neatpažino retos ligos 
simptomų ir supainiojo juos su 
būdingais vėžiui.

Pirmieji tikrosios ligos 
požymiai

Ešlė pasakoja vaikystėje ne-
jautusi jokio diskomforto judė-
dama – buvo savarankiška ir 
kitų pagalbos jai nereikėjo. Tiesa, 
mergaitė nebuvo laiminga ir jau-
tėsi esanti kitokia, nei visi vaikai. 
Ji nebuvo linkusi bendrauti ir su 
savo problemomis bandė kovo-
ti pati. Pirmieji ligos simptomai 
pasirodė paauglystėje. Mergi-
na pradėjo jausti tam tikrą kūno 
sąstingį. Jis pasireikšdavo po su-

Ko gero, kiekvienas spintoje turime drabužių, papuošalų 
ypatingai progai, ir skanumynų spintelėse atsirastų... Bet 
nesusimąstome – o kas, jei ta proga taip ir neateis? Ameri-
kietė Ešlė Karpil negalvoja apie ypatingas progas, nes kie-
kviena akimirka, kai ji gali džiaugtis gyvenimu, yra auk-
so vertės.

mušimų, traumų. Tai tapo rimtu 
ženklu, kad laikas veikti.

Suprato, kad reikia iš 
gyvenimo imti viską
Antras likimo siųstas ženklas 

ir paskatinimas imti iš gyvenimo 
viską ją pasiekė 2006-aisiais. Tada 

dė. Tiesa, koja kiek deformavosi 
ir dėl to Ešlė turi avėti specialų 
paaukštintą batą, bet galimybės 
savarankiškai judėti neprarado.

Liga ne tik atėmė,  
bet ir davė

Pasak Ešlės, už tai, kad ji yra 
optimistė ir gyvena aktyvų gy-
venimą, turėtų padėkoti savo li-
gai. Mat būtent ji privertė ne lū-
kuriuoti gyvenimui bėgant pro 
šalį, bet veikti ir siekti savo tiks-
lų. Moteris pasakoja, kad jei nori 
ką nors nuveikti, tiesiog randa 
būdą, kaip tai padaryti. Jos gy-
venime nėra laiko abejonėms 
ar baimėms, svarstymams. Ešlė 
pasakoja nežinanti, kiek ilgai jos 
kūnas bus judrus, todėl stengia-
si neprarasti nė akimirkos. Pa-
sak jos, daugelis panašų sutriki-
mą turinčių žmonių netenka ga-
limybės judėti ir kalbėti net ne-
sulaukę jos amžiaus, tad Ešlė jau-
čia, kad jai tikrai pasisekė.

Dabar Ešlė gyvena taip akty-
viai, kaip tik įmanoma. Ji leidžia-
si į žygius, susidomėjo banglen-
čių sportu ir net išmoko plaukti 
jomis. Moteris taip pat tapo dėl 
panašaus susirgimo kenčiančių 
ir amputacijas patyrusių žmonių 
įkvėpėja ir jų atstove. Ešlė sako 
negalvojanti apie tai, ką iš jos at-
ėmė liga, ir tikina dėl jos gavusi 
labai daug vertingų dovanų. Tai 
draugai, pažintys su ypatingais, 
tvirtai gyvenimu ir šviesia atei-
timi tikinčiais žmonėmis, ji net 
bendravo su Dalai Lama. Mote-
ris dalijasi savo istorija ir patir-
timi su kitais ir jaučiasi laimin-
ga dėl to, kad aplinkiniai sugeba 
iš šios istorijos pasiimti ką nors 
vertingo.

Pagal www.dailymail.co.uk parengė

Viktorija NORKAITĖ
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Įvairenybės
Bus galima gydyti 
Alzheimerio ligą
Atrasta cheminė medžiaga, 

kuri padės gydyti Alzheimerio, 
Parkinsono, Hantingtono ir kitas 
smegenų ligas. Pirmosios chemi-
nės medžiagos, galinčios užkirsti 
kelią smegenų audinio mirčiai ser-
gant neurodegenaricine liga, at-
radimas laikomas svarbiu medici-
nos tyrimų istorijos momentu. Tie-
sa, siekiant sukurti vaistą, kurį galė-
tų vartoti smegenų ligomis sergan-
tys pacientai, dar reikia atlikti dau-
giau tyrimų. 

Lesterio (Didžioji Britanija) uni-
versitete bandymai su pelėmis pa-
rodė, kad galima išvengti smege-
nų ląstelių mirties. Universiteto 
Medicininių tyrimų tarybos tok-
sikologijos skyriaus mokslininkai 
dėmesį sutelkė į natūralius gyny-
bos mechanizmus, esančius sme-
genų ląstelėse. Virusui užpuolus 
smegenų ląstelę, pradeda gamin-
tis virusiniai proteinai. Ląstelės re-
aguoja sustabdydamos beveik visų 
proteinų gamybą, taip neleidžiama 
virusui išplisti.

Tačiau sergant dauguma neu-
rodegeneracinių ligų gaminami de-
fektiniai proteinai, kurie suaktyvina 
ląstelių gynybą. Smegenų ląstelės 
sustabdo proteinų gamybą ir ga-
liausiai miršta „iš bado“. Šis proce-
sas, pasikartojęs smegenų ląstelių 
neuronuose, gali lemti judesių su-
trikimus, atminties praradimą ar 
net mirtį – priklausomai nuo ligos. 
Pelėms, sergančioms neurodege-
neracine liga, pasireiškė atminties 
ir judėjimo sutrikimų. Tačiau pe-
lėms, kurioms buvo duota chemi-
nės medžiagos, nebuvo jokių sme-
genų audinio mirimo ženklų. 

Senolis avariniu 
būdu nutupdė 

lėktuvą
Garbingo amžiaus skraidymo 

entuziastas iš Jungtinės Karalys-
tės išgyveno itin dramatišką inci-
dentą  – jo draugas pilotas skry-
džio metu prarado sąmonę ir nie-
kada lėktuvo nevaldžiusiam žmo-
gui teko leistis pačiam. Dramatiš-
kas lengvojo vienmotorio lėktuvo 
nutupdymas pridarė daug rūpes-
čių Hambersaido oro uosto tarny-
boms. Pagalbos signalą išgirdę dis-
pečeriai spėjo išsikviesti patyrusį 
pilotą instruktorių ir jis nuodugniai 
išaiškino 77-erių metų amžiaus vy-
rui, ką reikia daryti. Praskridęs virš 
oro uosto porą kartų, jis galiausiai 
pasirinko tinkamą greitį ir aukštį. 
„Mačiau, kaip pažiro kibirkštys, pa-
sigirdo keli trinktelėjimai – tai grei-
čiausiai propeleris kliudė taką, tada 
lėktuvas išsilygino ir galiausiai su-
stojo“, – pasakojo įvykio liudinin-
kas. Deja, piloto, kuris buvo pana-
šaus amžiaus žmogus, gyvybės ne-
pavyko išgelbėti. Lėktuvą sugebė-
jęs nutupdyti jo draugas sako, kad 
tuo metu jam rūpėjo tik kaip išgy-
venti ir nusileisti ant žemės, bet da-
bar daugiau skausmo kelia draugo 
praradimas.

Nepaprasta įrodyti, 
kad esi gyvas

Ohajo valstijos (JAV) pareigū-
nai atsisakė pripažinti gyvu vyrą, 
dingusį prieš daugiau kaip 20 metų 
ir vėliau pripažintą žuvusiu, nors 
jis pats dalyvavo teismo posėdyje. 
Donaldas Mileris dingo 1986 m., 
kai neteko darbo. Jis paliko žmo-
ną ir du vaikus. Po 8 metų D.Mileris 
teismo sprendimu buvo pripažin-

tas žuvusiu. Kaip teisme papasako-
jo pats pražuvėlis, jis grįžo į gimtą-
ją valstiją „apie 2005 metus“ ir ne-
žinojo, kad yra laikomas mirusiu. 
D.Mileris mėgino atgauti savąjį so-
cialinio draudimo numerį, bet su-
laukė neigiamo atsakymo, kadan-
gi buvo „miręs“. Tai ir privertė vyrą 
kreiptis į teismą. Dingusiojo žmonos 
advokatas Džeimsas Hameris teismo 
sprendimą aiškina taip: pagal vals-
tijos įstatymus, mirties fakto pripa-
žinimas negali būti apskųstas pra-
ėjus 3 m. po žmogaus pripažinimo 
mirusiu. Pasak Dž.Hamerio, teismo 
atsisakymas pripažinti D.Milerį gyvu 
atitinka jo buvusios žmonos intere-
sus – jei būtų buvęs priimtas kitas 
sprendimas, ji tikriausiai būtų turė-
jusi grąžinti socialinei tarnybai visas 
po vyro „mirties“ iš valstybės gautas 
pašalpas vaikams išlaikyti.

Keisčiausi ugniagesių 
iškvietimai

Londono priešgaisrinė gelbė-
jimo tarnyba paskelbė pačių keis-
čiausių iškvietimų sąrašą ir papra-
šė žmonių nebeskambinti pagalbos 
numeriu, jei tai nėra būtina. Pirmą-
ją keisčiausių iškvietimų sąrašo vie-
tą užėmė moteris, skambinusi gel-
bėtojams dėl ant pagalvės aptikto 
voro. Antroje vietoje – senyvo am-
žiaus londonietė, šliūkštelėjusi stikli-
nę vandens ant besiriejančių šunų, o 
tik vėliau susipratusi, kad ten buvo 
jos dantų protezas. Ji kreipėsi į pa-
reigūnus prašydama rasti pames-
tus dantis. Trečioje vietoje atsidū-
rė vyras, paprašęs nuo garažo sto-
go nukelti sūnaus batą, nes šis ba-
sas negali žaisti futbolo. Į sąrašą pa-
teko ir iškvietimai dėl voverės vir-
tuvėje, lapės sode ar į klozetą įkri-
tusio telefono.

Londono priešgaisrinė gelbėji-
mo tarnyba praneša kiekvieną sa-
vaitę gaunanti daugiau kaip 100 pa-
našių skundų, o tai atima daug dar-
buotojų laiko ir dėmesio. Tarnybos 
darbuotojai ragina gyventojus ne-
skambinti gelbėtojams, jeigu ne-
gresia rimtas pavojus. Jie siūlo ver-
čiau pirma kreiptis į draugus ar kai-
mynus, o dėl laukinių gyvūnų – į ati-
tinkamas gyvūnų globos tarnybas.

Kunigas užmiršo 
šv. mišių žodžius 
Nyderlandų Katalikų bažnyčios 

vadovybė metams nušalino nuo par-
eigų kunigą, kuris aukodamas šv. mi-
šias užmiršo ištarti visus eucharistijos 
žodžius. „Kunigas neištarė visų žo-
džių per duonos ir vyno konsekravi-
mą, dėl to Komunija tapo negaliojan-
ti“, – sakė Utrechto miesto reziduo-
jančio kardinolo arkivyskupo Vimo 
Eiko atstovas Hansas Zeidveikas. „Tai 
pats svarbiausias sakramentas, ir ti-
kintieji, atėję priimti Komunijos, ne-
galėjo to padaryti“, – sakė H. Zeidvei-
kas. 64 m. kunigas, kurio pavardė ne-
skelbiama, užmiršo ištarti žodžius, 
kurie pagal katalikų tradiciją yra bū-
tini norint perkeisti duoną ir vyną į 
Kristaus kūną ir kraują: „Tai yra mano 
kraujas, kuris už jus atiduodamas.“ 
Dėl to kardinolas nusprendė nušalin-
ti kunigą nuo pareigų – jis metus ne-
galės aukoti mišių. Pats kunigas krei-
pėsi į Bažnyčios vadovybę ir pripaži-
no savo klaidą. 

Likimo smūgiai paskatino nedelsti

moteris pateko į rimtą automobi-
lio avariją. Laimei, nelūžo nė vie-
nas jos kaulas, nukentėjo tik de-
šinioji koja. Nuo pat vaikystės 
Ešlė žinojo, kad ligos paūmėjimą 
gali paskatinti bet koks sumuši-
mas, todėl patirta avarija ir kojos 
sužeidimas ją gerokai išgąsdino 
ir privertė sunerimti. Ji pasakoja 
tiesiog žiūrėjusi į koją ir svarsčiu-
si, jog jei po šio įvykio tektų sės-
ti į neįgaliojo vežimėlį, jos gyve-
nimas nesibaigtų ir ji vis tiek ga-
lėtų daug nuveikti. Laimei, pa-
tinimui praėjus paaiškėjo, kad 
liūdniausias scenarijus neišsipil-
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(atkelta iš 1 psl.) Neįgalių fotografų 
kūrybingumas 

pranoko lūkesčius

ieškant geriausio apšvietimo fo-
tografuoti su blykste ir be jos, pa-
bandyti tą patį daiktą nufotogra-
fuoti ant skirtingo fono, atkreipti 
dėmesį į tekstūrą. 

Vakarop į kompiuterio ekra-
ną įkelti vaizdai buvo kartu apta-
riami, džiaugiamasi pavykusiais 
kadrais, aiškinamasi padarytos 
klaidos, vieni iš kitų mokomasi. 

Užduotys skatino 
ieškojimus 

Pirmosios užduoties akty-
viausiai ėmėsi „kišeniniais“ fo-
toaparatais dirbantys neįgalie-
ji. Plenerui baigiantis G.Papievis 
stebėjosi: „Pats nesitikėjau tokių 
gerų rezultatų. Kai kurios nuo-
traukos – parodinės. Daugelį kitų 
galima rėminti ir jomis puošti na-
mus, darbo kabinetus ar kitas er-
dves. Nustebino ir tai, kad ma-
žaisiais fotoaparatais dirbę ple-
nero dalyviai aplenkė profesio- 
nalia technika fotografuojan-
čiuosius. Gal todėl, kad „mažie-
siems“ tai buvo nauja sritis, dau-
gelio bandymų jie ėmėsi su di-
džiuliu entuziazmu, labiau sten-
gėsi ir ieškojo.“ 

Nuo studijų laikų fotografi-
ją pamėgusiai palangiškei Lidi-
jai Umbrasienei makrorežimas 
jau buvo gerai pažįstamas. Mote-
ris labai mėgsta fotografuoti gė-
les – visą albumą jų turi. Tačiau 
po šio plenero, neabejojo Lidija, 
jos nuotraukos bus dar geresnės, 
mat sužinojusi daug naudingų 
dalykų: kaip pasikeičia vaizdas 
parinkus jam tinkamą apšvieti-
mą, foną, fotografavimo kam-
pą, pagalvojus apie kompoziciją. 
„Labai įdomūs buvo užsiėmimai 
prie kompiuterio, kai vadovas 
aptardavo kiekvieną nuotrauką, 
pademonstruodavo, kaip ji gali 
pasikeisti teisingai parinkus tin-
kamus parametrus. Buvau nufo-
tografavusi plaukiančią motori-
nę valtį. Didžiąją erdvės dalį už-
ėmė už jos likęs vandens plotas. 
Pasirodo – taip fotografuoti nege-
rai, erdvė turi būti priekyje, ten, 
kur link objektas juda. Vadovui 

vių nuostabos. Beje, jis pareika-
lavo ir tam tikrų nuostolių – smė-
lio prisinešė ir į marijampolietės 
Renės Bisikirskienės, ir į pagėgiš-
kės Rasos Baranauskaitės fotoa-
paratus. Be šią techniką remon-
tuojančių meistrų pagalbos ple-
nero dalyvės jau neišsivers. Visa 
laimė, kad iki užsikertant fotoa-
paratams abi plenero dalyvės jau 
buvo suspėjusios užfiksuoti ne-
mažai įspūdingų vaizdų.

Kūrybinėje stovykloje 
pratęsė mokslus

Panevėžietės Genovaitė Tiri-
lytė, Dalė Hokušienė bei Stanis-
lava Juozapaitytė į LND rengia-
mą fotografų plenerą atvyko pir-
mą kartą. Moterys neslėpė, jog tai 
joms – pakankamai naujas užsiė-
mimas. Vasarą Panevėžio miesto 
neįgaliųjų draugija buvo suren-
gusi 3 mėn. trukusius fotografi-
jos mokymus, kuriuos vedė daug 
metų tuo užsiimantis Algis Giba. 

Kursuose nemažai išmoku-
sios moterys džiaugėsi, jog ple-
neras tapo puikia jų tąsa, kad 
čia sužinojo daug naujų daly-
kų. G.Papievis gyrė panevėžie-
čių ieškojimus, norą tobulėti – 
išklausiusios vadovo patarimų 
moterys tą patį objektą fotogra-
favo keletą kartų, išgaudamos vis 
įtaigesnius vaizdus. G.Tirilytė, 
prisiminusi pamokas Panevėžy-
je, netgi sėkmingai įvykdė antrą-
ją plenero užduotį: nufotografa-
vo judesį – savo žingsnius. Geno-
vaitė šypsosi, kad šis kadras pa-
vykęs atsitiktinai, tačiau malo-
nu, jog pasisekė – judančio objek-
to fotografavimas plenero daly-
viams pasirodė besanti gerokai 
sudėtingesnė užduotis. Ją įveikti 
ne visiems pavyko. Tam reikėjo ir 
papildomos įrangos (stovo), tin-
kamos aplinkos, veiksmo. 

Plenero apibendrinimas – 
vaizdo klipe

Plenero vadovas G.Papievis 
su autoriais ne tik aptarinėjo nuo-
traukas, bet ir, atrinkęs pačias ge-
riausias, sukūrė vaizdo klipą, be-
sikeičiantiems vaizdams parinko 
tinkamą muziką. Išėjo įspūdin-
gas filmukas, kurį drąsiai gali-
ma rodyti bet kokiems neįgalių-
jų kūrybingumo lavinimu besi-
domintiems svečiams. 

Daug emocijų suteikė ir šio 
filmuko peržiūra. Prisimindami 
vadovo pamokymus, plenero da-
lyviai komentavo vieni kitų nuo-
traukas, džiaugėsi kiekvieno sėk- 
me. „Iš apačios nufotografuo-
ti grybukai daug gražiau atro-
do, – džiaugėsi L.Umbrasienė, 
prisimindama, jog apie kelmą 
augančių grybukų ėjusi fotogra-
fuoti net du sykius, mat lemiamu 
momentu išseko fotoaparato ba-
terijos. – O dar kiek laiko sugai-
šau tuos mažyčius kruopiukus 
ravėdama!“ (Kiekvienas spy-
glys, nufotografuotas su mak- 
rokomanda, atrodo lyg didžiulis 
pagalys, užstoja vaizdą, nuotrau-
ką daro netvarkingą.) 

Vaizdo klipe išsiskyrė daug 
laiko fotografijai skiriančios 
R.Bisikirskienės nuotraukos. 
Moteris jau įgudusi fotografuo-
ti vėjo suneštas smėlio bangeles, 
ypač įspūdingi jos užfiksuoti jū-
ros purslų vaizdai. Renė nesle-
pia dar daug ko turinti išmokti. 
Pasak jos, kol kas pavyksta įgy-
vendinti tik apie trečdalį savo su-
manymų, todėl ji labai vertina to-
kius plenerus, suteikiančius gali-
mybę pasimokyti iš profesiona-
laus vadovo, bičiulių, patobulė-
ti, pasisemti kūrybinių minčių. 
Jai pritaria daugelis šios kūrybi-
nės stovyklos dalyvių.

Aldona MILIEŠKIENĖ 

parodžiau ir nuotrauką su šeiva-
medžio uogelėm. Juodi karoliu-
kai žalių šakelių fone neatrodė 
gražiai. O kai vadovas tą šakelę 
perkėlė ant smėlio fono – viskas 
iškart išryškėjo: ir šakelė pasida-
rė reljefiška, ir uogos atsirado pir-
mame plane. Visai kita nuotrau-
ka. Paskui pati pabandžiau fo-
tografuoti vynuogių kekę pas-
tato sienos fone. Uogos gražios, 
ryškios, niekas neužstoja vaizdo, 
atsiskleidžia spalvos, – pasako-
jo L.Umbrasienė. – Šiame plene-
re išmokau ir dar vieno dalyko. 
Iki šiol visą laiką fotografavau 
iš viršaus, o, pasirodo, netikėtas 
rakursas padeda išgauti kur kas 
įdomesnes nuotraukas. Gerai įsi-
dėmėjau pamoką – nereikia bijo-
ti pritūpti, o kartais – ir atsigul-
ti, kad fotografuojamas vaizdas 
būtų akių lygyje.“

Kaip tik šis fotografavimo bū-
das ir sukėlė daugiausiai praei-

RENĖ BisikirskienėALGIRDAS Vaškys

ALMAS MatulaitisDALĖ Hokušienė

LIDIJA Umbrasienė

GENOVAITĖ Tirilytė
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