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Epilepsija 4 tūkst. metų 
yra lydima įvairių mitų 
ir stigmų. Viduramžiais 
buvo manoma, kad tai 
yra dvasių apsėdimas, 
net iki šių laikų yra išlikę 
mitų, kad epilepsija – už-
krečiama liga ar kad ja 
sergantieji negali dirbti, 
kurti šeimos, turėti vai-
kų. Siekiant išsklaidyti 
šiuos mitus spalio pabai-
goje Vilniaus universiteto 
Santariškių klinikose bu-
vo surengta konferencija 
„Sugriaukime stigmas“. 

Tolerancijos link

Valakupių reabilitaci-
jos centro (VRC) kartu su 
banku Swedbank ir Euro-
pos reabilitacijos platfor-
ma surengtoje konferen-
cijoje kalbėta apie vers-
lo socialinę atsakomybę 
ir neįgaliųjų integraciją 
į darbo rinką. Konferen-
cijos pranešėjai pabrėžė, 
kad socialinę atskirtį pa-
tiriančių žmonių įtrauki-
mas į darbo rinką tam-
pa vis dažnesne sociali-
nės atsakomybės išraiš-
kos forma. 

Integracijos keliu

  Šiame numeryje:
 Neįgaliųjų draugijų veikla ............................................. 2–3 psl.

 Pasaulio čempionate iškovoti 2 medaliai ................ 7 psl.(nukelta į 5 psl.)

Prie kūrybos šaltinio

Tradicine neįgaliųjų meno mėgėjų susitikimo vieta tapęs 
Birštonas šį rudenį vėl svetingai priėmė po šalį plasno-
jančią „Vilties paukštę“. Į prie Nemuno įsikūrusį kurortą 
muzikos mėgėjai suvažiavo kone iš visos Lietuvos: Bir-
žų ir Druskininkų, Jonavos ir Lazdijų, Elektrėnų, Vievio, 
Marijampolės, Kauno, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Alytaus, 
Vilkaviškio, Garliavos. Kultūros centro scenoje iš širdies 
į širdį liejosi beveik 200 muziką svarbia savo gyvenimo 
dalimi laikančių atlikėjų dainos. 

Automobilio
rankinis valdymas

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

(nukelta į 5 psl.)

Epilepsija – ne priežastis 
atstumti 

Aušros Plačiakienės 25-erių 
sūnus epilepsija serga nuo 1,5 
metų. Liga pasireiškė labai įvai-
riomis formomis – nuo trumpų 
sąmonės praradimų ar orien-
tacijos netekimo iki labai gilių 
priepuolių, kritimų. 

A. Plačiakienė pasakoja apie 
savo patirtį: nuo pat vaikystės 
jai teko kovoti dėl epilepsija 
sergančio sūnaus teisės gyven-
ti normalų socialinį gyvenimą: 

Epilepsija 
sergantieji 

irgi gali 
visavertiškai

gyventi

lankyti darželį, mokyklą. Pasak 
moters, Lietuvoje nėra speciali-
zuotų darželių, ugdymo įstaigo-
se labai trūksta specialistų, mo-
kančių elgtis su tokiais vaikais. 
„Mūsų švietimo sistemoje turi 
pats būti savo ligos ekspertas, – 
sako A. Plačiakienė, – nuo aplin-
kinių pagalbos ir supratimo la-
bai priklauso, kaip vaikui seksis. 
Jei artimieji nedalyvauja ugdymo 
procese, neretai sergantys vaikai 
būna „nurašomi“, į juos žiūrima 
kaip į visiškus ligonius.“ Moters 
teigimu, nėra stengiamasi atsi-
žvelgti į mokymosi ypatumų tu-
rinčių vaikų poreikius, pritaiky-
ti jiems mokymosi procesą (kai 
kada užtektų leisti mokytis kitu 
ritmu ar šiek tiek kitaip pateikti 
informaciją). 

A. Plačiakienės sūnus lankė 
įprastą darželio grupę, todėl ji 
nutarė, kad prisitaikys ir įpras-
toje, didelėje mokykloje. Tačiau 
tai buvo klaida – su vaiku buvo 
žiauriai elgiamasi, jis sulaukda-
vo aplinkinių patyčių, atsinau-
jino gilūs priepuoliai. Situacija 
pasikeitė, kai mama nutarė sū-
nų pervesti į „Versmės“ mokyklą 

Ateitis – socialiai atsakingam verslui

Birštone nusileidusioje „Vilties 
paukštėje“ – dainos iš širdies į širdį 

Šventės dalyviams – 
keturių merų sveikinimai

Respublikiniai renginiai Birš-
tone – ne naujiena. Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Julė Se-
navaitienė džiaugiasi, kad sve-
tingai jiems duris atveria kultū-

ros centras, šventėms vadovau-
ja profesionali renginių vedėja 
Roma Žentelienė, dėmesį iš vi-
sos Lietuvos susirenkantiems 
neįgaliesiems parodo savivaldy-
bės vadovai. 

Šiemetinė „Vilties paukštė“ 

sulaukė ypatingos pagarbos. Tra-
dicinio renginio dalyviams svei-
kinimo žodžius tarė ne tik Biršto-
no savivaldybės merė Nijolė Dir-
ginčienė, bet ir jos pakviesti Bir-
žų, Alytaus bei Varėnos rajonų 
merai – Valdemaras Valkiūnas, 
Algirdas Vrubliauskas ir Algis Ka-
šėta, tuo metu čia vykusios res-
publikinės merų konferencijos 
dalyviai. Jie nuoširdžiai džiaugė-
si neįgaliųjų kūrybingumu, jų ge-
bėjimais, dvasios stiprybe, linkė-
jo skambių dainų ir gerų emocijų. 

Birštoną atranda vis nauji 
kolektyvai

Neįgaliesiems pritaikytas 
Birštono kultūros centras jau 
senokai yra tapęs meno mė-
gėjų kolektyvų traukos vieta.  

(nukelta į 3 psl.)

Alytaus rajono ansamblis „Šypsena“ džiugino dzūkiška tarme.

Neįgalieji nori ir gali dirbti – sakė konferencijos dalyviai.

LESS „Epilė“ prezidentas Karolis Petryla ir Lietuvos epileptologijos draugijos 
vadovė dr. Rūta Mameniškienė.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Vienas vairuotojas samprotavo: daugelis žmonių galą 
su galu vos suduria, o vaidina ponus – verčiau pamie-
gos, bet nenuvažiuos nusipirkti ką nors pigiau. Visuo-
met, jei nori gyventi geriau, reikia suktis. Jis pasako-
ja, kaip elgiasi žmona. Ji netingi kasdien po darbo ap-
lankyti visus prekybos tinklus, kurie yra išdavę nuo-
laidų korteles, ir atidžiai stebi, kokios prekių akcijos 
tuo metu skelbiamos. Todėl visada randa prekių ma-
žesnėmis kainomis.

Nuolaidos taikomos kone viso pasaulio šalyse. Ta-
čiau norint be paliovos sekti, kur ir kas tą dieną pi-
giau, reikia pasiaukojimo, o svarbiausia – laiko. Vy-
resnio amžiaus žmogus, juolab neįgalusis, neturi jėgų 
ir galimybių lakstyti iš krautuvės į krautuvę ir ieškoti 
tų nelemtų nuolaidų. 

Vakarų Europos valstybėse stambiuose prekybos 
centruose teko matyti nemažus nukainotų prekių sky-
rius, taip pat senstelėjusių arba mažai naudotų buiti-
nių prietaisų, virtuvės, daržo reikmenų išparduotu-
ves. Mažesnes pajamas gaunantys gyventojai ten bū-
na dažni lankytojai.

Lietuvoje irgi vienur kitur pasirodo tokie skyreliai, 
tiesa, jų asortimentas – labai kuklus. Suprantama, šie 
skyreliai niekaip negali svariau prisidėti prie skurstan-
čios visuomenės poreikių. Tik mažą dalį vargetų nuo 
maisto stokos gelbsti aukos „Maisto bankui“, „Carito“, 
Maltos ordino ar kitų labdarių valgyklos, į kurias gau-
ti šilto maisto kasdien ateina būriai žmonių.

Milane vykusios parodos „Expo 2015“ organizato-
riai kalbėjo, jog maistas – ne tik esminis sveiko žmo-
gaus kūno ir proto vystymosi garantas, bet ir visos pla-
netos gyventojus vienijanti gija. Visi norime ir turime 
valgyti. Ne tik tam, kad gyventume, bet ir tam, kad pa-
tirtume malonumą. Būtent sveikam ir pakankamam 
maistui, o ne medicinai priskiriami ilgėjančio gyveni-
mo trukmės laurai.

Negreitai tarptautinėse maisto šventėse, tokio-
se kaip „Expo 2015“, pavyks rasti išsamų atsakymą 
į klausimą, kaip planetai teks išmaitinti vis daugiau 
burnų. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) prognozuo-
ja, jog 2050 m. Žemėje gyvens 9 milijardai žmonių – 
apie 1,5 mlrd. daugiau negu yra dabar. Besivystančio-
se, bėdingose šalyse, sakoma, gyventojų padaugės 30 
ar net 50 proc. Todėl alkio iltys gali aštrėti. Jau dabar 
pasaulyje badauja 800 milijonų žmonių, kasdien nuo 
alkio miršta 25 tūkst.

Vadinasi, nebus išvengta dar didesnės emigraci-
jos į pasiturinčius kraštus, vėl pyksimės dėl skylėtų 
valstybės sienų. Arba, užuot ieškoję bendro sutarimo, 
kai kurie net aukšto rango politikai, kaip yra Lietuvo-
je, kvailokai baksnos valdančiųjų partijų vadovus, net 
premjerus, kad jie dėl ekonominio aplaidumo varyte 
išvarė savo piliečius tarnauti svetimiems, nors ir vaikas 
žino, jog ne iš neturėjimo ko valgyti paliekama Tėvynė.

Milano parodoje kalbėta apie maisto produktų ga-
mybos plėtrą. Kai kurios šalys siūlė maisto problemas 
spręsti aplinką tausojančios ūkininkystės skatinimu, 
susirūpinti biologinės įvairovės išsaugojimu, daržoves 
ir vaisius auginti ne tradiciniuose soduose, o ruošti ver-
tikalius plotus, mažiau švaistyti gėrybes.

Pastaroji problema nepaprastai opi. Pasaulyje kal-
nai vartotinų produktų išmetama lauk. Štai vien Ita-
lijoje atliekų konteineriuose atsiduria apie 5 mln. to-
nų maisto. Lietuvoje ten taip pat patenka ne viena de-
šimtis tūkstančių tonų produktų. Sukūrus protingą 
surinkimo sistemą, jie galėtų patekti ne tik ten, kur 
badaujama, bet ir ant mūsų vargdienių stalo. Čia re-
tokos „Maisto banko“, „Carito“, Maltos ordino akcijos 
neišgelbės. Reikalingas valstybinis požiūris ir parama.

Beveik visi turime nuodėmingų polinkių elgtis sa-
vanaudiškai. Vis dėlto yra ir daug žmonių, kurie trokš-
ta daryti tai, kas gera, teisinga arba bent stengtis už-
tikrinti gerėlesnį pragyvenimą, kaip minėto vairuo-
tojo žmona.

Aštrūs alkio dantys

Apie tai,
kas

jaudina
Lazdijai: „Atjauta“ – stiprybei ir vilčiai

15 metų istoriniu požiū-
riu gana trumpas laiko tar-
pas, žmogaus gyvenime – 
tik paauglystė, tačiau bet 
kuris laikotarpis palieka 
vienokį ar kitokį pėdsa-
ką. Kaip tik prieš 15 metų 
Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijoje įsikūrė ansam-
blis „Atjauta“. O tuo metu 
būta nemažai sunkumų. 
Visų pirma nebuvo nuola-
tinių ir tinkamų patalpų. 
Dėl įvairių priežasčių kei-
tėsi draugijos vadovai. Vis 
dėlto norėjosi žengti į prie-
kį, veikti. 

Tuometinis  Neįgalių-
jų draugijos pirmininkas 
Jonas Ambrasiūnas, turė-
jęs kultūrinio darbo patir-
ties, kartu su kitais akty-
viais nariais subūrė dainą 
mėgstančius žmones. O jų 
buvo nemažai: Petronėlė 
Jarmalienė, Justinas Band-
za su žmona, Fiodoras Ge-
rasimovas, Birutė Karale-
vičienė, Irena Marcinaus-
kienė ir kiti.

Vadovauti ansambliui 
pradėjo Ramutė Smirno-
vienė ir Vitas Galvanaus-
kas, vėliau – dabartinis va-
dovas Romas Mazėtis. Į ko-
lektyvo gretas įsijungė ir  
J. Ambrasiūnas. 

Kadangi nebuvo kur 
repetuoti, teko prisiglaus-
ti pas draugijos narius Da-
ną ir Bronių Karaliūnus. 
Ansamblio nare tapo ir iki 
šiol jame dainuoja tų sve-
tingų namų šeimininkė Da-
nutė. Šiuose namuose ne 
kartą vyko įvairūs draugi-
jos renginiai. D. ir B. Kara-
liūnams nuoširdžiai už tai 
padėkota.

Kelmė: 
Kalendorinis ruduo rita-
si į pabaigą. Bet lepina vi-
sus saulėtais, šiltais orais ir 
gamtos grožiu. Vieną spa-
lio popietę Kelmės rajono 
neįgaliųjų draugija sulaukė 
labai malonaus vizito. Mus 
aplankė draugijos rėmėjų 
Tomo ir Ramintos šeima 
iš Vokietijos.

Paramos iš Vokietijos 
draugija sulaukia jau šeš-
ti metai. Per tą laiką para-
mą imta vežti ir į kitas ša-
lis, ne tik į Lietuvą, tačiau ir 
mes jos vis dar sulaukiam. 
Draugijos nariai džiau-
giasi galėdami savo bui-
tį praturtinti labai reika-
lingais drabužiais ir kitais 
daiktais, kurie dažniausiai 
jiems būna neįperkami. Už 
šią labdarą renkamas sim-
bolinis mokestis. Šį kartą 
už surinktus pinigus rė-
mėjams buvo padovanotas 
nuostabus Kelmės kalvių 
darbas – kaldinta puokštė 
rožių. Raminta ir Tomas il-
gai ir nuoširdžiai džiaugė-
si dovana.

Pabendravę svečiai pa-

Žinoma, bėgant laikui 
keitėsi ir „Atjautos“ daini-
ninkai. Vieni išėjo į amži-
nybę, kiti iš ansamblio pa-
sitraukė dėl pablogėjusios 
sveikatos. Tačiau mylinčių 
dainą niekada netrūko. An-
samblio gretas visada pa-
pildo nauji entuziastai.

Paminėti „Atjautos“ 15 
metų sukaktį susirinko an-
samblio nariai bei svečiai.

Renginį pradėjo Lazdi-
jų rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Onutė 
Černiauskienė. Ji pasi-
džiaugė ansamblio veikla. 
Kolektyvas užima deramą 
vietą ne tik draugijos, bet ir 
rajono kultūriniame gyve-
nime. Yra kviečiamas kon-
certuoti įvairiuose rengi-
niuose, ypač kaimo ben-
druomenių sueigose.

„Atjauta“ ne kartą iš-
kovojo prizines vietas re-
gioninėse neįgaliųjų drau-
gijų ansamblių apžiūrose. 
Šio kolektyvo 15 metų su-
kakties minėjime dalyva-
vo ir rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjo pavaduotoja Rasa 
Kazlauskienė. Ji iki šiol dai-
nuojančioms ansamblio 
pirmeivėms P. Jarmalienei 
ir J. Marcinauskienei bei 
vadovui R. Mazėčiui įteikė 
rajono mero padėkas.

O. Černiauskienė pa-
dėkas įteikė visiems an-
samblio nariams ir vete-
ranams. Tylos minute buvo 
pagerbti ansamblio nariai, 
išėję į amžinybę. 

Šventės dalyvius ir sve-
čius nuoširdžiai pasveiki-
no ir gerų kultūrinės veik- 
los rezultatų palinkėjo šių 
eilučių autorius, buvęs 
Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas.

Renginio dalyvius 
linksmino ansamblis „At- 
jauta“ bei Krikštonių ir 
Šeštokų laisvalaikio salių 
meno mėgėjai.

Vėliau vyko vakaronė. 
Renginio dalyviai dalijosi 
prisiminimais apie drau-
gijos kultūrinę veiklą. Vi-
si spindėjo entuziazmu ir 
toliau puoselėti ansamblio 
tradicijas, tobulėti, siekti, 
kad „Atjautos“ dainos būtų 
tikra atjauta ne tik draugi-
jos nariams, bet ir visiems, 
išgirdusiems ansamblio 
atliekamas skambias me-
lodijas, kad suteiktų žmo-
nėms stiprybę ir viltį.  

Juozas Rasiulis 

Draugija rūpinasi 
savo narių gerove

noro apžiūrėti ir darbelius, 
kuriuos Kelmės rajono ne-
įgaliųjų draugijos amatų 
būrelio nariai padarė per 
vasarą. Jie buvo maloniai 
nustebinti, o vieną darbą – 
paveikslą draugijos pirmi-
ninkė Elena Kančiauskaitė 
svečiams padovanojo.

Draugijos auksarankių 
darbeliai sužavėjo ne tik 
svečius iš Vokietijos. Juos 
pristatyti buvome pakvies-
ti ir į mokslinę-praktinę 

Kelmės rajono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos 
biuro surengtą konferenci-
ją „Sveikas senėjimas – vi-
zija ir galimybės“. Jos me-
tu savo darbelius pristatė 
ir kitos organizacijos: Lie-
tuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos Kelmės aklųjų ir 
silpnaregių centras, Tre-
čiojo amžiaus universi-
tetas, tačiau darbų gausa 
mūsų draugija niekam ne-
nusileido.

Ši konferencija yra ta-
pusi tradicine, jau 16 me-
tai kiekvieną rudenį ren-
giama Kelmėje. Joje daly-
vauja daug garsių žmonių: 
profesorių, docentų, poli-
tikų, visuomenės veikėjų.

Konferencijos metu 
Kelmės rajono savivaldy-
bės visuomenės sveika-
tos biuro direktorė Lina 
Balčiūnienė savo praneši-
me „Sveikatą stiprinti nie-
kada nevėlu“ trumpai pri-
statė rajone veikiančias or-
ganizacijas, prisidedančias 
prie žmonių sveikatos ge-
rinimo ir stiprinimo. 

Viena tokių organiza-
cijų – Kelmės rajono neį-
galiųjų draugija. Savo vei-
kla draugija skatina na-
rius aktyviai dalyvauti vi-
suomeniniame gyveni-
me, būti savarankiškus, 
padėti vieni kitiems. Or-
ganizacija taip pat rūpi-
nasi dvasine ir sociali-
ne savo narių gerove, ga-
limybe save išreikšti, o 
tai – būtinos sąlygos kiek- 
vieno žmogaus, ypač neį-
galaus, oriam gyvenimui.

Gražina Rudzevičiūtė

Dabar ansambliui vadovau-
ja Romas Mazėtis.

Petronėlė Jarmalienė ansa-
blyje dainuoja nuo įsikūrimo. 

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atjauta“ gyvuoja jau 15 metų.

Rėmėjams buvo padovanotas nuostabus Kelmės kalvių dar-
bas – kaldinta puokštė rožių. 
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Rudens spalvos – 
neįgaliųjų darbuose

 VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtu-
mo centro socialinė darbuotoja 
Viktorija Boriševskienė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais pasidalijo 
šventės įspūdžiais. 

Trakų neįgaliųjų užimtu-
mo centre spalio 15-23 dieno-
mis vyko rudens gėrybių paro-
da. Neįgalieji visą savaitę kūrė 
įvairias kompozicijas ir gamino 
pavienius darbus. Labai džiugu, 
kad visi noriai dalyvavo parodo-
je ir pademonstravo didelį išra-
dingumą bei kūrybiškumą. Eks-
ponatai – labai įvairūs. Parodo-
je galima buvo išvysti keisčiau-
sių darbų: klevo lapai virto rožių 
puokštėmis, kaštonų kevalai – 
ežiukais, nuspalvintos vytelės 
ir smilgos bei įvairios šakos su 
daugybe uogų tapo rudeninė-
mis puokštėmis. Gėlėmis puošti 

kankorėžių bokštai pavirto pi-
limi, o rudeninis sodo ir daržo 
derlius – gražiomis meninėmis 
kompozicijomis, papuoštomis 
pintais krepšeliais ir pintomis 
gėlytėmis. Moliūgų galvos primi-
nė apie Helovyno šventę. Rudens 
gėrybių parodą papildė lankyto-
jų piešiniai, kuriuose atsispindė-
jo rudeninė nuotaika. Parodos 
organizatorė Rima Pulauskaitė 
teigia, kad šiai parodai ruošė-
si ilgai, intensyviai kvietė visus 
dalyvauti kuriant rudeninį gro-
žį. Už entuziazmą, norą, aktyvu-
mą, geranoriškumą ir kūrybiš-
kumą Trakų neįgaliųjų užimtu-
mo centro lankytojai buvo apdo-
vanoti padėkomis. Apie parodos 
kūrybinį procesą ir gausius dar-
bus dalyviai diskutavo vaišinda-
miesi prie bendro vaišių stalo.

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro lankytojai ir jų darbai.
Vytauto Žemaičio nuotr.

  Laima Šipšinskienė laiške 
„Bičiulystei“ papasakojo apie Sa-
laperaugio laisvalaikio salėje vy-
kusį koncertą „Skausmą nugali 
daina“, kurį inicijavo ir organiza-
vo Kalvarijos neįgaliųjų ansam-
blio „Viltis“ nariai.

Viskas prasidėjo pernai ru-
denį Marijampolės kultūros rū-
muose neįgaliųjų ansamblių 
šventės „Vilties paukštė“ me-
tu. Malonus bendravimas ir ar-
timas pokalbis dalijantis savo 
skausmais ir rūpesčiais užmez-
gė draugystę su Druskininkų ne-
įgaliųjų ansamblio nariais, vado-
vaujamais Algimanto Padegimo. 
Draugiški pasiplepėjimai perau-
go į kvietimą koncertuoti Drus-
kininkuose, todėl birželio mė-
nesį abu ansambliai jau traukė 
smagią dainą prie M. K. Čiurlio-
nio paminklo, vėliau druskinin-
kiečius ir miesto svečius links-
mino scenoje.

Atsakomojo vizito pas Kalva-
rijos neįgaliuosius Druskininkų 
„Rasos“ ansamblis atvyko šiltą, 
saulės šypsena papuoštą spalį 
su didžiule puokšte gražiausių 

dainų ir nuoširdžių žodžių. Prie 
šventės prisijungė dar vieni kal-
varijiečių ansamblio draugai – 
Kauno rajono Domeikavos liau-
diška kapela „Jovaras“, vadovau-
jama Petro Vaičiulionio. Kad jau 
tiek bendraminčių suėjo drau-
gėn, nuošaly negalėjo pasilikti 
ir salės šeimininkės Salaperau-
gio etnografinio ansamblio mo-
terys, tad koncertas užtruko net 
3 valandas.

Gerų žmonių dėka (o jų at-
sirado net 21!) koncerto metu 
žiūrovai buvo vaišinami gira, 
sausainiais, saldainiais, sūriu. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems 
rėmėjams, o taip pat ir renginį 
padėjusiems organizuoti Kalva-
rijos kultūros centro direktorei 
L. Kupstienei bei jos pavaduoto-
jui R. Tyrui.

Seniai jau tiek dainų be-
skambėjo Salaperaugy, seniai 
tiek gerų emocijų bešildė su-
sirinkusiųjų širdis. Tądien bet 
koks skausmas beviltiškai nu-
leido rankas prieš dainą, šiltą 
žodį ir visus vienijančią šyp-
seną.

Kai skausmą nugali daina

Bičiulių būryje netrūko geros nuotaikos.

(atkelta iš 1 psl.)

Daugelis dainininkų, jų vadovų 
gerai mena čia vykusius ansam-
blių konkursus, satyros ir humo-
ro šventes „Pasijuokime kartu“. 
Jau antrą kartą Birštonas priė-
mė ir „Vilties paukštę“. Šį rude-
nį į kurortinį miestą suvažiavo 
net 15 meno mėgėjų kolektyvų, 
tarp kurių – ir pirmą kartą kita-
me Lietuvos krašte koncertavęs 
Biržuose įsikūrusios neįgaliųjų 
draugijos mišrus vokalinis an-
samblis „Ištvermingieji“. 

Šiuos renginius organizuo-
jančios Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos atstovės nesistebi, kad 
Birštonas sulaukia daugiausiai 
norinčių dalyvauti neįgaliųjų 
draugijų paraiškų. Toks popu-
liarumas nėra atsitiktinis. Pasak 
J. Senavaitienės, ne tik vadovau-
jančios kurorto neįgaliesiems, 
bet ir jau daugelį metų dainuo-
jančios draugijos moterų voka-
liniame ansamblyje, labai svar-
bu, kad į šventinį renginį atvyku-
siam kolektyvui būtų parodytas 
dėmesys: suteiktos patalpos pa-
sirengti pasirodymui (atsikvėp-
ti, persirengti, parepetuoti), su-
daryta galimybė patogiai patekti 
ant scenos. Ypač tai svarbu rate-
liais judantiems dainininkams. 

„Kol dainuoju, tol 
gyvenu“

Į „Vilties paukštę“ susirin-
kusių kolektyvų jaudulį išsklai-
dė koncertą pradėję šeiminin-
kai – Ramutės Zdanavičienės 
vadovaujamas Birštono neįga-
liųjų draugijos vokalinis ansam-
blis „Sugrįžki, jaunyste“. Nuošir-
džios, lyriškos dainos, profesio-
nalus jų atlikimas džiugino ren-
ginio dalyvių ir svečių širdis. 18 
metų dainuojantis kolektyvas 
visada maloniai stebina sudė-
tingomis tribalsėmis dainomis, 
įtaigiai skambančiu R. Zdanavi-
čienės ir Onutės Gratulevičienės 
duetu, o prie jų prisijungus Sil-
vijanai Genevičienei – ir ausiai 
maloniu trio.

Jonavos rajono neįgalių-
jų draugijoje jau ne vienus me-
tus veikia du kolektyvai: vokali-
nis ansamblis „Lietava“ (vadovė 
Laima Stakeliūnienė) ir humoro 
grupė „Rykštė“ (vadovė Angelė 
Bortkevičienė). Abiejų dalyviai 
(net 22 žmonės) atvažiavo ir į 
šventinį „Vilties paukštės“ ren-
ginį. Kartu su visais – ir draugi-
jos pirmininkė Valerija Lopetie-
nė. Pasak jos, draugijos nariams 
labai svarbu, kad vadovas palai-
kytų, būtų drauge. Ansamblyje 
dainuojančiai Valerijai tai – ma-
loni pareiga. 

Muzika V. Lopetienę lydi visą 
gyvenimą. Moteris pasakoja už-
augusi muzikalioje šeimoje. Tė-
velis griežė smuiku ir vaikus (o 
jų buvo net 9) prie muzikos ins-
trumentų pratino nuo mažens. 
Seserys išmoko skambinti gi-
tara, broliai – groti akordeonu, 
o Valerija stryku per kontrabo-
so stygas braukyti įgudo. „Jeigu 
susirenkam visi, susėdam – bū-
tinai turi skambėti daina“, – tėvo 
pamokas iki šiol prisimena V. Lo-
petienė. Nepamiršo ji ir mėgsta-

miausios šeimos dainos – „Plau-
kia sau laivelis“. 

Jaunystės pomėgis Valeriją 
atvedė į Jonavos kultūros cen-
tro mišrų chorą „Žemyna“, baž-
nyčios chorą, Neįgaliųjų drau-
gijos „Lietavos“ ansamblį. Daug 
su šiais kolektyvais koncertavu-
si pirmininkė puikiai supranta, 
kaip svarbu muzikuojantiems 
žmonėms sulaukti žiūrovų dė-
mesio, jų palaikymo, nuoširdžių 
aplodismentų. Užtat ir stengiasi, 
kad draugijoje susibūrę kolekty-
vai kuo dažniau kur nors išvyktų, 
savo atliekamomis dainomis, hu-
moristiniais vaizdeliais pradžiu-
gintų žmones.

„Lietavos“ ansamblyje dau-
gelį metų dainuojanti Veroni-
ka Sinkevičienė džiaugiasi, kad 
daina praskaidrina jos gyveni-
mą, pakelia ūpą. „Man muzika la-
bai patinka. Kai tik išgirstu gro-
jant, negaliu nustygti vietoje. Kol 
dainuoju, tol gyvenu“, – sako ki-
tąmet 70-metį švęsianti, tačiau, 
kol sveikata leis, su daina skirtis 
nesiruošianti moteris. 

Daina – lyg relaksacija
Alytaus rajono neįgaliųjų 

draugijos vokalinis ansamblis 
„Šypsena“ šventinei „Vilties 
paukštei“ parengė programą 
„Užtraukim dainą sava tarme“. 
Prie jos gražiai derėjo ir pasi-
rinktos dainos, ir tautiniai dra-
bužiai. Alytiškių ansamblis žmo-
nių širdis džiugino Kaune, Drus-
kininkuose, Varėnoje, Merkinėje, 
Perlojoje, Lazdijuose, Trakuose, 
Marijampolėje bei kitur. „Šypse-
na“ dalyvavo ir Vilniuje vykusio-
je Pasaulio lietuvių dainų šven-
tėje, dzūkiškai koncertavo net 
Punsko krašte.

Inga Rakauskienė į šį kolek-
tyvą atėjo palyginti neseniai, 
persikėlusi gyventi pas mamą. 
Sužinojusi, kad „Šypsenai“ vado-
vauja žinomas muzikantas Dai-
nius Juozapavičius, moteris ne-
atsispyrė norui įsilieti į šį drau-
gišką ir nuoširdų dainininkų bū-

rį. „Mūsų vis daugėja. Tuoj choru 
tapsime, – šypsosi I. Rakauskie-
nė. – Man daina padeda atsipa-
laiduoti, tai tarsi savotiška re-
laksacija.“

„Šypsena“ į Birštoną atvažia-
vo antrą kartą. Nors šventinia-
me renginyje niekas nesivaržo, 
nekonkuruoja, jaudulys, pasak 
I. Rakauskienės, vis tiek išlieka. 
Noras kuo geriau pasirodyti – 
taip pat. „Birštoniškiai trim bal-
sais dainavo. „Šypsena“ irgi gali, 
bet dar nebandėm“, – įspūdžiais 
dalijosi alytiškė. Pasak jos, tokie 
renginiai skatina nesustoti, to-
bulėti. Tai ir galimybė patiems 
pasirodyti. O to kolektyvo na-
riams labai reikia. 

Šiai minčiai pritaria ir Gin-
taro Difarto vadovaujamo Ma-
rijampolės I grupės neįgaliųjų 
draugijos ansamblio „Girnos“ 
dalyvė Nijolė Senkuvienė. „To-
kiose šventėse vyrauja pakili 
nuotaika. Visi jaučiamės visa-
verčiai. Susitinkam su pažįsta-
mais, bičiuliais, pabendraujam. 
Nedaug tokių progų beturim, 
todėl kiekvienąsyk ilgam pasi-
semiame gerų emocijų, – pasa-
kojo moteris. – Mūsų ansamblyje 
nemažai rateliais judančių žmo-
nių. Šventėse su mumis daugiau  
problemų – reikia, kad būtų 
įrengti įvažiavimai, pritaikytos 
kitos patalpos. Tačiau Biršto-
ne jokių rūpesčių nepatiriame.“

Šventinę „Vilties paukštę“ 
vainikavo bendra daina. Toną jai 
davusiai Biržų rajono neįgalių-
jų draugijos ansamblio „Ištver-
mingieji“ vadovei Laimai Aukš-
tuolienei pritarė ne tik renginyje 
dalyvavusių kolektyvų vadovai, 
bet ir visa salė. Kartu dainavo ir 
„Vilties paukštėje“ besisvečiavę 
Alytaus bei Jurbarko neįgaliųjų 
draugijų atstovai, nemažas bū-
rys kurorto gyventojų, kuriuos į 
renginį sukvietė mieste iškabinti 
plakatai. Visus šventės dalyvius 
suvienijo meilė muzikai. 

skirmantė skaRulytė
Evelinos Kelmelienės nuotr.

Birštone nusileidusioje „Vilties 
paukštėje“ – dainos iš širdies į širdį 

„Vilties paukštės“ dalyvius pasveikino 4 savivaldybių merai. 

Scenoje – Vievio neįgaliųjų draugijos ansamblis „Ievaras“.
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Daktaras
Aiskauda

Putpelių kiaušinių išskirtinumas 
šiek tiek perdėtas

1. Net ir liaudies medicino-
je rekomenduojama putpelių 
kiaušinius vartoti tik tam tikrą 
laiką ir neviršyti jų dienos nor-
mų (šiuos dalykus kiekvienu 
konkrečiu atveju būtina aptar-
ti su gydytoju). Pavyzdžiui, no-
rint suaugusiems asmenims su-
stiprinti imunitetą (kartu su ki-
tomis priemonėmis) pakanka 
iš viso suvalgyti 60 kiaušinių. 
Jei silpna atmintis ar padidėjęs 
skrandžio sulčių rūgštingumas, 
teks suvartoti 120 kiaušinių. Kai 
vargina bronchinė astma, skran-
džio opaligė, ši norma pasieks 
240 kiaušinių.

2. Dažniausiai patariama 
šiuos kiaušinius valgyti žalius ir 
net su lukštu (atseit, kad išliktų 
visos sveikatai naudingos me-
džiagos), užsigeriant šiltu van-
deniu, prieš tai nuplikius karš-
tu vandeniu ir nušveitus šepetė-
liu, tačiau nėra jokios garantijos, 
kad neužsikrėsime salmonelio-
ze. Beje, tiek putpelių, tiek vištų 
kiaušinius reiktų plauti sūriame 
vandenyje, kuris geriau nuplau-
na ir mikroorganizmus, ir įvai-
rius nešvarumus. Vis dėlto sau-
giau vartoti virtus.

Kiaušinių lukštų milteliai
Kiaušinio lukšte yra 27 žmo-

gaus organizmui reikalingi mik-
roelementai (vario, fluoro, gele-
žies, mangano, molibdeno, fos-
foro, sieros, silicio, seleno, cinko 
ir kt.) ir net 90 % kalcio karbo-
nato. Į žmogaus organizmą pa-
tekęs natūralus kalcio karbona-
tas lengvai jungiasi su fosforu,– 
susidaro kalcio fosfatas, kuris 
reikalingas dantims ir kaulams. 
Tačiau yra žinoma dar ir tai, kad 
paprastą kalcio karbonatą orga-
nizmas pasisavina sunkiai, nes 
ši medžiaga yra nepakankamai 
chemiškai aktyvi.

Kalcio citratas
Tyrimais nustatyta, jog or-

ganizmas gali lengvai įsisavinti 
kalcio karbonatą, jei vartojamas 
kiaušinio lukšto miltelių ir citri-
nos sulčių (citrinos rūgšties) tir-
palas. Mat vykstant cheminei re-
akcijai susidaro nauja druska – 
kalcio citratas. Organizmas šią 
druską įsisavina puikiai, nesu-
keldamas inkstų ar tulžies pūs-
lės akmenligės bei „druskų nu-
sėdimo“ sąnariuose ir kt. Kalcio 
citratas tinka tiek suaugusiems, 
tiek vaikams, nusilpusiems ligo-
niams, taip pat ir sergantiems 
kasos ir tulžies pūslės ligomis. 

Ir tai dar ne viskas. Pastarojo 
kalcio jonai (jonas – elektringa-
sis atomas ar atomų grupė) yra 
tokio dydžio, jog lengvai prasi-
skverbia į žmogaus ląsteles ir 
taip pat lengvai iš jų pasišalina, 
palikdami jose daugybę svar-
bių elementų. Tokiu būdu susti-
printos tarpląstelinės membra-
nos tampa neįveikiama kliūti-
mi virusams ir radionuklidams  
(radioaktyviesiems atomams).

Lukštų paruošimas 
Šiek tiek susmulkinti putpe-

lių kiaušinių lukštai suberiami į 
keptuvę, pripildytą vandens, 5 
min. virinama, po to vanduo iš-

pilamas. Keptuvėje likę lukštai 
vėl užpilami vandeniu ir vėl 5 
min. virinama, po to vanduo iš-
pilamas, palaukiama, kol keptu-
vė atauš, tuomet įpilama obuo-
lių acto, uždengiama dangčiu ir 
paliekama 24 valandoms. Praė-
jus nurodytam laikui, išpilamas 
actas, lukštai perskalaujami van-
deniu, išberiami iš keptuvės ant 
audeklo atraižos ir paliekami 
džiūti, saugant juos nuo tiesio-
ginių saulės spindulių. Išdžiūvę 
lukštai du kartus sumalami ka-
vamale, kad išeitų kuo smulkes-
ni milteliai.

Miltelių vartojimas
Profilaktiškai ir gydymo tiks-

lais milteliai dažniausiai varto-
jami po 0,5 šaukštelio kasdien 
per pusryčius, įmaišius jų į cit- 
rinų sultis arba įbėrus į varškę, 
košes, sriubas, bulvių gaminius, 
padažus.

Ypač naudingi kiaušinių 
lukšto milteliai mažiems vai-
kams, nes jų organizme inten-
syviai vyksta kaulų audinio susi-
darymo procesai, kuriuose daly-
vauja kalcis. Lukštų milteliai tei-
giamai veikia sergančius rachitu 
ir mažakraujyste, besivystančia 
kartu su rachitu.

Šie milteliai padeda greičiau 
išgydyti tokias judamojo apara-
to deformacijas, kaip įgimtą du-
bens išnirimą ir pan.

Tiek vaikams, tiek suaugu-
siems naudinga vartoti kiauši-
nių lukštų miltelius užkietėjus 
viduriams, kraujuojant dante-
noms, atsiradus nerviniam dir-
glumui, nemigai, sergant šieno 
sloga (šienlige), bronchine ast- 
ma, dilgėline, lūžinėjant nagams 
ir plaukams. 

Pastarųjų dviejų dešimtme-
čių tyrimai rodo, jog kalcio trū-
kumas neabejotinai susijęs taip 
pat su širdies ir kraujagyslių li-
gomis. 

Liaudies medicinos 
receptai  

Vaikams nuo 1,5 metų – 0,3 
šaukštelio miltelių kartą per die-
ną su skystu maistu. Papildo-
mai – žuvų taukų kapsulė. 

Paaugliams nuo 12 metų – 
0,5 šaukštelio miltelių kartą per 
dieną su citrinos sultimis. Papil-
domai vartojami žuvų taukai. Žu-
vų taukų dozę ir abiejų prepa-
ratų vartojimo trukmę nustato 
gydytojas.

Nėščiosioms – 0,5 šaukštelio 
miltelių, papildomai – žuvų tau-
kų (abiejų preparatų vartojimo 
trukmę ir dozę būtina aptarti 
su gydytoju).

Klimakterinio amžiaus mote-
rims ir pagyvenusiems vyrams – 
0,5 šaukštelio miltelių kartu su 
citrinos sultimis (vartojama 2 
kartus per metus po 1,5 mėn.). 
Papildomai – žuvų taukai (jų do-
zę ir vartojimo trukmę nustato 
gydytojas).

Dirbantiems sunkų fizinį dar-
bą ir sportininkams – 0,5 šaukš-
telio miltelių su citrinos sultimis, 
papildomai – žuvų taukų kapsu-
lės. Vartojama 2 kartus per me-
tus po 1 mėn.

Romualdas OGiNskas

Putpelių kiaušiniai yra kalo-
ringesni už vištų kiaušinius 

(100 g putpelių kiaušinių turi 
168 kilokalorijas, vištų – 156), 
labai maži (vienas sveria vos 
10–12 g), margi, turi plonesnį 
negu vištų kiaušinių lukštą, šiek 
tiek kitokią cheminę sudėtį. Ypač 
šie kiaušiniai yra populiarūs Ki-
nijoje, Japonijoje ir Prancūzijoje. 

Visų pirma reikia atmesti vi-
sus mitus, kuriais bandoma pri-
mesti putpelių kiaušiniams ne-
samų savybių. Dažniausiai tvir-
tinama, kad juose nėra choleste-
rolio (deja, yrà), turi labai daug 
vitamino (toliau – vit.) D (vištų 
kiaušiniuose – daugiau), nesuke-
lia alergijos (sukelia, tik rečiau), 
nesusargdina jokia liga (susarg-
dina, tik rečiau), galima suvalgyti 
jų neribotą kiekį (beje, šie kiau-
šiniai 6 % kaloringesni už vištų 
kiaušinius), neturi jokių apribo-
jimų, siejamų su ligomis ir am-
žiumi (deja, nepatartina vartoti 
kūdikiams iki 1 metų amžiaus, 
asmenims, sergantiems kai ku-
riomis kepenų ir inkstų ligomis 
bei žmonėms, alergiškiems bet 
kokiems kiaušiniams).

Didelių skirtumų tarp put-
pelių ir vištų kiaušinių riebalų 
rūgščių taip pat nerasta. Antai 
sočiųjų riebalų rūgščių putpe-
lių kiaušiniai turi 3,6 miligramo 
(mg), vištų kiaušiniai – 3,1 mg, 
mononesočiųjų riebalų rūgš-
čių – atitinkamai 4,3 ir 3,8 mg, 
polinesočiųjų riebalų rūgščių – 
atitinkamai 1,3 ir 1,4 mg.

Putpelių ir vištų kiaušinių 
cheminės sudėties 

palyginamoji lentelė

bioaktyvios
medžiagos

kiaušiniai

putpelių vištų

baltymai 12,8 % 11 %
vit. B1 137 mkg 40 mkg
vit. B2 1100 mkg 500 mkg
vit. PP 110 mkg 99 mkg
kalcis 76 mg 52 mg
fosforas 213 mg 185 mg
kalis 620 mg 124 mg
geležis 404 mg 88 mg
varis 17 mg 9,6 mg
kobaltas 6,6 mg 3,8 mg
lizinas 1,08 g 0,75 g
metioninas 0,72 g 0,38 g
gliutamino  
rūgštis 1,72 g 1,44 g

triptofanas 0,42 g 0,20 g

Paaiškinimai: 
Santrumpa mkg žymimi mik- 

rogramai, santrumpa mg – mi-
ligramai. 1 mg = 1/1000 gramo 
(g), 1 mkg = 1/1000 mg. 

Lizinas – žmogaus ir gyvūnų 
organizmui nepakeičiama ami-
norūgštis; ardo svetimus bal-
tymus. 

Metioninas – aminorūgštis, 
reguliuojanti lipidų apykaitą. 
Beje, lipidai – augalinės ir gyvū-
ninės kilmės organinės medžia-
gos, kurioms priklauso riebalai ir 

į juos panašios medžiagos; jų yra 
visų organizmo ląstelių sudėtyje. 

Gliutamino rūgštis – viena iš 
dvidešimties amino rūgščių, rei-
kalingų baltymų sintezei.

Triptofanas – žmogui ir dau-
gumai gyvūnų nepakeičiama 
aminorūgštis, daugelio baltymų 
sudedamoji dalis. 

Naudojimas liaudies 
medicinoje

Įvairių šalių liaudies medi-
cinoje putpelių kiaušiniai reko-
menduojami (kaip maisto pa-
pildas, o ne kaip vaistai) vartoti 
sergant mažakraujyste, širdies, 
kraujagyslių, peršalimo, nervų, 
skrandžio (pvz., gydo opaligę), 
žarnyno, skydliaukės, užkrūčio 
liaukos ligomis, bronchine ast- 
ma, tuberkulioze, plaučių užde-
gimu, siekiant pagerinti regėji-
mą ir atmintį. Taip pat yra duo-
menų, jog šių paukščių kiauši-
niai didina imunitetą, padeda 
iš organizmo šalinti nuodingas 
medžiagas, radionuklidus bei 
didina organizmo atsparumą 
radioaktyviai spinduliuotei, ma-
žina galvos skausmą, šiek tiek 
normalizuoja arterinį kraujos-
pūdį, teigiamai veikia odą, or-
ganizmo lytines funkcijas, tinka 
vėžio, osteoporozės (kaulų iš-
retėjimo), prostatos, inkstų bei 
tulžies pūslės akmenligės, ka-
sos ligų profilaktikai, naudingi 
esant dideliems fiziniams krū-
viams, sergant cukriniu diabe-
tu, slenkant plaukams, esant ne-
tvirtiems dantims, sulėtėjus vai-
kų augimui. 

Pastabos:
1. Patartina įsigyti tik švie-

žius kiaušinius. Saugiausia juos 
laikyti 5–7 dienas (beje, šaldytu-
ve kiaušiniai išsilaiko iki 50–60 
dienų), vėliau jie pradeda ges-
ti ir gali pasidaryti nuodingi. Be 
to, perkant kiaušinius svarbu at-
kreipti dėmesį į lukštą, nes per 
įtrūkas, įlenkimus ir kitokius 
lukšto pažeidimus gali į kiauši-
nio vidų lengvai patekti ligų už-
kratas.

2. Putpelių kiaušiniai ypač 
naudingi pagyvenusiems žmo-
nėms: sumažėja sąnarių skaus-
mas, šiek tiek pagerėja regėji-
mas ir klausa. Šie kiaušiniai ne-
vartotini, jei dėl kai kurių ligų 
netoleruojami baltymai. 

Vartojimo normos
● nuo 1 iki 3 metų amžiaus per 

dieną galima suvartoti 1–2 
kiaušinius (pasireiškus aler-
ginei reakcijai, jų vartojimą 
reikia nedelsiant nutraukti);

● nuo 3 iki 6 metų – 3 kiauši-
nius; 

● nuo 10 iki 18 metų – 4 kiau-
šinius;

● iki 50 metų – 5–6 kiaušinius;
● nuo 50 metų ir vyresniems – 

4–5 kiaušinius.
Pastabos:

Nacionalinio vėžio instituto (NVI) 
onkologai pirmą kartą Lietuvoje 
atliko krioabliacijos (naviko nai-
kinimo šalčiu) procedūrą – iš ton-
zilės lokaliai pašalino melanomos 
metastazę, plintančią į gretimus 
audinius   – t. y. šalčiu sunaikino 
piktybinio naviko metastazę kon-
troliuodami ultragarsu ir kompiu-
teriniu tomografu.  Pasak krioa-
bliacijos procedūrą atlikusių on-
kologų, piktybinių navikų ar jų 
metastazių, esančių šioje anato-
minėje srityje, šalinimo krioabliaci-
jos metodu pasaulinėje medicinos  
literatūroje nėra aprašyta.

Procedūrą atliko NVI onkolo-
gų brigada: intervencinis radiolo-
gas dr. Mantas Trakymas, galvos 
ir kaklo chirurgė onkologė Jolita  
Gibavičienė, anesteziologas Albi-
nas Mekšriūnas.

„Kadangi standartinio sudėti-
nio vėžio gydymo galimybės bu-
vo išsemtos, pagalvota apie mū-
sų Institute kitiems navikams gy-
dyti sėkmingai naudojamą mažai 
žalojantį, tačiau labai efektyvų gy-
dymą – krioabliaciją, – sako inter-
vencinis onkologas dr. Mantas Tra-
kymas. – Krioabliacija naudojama 
kaip alternatyva chirurginiam gy-
dymui.  Aptarus su pacientu ga-
limą riziką ir naudą, taip pat atsi-
žvelgus į labai greitai blogėjančią 
paciento gyvenimo kokybę, bu-
vo pasirinktas būtent šis gydymo 
metodas.“

Pasak gydytojos J. Gibavičie-
nės, 57 m. pacientas dėl diagno-
zuotos melanomos kojoje Nacio- 
naliniame vėžio institute gydosi 
jau penkti metai. Jam buvo skir-
tas sudėtinis gydymas: chirurginis, 
medikamentinis, spindulinis, taip 
pat nespecifinė inumoterapija. 
„Dėl vis atsinaujinančios metasta-
zės tonzilėje chirurginis gydymas 
buvo kartotas kelis kartus,  – pa-
sakė gyd. J. Gibavičienė. – Tačiau 
pastarąjį kartą pacientas kreipėsi 
į onkologus dėl toje  pačioje vie-
toje labai greitai didėjančios me-
tastazės, kuri praktiškai ėmė trik-
dyti kvėpavimą.“

Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad 
chirurgiškai radikaliai metastazės 
pašalinti nebeįmanoma, nes ji įau-
go į gretimus galvos ir kaklo au-
dinius ir kitas gyvybiškai svarbias 
struktūras – kraujagysles, nervus.  
Išsamiai ištyrus pacientą kitur pir-
minio naviko – melanomos – pli-
timo nerasta.

Pasak dr. M. Trakymo, džiugu, 
kad atsiranda vis daugiau gydymo 
galimybių, tad  ir šį kartą buvo ga-
lima individualiai pažiūrėti į paci-
entą ir jo sparčiai progresuojančią 
ligą. „Pritaikius naują, pasaulyje ga-
na plačiai žinomą, bet  Lietuvoje 
vis dar „alternatyvų“ gydymo me-
todą galėjome sėkmingai sustab-
dyti sunkiai kontroliuojamos mela-
nomos plitimą, – sako dr. M. Traky-
mas. – Be to, yra žinoma, kad  krio-
abliacijos metu sušaldyti navikiniai 
audiniai paskatina priešnavikinę 
organizmo gynybą. Tai gali nulem-
ti geresnę tolesnę šios ligos eigą.“ 

Krioabliacijos procedūra truko 
beveik 5 val. Pacientas po atliktos 
procedūros jaučiasi gerai, jokių 
komplikacijų neįvyko, pacientas 
išvyko namo.

„Bičiulystės“ inf.

Šalčiu 
sunaikinta 

melanomos 
metastazė 
tonzilėje
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Vilniuje. „Tai vienintelė mokykla, 
kuri negalią turinčius vaikus pri-
ima kaip normalius. Iš jų reika-
laujama tiek, kiek gali, ugdymo 
procesas pritaikomas jo nega-
liai“, – džiaugiasi A. Plačiakienė. 

Moteris pasakoja, kad kitas 
reikšmingas etapas prasideda, 
kai epilepsija sergantysis sulau-
kia 18 metų. „Vaiko gyvenime 
yra labai svarbus mamos daly-
vavimas, o suaugęs žmogus turi 
pasirūpinti savimi pats, neateis 
mama į darbo vietą ir nepasakys, 
kaip reikia elgtis“, – sako A. Pla-
čiakienė ir pabrėžia, kad patyčių 
tarp suaugusiųjų pasitaiko taip 
pat neretai. 

Vis dėlto, pasak A. Plačiakie-
nės, epilepsija sergantiesiems 
svarbu nenuleisti rankų ir su-
prasti, kad dėl ligos žmonės ne-
turėtų tavęs atstumti. Tiesiog 
reikia išmokti gyventi su epi-
lepsija. 

Per mažai žinių apie 
epilepsiją 

Tačiau ne visos mamos pajė-
gios šitaip ginti savo vaikus, ne 
visi suaugę sergantieji turi dva-
sinių ir fizinių jėgų apsiginti nuo 
neigiamų visuomenės nuosta-
tų. Konferencijoje „Sugriaukime  
stigmas“ ir buvo atkreiptas dė-
mesys į epilepsija sergančiųjų 
problemas. Gydytojai, psicho-
logai, epilepsija sergantieji ir jų 
šeimos nariai dalijosi savo patir-
timi ir įžvalgomis apie šią ligą. 

Pasak Lietuvos epilepsija 
sergančiųjų sąjungos „Epilė“ 
prezidento Karolio Petrylos, vi-
suomenė dar labai mažai žino 

Epilepsija sergantieji irgi gali visavertiškai gyventi

apie epilepsiją. Vis dar manoma, 
kad ši liga pasireiškia tik trauku-
liais su putom iš burnos, tačiau 
tai tik viena iš epilepsijos prie-
puolių forma, ir tikrai ne daž-
niausia. Nevalingas šūktelėji-
mas, daiktų dėliojimas iš vienos 
vietos į kitą taip pat gali būti epi-
lepsijos priepuolis. Pasak K. Pet- 
rylos, priepuolis gali pasireikš-
ti netgi pečių gūžtelėjimu, nesą-
moningais judesiais, betiksliu 
ėjimu, dairymusi tuščiu žvilgs-
niu ir pan. Tai gali trukti ir ke-
lias sekundes, ir kelias minutes. 

Lietuvos epileptologijos 
draugijos vadovė gydytoja Rūta 
Mameniškienė sako, kad tai yra 
liga, kuria sergama po kelias mi-
nutes per dieną, per mėnesį ar-
ba per metus. Tai nėra nuolatinė 
būklė, kaip paraplegija, tai nėra 
negalią sukelianti liga, kaip išsė-
tinė sklerozė. Žmogus kitais at-

žvilgiais gali būti visiškai svei-
kas, tiesiog patiria priepuolius. 
Deja, šie priepuoliai nepraeina 
be pasekmių – jie gali sujaukti 
visą psichosocialinį gyvenimą.

R. Mameniškienė pabrėžia, 
kad iki šiol žmonės linkę slėpti 
sergantys epilepsija. Dažnai ši 
liga priimama kaip gėdinga. Jei 
sergantis cukriniu diabetu žmo-
gus netenka sąmonės ištikus hi-
poglikemijos priepuoliui, šalia 
esantieji jam paduoda gabaliu-
ką cukraus, o jei prasideda epi-
lepsijos priepuolis, išsigąsta, pa-
tiria psichologinį stresą ir netgi 
atsisako toliau bendrauti su tuo 
žmogum. R. Mameniškienė pa-
sakoja savo darbe susidūrusi su 
atvejais, kai bendradarbiai rašė 
peticijas darbdaviui, kad nega-
li dirbti su epilepsija sergančiu 
žmogum, nes patiria stresą. Taip 
pat pacientai guodžiasi, kad išti-
kus priepuoliui autobusų stote-
lėje, kas rytą tuo pačiu maršrutu 
važiuojantys žmonės kitą kartą 
atsistoja per 10 metrų nuo ser-
gančiojo. Pavyzdžių apie epilep-
sija sergančiųjų atskirtį esama 
ne tik Lietuvoje. Pavyzdžiui, 2 
olimpinius, 6 pasaulio čempio-
natų ir daugelį kitų medalių lai-
mėjusiai dviratininkei Marion 
Klinet JAV dviračių federacija 
uždraudė dalyvauti varžybose 
iškart po to, kai jai buvo diagno-
zuota epilepsija. Marion nepasi-
davė ir pradėjo varžytis Prancū-
zijos vardu. Ir būtent šiai šaliai ji 
laimėjo daug titulų.

Trūksta psichosocialinės 
pagalbos 

Epilepsija yra gana dažna li-
ga – pasak R. Mameniškienės, 

pasaulyje ja serga daugiau kaip 
50 mln. žmonių, Lietuvoje – dau-
giau nei 24 tūkstančių. 

Jau 1997 metais Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO), 
Tarptautinė lyga prieš epilep-
siją ir Tarptautinis epilepsijos 
biuras ėmėsi iniciatyvos „Išeik iš 
šešėlio“, kuria siekiama, kad vi-
suomenė kuo daugiau sužinotų 
apie epilepsiją, nebijotų šios li-
gos, kad būtų daugiau dėmesio 
skiriama jos gydymui, tyrimams, 
ligonių socialinei priežiūrai, psi-
chologinei pagalbai ir pan. Šiais 
metais gegužės mėnesį Ženevo-
je, PSO, buvo svarstomas klausi-
mas, ką daryti, kad šiems žmo-
nėms būtų pagerinta psichoso-
cialinė priežiūra, kad jie galėtų 
lengviau, greičiau integruotis į 
normalų gyvenimą. R. Mame-
niškienė pasidžiaugė, kad dė-
mesį epilepsija sergantiesiems 
parodė ir ES institucijos – euro-
parlamentarai ir komisarai pa-
sirašė peticiją dėl didesnio dė-
mesio ir finansavimo epilepsija 
sergantiesiems. 

Pasak gydytojos R. Mame-
niškienės, mūsų šalyje epilepsi-
ja sergantieji jau gali gauti tinka-
mą medicininę pagalbą, net du 
trečdalius priepuolių pavyksta 
sustabdyti vaistais. Tačiau me-
dicininis gydymas – tik viena da-
lis. Labai svarbi ir psichosociali-
nė pagalba – padėti žmogui gy-
venti normalų gyvenimą, padrą-
sinti kurti šeimą, mokytis, dirb-
ti. Tačiau tokios pagalbos mūsų 
šalyje vis dar labai trūksta. Vei-
kia pagalbos epilepsija sergan-
tiesiems grupė „Carito“ organi-
zacijoje, LESS „Epilė“. 

Neįgaliųjų reikalų departa-

mento direktorė Asta Kandra-
tavičienė atkreipė dėmesį, kad 
šiuo metu yra kuriamas socia-
linės integracijos kompleksinių 
(integruotų) paslaugų negalią 
turintiems žmonėms, sergan-
tiems epilepsija, modelis. Jam 
įgyvendinti jau kitais metais nu-
matyta 1,7 mln. eurų Europos 
socialinio fondo parama. Įgy-
vendinant šį modelį darbingu-
mo netekusiems epilepsija ser-
gantiems žmonėms pagal porei-
kį bus teikiamos įvairios paslau-
gos (informavimo, psichologo, 
kineziterapeuto ir pan.), kurios 
turėtų padėti jiems integruotis į 
visuomenę. 

aurelija BaBiNskieNė 
Autorės nuotr. 

Ateitis – socialiai atsakingam verslui
Ne tik labiau išsivysčiusiose 
Europos šalyse, bet ir Lietuvo-
je vis daugiau įmonių skelbia-
si esančios socialiai atsakin-
gos: pirmiausia – rūpinasi sa-
vo darbuotojų gerove, priside-
da sprendžiant įvairias socia-
lines ar aplinkosaugos proble-
mas. Pavyzdžiui, „Rimi“ įdar-
bina neįgaliuosius, Swedbank 
remia vėjo jėgainių plėtrą. Eu-
ropos reabilitacijos platformos 
ekspertas iš Niderlandų Gus van 
Beekas sako, kad labiausiai se-
kasi toms įmonėms, kurios sie-
kia ne pelno, o turi tikslą. Pavyz-
džiui, penicilino išradėjas britų 

biologas ir farmakologas Alek-
sandras Flemingas, pamatęs, 
koks stulbinantis yra šio vais-
to poveikis, iš pradžių jį dalino 
nemokamai. Tik daug vėliau jis 
iš to gavo didelį pelną, o 1945 
metais už šį atradimą A. Flemin-
gui buvo įteikta Nobelio premi-
ja. Be to, eksperto teigimu, įmo-
nės, kurios remia ir palaiko savo 
darbuotojus, net ir patiriančios 
materialinių išlaidų, ilgalaikėje 
perspektyvoje laimi. 

Neretai įmonės teigia netu-
rinčios galimybių įdarbinti ne-
įgaliuosius, ypač, turinčius že-
mesnę kvalifikaciją ar dėl nega-

lios negalinčius atlikti sudėtin-
gesnių darbų. G.van Beekas siū-
lo pagalvoti dar kartą. Jis pateikė 
vienos automobilius remontuo-
jančios įmonės pavyzdį – bran-
giai apmokamas mechanikas sa-
vo darbo metu dar turi atlikti ir 
jo kvalifikacijos neatitinkančius 
darbus: sutvarkyti aplinką, pa-
ruošti sutaisytą automobilį už-
sakovui ir pan. Kai įmonė paskai-
čiavo, pasirodė, kad šie darbai 
užima didelę mechaniko darbo 
laiko dalį. Jei nesudėtingus dar-
bus atliktų, tarkim, žemesnę kva-
lifikaciją turintis asmuo, įmonė 
daugiau uždirbtų, nes per tą lai-
ką mechanikas aptarnautų dau-
giau automobilių. Tokia verslo 
politika atvertų daugiau galimy-
bių įsidarbinti negalią turintiems 
žmonėms, kurie patiria didžiau-
sią atskirtį darbo rinkoje.

VRC direktorė Edita Šatienė 
pasidžiaugė, kad neįgaliuosius 
įdarbinančių įmonių atsiranda 
vis daugiau, todėl ir profesinės 
reabilitacijos programą baigu-
sieji vis sėkmingiau randa darbą. 

VRC darbo paieškos ir užim-
tumo sektoriaus vadovė Natali-
ja Markovskaja atkreipė dėme-
sį, kad labai svarbu ir tai, kad 
didžioji dalis įsidarbinusių iš-
silaiko darbo vietoje ilgiau nei 
metus. Pasak jos, prie šių pasie-
kimų prisideda ir tai, kad atsira-

ar žinojote? 
● Epilepsija – tai ketvirta pa-
gal dažnumą neurologinė li-
ga, kuriai būdingi pasikarto-
jantys epilepsijos priepuo-
liai, kylantys dėl staigios ir la-
bai stiprios smegenų ląstelių 
(neuronų) elektrinės iškrovos.

● Generalizuotų traukulių 
metu ligonį reikia paversti 
ant šono, prilaikyti galvą, arba 
po ja padėti minkštą daiktą, 
kad nesusižalotų. Nieko ne-
kišti į burną ir sekti laiką, kiek 
tęsiasi traukuliai. Jiems užsi-
tęsus ilgiau nei 5 min., arba 
kai traukuliai vėl ima kartotis 
dar ne visai atgavus sąmonę, 
skambinti bendruoju pagal-
bos telefonu.

do nauja paslauga – palaikymas 
darbo vietoje. Ji itin svarbi tiems 
žmonės, kurie įsidarbina pirmą 
kartą, sunkiau prisitaiko prie ko-
lektyvo ar nesusidoroja su nau-
jo darbo sukeliamu stresu. Esti-
jos Astangu profesinės reabili-
tacijos centras padėti neįgalie-
siems ilgiau išsilaikyti darbo rin-
koje pabandė pasitelkus mento-
rius – daug savo srityje pasieku-
sius profesionalus (tai buvo net-
gi įmonių personalo vadovai ar 
direktoriai), kurie buvo profesi-
nės reabilitacijos programą cen-
tre baigusių neįgaliųjų globėjai 
jiems ieškant darbo ar įsidarbi-
nus. Pasak šį projektą pristačiu-
sios Minos Sild, toks sumanymas 
labai pasiteisino – su mentoriais 
bendravę neįgalieji labiau pasi-
tikėjo savimi ieškodami darbo, 
lengviau sprendė darbe iškilu-
sias problemas. 

Socialinio verslo principais 
veikiančią įmonę įkūrusi Ieva 
Adomaitytė-Subačienė pabrėžė, 
kad norint suburti gerą kolekty-
vą, būtina atsižvelgti į kiekvie-
no darbuotojo specialius porei-
kius – vieno tai bus šeimos situ-
acija (nėštumas, maži vaikai, ser-
gantys tėvai), kito – negalia ar li-
ga. Supratus šiuos poreikius, at-
sižvelgus į juos, įmonė turės loja-
lius ir motyvuotus darbuotojus, 
taigi jai geriau seksis. 

Šio principo laikosi ir versli-
ninkas Justas Džiugelis, kuris sa-
vo pavyzdžiu parodė, kad dar-
buotojo lojalumas ir asmeninis 
santykis su darbdaviu įmonei 
yra naudingas (darbuotojas, ku-
riam verslininkas sunkiu laiko-
tarpiu padėjo materialiai, sukuria 
3 kartus didesnį pelną nei anks-
čiau). Itin sunkią negalią turintis 
verslininkas įsitikinęs: verslas – 
tai žmonės, todėl kuo jie geriau 
jausis, tuo geriau seksis įmonei. 

emilija stONkutė 
Autorės nuotr. 

Aušra Plačiakienė sako, kad epilep-
sija sergančioms mamoms tenka 
kovoti dėl savo vaikų. 

Socialiai atsakingo verslo plėtros galimybėmis domėjosi neįgaliųjų profesi-
nės reabilitacijos specialistai ir negalią turintieji.

Astangu (Estija) profesinės reabi-
litacijos centro atstovė Mina Sild 
pasidalijo patirtimi, kaip įdarbinti 
neįgaliuosius.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, lapkričio 9 d. 
9.15 Komisaras Reksas (41) 

N-7. 10.05 Senis (317) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/17-
1) (kart.). 11.25 Istorijos detektyvai 
(kart.). 12.20 Savaitė (kart.). 13.10 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 
15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.20 Premje-
ra. Kaip atsiranda daiktai (6/17-2). 
16.35 Senis (318) N-7. 17.40 Klaus-
kite daktaro. 18.30 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 19.30 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Teisė žinoti. Ved. Rita Mi-
liūtė. 22.25, 22.55, 23.50, 0.50, 1.45, 
4.15 Trumposios žinios. 22.30 Lietu-
va gali. 23.00 Premjera. Šlovės die-
nos (63) N-7. 23.55 Premjera. Ber-
lyno siena. Gyvenimas padalytame 
mieste. Dok. f. Vokietija, 2011 m. 
N-7. 0.55 Komisaras Reksas (N-7. 
41) (kart.). 1.50 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (Subtitr., kart.). 2.20 La-
ba diena, Lietuva (kart.). 4.20 Teisė 
žinoti (kart.). 5.10 Istorijos detekty-
vai (kart.). 

Antradienis, lapkričio 10 d. 
9.15 Komisaras Reksas (42) 

N-7. 10.05 Senis (318) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/17-
2) (kart.). 11.25 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 12.20 Berlyno sie-
na. gyvenimas padalytame mieste. 
Dok. f. Vokietija, 2011 m. N-7. (sub-
titr., kart.). 13.10 Klauskite daktaro 
(kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Kaip atsiranda daik-
tai (6/18-1). 16.35 Senis (319) N-7. 
17.40 Klauskite daktaro. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 19.30 
Emigrantai. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu 
per Lietuvą“. 22.25, 23.25, 0.20, 
1.15, 4.15 Trumposios žinios. 22.30 
Karinės paslaptys. 23.30 Premjera. 
Šlovės dienos (64) N-7. 0.25 Komi-
saras Reksas (42) (kart.) N-7. 1.20 
Klausimėlis.lt. 1.35 Klauskite dakta-
ro (kart.). 2.20 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 4.20 Karinės paslaptys (kart.). 
5.05 Emigrantai (kart.). 

Trečiadienis, lapkričio 11 d. 
9.15 Komisaras Reksas (43) 

N-7. 10.05 Senis (319) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/18-
1) (kart.). 11.25 Emigrantai (kart.). 
12.15 Nacionalinė ekspedicija „Ne-
munu per Lietuvą“ (kart.). 13.10 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 
15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.20 Premje-
ra. Kaip atsiranda daiktai (6/18-2). 
16.35 Senis (320) N-7. 17.40 Klaus-
kite daktaro. 18.30 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Auksinis pro-
tas. 22.45, 23.25, 0.20, 1.15, 4.15 
Trumposios žinios. 22.50 Klausimė-
lis.lt. 23.30 Premjera. Šlovės dienos 
(65) N-7. 0.25 Komisaras Reksas 
(43) (kart.) N-7. 1.20 Mokslo eks-
presas (kart.). 1.35 Klauskite dakta-
ro (kart.). 2.20 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 4.20 Auksinis protas (kart.). 
5.30 Klausimėlis.lt (kart.). 

Ketvirtadienis, lapkričio 12 d. 
9.15 Komisaras Reksas (44) 

N-7. 10.05 Senis (320) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/18-
2) (kart.). 11.25 Gyvenimas (kart.). 
12.20 Stilius (kart.). 13.10 Klauskite 
daktaro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 
Žinios. 14.15, 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.20 Premjera (6/19-1). 16.35 
Senis (321) N-7. 17.40 Klauskite 
daktaro. 18.30 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 19.30 Specialus tyri-
mas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 Prem-
jera. Čarlio Vilsono karas. Biografi-
nė drama. JAV, Vokietija, 2007 m. 
N-14. 23.25, 24.00, 4.15 Trumposios 
žinios. 23.30 Durys atsidaro. 0.05 
Komisaras Reksas (44) (kart.) N-7. 
0.55 Bėdų turgus (Subtitr., kart.). 
1.35 Klauskite daktaro (kart.). 2.20 
Laba diena, Lietuva (kart.). 4.20 Gy-
venimas (kart.). 5.10 Stilius (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 13 d. 
9.15 Komisaras Reksas (45) 

N-7. 10.05 Senis (321) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/19-

1) (kart.). 11.25 Specialus tyrimas 
(kart.). 12.20 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai (kart.). 13.10 Klauskite 
daktaro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 
Žinios. 14.15, 15.05 Laba diena, 
Lietuva. 16.20 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai (6/19-2). 16.35 Senis 
(322) N-7. 17.40 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Duokim garo! 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 Muzi-
kinis projektas „Vario audra“. 22.40, 
1.10, 4.00 Trumposios žinios. 22.45 
Klausimėlis.lt (kart.). 23.00 Premjera. 
Raudonasis drakonas. Siaubo trile-
ris. JAV, Vokietija, 2002 m. 1.15 Ko-
misaras Reksas (45) (kart.) N-7. 2.05 
Laba diena, Lietuva (kart.). 4.05 Mu-
zikinis projektas „Dainų daina“ (kart.). 

Šeštadienis, lapkričio 14 d. 
6.05 Bėdų turgus (Subtitr., 

kart.). 6.50 Specialus tyrimas (kart.). 
7.45 Mažasis princas (19). 8.10 
Premjera. Pasakininkas. Hanso Kris-
tiano Anderseno šiuolaikinė klasika 
(4). 8.35 Vakavilis (5) 9.00, 9.35, 
10.35, 11.35 Labas rytas, Lietuva. 
9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 12.00 Di-
dieji pasaulio išradimai. 2 d. Automo-
biliai. JAV, 2012 m. 12.55 Serenge-
tis. Įspūdingiausia kelionė po gamtą. 
Dok. f. JAV, 2013 m. (subtitr.). 13.55 
Šerloko Holmso nuotykiai (5, 6) N-7. 
15.40 Mokslo ekspresas. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titr.). 16.45 Lietuva gali (kart.). 17.15 
Sveikinimų koncertas. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Bėdų turgus (Subtitr.). 19.40 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“. 23.00, 1.20 Trumpo-
sios žinios. 23.05 Premjera. Laivas, 
kuris veža. Romantinė komedija. D. 
Britanija, 2009 m. (subtitr.) N-7. 1.25 
Didieji pasaulio išradimai. 2 d. Auto-
mobiliai. Dok. f. JAV, 2012 m. (kart.). 
2.10 Serengetis. Įspūdingiausia ke-
lionė po gamtą. Dok. f. JAV, 2013 m. 
(subtitr., kart.). 3.15 Šerloko Holmso 
nuotykiai (5, 6) (kart.) N-7. 5.00 Spe-
cialus tyrimas (kart.). 

Sekmadienis, lapkričio 15 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 6.55 Stilius (kart.). 7.40 
Šventadienio mintys. 8.05 Gimto-
ji žemė. 8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 9.00 Premjera. Alvinas 
ir patrakėliai burundukai (11). 9.15 
Vakavilis (6). 9.40 Šervudo padau-
ža Robinas Hudas (28). 10.00 Gus-
tavo enciklopedija (Subtitr.). 10.30 
Mūsų gyvūnai. 11.00 Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinos globos atlai-
dai. Šv. Mišių tiesioginė transliaci-
ja. 12.35 Mokslo ekspresas (kart.). 
12.55 Premjera. Atlanto vandeny-
nas. Dok. serialas. D. Britanija. 2015 
m. 1 d. Gyvybės srovė (subtitr.). 
13.50 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Mis Marpl (2/4) Vienu pirštu. N-7. 
15.30 Misija. Vilnija. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.10 Istori-
jos detektyvai. 17.00 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 18.00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 19.00 Klausi-
mėlis.lt (kart.). 19.30 Savaitė 20.30 
Panorama. 21.00 Premjera. Pavo-
jingi jausmai. TV vaidybinis seria-
las. Rež. R. Banionis. 19, 20) 2015 
m. 21.55, 0.10 Trumposios žinios. 
22.00 Premjera. Elžbieta. Istorinė 
drama. D. Britanija, JAV, 1998 m. 
N-7. 0.15 Atlanto vandenynas. Dok. 
serialas. D. Britanija, 2015 m. 1 d. 
Gyvybės srovė (subtitr., kart.). 1.05 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis 
Marpl (2/4) Vienu pirštu (kart.) N-7. 
2.40 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 
(kart.). 3.30 Savaitė (kart.). 4.25 Pa-
vojingi jausmai (19, 20) (kart.). 5.15 
Durys atsidaro (kart.). 5.40 Klausi-
mėlis.lt (kart.). 

tys (10) N-14. 0.30 CSI elektroninių 
nusikaltimų skyrius (10) N-14. 1.20 
Amerikiečiai (9) N-14. 2.15 Naujokė 
(20) N-7. 2.45 CSI kriminalistai (301) 
N-14. 3.35 Amerikietiška siaubo is-
torija (5) N-14. 

Antradienis, lapkričio 10 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (6, 7) (kart.) N-7. 7.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (20). 8.25 
Moterys meluoja geriau (39) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2223). 10.00 
Medikai (6) N-7. 11.00 Rezidentai 
(16) N-7. 11.30 Rezidentai (17) N-7. 
12.00 Tėtis namuose. N-7. 13.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (21). 13.30 
Simpsonai (8, 9) N-7. 14.30 Mažo-
ji nuotaka (220) N-7. 15.30 Kerš-
tinga meilė (61) N-7. 16.30 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Tobula kopija (24) N-7. 20.00 Prieš 
srovę. N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (40) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.30 Kobra 11 (9) N-7. 
23.35 Nuodėmių daktaras (7) N-14. 
0.35 CSI kriminalistai (9) N-14. 1.30 
Amerikiečiai (10) N-14. 2.25 Naujokė 
(21) N-7. 2.50 CSI kriminalistai (302) 
N-14. 3.40 Amerikietiška siaubo is-
torija (6) N-14. 

Trečiadienis, lapkričio 11 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (8, 9) (kart.) N-7. 7.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (21) 
(kart.). 8.25 Moterys meluoja ge-
riau (40) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2224). 10.00 Medikai (7) N-7. 11.00 
Rezidentai (18, 19) N-7. 12.00 Prieš 
srovę. N-7. 13.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (22). 13.30 Simpsonai (10, 
11) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (221) 
N-7. 15.30 Kerštinga meilė (62) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Tobula kopija (25) N-7. 
20.00 Svogūnų Lietuva. N-7. 21.00 
Moterys meluoja geriau (41) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.25 Vi-
kingų loto. 22.30 Atominė apokalip-
sė. Veiksmo drama. Kanada, 2013 
m. N-14. 0.15 Elementaru (9) N-7. 
1.15 Amerikiečiai (11) N-14. 2.10 
Naujokė (22) N-7. 2.35 CSI krimina-
listai (303) N-14. 3.25 Amerikietiška 
siaubo istorija (7) N-14. 

Ketvirtadienis, lapkričio 12 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (10) N-7. 7.25 Simpso-
nai (11) N-7. 7.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (22). 8.25 Moterys meluoja 
geriau (41) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2225). 10.00 Medikai (8) N-7. 11.00 
Rezidentai (20) N-7. 11.30 Reziden-
tai (21) N-7. 12.00 Svogūnų Lietu-
va. Lietuva, pramogų laida, 2015, 
vedėjai Arūnas Valinskas ir Moni-
ka Vaičiulytė. N-7. 13.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (23). 13.30 Simpso-
nai (12) N-7. 14.00 Simpsonai (13) 
N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (222) 
N-7. 15.30 Kerštinga meilė (63) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Tobula kopija (26) N-7. 
20.00 Farai. N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (42) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.30 Ypatingas būrys. 
Drama. Prancūzija, veiksmo 2011 
m. N-14. 0.45 Kaulai (9) N-14. 1.40 
Amerikiečiai (12) N-14. 2.30 CSI kri-
minalistai (304) N-14. 3.20 Amerikie-
tiška siaubo istorija (8) N-14. 

Penktadienis, lapkričio 13 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (12, 13) (kart.) N-7. N-7. 
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis (23) 
(kart.). 8.25 Moterys meluoja ge-
riau (42) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (2226). 10.00 Medikai (9) N-7. 
11.00 Rezidentai (22, 23) N-7. 12.00 
Farai. N-7. 13.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (24). 13.30 Simpsonai (14, 
15) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (223) 
N-7. 15.30 Kerštinga meilė (64) N-7. 
16.30 Vilnius gyvai. Lietuva, pra-
moginė naujienų laida, 2015. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Nerealieji. Anima-
cinis f. JAV, 2004 m. 21.50 Geležinis 
žmogus 2. Veiksmo f. JAV, 2010 m. 
N-14. 0.20 Ji. Mokslinės fantastikos 
drama. JAV, 2013 m. N-14. 2.40 At-
ominė apokalipsė. Veiksmo drama. 
Kanada, 2013 m. N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 14 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (9) N-7. 7.30 
Vėžliukai nindzės (24). 8.00 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (19). 8.30 
Legenda apie Korą (24) N-7. 9.00 Mi-
tybos ir sporto balansas. 9.30 Mamy-
čių klubas. 10.00 Skonio lenktynės. 
10.30 Gardu Gardu. 11.00 Barbės – 
princesės galia. Animacinis f. JAV, 
2015 m. 12.30 Pasikeitimas. Kome-
dija. JAV, 2013 m. N-7. 14.30 Prisi-
mink sekmadienį. Romantinė drama. 
JAV, 2013 m. N-7. 16.45 Ekstrasen-
sų mūšis (18) N-7. 18.30 TV3 žinios 
(312). 19.15 TV3 sportas. 19.25 Eu-
rojackpot. 19.30 Didysis magijos šou. 
N-7. 21.00 Paliktieji. Trileris. JAV, 

Pirmadienis, lapkričio 9 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (10). 6.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (9) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (19) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (126) N-7. 8.50 Storulis rin-
ge (kart.) N-7. 10.55 Batuotas kati-
nas Pūkis. Animacinis f. JAV, 2011 
m. (kart.). 12.40 Tomo ir Džerio šou 
(16) (kart.). 13.05 Madagaskaro pin-
gvinai (10). 13.35 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (20). 14.00 Meilės randai 
(11) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Nuo... 
Iki.... 21.00 Visi vyrai – kiaulės... (40) 
N-7. 21.30 Žinios. 22.00 VAKARO 
SEANSAS Nežinomas. Kriminalinė 
drama. JAV, 2006 m. N-14. 23.45 
Kortų namelis (11) N-14. 0.50 Sek-
so magistrai (4) N-14. 2.00 Menta-
listas (31) N-7. 

Antradienis, lapkričio 10 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (11). 6.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (10) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (20) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (127) N-7. 8.50 Gamtos jėgos. 
Romantinė komedija. JAV, 1999 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Vėžliuko Semio 
nuotykiai 2. (Sammy's Adventures 
2). Animacinis f. Belgija, JAV, Pran-
cūzija, 2012 m. (kart.). 12.50 Na, pa-
lauk! (5). 13.05 Madagaskaro pingvi-
nai (11). 13.35 Kempiniukas Plačia-
kelnis (21). 14.00 Meilės randai (12) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra, kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21.00 Visi vy-
rai – kiaulės... (41) N-7. 21.30 Žinios. 
22.00 VAKARO SEANSAS Ypatinga 
užduotis. Veiksmo trileris. JAV, 2008 
m. N-14. 23.55 Kortų namelis (12) 
N-14. 1.00 Sekso magistrai (5) N-14. 
2.10 Mentalistas (32) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 11 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (12). 6.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (11) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (21) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (128) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 9.55 Yra, kaip yra (kart.) 
N-7. 11.05 Tikras gyvenimas. Slap-
tas patarėjas. 12.05 Tikras gyveni-
mas. Gerbėja. 13.05 Madagaskaro 
pingvinai (12). 13.35 Kempiniukas 
Plačiakelnis (22). 14.05 Vasilisa Gra-
žioji. Animacinis f. Rusija, 1977 m. 
14.25 Meilės randai (13) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.20 Su cinkeliu. N-7. 
21.00 Visi vyrai – kiaulės... (42) N-7. 
21.30 Žinios. 22.00 VAKARO SEAN-
SAS. PREMJERA Absoliutus blogis. 
Atpildas. Veiksmo trileris. JAV, Ka-
nada, Prancūzija, Vokietija, 2012 m. 
N-14. 23.50 Kortų namelis (13) N-14. 
0.50 Sekso magistrai (6) N-14. 2.00 
Mentalistas (33) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 12 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (13). 6.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (12) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (22) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (129) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 9.55 Yra, kaip yra (kart.) 
N-7. 11.05 Tikras gyvenimas. Mei-
lė ir neapykanta. 12.05 Tikras gy-
venimas. Kurortinis romanas. 13.05 
Madagaskaro pingvinai (13). 13.35 
Kempiniukas Plačiakelnis (23). 14.00 
Meilės randai (14) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, kaip yra. 

N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.00 Visi vyrai – kiaulės... 
(43) N-7. 21.30 Žinios. 22.00 VAKA-
RO SEANSAS Lėktuvo užgrobimas. 
Veiksmo f. JAV, 2011 m. N-14. 23.50 
Kortų namelis (1) N-14. 0.50 Sekso 
magistrai (7) N-14. 2.00 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 13 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (14). 6.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (13) (kart.). 
7.25 Kempiniukas Plačiakelnis (23) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (130) N-7. 8.50 Pagalbos 
skambutis (kart.) N-7. 9.35 K11. Ko-
misarai tiria (27, 29) N-7. 11.05 Ti-
kras gyvenimas. Manęs negalima 
apgaudinėti. 12.05 Tikras gyveni-
mas. Patentas Meilei. 13.05 Mada-
gaskaro pingvinai (15). 13.35 Kem-
piniukas Plačiakelnis (24). 14.00 
Meilės randai (15) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2 penkta-
dienis. N-7. 21.00 Meilė Niujorke 3. 
Žmonos atostogose. Komedija. Ru-
sija, Ukraina, 2014 m. N-14. 22.45 
Penktadienis, 13-oji. Siaubo f. JAV, 
2009 m. N-14. 0.40 Nuopuolis. Kri-
minalinis trileris. JAV, 1993 m. N-7. 

Šeštadienis, lapkričio 14 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Mažieji Tomas ir Džeris II (18). 6.55 
Eskimų mergaitės nuotykiai Arkty-
je (21, 22, 23). 7.20 Dora ir draugai 
(19). 7.45 Denis Vaiduokliukas (37). 
8.10 Madagaskaro pingvinai (4). 
8.35 Tomo ir Džerio šou (18). 9.00 
Ponas Bynas (20). 09.30 Atostogos 
Rūgpienių kaime. Animacinis f. Rusi-
ja, 1980 m. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Tomas ir Džeris Marse. Animacinis f. 
JAV, 2005 m. 11.35 Kelias į žvaigž-
des. Muzikinė komedija. JAV, Kana-
da, 2012 m. N-7. 13.25 Pričiupom!. 
N-7. 13.50 Gyvenimo šukės (21) N-7. 
16.00 Beatos virtuvė. 17.00 Lietuvos 
superšefas. 18.30 Žinios. 19.30 SU-
PERKINAS. PREMJERA Piratai! Ne-
vykėlių kompanija. Animacinis f. Di-
džioji Britanija, JAV, 2012 m. 21.15 
Žaliasis žibintas. Veiksmo ir nuotykių 
f. JAV, 2011 m. N-7. 23.30 Rimti vy-
rai. Kriminalinė komedija. JAV, 2013 
m. N-14. 1.20 Lėktuvo užgrobimas. 
Veiksmo f. JAV, 2011 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Mažieji Tomas ir Džeris II (19) (Tom 
& Jerry Kids II). 1992 m. Animaci-
nis serialas. JAV. 6.55 Eskimų mer-
gaitės nuotykiai Arktyje (24, 25, 26). 
7.20 Dora ir draugai (20). 7.45 De-
nis Vaiduokliukas (38). 8.10 Mada-
gaskaro pingvinai (5). 8.35 Tomo ir 
Džerio šou (19). 9.00 Sveikatos ABC 
televitrina. 9.30 Mes pačios. 10.00 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA 
Stebuklinga programėlė. Komedija. 
JAV, Kanada, 2014 m. N-7. 11.55 
Mano tėtis nuvarė mašiną. Nuotykių 
f. šeimai. JAV, 1996 m. N-7. 13.45 
Gyvenimo šukės (22) N-7. 16.00 Bus 
visko. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 
Teleloto. 18.30 Sekmadienio žinios 
su Alfa. 19.30 Lietuvos balsas. 22.10 
PREMJERA Viską prisiminti. Veiks-
mo trileris. JAV, Kanada, 2012 m. 
N-14. 0.30 Kuždesių sala. Kriminali-
nis trileris. JAV, 2009 m. N-14.

Pirmadienis, lapkričio 9 d. 
6.45 Sveikatos ABC televitrina. 

7.15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
10.20 Kalbame ir rodome (302) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (114) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 13.35 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos 
talentai (41). 15.35 Prokurorų pati-
krinimas (115) N-7. 16.55 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Detektyvė Džonson (3) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (3) N-7. 20.30 La-
bai juokinga laida. 21.00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 21.30 Žmogus-voras. 
Veiksmo f. JAV, 2002 m. N-7. 23.55 
Judantis objektas (1) N-7. 0.50 De-
tektyvė Džonson (3) (kart.) N-7. 1.45 
Prokurorų patikrinimas (115) (kart.) 
N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Antradienis, lapkričio 10 d. 
6.15 Policija ir Ko (7) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (3) (kart.) N-7. 9.15 Mis-
tinės istorijos (27) (kart.) N-7. 10.20 
Kalbame ir rodome (303) N-7. 11.20 
Prokurorų patikrinimas (115) (kart.) 
N-7. 12.35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13.35 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 14.35 Amerikos talentai 
(42). 15.35 Prokurorų patikrinimas 
(116) N-7. 16.55 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 De-

tektyvė Džonson (4) N-7. 19.25 Po-
licija ir Ko (4) N-7. 20.30 Išgyvenk, 
jei gali. 21.00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 21.30 Netikėta sėkmė. Veiksmo 
komedija. JAV, 1998 m. N-14. 23.20 
Judantis objektas (2) N-7. 0.15 De-
tektyvė Džonson (4) (kart.) N-7. 1.10 
Prokurorų patikrinimas (116) (kart.) 
N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, lapkričio 11 d. 
6.15 Policija ir Ko (8) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (4) (kart.) N-7. 9.15 Mis-
tinės istorijos (28) (kart.) N-7. 10.20 
Kalbame ir rodome (304) N-7. 11.20 
Prokurorų patikrinimas (116) (kart.) 
N-7. 12.35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13.35 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 14.35 Amerikos talentai 
(43). 15.35 Prokurorų patikrinimas 
(117) N-7. 16.55 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 De-
tektyvė Džonson (5) N-7. 19.25 Poli-
cija ir Ko (5) N-7. 20.30 Išgyvenk, jei 
gali. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Meilės 
lapkritis. Romantinė komedija. JAV, 
2001 m. N-7. 23.55 Judantis objek-
tas (3) N-7. 0.50 Detektyvė Džon-
son (5) (kart.) N-7. 1.45 Prokurorų 
patikrinimas (117) (kart.) N-7. 2.55 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, lapkričio 12 d. 
6.15 Policija ir Ko (9) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (5) (kart.) N-7. 9.15 Gal-
vų medžiotojai (1) (kart.) N-7. 10.20 
Kalbame ir rodome (305) N-7. 11.20 
Prokurorų patikrinimas (117) (kart.) 
N-7. 12.35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13.35 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 14.35 Amerikos talentai (1). 
15.35 Prokurorų patikrinimas (118) 
N-7. 16.55 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Info diena. 18.25 Detek-
tyvė Džonson (6) N-7. 19.25 Policija 
ir Ko (6) N-7. 20.30 Labai juokinga 
laida. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Pe-
liukas Stiuartas Litlis 2. Nuotykių f. 
šeimai. JAV, 2002 m. 23.05 Judan-
tis objektas (4) N-7. 0.00 Detektyvė 
Džonson (6) (kart.) N-7. 0.55 Proku-
rorų patikrinimas (118) (kart.) N-7. 
2.05 Bamba TV. S. 

Penktadienis, lapkričio 13 d. 
6.15 Policija ir Ko (10) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (6) (kart.) N-7. 9.15 Gal-
vų medžiotojai (2) (kart.) N-7. 10.20 
Kalbame ir rodome (306) N-7. 11.20 
Prokurorų patikrinimas (118) (kart.) 
N-7. 12.35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13.35 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 14.35 Amerikos talentai (2). 
15.35 Prokurorų patikrinimas (119) 
N-7. 16.55 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Info diena. 18.25 Labai juokin-
ga laida (kart.). 19.00 Amerikietiškos 
imtynės (39) N-7. 21.00 Savaitės kri-
minalai. N-7. 21.30 Desperado. Tri-
leris. JAV, 1995 m. N-7. 23.40 Sau-
sas įstatymas (4) N-14. 0.50 Sausas 
įstatymas (5) N-14. 2.00 Prokurorų 
patikrinimas (119) (kart.) N-7. 3.10 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 14 d. 
7.05 Amerikos talentai (1, 2) 

(kart.). 9.00 Statyk! 9.30 Apie žū-
klę. Laida žvejams. 10.00 Penk-
toji pavara. 11.00 Pasaulio galiū-
nų čempionų lygos etapas Lenkijo-
je. 12.00 Savaitės kriminalai (kart.) 
N-7. 12.30 Aš myliu kaimą. 13.00 
Svotai (1, 2) N-7. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Galvų me-
džiotojai (3) N-7. 18.00 Mistinės is-
torijos (29) N-7. 19.00 Labai juokin-
ga laida (kart.). 19.30 Muzikinė kau-
kė. 22.15 MANO HEROJUS Maksi-
mali rizika. Veiksmo f. JAV, 1996 m. 
N-14. 0.20 AŠTRUS KINAS Sapnų 
gaudyklė. Veiksmo trileris. Australi-
ja, JAV, Kanada, 2003 m. N-14. 3.00 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, lapkričio 15 d. 
7.00 Statyk! (kart.). 7.30 Pasau-

lio galiūnų čempionų lygos etapas 
Lenkijoje (kart.). 8.30 Tauro ragas. 
N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepši-
nio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 
Sveikatos kodas. 11.05 FAILAI X. 
Uždegančios žiežirbos. Fejerver-
kų istorija. Dokumentinis f. Vokieti-
ja, 2014 m. 12.10 BBC dokumenti-
ka. Gamtos stebuklas. Mažyliai (2). 
13.30 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 17.00 Galvų me-
džiotojai (4) N-7. 18.00 Mistinės is-
torijos (30) N-7. 19.00 MEILĖS ISTO-
RIJOS Kedrų įlanka II. Drama. Kana-
da, 2014 m. (1) N-7. 21.00 Sostų ka-
rai (7, 8) N-14. 23.20 Matrica. Revo-
liucijos. Veiksmo trileris. JAV, 2003 
m. N-7. 1.45 Penktoji pavara (kart.). 
2.40 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Kanada, 2014 m. N-14. 23.15 Redi-
rected/Už Lietuvą! Veiksmo komedi-
ja. Lietuva, D. Britanija, 2014 m. S. 
1.25 Ypatingas būrys. Veiksmo dra-
ma. Prancūzija, 2011 m. N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 15 d.
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (10) N-7. 
7.30 Vėžliukai nindzės (25). 8.00 
Ančiukas Donaldas ir draugai (20). 
8.30 Legenda apie Korą (25) N-7. 
9.00 Statybų TV. 9.30 Padėkime 
augti. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 
Kumba. Animacinis f. Pietų Afrikos 
Respublika, 2013 m. 12.45 Majoras 
Peinas. Komedija. JAV, 1995 m. N-7. 
14.45 Mažylio atostogos. Komedija. 
JAV, 1994 m. 16.45 Ekstrasensų mū-
šis (19) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
X Faktorius. 21.45 Laukiniai šernai. 
Veiksmo komedija. JAV, 2007 m. 
N-7. 23.55 Atpildas. Trileris. JAV, 
2012 m. N-14. 1.35 Paliktieji. Trileris. 
JAV, Kanada, 2014 m. N-14. 

Pirmadienis, lapkričio 9 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (4, 5) (kart.) N-7. 7.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (19) 
(kart.). 8.25 Ponas Jangas (8). 8.55 
Meilės sūkuryje (2222). 10.00 Medi-
kai (5) N-7. 11.00 Krudžiai. Anima-
cinis f. JAV, 2013 m. 13.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (20). 13.30 Simp-
sonai (6, 7) N-7. 14.30 Mažoji nuo-
taka (219). Drama. Indija, 2008 m. 
N-7. 15.30 Kerštinga meilė (60) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Tobula kopija (23) N-7. 
20.00 Tėtis namuose. N-7. 21.00 
Moterys meluoja geriau (39) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 Kerš-
tas (10) N-7. 23.30 Melas ir paslap-
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Neįgaliųjų  
sportas

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Avarija sutraiškė gyvenimą, 
Darbo birža – viltį įsidarbinti

Kėdainių darbo biržoje neįga-
lusis nelaukiamas – įstaiga ne-
skuba padėti jam rasti darbo. 
Bent jau taip jaučiasi  kėdainiš-
kis Alius Šaučikovas. 

Neįgalus 28-erių vyras sa-
kė, kad pavasarį Kėdainių dar-
bo biržoje jam buvo švelniai pa-
aiškinta, kad be reikalo ateina – 
juk net sveikieji neranda darbo, 
todėl jo neužregistravo.

Darbo biržos Kėdainių sky-
riaus vedėja Irena Petraitienė 
teigė pirmą kartą girdinti apie 
šią problemą. 

„Tokios praktikos – neregis-
truoti neįgaliųjų – nėra ir būti 
negali“, – kartojo vedėja.

I. Petraitienė pripažino, kad 
Kėdainiuose, kaip ir visoje Lie-
tuvoje, neįgaliems žmonėms 
sunkiau rasti darbą. „Darbdaviai 
kelia didžiulius reikalavimus, 
turi tam tikrą požiūrį (į neįga-
lius žmones). Šito mes negalime 
paneigti“, – aiškino I.Petraitienė.

Pirmą kartą A. Šaučikovas 
Darbo biržoje užsiregistravo 
2013 metų rudenį. Darbuoto-
jos išsiuntė jį mokytis kompiu-
terinio raštingumo ir interneto 
svetainių kūrimo. Baigęs pusės 
metų elektroninio verslo mo-
kymus kurį laiką A. Šaučikovas 
dirbo pagal verslo liudijimą. 
Jaunas vyras prisipažino, kad 
kurti svetaines – ne jam. „Norė-
čiau paprastesnio darbo – sargo 

ar apsaugos darbuotojo“, – aiš-
kino kėdainiškis. Vyras savaran-
kiškai ieškojo sargo darbo, ban-
dė įsidarbinti apsaugoje. „Nesa-
kė, kad esu invalidas, bet leido 
taip suprasti“, – kodėl nepriėmė 
į apsaugą, nujautė kėdainiškis.

Vyro negalią lėmė žiauri 
avarija. Prieš ketverius metus 
motociklu važiuojantį A. Šau-
čikovą partrenkė sunkvežimis. 
Tuomet gydytojai tėvus perspė-
jo, kad ruoštųsi laidotuvėms. 
Kėdainiškis buvo stipriai su-
maitotas. Gyvybę išgelbėjo tik 
kokybiška motociklininko ap-
ranga ir tvirtas sudėjimas – vy-
ras daug sportavo, ypač mėgo 
bėgioti. Pirmąsias kelias die-
nas po avarijos jis buvo ištik-
tas komos. Atsibudus prasidėjo 
operacijų ir sanatorijų lankymo 
maratonas. 

Sunkiausia buvo priimti pa-
sikeitusį gyvenimą. Glumino 
ne tik sutrikdyta sveikata, bet 
ir sumažėjusios pajamos. Iki 
avarijos emigracijoje kėdainiš-
kis uždirbdavo po 10 tūkst. li-
tų per mėnesį – Norvegijoje ir 
Islandijoje keitė stogus. Tapęs 
neįgaliu ir negalėdamas dirbti 
turėjo tenkintis 150 eurų išmo-
ka. A. Šaučikovui padeda tėvai.

Kėdainių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Riman-
tas Dubosas sakė bandysiąs pa-
dėti A.Šaučikovui surasti darbo.

Sigita Purytė portale lrytas.lt pasakoja apie neįgalaus vyro sun-
kumus ieškant darbo.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Senjorams ir neįgaliesiems – 
nemokamas „Šansas“

Daugiau nei dešimtmetį neįga-
liesiems ir senjorams savo spor-
to klube leidžiantis treniruotis 
klaipėdietis Arūnas Jocys tę-
sia gražias tradicijas – nuo lap-
kričio 3 iki gruodžio 31 dienos 
uostamiesčio sporto klube „Šan-
sas“ vyks nemokami sporto už-
siėmimai.

Senjorai ir neįgalieji beveik 
du mėnesius galės be jokio už-
mokesčio mėgautis treniruoklių 
sale, erdviomis drabužinėmis ir 
dušais, žaisti stalo tenisą, apsi-
lankyti saunoje. 

Šios sporto įstaigos savinin-
kas A. Jocys ne kartą yra pabrė-
žęs, jog būtina visiems sudary-
ti vienodas sąlygas sportuoti ir 
džiaugtis gyvenimu. „Tokias ak-
cijas rengiame jau maždaug de-
šimtmetį. Smagu žiūrėti, kaip 
aktyviai neįgalieji ir senjorai 
lanko treniruotes. Jiems tai ne 
tik sportas, bet ir maloni atrak-
cija, bendraminčių susibūrimas 
ir laisvalaikio praleidimas, – tei-
gė A. Jocys. – Neturi būti jokios 
prarajos tarp žmonių, nesvarbu, 
ar esi jaunas ir sveikas, ar senas, 
ar neįgalus. Visi privalome būti 
lygūs. Man malonu stebėti, kaip 
žmonės per trumpą laiką suge-
ba tapti gerokai žvalesni ir tvir-
tesni. Žmonių padėka ir džiaugs-

mas mane tik dar labiau įkvepia 
siekti užsibrėžtų tikslų.“

Jis prisiminė, kad pirmieji 
neįgalūs žmonės su prašymais 
treniruotis sporto klube „Šan-
sas“ duris pradėjo varstyti prieš 
18 metų, o juos sutikus svetin-
gai, pradėjo vestis savo draugus 
ir artimuosius.

„Neišvariau nė vieno – tegul 
sportuoja. Atvirai pasakysiu – 
kartais jaučiuosi pervargęs, ta-
čiau viską atperka tai, kai po in-
sulto į sporto salę atėjęs žmogus, 
sunkiai valdantis pusę kūno, po 
kurio laiko paspaudžia tau ranką 
ar be jokios pagalbos nuo laiptų 
nulipa net be lazdos. Tada net 
pats šypseną išspaudi, pasikrau-
ni energijos ir suvoki, kad jiems 
reikia tiek nedaug – tik visuo-
menės palaikymo ir nuoširdaus 
bendravimo“, – teigė A. Jocys.

„Sportas – puikus būdas atsi-
palaiduoti, atsikratyti neigiamų 
emocijų ir nuovargio. Treniruo-
damiesi visada būsite puikios 
nuotaikos ir nesiskųsite sveika-
ta“, – pabrėžė sporto klubo „Šan-
sas“ darbuotojai.

Tai jau toli gražu ne pirmoji 
A. Jocio akcija – jis jau kelerius 
metus organizuoja nemokamus 
masažo ir jogos užsiėmimus 
Klaipėdos gyventojams.

Paulius Matulevičius „Vakarų eksprese“ rašo apie neįgaliesiems 
ir senjorams suteiktą galimybę nemokamai sportuoti. 

8 Lietuvos parolimpiečiai grįžo 
iš spalio pabaigoje Katare, Doho-
je, vykusio pasaulio parolimpi-
nio lengvosios atletikos čempio-
nato. Jame dalyvavo per 1 300 
atletų iš daugiau nei 90 šalių. 
Šis čempionatas tapo didžiausiu 
kada nors iki šiol Artimuosiuose 
Rytuose vykusiu renginiu.

Geriausiai čempionate pasi-
sekė šiauliečiui Mindaugui Biliui 
(F37 neįgalumo grupė), iškovo-
jusiam sidabro medalį rutulio 
stūmimo rungtyje, ir klaipėdie-
tei Ramunei Adomaitienei, kuri 
tapo moterų šuolių į tolį varžybų 
(T38 grupė) vicečempione. Šie 
sportininkai iškovojo kelialapius 
į kitais metais vyksiančias Rio de 
Žaneiro parolimpines žaidynes. 

Čempionate taip pat dalyva-
vo Ramūnas Verbavičius ir Jo-
nas Spudis (rutulio stūmimo ir 
ieties metimo rungtys), Donatas 
Dundzys (disko metimas ir ru-
tulio stūmimas), Andrius Skuja 
(rutulio stūmimas), Mindaugas 
Bernotas (šuolis į tolį, 200 m ir 
100 m bėgimas), Juozas Eigmi-
nas (šuolis į tolį). Jie iškovojo 
6-12 vietas ir dėl galimybės da-
lyvauti parolimpinėse žaidynė-
se turės pakovoti kituose čem-
pionatuose. 

„Bičiulystės“ inf. 

Pasaulio čempionate 
iškovoti 2 medaliai

Pasaulio vicečempionė Ramunė Adomaitienė su savo trenere, mama  
Algina Vilčinskiene

Pasaulio vicečempionas Mindaugas Bilius.

Radviliškio Gražinos pagrindinė-
je mokykloje 1994 metais buvo 
atidaryta pirmoji specialioji lavi-
namoji klasė, dabar čia tokių kla-
sių yra 3. Jose mokosi vaikai, tu-
rintys vidutinių, nežymių, žymių 
ir kompleksinių intelekto sutri-
kimų. Šioje mokykloje didelis dė-
mesys skiriamas meniniam bei 
fiziniam ugdymui, mokiniai daly-
vauja mokyklos ir rajono kultū-
riniuose bei sporto renginiuose, 
konkursuose, parodėlėse. 

Neseniai ilgametės mokyk- 
los kūno kultūros mokytojos me-
todininkės Leonidos Savickie-
nės iniciatyva buvo organizuo-
ta Šiaulių regiono lavinamųjų 
klasių sveikatiada „Sportuoki-
me kartu“. 

Renginys vyko Radviliškio 
sporto arenoje. Čia sportinius 
gebėjimus rodė lavinamųjų kla-
sių mokiniai, suvažiavę ir iš gre-
timų rajonų. Sveikatiadoje da-
lyvavo moksleiviai iš Kuršėnų 
Pavenčių mokyklos, Joniškėlio 
„Saulės“ gimnazijos specialiojo 

Sportavo negalią turintys vaikai

ugdymo skyriaus, Šiaulių Ringu-
vos specialiosios mokyklos, Pas-
valio specialiosios mokyklos, Še-
duvos gimnazijos Specialiojo ug-
dymo skyriaus. Na, o renginio 
šeimininkai Radviliškio Graži-
nos pagrindinė mokykla prista-
tė net 3 komandas.

Sporto varžybose mokslei-
viai turėjo atlikti įvairias užduo-
tis: į banką mesti pupų maiše-
lius, mesti krepšinio kamuolius 

į krepšį, užmesti žiedą, į vartus 
varyti kamuolį, pralįsti pro kliū-
tis, rinkti kaštonus ir kt.

Visos komandos buvo ap-
dovanotos prizais bei padėkos 
raštais.

Šventėje pasirodė Radviliš-
kio Gražinos pagrindinės moky-
klos šokių kolektyvas.

Janina OžaliNskaitė 
Radviliškio visuomenės sveikatos biuro 

nuotr.

Kinijos mokslininkai sukūrė pir-
mąjį 3D biospausdintuvą, kuris 
gali atspausdinti kraujagysles. 
Jas mokslininkai sujungė į krau-
jagyslių tinklą ir tikisi, kad atei-
tyje tai gerokai pagelbės dirbti-
nių organų veikimui.

Pirmąjį trimatį biospaus-
dintuvą, skirtą išskirtinai krau-
jagyslėms spausdinti, pasauliui 
pristatė Kinijos mokslininkai. 
Šis 3D spausdintuvas dešim-
ties centimetrų kraujagyslę at-

3D spausdintuvu 
atspausdintos kraujagyslės
spausdina vos per dvi minutes.

„Šio spausdintuvo veikimo 
principas – yra tam tikros DNR 
sekos, galinčios sukurti sinteti-
nes biologines grandines. Sukū-
rus specialią aplinką ir sąlygas, 
šios kraujagyslės ateityje galėtų 
būti įtrauktos į gyvas ląsteles, 
kuriant naujas biologines siste-
mas“, – pasakoja mokslininkas 
Kangas Yujianas.

Žmogaus organų audinių 
spausdinimas 3D spausdintu-

vais nieko nestebina – moksli-
ninkai tai daro jau kelerius me-
tus. Vis dėlto toks biospausdin-
tuvas – naujovė“, – sako moksli-
ninkas Dai Kerongas.

Tačiau mokslininkai išlieka 
realistai ir tvirtina, kad kol kas 
visaverčių organų kūrimo 3D 
spausdintuvais teks gerokai pa-
laukti – gal net apie du dešimt- 
mečius.

www.technologijos.lt ir 
„Bičiulystės“ inf. 
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Požiū-
rio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka visiems“, 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Konkursui

Jeigu jums svarbu nuolat jausti gyvenimo pulsą – žinoti, kokias neįgaliųjų gyvenimui įtakos turė-
siančias naujoves planuoja valstybė, kokios paramos galima tikėtis iš savivaldybių, kokias užim-
tumo veiklas jums žada neįgaliųjų organizacijos – užsiprenumeruokite „Bičiulystę“ 2016 metams.  

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsiprenumeruoti 
 „Bičiulystę“, turėtų kreiptis į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją. 7 eurus kainuojanti me-
tinė (arba 3,5 eurų – pusmečio) prenumerata draugijose bus priimama iki gruodžio 7 d.

Nelikite be „Bičiulystės“ 2016-aisiais!

Rekviem vilniaus 
medžiams
Griūva medžiai kaip žmonės,
Mūšį pralaimėję.
Nežinojo žiniuonė,
Ateities būrėja,

Kas jų laukia, gražuolių,
Amžių įpusėjus.
Lapai skleidėsi uoliai.
Glostė šiltas vėjas

Jų šakas ir kamienus.
Šaknys gaivą siurbė.
Slinko vasaros, žiemos
Kaip didžiausias turtas.

Dar pušynai gauruoti
Horizonte budi.
Medžiams rekviem groti
Ima laiko dūdos.

didelė mažytė  
lietuva
Kiek dar bus tokių šiltų dienų?..
Žaidžia saulė spinduliais auksiniais,
Žemei, žmogui siunčia dovanų,
Kartais ima net ir apsvaigina.

Trupučiuką sukasi galva – 
Gal nuo sodų, kupinų gėrybių.
Didelė mažytė Lietuva –
Sunkiai bepasiekiamos jos ribos.

Jau rugsėjis supasi linksmai
Ant plonų voratinklių pakibęs.
Aidi gervių ir žąsų šauksmai,
Kviečiantys pakilti į aukštybes.

Keičia pamažu gamta spalvas.
Nuo gausumo jų net raibsta akys.
Didelė mažytė Lietuva –
Virš rudens laukų marga plaštakė.

vienas akordas
Visai nedaug dienų beliko,
Bet jos nevirsta laukimu.
Yra gyvenime dalykų,
Apie kuriuos dabar imu

Mąstyti ir taškus dėlioti.
Dar ieškau to, ko jau nebus,
Kai saulė šviečia, lietūs kliokia
Ir medžiai numeta lapus.

Tarp sienų keturių vis tūnau,
Įgriso knygos, kambarys.
Pasiųsti noris po perkūnais!..
Bet ką? Juk nieko neturi

Žmogus, kas perbėgti tau kelią
Galėtų. Tokio gi nėra.
Tik vargšę širdį baisiai gelia
Šio ilgo vakaro žara.

Bet vienas muzikos akordas
Atskrieja kaip gera žinia.
Nutolsta tarsi priešų ordos
Nelinksmos mintys nuo manęs.

Vytautas Vitkūnas
Vilnius

Metai į pakalnę
Kai metai į pakalnę slenka,
Žiūrėk, graži diena 
Išaušta. Imi tu mano ranką
Nusivedi mane,

Kur skamba krintantys kaštonai,
Voratinkliai laukuos.
Aš vasarai kaip dorai žmonai
Labai žemai lenkiuos.

Nors metai į pakalnę rieda,
Dar šilta ir šviesu.
Tau nuskinu jurgino žiedą,
Puikiausią iš visų.

Mes einam. Per anksti sustoti –
Tiek daug yra kelių,
Nevaikščiotų, nepakartotų
Kaip rudenio gėlių.

Spalvotas Panevėžys.                                                Stanislavos Juozapaitytės nuotr.

Poetas Bronius Kondrotas, 9 
poezijos knygelių autorius, 

šiemet švenčia garbingą 100 me-
tų jubiliejų.

B. Kondratas gimė 1915 m. 
spalio 25 d. Taline, Estijoje. Apie 
1920 m. su šeima grįžo į Lietuvą 
ir apsigyveno motinos tėviškėje 
Rokiškio rajone. Nuo vaikystės 
gyvenimas buvo nelengvas. Ku-
rį laiką piemenavo, bet labai no-
rėjo siekti mokslo. B. Kondratas 
lavinosi pats – daug skaitė, pra-
dėjo rašyti eilėraščius. Pirmą-
jį eilėraštį parašė būdamas 12 
metų. Labai daug mokėsi sava-
rankiškai. Vidurinį išsilavinimą 
įgijo vakarinėje mokykloje. Kau-
ne lankė lituanistikos paskaitas. 
Kaune Bronius susipažino su po-
etais Eduardu Mieželaičiu, Vladu 
Mozūriūnu, Jonu Šiožiniu, kurie 
jam padarė didelį įspūdį, pažadi-
no ir įkvėpė naujiems darbams. 

Piešimo ir dailės B. Kondra-
tas mokėsi pas giminaitį Justiną 
Vienožinskį. Sunkiais pokario 
metais piešimas buvo jo pragy-
venimo šaltinis. B. Kondratas su-
kūrė daug reklaminės informaci-
nės medžiagos, dailės darbų. Ilgą 
laiką vadovavo Rokiškio dailės 
darbų cechui. Darbas jam buvo 
širdžiai mielas, bet 1975 m. su-
sirgo glaukoma, susilpnėjo regė-
jimas, vėliau visiškai apako, ne-
galėjo dirbti dailininku. 

1988 m. su žmona persikėlė 
pas dukrą į Grigiškes, čia gyve-
na ir dabar.

Eilėraščius B. Kondratas kū-
rė visą laiką, juos spausdino vie-
tos bei respublikiniuose laikraš-
čiuose ir žurnaluose. Jo poezijos 
knygos pasirodė tik atgavus Ne-
priklausomybę.

Pirmoji B. Kondrato knyga 

Prie kūrybos 
šaltinio

Aklas poetas 
Bronius Kondratas – 
šimtametis šviesuolis

„Tarp minties ir akmenų“ išleista 
1998 metais. Ją redagavusi poe-
tė Elena Mezginaitė čia išspaus-
dintą poeziją apibūdino taip: tai 
„obuoliai iš viso ir vienintelio so-
do“, vaikystės ir jaunystės akimis 
matyta žemė atsispindi jo eilė-
raščiuose. Antroji knyga –„Tam-
soje balta gėlė“ – išleista 2001 
m. Abi šios knygos buvo pripa-
žintos geriausiomis respubliki-
niuose neregių literatų kūrybos 
konkursuose.

B. Kondrato išleistų knygų 
lentynoje – poezijos rinkiniai 
„Nedaužytų pradalgių valanda“, 
„Skubančio šviesa“, „Apie vėlumą 
man nekalbėki“, „Iš to nepasto- 
vumo meto“, „Einu baltos aka-
cijos“, „Takais nutolusių dienų“.

Pasitinkant 100-ąjį B. Kon-

drato gyvenimo jubiliejų buvo iš-
leista poezijos rinktinė „Šimtme-
čio sodininkas“. Į leidinį sudėti 
atrinkti eilėraščiai iš ankstesnių 
poezijos knygelių, almanachų, 
periodinių leidinių, keletas pas-
taruoju metu sueiliuotų posmų.

Eilėraščių knygutėse – dau-
giau kaip po 100 eilėraščių, pos-
mai lyriški, nuoširdūs, prasmin-
gi. B. Kondrato poezija, kaip jis 
pats yra sakęs, turi nuoseklią li-
niją, žodžiai dėstomi prisilaikant 
eilėdaros reikalavimų, eilėraš-
čio ritmas aiškus. Poetas prisi-
pažįsta, kad stiprybės, ramybės 
ir įkvėpimo semiasi iš šeimos ir 
gamtos. Pirmoji jo pagalbinin-
kė kūrybos procese buvo žmo-
na Joana, kuri padėdavo užrašy-
ti gimusias mintis. Dabar dukros 
rūpinasi knygų leidimu.

B. Kondrato eilėraščiai ryš-

kūs, lyriški, jausmingi, ypač ar-
timi vyresnės kartos skaitytojui. 
Juose – poeto išgyvenimai, pa-
garba žmogui, meilė šeimai, ar-
timiesiems, gamtai.

Graži, gausi Kondratų šeima. 
Su žmona Joana darniai pragyve-
no beveik 75 metus (šiemet poe-
tas jos neteko), užaugino 4 duk- 
ras, 2 sūnūs (vienas miręs), turi 
anūkų, proanūkių.

Apsilankęs pas Kondratus, 
pajunti šios šeimos nuoširdu-
mą, kuklumą, dvasingumą, rū-
pinimąsi vieni kitais, poeto san-
tūrumą ir išmintį, lengvą humo-
ro jausmą, didelę meilę lietuviš-
kam žodžiui. 

Eilėraščių autorius, kiek lei-
džia sveikata, mielai bendrauja, 
dalijasi prisiminimais, be galo 
džiaugiasi visais jį aplankiusiais. 
Nors pablogėjus sveikatai poe-
tui sunkoka bendrauti, bet žavi 
jo šviesus protas, gera atmintis 
ir išmintis. 

B. Kondrato planuose – 10-oji 
poezijos knygelė, kuri bus skirta 
žmonos Joanos atminimui.

Jubiliejaus proga šimtametį 
aplankė Grigiškių seniūnas Leo-
nardas Klimovič, įteikė puokštę 
gėlių ir tortą su skaičiumi „100“ 
bei perdavė mero Remigijaus Ši-
mašiaus sveikinimą. Poetą svei-
kino Vilniaus miesto savivaldy-
bės Socialinės paramos centro 
atstovai, Lietuvos aklųjų ir sil-
pnaregių sąjunga, Grigiškių kul-
tūros centro darbuotojai.

Marina BRuzGulieNė
Grigiškių kultūros centro kultūrinės 

veiklos koordinatorė

Tu būk balta akacija
Tariau, diena –
Ilgos nakties preliudas,
Bet bąla atminty
Palinkusi akacija,
Nušviečia taką.

Tariau, siela –
Sausros negyvas laukas,
Bet vėl ir vėl šaukiu
Gaivinantį burtažodį:
– Tėvyne mano.

Tu atsiimk atsiskyrimo šaltį
Ir šviesuliu man būk,
Tu būk balta akacija 
Kiekvieną dieną.

Iš knygos „Einu baltos akacijos“

Poetas Bronius Kondratas su žmona.
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