
Negalia netrukdo siekti 
svajonių

Elvina Baužaitė vėl magis-
trantė. Tai jau antros jos magis-
trantūros studijos, nors mergina 
savarankiškai negali net pajudėti 
(jos darbingumas – 0 proc.). Gu-
lėdama savo namų lovoje ji sėk
mingai įgijo bakalauro, vėliau – 
magistro laipsnį. „Šį kartą studi-
juosiu teatrologiją ir scenos me-
nų vadybą. Dar prieš trejus me-
tus, rinkdamasi pirmąsias ma-
gistrantūros studijas, svarsčiau, 
ar tai turėtų būti literatūra ir 
spauda, ar teatrologija ir scenos 
vadyba. Tąkart pasirinkau lite-
ratūrą ir spaudą, kadangi mano 
veikla – rašymas, – sako Elvina. 
Tačiau teatras – kita jos didžioji 
meilė. Mergina nuolat rašo spek-
taklių recenzijas, rengia interviu 
su aktoriais, režisieriais, todėl ji 
sako norinti kuo geriau išmany-
ti šią sritį, jausti pulsą, kuriuo gy-
vena kūrėjai, suprasti, kaip vyks-
ta procesai.

Elvina vėl pasirinko Vytau-
to Didžiojo universitetą (VDU), 
kuriame yra sudaromos sąlygos 
studijuoti nuotoliniu būdu. „Šioje 
mokymo įstaigoje praleisti šešeri 
metai. Čia mane jau pažįsta, tad 
mažiau studijų proceso derinimo 
klausimų“, – teigia E. Baužaitė. 

E. Baužaitė įsitikinusi, kad 
VDU tikrai gali studijuoti kiek
vienas norintis. „Iš esmės visos 

kliūtys yra žmonių galvose – tiek 
norinčių studijuoti, tiek dirban-
čių mokymo įstaigose. Kadangi 
aš studijuoju jau antroje magis-
trantūroje, galiu pasakyti, kad 
kliūčių man nėra. Per septyne-
rius metus universitetas taip pat 
gerokai patobulėjo, netgi studijų 
sutartis pasirašoma elektroninė-
je erdvėje“, – džiaugiasi Elvina. 

Vytauto Didžiojo 
universitetas – atviras 

neįgaliesiems
VDU Studentų atstovybės So-

cialinių reikalų koordinatorė Sol-
veiga Skaisgirytė mano, kad Vy-
tauto Didžiojo universitetas yra 
geriausiai pritaikytas studen-
tams su negalia. Pernai čia studi-
javo apie 160 negalią turinčiųjų. 
Tačiau kasmet stengiamasi situ-
aciją tobulinti. Pasak S. Skaisgiry-
tės, šiuo metu studentai, turintys 
negalią, gali patekti į visas svar-
biausias VDU auditorijas ir pa-
talpas, kuriose vyksta paskaitos. 
Kiekviename pastate yra įrengti 
keltuvai studentams su vežimė-
liais. Neįgalieji gyvena jų porei-
kiams pritaikytuose bendrabu-
čio kambariuose, kuriuose turi 
galimybę apsistoti ir juos lydin-
tys asmenys. Dauguma studijų 
programų yra lanksčios, gali bū-
ti pritaikytos prie neįgalaus as-
mens poreikių. 

Svarbiausia – nugalėti 
save

Olimpinės ir parolimpinės 
žaidynės – vienas kitą papildan-
tys sporto renginiai. Užgesus vie-
nas žaidynes simbolizuojančiai 
ugniai, po trijų savaičių, stadio-
nus, varžybų sektorius ir aikš-
teles pritaikius neįgaliųjų po-
reikiams, įžiebiamas kitas be-
veik porą savaičių liepsnosian-
tis deglas. 

Iškilmingose šalies atletų pa-
lydėtuvėse ne kartą nuskambė-
jo mintis, kad parolimpinės žai-
dynės savo svarba nenusileidžia 
olimpinėms. Jose bus kovojama 

dėl dar daugiau medalių kom-
plektų nei ką tik pasibaigusio-
se olimpinėse žaidynėse. Per 4 
tūkst. sportininkų iš daugiau kaip 
170 šalių rungsis 22ose sporto 
šakose. Lietuvos atletai varžysis 
penkiose iš jų. 

Iškilmingame renginyje daly-
vavusi šalies prezidentė D. Gry-
bauskaitė neslėpė, kad parolim-
pines žaidynes ji vertina netgi la-
biau nei olimpines, o turėti daug 
parolimpiečių – didžiulė garbė 
kiekvienai šaliai. „Rio – tai gali-
mybė jums pasiekti to, ko jūs ver-
ti. Rio – tai galimybė jums paro-
dyti, ką jūs sugebate po didelio ir 
sunkaus ketverių metų darbo“, – 
iškilmingame palydėtuvių ren-
ginyje kalbėjo Prezidentė. Pasak 
šalies vadovės, Rio – tai galimy-
bė ir mums, likusiesiems, stebė-
ti savo sportininkus, juos vertin-
ti ir pagerbti. 

„Mūsų širdys bus su jumis. 
Mūsų pasididžiavimas bus su ju-
mis. Nes jūs nešite Lietuvos vėlia-
vą, mūsų trispalvę“, – prieš įteik-
dama šalies simbolį Lietuvos pa-
rolimpinės rinktinės vėliavne-
šiui plaukikui Edgarui Matakui 

sakė Prezidentė. Jauniausias ša-
lies parolimpinės rinktinės narys 
pasižadėjo pateisinti tokį pasiti-
kėjimą ir garbingai ginti Lietuvos 
vardą Rio de Žaneiro parolimpi-
nėse žaidynėse. 

Olimpinę estafetę neįgalių-
jų sporto atstovai perėmė iš gar-
bingiausius apdovanojimus į Lie-
tuvą parvežusių irkluotojų Min-
daugo Griškonio, Sauliaus Rite-
rio ir Mildos Valčiukaitės. Meda-
lius iškovoję sportininkai linkėjo 
nepalūžti, kovoti iki galo ir išlikti 
komanda.

Pirmąją ir, ko gero, svarbiau-
sią pergalę į parolimpines žaidy-
nes vykstantys sportininkai jau 
pasiekė – jie įveikė savo negalią. 
Tai buvo akcentuojama ir Rio žai-
dynių dalyvius pristatančiame fil-
me „Galia nugalėti“. 

Lietuvos sportininkai – 
tarp geriausių pasaulio 

atletų 
Lietuvos parolimpinio komi-

teto (LPOK) prezidentas Vytau-
tas Kvietkauskas neslėpė pasidi-
džiavimo gerokai atjaunėjusia,  

Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2016 m. rugsėjo 1 d. – 7 d., Nr. 34 (1323) Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn. Kaina 0,66 Eur

Parolimpinės delegacijos palydėtuvėse – 
pagarba atkakliesiems sportininkams Aukštasis 

mokslas 
neįgaliajam – 

 (ne)
pasiekiama 
svajonė? 

Rugsėjo 7-ąją Rio de 
Ža neire bus įžiebta 
15-ųjų vasaros paro-
limpinių žaidynių ugnis. 
Mūsų šalies garbę jose 
gins 13-os sportininkų 
Lietuvos parolimpinė 
rinktinė. Į kovas dėl dau-
giau kaip 500 medalių 
komplektų stos irkluo-
tojas, dziudo imtyninin-
kas, plaukikas, keturi 
lengvaatlečiai ir golbolo 
komanda. Į svarbiausias 
planetos sporto žaidy-
nes išvykstančią šalies 
delegaciją – sportinin-
kus, trenerius, asisten-
tus, medikus, delegaci-
jos vadovus – aidint Lie-
tuvos kariuomenės or-
kestro maršams išlydėjo 
šalies prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, nemažas 
būrys sportui neabejin-
gų vilniečių bei sostinės 
svečių.

Integracijos keliu

Elvina Baužaitė studijuoja neišeidama iš namų. 

Lietuvos trispalvę šalies vadovė įteikė jauniausiam rinktinės nariui Edgarui 
Matakui. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė išlydėjo Lietuvos parolimpinę delegaciją.

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Rugsėjo 1-oji. Daugeliui ši data siejasi su Mokslo ir ži-
nių diena. Mokslo metai prasideda ir aukštosiose mo-
kyklose. Ar universitetai pasiruošę priimti neįgaliuo-
sius, ar jie nelieka akademinio pasaulio nuošaly? Ar 
įmanoma turint sunkią negalią siekti aukštojo mokslo? 

Tolerancijos link



 Gražina Rudzevičiūtė 
„Bičiulystei“ rašo apie Kel-
mėje surengtą neįgaliųjų 
sporto šventę. 

Nors visą rugpjūtį lijo, 
paskutinės mėnesio die-
nos lepino saule ir šiluma. 
Tokį saulėtą rytą Kelmės 
rajono neįgalieji susirin-
ko į sporto šventę. Po kelių 
metų pertraukos ši šventė 
vėl sukvietė draugijos na-
rius išbandyti savo jėgas 
įvairiose sporto rungtyse. 

Azartiškiausios kovos 
vyko prie šaškių lentų, ši 
sporto šaka sulaukė ypač 
didelio dailiosios lyties ats-
tovių susidomėjimo. Po il-
gų ir įtemptų varžybų pa-

galiau paaiškėjo nugalėto-
jos: pirmą vietą užėmė Ele-
na Kančiauskaitė, antrą – 
Stasė Urbelienė, trečią – 
Vanda Butkienė.

Didelis būrys Neįga-
liųjų draugijos narių da-
lyvavo smiginio rungtyje. 
Kitos rungtys taip pat su-
laukė nemažai dalyvių ir 
žiūrovų dėmesio. Visi lai-
mėtojai buvo apdovano-
ti. Prizus išsivežė Povilas 
Maziliauskas, Arūnas Baš-
kys, Jonas Valantiejus, Te-
resė Šablauskienė, Danutė 
Bartkevičienė, Rajina Ribi-
kauskienė, Valda Eirošie-
nė ir kt. Atminimo dova-
na buvo pagerbtas ir šios 

šventės rengėjas Kelmės 
rajono neįgaliųjų draugijos 
sporto būrelio vadovas Ne-
rijus Peleckis bei šventėje 
dalyvavusi Seimo Sveika-
tos reikalų komiteto narė 
Alma Monkauskaitė.

Po įtemptų varžybų da-
lyvių laukė malonus pa-
bendravimas, smagi muzi-
ka – susirikusius linksmino 
Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos meno kolekty-
vas „Svajonė“.

 „Bičiulystei“ parašęs 
Marius Glinskas papasa-
kojo apie Jonavos rajono 
neįgaliųjų draugijos hu-
moro grupės „Rykštė“ pa-
sirodymą. 

Baigiant is  vasarai 
upninkiečių bendruome-
nė nusprendė gražiai at-
sisveikinti su šiuo metų 
laiku. Kad atsisveikinimas 
būtų įspūdingesnis, į sve-
čius pasikvietė Jonavos 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos humoro grupę „Rykštė“.

Kultūros centro vado-
vė Kristina Kriščiūnienė, 
sukūrusi poetišką rengi-
nio scenarijų, priminė, kad 
„Rykštė“ čia jau antrą kar-
tą. Tačiau dabar turbūt vi-
siems jaukiau renovuota-
me pastate, šviesioje salė-
je. Kartu su humoristais at-
vykusi draugijos pirminin-
kė Valerija Lopetienė pasi-
džiaugė, kad vietos neįga-
lieji sėkmingai integruojasi 
į miestelio bendruomenę ir 
įteikė šeimininkams kuk
lią dovanėlę – floristikos 
būrelio darbelį iš gamtos 

medžiagų, knygų. 
Upninkiečių meno va-

dovas Justinas Diržinskas 
akordeonu trenkė polkutę, 
po to valsą, įsisuko vietos 
folkloro ansamblio rateliai, 
kuriuose žingsnio nelėtino 
ir Neįgaliųjų draugijos na-
riai – devintą dešimtme-
tį įpusėję Mykolas Kručas 
ir Bronius Sedleckas, dar-
nioje kaimo kapeloje su-
virpėjo kontraboso stygos. 
Staig mena blykstelėjo nau-
jas miestelio moterų Lai-
mos ir Sandros duetas, pri-
minęs dainą apie orchidė-
ją, kitas vasaros nostalgi-
ja dvelkiančias melodijas. 
Maža to, netrukus Sandra 
pati čiupo armoniką ir su-
grojo keletą smagių daly-
kų. „Jau metai, kai mokau-
si groti armonika, mano 
mokytoja – kapelos narė 
Laima“, – džiaugėsi garsių 
plojimų sulaukusi Jonavos 
politechnikos mokyklos 
moksleivė. 

Tačiau šventės „vinys“ – 
„Rykštės“ miniatiūros, at-
skleidžiančios mūsų vi-

suomenės nesusipratimus, 
paradoksus. Kolektyvo, 
prie kurio ištakų stovėjo  
M. Kručas, vėliau perdavęs 
vairą Angelei Bortkevičie-
nei, veikla artėja prie de-
šimtmečio. Apkeliautas ne 
vienas Lietuvos miestelis, 
dalyvauta įvairiose šven-
tėse, konkursuose, tačiau 
linksmuolės nepavargsta, 
atranda vis naujų sveiko 
humoro rakursų. Upnin-
kiečius linksmino Angelė, 
keturios seserys – Audro-
nė, Irena, Rima, Rita, taip 

pat Nijolė, Stasė, Iruta, Zita, 
Juozas. Salės šeimininkai 
svečiams iš Jonavos įteikė 
po dailų puodelį su mies-
telio vardu ir savo darže-
liuose išsiskleidusių gėlių.

Pakeliui į namus „Rykš-
tės“ teatras užsuko pas 
Upninkėliuose gyvenan-
tį B. Sedlecką, pasidomėjo 
jo gyvenimo sąlygomis, pa-
sidžiaugė prasminga seno-
lio kasdienybe drožinėjant 
medį, paskanavo jo keptų 
blynų, sausainių, atsigai-
vino namine gira.

Kelmė: 

Jonava:

Sporto šventė sukvietė draugijos narius

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

„Rykštės“ pasirodymas Upninkuose visiems pakėlė nuotaiką. 

Azartiškiausios kovos vyko prie šaškių lentų.

Kėdainiuose surengta  
10oji tarprajoninė parap-
legikų spartakiada, skirta 
kėdainiečiui Lietuvos para-
plegikų asociacijos įkūrė-
jui Stanislovui Kutkevičiui 
atminti ir Kėdainių rajono 
savivaldybės taurei laimė-
ti. Jos organizatorė – Kė-
dainių rajono paraplegikų 
asociacijos pirmininkė Al-
ma Margevičienė. Šventė 
prasidėjo S. Kutkevičiaus 
atminimo pagerbimu Kau-
no kapinėse. 

Pirmoji varžytuvių 
rungtis – sportinė žvejy-
ba. Toliau sporto šventė 
vyko Vilainių rekreacijos ir 
sporto pramogų komplek-
se. Neįgalieji sportininkai 
dalyvavo komandinėse ir 

asmeninėse 100 m sprinto, 
smiginio, šaudymo, figūri-
nio važiavimo neįgaliųjų 
vežimėliais varžybose. 

Spartakiadoje dalyvavo 
neįgaliųjų organizacijų na-
riai iš Kėdainių, Panevėžio, 

Kupiškio, Jonavos, Kau-
no, Kaišiadorių rajonų. Jų 
visų pagrindinė judėjimo 
priemonė – neįgaliojo ve-
žimėlis. Siekiant įtraukti į 
sportinį judėjimą daugiau 
neįgaliųjų, varžybose daly-

vavo ne tik komandos, bet 
ir pavieniai asmenys. Jei į 
spartakiadą iš kurio nors 
rajono atvyko mažiau nei 
keturi sportininkai, jie tu-
rėjo galimybę rungtis as-
meninėse varžybose. Gau-
siausiai spartakiadoje da-
lyvavo Kėdainių rajono pa-
raplegikų asociacijos na-
riai. Rajonui atstovavo net 
trys komandos. 

Asmenys, dėl sveikatos 
negalėję dalyvauti visose 
rungtyse, pagal savo gali-
mybes rungtyniavo asme-
niškai. Asmeninių ir ko-
mandinių rungčių nugalė-
tojai buvo apdovanoti tau-
rėmis, medaliais, diplo-
mais ir prizais. 

„Bičiulystės“ inf. 

Spartakiadoje varžėsi rateliais judantieji

Kėdainiuose surengtoje spartakiadoje dalyvavo 5 rajonų 
neįgalieji .

„Rykštė“ šmaikštavo Upninkuose

Psichologas Čertoras Meisonas JAV kalbėjo: „Ap-
sitempus firminiais džinsais ar apsivilkus ką nors 
puošnaus, nepasitikėjimas savimi nejučia gali per-
augti į pasipūtimą: tik pažiūrėkite, aš jums ne šiaip 
bet kas, o jei netikite, atkreipkite dėmesį į etiketę.“

Panašų pastebėjimą patyriau ir aš. Miesto auto-
buse priešais atsisėdo panelė. Negalėjo nekristi į akis 
specialiai nutrintos, skylėtos jos džinsų klešnės. No-
syje, antakiuose, net lūpų kamputyje sidabru blizgė-
jo įverti žiedai. Plaukai raudoni. Pajutusi mano nu-
stebusį žvilgsnį, mergužėlė pakilo link išėjimo ir at-
sigręžusi paniekinamai peržvelgė mane: suprask, 
tėve, nieko neišmanai apie grožybes ir madą. O man 
buvo visiškai aišku, kad ši jaunuolė, darkydama savo 
aprangą ir veidą, tetrokšta būti išskirtinai pastebėta, 
nori puikuotis ir didžiuotis.

Garbėtroškų nestigo nuo senų senovės. Daug kas 
žino posakį „Herostrato šlovė“. Tai gėdinga menkys-
tės šlovė. Kurpius, o gal turgaus prekeivis, graikas 
Herostratas keli šimtai metų prieš mūsų erą sude-
gino Efeso miesto Artemidės šventyklą, laikytą vie-
nu iš septynių pasaulio stebuklų. Kankinamas jis 
prisipažino šventovę padegęs norėdamas išgarsėti, 
nes kitokių talentų neturėjo.

Dabar gaisrus sukelia nebent psichikos ligoniai. 
Tačiau garbėtroškų nemąžta. Vienas žinomas meno 
atstovas, politinės partijos pakviestas, sutiko eiti į 
Seimą, jei laimėjus rinkimus gautų... kultūros minis-
tro postą. Deja, ministru jis netapo. Teko pasitenkin-
ti bendravimu su saviveiklos būreliais. 

Panašus likimas ištiko ir vieną sportininką, praė-
jusių olimpinių žaidynių dalyvį, šventai tikėjusį savo 
pergalės šlove. Jis, nors ir ne visai viešai, ėmė svars-
tyti, kaip panaudos už aukso medalį gautą premiją. 
Bet atsitiko taip, kad jau per pirmąjį sportinį bandy-
mą „nugalėtojui“ olimpiada baigėsi. Kaip toje liaudies 
dainoje: anei dūdos, anei skripkos.

Prisiminus Brazilijoje vykusią sporto šventę, ga-
lima pasakyti, kad ne vienam olimpiečiui koją paki-
šo tėvynainių pergalių „eksportas“. Kas tik netingėjo, 
ypač žiniasklaida, tas triūbavo apie būsimus aukš-
čiausius mūsiškių apdovanojimus, siuntė į Rio de Ža-
neirą šimtus žinučių arba interneto portaluose, spau-
doje liaupsino ir jau matė daugelį Lietuvos sportinin-
kų ant nugalėtojų pakylos.

Ačiū, iškovojome keturis olimpinius medalius. 
Bet už auksinį Lietuvos himno taip ir neišgirdome. Ar 
tik nebūsime patys prisidėję prie šio neįvertinimo?

Gaila, kad prie sudužusios geldos stovinčiam vie-
nam kitam mūsų krašto atletui tie patys šlovintojai 
dabar negaili karčios kritikos. Tenka jos ir trene-
riams, teisėjams...

Puikybė – sielos liga, netvarkinga savos garbės 
meilė. Dvasine prasme puikuolis siekia neužtarnau-
tai stovėti aukščiau už kitus ant pjedestalo, gyven-
ti scenoje, trokšta būti matomas, girdimas, giriamas 
ir nustebimų lydimas. Išpuikėliui patinka pataikūnų 
draugija, o didžiadvasių žmonių jis nekenčia. 

Išpuikti, vadinasi, žengti į didybės maniją, į psichi-
kos būseną, kuriai būdingas ypač klaidingas, liguis-
tas įsitikinimas nepaprastai didelėmis savo galimy-
bėmis, galiomis, įgūdžiais, turtingumu ir pan. Tai gali 
būti, anot medikų, psichikos sutrikimų simptomas.

Prancūzų rašytojas Ejenas de Senankūras (1770–
1846) sakė: „Keliąsis į didybę žmogus primena vaka-
ro šešėlius, kurie ištįsta per valandą ir tampa dides-
ni už juos metančius daiktus; augdami jie tolydžio 
blanksta, o po sekundžių jų jau nebėra.“

Savojo „aš“ sureikšminimas tarsi sviestas žaidi-
mo kamuolys ar diskas vis vien nukrenta ant žemės. 
Dažniausiai – iki puikybės ribos. Tada kvailumas ir 
pasipūtimas nustoja būti draugais.

Kelias į didybę

Apie tai,
kas

jaudina

Kėdainiuose surengtoje 
spartakiadoje dalyvavo 5 

rajonų neįgalieji .
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perspektyviais sportininkais pa-
sipildžiusia šalies rinktine. Pasak 
jo, į Rio žaidynes vykstantys mū-
sų neįgalieji sportininkai patys 
geriausi ne tik Lietuvoje. Jų pa-
vardės minimos ir geriausių pa-
saulio sportininkų dešimtukuo-
se. „Tai didelis pasiekimas tokiai 
valstybei, kaip Lietuva“, – sakė  
V. Kvietkauskas. 

LPOK prezidentas neslėpė, 
kad kaskart išlydėdami sporti-
ninkus į svarbias varžybas, lin-
kime jiems užkopti ant aukš-
čiausios apdovanojimų pakylos. 
Ir šįsyk tikimės sėkmingų star-
tų, pačių geriausių rezultatų iš 
daug patirties turinčių, Europos 
ir pasaulio čempionatuose pri-
zines vietas pelniusių lengvaa-
tlečių, golbolo komandos. Pasak  
V. Kvietkausko, Lietuvos paro-
limpinis komitetas į parolimpi-
nes žaidynes sporto turistų ne-
siunčia. „Mūsų sportininkai visa-
da siekia medalių. Ir labai dažnai 
juos laimi“, – optimistiškai kalbė-
jo LPOK prezidentas. 

Lietuviai yra dalyvavę 7 paro-
limpinėse žaidynėse ir iškovoję 
30 medalių. Po Rio de Žaneiro šį 
kraitį tikimasi papildyti dar 1–3 
aukščiausiais apdovanojimais. 

Parolimpiečius išlydėjo ir 
savivaldybės

Vilniaus, Šiaulių, Kauno, Klai-
pėdos miestų savivaldybės, iš ku-
rių į Rio de Žaneirą išvyksta Lie-
tuvos parolimpinės rinktinės 
sportininkai, taip pat surengė 
jų palydėtuves, palinkėjo sporti-
nės sėkmės.

Sostinės meras Remigijus 
Šimašius kartu su LPOK prezi-
dentu V. Kvietkausku parolim-
piečiams įteikė vardinius rinkti-
nės nario ženklus. Jie pagaminti 
specialia technologija, ant jų iš-
graviruotus iškilius tekstus gali 
apčiuopti ir regėjimo negalią tu-

rintys sportininkai. O tokių į Rio 
de Žaneirą iš sostinės išvyksta 
net 7 – dziudo rungtyje besivar-
žantis Osvaldas Bareikis ir aklų-
jų riedulio komanda. Tai pati ti-
tuluočiausia Lietuvos neįgaliųjų 
komanda – golbolo sportininkai 
yra triskart Europos, dukart – 
pasaulio čempionai. Du sykius 
jie buvo pakilę ir ant parolimpi-
nių žaidynių pakylos – tapo Sid
nėjaus ir Pekino žaidynių vice-
čempionais. Europos čempiona-
tų skonį jau yra pajutęs ir vardi-
nio kvietimo į parolimpines žai-
dynes sulaukęs O. Bareikis. 

Du lengvaatlečiai – Mindau-
gas Bilius ir Jonas Spudis – išly-
dėti iš Šiaulių miesto savivaldy-
bės. M. Biliui tai bus jau antrasis 
parolimpinių žaidynių startas– 
prieš 4erius metus Londone 
jis taip pat stūmė rutulį ir metė 
diską. Tąsyk medalio nelaimėjęs 
sportininkas į Rio vyksta stipriai 
pagerinęs rezultatus – rutulio 
stūmimo rungtyje savo klasėje 
šiemet jis yra pirmas. J. Spudžiui 
Rio parolimpinės žaidynės – pir-
mosios. Jis varžysis ieties meti-
mo rungtyje. Europos čempio-
nate įrankį nusviedęs 52,72 m 
lengvaatletis pagerino Lietuvos 
rekordą. Pasaulio reitinge savo 
klasėje jis – šeštas. 

Ro de Žaneire rungsis ir kau-
niečiai – lengvaatletis Kęstutis 
Skučas (disko metimas ir mūsų 
šaliai naujos rungtys – 100 m ir 
1500 m važiavimas vežimėliais) 
ir Lietuvos rinktinės vėliavnešys, 
17metis neregys plaukikas Ed-
garas Matakas (50, 100 ir 400 m 
plaukimas laisvu stiliumi). Pasak 
Kauno vicemero Vasilijaus Popo-
vo, nesvarbu, ar Kauno atletai 
iškovos medalius, ar užims ku-
rią nors kitą vietą. Patekę į pa-
rolimpines žaidynes jie jau lai-
mėjo vieną svarbiausių pergalių 
savo gyvenime. Išvykstantiems 
parolimpiečiams jis įteikė Kau-

no miesto vėliavą. 
Klaipėda į Braziliją išlydėjo 

jauniausią parolimpinių žaidy-
nių irkluotoją Augustą Navicką 
ir šuolininkę į tolį Ramunę Ado-
maitienę. Vardinį kvietimą į Rio 
parolimpines žaidynes gavęs  
A. Navickas – pirmasis šios spor-
to šakos atstovas Lietuvoje. Kele-
rius metus iki traumos irklavęs, 
Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų 
irklavimo čempionu tapęs vai-
kinas į šį sportą grįžo prieš porą 
metų. Tai jaunas, perspektyvus, 
rezultatus sparčiai gerinantis 
sportininkas.

Lengvaatletė R. Adomaitienė – 
vienintelė Lietuvos parolimpinės 
rinktinės moteris. Šiai sportinin-
kei tai jau trečiosios žaidynės. Jų 
baigties Ramunė neprognozuoja. 
Pasak moters, į tokio lygio varžy-
bas susirenka lygiaverčiai atletai, 
todėl kovos būna labai atkaklios, 
o pergalė – sėkmės dalykas.

Kelias į Rio prasidėjo 
Katedros aikštėje 

Neįgaliųjų sportu besido-
minčiuosius visą savaitę vienai 
kitai valandėlei stabtelėti kvie-
tė Kated ros aikštėje įsikūręs pa-
rolimpinis skveras „Kelias į Rio“. 
Iki parolimpinių žaidynių sta-
dionų – 10 789 km kelio, tačiau 
galimybę artimiau susipažinti su 
ten rungtyniausiančiais atletais 
LPOK sudarė čia, Vilniuje. Paro-
limpinį skverą puošė sportininkų 
nuotraukos, buvo pateikta nema-
žai informacijos apie jų pasieki-
mus, vaizdo įrašai priminė anks-
tesnes žaidynes. 

Pasak LPOK generalinio sek
retoriaus, Lietuvos delegaci-
jos vadovo Gintaro Zavadckio, 
šia akcija siekta kuo plačiau vi-
suomenei pristatyti parolimpi-
nį sportą, netgi leisti jį „pačiu-
pinėti“, pajusti, ką reiškia daly-
vauti parolimpinėse žaidynėse. 
Čia buvo galima pamatyti ir pa-
rolimpiečių naudojamą įrangą 
bei įrankius: regėjimo negalią tu-
rinčiųjų sportui pritaikytus barš-
kančius golbolo, futbolo kamuo-
lius, neįgaliųjų krepšiniui veži-
mėliuose skirtą specialų spor-
tinį vežimėlį. Beje, į jį atsisėdus 
buvo galima ir baudas pamėtyti.

Lietuvos parolimpinė delega-
cija šiandien jau išskrido į toli-
mąją Braziliją. Telydi mūsų spor-
tininkus sėkmė.

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr. 

Kviečiama Grigiškių neįgaliųjų draugijos 
ataskaitinė–rinkiminė konferencija

2016 m. rugsėjo 22 dieną Grigiškių kultūros centre vyks  
Grigiškių neįgaliųjų draugijos ataskaitinė–rinkiminė  

konferencija.

Parolimpinės delegacijos palydėtuvėse – 
pagarba atkakliesiems sportininkams

Iškilmingų palydų akimirkos.

Jonavietė skaitytoja ruo-
šiasi vykti į kelionę ir klausia, 
ką daryti, kad galėtų pasinau-
doti neįgaliųjų lengvatomis 
užsienyje. Moteris teiraujasi, 
kur galima išsiversti neįga-
liųjų pažymėjimus ir ar reikia 
notaro patvirtinimo. 

Į klausimą atsako Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos Ly-
gių galimybių skyriaus vedėjo pa-
vaduotoja Daiva Zabarauskienė.

Norime informuoti, kad kito-
se ES šalyse Lietuvos neįgaliojo 
pažymėjimai negalioja, kaip ir 
Lietuvoje negalioja kitų ES šalių 
neįgaliųjų pažymėjimai, todėl 
keisti neįgaliojo pažymėjimo for-
mą, įrašant pavadinimą anglų ar 
kita kalba, yra netikslinga.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad 
prie Europos Komisijos veikia 
Aukšto lygio darbo grupė nega-
lios klausimais, į kurią įeina vi-
sų šalių narių atstovai, spren-
džiantys klausimus, susijusius 
su neįgaliųjų integracijos poli-
tikos įgyvendinimu. Viename 
šią vasarą vykusiame Aukšto ly-
gio darbo grupės posėdyje buvo 
nag rinėjamas klausimas dėl Eu-
ropos neįgalumo kortelės (Eu-
ropean Disability Card) įvedimo. 
Posėdyje vyko diskusijos dėl to-
kio pobūdžio dokumento, kaip 
priemonės užtikrinti neįgalie-
siems laisvą judėjimą Europos 
Sąjungoje. Tokia kortelė suteiktų 
neįgaliajam teisę kitose ES šaly-

je naudotis visomis lengvatomis 
ir paslaugomis, kurias gauna tos 
šalies neįgalieji. Vienas pasiūly-
mas – kad iš pradžių ši korte-
lė apimtų kelias paslaugas, o ne 
visas sritis (pvz., galiotų tik tu-
rizmo ar transporto srityse) ir 
kad į šią sistemą įsitrauktų tik 
kelios ES šalys, o vėliau galėtų 
prisijungti kitos. Vengrija, Malta, 
Kipras, Belgija, Liuksemburgas ir 
Slovakija pritaria tokiam pasiū-
lymui. Planuojamas bandomasis 
projektas išbandyti tokios korte-
lės taikymą.

Lietuva pritaria idėjai dėl Eu-
ropos neįgalumo kortelės ir pa-
siūlė apibrėžti sritį, kurioje būtų 
naudojama ši kortelė (pvz., kul-
tūros sritis – nuolaidos bilietams 
į kultūrinius renginius, muziejus 
ir pan.). Vėliau, jeigu ši idėja pasi-
teisintų, būtų galima išplėsti tai-
kymo sritis.

Atsižvelgdami į pateiktą in-
formaciją, siūlytume šiuo me-
tu į užsienio šalis vykstantiems 
neįgaliesiems turėti neįgaliojo 
pažymėjimo vertimą (notarinis 
vertimo patvirtinimas nereika-
lingas) į dažnai vartojamą užsie-
nio kalbą, kurį būtų galima pa-
teikti norint pasinaudoti neįga-
liesiems teikiamomis lengvato-
mis. Tačiau ar teisė pasinaudoti 
norimomis lengvatomis bus su-
teikta, priklauso nuo šalyje, į ku-
rią neįgalusis atvyks, susiforma-
vusios praktikos, darbuotojų ge-
ranoriškumo ir nustatytos teisi-
nės tvarkos.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija ir Neįgaliųjų reika-
lų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos jau 
antrus metus iš eilės organizuoja 
televizijos laidą – šventinį rengi-
nį „Griaunantys sienas“, kuria-
me bus pagerbti asmenys, nepai-
sant jų negalios pasiekę aukštumų 
įvairiose gyvenimo srityse, bei as-
menys,  prisidėję prie žmonių su 
negalia integracijos į visuomenę. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos kviečia neį-
galiųjų nevyriausybines organiza-
cijas, neįgaliųjų bendruomenę ak-
tyviai teikti savo kandidatus šioms 
nominacijoms: 

Už pasiekimus mene (pa-
siekti neįgaliųjų laimėjimai tarp-
tautiniuose meno renginiuose);

Už pasiekimus sporte (pa-
siekti neįgaliųjų laimėjimai tarp-
tautiniuose sporto renginiuose);

Už draugiškiausią neįga-
liesiems bendruomenę (vyk-

domos integracinės veiklos, 
įtraukiant neįgaliuosius, teikia-
mos paslaugos ir įgyvendinamos 
priemonės, gerinančios neįga-
liųjų gyvenimo kokybę); 

Už savanorystę (žmonių su 
negalia dalyvavimas be pinigi-
nio atlygio socialiniuose projek-
tuose, organizuojant ir teikiant 
pagalbą neįgaliesiems ar asme-
niškai padedant neįgaliems ben-
druomenės nariams);

Už darbo vietos sukūrimą 
sau ir kitiems (sukurta ir įgy-
vendinta verslo idėja, įtraukianti 
į darbo rinką įvairią negalią tu-
rinčius asmenis); 

Už atsakingą verslą ir pa-
lankias darbo sąlygas neįga-
liesiems (sukurta ir įgyvendin-
ta verslo idėja, įsteigiant darbo 
vietas neįgaliesiems). 

Informaciją iki š. m. rugsėjo 
9 d. siųskite el. paštu: rasa.balai-
siene@ndt.lt, anketą galima rasti 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
tinklalapyje www.ndt.lt. 

Neįgaliojo pažymėjimo naudojimas 
užsienyje 

Kviečia teikti siūlymus apdovanojimams 

Klausėte-atsakome

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Pastaruoju metu visame pa-
saulyje pastoviai jogurtą var-

toja per 30 % žmonių. Kiekvie-
nam Europos šalių ir JAV gyven-
tojui per metus tenka nuo 15 iki 
40 kg jogurto.

Jogurtas – rauginto pieno 
(karvės, ožkos, avies, buivolės ar 
kupranugarės) produktas su ge-
rosiomis pieno rūgšties bakteri-
jomis Lactobacillus bulgaricus ir 
Streptococcus thermophilus. Jo-
gurtas, kurio sudėtyje yra gyvų-
jų bakterijų, tačiau po gamybos 
proceso nėra pasterizuojamas, 
vadinamas „gyvuoju“ arba bio-
jogurtu. Nors tokio produkto ga-
liojimo laikas palyginti trumpas 
(esant + 70 C temperatūrai jį ga-
lima laikyti ne ilgiau kaip savai-
tę, kai temperatūra + 60 C – 10 
dienų, jei gamintojas nenuro-
do kitaip), tačiau jis nepalygin-
ti naudingesnis už tokį jogurtą, 
kurį galima laikyti 2–3 (arba net 
6) mėnesius. Beje, pripažįstama, 
kad jogurto, kurio galiojimo ter-
minas daugiau negu 30 dienų, 
nauda sveikatai yra minimali. 
Paaiškinimas: pasterizavimas 
(pranc. pasteurisation; pagal iš-
radėjo Lui Pastero pavardę) – 
maisto produktuose ir vaistuose 
esančių mikrobų vegetacinių ląs-
telių naikinimas kaitinant nuo 63 
iki 950 C temperatūroje; paste-
rizavimas sunaikina 99–99,5 % 
bakterijų.

Tai ne vien desertinis 
patiekalas

Dauguma žmonių jogurtą lai-
ko vien tik desertiniu patiekalu. 
Retkarčiais jo, ypač su skaniais 
priedais, nuperka vaikams, o pa-
tys suaugusieji noriau vartoja ke-
fyrą. Trūkstant apie jogurtą iš-
samesnės informacijos, klaidin-
gai manoma, tai... tik pasaldin-
tas kefyras, kuriame yra riebalų, 
angliavandenių, nedideli kiekiai 
vitaminų, „kažkokių bakterijų“...  
Jeigu jogurto sudėtyje būtų tik 
pieno produktams būdingų me-
džiagų ir nieko daugiau, kažin 
ar Japonijos gydytojai, kartu su 
kitomis priemonėmis, naudotų 
jogurtą gydydami ligonius, ap-
švitintus radioaktyviomis me-
džiagomis. JAV, Europos ir kitų 
šalių mokslininkai primygtinai 
rekomenduoja šį produktą var-
toti profilaktiškai bei gydant kai 
kurias ligas. Suaugusiam žmogui 
per dieną galima suvartoti nuo 
250 iki 400 gramų jogurto. 

Cheminė sudėtis
Jogurtas yra gana maistingas 

(tą patį galima pasakyti ir apie 
kefyrą) ir vienas sveikiausių pie-
no produktų, ypač pageidautinas 
žmonėms, negalintiems varto-
ti pieno (kai organizmas netole-
ruoja laktozės). Jame yra balty-
mų, cinko, fosforo, geležies, kal-
cio (organizmas jo įsisavina net 
80 %), kalio, magnio, vitaminų 
A, B2, B5, B12, C, D ir kitokių me-
džiagų. 

Dabar pasaulyje tapo madin-
ga pateikti vartotojams įvairių 
rūšių jogurto, todėl neapseina-
ma be įvairių priedų. Dažniau-
siai į jogurtą dedama: konser-
vantų, dažiklių, kvapniųjų me-

džiagų, javainių, medaus, pieno 
miltelių, riešutų, saldiklių, šal-
dytų, džiovintų arba šviežių vai-
sių gabaliukų, vaisių sulčių, uogų, 
uogienių, džemų, vanilės, šokola-
do, tirštik lių (dažniausiai – žela-
tinos) ir dar kitokių medžiagų.

Pastabos: 
1. Jeigu numatoma jogurtą 

vartoti ilgai, geriausiai tiks šilu-
ma neapdorotas jogurtas be jo-
kių priedų. 

2. Asmenims, turintiems po-
linkį pilnėti, reiktų vartoti iki 1 % 
riebumo jogurtą.

3. Jogurtai, turintys ne dau-
giau kaip 4 % riebalų, laikomi 
mažai riebiais. Dar gaminami 
die tiniai (mažiau kaip 0,5 % rie-
balų) bei riebūs ir tiršti (įdeda-
ma grietinės) jogurtai.

4. Šimte gramų jogurto yra 
25 % kalcio ir 15 % fosforo die-
nos normos.

5. Jogurto baltymai ne tik len-
gvai įsisavinami, bet taip pat ne-
sukelia alergijos.

6. Per valandą suvirškina-
ma net 91 % jogurto, pieno – 
vos 32 %.

Jogurtas nevartotinas
l sergant gastritu, kai padidėjęs 
skrandžio sulčių rūgštingumas 
(didina rūgštingumą),
l esant skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opaligei,
l pučiant vidurius (jogurtas di-
dina dujų kaupimąsi),
l  turint problemų su inkstais 
(kartais jogurtas sukelia inkstų 
nepakankamumą),

Pastabos:
1. Nepasitarus su gydytoju 

nereiktų jogurto duoti vaikams 
iki 1 metų amžiaus (stipriai dir-
gina skrandį).

2. Seniau buvo nurodoma, 
kad nedera vartoti jogurto vi-
duriuojant, nes jis, nors ir ne-
stipriai, laisvina vidurius. Dabar 
nustatyta, kad kai kada jogurtas 
gali veikti priešingai, t. y. stabdy-
ti viduriavimą.

Jogurto gydomosios 
savybės

l stiprina imunitetą (teigiamų 
rezultatų galima tikėtis jogurtą 

vartojant ilgesnį laiką),
l didina gama interferono kiekį,
l gerina apetitą, virškinimą, 
l malšina troškulį, gaivina,
l suteikia energijos,
l greitina mąstymo procesą bei 
daro jį produktyvesnį,
l silpnina įvairių dirgiklių povei-
kį psichikai,
l didina emocinį stabilumą,
l padeda geriau įsisavinti B gru
pės vitaminus, geležį ir kalcį,
l mažina kraujyje „blogojo“ cho-
lesterolio koncentraciją,
l naikina salmoneliozės ir dizen-
terijos sukėlėjus,
l stabdo vėžį sukeliančių me-
džiagų gaminimąsi žarnyne,
l  pasižymi antigrybeliniu po-
veikiu,
l po gydymo antibiotikais pade-
da atkurti naudingąsias žarnyno 
bakterijas,
l tinka enterito, kolito, disbak-
teriozės profilaktikai ir gydymui 
(kartu su kitomis gydytojo pa-
rinktomis priemonėmis),
l padeda greičiau pasveikti, kai 
sumažėja skydliaukės ir antinks-
čių funkcijos,
l  saugo nuo žalingo sveikatai 
aplinkos teršalų (įskaitant net-
gi pesticidus ir gyvsidabrį) po-
veikio,
l palankiai veikia širdį bei ner-
vų sistemą,
l šiek tiek mažina arterinį krau-
jospūdį.
Pastabos: 

1. Kadangi jogurtas gerina ge-
ležies ir kalcio įsisavinimą, tam 
tikra dalimi mažina riziką susirg-
ti mažakraujyste ir osteoporoze 
(osteoporozės profilaktikai reko-
menduojama per dieną suvalgyti 
bent vieną jogurto indelį). 

2. Kai susirgus infekcinėmis 
ligomis tenka vartoti antibioti-
kų, labai svarbu neužmiršti jo-
gurto ir ligos metu, ir dvi savai-
tes po jos. 

3. Kasdien vartojant tik po 2 
puodukus jogurto, po metų krau-
jyje padaugėja iki 500 % (!) gama 
interferono. 

4. Kasdien organizmą aprūpi-
nant maistu, kuriame netrūksta 
gyvybiškai svarbių vitaminų ir 
mineralų, taip pat neužmirštant 

jogurto, per vienus metus galima 
netgi pusamžių žmonių imuni-
nę reakciją sustiprinti maždaug 
60  % (tai leidžia kurį laiką efek-
tyviai priešintis infekcijai). 

5. Neverta rinktis specialios 
jogurto dietos, kai tam tikrą lai-
ką nevartojami kiti maisto pro-
duktai, nes ji priskiriama prie 
ekstremalių, nesubalansuotų ir 
žalingų sveikatai.
Paaiškinimai: 

1. Interferonas – baltymas, 
pasižymintis antivirusiniu ir an-
tivėžiniu aktyvumu, turintis an-
gliavandenių.

2. Salmoneliozė – ūminė in-
fekcinė liga, dažniausiai pažei-
džianti skrandį ir žarnyną; su-
kelia Enterobacteriaceae šeimos 
bakterijos salmonelės. Jos ilgai 
išsilaiko vandenyje, piene, mė-
soje, kituose maisto produktuo-
se, mėsoje dauginasi kambario 
ir net žemesnėje temperatūroje.

3. Dizenterija – ūminė infek-
cinė liga, kuriai būdingas storo-
sios žarnos uždegimas. Ligą su-
kelia labai gyvybingos Shigella 
genties bakterijos.

4. Enteritas – plonosios žar-
nos uždegimas.

5. Kolitas – storosios žarnos 
uždegimas.

6. Disbakteriozė – tai nor-
malios žarnyno mikrofloros su-
dėties bei savybių pasikeitimas 
į blogąją pusę (kai blogųjų bak-
terijų kiekis žarnyne ima vyrau-
ti); optimalus variantas, kai ge-
rosios bakterijos sudaro 85 %, 
blogosios 15 %. Disbakteriozės 
požymiai: viduriavimas (pagrin-
dinis požymis), pilvo gurguliavi-
mas bei skausmas (pasitaiko ga-
na dažnai), pilvo pūtimas, nema-
lonus skonis burnoje, bloga nuo-
taika. Ligai užsitęsus, gali slink-
ti plaukai, atsirasti pokyčių lūpų 
gleivinėje bei naguose, prasidėti 
mažakraujystė, burnos gleivinės 
uždegimas. 

7. Mikroflora – mikrobų rū-
šių visuma, esanti kokioje nors 
terpėje ar organizme: vandeny-
je, dirvožemyje, maisto produk-
tuose, žmogaus ir gyvūnų orga-
nizmo ertmėse bei paviršiuje.

Romualdas OGinSkAS

Rauginto pieno produktai: 
jogurtas

Spalvų suvokimas – sudėtin-
gas psichofiziologinis procesas. 
Dar 1666 metais anglų moksli-
ninkas Izaokas Niutonas paste-
bėjo, kad balta šviesa, perėju-
si per prizmę, tampa spalvota. 
Jis taip pat atrado, jog kiekvie-
na spalva yra apibrėžiama kon-
kretaus ilgio šviesos bangomis. 
Spalvos gali būti maišomos ir 
sukurti naujas spalvas, arba ga-
li tiesiog panaikinti viena kitą, 
vėl tapdamos balta šviesa. Ta-
čiau palikime fiziką nuošaly ir 
patyrinėkime, kokią psicholo-
ginę reikšmę mums turi supan-
čios spalvos.

Psichologinė spalvų 
reikšmė

Nors spalvų suvokimas ga-
na individualus ir subtilus daly-
kas, vis dėlto galima atrasti tam 
tikrų dėsningumų. Spalvos daž-
nai siejamos su žmogaus išgyve-
namomis emocijomis, savijauta. 
Pavyzdžiui, ilgai žiūrint į rau-
doną spalvą gali padažnėti šir-
dies ritmas ir išsiskirti daugiau 
adrenalino. Skirtingos spalvos 
žmogaus organizmą veikia ne-
vienodai.

Dažniausiai spalvos skirsto-
mos į dvi pagrindines kategori-
jas: šiltos ir šaltos. Šiltos spalvos – 
tos, kurios asocijuojasi su sau-
le, ugnimi, šiluma. Tai raudona, 
oranžinė, geltona. Jos dažniau-
siai sukelia jausmus, susijusius 
su jaukumu, šiluma arba pyk-
čiu bei priešiškumu. Na, o šal-
tos spalvos paprastai primena 
vandenį, ledą. Tai žalia, mėlyna 
ir violetinė. Jos dažniausiai ska-

Psichologo 
patarimai

Žmogaus gyvenimas yra 
spalvotas. Ir ne tik per-
keltine prasme. Apsidai-
rykite aplink. Jei šiuo me-
tu yra šviesu, turėtumėte 
pastebėti daugybę įvai-
riausių spalvų ir atspal-
vių. Vien žmogaus kūnas 
susideda iš begalės skir-
tingų spalvų medžiagų 
ir organų. Oda gali bū-
ti rusva, akys – žalios ar 
mėlynos, kraujas – rau-
donas. O kokia galybė 
spalvų gamtoje! Kartais 
net sunku atrasti žodžius 
vieniems ar kitiems ats-
palviams įvardinti. Vi-
sai kitaip yra naktį. Tuo-
met viskas atrodo pilka ir 
niūru. O ar kada nors at-
kreipėte dėmesį į tai, kaip 
jaučiatės apsupti vieno-
kios ar kitokios spalvos? 
Retai susimąstome, ko-
kią įtaką mūsų savijau-
tai turi tokie kasdieniai 
ir įprasti dalykai. Vis dėl-
to tai patyrinėti gali būti 
nepaprastai įdomu.

Nuspalvintas 
gyvenimas
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S. Skaisgirytė teigia, kad 
universitetas stengiasi reaguo-
ti į kiekvieną studentų pastabą 
ar komentarą apie pritaikytas 
erdves. „Praeitų mokslo metų  
pabaigoje organizavome susiti-
kimą prie puodelio arbatos su 
neįgaliais studentais. Norėjome 
sužinoti jų pačių nuomonę, kaip 
jie jaučiasi, kokie sunkumai kyla. 
Daug skundų ar nepasitenkini-
mo nesulaukėme, tai labai džiu-
gu“, – sako S. Skaisgirytė. 

Tačiau vis dėlto tobulėti dar 
yra kur. S. Skaisgirytės teigimu, 
šiemet dėmesys buvo atkreiptas 
į Socialinių mokslų fakultetą, ku-
ris prieš dvejus metus persikėlė 
į Jonavos gatvę. Šiame fakulte-
te ir studijuoja daugiausiai stu-
dentų su negalia. Pastatas gana 
naujas, iš vidaus jis visiškai pri-
taikytas, tačiau pasiekti fakul-
tetą dažnai būdavo problema. 
Dabar prie pat fakulteto jau yra 
statomas šviesoforas, tai turėtų 
padėti studentams, taip pat ir 
judantiesiems vežimėliais, len-
gviau pereiti gatvę. Universitetas 
rūpinasi, kad Jonavos gatvėje ir 
borteliai būtų pažeminti. 

Naujovės Vilniaus 
universitete 

Vasaros pabaigoje pasklido 
žinia, kad Vilniaus universitetas 
(VU) yra pasirengęs sisteminei 
transformacijai. Šiuo metu VU 
kuriama strategija ir veiksmų 
planas „Atviras neįgaliesiems 
universitetas“. Pasak VU Ben-
druomenės reikalų prorektorės 
doc. dr.Birutės ŠvedaitėsSaka-
lauskės, „Atviras neįgaliesiems 
universitetas mums reiškia aiš-
kiai prisiimtą atsakomybę ir pa-
siruošimą nuolatiniam dialogui 
su mūsų bendruomenės nariais, 
turinčiais negalią. Universite-
to strategijoje išsikėlėme tikslą, 
kad ilgainiui visų mūsų studijų 
programų dėstytojai būtų pasi-
rengę dirbti su specialiųjų porei-
kių turinčiais studentais, o fakul-
tetų infrastruktūra būtų šiems 
poreikiams pritaikyta. Taip pat 
svarbu siekti, kad Universitetas 
būtų atviras negalią turintiems 
asmenims ir kaip darbdavys.“

Nuo vasaros pradžios VU 
įsteigė du neįgaliųjų reikalų 
koordinatorių etatus. Taip pat 
kiek viename akademiniame 
VU padalinyje negalią turin-
tiems studentams yra paskirta 
po kontaktinį asmenį, kuris pa-
dės spręsti studijų proceso me-
tu iškylančius klausimus. 

Viena iš neįgaliųjų reika-
lų koordinatorių Rūta Ruolytė

Verschoore teigia, kad VU 2015–
2017m. strateginiame plane iš-
skirtos penkios probleminės sri-
tys ir prioritetiniai klausimai, su 
kuriais turi būti dirbama per ar-
timiausius dvejus metus: fizinės 
aplinkos ir studijų proceso pri-
taikymas, personalo švietimas, 
negalią turinčių asmenų įdarbi-
nimas, informacijos sklaida. 

Šiuo metu VU vyksta indivi-
dualios konsultacijos naujai įsto-
jusiems negalią turintiems stu-
dentams apie jų specialiųjų po-
reikių tenkinimo, studijų proce-
so pritaikymo galimybes, finan-
sinės paramos teikimą, sureng-
tas įvadinis seminaras. 

20152016 akademiniais 
mokslo metais VU studijavo 105 
(0,5 % visų studentų) negalią tu-
rinčiųjų ir dirbo 32 darbuotojai, 
turintys negalią.

Dar daug pastatų 
neprieinama

Vienas iš šiuo metu atlieka-
mų darbų – bendradarbiaujant 
su Lietuvos žmonių su negalia 
sąjunga (jie įgyvendina projektą 
„Be slenksčių“) vertinama, kaip 
pritaikyta VU padalinių aplinka. 
Pasak R. Ruolytės, pagal pareng-
tas rekomendacijas bus planuo-
jami pritaikymo darbai artimoje 
ateityje, tam numatytos konkre-
čios lėšos. 

Universitete apsilankiusi 
projekto „Be slenksčių“ atstovė 
Ramunė Šidlauskaitė džiaugia-
si, kad kyla tokios iniciatyvos. 
„Tai rodo, kad universitetų ne-
bereikia įtikinėti sudaryti sąly-
gas studijuoti visiems. Jie patys 
eina tuo keliu, rodo iniciatyvą, 
todėl vis daugiau neįgaliųjų drą-
siau renkasi studijas, vis labiau 
jiems aplinka pritaikyta.“ 

Vis dėlto moteris sako, kad 
VU dar yra kur pasitempti. Ap-
žiūrėjus 3 Saulėtekyje įsikūru-
sius fakultetus, paaiškėjo daug 
trūkumų. Fizikos fakultetas ju-
dėjimo negalią turintiesiems ne-
pritaikytas visiškai. Teisės, Eko-
nomikos fakultetai pritaikyti iš 
dalies. Neįgaliesiems vežimė-
liuose į juos patekti trukdo to-
kie dalykai, kaip per status pan-
dusas, per toli įrengta stovėjimo 
aikštelė, o iš jos važiuojant susi-
duriama su lygių pokyčiais, užra-
kinti neįgaliųjų tualetai. Į Ekono-
mikos fakultetą vežimėliu gali-
ma patekti ne pro pagrindinį įva-
žiavimą, o iš kito pastato, tačiau 
apie tai nėra jokios informacijos. 

Centriniuose rūmuose pada-
ryta nemažai, tačiau, pasak R. Ši-
dlauskaitės, vežimėliais judan-

tieji čia nesijaus labai patogiai. 
Pirmiausia nėra kur pasistatyti 
automobilio – stovėjimo aikštelė 
užtverta. Norint patekti į biblio-
teką ar centrinius rūmus, reikia 
važiuoti ne per centrinį įėjimą, o 
per Didįjį kiemą, ten veda laip-
tai. Yra įrengtas keltuvas, tačiau 
norint juo pasikelti, reikia pul-
telio, kurį turi apsaugos darbuo-
tojas. Nėra informacijos, kaip jį 
išsikviesti. Įvažiavus į pastatą – 
vėl kliūčių ruožas. Norint pa-
tekti į biblioteką reikia nusileis-
ti laiptais žemyn. Čia turėtų gel-
bėti laiptų kopiklis. Deja, Ramu-
nei juo nusileisti nepavyko, nes 
aktyvaus tipo vežimėlis tam ne-
tiko. Yra įrengti keltuvai, tačiau 
jie kelia ne į visur, kai kur išlipus 
pasitinka laiptai. R. Šidlauskaitė 
sako, kad važiuodama nuo stovė-
jimo aikštelės į biblioteką užtru-
ko apie 1,5 val. Pasak jos, jei kie-
kvieną dieną reikėtų taip vargti, 
greičiausiai pasirinktų kitą aukš-
tąją mokyklą. Žinoma, pritaiky-
ti tokį seną pastatą labai sudė-
tinga, tačiau kai kuriais atvejais 
sprendimą rasti galima, jei visą 
laiką prieš darant ir investuo-
jant dideles lėšas būtų tariama-
si su pačiais neįgaliųjų atstovais. 

Pasak R. Šidlauskaitės, pa-
togiausia studijuoti būtų Filo-
sofijos fakultete. Jis gana neblo-
gai pritaikytas. Jokių kliūčių ne-
kyla judant naujai pastatytuose 
Jungtiniame gyvybės mokslų, 
Nacionaliniame fizinių ir tech-
nologijos mokslų, VU bibliote-
kos Mokslinės komunikacijos ir 
informacijos centruose.

Per mažai neįgaliųjų 
studijuoja 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos duomeni-
mis, per 2015 metus išmokas 
specialiesiems poreikiams ten-
kinti gavo 1006 neįgalūs studen-
tai iš 37 aukštųjų mokyklų. Tikė-
tina, kad tiek negalią turinčiųjų 
ir studijuoja. Statistikos departa-
mento duomenimis, 20152016 
mokslo metais šalies universite-
tuose studijavo 93,5 tūkst. asme-
nų, kolegijose – 39,7 tūkst. (iš vi-
so apie 133 tūkst. žmonių). Tai-
gi aukštosiose mokyklose studi-
juojančių neįgaliųjų nėra nė 1,5 
proc. Jungtinės Tautos taip pat 
kritikuoja mūsų šalį, kad asme-
nys su negalia menkai įsitraukia 
į aukštąjį lavinimą. 

Galbūt visus iki šiol nedrįs-
tančius studijuoti galėtų įkvėp-
ti Elvinos pavyzdys. „Tikiuosi, 
kad visi iššūkiai studijuojant 
bus tik žinojimo, mokymosi, iš-
manymo lygmenyje, o ne susiję 
su studijų procesu. Studijos tu-
ri būti prieinamos ir pritaikytos 
visiems“, – sako mergina. Ji no-
ri ir kitus padrąsinti siekti savo 
tikslo. „Tereikia panorėti ir drįs-
ti patikėti, kad pasaulis iš esmės 
yra geranoriškas. Savo unika-
lumu visi ir esame ypatingi, te-
reikia ryžtis gyventi savaip. Tai, 
manau, esminė pamoka, kurios 
mokiausi ir studijuodama VDU. 
O tobulėjimui ribų nėra...“ – 
teigia Elvina. 

Aurelija BABinSkienė

Aukštasis mokslas neįgaliajam –  
(ne)pasiekiama svajonė? 

Vilniaus universitetas judėjimo negalią turintiesiems pritaikytas tik iš dalies.
Edgaro Kurausko nuotr. 

tina ramybę, tačiau taip pat gali 
sukelti ir liūdesį ar abejingumą.

Terapinė spalvų reikšmė bu-
vo pastebėta seniai. Jau senovės 
Kinijos ir Egipto kultūrose buvo 
praktikuojama chromoterapija – 
gydymas spalvomis. Vis dėlto 
šių dienų psichologai neretai į 
šį reiškinį žvelgia skeptiškai. Pa-
sak jų, spalvų įtaka žmogaus psi-
chinei gerovei yra smarkiai per-
dėta. Jie taip pat pabrėžia, kad 
skirtingose kultūrose spalvoms 
priskiriamos nevienodos reikš-
mės. Tyrimų duomenimis, spal-
vų įtaka emocijoms gali būti la-
bai silpna ir trumpalaikė. Todėl 
spalvų terapija šiuo metu priski-
riama holistinei, alternatyviajai 
medicinai.

Kad ir kaip būtų iš tiesų, nie-
kur nėra parašyta, kad į gyveni-
mą visą laiką reikia žvelgti tik iš 
rimtos, mokslinės perspektyvos. 
Kartais daug smagiau patiems 
paeksperimentuoti su savo po-
jūčiais ir pasistengti pastebėti, 
kiek mus veikia vienokie ar ki-
tokie dalykai.

Spalvų įtaka
Skirtingos spalvos gali būti 

naudojamos skirtingiems tiks-
lams pasiekti. Apie tai verta pa-
galvoti kuriant namų interjerą ar 
renkantis vietą, kurioje norėtu-
mėte praleisti popietę. Atidžiau 
panagrinėjus visas spalvas, gali-
ma pastebėti labai įdomų jų po-
veikį. Žinoma, tai nereiškia, kad 
jis bus itin stiprus ir ilgalaikis, ta-
čiau pabandyti verta.

Šiltos spalvos
Geltona ir oranžinė. Šios spal-

vos neretai siejamos su maistu 
ir apetitu. Jeigu norite susikurti 
aplinką, kuri stimuliuotų žmo-
nes ir skatintų juos valgyti, nau-
dokite šias spalvas. Jos neretai 
naudojamos kuriant maitinimo 
įstaigų interjerą. Jei dažnai ne-
turite apetito, pabandykite įsi-
gyti geltonos ar oranžinės spal-
vos indų. Galbūt tai padės jums 
sočiau pavalgyti. Geltona spalva 
taip pat skatina medžiagų apy-
kaitą organizme.

Oranžinė spalva skatina to-
kius malonius jausmus kaip en-
tuziazmas, o geltona dėl savo 
ypatingo ryškumo gali iššaukti 
pyktį ar nerimą. Abi šios spalvos 
taip pat neretai naudojamos dė-
mesiui atkreipti, nes yra ryškios 
ir lengvai pastebimos.

Raudona. Raudona spalva 
dažniausiai siejama su itin stip
riomis emocijomis. Ji dažniau-
siai asocijuojasi su meile, šiluma, 
jaukumu. Tačiau raudona spalva 
taip pat perspėja apie grėsmę ar 
pavojų. Atkreipkite dėmesį į ke-
lio ženklus – visi draudžiamie-
ji yra su raudonos spalvos de-
talėmis.

Šaltos spalvos
Violetinė. Jei trūksta idėjų ar 

stokojate kūrybiškumo, pasitel-

kite violetinę spalvą. Tai – rau-
donos ir mėlynos derinys, todėl 
yra puikus vidurys tarp didelės 
stimuliacijos ir ramybės, reika-
lingos kūrybiškumui atsiskleisti. 
Švelniai violetinė spalva mažina 
įtampą, ramina. Tai puiki spalva 
darbo kambariui ar kabinetui.

Mėlyna ir žalia. Jei norite su-
sikurti jaukią, raminančią aplin-
ką, nevenkite šių spalvų. Jos 
dažniausiai siejamos su poilsiu 
(atkreipkite dėmesį, kaip gerai 
jaučiatės bent valandėlę pralei-
dę žaliuojančiame parke ar prie 
vandens). Žalios spalvos daro-
mai įtakai yra ir rimtas moksli-
nis paaiškinimas. Dėl tam tikrų 
žalios spalvos savybių ją stebint 
akių raumenys būna mažiausiai 
įsitempę. Žalia spalva taip pat 
gerina skaitymo gebėjimus, o tai 
irgi gali būti siejama su mažiau 
vargstančiais akių raumenimis.

Mėlynai dažniausiai reko-
menduojama dažyti kambarius, 
kuriuose lankosi daug žmonių 
arba kuriuose jūs praleidžiate 
itin daug laiko. Tai padės sulėtin-
ti kvėpavimą, sumažinti kraujo 
spaudimą bei kūno temperatūrą. 
Miegamasis – taip pat puiki vieta 
šiai spalvai, nes ji padeda atsipa-
laiduoti ir geriau pailsėti. Tačiau 
venkite jos virtuvėje, nes mėlyna 
spalva mažina apetitą! 

Neutralios spalvos
Šalia šiltų ir šaltų spalvų taip 

pat pastebime ir neutralias: baltą, 
juodą, rudą. Gamtoje grynos šios 
spalvos sutinkamos rečiausiai, 
tačiau žmogaus aplinkoje jų 
apstu. Šios spalvos taip pat gali 
turėti įtakos mūsų savijautai ir 
emocinei būsenai.

Balta. Ši spalva dažniausiai 
siejama su šaltumu, sterilumu. Ji 
didina erdvės pojūtį, tačiau bal-
tai dažytame kambaryje galime 
jaustis nejaukiai ar nuobodžiau-
ti. Kita vertus, balta taip pat sie-
jama su švara, gaiva ir papras-
tumu, ji simbolizuoja ir naują 
pradžią.

Juoda. Ši spalva dažnai sieja-
ma su liūdesiu, daugelyje kultūrų 
simbolizuoja gedulą. Tačiau juo-
da taip pat gali būti siejama su 
galia bei pasitikėjimu savimi. Jei 
ruošiatės svarbiam renginiui ir 
norite padaryti gerą įspūdį, verta 
rinktis juodos spalvos drabužius.

Ruda. Ji skatina stiprybę ir 
patikimumą, sukelia šilumą, tei-
kia patogumo ir saugumo jaus-
mus. Tačiau ruda taip pat gali 
sustiprinti liūdesį ar nuobodu-
lį, vienišumo, tuštumos jausmus. 

Moksliškai sunku įrodyti, 
kiek spalvos lemia žmogaus 
emocijas ir jausmus. Dažniausiai 
tyrimai būna gana pavieniai, sto-
kojantys tvirtų įrodymų. Dėl to 
spalvų terapija vis dar laikoma 
alternatyvios medicinos sritimi. 
Tačiau viena aišku – visuomet 
pravartu įsileisti daugiau spal-
vų į savo gyvenimą. Ir ne tik tie-
siogine prasme.

Parengė Miglė leVinienė

(atkelta iš 4 psl.)

2016 m. rugsėjo  1 d. – 7 d.,   Nr. 34 (1323), „Bičiulystė“5 psl.



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, rugsėjo 5 d. 
09:10 Komisaras Reksas N-7. 1 s. 

09:55 Iškilmingas LRT sezono atidary-
mas 2016 „Čia Lietuva. Čia LRT“. (kart.). 
11:30 Klausimėlis.lt. (kart.). 11:45 Savai-
tė. (kart.). 12:40 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Šlovės dienos . N-7. 1 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“. 18:30 Šiandien. 19:19 
Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nemato-
ma Lietuvos istorija. 22:25 Trumposios 
žinios. 22:30 Premjera. Obama Baltuo-
siuose rūmuose 23:35 Trumposios ži-
nios. 23:40 Premjera. Valdžios tvirto-
vė N-7. 1 s. 00:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisa-
ras Reksas N-7. 1 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nemato-
ma Lietuvos istorija. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Kelionės su „Istori-
jos detektyvais“. (kart.). 

Antradienis, rugsėjo 6 d. 
09:10 Komisaras Reksas N-7. 2 s. 

10:00 Šlovės dienos . N-7. 1 s. (kart.). 
10:50 Stilius. 11:35 Obama Baltuosiuo-
se rūmuose (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės dienos . 
N-7. 2 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 18:30 Šian-
dien. 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė eks-
pedicija „Nemunu per Lietuvą“. 22:25 
Trumposios žinios. 22:30 Istorijos de-
tektyvai. 23:20 Trumposios žinios. 23:25 
Premjera. Bodo N-14. 1 s. 00:25 Sep-
tynios Kauno dienos. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas N-7. 2 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Emigrantai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Naciona-
linė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subti-
truota, kart.). 05:35 Klausimėlis.lt. (kart.).

trečiadienis, rugsėjo 7 d. 
09:10 Komisaras Reksas N-7. 3 s. 

10:00 Šlovės dienos . N-7. 2 s. (kart.). 
10:50 Nematoma Lietuvos istorija. 
(kart.). 11:45 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės 
dienos . N-7. 3 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Šiandien. 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Italų kino magija. Premjera. Pato 
dingimas N-7. 00:30 Trumposios žinios. 
00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisa-
ras Reksas N-7. 3 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Gyvenimas. Ved. Edvardas Žičkus. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Auksinis protas. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Auksinis protas. (tęsi-
nys, kart.). 05:25 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 

ketvirtadienis, rugsėjo 8 d. 
09:10 Komisaras Reksas N-7. 4 s. 

10:00 Šlovės dienos . N-7. 3 s. (kart.). 
10:50 Gyvenimas. Ved. Edvardas Žič-
kus. (kart.). 11:45 Emigrantai. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Šlovės dienos . N-7. 4 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“. 18:30 Šiandien. 19:19 
Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Specialus ty-
rimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-

ga“. 21:30 Naujoji lietuvių dokumentika. 
Premjera. Aš už tave pakalbėsiu. 23:00 
Trumposios žinios. 23:05 Premjera. En-
derio žaidimas N-7. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas N-7. 4 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Specialus tyrimas. 
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Istorijos 
detektyvai. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. (kart.). 05:30 Klausimėlis.lt. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 9 d.

09:10 Komisaras Reksas N-7. 5 s. 
10:00 Šlovės dienos . N-7. 4 s. (kart.). 
10:50 Specialus tyrimas. 11:45 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Šlovės dienos . N-7. 5 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 18:30 Šiandien. 18:50 Sportas. 
18:53 Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. . 19:30 Interaktyvi viktorina „Pa-
klauskim Lietuvos“. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Duokim garo! 22:40 Trumposios 
žinios. 22:45 Premjera. Siuvėjas iš Pa-
namos. N-7. 00:35 Trumposios žinios. 
00:40 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas N-7. 5 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Interaktyvi viktorina 
„Paklauskim Lietuvos“. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 LRT 90-mečio 
gala koncertas iš Kauno „Žalgirio“ are-
nos. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 

Šeštadienis, rugsėjo 10 d. 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Specia-
lus tyrimas. 07:25 Premjera. 23 s. 07:50 
Mūsų kaimynai marsupilamiai 3. 3/14 s. 
08:15 Džiunglių knyga 1 1 s. 08:30 Girių 
horizontai. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas 
rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 12:05 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Gyvūnų išgyveni-
mo strategija 5 d. Maitinimosi įpročiai 
(subtitruota). 13:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Gyvūnų mamos 1 d. Ma-
žyliai (subtitruota). 13:50 Šerloko Holm-
so sugrįžimas N-7. 3, 4 s. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 
Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Sub-
titruota). 16:30 Sveikinimų koncertas. 
18:30 Šiandien. 18:45 Sportas. 18:48 
Orai. 18:55 Bėdų turgus. (Subtitruota). 
19:40 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Auksinis balsas. 
22:40 Trumposios žinios. 22:45 Premje-
ra. Anapus visatos N-7. 00:55 Trumpo-
sios žinios. 01:00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų išgyvenimo strategija 5 d. Maiti-
nimosi įpročiai (subtitruota, kart.). 01:50 
Pasaulio dokumentika. Gyvūnų mamos 
1 d. Mažyliai (subtitruota, kart.). 02:40 
Šerloko Holmso sugrįžimas N-7. 3, 4 s. 
(kart.). 04:25 Bėdų turgus. (Subtitruota, 
kart.). 05:10 Stilius. (kart.). 

Sekmadienis, rugsėjo 11 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 06:05 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Nauji Piterio Peno 
nuotykiai 19 s. 09:25 Premjera. Zoro kro-
nikos 23 s. 09:50 Aviukas Šonas 4. 4/22 
s. 10:00 Gustavo enciklopedija. 10:30 
Brolių Grimų pasakos. 20 s. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Šiluvos atlaidai. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija. 13:35 Puaro N-7. 
3/9, 3/10 s. 15:15 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.). 15:45 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą). 16:00 Klausimėlis.
lt. 16:20 Tikri vyrai. 17:15 Auksinis pro-
tas. (kart.). 18:30 Šiandien. 18:50 Spor-
tas. 18:53 Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 
Savaitė. . 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. Ame-
lija iš Monmartro N-7. 23:00 Trumpo-
sios žinios. 23:05 Naujoji lietuvių doku-
mentika. Aš už tave pakalbėsiu. (kart.). 
00:35 Trumposios žinios. 00:40 Puaro. 
N-7. 3/9, 3/10 s. (kart.). 02:20 Auksi-
nis protas. (kart.). 03:30 Stilius. (kart.). 
04:15 Tikri vyrai. Realybės dokumentika. 
(kart.). 05:05 Savaitė. (kart.).

Pirmadienis, rugsėjo 5 d. 
 06:10 Teleparduotuvė 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (16) N-7 
06:55 Simpsonai (4, 5) N-7 07:55 Ge-
ro vakaro šou N-7 08:55 Meilės sūku-
ryje (2419) N-7 10:00 Kaip prisijaukin-
ti slibiną 2 N-7 12:00 Svotai (4) N-7 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (17) 
N-7 13:30 Simpsonai (6, 7) N-7 14:30 
Mažoji nuotaka (582, 583) N-7 15:30 
Meilė itališkai (6) N-7 16:30 TV Pagal-
ba N-7 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 
sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Naisių 
vasara. Sugrįžimas (36) N-7 20:00 Apie 
mus ir Kazlauskus N-7 20:30 Moterys 
meluoja geriau (5) N-7 21:30 TV3 va-
karo žinios 22:15 TV3 sportas 22:25 
TV3 orai 22:30 Kobra 11 (2) N-7 23:35 
Kvantikas (2) N-14 00:30 Elementaru 
(5) 01:30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai N-7 02:45 Skandalas (11) 
N-14 03:40 Kerštas (16) N-7 04:30 
Programos pabaiga  

Antradienis, rugsėjo 6 d. 
06:10 Teleparduotuvė 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (17) N-7 
06:55 Simpsonai (6, 7) N-7 07:55 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (36) N-7 08:25 
Moterys meluoja geriau (5) N-7 08:55 
Meilės sūkuryje (2420) N-7 10:00 TV 
Pagalba N-7 12:00 Svotai (5) N-7 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (18) N-7 
13:30 Simpsonai (8, 9) N-7 14:30 Ma-
žoji nuotaka (584, 585) N-7 15:30 Meilė 
itališkai (7) N-7 16:30 TV Pagalba N-7 
18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 sportas 
19:25 TV3 orai 19:30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (37) N-7 20:00 Prieš sro-
vę Reitingas: N-7 21:00 Moterys me-
luoja geriau (6) N-7 21:30 TV3 vakaro 
žinios 22:15 TV3 sportas 22:25 TV3 
orai 22:30 Graži moteris N-7 01:00 Ele-
mentaru (6) 01:50 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai N-7 02:15 Skan-
dalas (12, 13) N-14 04:00 Kerštas (17) 
N-7 04:50 Programos pabaiga 

trečiadienis, rugsėjo 7 d. 
06:10 Teleparduotuvė 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (18) N-7 
06:55 Simpsonai (8, 9) N-7 07:55 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (37) N-7 08:25 
Moterys meluoja geriau (6) N-7 08:55 
Meilės sūkuryje (2421) N-7 10:00 TV 
Pagalba N-7 12:00 Svotai (6) N-7 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (19) N-7 
13:30 Simpsonai (10, 11) N-7 14:30 
Mažoji nuotaka (586, 587) N-7 15:30 
Meilė itališkai (8) N-7 16:30 TV Pagal-
ba N-7 18:30 TV3 žinios 19:20 TV3 
sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Naisių 
vasara. Sugrįžimas (38) N-7 20:00 Ge-
ro vakaro šou N-7 21:00 Moterys me-
luoja geriau (7) N-7 21:30 TV3 vakaro 
žinios 22:15 TV3 sportas 22:25 TV3 
orai 22:30 Kon Tikis N-7 00:55 Ele-
mentaru (7) 01:50 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai N-7 02:15 Skan-
dalas (14, 15) N-14 03:55 Kerštas (18) 
N-7 04:45 Programos pabaiga 

ketvirtadienis, rugsėjo 8 d. 
06:10 Teleparduotuvė 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (19) N-7 
06:55 Simpsonai (10, 11) N-7 07:55 
Naisių vasara. Sugrįžimas (38) N-7 
08:25 Moterys meluoja geriau (7) N-7 
08:55 Meilės sūkuryje (2422) N-7 10:00 
TV Pagalba N-7 12:00 Svotai (7) N-7 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (20) 
N-7 13:30 Simpsonai (12, 13) N-7 
14:30 Mažoji nuotaka (588, 589) N-7 
15:30 Meilė itališkai (9) N-7 16:30 TV 
Pagalba N-7 18:30 TV3 žinios 19:20 
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (39) N-7 20:00 
Farai N-7 21:00 Moterys meluoja ge-
riau (8) N-7 21:30 TV3 vakaro žinios 
22:15 TV3 sportas 22:25 TV3 orai 
22:30 Kol nenuėjau miegoti N-14 00:15 
Elementaru (8) 01:15 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai N-7 02:05 
Skandalas (16) N-14 03:00 Skanda-
las (17) N-14 03:50 Kerštas (19) N-7 
04:40 Programos pabaiga 

Penktadienis, rugsėjo 9 d.
06:10 Teleparduotuvė 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (20) N-7 
06:55 Simpsonai (12, 13) N-7 07:55 
Naisių vasara. Sugrįžimas (39) N-7 
08:25 Moterys meluoja geriau (8) N-7 
08:55 Meilės sūkuryje (2423) N-7 10:00 
TV Pagalba N-7 12:00 Svotai (8) N-7 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (21) 
N-7 13:30 Simpsonai (14, 15) N-7 
14:30 Mažoji nuotaka (590, 591) N-7 
15:30 Meilė itališkai (10) N-7 16:30 TV 
Pagalba N-7 18:30 TV3 žinios 19:20 
TV3 sportas 19:25 TV3 orai 19:30 Ka-
rališka drąsa N-7 21:15 Bado žaidynės. 
Ugnies medžioklė N-7 00:10 Žiauriai 
baisi naktis S 02:10 Nepaprastos Ka-
lėdos Niujorke N-7 03:50 Kerštas (20) 
N-7 04:40 Programos pabaiga

Šeštadienis, rugsėjo 10 d. 
06:15 Teleparduotuvė 06:30 Mon-

Pirmadienis, rugsėjo 5 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys" (14) 07:00 "Džiuman-
dži" (35) 07:25 "Įspūdingasis Žmo-
gus-voras" (26) 07:50 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (118, 119) N-7. 09:45 
24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7. 
12:45 Mauglis. Sugrįžimas pas žmones 
13:05 "Svajonių princas" (219, 220) 
14:05 "Turtuolė vargšė" (46) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Nuo... Iki.... 21:30 Žinios. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS. PREMJERA N14. 00:30 "Judan-
tis objektas" (16) N-7. 01:20 "Visa me-
nanti" (9) N-7. 02:10 "Grubus žaidimas" 
(14) N14.. 02:55 Programos pabaiga.

Antradienis, rugsėjo 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys" (15) 07:00 "Džiuman-
dži" (36) 07:25 "Žmogus-voras" (1) 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(120, 121) N-7. 09:45 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 
24 valandos (kart.). N-7. 12:45 Boni-
facijaus atostogos (Kanikuly Bonifaci-
ya). 1965 m. Animacinis filmas. Rusija. 
13:05 "Svajonių princas" (221) 13:35 
"Svajonių princas" (222) 14:05 "Tur-
tuolė vargšė" (47) 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Pagal-
bos skambutis. N-7. Realybės drama 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Pa-
skutiniai riteriai N14. 00:35 "Judantis 
objektas" (17) N-7. 01:25 "Visa menan-
ti" (10) N-7. 02:15 "Grubus žaidimas" 
(15) N14.. 03:00 Programos pabaiga. 

trečiadienis, rugsėjo 7 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys" (16) 07:00 "Džiuman-
dži" (37) 07:25 "Žmogus-voras" (2) 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(122, 123) N-7. 09:45 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 12:45 
Kaip liūtukas ir vėžlys dainą dainavo 
12:55 Ožiukas, kuris skaičiavo iki de-
šimties 13:05 "Svajonių princas" (223, 
224) 14:05 "Turtuolė vargšė" (48) 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:25 Geriausi mūsų vakarai. N-7. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Už-
dara grandinė . N14. 00:10 "Judantis 
objektas" (18) N-7. 01:00 "Visa menan-
ti" (11) N-7. 01:50 "Grubus žaidimas" 
(16) N14.. 02:35 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, rugsėjo 8 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys" (17) 07:00 "Džiuman-
dži" (38) 07:25 "Žmogus-voras" (3) 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(124, 125) N-7. 09:45 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 12:45 
Katinas, kuris mėgo vaikščioti vienas 
13:05 "Svajonių princas" (225, 226) 
14:05 "Turtuolė vargšė" (49) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rū-
ta. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 

Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Tikras 
teisingumas. Gatvės karai N14. 00:05 
"Judantis objektas" (19) N-7. 00:55 "Vi-
sa menanti" (12) N-7. 01:45 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.). 02:10 Progra-
mos pabaiga. 

Penktadienis, rugsėjo 9 d.
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys" (18) 07:00 "Džiuman-
dži" (39) 07:25 "Žmogus-voras" (4) 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(126, 127) N-7. 09:45 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 12:45 
Katinas žvejys 12:55 Kačiukas vardu 
Au 13:05 "Svajonių princas" (227, 228) 
14:05 "Turtuolė vargšė" (50) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 Blogiausias Lietuvos vai-
ruotojas. N-7. 22:00 Ponas ir ponia 
Smitai N-7. 00:20 PREMJERA Tūnąs 
tamsoje. Antroji dalis N14. 02:25 Už-
dara grandinė (kart.) . N14. 04:05 Pro-
gramos pabaiga.

Šeštadienis, rugsėjo 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Žmogus-voras" (3) (kart.) 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (31) 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Linksmieji de-
tektyvai" (12) 07:45 "Neramūs ir triukš-
mingi" (1) 08:10 "Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys" (24) 08:35 "Linksmieji 
Tomas ir Džeris" (12) 09:00 "Ponas By-
nas" (2) 09:30 "Rožinė pantera" (28) . 
10:00 "Na, palauk!" (11, 12). 10:20 KI-
NO PUSRYČIAI Sinbadas. Septynių 
jūrų legenda 12:00 Bukas ir bukesnis. 
Kai Haris sutiko Loidą N-7. 13:45 Pri-
čiupom!. N-7. Humoro laida. 14:40 "Gy-
venimo šukės" (91) N-7. 16:40 Bus vis-
ko. 17:35 Tik nesijuok. Anekdotų šou. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Monstrai 
prieš ateivius. 21:20 Tik nekvieskite 
farų! N14. 23:35 Pasimatymo filmas. 
N14. 01:05 Ponas ir ponia Smitai (kart.) 
N-7. 03:05 Programos pabaiga.

Sekmadienis, rugsėjo 11 d.
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Žmogus-voras" (4) (kart.) 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (32) 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Linksmieji de-
tektyvai" (13) 07:45 "Neramūs ir triukš-
mingi" (2) 08:10 "Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys" (25) 08:35 "Linksmieji 
Tomas ir Džeris" (13) 09:00 Sveikatos 
ABC televitrina. 09:30 "Rožinė pante-
ra" (29) . 10:00 KINO PUSRYČIAI Šni-
pų vaikučiai 11:40 PREMJERA Šokių 
aikštelės dievai. N-7. 13:50 Pričiupom!. 
N-7. Humoro laida. 14:40 "Didingasis 
amžius. Jos didenybė Kiosem" (2). N-7. 
. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Tele-
loto. TV žaidimas. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Aš galiu. 
Iššūkių šou. 22:00 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas N-7. 00:40 Tik ne-
kvieskite farų! (kart.) N14. 02:35 Pro-
gramos pabaiga.

Pirmadienis, rugsėjo 5 d. 
06:35 Sveikatos ABC televitrina. 

07:00 Dingęs debesų žmonių miestas 
(kart.) 07:55 "Tokia tarnyba" (66) (kart.) 
08:50 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
09:45 "Mistinės istorijos" (10) N-7. 
10:45 "Sudužusių žibintų gatvės" (12) 
(kart.) 11:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(325) (kart.) N-7. 12:55 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13:55 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (9) N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (67) 15:50 "Prokurorų patikri-
nimas" (326) N-7. 17:00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (13) 19:30 
"PREMJERA Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)" (1) 20:30 Pričiu-
pom!. N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 
Oušeno dvyliktukas N-7. 00:05 Žmo-
gus-voras 2 (kart.) N-7. 02:25 "Sostų 
karai" (7, 8) (kart.) N-14. 04:10 "Kal-
bame ir rodome" (362) N-7. 04:55 
"Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos 
istorija)" (1) (kart.)

Antradienis, rugsėjo 6 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (67) (kart.) 08:50 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 09:45 
"Mistinės istorijos" (11) N-7. 10:45 "Su-
dužusių žibintų gatvės" (13) (kart.) 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (326) 
(kart.) N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13:55 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (10) N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(68) 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(327) N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužu-
sių žibintų gatvės" (14) 19:30 "PREM-
JERA Žvaigždės kelias (Alos Pugačio-
vos istorija)" (2) 20:30 Pričiupom!. N-7. 
21:00 "Pavariau" (7) N-7. 21:30 Mano 
žmona - ragana N-7. 23:40 Oušeno 
dvyliktukas (kart.) N-7. 02:00 "Misti-

nės istorijos" (9) (kart.) N-7. 02:50 "Gyvi 
numirėliai" (14) N14. 03:35 "Kalbame ir 
rodome" (363) N-7. 04:20 "Žvaigždės 
kelias (Alos Pugačiovos istorija)" (2) 
(kart.) 05:15 Farai (kart.). N14. 05:40 
Pričiupom! (kart.). N-7. 

trečiadienis, rugsėjo 7 d. 
06:55 Muchtaro sugrįžimas N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (68) (kart.) 08:50 
"44-as skyrius" (46) (kart.) N-7. 09:45 
"Mistinės istorijos" (12) N-7. 10:45 
"Sudužusių žibintų gatvės" (14) (kart.) 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (327) 
(kart.) N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13:55 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (11) N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(69) 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(328) N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužu-
sių žibintų gatvės" (15) 19:30 "PREM-
JERA Žvaigždės kelias (Alos Pugačio-
vos istorija)" (3) 20:30 Pričiupom!. N-7. 
21:00 Farai. N14. 21:30 Narkotikų ke-
lias. N14. 00:35 Mano žmona - raga-
na (kart.) N-7. 02:30 "Mistinės istorijos" 
(10) (kart.) N-7. 03:20 "Gyvi numirėliai" 
(15) N14. 04:00 "Kalbame ir rodome" 
(364) N-7. 04:45 "Žvaigždės kelias 
(Alos Pugačiovos istorija)" (3) (kart.) 

ketvirtadienis, rugsėjo 1 d.
06:55 Muchtaro sugrįžimas N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (69) (kart.) 08:50 
"44-as skyrius" (47) (kart.) N-7. 09:45 
"Mistinės istorijos" (13) N-7. 10:45 
"Sudužusių žibintų gatvės" (15) (kart.) 
11:45 "Prokurorų patikrinimas" (328) 
(kart.) N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13:55 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (12) N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(70) 15:50 "Prokurorų patikrinimas" 
(329) N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužu-
sių žibintų gatvės" (16) 19:30 "PREM-
JERA Žvaigždės kelias (Alos Pugačio-
vos istorija)" (4) 20:30 Pričiupom!. N-7. 
21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 
Hadsono vanagas. N-7. 23:40 Narko-
tikų kelias (kart.) N14. 02:20 "Mistinės 
istorijos" (10) (kart.) N-7. 03:10 "Gyvi 
numirėliai" (16) N14. 03:55 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (9) (kart.) N-7. 04:40 "Di-
agnozė - žmogžudystė" (10) (kart.) N-7. 
05:25 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 

Penktadienis, rugsėjo 9 d.
06:55 Muchtaro sugrįžimas N-7. 

07:55 "Tokia tarnyba" (70) (kart.) 08:45 
"Žurovas" (3, 4) N-7. . 10:45 "Sudužu-
sių žibintų gatvės" (16) (kart.) 11:45 
"Prokurorų patikrinimas" (329) (kart.) 
N-7. 12:55 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 13:55 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(13) N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (71) 
15:50 "Prokurorų patikrinimas" (330) 
N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių ži-
bintų gatvės" (17) 19:30 "Amerikietiš-
kos imtynės" (35) N-7. 21:30 Čempio-
nas 3. Išpirkimas N14. 23:35 Hadsono 
vanagas (kart.) . N-7. 01:30 "Mistinės 
istorijos" (11) (kart.) N-7. 02:20 "Liežu-
vautoja" (1) . N-7. 03:05 Čempionas 3. 
Išpirkimas (kart.) N14. 04:40 "Amerikie-
tiškos imtynės" (35) (kart.) N-7. 05:30 
Pričiupom! (kart.). N-7. 

Šeštadienis, rugsėjo 10 d. 
06:05 Pričiupom! (kart.). N-7. 

06:30 "Diagnozė - žmogžudystė" (11, 
12, 13) (kart.) N-7. 09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 10:00 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 11:00 Baltijos galiūnų čem-
pionato finalas. Sidabravas. 12:00 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina. 13:00 FAILAI X. 
Pavojus Romos pasienyje. 14:00 "Mis-
tinės istorijos" (11, 12) N-7. 16:00 "Kas 
žudikas? Baudžiamosios bylos" (28) 
N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18:00 "44-as skyrius" (48) N-7. 19:00 
Už vaikystę. 19:30 Muzikinė kaukė. 
21:55 MANO HEROJUS Ypatinga už-
duotis N14. 23:45 AŠTRUS KINAS Iš 
tamsybių N14. 01:35 "Gyvi numirėliai" 
(16) (kart.) N14. 02:20 "Liežuvautoja" 
(1) (kart.) . N-7. 03:05 "Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos" (28) (kart.) N-7. 
03:55 Muzikinė kaukė (kart.). 

Sekmadienis, rugsėjo 11 d.
06:00 "Pasaulio profesionalų im-

tynės" (20). N-7. 07:00 Savaitės kri-
minalai (kart.). N-7. 07:30 Baltijos ga-
liūnų čempionato finalas. Sidabravas 
(kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
"Viena už visus" (67, 68) N-7.. 10:05 
Beatos virtuvė. 11:00 "BBC dokumen-
tika. Australijos kaubojus" (1, 2) 13:00 
Už vaikystę (kart.). 13:30 Sveikinimai. 
16:00 "Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos" (29) N-7. 17:00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18:00 Pričiupom! (kart.). 
N-7. 18:25 Žmogus-voras 3 N-7. 21:00 
"Sostų karai" (9, 10) N-14. 23:25 Mer-
ginų vargai. N14. 01:30 Ypatinga už-
duotis (kart.) N14. 03:00 Žmogus-voras 
3 (kart.) N-7. 05:10 "Australijos kaubo-
jus" (1) (kart.) 

TV3

LNK

BTV

sunas (22) 07:00 Transformeriai. Prai-
mas (9) N-7 07:30 Nindžago: Spinjitzu 
meistrai (8) N-7 08:00 Ančiukų istori-
jos (46) 08:30 Kempas ir draugai 09:00 
Virtuvės istorijos 09:30 Gardu Gardu 
10:00 Pasaulis pagal moteris 10:30 
Svajonių ūkis Laida apie verslą kai-
me. 11:00 Ilgo plauko istorija N-7 12:55 
Atlantida. Prarastoji imperija N-7 14:45 
Karalius Ralfas N-7 16:45 Ekstrasensų 
mūšis (1) N-7 18:30 TV3 žinios (312) 
19:15 TV3 sportas 19:20 TV3 orai 
19:25 Eurojackpot Loterija 19:30 Ho-
bitas. Smogo dykynė N-7 22:45 Svei-
ki atvykę į džiungles 00:40 Pasimaty-
mų trenerė N-7 02:15 Kaltinamoji Keisė 
Antony N-7 04:00 Programos pabaiga

Sekmadienis, rugsėjo 11 d.
06:15 Teleparduotuvė 06:30 Mon-

sunas (23) 07:00 Transformeriai. Prai-
mas (10) N-7 07:30 Nindžago: Spin-
jitzu meistrai (1) N-7 08:00 Ančiukų 
istorijos (47) 08:30 Mamyčių klubas 
09:00 Kulinariniai triukai 09:30 Pen-
kių žvaigždučių būstas 10:00 Svajo-
nių sodai 11:00 Alisa Stebuklų šalyje 
N-7 12:35 101 dalmatinas 14:10 Kie-
tos merginos U 16:10 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai N-7 16:45 
Ekstrasensų mūšis (2) N-7 18:30 TV3 
žinios (312) 19:20 TV3 sportas 19:25 
TV3 orai 19:30 X Faktorius N-7 22:00 
Tai reiškia karą N-14 23:55 Nusidėjė-
liai N-14 01:55 Hičkokas N-14 03:40 
Programos pabaiga  

LRT
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Visi vieni kitus kaltina 
politikavimu

Rusija, savo sportininkus į 
tarptautines varžybas siunčian-
ti lyg į kokį karo mūšį ir laukianti 
tik pergalių bet kokia kaina, pa-
ti save įstūmė į aklavietę. Grau-
du žiūrėti per įvairias Rusijos te-
levizijas transliuojamus interviu 
su neįgaliais sportininkais. Jie sa-
ko tai, ko reikia valdžiai. „Rusija 
stiprėja, todėl Vakarų šalys nori 
mus paniekinti.“ „Mūsų sporti-
ninkai – nenugalimi, konkurentai 
išgalvojo dopingo skandalą, kad 
išvengtų akistatos su mumis.“ 
„Mes taip ilgai ruošėmės, tikėjo-
mės, dabar visi vaikinai prislėgti, 
o merginos – verkia.“ Ir taip to-
liau, ir panašiai.

Jau seniai šioje šalyje kalba-
ma apie sportininkų ugdymo kri-
zę. Taigi lieka dopingas. Nepri-
klausomi ekspertai nustatė, kad 
Rusijos parolimpiečiai masiškai 
vartojo dopingą ir Pekino, ir Lon-
dono parolimpinių žaidynių me-
tu. Parolimpiečiai šitaip prisidė-
jo prie Vladimiro Putino režimo 
garbinimo: mes – geriausi.

Du neramūs ir viltingi 
mėnesiai

Tarptautinis parolimpinis ko-
mitetas (IPC) tyrimą, pasak Rusi-
jos parolimpiečių, – šantažą, pra-
dėjo liepą. Jo išvados buvo negai-
lestingos. Tarptautinė antidopin-
go agentūra išaiškino, kad rusai 
nuolat vartojo dopingą tarptau-
tinėse varžybose, taip pat ir pa-
rolimpiadoje Sočyje. Iš viso buvo 
užfiksuotos 45 manipuliacijos su 
rusų parolimpiečių mėginiais. 18 
iš 19 naujai patikrintų Sočyje pa-
imtų mėginių turėjo charakterin-
gus įbrėžimus, kurie įrodo, kad 
buteliukai buvo atidaryti, turi-

nys – pakeistas. IPC nutarė pa-
šalinti visą Rusijos parolimpinę 
rinktinę iš būsimos olimpiados.

Dar buvo šiek tiek laiko, to-
dėl Rusija kreipėsi į Tarptautinį 
sporto arbitražo teismą (CAS), 
aukščiausios ir galutinės instan-
cijos teisminę instituciją sporto 
srityje. Rugpjūčio 23 dieną CAS 
atmetė Rusijos apeliaciją. Rusijos 
premjeras Dmitrijus Medvede-
vas CAS sprendimą neleisti rusų 
parolimpiečių į Rio pavadino ci-
nišku ir apkaltino noru pašalin-
ti iš kelio stiprius konkurentus, 
o dopingo skandalas jam atrodo 
išgalvotas, kaltinimai – neįrody-
ti. Kitokia IPC reakcija: „Mes pa-
tenkinti CAS priimtu sprendimu. 
Tačiau ši diena nėra šventė. Mes 
užjaučiame rusų sportininkus.“ 
267 rusų atletams skirtos kvotos 
buvo paskirstytos kitoms šalims. 

Apie protestus olimpinių 
žaidynių atidarymo 

šventėje
Olimpiada – toks renginys, 

kuriame viskas labai reglamen-
tuota. Ir tai suprantama. Juk su-
važiuoja sportininkai iš įvairių 
šalių, taip pat ir nesutariančių 
ar net kariaujančių. Jei paleisi va-
džias, sportininkai ims kariauti, 
o ne galynėtis ant kilimo ar bė-
gimo takelyje.

Vis dėlto šiek tiek protestų 
matome ir olimpinėse žaidynėse 
ir net parolimpiadose. Štai 2014 
metų žiemos parolimpiadoje 
Sočyje ukrainiečiai sugebėjo pa-
rodyti savo protestą dėl Krymo 
aneksijos. Atidarymo šventės 
ceremonijoje pasirodė vieninte-
lis Michailas Tkačenka. Jis prava-
žiavo vežimėliu nustatytą atstu-
mą, nesižvalgė į šalis, nesišypso-
jo. Kiti 22 ukrainiečių sportinin-

kai šventėje nepasirodė.
Na, o pasklidus žiniai apie 

Rusijos parolimpiečių bėdą, tuoj 
sureagavo Baltarusija. Jei jau ru-
sų į Rio neleidžia, tai jie, balta-
rusiai, šventėje neš savo ir dar 
rusų vėliavą. Ir kas juos traukė 
už liežuvio? Tokias provokaci-
jas reikia rengti tyliai... Praėjus 
kelioms dienoms – nauja infor-
macija iš Baltarusijos. Šios šalies 
parolimpinio komiteto pirminin-
kas Olegas Šepelis paneigė anks-
čiau ištartus žodžius. Pagal nau-
ją versiją, oficiali delegacija neš 
tik Baltarusijos vėliavą, tačiau 
jis, Šepelis, svečių tribūnoje lai-
kys dvi vėliavytes...

Tarp melo ir dar didesnio 
melo

Šios vasaros įvykiai kada 
nors gal net į knygą bus suguldy-
ti. Pirmą kartą pasauliniu mastu 
imta rimtai kovoti su dopingu. 
Vieni priešinasi tam, kiti džiau-
giasi – pagaliau! Vokietijos neį-
galių sportininkų sąjungos pre-
zidentas Frydhelmas Julius Beu-
cheris sako, kad dėl susidariu-
sios situacijos nereikia kaltinti 
tarptautinių instancijų, kurios 
daro tai, kam ir buvo sukurtos. 
Rusų parolimpiečiams jis pata-
rė pareikšti pretenzijas Rusijos 
Federacijos sporto ministerijai, 
Rusijos parolimpiniam komite-
tui ir tai kriminalinei grupuotei, 
kuri olimpiadose ir kituose ren-
giniuose slapta keitė ir naikino 
sportininkų mėginius. Juk su-
naikindami mėginius jie atėmė iš 
sportininkų galimybę įrodyti sa-
vo nekaltumą, jeigu jie iš tikrųjų 
nevartojo dopingo.

Beje, Rusijos parolimpinio 
komiteto teisininkai dar svars-
to galimybę skųsti CAS verdiktą 
Šveicarijos federaliniame teis-
me, bet laiko nebėra, žaidynės 
jau tuoj prasidės. Be to, CAS ga-
lima skųsti tik procedūrinius da-
lykus, bet ne iš esmės, nes tai – 
paskutinė instancija. Dar kalba-
ma apie individualius parolim-
piečių ieškinius Europos žmo-
gaus teisių teismui. Bet štai Ru-
sijos prezidentas V. Putinas šio-
mis dienomis pažadėjo surengti 
Rusijoje vietinę parolimpiadą ir 
skirti ne menkesnius nei Rio ap-
dovanojimus, tad kitų priemonių 
gal jau nesiims.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLikienė

Tai prasidėjo liepą. Tarptautinis parolimpinis komite-
tas ėmė tirti Rusijos parolimpinio komiteto (RPK) veiklą, 
nes iš Tarptautinės antidopingo agentūros gavo infor-
macijos apie 35 rusų parolimpiečius, kurių teigiami do-
pingo testai dingo iš laboratorijos Maskvoje. Tuo metu 
viskas atrodė toli ir netikra. Juk parolimpiada prasidės 
tik rugsėjo 7-ąją, prieš tai Rio de Žaneire dar bus olim-
pinės žaidynės, štai ten didžiulės valstybės galingieji įro-
dys, kad niekam nepavyks apkaltinti sportininkų dopin-
go vartojimu, o po to jau nesunku bus išspręsti ir paro-
limpiečių reikalą... Tačiau žaidynės atėjo – ir dešimtys 
Rusijos atletų liko namuose. O neseniai paaiškėjo, kad 
neįgaliems sportininkams teks dar didesnė bausmė. Ar 
Rusija pritrūko pinigų papirkti ekspertams?..

Vaiko širdies asociacijos pre-
zidentė ir jos įkūrėja Dai-

va Jonauskienė vaikus su šir-
dies ydomis auginančias šei-
mas draugėn ėmė burti po to, 
kai jos pačios šeimą užklupo ši 
liga. Prieš devynerius metus gi-
musi dukra Teresė nuo pirmųjų 
gyvenimo dienų kovojo už savo 
gyvybę. Jai buvo pripažinta įgim-
ta širdies yda, pareikalavusi ne 
vienos operacijos. „Mūsų Tere-
sėlė iškentėjo 12 širdies inter-
vencijų. Anuomet, kai susidūrė-
me su dukters liga, informacijos 
visai nebuvo, nežinojome, kur 
ieškoti pagalbos, kas galėtų pa-
lengvinti mūsų dalią. Todėl su-
prantu, koks svarbus viešumas, 
kaip svarbu burti tos pačios ne-
gandos ištiktas šeimas, nes tik 
taip galima palengvinti vieni ki-
tų skausmą, nusiraminti ir pa-
sitarti dėl kamuojančių klausi-
mų“, – kalbėjo D. Jonauskienė. 
Dukters nelaimė Daivą paskati-
no įkurti asociaciją ir pakvies-
ti jungtis šeimas, ieškančias pa-
guodos ramsčio.  „Mūsų dukre-
lei nebuvo nei dviejų metukų, 
kai teko atlikti širdies operaciją. 
Laimei, susipažinome su Daiva, 
mums ši asociacija labai pagel-
bėjo. Daugiau kur kreiptis Lie-
tuvoje ir nėra kur. Tad atvyko-

me kartu su visais pabūti ir Pa-
langoje. Visgi esame vieno liki-
mo suburti, suprantame vienas 
kito skausmą, o tai labai gelbs-
ti“, – teigė iš Alytaus su žmona ir 
dukrele Daniele į stovyklą Palan-
goje atvykęs Andrius Gudaitis.

Kaip teigė kilnią misiją vyk-
danti moteris, širdies yda gali 
būti nebūtinai paveldėta. Nie-
kas nėra apsaugotas nuo tokių 
negandų. Turint sunkią širdies 
ydą, jau nebeįmanoma apsiei-
ti be chirurginės intervencijos. 
„Mums Lietuvoje dar labai pa-
sisekė, jog turime šios srities 
profesionalius gydytojus, dir-
bančius Santariškėse, operuo-
jančius mažuosius ligoniukus. 
Tokių specialistų mums pavydi 
Latvija ir Estija. Kūdikiams per-
sodinti širdis gali tik vienetai, – 
pasakojo D. Jonauskienė. Jos tei-
gimu, gydytojų rankose – mažų-
jų gyvenimai. Tačiau jie aiškiai 
pasako, kad atliko tai, kas buvo 
būtina, bet užauginti vaiką par-
eiga tenka tėvams. Kiek tuomet 
baimių apninka tėvus, kaip sun-
ku auginti tokį vaiką, kai jį besą-
lygiškai saugai. Tad tėvų bendra-
vimas labai sustiprina pasitikė-
jimą savo jėgomis, neleidžia nu-
leisti rankų, o ir paskatina drą-
sinti savo vaiką.

„Širdukai“ tęsia tradiciją susitikti 
Palangoje

Rasa Gedvilaitė www.palangostiltas.lt rašo apie Vaiko širdies aso-
ciacijos veiklas. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Pakruojo nestacionarių socia-
linių paslaugų centro kolek-

tyvas laimėjo Europos Sąjungos 
finansavimą ir kitais metais neį-
galiems rajono gyventojams pra-
dės teikti integralią pagalbą na-
muose. Tokių paslaugų pakruo-
jiškiai prašė ne vienus metus. 

 „Jau prieš kurį laiką sužino-
jome, kad mūsų kolektyvo pa-
rašytas projektas laimėjo atran-
ką. Ketinome jį pradėti jau šie-
met, bet užsitęsė įvairūs deri-
nimai institucijose, dar tikslina-
ma ir centrui skirta pinigų su-
ma. Todėl projektą vykdyti im-
simės nuo 2017ųjų pradžios, o 
slaugytojai į pagalbos reikalingų 
žmonių namus atvyks nuo atei-
nančio balandžio“, – sakė cen-
tro direktorė Laimutė Kazokai-
tienė. Projekte numatyta teikti 
paslaugas (slaugą bei dienos glo-
bą) namuose žmonėms, kuriems 
nustatytas slaugos poreikis. No-
rinčių jau yra dvi dešimtys. Di-
rektorė informavo, kad slaugos 
paslauga bus nemokama, o už 
dienos globą teks mokėti. Kainą 
turės patvirtinti rajono Taryba. 
Naujosios paslaugos bus teikia-
mos darbo dienomis. 

„Projekto tikslas – siekti, 
kad įstengiantys savarankiškai 
gyventi pakruojiškiai, gaudami 
reikalingas paslaugas namuose, 
kuo ilgiau galėtų būti juose, o ne 
slaugos įstaigose“, – sakė L. Ka-
zokaitienė. Daugiau nei dvejus 

su puse metų vyksiančiame pro-
jekte numatyta įdarbinti dvylika 
žmonių. Analogiški socialinės 
slaugos ir globos projektai jau 
kelerius metus vykdomi Telšių, 
Radviliškio, Pasvalio ir kt. rajo-
nuose. Pakruojo nestacionarių 
socialinių paslaugų centro spe-
cialistės vyko į šiuos rajonus pa-
sisemti patirties. Iki šiol centre 
buvo teikiamos tik pagalbos na-
muose paslaugos. Dvylika spe-
cialisčių padeda maždaug pu-
santro šimto įvairaus amžiaus 
žmonių, turinčių specialiųjų po-
reikių. 

Namuose gyvenančius žmo-
nes rajone dažniausiai slaugo 
artimieji. Arba samdo slaugyto-
jus, tardamiesi asmeniškai. Rajo-
no gyventojai „Pakruojo kraštui“ 
ne sykį pasakojo apie kaimynus, 
giminaičius, metų metais pasi-
aukojamai prižiūrinčius sunkių 
negalių ištiktus šeimynykščius. 
Ligonio poreikiai diktuoja visą 
gyvenimą: kai kurių neįgalių-
jų be priežiūros visai negalima 
palikti. Tad net trumpam išeiti 
tvarkyti reikalų (sumokėti mo-
kesčius, apsipirkti ar panašiai) 
globėjai gali tik radę, kas juos 
pavaduotų. Dažniausiai prašoma 
kaimynų ar giminaičių pagalbos. 
Ne vienam slaugytojui ir pačiam 
pašlyja sveikata: prižiūrimą ne-
vaikštantį ligonį namiškiams pri-
sieina kilnoti, juodą darbą pada-
ro ir nuolatinis stresas.

Neįgalieji sulauks daugiau paslaugų
Janina Šaparnienė tinklalapyje skrastas.lt pasakoja, kad Pakruojy-
je jau greitai numatoma teikti naujas paslaugas sunkiausią nega-
lią turintiesiems. 

2016-ųjų vasara: Rusijos 
neįgalūs sportininkai – 
pragariškoje karuselėje

Rusijos rinktinė nedalyvaus Rio de Žaneiro parolimpinėse žaidynėse. 

Neįgalieji  
pasaulyje
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Prie kūrybos 
šaltinio Sparnai kiekvienam 

dovanoti...

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“.

(Tęsinys – kitame numeryje)  
Aldonos Milieškienės nuotr.

Skrydis
Koks nuostabus, mėlynas 

dangus. Debesėliai lėtai plau-
kia, lyg vienas su kitu lenkty-
niaudami. Saulutė irgi šypsosi, 
žiūrėdama į juos.

Aukštai aukštai sklando 
paukščiai. Jie kyla vis aukštyn, 

lyg norėdami pasiekti saulę. 
Ir štai išnyra didelis gražus 

aras. Jos skrydis – nuostabus. 
Aras iškyla virš debesų, ten, 
kur dar niekas nebuvo. Užei-
na audra, švysčioja žaibai. At-
rodo, kad kažkas nori sutruk-
dyti tą didingą skrydį. Bet aras 
yra išdidus, jis nepabūgsta aud
ros, grumiasi su ja ir kyla vis 
aukštyn.

Bet staiga jis pavargsta ir 
smenga į žemę. Žmonės jį pa-
gauna ir nori pavergti, bet aras 
trokšta laisvės ir miršta nepa-
vergtas, išdidus.

elvyra JAnkAuSkienė 
Alytus

Skrydis į nebūtį
Jos tėvai gyveno ant Bra-

žuolės upelio kranto prie seno-
jo malūno, visai šalia miško. Už 
kelių posūkių Bražuolė įteka į 
srauniąją Nerį, kuri šioje vie-
toje daro savo didžiąją kilpą.

Gyvenvietė nedidelė, bet 
nuostabiai vaizdingoje ir labai 
patogioje vietoje, nes išsidės-
čiusi abipus autostrados, o gre-
ta – geležinkelio stotelė. Jauni-
mo kaimelyje buvo nedaug, o 
mokykla – tik pradinė. Būtent 
šią mokyklą ir pamėgo Vilniaus 
dailės akademija, kurios stu-
dentai kas vasarą čia įkurda-
vo kūrybinę stovyklą. Įvairių 
kursų studentai ir jų dėstytojai 
pasklisdavo po apylinkes neši-
ni molbertais, ieškodami retes-
nių vaizdų ir peizažų. Ne vienas 
iš jų vėliau tapo žinomais dai-
lininkais. 

Ji vasaras leisdavo pas tė-
vus, todėl matė ir pažinojo be-
veik visus studentus. Tarp jų 
turėjo daug draugų, bet vienas 
buvo ypač artimas. Jo vardas 
buvo retas ir įdomus, kaip ir jis 
pats, – Einis. Einis buvo drau-
giškas, vaikiškai naivus ir atvi-
ras. Tikras svajotojas! Jų drau-
gystė buvo nuoširdi, paremta 
abipuse simpatija ir pasitikėji-
mu. Ramiais vasaros vakarais, 
sėdint ant upelio kranto, Einis 
patikėdavo jai visas savo sva-
jones. Jai atrodė, kad jo svajo-
nės keistos, per daug ambicin-
gos. Gal neįgyvendinamos. Ir 
pavojingos, mat jis svajojo apie 
skrydį, greitį, lenktynes su vė-
ju ir su laiku. Jo svajonės – aš-
trūs pojūčiai, nematytos šalys, 
naujos spalvos ir galimybė vis-
ką perkelti į drobes. Ji pajuoka-
vo, kad tereikia nusipirkti bi-
lietą ir lėktuvu ar oro balionu 
nukeliauti į savo svajonių šalį. 

Ne, jo svajonė ne tokia, nes 
koks gi skrydis nejaučiant vėjo 
pasipriešinimo, sėdint uždara-
me lėktuvo salone ar ankštame 
oro baliono krepšyje. Jo svajo-
nė – skrydžio greitis, o tai pa-
siekiama tik... užsėdus ant mo-
tociklo. 

Kaip jis didžiavosi nusipir-
kęs naują „Jawą“. Ištisus 3 me-
tus taupė pinigus iš stipendi-
jos, pardavė net kelis savo pa-
veikslus. Jo manymu, pačius 
geriausius, tuos, su kuriais 
skirtis neketino, mat svajonė-
se juos matė ant savo studijos 
sienų, kurią turės kada nors, 
kad ir būdamas senutėlis, bet 
jau žinomas  ir laisvas. Dabar 
laisvės pojūtį jaučia tik skris-
damas „Jawa“. Ji bandė Einį 
drausminti, prašė būti atsargų. 
Be argi jaunystė gali paklusti 
pamokymams.

Įpusėjus naujiems mokslo 
metams netikėtai ją aplankė 
Einio kurso draugai. Pakeliui į 
Vilnių jie papasakojo apie ne-
laimę, į kurią jis skriste skrido 
pašėlusiu greičiu. 

Pašarvotas buvo Dailės aka-
demijos aktų salėje. Degė žva-
kės. Juodu kaspinu perrištas 
Einio autoportretas. Tas pats, 
nutapytas pirmąją jų pažinties 
vasarą. Šį portretą dėstytojai 
ir draugai kritikavo, patarė iš-
mesti, nes nutapytas agresyvia 
raudona spalva ir nešantis kaž-
kokią tragišką nelaimės nuo-
jautą. Be to, sakė dėstytojas, 
pirmakursiams dar per anksti 
save įamžinti autoportretuose. 
Tačiau Einis portreto neišmetė, 
o paslėpė rekvizito sandėliuke. 
Čia jį ir rado Einio bendrakur-
siai prieš pat tą lemtingą įvykį. 

It stabo ištikta ir sukrėsta ji 
žvelgė į savo draugo portretą ir 
tik dabar suvokė, kokią lemtį 
pranašavo paveikslas, mintyse 
prisiminė jo skrydžio troškimą. 

Likimo ironija: jis patyrė 
savo skrydį, skrydį nuo kalne-
lio į nebūtį... Svajonė išsipildė...

O juk žinojo, kad svajoti rei-
kia atsargiai, nes svajonės kar-
tais išsipildo... Deja... 

karolina nAPRienė 
Vievis 

Balti gandrai
Paukščių taku į tolimą kelionę
Žiemot išskirs balti gandrai.
Kelionės tikslas – jų svajonė:
Šilta Uganda, Afrikos krantai.

Paliks mums šaltą ūkanotą  
    žiemą, 
Trumpas dienas, ilgas naktis.
Su liūdesiu jų lauksiu aš kas 
     dieną,
Kol jie atgal pas mane grįš.

Plasnodami sparnais sugrįš į  
   tėviškėlę,
Pavasarį parneš jie ant  
   sparnų.

Kai kam darželyje paliks po  
   kūdikėlį
Tarp pumpurų ir žydinčių  
    žiedų. 

Surenovuos lizdus, atšvęs  
    vestuvių puotą,
Mažų jauniklių susilauks.
Jiems taip likimo dovanota,
Pakrikštyti vaikus lašais  
   dangaus.

Į auksą apdarus greit keis  
  berželiai,
Reiks atsisveikint su baltais  
  gandrais.
Linkėdamas gandrams  
    laimingo kelio,
Mojuodamas širdy vilties  
   sparnais.
N.B.
Gyvensim tol, kol augs sparnai,
Sveikai, gražiai, laimingai.
Žinok... protingus atneša  
  gandrai,
O priedurnius... flamingai. 

Viktoras JAkOniS
Vievis

Svajoklė
Nemigo naktį žvaigždėtą 
Aš sakalo sparnus turėt  
  norėčiau
Ir su kylančia saule  
  apskristi pasaulį,
Perskrist per tėviškės  
  žydinčias pievas,
Per sraunų upelį, pakrantėse  
   bąlančias ievas,
Pro vienišą, liekną svyruoklį  
    berželį,
Tėviškėj žydintį rūtų darželį. 

Norėčiau kartu pasiimti  
  svajonių vainiką
Ir dainą sparnuotą, kuri dar
  nebuvo dainuota,
Dar kartą praskristi pro  
    meilės vartus
Ir tėviškės žydinčiuos soduos  
   sustoti
Po sena obelim pailsėt,  
  parymoti.

Kas gali uždrausti svajoti,
Jei svajoklė turi sakalo  
      sparnus.

Birutė GAileVičienė 
kaunas

Svajonių sparnai
Tos lenktynės jau baigės...
Pralaimėjo visi,
kas vairavo apsvaigę –
žuvo draugas,
aš bejėgis palatoj guliu.
Kasdienybė baisi – 
tematau tik dangaus lopinėlį
pro šį langą,
prie kurio net prieit negaliu...
Širdį replėmis gniaužia
vien žinojimas, ko netekau, 
o svajonių sparnai
nuskraidina tenai, 
kur laimingas ir sveikas  
draugų būryje aš buvau.
Gal likimui pagailo manęs, 
jis man davė svajonių sparnus,
iš nykios kasdienybės
aš veržiuos ir kasdien iškeliauju
ten, kur grakščiosios palmės,
kur jūra šilta,
bet ir ten saulę temdantis 
praradimas greta...

Danutė BAlBieRienė
Biržai

Gandro ilgesys
Parskrido gandras į tėviškę,
Į savo seną lizdą.
Ilgai stebėjo dangų mėlyną –
Kodėl žmona negrįžta?

Nutaręs būstą pataisyti,
Jis triūsė visą dieną.
Mielos gandrienės nematyti – 
Nejau paliko vieną?

Jaunų gandrų arši porelė 
Jį puolė, bandė išvaryti.
Tačiau sutelkus visą valią
Mūšį pavyko atlaikyti.

Apgynęs savo brangų lizdą, 
Skraidė, ratus ore suko,
Vėl žvalgės – gal pačiutė  
     grįžta? 
(Jos lizde gandrui labai trūko).

Ir šitaip vargšas visą vasarą  
     skrajojo, 
Braidė po pievas, žabus rinko...
O vakarais ilgai liūdėjo,
Kol vieną kartą kažkur dingo.

Paliko gandras seną lizdą 
Žalios pušies viršūnėj – 
Laimingos praeities paminklą
Negrįžusiai skrajūnei. 

Danutė MAkelinė 
kėdainiai 
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