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Neįgaliųjų bendruomenės koncertas-mugė „Tau, Vil-
niau!“ jau tryliktą kartą į sostinę sukvietė per porą tūks-
tančių žmonių iš visos Lietuvos. Susitikti, pabendrauti, 
savo ir kitų kūrybiniu kraičiu pasidžiaugti, patirtimi ir 
idėjomis pasidalyti į sostinę suvažiavo aktyvūs, gyve-
nimo džiaugsmu trykštantys, stiprybės visus mokan-
tys neįgalieji. Jie pasklido po Katedros aikštę, įsiliejo į 
dūzgiantį Gedimino prospektą, klaidžiojo senamiesčio 
gatvelėmis, varstė muziejų duris. Juk tokia šventė – tik 
kartą metuose!

Tolerancijos link

Orientavimosi sportas – 
įdomi ir patraukli spor-
to šaka. Tinka ji ir neįga-
liesiems, mat varžybose 
dalyvaujama ne tik sie-
kiant kuo greičiau įveikti 
paslėptais objektais paį-
vairintą trasą, bet ir ju-
dant takeliais spręsti gal-
vosūkiams prilygstančias 
užduotis. Lietuvos neįga-
liųjų draugijos Švento-
joje surengta pažintinė 
orientavimosi sporto tre-
niruočių stovykla tuo įsi-
tikinti leido patiems šiuo 
sportu susidomėjusiems 
žmonėms.

Integracijos keliu

Kopiklis laiptais
Scalamobil

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Kartą metuose neįgaliuosius suvienijanti  
šventė papuošė Vilnių

Stovykloje – pažintis su įtraukia  
sporto šaka

Visuomenė turi pažinti ir 
priimti negalią turinčius 

žmones
Lietuvos specialiosios kūry-

bos draugijos „Guboja“ rengiama 
„Sostinės dienas“ vainikuojan-
ti šventė „Tau, Vilniau!“ jau tapo 
gražia tradicija. Ir netgi gerokai 
išplėtė savo ribas. Jau antrus me-
tus po šalies regionus sklinda tų 
kraštų bendruomenes telkiantys 
ir vienijantys renginiai „Būkime 
kartu“. Šiemet Utenoje, Klaipėdo-
je ir Jurbarke surengtos šventės 
įsiliejo į miestų renginius, paįvai-
rino jų kultūrinį gyvenimą. Ne-
įgaliųjų reikalų departamento 
direktorė Asta Kandratavičienė 
dėkojo šios iniciatyvos sumany-
tojai „Gubojos“ vadovei Viktori-
jai Vitaitei. Pasak jos, nuoširdus 
darbas mažina socialinę atskirtį, 
negalią turintiems žmonėms lei-
džia pasijusti su visais lygiems, 
svarbiems ir reikalingiems. 

Šventės „Tau, Vilniau!“ globė-
jas socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukuraitis, svei-
kindamas į Katedros aikštę su-

sirinkusius neįgaliuosius, jiems 
padedančius socialinius darbuo-
tojus, sakė besidžiaugiantis šių 
žmonių kūrybinėmis galiomis, 
įdomiais darbais, meniniais ge-
bėjimais. Tačiau, pasak ministro, 
jiems reikia didesnės erdvės, vi-
suomenės dėmesio. Todėl rengi-
nio organizatorę „Gubojos“ drau-
giją ir Vilniaus miesto savivaldy-
bę L. Kukuraitis paragino priimti 
iššūkį ir kitąmet šios šventės da-
lyvius sukviesti ne į atskirą er-
dvę, o leisti jiems labiau pasklis-
ti po Vilnių.

Pasak ministro, augina ne at-
skirtis, o integracija. Todėl nerei-
kia bijoti eiti į visuomenę, leisti 
jai pažinti ir priimti neįgalų žmo-
gų kaip lygų, visavertį jos narį.

Kvapnios lietuviškos 
mandalos – iš lauko 

žolynų
Pirmąjį rugsėjo sekmadienį 

Katedros aikštė pavirto margas-
palviu palapinių miesteliu. Jame 
įvairią negalią turinčius žmones 
vienijančios organizacijos, glo-

bos namai, neįgaliųjų dienos už-
imtumo centrai pristatė per me-
tus sukurtus dirbinius: mezgi-
nius, lipdinius, piešinius, medžio 
drožinius, papuošalus ir dar dau-
gybę kitų rankdarbių.

Anykščių rajono neįgalių-
jų draugijos palapinė pasipuošė 
lietuviškomis mandalomis. Šios 
idėjos autorė Alfonsa Burneikie-
nė pasakojo susidomėjusi žur-
nale perskaitytu straipsniu apie 
rytietiškas mandalas, jų modifi-
kavimą. Moteriai patiko mintis 
magiškus ratus dėlioti iš lietuviš-
kų džiovintų augalų – ramunėlių, 
mėtų čiobrelių. „Tokios mandalos 
dar ir kvepia, – šypsosi Alfonsa. – 
Sustoji prie jų – nuskaidrėja min-
tys, išsisklaido bloga nuotaika. 
Medituoji prie tokio paveikslo.“

A. Burneikienė džiaugiasi, kad 
ši idėja patiko ir rankdarbių būrelį 
lankančioms moterims. Amatams 

Suvienijo noras išbandyti 
naują sporto šaką

Orientavimosi sporto treni-
ruočių stovyklai vadovavo šio 
sporto profesionalas, Europos 
ir pasaulio čempionas Tadeu-
šas Šimkovičius. Neįgaliojo ve-
žimėliu judantis vadovas orien-
tavimosi sportu domisi jau 23 
metus. Per šį laiką apkeliavo vi-
są Europą, Lietuvai atstovavo Ja-
ponijoje vykusiame čempionate. 
„2020 metais kviečia Honkongas. 
Gal kas nors iš jūsų pateks į rink-
tinę ir iškovos aukštesnę vietą 
nei šiemet pasaulio čempionate 
mūsų komandos pelnyta 8-oji“, – 
įsitraukti į orientavimosi sportą 
drąsino T. Šimkovičius. 

Didžioji stovyklos dalyvių 
dauguma apie neįgaliesiems 
skirtą orientavimosi sportą ne-
daug težinojo. Telšietė Vilija Jo-
cienė neslėpė maniusi, kad treni-
ruočių metu teks bėgioti ir ieško-
ti miške paslėptų objektų. Trum-
pam net buvo suabejojusi, ar su-
gebės, mat greitis – ne stiprioji 
jos pusė. Ypač kai didžiąją laiko 
dalį praleidžia ramiai: dirbdama 
bibliotekoje ar kurdama įvairius 
rankdarbius. Fizinio aktyvumo 
stoka ją ir paskatino užsiregis-
truoti į šią stovyklą. 

Panašiai manė ir į stovyklą 
atvažiavusi panevėžietė Dalia 
Hokušienė. Moteris prisiminė 

daug dėmesio skiriančios draugi-
jos narius sunku kuo nors nuste-
binti. Pati Alfonsa juos yra mokiusi 
vyteles pinti, dirbinius iš odos kur-
ti, dekupažą išbandyti, karoliukus 
verti, seges modeliuoti, mozaiką 

lipdyti. 38-erius metus J. Biliūno 
vidurinėje mokykloje pradinukus 
mokiusi moteris savo gebėjimus 
sėkmingi panaudojo ir draugijos 
veiklose. Tiesa, tam, kad kitiems  
 

Dirbiniai iš metalo – naujas Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos narių sumanymas.

Alfonsa Burneikienė prie lietuviškų mandalų.

Tadeušas Šimkovičius mokė „skaityti“ žemėlapį, legendas.
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Kaišiadorys:

Prienai:

Radviliškis:

�� „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Kaišiadorių rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Stanislava Globienė 
pasidalijo turiningos kelio-
nės įspūdžiais. 

Nemaža grupė Kaišia-
dorių r. neįgaliųjų drau-
gijos narių ir senyvo am-
žiaus žmonių buvome iš-
vykę pasigrožėti Birštono 
kurortu. Diena pasitaikė 
saulėta ir šilta. Keliaujan-
čiųjų nuotaika – puiki. At-
vykę į Birštoną, pirmiausia 
susidomėjome vandens 
turizmu. Išsinuomoję pra-
moginį laivą „Romantika“, 
apie dvi valandas plaukio-
jome Nemunu. Aplankė-
me vaizdingiausias kuror-
to vietas, grožėjomės šios 
vietovės kraštovaizdžiu. 
Praplaukėme pro Nemu-
no ir Verknės santakoje 
esančią konglomerato uo-
lą „Ožkų pečius“. Pasak lai-
vo kapitono, žmonės nuo 
seno ją taip vadino, nes 
čia mėgo laipioti ir prieš 
saulę šildytis apylinkių ož-
kos. Didelė uolos dalis jau 
nubyrėjusi, bet jos aukštis 
dar įspūdingas. O aplinkui 

Išvyka į sveikatingumo miestą

Ilsėjomės Šventojoje

Pergalės Bauskės sporto šventėje 

tokia ramybė ir tokia pa-
krančių žaluma! Upėje – 
nė bangelės, tik tyliai teš-
kendamas pasroviui plau-
kė mūsų laivas. Pritilo net 
mūsų keliautojų balsai, ne-
norėjome trikdyti gamtos 
rimties. Atrodė, taip plauk-
tume ir plauktume, krante 
palikę visus rūpesčius…

Išlipę į krantą, nusku-
bėjome į ,,Tulpės“ sanato-
riją. Čia pasilepinome suo-
miškos ir turkiškos pirties 
šiluma, kontrastiniais du-
šais, gėlo vandens basei-
nu. Daugelis net paban-
dė nusileisti nuo baseine 
esančio kalnelio. Sūkuri-

nėje vonioje mėgavomės 
masažo srovėmis. 

Įspūdingas buvo ir pa-
sivaikščiojimas basomis 
refleksoterapiniu taku, 
esančiu Kneipo sode. Iš 
pradžių ėjome švelnaus 
smėlio paviršiumi, paskui – 
įvairaus dydžio akmenimis, 
eglių šakų ir pušų kan-
korėžiais. Tai nemokama 
sveikatingumo procedūra 
kojoms, kuri labai pageri-
na kraujotaką, suaktyvina 
medžiagų apykaitą.

Birštono centriniame 
parke pasimėgavome (taip 
pat nemokamai) minerali-
nio vandens garais. Galėjo-

me ilsėtis ir kvėpuoti ypač 
sveiku ,,jūrinio efekto“ oru, 
kurį skleidžia originalios 
architektūros mineralinio 
vandens garinimo bokš-
tas. Išbandę inhaliacijas po 
atviru dangumi, pakvėpa-
vome sveikatai naudingu 
mineralinio vandens pri-
sotintu oru nuvykę į ,,Bi-
rutės vilą“, esančią Vytau-
to parke, mineralinio van-
dens paviljone. Viloje vei-
kia mineralinio vandens 
baseinas, fontanėliai, van-
dens garinimo siena. Čia 
paslaugos taip pat nemo-
kamos, jomis galima mė-
gautis ištisus metus. 

Taip įdomu ir gra-
žu Birštone, o diena per 
trumpa, kad spėtum viską 
apžiūrėti ir išbandyti, to-
dėl visi pasižadėjome dar 
ne kartą čia sugrįžti.

Po ekskursijų niekada 
nejauti nuovargio ir dar 
ilgai spinduliuoji džiaugs-
mu, kai grįžęs matai kartu 
keliavusių žmonių akyse 
šypsenas ir išgirsti klausi-
mą „Kur dar keliausime?“ 
Ir prašymą: „Nepalikite ir 
mūsų!“

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Birštone trykštantys mineraliniai vandenys – tikra dovana 
sveikatai.

Raliuoti svarbiau 
nei bausti

Apie tai,
kas

jaudina

�� „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje iš Prienų dalija-
masi džiugiais poilsio prie 
Baltijos jūros įspūdžiais. 

Grupė Prienų rajono 
neįgaliųjų draugijos narių 
buvo išvykę pailsėti į Šven-
tąją. Daugeliui mūsų to-
kia kelionė per visą Lietu-
vą – vienintelis išvykimas iš 
namų, leidžiantis pakeisti 
aplinką, prasiblaškyti, ge-
riau pažinti savo kraštą. O 
ką jau kalbėti apie Baltijos 
jūrą! Buvo ir tokių, kurie ją 
pamatė pirmą kartą.

Oras pasitaikė geras. 

Stipresnieji  maudėsi, kiti 
bent pabraidė jūros ban-
gose, pasimėgavo saulės 
spinduliais, daugiau paju-
dėjo. Aplankėme Švento-
sios bažnyčią, vieną kitą 
koncertą. Kai kurie drau-
gijos nariai vyko ne pirmą 
kartą, tad buvo malonu iš-
vysti pažįstamus veidus, 
pabendrauti, pasidalyti 
džiaugsmais ir rūpesčiais.

Visus labai suartino at-
sisveikinimo su jūra vaka-
ronė, kurią suorganizavo 
Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Irena Valatkevi-

čienė ir Šilavoto seniūni-
jos draugijos narė Daivu-
tė Tamulaitienė. Paskutinį 
vakarą sukvietė visus prie 
jūros pabūti kartu, palydė-
ti saulę, padainuoti, pasi-
dalyti patirtais įspūdžiais. 
Tarp mūsų atsirado ku-
riančių, deklamuojančių, 
dainuojančių, tad vaka-
ras buvo jaukus ir roman-
tiškas. Veiveriuose gyve-
nanti Vilytė Stelmokienė 
padainavo Šventojoje su-
kurtą dainą, įdomias isto-
rijas, anekdotus pasako-
jo kiti vakaronės dalyviai. 

�� Radviliškio rajono neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kės pavaduotoja Irena Vil-
niuvienė „Bičiulystei“ para-
šė apie tai, kaip jiems sekėsi 
Latvijoje vykusiose sporto 
varžybose. 

Lietingą šeštadienio ry-
tą su nerimu važiavome į 
Bauskę. Dar Pasvalyje drau-
gams iš Bauskės pažadėjo-
me dalyvauti jų tradicinia-
me renginyje, nors žinojo-
me, kad varžybos vyks sta-
dione (sporto salė šiuo me-
tu remontuojama). 

Bauskiečiai rado spren-
dimą – dalis rungčių vyko 
manieže, kita dalis – aikš-
telėje virš stadiono žiūrovų 
tribūnų. Svarbiausia – gera 
nuotaika ir nusiteikimas. 

Mūsų komandai atsto-
vavo 10 Radviliškio rajono 
neįgaliųjų draugijos narių 
kartu su pirmininke Jūrate 
Bredulskiene. Iš Lietuvos 

Buvome net apdovanoti 
suvenyrais.

Esame nuoširdžiai dė-
kingi Šventosios paplūdi-
mio kavinės-palapinės sa-
vininkui Arūnui Staponui, 
suprantančiam ir atjau-
čiančiam neįgalius žmo-
nes. Jis sutiko mus priim-
ti į kavinės patalpas pato-
giai susėsti prie staliukų 
ir pavakaroti. Visų Prienų 
rajono neįgaliųjų, buvusių 
Šventojoje, vardu dėkoja-
me organizatoriams už rū-
pestį, gerą žodį, galimybę 
pailsėti prie Baltijos jūros. 

atvyko Šiaulių miesto neįga-
liųjų draugijos atstovai, Kur-
šėnų sporto klubo „Atgaiva“ 
ir Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos sportininkai. 

Buvo nemažai sporti-
nių rungčių: 30 m bėgimas, 
šuolis į tolį, smiginis, bočia, 
baudinių spyriai į vartus, 
lėkščių mėtymas į taikinius, 
kamuoliukų metimas, rutu-
lio stūmimas. Stengėmės 
dalyvauti ten, kur leidžia 
mūsų galimybės ir sveika-
tos būklė. Rezultatais esa-
me labai patenkinti – par-
sivežėme 18 medalių. Dėl 
vietos stokos buvo riboja-
mas bočios komandų skai-
čius – rungtyje leista daly-
vauti po vieną komandą iš 
kiekvienos draugijos. Mū-
siškiai žaidė pasikeisdami 
ir tapo nugalėtojais. Namo 
parsivežėme 8 aukso, 3 si-
dabro ir 7 bronzos meda-
lius. V. Kostiukevičius užė-

mė 4 prizines vietas – 3 tre-
čias ir vieną antrą. Šių eilu-
čių autorė pasipuošė dviem 
aukso ir vienu bronzos me-
daliu. B. Tamonienė parsi-
vežė po vieną visų spalvų 
medalį. J. Bredulskienė už-
ėmė pirmą ir trečią vietas. 
Č. Turčinskas pelnė vieną 
sidabro ir vieną bronzos 
medalį. V. Astrauskienė,  
G. Čepienė, P. Rudžianskas 

ir S. Astrauskas iškovojo po 
aukso medalį. 

Smagiai nusiteikę grįžo-
me namo. Planuojame kitų 
varžybų komandos sudėtį. 
Šiemet jų dar bus nemažai.

Pasiruošimas ir kelionė 
į Bauskės sporto šventę or-
ganizuota vykdant Neįga-
liųjų socialinės integracijos 
per kūno kultūrą ir sportą 
projektą.

Artimo žmogaus netektis ilgam laikui ar net visam 
gyvenimui širdyje palieka gilų randą. Skaudžiausia, kad 
kai kurių netekčių, atrodo, taip paprasta buvo išvengti. 

Palyginti daug nelaimių vyksta mūsų keliuose. Lie-
tuvos kelių direkcijos duomenimis, per dešimtmetį 
(2006–2015 m.) krašte įvyko 6 658 eismo įvykiai, žu-
vo 760 ir buvo sužeisti 8 334 žmonės. Mūsų palyginti 
nedideliam ir, be to, sudėtingoje demografinėje padė-
tyje esančiam kraštui tai sunkiai pakeliamas smūgis.

Daug nelaimių patiriama dėl neblaivių vairuotojų. 
Vyriausybė į situaciją reaguoja, imasi priemonių. Tačiau 
akivaizdu, kad įvedus baudžiamąją atsakomybę už vai-
ravimą išgėrus, keliuose neblaivių vairuotojų net dau-
gėja. Per visus 2016 metus tokių vairuotojų nubausta 2 
760, o jau vien per šių metų pirmąjį pusmetį – 2 000. Ši-
to ir buvo galima laukti. Baudų didinimas – noras prob- 
lemą išspręsti labai paprastai. Tačiau greitų, lengvų ir 
paprastų sprendimų čia nėra.

Kai įvyksta šiurpus nusikaltimas, žiniasklaidoje 
dažnai girdime reikalavimą įteisinti mirties bausmę. 
Tačiau kvalifikuoti ir patyrę specialistai visuomenei 
kantriai aiškina, kad mirties bausmė nieko nepakeis-
tų. Taip yra todėl, kad nusikaltėliai vidinių stabdžių ne-
turi, o nusikalsdami galvoja, kad jų veiksmai nebus iš-
aiškinti. Jei jie sveikai mąstytų, tai ir nepatrauktų nu-
sikaltimų keliu. Tad ką daryti?

Senais laikais ant nemokančio tinkamai elgtis, gru-
baus, nemandagaus žmogaus buvo šaukiama: „Ak tu, 
avine neraliuotas!“ Piemenys botagą turėjo, bet taip pat 
suprato, kad jo nepakanka, avių ar galvijų bandai reikia 
raliuoti. Atsisės piemenėlis po medžiu ir traukia raliuo-
tinę. Dažnai jis pasiimdavo į rankas ir savadarbį lamz-
delį. Gyvuliai ramiai ratu sugula ir atrajodami klausosi. 
Per dainą piemenėlis bendraudavo su savo banda, kal-
bėdavosi, ją „auklėdavo“. Gyvuliai išmokdavo suprasti 
žmogaus siunčiamus signalus, komandas.

Dabar kiti laikai. Lietuva tolsta nuo senosios kaimo 
kultūros, keičiasi terminai. Raliavimo vietą, galima sa-
kyti, užėmė socializacija. O socializacija – individo ta-
pimas visuomeniniu žmogumi, asmenybe. Mūsų krašte 
dar daug nesocializuotų žmonių. Jie sėda girti už vairo, 
vagia, pažeidinėja įstatymus. 

Stebiu, kaip parko alėja žingsniuoja jauna graži ma-
mytė. Dešine ranka ji laiko poros metukų sūnelį, o kairė-
je – rūkstanti cigaretė. Juodu žingsniuoja tylėdami, ma-
mytė į sūnelį net nepažvelgia, o vaiko veidelis liūdnas, 
be jokių emocijų. Pagalvojau – štai taip ir atsiranda ne-
socializuoti žmonės. Pedagogai tvirtina: jei vaikus nuo 
kūdikystės augintų tėčiai, o ne mamos, kurios su kūdi-
kiais guguoja, liūliuoja ir šnekasi, tai kalbėti jie pradė-
tų gal tik penkerių metų. 

Iš Rytų Europos į Vakarus atvykę turistai pastebi, kaip 
žaliose vejose vaikai ir jų tėveliai žaidžia su švariais, išpuo-
selėtais, linksmais šunimis. Niekam neateina ir į galvą, 
kad augintiniai gali ką nors užpulti, apkandžioti. Tai aiš-
kiai rodo, kad ir naminius gyvulėlius būtina socializuoti. 

Prancūzų filosofas Klodas Helvecijus dar 18 a. yra pa-
stebėjęs: „Žmogus savimi tampa, o ne gimsta“. Savigarba 
nėra įgimta savybė. Žmogus elgesio modelį atsineša iš 
savo šeimos, jį ugdo gyvenamoji aplinka, mokykla, me-
nas, literatūra. Mūsų krašto istorija nebuvo labai palan-
ki save gerbiančiam piliečiui ugdyti. Mūsų žmonės ken-
tė sunkią baudžiavą. Žmogus, nuolankiai rankose glam-
žydamas kepurę, daugybę metų lankstėsi dvarponiams. 
Primygtinai „pulti ant kelių“ ragino klerikalai. Kraštą ir 
žmonių dvasią niokojo svetimųjų okupacijos, norėda-
mas išgyventi žmogus buvo verčiamas vaidmainiauti, 
pataikauti, meluoti, žemintis.

Savigarba – patvarus ir itin svarbus asmenybės 
bruožas. Pedagogų, politikų ir visų mūsų uždavinys –
atkakliai ir kantriai ugdyti socialius, save gerbiančius 
piliečius. Tai, kaip anksčiau sakydavo, grandis, už ku-
rios galima ištraukti ir išspręsti visą virtinę labai aktu-
alių krašto gyvenimo problemų.

Radviliškio neįgalieji iš Latvijos parsivežė nemažai medalių. 
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Kėdainiai:

(atkelta iš 1 psl.)

Kartą metuose neįgaliuosius suvienijanti 
šventė papuošė Vilnių

žinias perteiktų, ir pati 10-yje 
įvairių kursų pabuvojo. 

Alfonsa pasakoja, kad tokios 
tylos ir ramybės, kaip kuriant 
mandalas, nebuvo nė vienuo-
se užsiėmimuose. Moterys pa-
niro į meditacinę kūrybą: susi-
kaupusios ant drobės piešė or-
namentus, tepė klijais, dėliojo 
džiovintus augalus. Daugelis žo-
leles smulkino, trynė, kad pie-
šinio kontūrus galėtų užpildyti 
smukiomis dalelėmis. Nors, pa-
sak Alfonsos, to daryti nebūtina, 
mat tikrosios augalinės manda-
los komponuojamos iš natūra-
lių žiedų ar lapelių, tačiau visada 
įdomu eksperimentuoti. 

Pusmetį trukusiems moky-
mams A. Burneikienė atidavė vi-
sas savo džiovintų augalų atsar-
gas. Pamokė moteris ir kokių pa-
čioms prisirinkti, kaip sudžiovin-
ti, kad tiktų rankdarbiams. Pri-
reiks, jeigu norės pratęsti šiuos 
užsiėmimus. Iš džiovintų šakelių 
ir žiedų A. Burneikienė ketina pa-
mokyti dar ir verbas rišti. 

Draugijos pirmininkė Aldona 
Šerėnienė prasitarė ir dar apie 
vieną sumanymą – prieš Kalė-
das ruošiamasi kurti šventines 
puokštes – subtilias, minimalis-
tines, iš natūralių medžiagų su-
dėliotas. Jau dabar pro draugijos 
narių akis neprasprūsta įdomes-
nės medžių šakos, kankorėžiai. 

Pirkiniams – Vilkaviškio 
neįgaliųjų siūtos rankinės 

Daugelio mugės dalyvių pa-
lapinėse puikavosi įvairūs rank-
darbiai: pirštinės, kojinės, rieši-
nės, velti, verti, iš odos pagaminti 
papuošalai, medžio, molio dirbi-
niai, atvirukai, paveikslai ir t.t. Ne 
viena neįgaliųjų draugija ar kita 
organizacija atvežė ir savo „fir-
minius“ dirbinius, kuriems ski-
ria daugiausia dėmesio, kuriuos 
taip ištobulina, kad net išrankiau-
si pirkėjai priekaištų neturi. 

Jau bene 10 metų Trakų ra-
jono neįgaliųjų draugija į mugę 
„Tau, Vilniau!“ atveža megztus 
žaislus: lėles, įvairiausius žvėre-
lius. Draugijos pirmininkė Rima 
Kaliukevičiūtė pasakoja, kad juos 
kuriančios penkios moterys taip 
šį amatą įvaldė, kad tokių koky-
biškų rankų darbo žaislų reikia 
gerai paieškoti.

Vilkaviškio rajono neįgalių-
jų draugijos rankdarbių būrelio 
„Kamanės“ vizitine kortele drą-
siai galima vadinti moterų siūtas 
rankines – nuo paprastučių, skir-
tų prekėms iš parduotuvės parsi-
nešti, iki puošnių, kurias per petį 

Turininga 
kelionė į 

Stokholmą

persimetus ir po dūzgiantį Gedi-
mino prospektą negėda vaikšti-
nėti. Vilkaviškiečių rankinės la-
bai tiko ir šventėje nusipirktoms 
lauktuvėms susikrauti.

12 metų rankdarbių būreliui 
vadovaujanti Dalė Baltanavičie-
nė pasakojo daugiau kaip ketu-
ris dešimtmečius dirbusi siuvi-
mo įmonės technologe, sukau-
pusi didžiulę patirtį. „Kamanių“ 
narėms ji labai praverčia: mote-
rys išmoksta gaminius sukirpti, 
pasiūti, kruopščiai apipavidalin-
ti. Draugija turi dvi siuvimo, vie-
ną apsiūlėjimo mašiną – tad tik 
dirbk ir norėk. 

D. Baltanavičienė sako, kad 
dažna į mugę atvežta rankinė – 
bendras „Kamanių“ būrelio lan-
kytojų darbas. Siuvėjos „ranką 
pridėjo“ ir prie šiemet asorti-
mentą papildžiusių megztų ran-
kinių. „Kad rankinė būtų stipri, 
reikia ir pamušalą įsiūti, ir už-
trauktuku pasirūpinti“, – pasa-
koja būrelio vadovė. 

„Kamanės“ būrelio užsiėmi-
mus lanko apie 20 draugijos na-
rių. Dukart per savaitę besiren-
kančios moterys mokosi įvai-
rių rankdarbių: dalijasi mezgi-
mo raštais, nėrinių schemomis, 

drauge veria papuošalus ir pan. 
Pasak D. Baltanavičienės, mote-
rys labai laukia tų susitikimų. 10 
vilkaviškiečių atvyko ir į „Sosti-
nės dienas“. 

O štai Šiaulių savivaldybės 
globos namų padalinio „Goda“ 
lankytojams bene geriausiai se-
kasi lipdyti iš molio. Vilniuje jų 
dirbinius pristačiusi keramikos 
būrelio vadovė Solveiga Stanevi-
čiūtė pasakojo, kad proto negalią 
turintys žmonės labai darbštūs ir 
kūrybingi. Žinoma, jiems reikia 
parinkti tokias užduotis, kurias 
jie gebėtų atlikti. 14-tus metus 
su neįgaliaisiais dirbanti vado-
vė puikiai žino centro lankytojų 
galimybes. Norėdama dar geriau 
negalią turinčius žmones pažinti, 
jiems padėti, keramikos techno-
logijos mokslus baigusi Solveiga 
ir socialinio darbo studijų ėmė-
si. Būrelio vadovė su savo moki-
niais puikiai sutaria, gal todėl ir 
darbeliai tokie dailūs. 

Eksperimentinės naujų 
veiklų paieškos

Mugėje „Tau, Vilniau!“ rank-
darbių kūrėjai ne tik savo dirbi-
nius pirkėjams siūlo, bet ir nau-
jų idėjų žvalgosi. Daugelio dė-
mesį traukė Utenos socialinės 
globos namų palapinėje kaban-
tys įdomūs paveikslai. Iš grikių, 
lęšių kruopų, avižinių dribsnių 
sudėlioti ornamentai, vaizdai 
atrodė išties originaliai. Šiuos 
paveikslus globos namų gyven-
tojams kurti padeda ten dirban-
tis dailininkas Eglūnas Židonis. 
Jis nupiešia būsimo paveikslo 
eskizus, paskui kartu su neįga-
liaisiais aptaria, kokios kruopos 
geriausiai tiktų vienam ar kitam 
vaizdui perteikti. O jau tada dar-
bo imasi patys globos namų gy-
ventojai.

Dažnas šventinės mugės da-
lyvis nužvelgdavo ir tarytum iš 
natūralių, nenužievintų vytelių 
uteniškių pintus krepšelius, dė-
žes, vazonus. Vis dėlto šie gami-
niai – ne iš karklo, o iš popieriaus. 
Globos namų socialinės darbuo-
tojos Danguolė Diktarienė ir Ala 
Rudėnienė išdavė daugelį domi-
nusią paslaptį – tokį panašumą 
padeda sukurti medžio impre-
gnantas. 

Pasak Jiezno žmonių su nega-
lia sąjungos pirmininkės Auge-
nijos Stoškuvienės, šiemet orga-
nizacijos nariai irgi ėmėsi naujo 
amato. Vadovė jo išmoko Intur-
kėje vykusiuose vilnos vėlimo 
kursuose. O grįžusi į Jiezną nu-
sprendė ir kitas moteris pamoky-
ti velti šlepetes. Įsigijo kurpalių, 
kitų šiam darbui būtinų priemo-
nių ir ėmėsi darbo. Puikiai atrodo 
jau pirmosios jų nuveltos šlepe-
tės. Tai ne tik gražus, bet ir svei-
kas apavas. 

Vilniaus krašto žmonių su ne-
galia sąjunga šventinėje mugėje 
nusprendė išsiaiškinti, ar būtų 
paklausūs jų nauji gaminiai. Or-
ganizacijos palapinę puošė di-
džiuliai plieniniai voratinkliai su 
juose įsitaisiusiais vorais. Pasak 
pirmininkės Loretos Paulauskie-
nės, žmonėms reikia įvairesnės 
veiklos, todėl ir sumanė paban-
dyti imtis metalo dirbinių. Su-
sirado metalą apdoroti gebantį 
žmogų, nupirko plieninių stry-
pų. Dailininkė Nadežda Ščiukina 
šįsyk su teptuku ne prie molber-
to, o prie voratinklio gijų dienas 
leido. Ir štai didžiuliai kūriniai – 
gatavi. Jais besidominčių mugė-
je netrūko, deja, perkančių ne-
atsirado. Nors voratinklių kaina 
buvo tik keliais litais didesnė už 
savikainą, renginio dalyviams jie 
atrodė brangoki. L. Paulauskienė 
sakė, kad su šios idėjos sumany-
tojais dar svarstys, kaip toliau elg-
tis. Tačiau eksperimentas pavyko. 

Geros nuotaikos užtaisas
Neįgaliųjų bendruomenės 

šventė „Tau, Vilniau!“ garsėja ir 
kaip gera nuotaika užkrečiantis 
renginys. Ją skleidžia neįgaliųjų 
meno kolektyvų pasirodymai, 
kuriuos paįvairina profesionalių 
muzikantų atliekami kūriniai. Į   
Katedros aikštę besirenkančius 
šventės dalyvius pasitiko neįga-
liųjų kapelos, vokaliniai ansam-
bliai. Geros nuotaikos estafetę 
perėmė valstybinis pučiamųjų 
instrumentų orkestras „Trimi-
tas“. Skambant jo muzikai žmo-
nės šypsojosi, džiūgavo. 

Tradiciškai šventę pradėjo 
„Spalvų orkestras“ kartu su dik-
silendu „Swetband“, padaina-
vo Emilis Korickis. O jau paskui 
scenoje vienas kitą keitė iš visos 
Lietuvos suvažiavę dainos ir šo-
kio puoselėtojai. Lyrines dainas 
keitė smagios, žemaitiškas me-
lodijas – aukštaitiškos, suvalkie-
tiškos, dzūkiškos. Ir šokėjų poros 
sukosi ne tik scenoje, bet ir aikš-
telėje priešais ją. Gerai nuotaikai 
nesutrukdė nei apniukęs dangus, 
nei pabirę lietaus lašai. Juk tokia 
šventė – tik kartą metuose!

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr.

�� „Bičiulystei“ atsiųstame laiške 
Celestina Rimavičienė pasida-
lijo kelionės į Švediją įspūdžiais.

Jau vasara užleido vietą ru-
deniui, dienos vis trumpėja, sau-
lutė vis rečiau žvelgia į žemę. Ir 
nuotaikos tokiu oru niūresnės, 
tačiau Kėdainių rajono neįgalie-
ji nepasiduoda.

Vieną ankstų rytmetį gerai 
nusiteikę išvykome į ekskursiją. 
Autobuse mus, 51 ekskursantą, 
pasitiko gidė Valerija.

Pirmiausia nuvykome į Esti-
ją. Taline mūsų laukė pažintinė 
ekskursija po miestą. Pavaka-
ry kruiziniu laivu išplaukėme į 
Stokholmą. Dauguma tokiu di-
deliu laivu plaukėme pirmą kar-
tą, iš laivo denio žavėjomės dau-
gybe salelių jūroje. Visose jose 
gyvena žmonės. Matėme, kaip 
kateris-taksi plukdo salų gyven-
tojus. O kai vakare į jūrą leidosi 
saulė, šiuo romantišku vaizdu 
negalėjome atsigėrėti. 

Iš ryto patraukėme į Stok-
holmą susipažinti su švedų gy-
venimu. Stebėjome, kaip prie 
Karalių rūmų keičiasi sargyba, 
pabuvojame „Vazos“ muziejuje. 
Jame eksponuojamas didžiulis 
medinis karališkas laivas, kuris 
pirmą kartą išplaukė 1928 m. 
rugpjūčio 10 dieną ir iškart nu-
skendo. 1961-aisiais laivas bu-
vo iškeltas į paviršių ir restau-
ruotas. Pagal rastus puikiai iš-
silaikiusius žuvusiųjų skeletus 
buvo atkurti šių žmonių biustai. 
Netoli laivo – memorialinė lenta 
nuskendusiam laivui „Estonija“. 
Ten radome keturias lietuviškas 
pavardes. Lankantis Stokholme 
į šį muziejų tikrai verta užsukti 

Vėliau grožėjomės gražiais 
ornamentais išpuoštomis baž-
nyčiomis, kitais pastatais. Paste-
bėjome, kad daug švedų į darbą 
važinėja dviračiais. Šalis turtin-
ga, ekologiška. 

Vakare vėl grįžome į laivą. 
Naktį perplaukėme jūrą ir iš Ta-
lino autobusu patraukėme į Ry-
gą. Apžiūrėjome visas įžymybes 
ir patraukėme Kėdainių link. Na-
mo grįžome energingi, sveiki ir 
laimingi. Esame labai dėkingi 
Neįgaliųjų draugijai už tokią įdo-
mią ekskursiją. 

Šeduvos neįgaliųjų draugijos dirbiniai sudomino Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktorę Astą Kandratavičienę. 

Dalė Baltanavičienė pristato vilkaviškiečių siūtas rankines. 

Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos dainininkai ir šokėjai.
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Daktaras
Aiskauda

Konsultuojame, komentuojame 

Ką reiškia, kai norisi tam tikrų 
maisto produktųKiekvienam žmogui pažįsta-

ma situacija, kai vieną dieną 
norisi suvalgyti kažko saldaus, 
kitą – sūraus ar rūgštaus, ir tai 
labai greitai praeina. Bet būna 
dar ir taip, kad tą „kažką“ valgo-
me dieną, dvi, savaitę, mėnesį ir 
dar ilgiau. Ką visa tai reiškia? Tai 
vienas iš mūsų organizmo siun-
čiamų signalų, kad mums trūks-
ta vienokių ar kitokių maisto me-
džiagų, vitaminų ar mineralų. 
Kartais kai atsiranda noras val-
gyti tam tikrus maisto produk-
tus, galima įtarti beprasidedan-
čią ar įsisenėjusią ligą. 

Nuolat atrodo, kad 
maiste trūksta druskos

Galima įtarti, kad organizme 
esama uždegimo (dažniausiai 
lyties ir šlapimo sistemos) arba 
sergama tokia depresijos forma, 
kuri pasireiškia skonio sutriki-
mu. Ir dar. Kai būna galvos sme-
genyse pažeisti skonio nerviniai 
receptoriai, irgi visas maistas at-
rodo be druskos. Pradėjus varto-
ti stipriai sūdytą maistą, ligos ne-
pasitraukia. 

Traukia saldumynai
Dažniausiai toks noras atsi-

randa tada, kai maiste trūksta 
chromo, fosforo, sieros, triptofa-
no ( žmogui ir daugumai gyvūnų 
nepakeičiamos aminorūgšties).

Potraukis saldumynams ne-
retai signalizuoja apie nervų sis-
temos sutrikimus (miego sutri-
kimai, depresija) ir kai žarnyne 
esama kirminų (antiparazitinį 
gydymą patartina patikėti gy-
dytojui).

Kai kas klaidingai mano, kad 
kai tik organizmas gaus ko nori 
(t. y. cukraus turinčių maisto pro-
duktų), nebevargins jokie nervų 
sutrikimai ir potraukis saldumy-
nams praeis. Deja, šis noras taip 
lengvai nepraeina, o vartojami 
(ypač nesaikingai) saldumynai 
gali prisidėti prie nutukimo ir 
sukelti įvairias kitas ligas. Tai-
gi geriau cukraus turinčius pro-
duktus pakeisti saikingai varto-
jamais saldžiais vaisiais ir uogo-
mis. Žinoma, toks produktų pa-
keitimas gali padėti tik lengves-
niais nervų sutrikimų atvejais 
(ypač jų pradžioje), sunkesniais 
– teks kreiptis į gydytoją.

Chromo šaltiniai: mėsa, gyvu-
lių kepenys, neskaldyti grūdai, 
rupaus malimo miltai ir duona, 
kiaušinio trynys, grybai, riešu-

tai, alaus ir kepimo mielės, sūris. 
Vartojant daug cukraus ir cukru-
mi saldintų produktų, chromo 
poreikis padidėja. 

Fosforo šaltiniai: juodoji ar-
bata, kakava, fermentiniai sūriai, 
kiaulių kepenys, varškė, džiovin-
ti grybai, krienai, žalieji žirneliai, 
pupos, pupelės, kai kurios žuvys, 
kiaušinio trynys, jautiena, duona. 

Sieros šaltiniai: kiaušiniai, 
mėsa, vištiena, žuvis, jūros dum-
bliai, inkstai, širdis, kepenys, špi-
natai, riešutai, Briuselio kopūs-
tai, duona, sūris, džiovinti vaisiai. 

Triptofano šaltiniai: rupi duo-
na, bananai, figos, datulės, kala-
kutiena.

Ypač norisi šokolado
Šis poreikis atsiranda tada, 

kai organizmui trūksta chro-
mo, fosforo, sieros, triptofano ir 
ypač magnio. Tyrimai rodo, kad 
su magnio trūkumu susiduria 
net 75 % išsivysčiusių šalių gy-
ventojų.  Beje, jeigu magnio trū-
kumas nenustatomas pradinėse 
jo stadijose, tai gali sukelti rimtų 
negalavimų ir netgi tokias ligas 
kaip antrojo tipo diabetas, oste-
oporozė, astma ir kt.

Magnio šaltiniai: duona, 
kruopos, sėlenos, žirniai, pupe-
lės, petražolės, krapai, špinatai, 
kiti žalialapiai augalai, juodoji 
arbata, džiovinti grybai, kakava, 
krabai, krevetės, jūros kopūstai, 
moliūgai, geriamasis vanduo. 

Sunku atsisakyti saldžių 
sausainių ir pyragų
Šis noras gali byloti apie žar-

nyne įsikūrusias kirmėles (žino-
ma, dar turi būti ir kitų požymių; 
padės gydytojas) arba atsiradu-
sį B grupės vitaminų trūkumą. 
Patartina valgyti kruopas, pie-
no produktus, kiaušinius, mėsą, 
kepenis, riešutus. Jeigu po savai-
tės kitos noras valgyti saldžius 
kepinius nepraeina, teks kreip-
tis į gydytoją.

Toks noras dažnai būna susi-
jęs su azoto stygiumi organizme. 
Patartina nevengti įvairių rūšių 
mėsos, žuvies, bulvių, pupų, įvai-
rių rūšių riešutų. Beje, kai orga-
nizmui trūksta azoto, pasikeičia 
odos spalva, atsiranda pabrin-
kimų, sumažėja raumenų masė, 
dažniau sergama sunkiomis in-
fekcinėmis ligomis. Ir tai tik da-
lis požymių.

Kiek kainuoja gydymas Lietuvoje
Valstybinė ligonių kasa 

(VLK) prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos primena, kad ap-
sidraudęs privalomuoju svei-
katos draudimu (PSD) žmogus 
gali jaustis saugiai. Jo gydymo 
išlaidos yra apmokamos iš Pri-
valomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) biudžeto lėšų. 
Neapsidraudęs asmuo už su-
teiktą konsultaciją, procedū-
rą, operaciją, tyrimus, reabi-
litaciją ir kitas paslaugas turi 
sumokėti visą jų kainą iš savo 
kišenės. Dažniausiai klausia-
ma – kokios tai sumos?

Specialistai pateikia pavyz-
džių – apendicito operacija ir gy-
dymas ligoninėje asmeniui kai-
nuotų nuo 719 iki 1 240 eurų. In-
sulto gydymas ligoninėje kainuo-
tų nuo 640 iki 8 921 euro, o rim-
tesnė operacija, kaip antai inksto 
transplantacijos operacija ir gy-
dymas, atsieitų net 22 000 eurų. 
Vieni brangiausiai kainuojančių 
vaistų yra nuo vėžio, pavyzdžiui, 
gydant krūties vėžį, vaistai kai-
nuotų apie 35 000 eurų, o inkstų 
vėžį – apie 37 000 eurų.

Taigi, daugelis neišgalėtų tiek 
sumokėti, todėl mokantieji PSD 

turi saugumo garantą, kad, pri-
reikus net brangiausio gydymo, 
toks bus apmokamas PSDF lėšo-
mis arba pacientui reikės primo-
kėti tik tam tikrą dalį sumos. To-
kia sistema veikia ir daugelyje Eu-
ropos šalių – Lenkijoje, Austrijo-
je, Čekijoje, Vengrijoje, Vokietijo-
je, Prancūzijoje ir kt.

Neapsidraudusiam asmeniui 
reikėtų už visas suteiktas medi-
cinos pagalbos paslaugas, išsky-
rus būtinąją pagalbą, susimokėti 
pačiam. Būtinoji pagalba dažnu 
atveju ir užsienio šalyse teikia-
ma nemokamai visiems asme-

nims. Būtinosios pagalbos mastą 
nustato pacientą apžiūrėjęs gy-
dytojas. Dažniausiai tokia pagal-
ba yra teikiama dėl ūmaus susir-
gimo ar gyvybei čia ir dabar gre-
siančios būklės. 

Specialistai primena, kad PSD 
įmokas turi mokėti visi Lietuvos 
gyventojai, išskyrus mokinius, 
besimokančius pagal bendrojo 
ugdymo arba profesinio moky-
mo programas, nepilnamečius, 
studentus, studijuojančius pagal 
nuolatinės arba dieninės studijų 
formų programas, Darbo biržoje 
užsiregistravusius bedarbius, vie-

ną iš tėvų, auginančių vaiką iki 8 
metų, du vaikus ir daugiau nepil-
namečių vaikų, pensiją arba šal-
pos kompensaciją gaunančiuo-
sius, neįgaliuosius, neįgalų žmogų 
slaugančiuosius. Už šiuos asme-
nis PSD įmokas sumoka valstybė.

Asmuo yra draustas PSD, jei 
jis dirba pagal darbo sutartį ar-
ba gauna atlyginimą ir moka PSD 
įmokas – jas „Sodrai“ perveda 
darbdavys. PSD įmoką sudaro  
9 proc. nuo apskaičiuotų paja-
mų: iš jų 3 proc. moka darbdavys,  
6 proc. – darbuotojas.

Vlk ir „Bičiulystės“ inf.

Atsirado noras kramtyti 
ledo gabaliukus 

Neįtikėtina, bet šis signalas 
rodo geležies trūkumą.

Geležies šaltiniai: jautiena, 
paukštiena, žuvis, kiaušinio try-
nys, ankštiniai augalai, avižiniai 
dribsniai, riešutai, grūdų pro-
duktai, vyšnios, obuoliai, sly-
vos, lapinės daržovės; labai ma-
žai geležies piene ir jo produk-
tuose, daugumoje šakniavaisių, 
aukščiausios rūšies miltų gami-
niuose. Beje, mūsų organizmas 
geležį geriau pasisavina iš gy-
vūninės kilmės maisto produk-
tų, pavyzdžiui, mėsos, negu iš 
augalinių. Geležies atsargų ga-
li sumažėti vartojant antibioti-
kus, vaistus, neutralizuojančius 
skrandžio sulčių rūgštingumą 
(antacidus), geriant kavą. 

Norisi natūralios kavos
Galimi du variantai: 1) ka-

vos norisi vien todėl, kad jai 
yra atsiradusi priklausomybė; 
2) trūksta fosforo, geležies, sie-
ros ir natrio. 

Natrio šaltiniai: valgomoji 
druska (natrio chloridas), mi-
neralinis vanduo, kiaušiniai, sū-
ris, ruginė duona. Natrio pasisa-
vinimą stabdo vidurius laisvi-
nantys, šlapimą varantys vais-
tai, antibiotikai bei preparatai, 
skirti gydyti podagrą. 

Norisi šaltų gėrimų
Organizmas reikalauja man-

gano. 
Mangano šaltiniai: daug jo 

randama riešutuose, įvairiose 
sėklose, visų rūšių grūduose, 
kruopose, ankštiniuose, arbato-
je, kavoje, nedaug – vaisiuose ir 
daržovėse, labai mažai – mėso-
je, žuvyje, kiaušinyje, pieno pro-
duktuose, rafinuotame maiste. 

 Taip, norisi... nevalgomų 
dalykų

Kai norisi valgyti sienų tinką, 
krosnies molį, mokyklinę krei-
dą, galima drąsiai tvirtinti, kad 
organizmas tokiu būdu prane-
ša apie kalcio, geležies ir vita-
mino D stygių.

Vitamino D šaltiniai: žuvų 
taukai, ikrai, sviestas, sūriai, 
mėsa, kiaušinio trynys, riebi 
Atlanto silkė, menkės kepenys, 
lašiša, pienas. Žmogaus organiz-
me šis vitaminas susidaro sau-
lės spinduliams veikiant nepri-
dengtas kūno vietas (tam reikia 
kasdien pabūti saulėje bent 10 
minučių). 

Romualdas OGinSkAS

Norisi visko ir daug
Organizmui trūksta tirozi-

no, triptofano ir silicio. Tirozi-
nas – aromatinė aminorūgštis, 
įeinanti į daugelio baltymų su-
dėtį, taip pat jo yra laisvo, gyvū-
nų organizmuose perdirbamo į 
hormonus – tiroksiną ir adre-
naliną. Tirozino šaltiniai: mig-
dolai, avokadai, bananai, pie-
no produktai, moliūgų sėklos, 
sezamas. 

Silicio šaltiniai: sėlenos, avi-
žiniai dribsniai, rupaus malimo 
miltai, juoda duona, žemuogės, 
bruknės, ridikėliai, ropės, švie-
žios lapinės daržovės, salie-
rai, bananai, abrikosai, kopūs-
tai, kukurūzai, razinos, pista-
cijos ir kt. 

Cinko šaltiniai: mėsa, sūris, 
kruopos, pupos, riešutai, kava, 
arbata, jautiena, kalakutiena, 
vėžiagyviai, moliuskai (austrės, 
krevetės, omarai), kiaušiniai. 

Traukia rūgštūs produktai
Šiuo atveju reikėtų įtarti, 

kad organizmui paprasčiausiai 
trūksta magnio. Dar gali būti, 
kad toks potraukis atsirado dėl 
dažnų persivalgymų, susirgus 
gastritu, kurio metu būna su-
mažėjęs skrandžio sulčių rūgš-
tingumas, arba sergant perša-
limo ligomis. Čia nurodytais 
atvejais virškinimą gali page-
rinti citrusiniai vaisiai ir rūgš-
čios uogos.

Potraukis citrinoms
Galimos kelios to priežastys: 

silpna imuninė sistema (galbūt 
jau prasidėjo peršalimas), or-
ganizmui trūksta vitamino C, 
kalio, nesveikuoja kepenys, tul-
žies pūslė (teks apsilankyti pas 
gydytoją; esant lengvesniems 
atvejams, pakaks vartoti vita-
mino C ir kalio turinčius maisto 
produktus). 

Vitamino C šaltiniai: ypač 
daug jo turi erškėtrožės, šalta-
lankių uogos, juodieji serbentai, 
saldieji pipirai; kiek mažiau šio 

vitamino rasta kopūstuose, ci-
trusiniuose vaisiuose, agrastuo-
se, braškėse, pomidoruose, ke-
penyse, bulvėse.

Kalio šaltiniai: ypač daug jo 
džiovintuose vaisiuose – persi-
kuose, abrikosuose, slyvose, ra-
zinose, kriaušėse, obuoliuose; 
daug kalio – riešutuose, sojoje, 
jūros kopūstuose, pupelėse, žir-
niuose, špinatuose, bulvėse, sė-
lenose, kviečiuose, bananuose, 
moliūguose, persikuose, men-
kėje; kiek mažiau – mėsoje, pie-
ne ir pieno produktuose, kiau-
šiniuose.

Norisi ko nors aštraus
Tai rodo, kad pablogėjęs 

virškinimas, galbūt organiz-
mas kuo nors apsinuodijęs (teks 
konsultuotis su gydytoju). Len-
gvesniais atvejais gali padė-
ti dažniau vartojamos šviežios 
daržovės ir aštresni prieskoniai, 
vakare – gerai susmulkinta ne-
didelė skiltelė česnako.

Vis dažniau norisi silkės
Požymis, kad organizme at-

sirado riebalų rūgščių omega-3 
poreikis. Rekomenduojama val-
gyti graikinius riešutus, sėme-
nų aliejų, riebias nesūdytas žu-
vis (tuną, skumbrę, silkę, lašišą 
ir upėtakį).

Vilioja riebus maistas
Priežastis paprasta – orga-

nizmui trūksta kalcio. 
Kalcio šaltiniai: pienas ir jo 

produktai (ypač varškė ir sū-
riai), rupaus malimo ruginių 
miltų gaminiai, kiaušinio trynys, 
kopūstai, petražolės, šviežios 
daržovių ir vaisių sultys, įvairios 
kruopos, migdolai, mėsa.

Pastabos: 
l  kofeinas, alkoholis pa-

greitina kalcio šalinimą iš or-
ganizmo,
l kalciui pasišalinti iš kaulų 

trukdo boras, kurio yra obuo-
liuose, kriaušėse, vynuogėse, 
ankštinėse kultūrose, riešu-
tuose.

Polinkis valgyti prėską  
maistą

Pasitaiko žmonėms, turin-
tiems polinkį sirgti skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opali-
ge bei kepenų ir tulžies pūslės 
ligomis.
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gal prieš tris dešimtis metų Gi-
ruliuose išbandžiusi orientavi-
mosi sportą. Tada iš tikrųjų rei-
kėjo kuo greičiau surasti paslėp-
tus punktus. 

Visus stovyklos dalyvius su-
vienijo noras patiems išmėgin-
ti šį sportą, patirti naujų įspū-
džių. Vilnietis Gintas Grybė žai-
džia tenisą, kerlingą. Rateliais ju-
dančiam vyrui patinka aktyvios 
sporto šakos, todėl nusprendė 
išbandyti ir dar vieną. Tauragiš-
kis Petras Kasanavičius prisimi-
nė nuo šeštos klasės, kai tik pra-
sidėjo geografijos pamokos, susi-
domėjęs žemėlapiais, analizavęs 
sutartinius ženklus, netgi pats 
mėgėjišką žemėlapį pasidaręs. 
Orientavimasis gamtoje patrauk-
lus atrodė ir iš sostinės atvyku-
siai Eglei Volungevičiūtei. Mote-
ris sakė jaunystėje labai mėgusi 
kalnų turizmą, tad turi šiokios 
tokios patirties. 

Orientavimosi sporte – 
ne naujokai 

Tarp stovyklos dalyvių buvo 
ir pora šį sportą jau gerai išma-
nančių dalyvių. 

Marijampolietis Almas Ma-
tulaitis Į LND surengtą orienta-
vimosi treniruočių stovyklą at-
važiavo kaip vadovo padėjėjas. 

Orientavimosi sportu Almas 
susidomėjo prieš ketverius me-
tus. Vaikinas gerai prisimena, 
kaip visai nieko apie jį neišma-
nydamas, nė vienoje treniruo-
tėje nedalyvavęs, su neįgaliųjų 
sporto klubo „Šešupė“ nariais 
nuvažiavo į Kaune vykusį Lie-
tuvos neįgaliųjų orientavimo-
si sporto čempionatą. Intuicija, 
bendrosiomis žiniomis pasiklio-
vęs Almas tąsyk be klaidų įveikė 
pusę trasos. 

Netikėta sėkmė vaikiną pa-
skatino labiau pasidomėti šiuo 
sportu. Panaršęs internete par-
sisiuntė orientacininkų naudo-
jamų sutartinių ženklų lentelę, 
vadovėlį. Kuo daugiau domėjo-
si, tuo įdomiau buvo. Tačiau ne-
truko suprasti, kad pirmosiose 
varžybose lydėjusi sėkmė tebuvo 
laimingas atsitiktinumas. Pasak 
jo, orientavimosi sportas reika-
lauja daug susikaupimo, įsigili-
nimo. Netgi vadovėlio skaitymas 

Stovykloje – pažintis su įtraukia  
sporto šaka

priminė nelengvą psichologinę 
paskaitą. „Paviršutiniškai vers-
damas knygos lapus tikrai nesu-
prasi, apie ką joje rašoma“, – pri-
simena Almas. Tačiau tai jo ne-
išgąsdino. Norėjosi kuo geriau 
perprasti orientavimosi ypatu-
mus. Tai, ką sužinodavo, pasitik-
rindavo kasmet dvejose-trejose 
šio sporto varžybose.

Dar daugiau patirties įgi-
jo kartu su Lietuvos neįgaliųjų 
orientavimosi sporto rinktine iš-
vykęs į užsienyje vykusius čem-
pionatus. Tiek pasaulio, tiek Eu-
ropos čempionatuose sportinin-
kams parengtas trasas gali išban-
dyti ir mėgėjai. „Elito klasės spor-
tininkai atstovauja šaliai, o mėgė-
jai pasitikrina savo asmeninius 
gebėjimus, – pasakoja A. Matu-
laitis. – Jų rezultatai čempionate 
nefiksuojami, bet žinojimas, kad 
visai neblogai įveikei trasą, įkve-
pia ir toliau treniruotis.“ Kroa-
tija, Čekija, Slovėnija – tai šalys, 
kuriose vykusiose varžybose Al-
mas kaupė patirtį, mokėsi iš pro-
fesionalių sportininkų. Dalyvavo 
jis ir šią vasarą Lietuvoje sureng-
tame Pasaulio čempionate. „Sie-
kio“ klubo, kuriam šiuo metu jis 
priklauso, nariai iš Marijampolės 
į Birštoną, Aukštadvarį, Rumšiš-
kes, golfo laukus ar „Harmony“ 
parką atvykdavo kasdien. Almas 
praėjo visas čempionato trasas. 

Kauniečio Virgio Takulinsko 
orientavimosi sporto naujoku 
taip pat nepavadinsi. Kelerius 
metus tuo besidomintis vaiki-
nas nuolat dalyvauja varžybose, 

ir jam neblogai sekasi. Virgis sa-
ko jau „išaugęs“ iš pradedančių-
jų klasės ir priskiriamas elitui. 
Nors šįsyk į LND surengtą treni-
ruočių stovyklą atvyko kaip bi-
čiulio Pauliaus Šiaučiūno pagal-
bininkas, sako ir pats žinias pa-
gilinęs, naudingos praktikos įgi-
jęs. Orientavimosi sportas rei-
kalauja daug patirties, loginės 
intuicijos. O tai galima išsiugdy-
ti tik kantriai dirbant, nuolat tre-
niruojantis.

Nelengva orientavimosi 
sporto abėcėlė

T. Šimkovičius stovyklauto-
jams papasakojo, kad orienta-
vimosi sportas yra keturių rū-
šių. Trasą galima įveikti bėgte, 
dviračiais, slidėmis ir judant ta-
kais. Pastarasis būdas ir yra pri-
imtiniausias neįgaliesiems. Čia 
svarbiausia ne greitis, o mąsty-
mas, gera orientacija, mokėji-
mas skaityti žemėlapius, nau-
dotis kompasu, gebėjimas pri-
imti sprendimus. „Orientavimosi 
sporte bėgte reikia atbėgti, pasi-
žymėti prie rasto objekto ir bėgti 
toliau, – aiškino T. Šimkovičius. – 
Mums reikia iš punkte sustaty-
tų penkių ženklų – prizmių rasti 
tą, kuri nurodyti legendoje. Tam 
reikia pasitelkti nemažai žinių: 
žinoti sutartinius ženklus, mo-
kėti žemėlapį suderinti su kon-
krečia vietove, žvilgsniu įvertinti 
atstumą, naudotis kompasu.“ Vi-
so to šioje treniruočių stovykloje 
ir buvo mokomasi. 

T. Šimkovičius atsivežė pa-
rodyti ir varžybose naudojamas 
priemones: žemėlapius, sutarti-
nių ženklų lenteles, kompasus, 
teisingų atsakymų žymėjimo pa-
vyzdžius, prizmes. Pasak orien-
tavimosi sporto profesionalo, į 
trasą galima leistis pėsčiomis, 
mechaniniu arba elektrinu veži-
mėliu, rateliais su varytuvu, sku-
teriu. Nors greitis šioje sporto rū-
šyje nėra svarbiausias, tačiau tra-
sai įveikti vis dėlto skiriamas tam 
tikras laikas. Paprastai kiekviena-
me punkte teisingam atsakymui 
surasti numatytos 3 minutės. Ta-
čiau jeigu atstumą tarp punktų 
įveiksi greičiau, sprendimui liks 
daugiau laiko.

Sutartiniai ženklai, žemėlapio 
skaitymas, naudojimasis kompa-
su – orientavimosi sportininko 
pradžiamokslis. „Raidžių nepa-
žindamas knygos neperskaitysi, 

tas pats ir su orientavimosi spor-
to abėcėle“, – juokavo T. Šimko-
vičius. Pasak jo, dažnai prade-
dantiesiems pritrūksta kantry-
bės šią abėcėlę išmokti ir jie no-
ri kuo greičiau praktiškai viską 
išbandyti. 

Vis dėlto be teorijos, pasak  
T. Šimkovičiaus, užduotis įvyk-
dyti būtų labai sunku. Perteiktas 
teorines žinias stovyklos dalyviai 
taip pat negaišdami tikrindavo 
praktiškai. Jie pripažino, kad bu-
vo įdomu, bet ne taip lengva aki-
mis „išmatuoti“ atstumus nuo 
vieno objekto iki kito, konkre-
čioje vietoje naudotis kompasu. 
Šie įgūdžiai labai pravertė vado-
vo pasiūlytoje „lobio ieškojimo“ 
užduotyje. Visiems buvo išdaly-
tos legendos su nurodytomis ju-
dėjimo kryptimis ir atstumais. 
Legendos buvo vienodos, ta-
čiau spėjamą lobio vietą stovyk- 
lautojai pažymėjo skirtingai. Ant-
rasis bandymas buvo sėkminges-
nis. Tai, pasak T. Šimkovičiaus, 
dar kartą įrodė, kokios svarbios 
ir žinios, ir praktiniai įgūdžiai. 

Egzaminą išlaikė visi 
Stovyklai baigiantis T. Šimko-

vičius surengė tikrą egzaminą. 
Monciškėse, Landšafto terapijos 
ir rekreacijos centre, su žemėla-
piu, legenda ir kompasu rankose 
visi dalyviai savarankiškai leido-
si į trasą, kurioje buvo paruošta 
10 užduočių. Abipus gyvatėlės 
formos taką išdėliotas prizmes 
surado visi. Tik teisingų atsaky-
mų skaičius skyrėsi – juk didžioji 
jų dauguma tokį egzaminą laikė 
pirmą kartą gyvenime. 

Svarbiausia, pasak T. Šimko-
vičiaus, kad žmonės susidomė-
jo šia sporto šaka, daugiau apie 
ją sužinojo, išbandė, patyrė gerų 
emocijų. O tuos, kuriuos orien-
tavimosi sportas iš tiesų sudo-
mino, pakvietė į kiekvieną pava-
sarį Monciškėse rengiamą treni-
ruočių stovyklą, kuriai vadovau-
ja rinktinės treneris Edvardas 
Liekmanis. T. Šimkovičius paža-
dėjo, kad sportinio azarto joje ti-
krai netrūks. O norintieji galės 
sudalyvauti ir po šios stovyklos 
Palangoje rengiamoje šventėje 
„Sportas visiems“. Į jos programą 
įtrauktos ir orientavimosi sporto 
varžybos, tad sėkmingai pasiro-
dę ir pirmąjį medalį galės laimėti. 

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr. 

(atkelta iš 1 psl.)

Slauga 
namuose: 

ar jau 
esame jai 
subrendę?

LND surengtos orientavimosi sporto treniruočių stovyklos dalyviai. 

Orientacininkai: Tadeušas Šimkovičius (kairėje) ir Almas Matulaitis.

Sunkių ligonių slauga ir globa 
Lietuvoje tampa vienu opiau-

sių socialinių skaudulių. Į viešu-
mą išnyrantys sukrečiantys atve-
jai rodo, kad slaugos našta sun-
kiausiai prislegia artimųjų pečius 
ir kad pagalbos jie toli gražu ne vi-
sada sulaukia.

 Tačiau oficialių institucijų pa-
teikiami duomenys – įspūdingi: 
šimtai moderniai apmokytų dar-
buotojų, naujausia slaugos tech-
nika, augantys paslaugos sulau-
kusių skaičiai – tarsi paralelinėje 
tikrovėje. Tad kodėl pagalba ne-
pasiekia slaugomų ligonių?

„Mes vis dar gyvename poso-
vietinėje „išlikimo visuomenėje“: 
vienaip kalbama, kitaip daroma, 
svarbus tik toks žmogus, kuris 
yra darbingas ir turi galios. To-
kioje visuomenėje neįgalūs ir sil-
pni patenka į užribį ir pastebimi 
tik kai kažkas įvyksta“, –sako Lie-
tuvos sveikatos mokslų universi-
teto (LSMU) Medicinos akademi-
jos Visuomenės sveikatos fakul-
teto Socialinių ir humanitarinių 
mokslų katedros docentė Ramu-
nė Jurkuvienė.

Esame viena sparčiausiai 
Europoje senstančių valstybių. 
Prog-nozuojama, kad 2040 m. 
vyresnio amžiaus asmenų tarp 
šalies gyventojų bus daugiau nei 
trečdalis. Tad visuomenė jau šian-
dien tikisi esminių sprendimų. 

LSMU slaugos krypties dok-
torantė, Respublikinės Kauno li-
goninės slaugos klinikos vadovė 
Lina Urbietė mano, kad slaugos li-
goninėse galėtų likti tik ypatingai 
sunkūs ligoniai, kuriems reikia 
slaugos visą parą. Na, o dar vaikš-
tantiems, galintiems apsitarnauti 
asmenims bei jų artimiesiems vi-
savertė pagalba turėtų būti priei-
nama pirmiausia namuose.

Tokia sistema kuriama. Vie-
nas parengtų ir šalies savivaldybė-
se jau išbandytų projektų – integ-
ruotosios slaugos paslaugos, ku-
rias teikia keletą kartų per dieną 
į sunkių ligonių namus atvykstan-
ti mobilioji specialistų komanda: 
slaugytojas ir socialinis darbuoto-
jas su padėjėjais, prireikus – kine-
ziterapeutai, masažo specialistai. 

Per artimiausius dvejus metus 
tokią pagalbą namuose kasdien 
gaus per 2,2 tūkst. sunkių ligonių. 
Tai – lašas jūroje: 2017 m. sausio 
1 d. duomenimis, specialusis nuo-
latinės slaugos poreikis nustaty-
tas beveik 41 tūkst. gyventojų – o 
juk yra dar daugybė kitų namuo-
se prižiūrimų ligonių, kurie spe-
cialiosios slaugos statuso neturi.

Slaugos ir globos paslaugų 
poreikis Lietuvoje –  didžiulis, tad 
svarstoma plėtoti įvairias paslau-
gas: ambulatorinės slaugos, die-
nos globos, neįgaliųjų asistento. 
Tačiau didžiausias iššūkis Lietu-
vos socialinės bei sveikatos ap-
saugos sistemų laukia ateityje, 
kai pasibaigus europinių fondų fi-
nansavimui reikės išsaugoti pas-
laugų tęstinumą ir kokybę.

lSMU ir „Bičiulystės“ inf.



6 psl.2017 m. rugsėjo 7–13 d., Nr. 35 (1374), „Bičiulystė“

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

TV3

LNK

BTV

LRT

Pirmadienis, rugsėjo 11 d.
09:05 Senis. N-7. 143 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
1. N-7. 4 s. 10:55 Detektyvas Monkas 1. 
N-7. 1 s. 11:40 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“. 13:05 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
131 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“. 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 LRT forumas. 22:20 Nemato-
ma Lietuvos istorija. N-7. 23:20 Moder-
nus serialas. Premjera. Jaunasis Popie-
žius. N-14. 3 s. 00:15 Premjera. Detek-
tyvas Monkas 4. N-7. 4/7 s. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Gimę tą pačią die-
ną. Dokumentinė apybraiža. 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Beatos virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Karo laivas „Preziden-
tas Smetona“. (kart.). 05:00 Seserys. 
N-7. 131 s. (kart.).

Antradienis, rugsėjo 12 d.
09:05 Senis. N-7. 144 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
1. N-7. 5 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
1. N-7. 2 s. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 132 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 18:30 Klauskite daktaro. 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“. 22:30 Is-
torijos detektyvai. 23:20 Modernus seri-
alas. Premjera. Tvin Pyksas 3. N-14. 3/3 
s. 00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 
4. N-7. 4/8 s. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 LRT forumas. 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Nematoma Lie-
tuvos istorija. N-7. 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Emigrantai. 05:00 Seserys. 
N-7. 132 s. (kart.).

trečiadienis, rugsėjo 13 d.
09:00 Senis. N-7. 145 s. 10:00 Eu-

ropos Komisijos pirmininko J. C. Junc-
kerio metinis pranešimas apie ES pa-
dėtį. Tiesioginė transliacija iš Strasbū-
ro. 11:20 Klausimėlis.lt. (kart.). 11:40 
Emigrantai. 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 133 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas.17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“. 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Premjera. 
Vokietija 1983-iaisiais. N-14. 3 s. 00:15 
Premjera. Detektyvas Monkas 4. N-7. 
4/9 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“. 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Istorijos detektyvai. 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Gyvenimas. 
05:00 Seserys. N-7. 133 s. (kart.).

 ketvirtadienis, rugsėjo 14 d.
09:05 Senis. N-7. 146 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
1. N-7. 6 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
1. N-7. 3 s. 11:40 Gyvenimas. 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“. 13:05 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai.16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
134 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“. 18:30 Klaus-
kite daktaro.  19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre.  21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-
talės“. 22:30 Premjera. Senekos die-
na. Vaidybinis filmas. 00:15 Premje-

ra. Detektyvas Monkas 4. N-7. 4/10 s. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Speci-
alus tyrimas. 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Dok. apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
134 s. (kart.).  

Penktadienis, rugsėjo 15 d. 
09:05 Senis. N-7. 147 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
1. N-7. 7 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
1. N-7. 4 s. 11:40 Stilius. 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“. 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
135 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“. 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 
Gamtos inspektoriai. 23:05 Fantastiš-
kas penktadienis. Premjera. Mumija: 
Drakono Imperatoriaus kapas. N-14. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Pokal-
bių laida „Svarbios detalės“. 02:00 LRT 
radijo žinios.02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Mūsų 
gyvūnai. (kart.). 03:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios.04:05 Stilius. (kart.). 05:00 Se-
serys. N-7. 135 s. (kart.).

Šeštadienis, rugsėjo 16 d.  
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 07:00 

Premjera. Džiunglių būrys skuba į pagal-
bą 2. 2/1, 2/2 s. 07:20 Premjera. Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 1. 29 s. 07:30 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 40 
s. 07:45 Premjera. Džeronimas 3. 3/3 
s. 08:10 Karinės paslaptys. 09:00 La-
bas 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. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtini 
Afrikos laukiniai gyvūnai  2 d. Savanos 
čempionai (subtitruota). 12:50 Pasaulio 
dokumentika. Erdvės. Pasaulio žave-
sys. 11 d. Japonija. Prie istorijos ištakų 
(subtitruota). 13:45 Paryžiaus paslap-
tys. 3 s. Garnjė operos paslaptis. N-7. 
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncer-
tas. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Teisė 
žinoti. 18:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Folkšokas 
2017. 3 d. 22:20 Premjera. Odinės gal-
vos. N-7. (subtitruota). 00:10 Dokumen-
tinė apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 
00:35 Pasaulio dokumentika. Neįtikėti-
ni Afrikos laukiniai gyvūnai . 2 d. Sava-
nos čempionai (subtitruota, kart.). 01:25 
Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio 
žavesys. 11 d. Japonija. Prie istorijos iš-
takų. (subtitruota, kart.). 02:20 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 03:10 Tei-
sė žinoti. (kart.). 03:35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  (kart.). 04:00 Karinės paslap-
tys. (kart.). 04:45 Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 17  d.
06:05 Istorijos detektyvai. (kart.). 

07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. (kart.). 07:30 Šventadienio 
mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Premjera. Mažasis princas 3. 3/3 s. 
09:25 Premjera. Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2. 2/3 s. 09:35 Premjera. Au-
klė Mun. 47 s. 09:45 Premjera. Šikšnos-
parnis Patas. 41 s. 10:00 Gustavo enci-
klopedija. (subtitruota). 10:30 Brolių Gri-
mų pasakos. 7 s. Snieguolė. 11:30 Mū-
sų gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Sniego paukščiukas. Pasakojimas 
apie pingviną (subtitruota). 12:55 Pa-
saulio dokumentika. Laukiniai arkliai Ka-
nados Uoliniuose kalnuose (subtitruota). 
13:40 Mis Marpl 4/1 s. Rugiai kišenėje. 
Mis Marpl 4. N-7. 4/1 s. Rugiai kišenėje. 
15:15 Laisvės vėliavnešiai. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 
Auksinis protas. (kart.).17:15 Klausi-
mėlis.lt. 17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Pramo-
ginė laida „Editos šou“. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“. 
N-7. 11 s. 22:00 Premjera. Meilė ant šo-
ninės linijos. N-7. 23:35 Mumija: Drako-
no Imperatoriaus kapas. N-14.  (kart.). 
01:25 Pasaulio dokumentika. Sniego 
paukščiukas. Pasakojimas apie pingvi-
ną (subtitruota, kart.). 02:20 Pasaulio 
dokumentika. Laukiniai arkliai Kanados 
Uoliniuose kalnuose (subtitruota, kart.). 
03:10 Klausimėlis.lt. (kart.). 03:25 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
03:50 Savaitė. (kart.). 04:45 Folkšokas 
2017. 3 d. (kart.).

Pirmadienis, rugsėjo 11 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (18). 06:55 Simpsonai 
(14). N-7. 07:25  Simpsonai (15). N-7. 
07:55  Rezidentai (97). N-7. 08:25  Re-
zidentai (98). N-7. 08:55  Meilės sūkury-
je (2672). N-7. 10:00  TV Pagalba. N-7. 
12:00 Tėvelio dukrytės (23). N-7. 12:30 
Tėvelio dukrytės (24). N-7. 13:00  Kempi-
niukas Plačiakelnis (7). N-7. 13:30  Simp-
sonai (16). N-7. 14:00  Simpsonai (17). 
N-7. 14:30  Pažadėtoji (2036). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (2037). N-7. 15:30  Pamilti 
vėl (89). N-7. 16:30  TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30  Bruto ir Neto (5). 
N-7. 20:00 Legendinės legendos. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (5). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Ikaras. N-14. 
00:15  Kastlas (19). N-7. 01:15  Naujokė 
(3). N-7. 01:40  Naujokė (4). N-7. 02:05 
Paskutinis iš vyrų (7). N-7. 02:35 Sale-
mas (2). N-14. 03:30 Tironas (10). N-14.

Antradienis, rugsėjo 12 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (19). 06:55 Simpsonai 
(16). N-7. 07:25 Simpsonai (17). N-7. 
07:55 Rezidentai (99). N-7. 08:25 Rezi-
dentai (100). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2673). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Tėvelio dukrytės (25). N-7.  12:30 
Tėvelio dukrytės (26). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (8) N-7. 13:30 Simp-
sonai (18). N-7. 14:00 Simpsonai (19) 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (2038) N-7. 15:00 
Pažadėtoji (2039) N-7. 15:30 Pamilti vėl 
(90) N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Bruto ir Neto (6). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 20:55 Moterys meluo-
ja geriau (6). N-7. 21:25 Tiesiai iš Euro-
Basket 2017. 21:30 Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Tiesioginė transliaci-
ja. 22:20  Rungtynių pertraukoje - Tiesiai 
iš EuroBasket 2017. 22:35 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija. 23:25 Tiesiai iš EuroBasket 2017. 
23:30 Mirtinas poilsis. N-14. 01:20 Naujo-
kė (5). N-7. 01:45 Naujokė (6). N-7. 02:10 
Paskutinis iš vyrų (8) N-7. 02:40 Sale-
mas (3). N-14. 03:30 Tironas (11). N-14.

trečiadienis, rugsėjo 13 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (20). 06:55 Simpso-
nai (18). N-7. 07:25 Simpsonai (19). 
N-7. 07:55 Rezidentai (101). N-7. 08:25  
Rezidentai (102). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2674). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (27). N-7. 
12:30 Tėvelio dukrytės (28). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (9). N-7. 13:30 
Simpsonai (20). N-7. 14:00 Simpsonai 
(21). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2040). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2041). N-7. 15:30  Pa-
milti vėl (91). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(7). N-7. 20:00  Gero vakaro šou. N-7. 
20:55  Moterys meluoja geriau (7). N-7. 
21:25 Tiesiai iš EuroBasket 2017. 21:30 
Europos vyrų krepšinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija. 22:20  Rungtynių 
pertraukoje - Tiesiai iš EuroBasket 2017. 
22:35  Europos vyrų krepšinio čempio-
natas. Tiesioginė transliacija. 23:25 Tie-
siai iš EuroBasket 2017. 23:30  Vikingų 
loto. 23:35  Miestas, bijojęs saulėlydžio. 
S. 01:15 Naujokė (7). N-7. 01:45 Naujo-
kė (8). N-7. 02:05 Paskutinis iš vyrų (9). 
N-7. 02:35 Salemas (4). N-14. 03:25  Ti-
ronas (12). N-14. 

ketvirtadienis, rugsėjo 14 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (21). 06:55 Simpso-
nai (20). N-7.07:25 Simpsonai (21). N-7. 
07:55 Rezidentai (103). N-7. 08:25 Rezi-
dentai (104). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2675). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Tėvelio dukrytės (29). N-7. 12:30 
Tėvelio dukrytės (30). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (10). N-7. 13:30 
Simpsonai (1). N-7. 14:00 Simpsonai 
(2). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2042). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2043). N-7. 15:30 Pa-
milti vėl (92). N-7. 16:30  TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(8). N-7. 20:00 Farai. N-7. 20:55 Mote-
rys meluoja geriau (8). N-7. 21:25 Tiesiai 
iš EuroBasket 2017. 21:30 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija. 22:20 Rungtynių pertraukoje - Tie-
siai iš EuroBasket 2017. 22:35 Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. Tiesioginė 
transliacija. 23:25 Tiesiai iš EuroBasket 
2017. 23:30 Lemtingas posūkis 6. S. 
01:15 Naujokė (9). N-7. 01:45  Naujokė 
(10). N-7. 02:10 Paskutinis iš vyrų (10). 
N-7. 02:35 Salemas (5). N-14. 03:30 Me-
las ir paslaptys (1). N-14.

Penktadienis, rugsėjo 15 d. 
06:10  Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (22). 06:55 Simpsonai 
(1). N-7. 07:25 Simpsonai (2). N-7. 07:55 
Rezidentai (105). N-7. 08:25 Rezidentai 

(106). N-7. 08:55  Meilės sūkuryje (2676). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tė-
velio dukrytės (31). N-7. 12:30 Tėvelio 
dukrytės (32). N-7. 13:00  Kempiniukas 
Plačiakelnis (11). N-7. 13:30 Simpsonai 
(3). N-7. 14:00 Simpsonai (4). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2044). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (2045). N-7. 15:30 Pamilti vėl (93). N-7. 
16:30  TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30  Rio 2. N-7.21:25  Tiesiai iš Euro-
Basket 2017. 21:30  Europos vyrų krep-
šinio čempionatas. Tiesioginė transliaci-
ja. 22:20 Rungtynių pertraukoje - Tiesiai 
iš EuroBasket 2017. 22:35 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija. 23:25  Tiesiai iš EuroBasket 2017. 
23:30  Ragnaroko paslaptis. N-14. 01:35 
Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžio-
tojas. N-14.

Šeštadienis, rugsėjo 16 d.
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (59). 07:00 Bailus vove-
riukas (9). 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (8). N-7. 08:00 Ančiukų 
istorijos (60). 08:30 Kung Fu Panda (26). 
N-7. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gardu 
Gardu. 10:00 Misija - dirbame sau.10:30 
Svajonių ūkis. 11:00 Nepaprasta kelio-
nė namo. PG. 12:45 Išprotėjęs profe-
sorius. N-7. 14:40 Šoklusis bičiulis. Pa-
saulio čempionas. 16:15 Ekstrasensų 
mūšis (19). N-7. 18:00 INOprogresas. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Naktis muziejuje. N-7. 21:50 Ame-
rikos gangsteris. N-14. 01:00 Miestas, bi-
jojęs saulėlydžio. S. 02:30 Grainderis (4). 
N-7. 02:55 Grainderis (5). N-7.

Sekmadienis, rugsėjo 17  d.
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (60). 07:00 Bailus vove-
riukas (10).  07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (9). N-7. 08:00 Ančiukų 
istorijos (61). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas (8). 10:00 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių sodai 
(59). 11:30 Grįžimas namo 2. Pasiklydę 
San Franciske. U. 13:15 Išprotėjęs pro-
fesorius 2. Klampų šeimynėlė. N-7. 15:25 
Šoklieji bičiuliai. U. 17:00 Europos vyrų 
krepšinio čempionatas. Tiesioginė trans-
liacija. 19:00 TV3 žinios. 19:50 TV3 spor-
tas. 19:55 TV3 orai. 20:00 X Faktorius. 
Kaip gimsta žvaigždės. N-7. 21:25 Tie-
siai iš EuroBasket 2017.  21:30 Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. Tiesioginė 
transliacija. 22:20 Rungtynių pertraukoje 
- Tiesiai iš EuroBasket 2017 (312). 22:35 
Europos vyrų krepšinio čempionatas. 
Tiesioginė transliacija. 23:25 Tiesiai iš 
EuroBasket 2017. 23:30 Bukas ir bukes-
nis 2. N-7. 01:40 Nepaprastos Kalėdos 
Niujorke. N-7. 03:15 Grainderis (6). N-7.

Pirmadienis, rugsėjo 11 d.
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(15). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (2) (k). N-7. 08:30 „Voratinklis“ 
(13) (k). N-7. 09:30 „Įteisintas faras“ (11) 
(k).10:35 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (27) (k). 
N-7. 13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (3). 
N-7. 14:45 „Voratinklis“ (14). N-7.15:50 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 16:55 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (28. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 „Savas žmogus“ (76) . N-7. 
19:30 „Įteisintas faras“ (12). 20:30 Farai. 
N-7. 21:00 Pasaulių karas. N14. 23:20 
Sklinda gandai (k). N-7. 01:10 „Kortų na-
melis“ (5) (k). N14. 02:00 „Kortų name-
lis“ (6) (k). N14. 02:55 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (15) (k). N-7. 03:40 „Gyvybės ga-
lia“ (4) (k). 04:30 „Gyvybės galia“ (5) (k) . 

Antradienis, rugsėjo 12 d.
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(16). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (3) (k). N-7. 08:30 „Voratinklis“ 
(14) (k) . N-7.  09:30 „Įteisintas faras“ (12) 
(k).10:35 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7. 

11:35 Muchtaro sugrįžimas (k). N-7.12:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (28) (k). N-7. 
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (4). 
N-7. 14:45 „Voratinklis“ (15). N-7. 15:50 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 16:55 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (29). N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 „Savas žmogus“ (77). N-7. 
19:30 „Įteisintas faras“ (13). 20:30 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21:00 Šokis hip-
hopo ritmu. Gatvė. N-7. 22:55 Pasaulių 
karas (k). N14. 01:10 „Mentalistas“ (3). 
N-7. 01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (16) 
(k). N-7. 02:40 „Pragaro katytė“ (2) (k).

03:25 Pagalbos skambutis (k). N-7. 
03:45 „Kas žudikas?“ (45) (k). N-7. 

trečiadienis, rugsėjo 13 d.
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (17). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (4) 
(k). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (15) (k). N-7. 
09:30 „Įteisintas faras“ (13) (k). 10:35 „44-
as skyrius“ (78) (k). N-7. 11:35 Muchta-
ro sugrįžimas (k. N-7. 12:40 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (29) (k). N-7. 13:45 „Di-
agnozė - žmogžudystė“ (5). N-7.14:45 
„Voratinklis“ (16). N-7. 15:50 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (30). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Savas žmogus“ (78). N-7. 19:30 „Įteisin-
tas faras“ (14).20:30 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21:00 Nusikaltėlių medžiotojas. 
N14. 22:50 Šokis hip-hopo ritmu. Gatvė 
(k). N-7. 00:45 „Mentalistas“ (4). N-7. 
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (17) (k). 
N-7. 02:15 „Pragaro katytė“ (3) (k). 03:00 
Pagalbos skambutis (k). N-7. 03:20 „Kas 
žudikas?“ (46) (k). N-7. 

 ketvirtadienis, rugsėjo 14 d.
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (18). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (5) 
(k). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (16) (k). N-7.  
09:30 „Įteisintas faras“ (14) (k).10:35 „44-
as skyrius“ (79) (k). N-7. 11:35 Muchta-
ro sugrįžimas (k). N-7. 12:40 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (30) (k). N-7. 13:45 „Di-
agnozė - žmogžudystė“ (6). N-7. 14:45 
„Voratinklis“ (17). N-7. 15:50 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 16:55 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (31). N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 „Savas žmogus“ (79). N-7. 
19:30 „Įteisintas faras“ (15). 20:30 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:00 1968-ieji. 
Tunelių žiurkės. N14. 22:55 Nusikaltė-
lių medžiotojas (k). N14. 00:40 „Menta-
listas“ (5). N-7.01:25 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (18) (k). N-7. 02:15 „Savas žmogus“ 
(77) (k). N-7. 03:00 „Savas žmogus“ (78) 
(k). N-7. 03:45 „Savas žmogus“ (79) (k) 
. N-7. 04:30 Savaitės kriminalai (k). N-7. 

Penktadienis, rugsėjo 15 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (19). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (6) 
(k). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (17) (k). N-7. 

09:25 „Žvaigždės kelias“ (1) (k) 
10:30 „Žvaigždės kelias (2) (k) (Ku-
razh).11:35 Muchtaro sugrįžimas (k) . 
N-7. 12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(31) (k). N-7. 13:45 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (7). N-7. 14:45 „Voratinklis“ 
(18). N-7.15:50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(32). N-7.18:00 Info diena. 18:30 „Savas 
žmogus“ (80). N-7. 19:30 „Amerikietiškos 
imtynės“ (36). N-7. 2017 m. Sporto laida. 
JAV. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (36). 
N-7. 21:30 Muškietininkai amžinai. N14. 
23:20 1968-ieji. Tunelių žiurkės (k). N14. 
01:15 „Mentalistas“ (6) . N-7. 02:00 „Džei-
kas, Storulis ir šuo“ (19) (k). N-7. 02:45 
Muškietininkai amžinai (k). N14. 

Šeštadienis, rugsėjo 16 d.  
06:30 „Ekstrasensų mūšis“ (6) 

(k). N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitri-
na. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 
10:05 „Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu“ (24). 10:35 „Gyvybės galia“ (6). 
11:50 „Pragaro katytė“ (4) 13:00 „Žvaigž-
dės kelias (Alos Pugačiovos istorija)“ 
(3).14:05 „Žvaigždės kelias“ (4). 15:10 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (8). N-7. 
16:10 „Kas žudikas?“ (47) . N-7.17:25 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 „44-as 
skyrius“ (80). N-7. 19:30 Muzikinė kau-
kė. 22:00 MANO HEROJUS Apsupti ir 
sunaikinti. N14. 23:50 AŠTRUS KINAS 
Ryklys robotas. N14. 01:35 „Mentalistas“ 
(5) (k). N-7. 02:15 „Mentalistas“ (6) (k). 
N-7. 02:55 Muzikinė kaukė (k). 

Sekmadienis, rugsėjo 17  d.
06:30 Lietuvos čempionato etapas 

Kretingoje (k). 07:30 Akivaizdu, bet neį-
tikėtina. 08:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Lietuvos 
čempionato finalas Panevėžyje. 10:05 
„Vandenyno paslaptys su Džefu Korvi-
nu“ (25). 10:35 „Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai“ (1). 11:50 „Pragaro katytė“ (5). 
13:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (2). 13:35 
Sveikinimai. 15:40 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 16:10 „Kas žudikas?“ (48). N-7.17:25 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 „44-as 
skyrius“ (81). N-7. 19:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (7). N-7. 21:55 Paskutinė nak-
tis. N14. 23:45 „Kortų namelis“ (7) . N14. 
00:40 „Kortų namelis“ (8) . N14. 01:25 Ap-
supti ir sunaikinti (k) . N14. 02:50 Ryklys 
robotas (k). N14. 

Pirmadienis, rugsėjo 11 d.
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (39). 07:05 „Kaukė“ (17). 
07:30 „Linksmieji detektyvai“ (19). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (37) . N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (38). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:40 24 valandos (k). N-7.  
12:40 Bus visko (k). 13:30 „Gyvenimo šu-
kės“ (21). N-7.  15:30 „Dvi širdys“ (163). 
16:00 „Dvi širdys“ (164). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 „Meilė gydo“ (4). 
20:30 Nuo... Iki.... 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS. PREMJERA 4 sektorius. Išva-
davimas. N14. 00:20 „Juodasis sąrašas“ 
(9). N-7. 01:15 „Judantis objektas“ (7). 
N-7. 02:05 Jupiterė. Pabudimas (k). N-7. 

Antradienis, rugsėjo 12 d.
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (40). 07:05 „Kaukė“ (18). 
07:30 „Linksmieji detektyvai“ (20). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (39). N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (40). 
N-7.  09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:40 24 valandos (k). N-7.  
12:40 Nuo... Iki... (k). 13:30 „Gyvenimo 
šukės“ (22). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (165). 
16:00 „Dvi širdys“ (166). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 „Meilė gydo“ (5). 
20:30 Čia tai geras! 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Amerikietiška afera. N14. 01:20 
„Judantis objektas“ (8). N-7. 02:10 4 sek-
torius. Išvadavimas (k). N14.

trečiadienis, rugsėjo 13 d.
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (41). 07:05 „Kaukė“ (19). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas“ (1). 07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (41). N-7. 08:50 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (42). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7.   10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (k). N-7. 12:35 Ana-
pus nežinomybės. N-7. 13:30 „Gyvenimo 
šukės“ (23). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (167). 

16:00 „Dvi širdys“ (168). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 „Meilė gydo“ (6). 
20:30 Pagauk dainą. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Juokdarių vakarienė. N14. 00:50 
„Juodasis sąrašas“ (10). N-7. 01:40 „Ju-
dantis objektas“ (9). N-7. 02:30 Amerikie-
tiška afera (k). N14.

 ketvirtadienis, rugsėjo 14 d.
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (42). 07:05 „Kaukė“ (20). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas“ (2). 07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (43). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (44). N-7.  09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 
Yra, kaip yra (k). N-7. 12:40 KK2 (k). N-7. 
13:05 KK2 (k). N-7. 13:30 „Gyvenimo šu-
kės“ (24). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (169). 
16:00 „Dvi širdys“ (170). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Saldus kerš-
tas. N14. 00:25 „Juodasis sąrašas“ (11). 
N-7. 01:15 „Judantis objektas“ (10). N-7. 
02:05 Alchemija. VDU karta. 02:35 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. 
Autoriai Juozas Matonis ir Vytautas Da-
maševičius. Ciklas „Menininkų portretai“

Penktadienis, rugsėjo 15 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (43) . 07:05 „Kaukė“ (21). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas“ (3).  07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (45). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (46). N-7. 09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 
Yra, kaip yra (k). N-7. 12:40 KK2 (k). N-7. 
13:05 KK2 (k). N-7. 13:30 „Gyvenimo šu-
kės“ (25). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (171). 
16:00 „Dvi širdys“ (172). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios.19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:00 No-
jaus laivas. N14. 23:50 Nėra kur bėgti. 
N14. 01:50 Jie. S. 

Šeštadienis, rugsėjo 16 d.  
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (20) (k). 06:55 „Nepaprastas Gu-
muliuko gyvenimas“ (2) (k). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės“ (27). 07:45 „Neramūs ir 
triukšmingi“ (2). 08:10 „Keista šeimynėlė“ 
(17). 08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (5). 
09:00 „Ponas Bynas“ (6). 09:30 „Tinginių 
miestelis“ (27). 10:00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Tomas ir Džeris. Šnipų žai-
dimai. 11:25 Beprotiškiausios melodijos. 
Nuotykiai tęsiasi. 13:10 Dviese mes jė-
ga. 15:10 Žydroji pakrantė. N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Madagaskaras 3. 21:20 
PREMJERA Zūlanderis 2. N14.  23:25 
Vampyrai užkniso juodai. N14. 01:05 No-
jaus laivas (k). N14. 

Sekmadienis, rugsėjo 17  d.
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (21) (k). 06:55 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ (3) (k). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės“ (28). 07:45 „Ne-
ramūs ir triukšmingi“ (3). 08:10 „Keista 
šeimynėlė“ (18). 08:35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“ (6) . 09:00 „Ponas Bynas“(7) . 
09:30 „Tinginių miestelis“ (28). 10:00 KI-
NO PUSRYČIAI Ilgai ir laimingai 2. Nau-
jieji Snieguolės nuotykiai.  11:35 Beverli 
Hilso nindzė. N-7. 13:25 Gražuolė ir pa-
baisa. 15:40 „Vaikai šėlsta“ (2). 16:10 
„Pričiupom!“ (11). 16:40 Ne vienas ke-
lyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Lietuvos bal-
sas. 22:10 PREMJERA Audros sūkuryje. 
N14. 00:00 Mirties angelas. N14. 01:30 
Vampyrai užkniso juodai (k). N14. 
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Neįgalieji  
pasaulyje

Ar kada nors bandėte 
pavaikščioti po savo bu-
tą užsimerkę? Turbūt 
nustebote, kaip lengva 
orientuotis kambariuose. 
Juk gerai pažįstate kiek-
vieną kampelį, stalčių, 
kėdę ar gėlę. O ar išdrįs-
tumėte su baltąja lazde-
le išeiti į riaumojantį did-
miestį?

Nors Klaipėdos viešojo transpor-
to sistema bando pasitempti ir 
sudaro sąlygas keliauti ir neįga-
liesiems, kai kurie jų vis dar jau-
čiasi tarsi atstumtieji. Jiems ne 
tik sunku patekti į miesto auto-
busus, bet dar ir tenka išklausy-
ti vairuotojų patyčias. „Džiaugia-
mės, kad dauguma autobusų yra 
žemagrindžiai, tačiau apgailes-
taujame, kad jų vairuotojai tokie 
netolerantiški ir nedraugiški. Tie-
siog trūksta žodžių“,– sakė neįga-
liojo vežimėlyje sėdinčios Vitali-
jos mama Birutė. Anot neįgaliąją 
kasdien lydinčios klaipėdietės, 
miesto autobusai prie šaligatvio 
dažniausiai privažiuoja 20–30 
centimetrų atstumu ir dėl to ve-
žimėlį įvežti į autobusą labai keb-
lu. Reikia bėgti pas vairuotoją ir 
paprašyti privažiuoti arčiau. „Kai 
kurie privažiuoja, tačiau daugu-
ma nesivargina ir dar tenka iš-
klausyti piktų vairuotojų tiradų: 
ar mes sumokėsime už padan-
gas, jei šios susprogs, jiems už tai 
nemoka ir taip toliau“, – pasako-
jo klaipėdietė. Anot jos, tenka iš-
girsti ir daug įžeidinėjimų – esą 
neįgaliajai verčiau gulėti lovoje ir 
iš namų kojos nekelti, pasiūloma 
naudotis specialiuoju transportu. 
Neretai vairuotojai esą ignoruo-
ja ir specialųjį signalą, pranešan-
tį apie tai, kad neįgalusis stotelėje 
nori išlipti. Esą retas kuris vairuo-
tojas varginasi nuleisti pandusą 

ar padeda įvažiuoti į autobusą.
Bendrovės „Gintarinis vai-

ras“ vadovas Raimondas Žei-
mys komentavo, kad tai – tur-
būt pirmasis skundas, susijęs su 
neįgaliaisiais, ir tikino, jog tokių 
atvejų netoleruoja. UAB „Pajū-
rio autobusai“ direktorius Leo-
nas Šiaulys taip pat teigė pirmą 
sykį sulaukęs tokio skundo, ta-
čiau įmonė intensyviai dirba 
gerindama neįgaliųjų aptarna-
vimo kokybę. 

„Vakarų ekspresas“ liepos 
pradžioje aprašė Neįgaliųjų rei-
kalų tarybos narių atliktą ekspe-
rimentą. Į viešąjį transportą pa-
tekti bandė ir vairuotojo pagal-
bos paprašė judėjimo negalią tu-
rintis žmogus. Po eksperimento 
džiaugtasi, kad situacija per me-
tus pagerėjo, tačiau dar yra trū-
kumų. Pavyzdžiui, trys vairuoto-
jai, pamatę, kad neįgalusis nori 
patekti į autobusą, atėję prie vi-
durinių durų, pakėlė pandusą ir 
atrėmė į šaligatvį, tačiau fiziškai 
jie neįgaliajam nepadėjo. O vie-
nas vairuotojas pareiškė, kad kil-
noti panduso jam „nepriklauso“.

Viešojo susisiekimo paslau-
gas organizuojančios VšĮ „Klai-
pėdos keleivinis transportas“ di-
rektorius Gintaras Neniškis tei-
gė, kad po minėto eksperimento 
įstaiga pasikvietė aptarti rezul-
tatų visus vežėjus, kalbėta, kaip 
gerinti situaciją. 

Neįgalieji: autobusuose  
vis dar trūksta tolerancijos

Viltės pastangos suteikia viltį

Rūta Žukė portale ve.lt rašo apie klaipėdiečių problemas važiuo-
jant miesto autobusais. 

Gustė Kairytė portale skrastas.lt pasakoja apie cerebriniu para-
lyžiumi sergančios mergaitės gyvenimą, hipoterapijos užsiėmi-
mų naudą jos sveikatai.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąPažvelk į miestą 
užmerktomis akimis

Originali verslo idėja
Peterburgietis Aleksejus Or-

lovas – energingas vaikinas, tu-
rintis regėjimo negalią. Kai jis 
miesto gatvėmis veda būrelį 
žmonių, baksnojančių šaligatvį 
baltosiomis lazdelėmis, praei-
viai jį stabdo, klausinėja. Dau-
gelis klysta pamanę, kad čia 
vyksta socialinis eksperimen-
tas. „Ką? Ekskursija? Ir mes no- 
rim!“ – įprasta reakcija.

„Seniai svajojau apie projek-
tą, kuris padėtų sveikiems žmo-
nėms pažinti pasaulį užsimer-
kus, naudojant kitus pojūčius, – 
sako Aleksejus. – Anksčiau teko 
dalyvauti programoje „Paliesk 
pasaulį“. Ten ekskursijos vy-
ko tamsioje uždaroje patalpo-
je. Buvo liečiami įvairūs daiktai. 
Aš rodau žmonėms Peterburgą 
kiek kitokį nei jie pratę. Rodau 
puikiojo miesto garsus, kvapus, 
skonius. Galima užsisakyti įvai-
rius maršrutus. Ilgiausioje, 2 va-
landų, ekskursijoje vaikščiojame 
po parką, įveikiame tam tikrą 
atstumą miesto centre, einame 
per gatves, važiuojame visuo-
meniniu transportu, užsukame 
pavalgyti į kavinę.“

Įdomu, kad ekskursijos daly-
viams norisi kuo greičiau eiti iš 
kavinės, nes jie jaučia šalia esan-
čius kitus žmones, gal nesmagu, 
kad yra stebimi.

Kasdien – 2–4 
ekskursijos

Aleksejus baigė Pedagoginį 
universitetą, kur studijavo kul-
tūrologiją. Išsimokslinęs toliau 
tyrinėjo aklųjų mokymo meto-
dus, orientavimosi erdvėje pa-
slaptis.

„Aklas kultūrologas – tai, aiš-
ku, nesąmonė, – juokiasi vaiki-

nas. – Beveik visi kultūros še-
devrai – daiktai, kuriuos reikia 
matyti. Studijuojant sunkiau-
sia buvo ne programa, bet pir-
mas mėnuo universitete. Audi-
torijos buvo įrengtos įvairiuose 
aukštuose, tekdavo nuolat pra-
šyti bendramokslių pagalbos. 
Bijojau įkyrėti. Studijos buvo 
naudingos, įdomios. Įsidarbinau 
aklųjų bibliotekoje, o ten susi-
pažinau su Aliona – ir mano gy-
venimas pasuko nauja vaga. Su 
ja prieš porą metų ėmėmės šio 
projekto. Jam tenka skirti labai 
daug laiko. Juk, prieš kviesda-
mas žmones, turėjau visą marš-
rutą labai atidžiai ištirti. Reikė-
jo numatyti, ką daryti bus sun-
kiausia pirmą kartą išėjusiems į 
gatvę užrištomis akimis.“

Aliona yra reginti, tad greitai 
ir sumaniai talkina Aleksejui. Ji 
pasitinka ekskursantus, išdalija 
jiems raiščius akims ir lazdeles, 
paaiškina tokio vaikščiojimo tai-
sykles, įspėja apie pavojus.

Ne visi žmonės 
atskleidžia, kas juos 

domina „akloje“ 
ekskursijoje 

Aklas gidas nesiūlo ekskur-
santams pažiūrėti į kairę ar į de-
šinę, nes nei jis, nei ekskursijos 
dalyviai nieko nemato. Pirmos 
minutės skirtos apsiprasti. Rei-
kia šiek tiek laiko susidraugauti 
su tamsa, lazdelėmis.

Pramoga tapo populiari dėl 
to, kad dalyvavusieji aikčioda-
mi pasakoja, kaip buvo įdomu. 
Miesto garsai, kvapai. Žmonės 
tarsi geria savo mylimą mies-
tą, visa oda čiuopia jį. Aleksejui 
džiugu, kad žmonės ima vertinti 
regėjimą: „Gal mažiau į televizo-
rių spoksos? Akis reikia saugo-
ti!“ Kiekvienas ekskursijos da-
lyvis tampa tarsi tilteliu tarp re-
ginčiųjų ir neregių visuomenės, 
nes patirti stiprūs įspūdžiai lei-
džia jiems daug suvokti apie šią 
negalią. 

Gudrus tas Aleksejus! Čia ne 
pramoga, o nepaprastos svar-
bos įvykis – ir tiltelis, ir pamoka, 
ir egzaminas. Na, ir tiesiog pra-
plečia akiratį. Vaikinas net sugal-
vojo žaidimų, viktorinų. Štai Pe-
terburgo centre gausu kosmeti-
kos parduotuvių ir kavinių. Ko-

dėl patekęs į centrą tikrai užuo-
di kvepalus, o maisto kvapo vi-
sai nesijaučia? Deja, atsakymą 
sužinotume tik užsiregistravę į 
ekskursiją...

Ateina įvairių žmonių. Ne 
užsieniečių – vietinio jaunimo 
ir turistų iš kitų šalies mies-
tų. Aliona mėgsta paklausinėti 
juos, ko tikisi iš pasivaikščioji-
mo, ką žino apie regėjimo ne-
galią, ar turi šeimoje neįgalių-
jų ir pan. Nelengva prakalbinti. 
Tik kartu pasivaikščioję žmonės 
išsikalba: vieni prisipažįsta ieš-
kantys naujų įspūdžių, tarsi ka-
tės, mėgstančios į kambarį pa-
žvelgti nauju rakursu – tai nuo 
spintos, tai nuo durų; kiti, bi-
jantys apakti (ypač jei šeimoje 
yra neregių), tarsi matuojasi šią 
negalią. Kartais jaunuoliai sako 
norintys pasitikrinti, ar turi ge-
rai išlavintą klausą.

Aklasis neprivalo 
mokytis paprasto amato

Įdomiai atrodo tas būrelis, 
keliaujantis per Peterburgą. Kur 
regintis nuskubės per 5–7 minu-
tes, „aklieji“ eina visą valandą. 
Jie klumpa, įlipa į balas, kliudo 
vienas kitą baltosiomis lazdelė-
mis. Kai apsipranta, laukia sudė-
tingesnės užduotys – tramvajus, 
kavinė ir visa kita. 

Jei būna laiko pasišnekėti, 
Aleksejus papasakoja ekskur-
santams apie aklųjų gyvenimą. 
Jis gimė matantis, bet ketvirtą 
dieną apako. Šeimoje manoma, 
kad tai įvyko dėl gydytojų kaltės. 
Tėvai skatino jo savarankišku-
mą. Nuo 5-erių vienas ėjo į kie-
mą žaisti, nuo 7-erių traukdavo 
į parduotuvę apsipirkti. Ten pa-
plepėdavo su patinkančia par-
davėja, tačiau jos duotą grąžą 
vis tiek patikrindavo.

Didysis išbandymas laukė 
baigus aklųjų mokyklą. Kažko-
dėl visuomenėje manoma, kad 
kiekvienas aklasis turi išmok-
ti kokio nors paprasto amato. 
O štai Aleksejus, sukūręs sė-
kmingą verslą, dar moko aklų 
vaikų tėvus, gilinasi į garso 
režisūrą. Laimė, jis atsispyrė 
gundymams gaminti medinius 
žaisliukus. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

Viltės mama Jurgita Juškuvie-
nė pasakojo, kad iš pradžių jos 
duktė niekuo nesiskyrė nuo kitų 
vaikų. Sulaukusiai beveik metu-
kų mergaitei atlikus tyrimus pa-
aiškėjo, kad ji serga cerebriniu 
paralyžiumi. Nuo tada šeimos 
gyvenimas pradėjo suktis kitu 
ritmu. Pakruojyje gyvenusi šei-
ma kasdien važiuodavo į Šiaulius 
dėl mankštų ir masažų. Gydytojai 
mergaitei pripažino lengvą ne-
galią. Viltė turėtų du kartus per 
metus vykti į reabilitaciją, tačiau 
Jurgita vos išprašydavo pažymą 
bent kartą per metus išvykti į 
Druskininkų sanatoriją. Su pro-
blemomis susidūrė ir daržely-
je. Grupės auklėtojos baiminosi, 
kad nespės ir dirbti su mergaite, 
ir prižiūrėti kitus vaikus. Nepa-
sitenkinimą reiškė kitų vaikų tė-
vai. Kantrybė mamai išseko, kai, 
atvykusi pasiimti Viltės, rado vai-
kus žaidžiančius, o ją – vieną, sė-
dinčią prie stalo ir žiūrinčią pro 
langą. Mergaitė paliko darželį ir 
metus praleido namie.
Kelias į pokyčius prasidėjo atė-
jus į konsultaciją Šiaulių univer-
siteto Sveikatinimo, hipoterapi-
jos ir sporto centre. Mažąją Viltę 
apžiūrėjusi centro direktorė Dai-

va Mockevičienė patarė apsilan-
kyti hipoterapijos užsiėmimuo-
se Kurtuvėnų regioninio parko 
žirgyne. Viltė atlikdavo pratimus 
ant žirgų, specialistų stebima iš 
lėto jodavo žirgais. Hipoterapi-
jos metu buvo sukuriamas įspū-
dis tarsi kūnas pats judėtų ar ei-
tų. Centrui pradėjus bendradar-
biauti su Šiaulių moterų „Lions“ 
klubu, Viltei buvo finansuoti 10 
užsiėmimų. Kiekvieną užsiėmi-
mą filmuojanti J. Juškuvienė ro-
dė, kaip prieš užsiėmimus nega-
lėjusi pakelti rankų, paeiti Viltė 
šiandien įsikibusi į vaikštynę ei-
na, pagauna kamuolį, sau virš gal-
vos iškelia mėgstamą lėlę.

Šiemet „Išsipildymo akcija“ 
mergaitei padovanojo elektri-
nės stimuliacijos kostiumą Mol-
lii, kurio vertė – 2 tūkst. eurų. Jį 
vilkint yra atpalaiduojamas spaz-
minis raumuo, dėl to vėliau yra 
daug lengviau atlikti judesį. Šian-
dien Viltei reikia naujos vaikšty-
nės. Senoji neleidžia mergaitei 
einant išsitiesti, todėl reikia to-
kios, į kurią būtų galima atsirem-
ti iš nugaros. Deja, tokia vaikšty-
nė Lietuvoje nėra kompensuo-
jama lengvą negalią turintiems 
asmenims.

Nuoširdžiai užjaučiame Vilniaus rajono neįgaliųjų draugijos  
pirmininkę Galiną Dunovskają dėl vyro mirties.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracijaAleksejaus Orlovo vedamos ekskursijos dalyviai bando suprasti, kaip jaučiasi neregiai, vaikščiodami po miestą.
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos
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Grybų bendrija.

***
Vakaro delne –
Tuopos pūkų švelnumas.
Ilsinasi vėjas už klėties,
Rasos lieptai
Grūdo nubalusio akuotu
Leidžiasi.
Migla pritildo gervių
Ilgesingą klyksmą.
Ražienų švilpynes
Arimuose užkas,
Ir klups palaukėj
Ąžuolai.
Šešėly vanagas
Užmerks akis,
Giedodamas
Rugsėjo sumą...

***
Kerpėto juodalksnio kamienas
Šešėliu apklostė 
Šlapią upės lieptą.
Žvarbstančios rankos
Apkabino turėklą.
Ežero žvilgy
Vaivorykštės ilgesys.

***
Baltos
Karpinių tvorelės
Nuo tavo širdies
Akyto debesies nulaša
Žolynais, paukščiais, ramunėm.
Kapsi ant mano rankų aslos, 
kapsi.
Upėmis tvenkiasi, 
Ežerais išplaukia
Į mūsų sielų vandenyną.

***
Lyg kukliaveidės skruostai rausta
Putlutės kekės putinų,
Ir nors smalsu, nėr ko paklausti,
Koksai tolumas lig šalnų.

Po vainiku šešėliai glaustos
Trumpėti ėmusių dienų.
Į stagarus pavirto lankstūs
Javai. Ražienomis einu

Per lauką, per arimą, pievom.
Raudonas žiedas dobilų

Kvapu medunešio vėlyvo
Nusėda puslapiuos eilių.

Dygiais, baltais kaštono šaukštais 
Matuojant šviesą jų gelmės
Arkliarūgštynių kupstas aukštas
Dirvonan rudsėkle garmės.

Žąsų būriai virš kiemo girgčios,
Virš pasidažiusių klevų –
Lyg būt jaunamartės kad kraičio
Skrynias atvėrusios, spalvų

Išsivyniojusios audimą.
Rietimai gula po laja.
Lietaus išmirkę kojos mina.
Bet žiba plėnys baloje,

Kai bobų vasara apkaišo
Voratinkliuotais nėriniais
Žemelės kūną. Lyg iš maišo
Pažyra aukso trupiniai.

Ir spindi akys takui plieskiant.
Ir širdžiai daros lyg graudu.
Ir supranti, kad niekad niekad
Šio grožio neišduotum tu.

***
Rasos tinkluos
Suskimbčios lašas,
Eglyno pervertas
Spygliu,
Laikyk tvirčiau,
Laikyki, prašos
Be žodžių ištartas
Myliu.
Glamonės vėjo
Tokios vėsios,
Ir vakarai
Tokie šalti.
Neišpažinta. Gal dar
Spėsiu...
Tu širdį tylomis
Lieti.
Rasos tinkluos
Suskimbčios lašas,
Pilkės ir niaukstysis,
Šaltės.
Neišmyluotas
Saulės kraštas
Kas žingsnį
Toldamas artės.

Atmintis – lyg 
skausmas, kurio pamiršt 

negali...Neišduok nakties.
Ji pilna paslapties ir 
amžinumo.
Neišduok vilties ir nevilties...
Ranką baltai nežiniai ištiesk…
/Janina Degutytė/

Dangus mėlynas su debesė-
liais baltais. Juose gali įžiūrėti 
ko tik akys geis. Apkabinu sa-
vo gyvenimą, šiltą rugsėjo vė-
ją. Kalbamės ilgai, kaip du geri 
draugai po ilgos kelionės. O lai-
kas bėga, palietęs mūsų gyveni-
mus viena kita raukšle, pilnatve 
ar vienatve skaudžia. 

Pavasaris atėjo su kvapais, 
žiedais ir žaluma. Deja, nespėjau 
mintimis ar žodžiais pasidžiaug-
ti su ja. Peržydėjo ir nukrito. Pa-
stebėjau tą virsmą per vėlai.

Atėjo vasara. Žemuoges su-
rinko smilgos nuo kalnelių ir 
šilų. Nužydėjo liepos. Jau ir va-
sara baigės, žiūriu. Čia vakaras, 
čia rytas. Iš nakties rūkų pir-
mieji išlenda medžiai. Bundu iš 
miego. Iš sapnų labirinto bau-
gaus. Traukiu užtirpusią ran-
ką, ant kurios ilsis galva. Matau 
kažkokią baltą šviesą ir balsas 
lyg iš Dangaus: „Mergaite, kelk 
ranką. Pirštais siek lūpas. Trauk 

pirštus prie lūpų, prašau.“ Bal-
są prisimenu, kiek gyvenu. Tai 
Kauno klinikų profesoriaus Gu-
tmano balsas. Vardą jo jau pa-
miršau. Juk tai buvo taip seniai. 
Dar Nemunas plaukė laisvai. O 
pirštais lūpas pasiekt galėjau 
dar negreit. 

Pabudusi sėduosi. Apklo-
tą stumiu nuo pečių. Gerai, kad 
tik sapno būta. Ranką valdau ir 
jaučiu. Prisimenu, ką dieną at-
likti žadėjau. Jeigu leis ta ponia 
– dienos nežinia.

Aplink tylu. Nuleidžiu kojas 
atsargiai, kol skausmas dar ne-
pabudo. Kieme šunelis suloja. 
Matau, veriasi durys. Nuo stip-
raus saulės blyksnio užmerkiu 
akis. Pajuntu kvapą liepų žiedų. 
Atsimerkiu. Vėjas trinkteli du-
ris. Tuščias kambarys. Matau ant 
stalo krūvelę liepų žiedų ir bal-
tą lapelį su žodžiais keliais: „Lai-
mei ir sveikatai. Nuo nuskendu-
sio slėnio krantų. Dovana nuo 
vaikystės draugų.“ Atmintis lyg 
skausmas. Norėtum ją pamirš-
ti, bet negali. Ji atsimuša į širdį 
ir gyveni.

Pro nakties rūką, sapnų ūką 
naują dieną, vienatvę tylią, tar-
tum atsivertimą, sutinki. Ir viską, 
kiek gyventa, kuo gyventa, prie 
širdies glaudi. Kas liko praeityje, 
dabar manai, taip būti negalėjo. 
Kuo tikėjai ir dabar tiki ir tai, ko 
visai nesupranti, – viskas tavo.

Kuo mes esam dideli? Talen-
tu. Išmintim. Kantrybe, kuri pa-
deda ištvert, kai būna beprotiš-
kai sunku. Vienatvę tylią. Žiūrė-
jimą pro langą. Kasdieninį lau-
kimą. Būtų labai sunku be jo. Jei 
lauksi, dar pašauksi – atsilieps. Ir 
tau gyvenimas palengvės. Skaus-
mas pasiliks, bet laukime stip-
riau plaks širdis. Lyg žmogus ap-
sigyvens. Po pasikalbėjimų, gal ir 
naivių, tikiu, diena greičiau pra-
eis. Kol rūpi viskas, kuo gyveni 
ir kaip gyveni. Kiekvienas širdy-
je turime kažką brangaus.

Aš turiu ne tik langą, bet ir 
gabalėlį Dangaus. Jame aveles 
ganau. Mėlynoje pievoje, debe-
sėliuos minkštuos ganosi mano 
avytės baltos – mintys dienos.

Stefanija FeDUlAiTė
Panevėžys

Šeduva
Šeduva, Šeduvėle, mažas ma-

no gimtasis miesteli. Tavo gatvės 
asfaltas tebesaugo manųjų žings-
nių aidą. Iš tolo saulėje tviska 
bažnyčios bokštas, mažas velniu-
kas ant stulpo kryžkelėje kvie-
čia pasisvečiuoti malūne. Tylio-
se kapinaitėse ilsisi Anapilin išė-
ję žmonės. Amžinąją sakmę seka 
liepos ir beržai. Aš tokia laimin-
ga, kad išvydau pasaulį Šeduvoje, 
kur gyvena širdžiai artimi žmo-
nės, kur toks mielas šimtamečių 
ąžuolų ošimas. 

Poetui
Tavo kambaryje vis dar tebe-

šviečia jaukus žiburėlis. Ant stalo 
baltas popieriaus lapas, o mintys 
klajoja toli toli. Tu dabar ir pats 
baltas kaip obelis, bet mintyse 
esi pašėlęs kaimo berniūkštis, ži-
nantis visus kaimelio nutikimus, 
tikintis pasakomis. Plunksna lyg 
pašėlusi skrieja popieriaus lapu. 
Gimsta eilėraštis, tavosios praei-
ties dalelė, kuriame kiekvienas iš 
mūsų rasime savo basakoję vai-
kystę, nerūpestingą paauglystę ir 
gražią lyg žydinti obelis jaunystę. 

Vienuma
Betriūsdami, bekovodami už 

savo idealus, kartais pasigenda-
me vienumos. Juk taip gera pa-
būti su savo mintimis, svajonė-
mis, neužbaigtais sumanymais 
ir žiūrėti, kaip šalia lango sto-
vinčiam gluosniui vėjas mikliais 
pirštais kedena žalias garbanas, 
o paskui grįžti pas žmones ir pa-
pasakoti apie mintis, kurios ap-
lankė beklausant žaliojo gluos-
nio ošimo. 

Aušra VeRBliUDAVičiūTė 
Šeduva

 

Miniatiūros

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

Dar vasara nenutolo.
Po visą piliakalnio slėnį išsibarsčiusios bitkrėslių sagutės. Styro 
margažiedės kupolės rykštės, garšvos skėčiai pailgais kmyniškais skel-
tavaisiais apkaišioti. Geltonojo garždenio burės viena prie kitos sulipu-
sios. Kumštin susispietusios.
Žvyrduobėse smulkius riešutėlius nokina čiobrelis. Kur ne kur kiškio ašarėlių 
pritiškę, motiejukai žvynuotus vamzdelius supa. Kiečio šluotos debesis 
siekia, o mindomoj pievoj driekiasi takažolė. Čiužutės pinigėlius kekėmis 
augina. Varnalėšos kibučius pašiaušė, o bajorių galvos atkartoja rugiagėles.
Palei seno tvenkinio akiduobę ajeras burbuoles sunokino. Šermukšniai 
pakrūmėj lyg kukliaveidės skruostai nuraudę. Rietmenė grūdais aptekusi. 
Pienės rutuliai sidabruoja, šviečia debesylų saulės. Patvorinės vynioklės 
baltas taureles iškėlusios, o baltieji dobilai vis dar kvepia medum.
Šviesu dar.
It mamos šilko suknia gėlėta švelnumas dienos... 

Rita MOCkeliūnienė
Šakių r.


