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„Sostinės dienos“ – vienas 
didžiausių renginių Vil-
niuje. Pirmąjį rugsėjo sa-
vaitgalį Gedimino pros-
pektas dūzgia kaip bi-
čių avilys. O sekmadienį 
šį dūzgesį dar sustiprina 
Katedros aikštę užplūs-
tančių neįgaliųjų šurmu-
lys. Iš visos Lietuvos į di-
džiausią metų šventę čia 
suvažiuoja rankdarbių 
kūrėjai, tautodailininkai, 
dainininkai, šokėjai. Pra-
ėjusį savaitgalį jau 12-tą  
kartą Katedros aikštė vir-
to palapinių miesteliu, 
kuriame savo kūrybą ir 
talentus pristatė per pu-
santro tūkstančio neįga-
liųjų iš daugiau kaip 100 
neįgaliųjų organizacijų, 
dienos centrų, socialinės 
globos įstaigų, specialių-
jų mokyklų. Tarp šventės 
dalyvių – ir auksarankiai 
iš beveik 30 miestų bei ra-
jonų neįgaliųjų draugijų. 

Tolerancijos link Sostinės Katedros aikštė –  
neįgaliųjų talentų pristatymo vieta

Skuteris LEO

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Užkrečianti bendrystė
Sveikindama į tradicinę šven-

tę susirinkusius neįgaliuosius 
šventės organizatorė – Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ vadovė Viktorija Vitai-
tė – džiaugėsi, kad per 12 metų 
neįgaliųjų entuziazmas ir noras 
pristatyti visuomenei savo ge-
bėjimus ir talentus ne tik neiš-
blėso, bet dar labiau sustiprė-
jo. Pasak jos, vos paskelbus re-
gistraciją, 80 organizatorių skir-
tų palapinių buvo išsidalyta per 
10 dienų. Tačiau per pirmąjį de-

šimtadienį nesuskubusių užsire-
gistruoti renginio organizatoriai 
taip pat neatstūmė, tik iš anksto 
perspėjo, kad inventoriumi (pa-

lapine, stalu) teks pasirūpinti 
patiems. Nepaisant šios žinios, 
dalyvių sąraše netrukus jau bu-
vo 122 neįgaliųjų organizacijos. 

Šventinio renginio globėja 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Algimanta Pabedinskie-
nė dėkojo už tokią užkrečiančią 
bendrystę. Kreipdamasi į iš visos 
Lietuvos susirinkusius kūrėjus, ji 
sakė, kad ši šventė – tai puiki ga-
limybė neįgaliems žmonėms pa-
rodyti visuomenei savo kūrybi-
nius ir darbinius pasiekimus bei 
neišsenkančią dvasios stiprybę. 

Ir šią galimybę neįgalieji pui-
kiausiai išnaudojo: jie grojo, šoko, 
dainavo, džiugino savo išmone 
bei originaliais rankdarbiais, da-
lijosi patirtimi, džiaugėsi susitikę. 

Jau nuo pusiaudienio Kate-
dros aikštę užliejo muzika: skam-
bėjo toną renginiui davusio Lie-
tuvos kariuomenės garbės sargy-
bos orkestro atliekami kūriniai, 

žavėjo „Spalvų orkestro“ ir jam 
talkinančio profesionalaus dik-
silendo „Sweetband“ pasirody-
mas, didžiojoje renginio sceno-
je vienas kitą keitė 15 geriausių 
šalies neįgaliųjų meno kolekty-
vų. O kur dar per 30 ansamblių, 
kapelų, grojusių bei dainavusių 
į šešis sektorius padalintoje Ka-
tedros aikštėje, smagia muzika 
pasitikusių visus kartu su neį-
galiaisiais sekmadienio popietę 
praleisti nusprendusius miestie-
čius bei sostinės svečius.

Originalūs rankdarbiai – 
eksperimentuoti 

mėgstančiųjų kūriniai
Mažeikių bendruomenės 

centro, vienijančio 4 organiza-
cijų (Neįgaliųjų draugijos, Aklųjų 
ir silpnaregių sąjungos, Kurčių-
jų draugijos ir Cerebrinio paraly-
žiaus asociacijos) narius, lanky-
tojai kelionėn į sostinę išsiruošė 
3 valandą nakties. Pusę keturių 
pajudėjęs autobusas į Vilnių at-
gabeno 38 neįgaliųjų komandą. 
Dviejose palapinėse įsikūrę ma-
žeikiškiai turėjo kuo nustebin-
ti šventės lankytojus: dekupažo 
darbeliai, papuošalai, kuprinės, 
šaliai, pintinės, netgi originalūs 
mažyliams skirti dirbiniai, vel-
ti žaisliukai – kiekvienam pagal 
norus ir poreikius. 

Pasak Mažeikių rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininko 
Edvardo Najulio, tokį gausų 
ir įvairų dirbinių asortimentą 
šventei suruošė dviejų centre 
veikiančių rankdarbių būrelių 
lankytojai. Į vieną renkasi Kur-
čiųjų draugijos nariai, kuriems 
vadovauja Jovita Kniurienė.  

Trasa – sudėtinga 
Ralis „Aplink Lietuvą“ Lietu-

vos prezidentės taurei laimėti – 
vienas svarbiausių ir prestižiš-
kiausių automobilių sporto ren-
ginių Lietuvoje. Šis ralis pirmą 
kartą surengtas 1931 m., o nuo 
1996-ųjų jis atgaivintas ir pradė-
tas rengti kasmet, taigi šiemetinis 
važiavimas buvo jubiliejinis. Tais 
pačiais, 1996-aisiais, pirmą kar-
tą į ralio trasą išvažiavo ir neįga-
lieji. Tuo metu Europoje tai buvo 
naujas dalykas. Tradicija, kad ra-
lyje dalyvauja negalią turinčiųjų 
ekipažai, tęsiama ir iki šiol. Ge-

Neįgalieji įveikė ralio  
„Aplink Lietuvą“ iššūkius

Tradiciškai rudenį pra-
sidedantis ralis „Aplink 
Lietuvą“ ir šį kartą privi-
liojo visą būrį sporto en-
tuziastų. Jau tapo tradici-
ja, kad ralyje dalyvauja ir 
neįgalieji. Šiemet su paty-
rusiais automobilininkais 
varžėsi 12 negalią turin-
čių lenktynininkų, 9 iš jų 
baigė trasą. 

Integracijos keliu riausiam iš jų įteikiama socia-
linės apsaugos ir darbo minis-
tro taurė. 

Šį kartą ralio dalyviams teko 
įveikti 1400 km distanciją, dau-
gybę sudėtingų greičio ruožų. 
Neįgalieji varžėsi tomis pačio-
mis sąlygomis kaip ir kiti spor-
tininkai. Pasak neįgaliųjų ekipa-
žais ralyje besirūpinusios Da-
lios Tarailienės, trasa buvo labai 
sunki. O neįgaliesiems – ypatin-
gai. Reikia didžiulės ištvermės 4 
dienas išbūti trasoje. Dažnai – ir 
nevalgius, be poilsio, skubant.  

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

„Tau, Vilniau!“ scenoje dainavo ir Utenos rajono neįgalieji. Aldonos Milieškienės nuotr.

Mažeikiškių dirbinius pristato rankdarbių būrelio vadovė Virginija Bucevi-
čienė (antra iš kairės).

Alfredo ir Tomo Ukrinų ekipažas laimėjo neįgaliųjų klasėje.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

„Tokios džiaugsmin-
gos šventės, tokios 

įspūdingos sukakties dar 
nesam niekada turėję: mū-
sų draugijos narei Bronei 
Aleknienei suėjo šimtas 
metų. Pasveikinom su dai-
nomis, gėlėmis, palinkėji-
mais“, – tokia džiugia nau-
jiena pasidalijo Kupiškio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Bronė Ka-
leinikovienė. 

Su gražiu gimtadieniu 
šimtametę pasveikino ne 
tik draugijos bičiuliai, arti-
mieji, bet ir Kupiškio rajono 
savivaldybės vadovai – me-
ras Dainius Bardauskas, So-
cialinės paramos skyriaus 
vedėja Laima Bartulienė. 
Taip įprasta – aplankyti, 
įteikti rožių puokštę, ap-
dovanoti šiltu pledu, pasi-
kalbėti su artimaisiais, šei-
mos nariais, o šimtamečio 
nevarginti, ilgai netrukdyti, 
nes ko jau ilgaamžiui berei-
kia, tik šilumos ir ramybės.

Tik ne B. Aleknienei, ji – 
išskirtinių gebėjimų ir po-
reikių žmogus. Žvitri, guvi, 
aktyvi. Tiesa, juda tik neį-
galiojo vežimėliu, prieš de-
šimtmetį susižalojo griū-
dama, bet pati kantriai 
mankštinosi, dabar be ki-
tų pagalbos juo važinėja po 
butą, dar kiek pati susitvar-
ko buityje, padeda daiktus 
į vietą. Kitiems tai atrodo 
niekai, smulkmenos, o bu-
telio šeimininkei tai įrody-
mas, kad ji vis dar šį tą gali. 
Ir paskaityti be akinių gali, 
ir pažiūrėti televizijos žinių 
laidas, nes kitokios neįdo-
mios – tušti plepalai...

B. Aleknienė yra uo-
li „Bičiulystės“ skaitytoja, 
pati pasikvietė viešnagėn, 
mat pasitiki šiuo laikraščiu, 
kuris moka atjausti, padėti, 
paguosti, o žmogui gyveni-
me tai yra bene svarbiau-
sia. Ir dar ji sako, kad vargo 
patyręs, tas, kuris iškentė-
jęs nesėkmes ar skriaudas, 
yra patikimas, tikras žmo-
gus, o kuris lengvai savo 
laiką nugyvena, tik savimi 
užsiėmęs, yra tuščias. Kal-
ba taip šimtametė iš savo 

Žmogaus gyvenimo – visas amžius

patirties – unikalios, ilga-
metės, ilgadienės. 

Išgyventa tautos 
istorija

B. Aleknienė, matyt, vi-
sada turėjo talentą juokau-
ti, jį išlaikė iki šiol. Rengda-
masi pašnekesiui, apgalvo-
jo savo gyvenimą, susirašė, 
kiek spėjo, į sąsiuvinį – esą, 
tikrą išpažintį reikia gerai 
apgalvoti. Jos atmintyje vis-
kas išlikę, netgi su tikslio-
mis datomis, su detalėmis, 
su nuotaikomis, ištartomis 
frazėmis, su baisių išgyve-
nimų ir baimių jausmais... 
Karas, pokaris, rusų ir vo-
kiečių laikai, tremtys, emi-
gracija, partizanai ir skre-
bai, nerimo dienos ir nak-
tys, repesijos, nutylėjimai 
savo šeimoje apie artimų-
jų likimus – viskas turėjo 
sutilpti į žmonių kasdieny-
bę, taip ir Bronės Aleknie-
nės bei jos artimųjų gyve-
nimai yra akivaizdi ir skau-
di Lietuvos istorijos dvide-
šimtojo amžiaus iliustraci-
ja, visas istorijos vadovėlis.

Bronė augo 12 vaikų 
šeimoje Panevėžio apskri-
tyje, Šeduvos valsčiuje, Var-
čios Girelės vienkiemyje. 
Tėtis buvo urėdo padėjėjas, 
šeima gyveno miškų apsup-
tyje, broliai siekė mokslų, 
turėjo geras tarnybas nepri-
klausomoje Lietuvoje. Bro-
lis Antanas dirbo Kalvari-
jos policijos nuovados vir-
šininku, Stepas buvo kari-
ninkas Marijampolėje, per 
karą, pasimokęs žvalgų mo-
kykloje, išmestas parašiu-

tu netoli Žaliosios girios, 
paskliuvo į pasalą ir žuvo. 
Brolis Stasys, Lietuvos ka-
riuomenės puskarininkis, 
pasikeitus valdžiai, buvo iš-
tremtas į Baikalą, vėliau val-
džia leido jam sugrįžti į Lat-
viją. Brolis Jonas dirbo Vy-
tauto Didžiojo universiteto 
raštinės vedėju, po dauge-
lio metų artimiesiems pa-
sakojo, kaip vokiečių perse-
kiojamiems žydams Kaune 
išduodavo darbo pažymas. 
Baigiantis karui, sugrįžtant 
rusams, pasklidus kalboms 
apie gresiančią tremtį ar 
kariuomenę, brolis pėsčias 
pasitraukė į Vokietiją, vė-
liau jam kartu su kitais pa-
bėgėliais buvo leista išvykti 
į Ameriką. Iš ten jis giminai-
čiams parsiųsdavo lietuviš-
kų laikraščių, o pirmąkart 
į Lietuvą pasimatyti su ar-
timaisiais atvyko tik 1994 
metais. Jauniausias brolis 
Povilas 1939 metais išėjo 
tarnauti Lietuvos kariuo-
menėn, kaip tik prieš užei-
nant rusams. Kas jam nuti-
ko, artimieji taip ir nesuži-
nojo, būta žinių, kad mirė 
Anglijoje. Dar vienas bro-
lis Petras mokytojavo Bir-
žuose. 

Bronei labiausiai gai-
la savo brolių, kuriems te-
ko gyventi karų ir politi-
kos suiručių laikais, jeigu 
būtų išlikę gyvi, gal ji savo 
šimtmetį švęstų ne viena...
Iš šešių sesių ir šešių bro-
lių ji dabar vienužė likusi. 

Ankstyvi rytai, 
trumpos dienos
Jeigu ne karo ir poka-

rio suirutės, pati Bronė, ko 
gero, būtų buvusi miestie-
tė, vilnietė. Baigusi Kaune 
vakarinę vidurinę mokyk-
lą, 1941 metų birželio 20 
dieną išlaikiusi egzami-
nus, pažymėjimo pasiim-
ti nebesuspėjo, prasidėjo 
karas, užėjo vokiečiai. At-
sidūrė Vilniuje pas brolį, 
ten sutiko būsimą vyrą Pra-
ną Alekną nuo Kupiškio, 
irgi kariškį. Dirbo Grigiš-
kių popieriaus ir kartono 
fab rike, susilaukė dukters 
Giedrės, tikėjosi, kad karui 
pasibaigus gyvenimas pa-
šviesės. Tuščios buvo vil-
tys, sugrįžus rusams, teko 
trauktis, slėptis uošvijoje. 
Tik po daugelio metų Bro-
nė prasitarė artimiesiems 

apie ryšius su partizanais, 
saugojosi bet kokių kalbų, 
kad netyčia neprasitartų...

Gyvenimas Slavinčiš-
kio kaime kolūkių laikais 
pralėkė nepastebimai, Bro-
nė pasakojo pradėjusi apie 
metus galvoti tik po vyro 
mirties, o su juo išgyveno 
52 metus.

„Geras buvo, švelnus, 
kad ne karo baisumai, gal 
vaikų daugiau būtume tu-
rėję, didesnę šeimą“, – ge-
rais žodžiais ji mena savo 
Pranuką. Kaime gyvendami 
jie laikė ne tik karvių, kiau-
lių, ančių, žąsų, bet ir bičių, 
mat iš tėvelio miškininko 
buvo išmokusi bitininkau-
ti. Vėliau sodybą pardavė, 
persikėlė į Kupiškį. O čia 
dienos – be skaičiaus. 

„Visai nejaučiu metų, 
matyt, gera sveikata nuo 
vaikystės, užaugom sveiki 
šalia miško, daug dirbda-
mi, savo ūkyje, judėdami, 
dainuodami. Dabar jokių 
ligų nežinau, kad nebūčiau 
susilaužiusi griūdama, ne-
reikėtų gal ir vežimėlio. Li-
goninėje iki šiol negulėjau, 
gal tik vieną kartą trumpai 
pabuvau, įtarė infarktą, bet 
nepasitvirtino. Aspirino, 
validolio tablečių jaunes-
nei yra tekę išgerti, o dabar 
jau nuo kraujospūdžio du-
kra prineša, liepia gerti, – 
pasikalbėjom ir apie šian-
dienį gyvenimą. – Keliuosi 
šeštą ar septintą ryto, taip 
įpratusi visą gyvenimą. Su 
katinu pasikalbu. Pasimel-
džiu. Aplanko dukra, valgį 
paruošia, nesu išranki, val-
gau viską, bet nedaug.“

Nebūtų ši mūsų kalba 
tokia išsami ir nuoširdi, jei-
gu ne malonios tarpinin-
kės, B. Aleknienės dukra 
Giedrė Pranckienė ir anū-
kė Virginija Malinauskienė. 
Jos abi yra Kupiškio rajono 
neįgaliųjų draugijos vokali-
nio ansamblio „Prie Kupos“ 
narės, klausytojų pamiltas 
duetas. Kai užtraukė abi 
su ansamblio vadove Gen-
drute Kliaugiene jubiliatei 
skirtą dainą šventinėje šei-
mos popietėje, suspindo 
pasididžiavimu sukaktuvi-
ninkės akys – iš jos šie gra-
žūs balsai paveldėti. 

Pati guvioji šeiminin-
kė padėjo sveikintojams 
sugalvoti palinkėjimą atsi-
sveikinant: „Visi jau seniai 
man linkėjo gyventi šimtą 
metų. Kodėl taip nedaug? 
O gal aš ketinu ir 115 su-
laukti...“

Išsiskirsčius svečiams, 
pakilus nuo gardžių vaišių 
stalo su įspūdingu tortu, 
B. Aleknienė dar rūpino-
si, kad reikės telefonu pa-
sikalbėti su sveikintojais 
iš Amerikos, ten jau seniai 
gyvena anūkė Miglė, proa-
nūkiai Natanas ir Arijana. 
Tik šiedu lietuviškai nemo-
ka, reikės vertėjo...

Valius DOMANTAS 

Ar matėte, ar pastebėjote, kaip nušvinta žmogus, 
kuris smėlin klimpstančiais neįgaliojo rateliais 

persirita per kopą, o prieš jo akis atsiveria jūra? Vei-
de ekstazė, nuostaba, džiaugsmas, laimė... Paklausk, 
ir jis pasakys, kad bendravimas su jūra, pasivaikščio-
jimas jos krantais išlaisvina jausmus ir atveria naujas 
pasaulio suvokimo erdves. Žvelgiant į mirguliuojan-
tį horizontą, vieną paskui kitą besiritančias šniokš-
čiančias bangas, įkvepiant sūrų jūros orą žmogus 
aiškiai supranta savo vietą Žemėje, aiškėja, kad yra 
daug svarbesnių ir prasmingesnių dalykų negu jo as-
meniniai troškimai. 

Girdėjau įdomų pasakojimą. Kartą turtingas tėvas 
savaitei išsiuntė sūnų į kaimą, kad jis gyvendamas var-
gingoje šeimoje pajustų, kas yra skurdas. Vykstant na-
mo tėvas paklausė: „Na, ką tu man papasakosi apie 
savo naują patirtį? Ką naujo tu pastebėjai per tas die-
nas?“ Tuomet berniukas pradėjo pasakoti: „Mes turi-
me vieną šunį, o jie keturis. Mūsų kieme yra baseinas, 
o jų kieme – visa upė su krištolinio skaidrumo vande-
niu, kuriame nardo įvairios žuvys, plaukioja antys, pa-
krantėse auga nendrės. Mūsų sodas apšviečiamas elek-
tros lemputėmis, o jiems šviečia žvaigždės ir mėnulis. 
Mūsų sodas nuo tvoros iki tvoros, o jų – iki horizonto. 
Mes klausome diskų, o jie – žiogų čirškimo ir paukš-
čių čiulbėjimo. Mes naudojamės mikrobangų krosne-
lėmis, o jie maistą gamina ant atviros ugnies ir jis ne-
pakartojamo skonio. Mes, bijodami žmonių, apsitve-
riame tvoromis. Jų durys visuomet atviros. Juos supa 
draugiški kaimynai. Jų gyvenimas – tai didelės drau-
giškos šeimos, dangus, saulė, vanduo, laukai, miškai ir 
gyvuliai.“ Apibendrindamas sūnus pasakė: ,,Ačiū, tėve-
li. Tu man parodei ne tik kokie mes vargšai. Aš supra-
tau, kad kiekvieną dieną mes tampame vis skurdesni, 
nes nuolatos tolstame nuo gamtos.“ 

Mūsų laikais tūkstančiai žmonių palieka gimtąsias 
vietas ir keliasi į miestus. O gyvendami mieste, jie vi-
są likusį gyvenimą sapnuos vaikystėje išvaikščiotus 
takus, miškus, laukus, paupius ir paežeres. Vaikystė-
je patirtas bendrumas su gamta mus taurina, padeda 
dirbti, kurti, gyventi. Tačiau gamta yra visur aplink 
mus. Reikia tik pastebėti ir suvokti jos reikšmę mū-
sų gyvenime. Galime pasidžiaugti, kad mūsų miestai 
labai žali. Iš Pietų Europos atvykę turistai stebisi: jūs 
gyvenate kaip miške.

Pastaraisiais metais sparčiai plečiasi vietinis tu-
rizmas, savame krašte atrandame vis daugiau įdo-
mių lankytinų vietų, kaip grybai po lietaus dygsta 
apžvalgos bokštai. Nuo jų vis daugiau žmonių turi 
galimybę pamatyti, koks nuostabus mūsų gimtasis 
kraštas, aiškiau suprasti, kad gamta – ne tik lankyti-
nos vietos, o mūsų namai, kuriuos praradę patiria-
me didžiulį nuostolį.

Vokiečių filosofas Artūras Šopenhaueris dar  
18-19 amžių sandūroje yra pastebėjęs: ,,To, kas tikrai 
pasaulyje vertinga, žmonės nevertina, o tai, ką jie ver-
tina, nėra vertinga.“ Mokslo įrodyta, kad dabartinis 
žmonių atotrūkis nuo gamtos kelia pavojų jų sveika-
tai. Antropologai teigia, kad žmogus, homo sapiens, 
atsirado maždaug prieš 200 tūkstančių metų. Ir aibę 
tūkstant mečių jis gyveno glaudžiai susijęs su laukine 
gamta. Šiandien, išstūmę gamtą iš kasdieninio gyve-
nimo, žmonės labai rizikuoja savo fizine ir psichine 
sveikata. Tyrimais nustatyta, kad būnant miške stip-
rėja žmogaus imuninė sistema, mažėja kraujospūdis, 
spartėja baltųjų kraujo kūnelių gamyba. Intelektualų 
darbą dirbantys žmonės pastebi, kad pabuvę gamtoje 
jie blaiviau galvoja, lengviau randa tinkamus sprendi-
mus. Pacientai, pro palatos langą matydami medžius, 
miškus, pievas, tyvuliuojančius vandenis, sveiksta grei-
čiau už tuos, kurie mato mūrus ar ligoninės kiemą.

Gyvenimas užsisklendus tarp keturių sienų su 
šiuolaikinėmis technologijomis, yra skurdus, ken-
kiantis žmogaus fizinei, psichinei ir emocinei būklei. 
Jei norime būti sveiki ir laimingi, turime daugiau būti 
gamtoje ir išmokti ja džiaugtis visais pojūčiais.

Algimantas GrAbAuSkAS

Gamta – ne lankytinos 
vietos, o namai

Apie tai,
kas

jaudina

Neįgaliųjų draugijos, rajono savivaldybės vadovai, artimieji 
susirinko pagerbti šimtametę Bronę Aleknienę.

Senuose albumuose saugomos Bronės Girdžiūnaitės (priekyje 
su stora kasa) jaunystės ir jos brolių, sesių, tėvelių nuotraukos.
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 Akmenės krašto Parkinsono 
bendrijos pirmininkės pavaduo-
toja Janina Žąsytienė „Bičiulys-
tei“ parašė apie veiklas vasarą. 

Vasara – toks metas, kai ju-
da visi, kas tik gali. Smagu prisi-
minti neseniai praėjusias šven-
tes ir keliones. 

Mes, Akmenės krašto parkin-
soniečiai, liepos mėnesį poilsia-
vome Rygos pajūryje. Jūros ban-
gos ir žuvėdrų klyksmas mus vei-
kė lyg vaistai. Grįždami į namus 
užsukome į Jelgavą, ten aplan-
kėme smėlio skulptūrų parodą. 
Daugeliui mūsų tai buvo nema-
tyta ir įdomu. Fotografavomės 
kiekvienas prie labiausiai pati-
kusios skulptūros. 

Kai sužinojome, kad rugpjū-
čio 15 d. organizuojama Nau-
josios Akmenės miesto šventė, 

Aktyvi parkinsoniečių vasara
nelikome nuošalėje. Žolynai ir 
gėlės tarsi sujungė miesto ben-
druomenę. Ankstų Žolinės rytą 
pirmieji sujudo žolynų karalie-
nės siluetų kūrėjai. Iš įvairių žo-
lynų ir žiedelių kiekvienas, kaip 
kas išmanė, kūrė savo gražiausią 
karalienę. Daugiausiai šiame kū-
rybiniame procese dalyvavo mo-
terys, nors neapsieita ir be vyrų. 
Mūsų karalienės siluetas buvo 
gana galingas, o dar kiek varpų 
sudėta ant įspūdingo karalienės 
sijono, kiek žiedų ir žiedelių su-
kaišyta kitiems karalienės rū-
bams. Puošni skrybėlaitė, pui-
kūs karoliai iš raudonų rojaus 
obuoliukų, šermukšnio uogų bei 
keršulio kankorėžiukų. Į šį kūri-
nį darbo ir meilės sudėta daug, o 
pagrindinė našta gulė ant mūsų 
pirmininkės Danutės Rudienės 

po insulto pusės kūno nevaldan-
tis Algis Čepulinskas sumąstė, kad 
likimo bičiuliams labai praverstų 
dailiai išdrožinėta lazdelė. Tiesių, 
nešakotų lazdų prisirinkęs vyras 
iš jų pradėjo ir vazas gėlėms kom-
ponuoti.

Išradingumu nustebino ir 
Jiezno žmonių su negalia są-
jungos narių rankdarbiai. Sigu-
tė Kimbirauskienė pasiūlė, kaip 
naujam gyvenimui prikelti padė-
vėtus vyriškus marškinius. Pasak 
sumanios moters, jie gali tapti ori-
ginaliomis prijuostėmis. Tik nuo 
fantazijos priklausys, ar jūsų pri-
juostė bus užsagstoma, ar ne, su 
apykaklaite ar be jos. Idėjos auto-
rė primygtinai siūlo nepamiršti ir 
išskirtinės kišenėlės, kurią gali at-
stoti marškinių rankogalis su ne-
didele rankovės dalimi.

Organizacijos pirmininkė 
Augenija Stoškuvienė ne tik dai-
liai mezga, bet ir išmoningai vel-
tomis detalėmis savuosius dirbi-
nius puošia. O kad išskirtinius 
rankdarbius šventės dalyviai pa-
stebėtų, iš anksto būsimą ekspo-
ziciją gerai apgalvojo. Net kele-
tą manekenų atsigabeno. Vieną 
iš jų dailia suknele apvilko, kad 
jos nertas šalis, odinis kaklo pa-
puošalas patraukliau atrodytų. 
Moteris džiaugėsi – įdėtos pa-
stangos pasiteisino. Tokį šalį net 
italė įsigijo.

Dėmesį traukė ir kokybišką 
miegą užtikrinančios pagalvė-
lės. Pasak S. Kimbirauskienės, 
penkiais skirtingais žolynais pri-
kimštos pagalvėlės gaivina, rami-
na, gydo. Dailūs buvo ir jiezniš-
kių odos dirbiniai: kaklo papuo-
šalai, sagės, apyrankės, vyriškos 

varlytės, raktinės. A. Stoškuvienė 
pasakojo, kad rankdarbių būre-
lį Jiezne lanko 10-12 moterų, o 
kai mokėsi dirbti su modelinu, 
apie porą dešimčių susirinkdavo. 

Savęs pažinimas – 
įtraukiantis užsiėmimas 

Savivaldybės skirtu autobu-
siuku į neįgaliųjų į šventę „Tau, 
Vilniau!“ atvažiavo 12 Šeduvos 
neįgaliųjų draugijos narių. Pa-
sak draugijos pirmininkės Ro-
mos Pranskietienės, 5-erius me-
tus darbščiųjų rankų būreliui va-
dovaujanti Daiva Grigorenkie-
nė stengiasi pasiūlyti moterims 
praktiškų rankdarbių – iš rekla-
minių leidinių jos išmoko daryti 
krepšelius, dėžutes, o iš tampo-
mo popieriaus susuktų rutuliukų 
nusilipdyti originalių taupyklių. 

O štai Nijolė Lukoševičie-
nė vadovauja Šeduvos neįgalių-
jų draugijoje rengiamiems savi-
raiškos užsiėmimams. Moteris 
pasakoja, kad dažnai net nepa-
galvojame, kiek daug apie mus 
pasako mandaloms pasirenka-
mos spalvos arba fraktalų pie-
šimas (kai užsimerkus išraizgy-
tus vingius bandome nuspalvinti 
nemačiomis pasirinktomis spal-
vomis). Pasak N. Lukoševičienės, 
spontaniški spalvų deriniai, jų 
pokyčiai – tai mūsų emocinės 
būsenos atspindys. 

Įdomu, kad tokios saviraiš-
kos, savianalizės paieškos – tar-
si vandenin mestas akmenukas, 
skleidžiantis besiplečiančius ra-
tilus. Jie atsispindi ir kituose še-
duvių dirbiniuose. Ir čia spalvų 
paletė – pati įvairiausia. Irmina 
Beneševičiūtė subtiliomis sagė-

mis tapusius mažučius akmenu-
kus išgražino mandališkais or-
namentais, sudėliotais iš spalvo-
tų taškelių. Mandalas priminė ir 
karoliukais dekoruotos šeduvių 
sagės. Ir sau tinkamą papuošalą, 
ko gero, kiekviena išsirenkame 
pagal savo vidinę jauseną. 

Graži tradicija pasklido ir 
po regionus

Šventė „Tau, Vilniau!“ šiemet 
vainikavo ir pirmą kartą trijuo-
se regionuose – Marijampolėje, 
Ukmergėje ir Telšiuose – sureng-
tus analogiškus renginius „Būki-
me kartu“. Juos organizuojančios 
Lietuvos specialiosios kūrybos 
draugijos „Guboja“ vadovė V. Vi-
taitė džiaugėsi, kad šventės pa-
vyko, subūrė nemažai dalyvių ir 
vietos gyventojų. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Asta Kandra-
tavičienė išsakė viltį, kad regio-
niniai renginiai, kaip ir šventė 
„Tau, Vilniau!“, taps ne tik gra-
žia tradicija, bet ir darniai įsilies 
į miestų dienas, šventes, pasklis 
po visą šalį. O, pasak V. Vitaitės, 
apie porą tūkstančių žmonių su-
burianti, gerą energetiką sklei-
džianti, savo spalvą turinti res-
publikinė mugė-koncertas „Tau, 
Vilniau!“ sulauks didesnio „Sos-
tinės dienų“ organizatorių dėme-
sio ir geranoriškumo ir bus pri-
statoma ne tarp „kitų renginių“, o 
kaip viena pagrindinių galimybių 
vilniečiams ir sostinės svečiams 
geriau pažinti neįgaliuosius, pa-
sidžiaugti jų išskirtiniais gebėji-
mais ir kūrybingumu.

Aldona MILIEŠkIENĖ
Autorės nuotr.

pečių. Kaip pavyko, nes mums 
spręsti. Malonu buvo girdėti, kai 
eidami į bažnyčią žmonės džiau-
gėsi ir dėkojo už grožį. Visas il-
gas takas buvo išpuoštas įspū-
dingomis karalienėmis ir gėlių 
puokštėmis.

Gero žodžio negailėjo mies-
to seniūnas Rimvydas Juozapa-
vičius, savivaldybės meras Vi-
talijus Mitrofanovas, parapijos 
klebonas Olijandas Jurevičius ir 
daugelis kitų. 

Visą dieną vyko įvairūs ren-
giniai, parodos, koncertai. Sma-
gu, kad ir mes, parkinsonie-
čiai, buvome tarp kitų mugės 
dalyvių. Dar neišblėso šventi-
nės nuotaikos, o jau laukia nau-
ji darbai. Spalio mėnesį norime 
deramai paminėti pirmąjį savo 
gimtadienį. 

Jos pamokymus ir patarimus 
geriau suprasti padeda neįga-
liesiems talkinanti gestų kalbos 
vertėja Rūta Savickienė. Dar vie-
nas būrelis atviras kitų trijų or-
ganizacijų nariams. Aktyviau-
sios jame – Neįgaliųjų draugi-
jos moterys. 

Antrus metus būreliui va-
dovaujanti Virginija Bucevičie-
nė pasakojo, kad vieni mėgsta-
miausių – dekupažo užsiėmi-
mai. Neatsitiktinai ant mažei-
kiškių prekystalio puikavosi 
daugybė įvairiausiais paveikslė-
liais išgražintų akmenėlių. Šalia 
jų – dar krūvelė dovanoms skir-
tųjų. V. Bucevičienė šypsojosi: 
jeigu neįgaliųjų rankdarbiais 
besidominčiam pirkėjui pasa-
kysi, kad perkantysis gaus dova-
ną (galės išsirinkti akmenėlį su 
vardu ar palinkėjimu), dažnas 
tokio prekystalio tuščiomis ne-
paliks. Juolab kad suvenyrinius 
rankdarbius mažeikiškiai par-
davinėjo simbolinėmis kaino-
mis. „Viena marijampolietė net 
40 tokių akmenėlių lauktuvėms 
nupirko“, – džiaugėsi vadovė.

Pasak V. Bucevičienės, akme-
nukų neįgalieji prisirenka ilsė-
damiesi pajūryje. Ir rastus ban-
gų nugludintus medžio gabaliu-
kus, kriaukleles namo parsive-
žę išgražina. Dekupažą pamė-
gusioms moterims labai patin-
ka eksperimentuoti. Originaliai 
atrodė ant specialia struktūri-
ne pasta padengtų ar kiaušinių 
lukštų gabalėliais apklijuotų pa-
viršių perkelti paveikslėliai. Pa-
sak vadovės, moterys taip įninka 
į rankdarbius, kad ir po penkias 
valandas trukusių užsiėmimų 
namo skirstytis nenori. 

Pirkėjus traukė gerai 
nusiteikę prekeiviai 
Sparčiai tuštėjančiu prekys-

taliu džiaugėsi ir Kaišiadorių ra-
jono neįgaliųjų draugijos mote-
rys. Pasak organizacijos pirmi-
ninkės Stanislavos Globienės, 
kaišiadorietės į Vilnių atvažia-
vo gerai nusiteikusios, o prie be-
sišypsančių prekeivių žmonės 
noriau stabteli, į rankdarbius 
įsižiūri. Šventės dalyvių dėme-
sį traukė kruopščiai nunertos 
servetėlės ir apykaklaitės, pa-
galvėlių užvalkalai ir sijonėliai, 

daugybė megztų, siūtų, kitaip su-
kurtų dirbinių. 

Jau ketvirtus metus auksaran-
kių „Bitučių“ būreliui (į jį renka-
si 12 moterų) vadovaujanti Dalia 
Sinkevičienė vis kokių naujovių 
sugalvoja, netikėtų sprendimų 
pasiūlo. Dailiomis pelėdomis pa-
virtusios puodkėlės ne tik šeimi-
ninkauti padės, bet ir virtuvės in-
terjerą papuoš, o į moterų nuner-
tus originalius apvalkalus įmau-
tos knygos neabejotinai nurungs 
bet kokią planšetinę skaityklę. 
„Turim ir vilniečių noriai perka-
mų „baktusų“ (skarelių-šalių), ir 
„snūdų“ (rankoves primenančių 
šalių)“, – šypsosi D. Sinkevičie-
nė. Vadovė įsitikusi, kad tik ko-
kybiškas, tvarkingai atliktas dar-
belis gali sulaukti savo pirkėjo, to-
dėl iš būrelio auksarankių visada 
reikalauja ypatingo kruopštumo. 
Į sostinę savo mezginius atvežu-
sios Danutės Nauckūnienės dir-
biniai tokie ir buvo. Jos riešinės – 
ne tik gražios, bet ir praktiškos, 
sąnarius nuo skausmo saugan-
čios. Pirmininkė džiaugėsi, kad 
mugėje daug darbelių pardavė – 
bus kuo jų kūrėjas pradžiuginti. 

Išmonė – stiprioji 
neįgaliųjų kūrybingumo 

pusė
Birštono neįgaliųjų draugijos 

palapinėje išdėstytus rankdarbius 
paįvairino originalūs medžio ga-
miniai. Pasak draugijos pirminin-
kės Julės Senavaitienės, sunkią 
negalią turintis Vidas Cickevičius 
nuo slogių minčių ginasi namuose 
įsirengtose dirbtuvėlėse į įdomes-
nius medžio gabalus įkomponuo-
damas laikrodžių mechanizmus. O 

Sostinės Katedros aikštė – neįgaliųjų talentų pristatymo vieta

Šeduvos neįgaliųjų draugijoje užsiimama ne tik rankdarbiais, bet ir savia-
nalize.

Jonaviškiai Bronius Sedleckas ir Mykolas Kručas – nuolatiniai šventės „Tau, 
Vilniau!“ dalyviai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti  
IX Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynėse
Finalinės žaidynių varžybos vyks rugsėjo 16 d. kaune, s. dariaus ir s. gi-
rėno sporto centre (Kauno sporto halė), Perkūno al. 5. pradžia – 12 val. 
Žaidynėmis siekiama kviesti į sporto aikštynus įvairaus amžiaus regėjimo, 
klausos, intelekto, judėjimo ir kitus sutrikimus turinčius neįgaliuosius; su-
daryti sąlygas neįgaliesiems bendrauti, varžytis ir pagal savo išgales siek-
ti sportinių rezultatų. IX Lietuvos neįgaliųjų žaidynėse kviečiami dalyvauti 
įvairių negalių, bet kokio amžiaus žmonės. 

Neįgalieji varžysis šaškių ir šachmatų, bočios, smiginio, krepšinio 3x3, 
baudų mėtymo, rankų lenkimo rungtyse. Finalinių varžybų dalyviui lei-
džiama dalyvauti ne daugiau kaip 2 sporto šakų varžybose.

ŽAIDYNIŲ FINALINIŲ VARŽYBŲ PROGRAMA
l Atvykimas, paraiškų pateikimas – nuo 10.00 val. iki 11.30 val.
l Varžybų atidarymas – 12.00 val. 
l Žaidynių varžybų uždarymas, nugalėtojų ir bei prizininkų 
   apdovanojimas preliminariai numatomas 16.30 val.

Visi žaidynių finalinių varžybų dalyviai apdovanojami sportiniais marškinė-
liais, o nugalėtojai ir prizininkai – atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.

Žaidynes tradiciškai rengia Kauno miesto neįgaliųjų draugija. Visais rū-
pimais klausimais prašome kreiptis į žaidynių direktorių igną mačiuką,  
tel. 8 615 15504, el. p. ignas.maciukas@gmail.com).
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Daktaras
Aiskauda

Raudonieji svogūnai tinka sa-
lotoms (kaip prieskonis ir 

puošybos elementas), šaltiems 
patiekalams, taip pat įvairiems 
daržovių ir mėsos valgiams. Šie 
svogūnai kulinarijoje neretai 
troškinami, kepami ir marinuo-
jami (pastaruoju atveju tinka 
taip pat valgiams su sūriu).

Perkant raudonuosius svo-
gūnus svarbu atkreipti dėmesį 
į jų išorę ir dydį. Geriausia, kai 
galvutės būna vientisos spalvos, 
sausos, kietos, neturi mechani-
nių pažeidimų ir dėmių bei pa-
šalinio kvapo.

Laikymo sąlygos
Geriausia šiuos svogūnus lai-

kyti ventiliuojamoje patalpoje 
nuo + 18 iki 240 C temperatūroje 
kuo toliau nuo drėgmės (patalpų 
drėgmė neturėtų viršyti 60 %) ir 
šilumos šaltinių. Tokiomis sąly-
gomis raudonieji svogūnai išsi-
laiko 3–4 mėnesius. 

Kai šie svogūnai troškinami, 
verdami ar kepami, per keletą 
minučių prarandama didžioji 
dalis naudingųjų medžiagų. Tai-
gi naudingiausia šį produktą var-
toti šviežią su salotomis. 

Nerekomenduojama var-
toti sergant:

– gastritu (kai normalus, pa-
didėjęs arba sumažėjęs skran-
džio sulčių išsiskyrimas),

– skrandžio arba dvylikapirš-
tės žarnos opalige,

– kepenų ir tulžies pūslės li-
gomis (kepenų, tulžies pūslės 
akmenligė, tulžies pūslės užde-
gimas, gelta),

– inkstų uždegimu, akmen-
lige,

– širdies neuroze, ritmo su-
trikimu, po infarkto, esant skaus-
mams širdies srityje,

– reumatu.
Pastabos:
1. Netgi sveikiems žmonėms 

nerekomenduojama iš karto su-
valgyti daugiau kaip 100 g švie-
žių raudonųjų ir kitokių svogū-
nų. Beje, pradžioje reiktų pradėti 
vartoti šį svogūną nuo 10 g, kas 
antrą dieną didinant šį kiekį 10 g, 
kol galiausiai bus pasiekta 100 g. 

2. Jei sergama ūmiomis li-
gomis, šie svogūnai vartojami 2 
kartus per dieną, esant lėtinėms 
ligoms – kas antrą dieną. 

Įsidėmėtina! Daugiausia nau-
dingų medžiagų yra paviršinia-
me svogūno sluoksnyje. Todėl 
reiktų atsargiai pašalinti tik sau-
sus lukštus – jeigu bus nulup-
tas pirmasis sultingas sluoks-
nis, prarasime iki 1/3 naudingų 
medžiagų.

Liaudies medicinos 
receptai

Angina. Kartu su gydytojo pa-
skirtu gydymo būdu galima pa-
sinaudoti pakankamai veiksmin-
ga papildoma priemone: 10–15 
min. įkvepiami raudonųjų svo-
gūnų (toliau – svogūnų) šviežios 
košelės fitoncidai. Įkvėpimui 
naudojama tik šviežiai paruošta 
košelė, nes po 10–15 min. ji pa-
sidaro neveiksminga. Be to, pa-
tartina kartu su nurodytu įkvėpi-
mu 3–4 kartus per dieną gerti po 
šaukštelį svogūnų sulčių.

Raudonasis svogūnas: 
liaudies  

medicinos receptai
Paaiškinimas: fitoncidai – au-

galų imuninės sistemos jungi-
niai, saugantys juos nuo kenkė-
jų, žolėdžių gyvūnų ir kitų auga-
lų konkurencijos. 

Apvaliosios kirmėlės (aska-
ridės, spalinės). Ruošiamas ant-
pilas: susmulkinamas vidutinio 
dydžio svogūnas, užpilama sti-
kline virinto (ataušinto) van-
dens, laikoma 8–12 val. Antpi-
lo geriama 3 dienas po 1/3–1/2 
stiklinės 20–30 min. prieš val-
gį arba 3–4 dienas 30–40 min. 
prieš valgį iš ryto valgoma švie-
žių svogūnų.

Aterosklerozė, padidėjęs cho-
lesterolio kiekis, aukštas arteri-
nis kraujospūdis. Lygiomis dali-
mis sumaišomos svogūnų sul-
tys ir medus. Mišinio geriama 
po šaukštelį (arba šaukštą) 3–4 
kartus per dieną valandą prieš 
valgį. Gydymo kursas – 2 mėn.

Pastabos: 
1. Žmonės, nevartojantys nei 

svogūnų, nei česnakų, kur kas 
dažniau (žinoma, susidarius tam 
tikroms sąlygoms) kraujagyslė-
se susilaukia krešulių. 

2. Svogūnai ir česnakai savo 
antikrešulinėmis savybėmis yra 
aktyvesni net už aspiriną.

3. Šiuo būdu nesigydoma, jei 
yra padidėjęs skrandžio sulčių 
rūgštingumas, sergama širdies 
ir kepenų ligomis.

Gerklų, ryklės gleivinės už-
degimas. Į vidų vartojamas po 2 
šaukštelius 3 kartus per dieną 
mišinys, kurį sudaro lygiomis 
dalimis sumaišyti tarkuoti obuo-
liai, svogūnų košelė ir medus.

Pastaba: net ir visiškai svei-
kiems žmonėms profilaktiškai 
pravartu 3–5 min. pakramtyti 
svogūno, kad būtų dezinfekuo-
ta burnos ertmė.

Hemorojus, vidurių užkietė-
jimas. Geriama svogūnų sulčių 
po šaukštelį 3–4 kartus per die-
ną prieš valgį. 

Pastabos: 
1. Pastarasis receptas taip 

pat tiks sergant storosios žarnos 
uždegimu, kai sumažėjusi žarny-
no peristaltika. 

2. Svogūnai ne tik laisvina vi-
durius ir šiek tiek varo šlapimą, 
bet taip pat žarnyne stabdo pu-
vimo ir rūgimo procesus.

Paaiškinimas: peristaltika – 
žmogaus ir gyvūnų vamzdinių 
organų sienų banguojantys jude-
siai, atsirandantys susitraukiant 
jų raumenims; sąlygoja, pavyz-
džiui, žarnų, turinio judėjimą.

Imuniteto stiprinimas (ne pa-
grindinė, o tik papildoma prie-

monė). Ruošiamas antpilas: 1 
dalis susmulkinto svogūno ir 4 
dalys 70 % spirito. Sandariame 
inde antpilas laikomas 10 dienų, 
po to nukošiamas per keturių 
sluoksnių marlę. Geriama prieš 
valgį 3 kartus per dieną po 30 
lašų. Gydymo kursas – 30 dienų.

Niežtintys išbėrimai, spuo-
gai, strazdanos, pigmentinės dė-
mės. Šviežių svogūnų košele ke-
letą kartų per dieną tepamos ne-
sveikos vietos. Šis gydymo būdas 
taip pat tinka ir apsideginus (ne-
leidžia atsirasti pūslėms, mažina 
uždegimą), jei košele tepama ne-
delsiant.

Nuospaudos, pūliniai. Ir vie-
nu, ir kitu atveju gali būti tepa-
ma keptų svogūnų arba šviežių 
svogūnų košelė su pienu (nuos-
paudos minkštinamos, pūliniai 
greičiau subręsta ir pratrūksta). 

Peršalimas, stiprus kosulys. 
Po šaukštelį 3 kartus per die-
ną vartojamos svogūnų sultys, 
lygiomis dalimis sumaišytos su 
medumi (šiuo būdu nesigydoma, 
jei yra padidėjęs skrandžio sul-
čių rūgštingumas, sergama šir-
dies ir kepenų ligomis) arba 2 
kartus per dieną geriama po 1/5 
stiklinės svogūnų nuoviro piene.

Plaukų stiprinimas, jų augi-
mo stimuliavimas, galvos odos 
niežėjimas. Šiam reikalui 1–2 
kartus per savaitę galvos oda 
įtrinama svogūnų košele arba 
sultimis. Jei kartu norima, kad 
plaukai būtų šiaudų ar auksi-
nio atspalvio, blizgėtų, išnyktų 
pleiskanos, plaukai skalaujami 
svogūnų lukštų nuoviru (sauja 
lukštų stiklinei vandens, verda-
ma 5–10 min., nukošiama per 
dvigubą marlę). 

Sloga (sergant gripu). 3–4 
kartus per dieną į nosį įstumia-
mi šviežiose svogūnų sultyse pa-
mirkyti ir nugręžti vatos tampo-
nai (arba košelė, įvyniota į mar-
lę); laikoma ne ilgiau kaip 10 
min. Kad mažiau būtų jaučiamas 
deginimas, nosies landos iš išo-
rės patepamos medetkų tepalu. 

Slogos profilaktika (tinka ir 
bronchito profilaktikai): 2 kar-
tus per dieną 2–3 min. uosto-
mas pusiau perpjautas šviežias 
svogūnas.

Žaizdos, opos. Ant pūliuojan-
čių žaizdų ir opų svogūno košelė 
turi būti uždedama tik per mar-
linį tarpiklį (paskui ta vieta su-
tvarstoma įprastiniu būdu). To-
kios procedūros padeda žaiz-
doms ir opoms greičiau išsiva-
lyti ir sugyti. 

romualdas OGINSkAS

VUL Santariškių klinikų dau-
giaprofilinė medikų koman-

da gegužės mėnesį atliko opera-
ciją, kurios metu smegenų dan-
galų sudėtingos lokalizacijos 
kaukolės pamato gerybinį navi-
ką pašalino endoskopine tech-
nika per nosį. Tokia operacija 
Lietuvoje atlikta pirmą kartą. Ji 
truko maždaug 5 valandas. Hi-
pofizės, priekinės kaukolės dau-
bos endoskopinės operacijos 
yra įprastos medikų kasdienia-
me darbe, o šiuo atveju per no-
sį buvo pašalintas užpakalinės 
kaukolės daubos navikas. 

„Kaukolės pamato naviką 
galima pašalinti 2 pagrindiniais 
būdais: taikant mikroneurochi-
rurginę arba endoskopinę tech-
niką. Universalus ir įprastas yra 
mikroneurochirurginis būdas, 
kai navikas šalinamas reikiamo-
je vietoje atveriant kaukolę, nau-
dojant mikroskopą, mikrochi-
rurginius instrumentus. Tačiau 
kai kurios lokalizacijos kaukolės 
pamato navikai gali būti lengviau 
ir paprasčiau pasiekiami per no-
sį naudojant endoskopinę įrangą 
ir taip sumažinant manipuliaci-
jų su gyvybinėmis nervinėmis 
struktūromis (smegenų kamie-
nu, galviniais nervais) apimtį“, – 
išskirtinį atvejį pristato vienas 
iš pacientą operavusių medikų 
– Santariškių klinikų Neurochi-
rurgijos centro gydytojas neuro-
chirurgas Ugnius Kšanas.

Endoskopinė neurochirur-
gija – tai operacijos, kurių me-
tu naudojamas endoskopas, t.y. 
aukštos raiškos kamera, įtai-
syta plono vamzdelio gale, ku-
ri sujungta su monitoriais. En-
doskopas gali būti naudojamas 
esant įvairiai kaukolės ir smege-
nų patologijai. Kartais tai pagal-
binė, papildoma priemonė. Kokį 
būdą taikyti  –  neuromikrochi-
rurginį, endoskopinį ar kombi-
nuotą  –  sprendžiama kiekvie-
nu atveju atskirai pagal naviko 
lokalizaciją, pobūdį, dydį ir pan.

Anot gydytojo neurochirur-
go U. Kšano, endoskopinė chi-
rurgija plačiai taikoma otorino-
laringologų nosies ertmės, tam 
tikrais sinusų patologijos atve-
jais. Neurochirurgijoje įprasta 
endoskopiškai per nosį šalinti 
hipofizės, dalį priekinės kauko-
lės daubos navikų. Šiuo atveju 
gerybinis auglys buvo užpakali-
nės kaukolės daubos nuokalnės 
(clivus) srities apatinėje dalyje ir 
apėmė didžiosios pakauškaulio 
angos priekinę dalį, spaudė sme-
genų kamieną iš priekio.  Tie-

Kaukolės pamato 
auglys pašalintas per 
nosį su endoskopu

siausias kelias prie auglio buvo 
endoskopinis. Tokiu būdu priei-
nant prie auglio, išvengta dide-
lės dalies gyvybinių struktūrų. 
Todėl tikėtina mažesnė neuro-
loginių komplikacijų rizika, len-
gvesnis pooperacinis periodas.

„Pasitarę su kolegomis, ap-
sisprendėme, jog pacientei ge-
riausiai galėsime padėti taiky-
dami Lietuvoje naują metodą. 
Kitu atveju priėjimas būtų bu-
vęs daug sudėtingesnis – būtų 
reikėję nuimti nemažai kauko-
lės pamato kaulinių struktūrų, 
kad pasiektume auglį. Tuo pa-
čiu būtume priversti atlikti dau-
giau manipuliacijų su labai svar-
biomis nervinėmis struktūromis 
(smegenų kamienu, galviniais 
nervais), kraujagyslėmis. Taigi, 
pasitelkę endoskopą ir specialią 
endoskopinę įrangą, instrumen-
tus, per nosies ertmės giliausią 
ir žemiausią sritį pašalinome da-
lį nuokalnės (clivus) ir  pirmojo 
kaklo slankstelio priekinio lan-
ko. Pašalinę kaulinę dalį, iš kar-
to atvėrėme priėjimą prie  viso 
auglio, kuris išoperuotas mini-
maliai liečiantis prie smegenų 
kamieno, nervų ir kraujagyslių. 
Labai svarbus operacijos eta-
pas – kaukolės pamato defekto 
sandarus uždarymas tam, kad 
išvengtume smegenų skysčio 
nutekėjimo per jį“, – operacijos 
subtilybėmis dalijasi Santariškių 
klinikų Ausų, nosies, gerklės ligų 
centro gydytojas otorinolaringo-
logas dr. Darius Rauba.

Šiam žingsniui medikai ruo-
šėsi labai atsakingai – tiek gy-
dytojas neurochirurgas U. Kša-
nas, tiek otorinolaringologas dr. 
D. Rauba stažavo JAV, Danijoje, 
Suomijoje, Vokietijoje, Prancū-
zijoje, Portugalijoje, Italijoje, kur 
mokėsi atlikti smegenų auglių 
operacijas endoskopinės neu-
rochirurgijos būdu.

Operaciją atliko daugiapro-
filinė medikų komanda – neu-
rochirurgai, otorinolaringolo-
gai, anesteziologai, operacinės 
slaugytojai. Anot chirurgų, no-
rint taikyti tokį operacijos bū-
dą, labai svarbu, kad ligoninėje 
būtų stipri pooperacinės prie-
žiūros komanda, kuri užtikrin-
tų kokybišką paciento slaugą bei 
gydymą po operacijos. Santariš-
kių klinikose yra įrengtos mo-
dernios reanimacijos palatos, 
dirba aukštos kvalifikacijos me-
dikai profesionalai ir tai leidžia 
vis dažniau taikyti pažangiau-
sius gydymo metodus.

„bičiulystės“ inf. 

VUL SK otorinolaringologas Darius Rauba neurochirurgas Ugnius Kšanas.
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tika, pasiekė gerų rezultatų. Kai 
1997 m. patyrė traumą, ėmė 
sportuoti dar intensyviau. Nors 
ir dabar sportuoja, tačiau auto-
mobiliai užima didžiausią jo dė-
mesio ir laiko dalį. Na, o treni-
ruotės sporto salėje suteikia iš-
tvermės, kurio automobilių var-
žybose taip pat priteikia. Per 4 
dienas nuvažiuoti 1400 kilome-
trų, įveikti apie 40 greičio ruožų 
kiekvienam labai sunku. Tenka 
beveik visą laiką praleisti maši-
noje. „Vakar miegojau nepilnas 5 
valandas. Ir taip visos 4 paros“, – 
sako G. Šalkauskas. 

Jis ralyje startavo su BMW 
330xd. Šį automobilį Gintaras 
naudoja tik sportui. Vyriškis sa-
ko, kad automobilių sportas la-
bai brangiai kainuoja. Vien už 
padangas, kurios tarnauja vos 
vienas varžybas, tenka sumokėti 
apie 400 eurų. O kur dar visas ki-
tas automobilio techninis paren-
gimas. Tačiau G. Šalkauskas sako 
tam pinigų negailintis – važiuo-
jantis ne tik šiame ralyje, bet ir 
kituose, kur negalią turintieji ne-
dalyvauja. Pasak sportininko, ju-
dėjimas jam gyvybiškai būtinas. 
Jei tik sustoja, pradeda kamuoti 
skausmai. Vilioja jį ir Dakaro ra-
lis, tačiau supranta, kad tai kol 
kas – nepasiekiama svajonė. 

Su automobiliais susijęs 
visas gyvenimas 

Absoliučioje įskaitoje iš ne-
įgaliųjų geriausiai važiavo tel-
šiškis Alfredas Ukrinas. Jo štur-
manas buvo sūnus Tomas. Vy-
riškis sako ralyje dalyvaujan-
tis jau bene 10 metų ir niekada 
anksčiau nepavykdavę laimėti. 
Pasak A. Ukrino, ralyje daug le-
mia sėkmė. Žinoma, ir vairuoto-
jo meistriškumas. Labai svarbu 
tinkamas technikos paruošimas 

bei šturmano darbas. Alfredas 
džiaugiasi, kad šį kartą pavyko 
išvengti didelių klaidų ir baudos 
taškų. „Klaidų šturmanas neda-
rė, o ir aš jo klausiau“, – juokauja 
vairuotojas. Nors trasa buvo ne-
lengva, vairuotojas sako jau da-
bar galvojantis apie kitų metų ra-
lį. „Buvo sunku, bet malonu. Ne-
būtų malonu, nevažiuočiau“, – 
dalijasi įspūdžiais A. Ukrinas. 
Šiais metais A. Ukrinas važiavo 
su angliška mašina, t. y. su vai-
ru karėje pusėje. Tai nesutrukdė 
jam sėkmingai įveikti visus ke-
lio ruožus.

Vyriškis sako su technika 
draugaujantis nuo vaikystės. 
Dar vaikas būdamas prie veži-
mėlio pritaisė variklį. Kaimy-
nai stebėdavosi, kuo čia tas vai-
kas važinėja. Paskui treniravosi 
kartingo trasoje. Dar vidurinėje 
mokydamasis gavo vairuotojo 
pažymėjimą. Ir nuo to laiko ne-
siskiria su technika. Nesustabdė 
ir 1998-aisiais patirtas autoįvy-
kis, po kurio Alfredą lydi nega-
lia. „Buvo baisi avarija, 3 žmonės 
joje žuvo, – prisimena vyriškis. – 
1,5 mėnesio pragulėjau ligoninė-
je, kol visą surinko. Iki šiol turiu 
daugybę sveikatos problemų.“ 

Tačiau vos užsilopęs patirtas 
žaizdas vyriškis ėmė dalyvau-
ti ralyje, jau neįgaliųjų klasėje. 
Daug kas jo nesuprato – kam po 
tokios avarijos vėl taip rizikuo-
ti. Tačiau Alfredas sako nejautęs 
jokios baimės vėl sėsti už vairo. 

A. Ukrinas džiaugiasi laimė-
ta pirmąja vieta, bet stebisi, ko-

mažas, automobilis per didelis. 
Todėl Robertas sako važiavęs 
atsargiai, vis galvojęs, kad jam 
reikia mašinos sveikos. „Būda-
vo momentų, kai pasiduodavau 
azartui, spustelėdavau pedalą, 
tačiau proto nepamečiau“, – sako 
Robertas ir džiaugiasi, kad pa-
vyko sėkmingai įveikti sudėtin-
gą trasą. Pasak vyriškio, šis kar-
tas buvo bandomasis. „Iš pradžių 
kai išvažiavom į trasą, kiti iš mū-
sų juokėsi – nesupratom, kaip ir 
ką daryti, į kurią pusę važiuoti“, – 
prisimena Robertas, – bet miško 
trasoje neblogai pasirodėme.“

R. Šimonis jau kuria planus, 
kad kitais metais pirks pigų au-
tomobilį, kurio nereikėtų gailė-
ti ir tada jau galės pajusti tikrąjį 
varžybų azartą. 

Judėjimas – gyvybiškai 
būtinas

Gintaras Šalkauskas – neįga-
liųjų ralio senbuvis ir daugkarti-
nis nugalėtojas. Šį kartą absoliu-
čioje neįgaliųjų įskaitoje jis buvo 
antras, laimėjo tik tarp važiavu-
sių automobiliu su rankiniu val-
dymu. Tai lėmė keletas trasoje 
padarytų klaidų, už kurias skai-
čiuojami baudos taškai. 

Į ralį Gintaras sako atėjęs 
2002-aisiais, o nuo 2004 me-
tų treniruojasi su profesionaliu 
treneriu. „Nuo tada pradėjau ki-
taip važiuoti, jau žinau, ką darau. 
Greitai lėkti kiekvienas gali, o re-
aliai valdyti situaciją reikia įgū-
džių“, – sako sportininkas. Pasak 
G. Šalkausko, automobilių spor-
te labai svarbu blaivus protas, 
greitas mąstymas: „Turi dirbti ir 
smegenys, ir rega, ir raumenys.“

Gintaras sako iš prigimties 
esąs sportininkas. Tai – jo krau-
jyje. Sportuoti pradėjo nuo 1993 
metų – užsiiminėjo lengvąja atle-

O juk daugelis neįgaliųjų turi 
ne tik judėjimo sunkumų, bet 
ir įvairių sveikatos bėdų. Bu-
vo didelis iššūkis neįgaliuosius 
apnak vindinti. Retame mieste 
galima rasti vietą, kuri priims 12 
neįgaliųjų. Todėl jiems teko na-
kvoti ne ten, kur numatyta star-
to vieta. Ne visada paprasta bu-
vo įsipilti ir kurą – daug degali-
nių nėra pritaikytos.

Apie trasos sudėtingumą, pa-
sak D. Taralienės, rodo ir tai, kad 
didelė dalis prie finišo stovinčių 
automobilių buvo patyrę vieno-
kių ar kitokių bėdų – apdaužyti, 
be buferių ir pan. Trasa driekė-
si ir sudėtingais miško takais. Ne 
visi ir atlaikė – trasą baigė tik 9 
negalią turinčiųjų ekipažai. Pa-
sak D. Tarailienės, vieni pasi-
traukė dėl sveikatos, kiti – dėl 
techninių bėdų. O juk neįgalieji 
dažnai varžosi su tuo automo-
biliu, kuriuo kitą dieną važiuo-
ja į darbą, polikliniką, kuris yra 
jo „kojos“. 

D. Taralienė atkreipė dėme-
sį, kad 5 ekipažai ralyje dalyva-
vo pirmą kartą. Pasak moters, 
labai sunku be praktikos pradėti 
rungtyniauti ralyje. D. Tarailienė 
mano, kad neįgaliesiems reikėtų 
sudaryti daugiau galimybių pa-
sitreniruoti. Neturėtų būti labai 
sunku parengti slalomo trasas, 
greičio ruožą. Besivaržant tar-
pusavyje formuotųsi įgūdžiai 
ir dalyvauti ralyje būtų kur kas 
drąsiau.

Dalyvaus ir kitąmet
Druskininkietis Robertas Ši-

monis būtent taip ir į šoko į ra-
lio trasą – tiesiog išgirdo, kad 
toks vyksta, ir panoro būtinai iš-
bandyti. Robertui labai patinka 
adrenalinas. „Jei būtų adrenali-
no švirkštas, tokį kasdien susi-
leisčiau“, – juokauja nuo vaikys-
tės su negalia gyvenantis vyriš-
kis. Jis jau leidosi parašiutu, la-
bai mėgsta čiuožti nuo kalno su 
monoslide. Sumanęs dalyvau-
ti ralyje, Robertas įkalbėjo sa-
vo gerą bičiulį, kuris domisi au-
tomobiliais, dirba autoservise, 
būti jo šturmanu. 

Robertas vairuoja vienatūrį. 
Šis automobilis – skirtas darbui 
(R. Šimonis siuva lėles ir šiuo 
automobiliu veža savo darbus 
į muges) ir visiškai nėra pritai-
kytas lenktynėms – variklis per 

Neįgalieji įveikė ralio „Aplink Lietuvą“ iššūkius
dėl pagrindinis prizas – daugiau 
nei 1000 eur kainavusi ranki-
nio valdymo įranga atiteko ne 
laimėtojui. 

Būta ir nuoskaudų
Šauniai pasirodė ir moteriš-

kas neįgaliųjų ekipažas – Ramu-
nė Šidlauskaitė su šturmane Jus-
tina Darulyte. Jos bendroje ne-
įgaliųjų įskaitoje buvo 4-tos, o 
nuo 3 vietos laimėtojų atsiliko 
mažiau nei sekunde. 

Pasidžiaugusi, kad sėkmingai 
pavyko įveikti trasą, R. Šidlaus-
kaitė vis dėlto sako besijaučianti 
apgauta. Jos teigimu, registruo-
jantis buvo nurodyta, kad bus 2 
neįgaliųjų klasės – važiuojančių 
standartiniais automobiliais ir 
rankinio valdymo. Tačiau jau ra-
lio metu išgirdo, kad klasės su-
jungtos ir rezultatai bus skaičiuo-
jami bendrai. Ramunė įsitikinusi, 
kad tai neteisinga, nes lyginti ran-
kinį valdymą su įprastu – tas pats 
kaip motociklą su mopedu. 

Jai pritaria ir D. Tarailienė: 
automobilį su rankiniu valdymu 
vairuoti daug sunkiau. Kai žmo-
gus „neturi“ kojų, jis vairą laiko 
su viena ranka, taip turi įveikti 
ir sudėtingiausias trasas. Su an-
trąja jis valdo ir stabdžius, ir san-
kabą, dar turi perjunginėti pava-
ras, todėl neteisinga juos statyti į 
vieną gretą su tais, kurie važiuo-
ja įprastu automobiliu. „Visi var-
žėsi vienoje trasoje, vienodomis 
sąlygomis, tačiau turėjo būti ap-
dovanoti atskirai savo klasėse“, – 
įsitikinusi D. Tarailienė. 

Vis dėlto moteris džiaugiasi, 
kad atsiranda entuziastų, kurie 
vos tik pasibaigus raliui jau pra-
deda galvoti apie kitą. Vienas iš 
jų – vilnietis Linas Četkauskas. 
Vyriškis ralyje dalyvauja nuo 
2001 metų. Nusprendė savo jė-
gas išbandyti perskaitęs skelbi-
mą „Bičiulystėje“. Vyriškį domi-
na automobiliai, jis stengiasi pa-
matyti visas vykstančias varžy-
bas. „Ralis prasideda nuo mažų 
dienų. Aš vaikystėje domėjau-
si technika, mano 8 metų duk-
ra jau važiuoja kartingais. Gal 
po kelių metų bus mano štur-
mane, – svarsto L. Četkauskas. – 
Džiaugiuosi, kad kažkas padarė 
pradžią, kad neįgalieji gali sėsti 
už automobilio vairo, varžytis su 
profesionalais.“ 

Aurelija bAbINSkIENĖ 
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Lietuvoje gyvena apie tūks-
tantį žmonių su Dauno sin-

dromu, kurių genetinio sutriki-
mo pavadinimas daliai visuo-
menės tampa noro pažeminti 
kitą sinonimu. Šiemet pavasarį 
įvykusios socialinės akcijos „Aš 
ne daunas, aš – žmogus“ orga-
nizatoriai konstatuoja: ji žmo-
nėse su Dauno sindromu padė-
jo pamatyti žmones.

Rinkos tyrimų bendrovės 
„Nielsen“ atlikto Dauno sin-
dromo žinomumo tyrimo duo-
menimis, po akcijos 6 procen-
tiniais punktais, arba 40 proc., 
respondentų Dauno sindromą 
turinčio žmogaus nuotrauko-
je pamatė tiesiog žmogų, jau-

nuolį. Po socialinės reklamos 
nuo 48 iki 43 proc. sumažėjo 
manančių, kad žargonas „dau-
nas“ gali būti žodžių „kvailas“, 
„nenormalus“ atitikmuo. 

Žmonių su Dauno sindromu 
ir jų globėjų asociacijos vadovė 
Neringa Šalugienė teigia, kad 
žodžio „daunas“ tapatinimas 
su nenormaliu, yra labiau bū-
dingas posovietinėms šalims, 
nors aktualus ir Vakaruose. Ta-
čiau išsivysčiusiose šalyse Dau-
no sindromą turintys žmonės 
kur kas dažniau gyvena visa-
vertį socialinį gyvenimą, dir-
ba, sportuoja, skaito paskaitas. 

„Mūsų žmonės nėra blogi, 
bet kartais nežino, kad žodžio 

„daunas“ kaip žargono varto-
jimas yra skaudus ir įžeidus. 
Tiek turintiems Dauno sindro-
mą, tiek jų artimiesiems. Dau-
no sindromas atsispindi žmo-
gaus išvaizdoje ir gali pasi-
reikšti mokymosi sutrikimais, 
tačiau kaip negalime visų žmo-
nių laikyti vienodais, taip pat 
skirtingi Dauno sindromą tu-
rintieji. Ne visi turi išskirtinių 
sportinių ar muzikinių gabu-
mų, ne kiekvienas yra gabus 
mokslui ir tampa daktaru – vi-
sur yra visokių“, – teigia N. Ša-
lugienė.

„Manome, kad akcija pavy-
ko ir nesustosime, įgyvendin-
sime daugiau įvairių iniciaty-

vų. Visuomenės sąmoningu-
mą keisti sunku ir tai ne vienos 
akcijos, ne vienų metų darbas. 
Kiekvienas žmogus, kurį palie-
tė socialinė reklama ir kuris su-
prato, kad šis žodis žeidžia ki-
tus, mums yra labai svarbus pa-
siekimas“, – sako N. Šalugienė.

Po socialinės reklamos 
žmonių nepakantumas elge-
siui, kai kitam žmogui paže-
minti vartojamas žargonas 
„daunas“, padidėjo nuo 85 iki 
87 proc.

Tyrimo metu „Nielsen“ in-
ternetu apklausė daugiau kaip 
500 Lietuvos gyventojų nuo 16 
iki 65 metų. „Visuomenės nuo-
monės tyrimą atlikome dviem 

bangomis: kovą, prieš praside-
dant akcijai, ir liepą – jai pasi-
baigus. Kaip bebūtų keista, Vil-
niuje ir kituose didesniuose 
miestuose didžiausia dalis res-
pondentų buvo linkę žodį „dau-
nas“ laikyti kvailo žmogaus si-
nonimu – atitinkamai 48,4 ir 
59,6 proc. Po akcijos jų suma-
žėjo iki 45,1 ir 42,85 proc.“, – 
sako „Nielsen“ Vartotojų tyri-
mų skyriaus vadovė Asta Iva-
nauskienė.

Kaimiškose vietovėse prieš 
tyrimą nekorektiškam žodžio 
„daunas“ naudojimui toleran-
ciją rodė 43,4 proc., po akci-
jos – 40,7 proc.

„bičiulystės“ inf.

Žmonėse su Dauno sindromu reikia matyti žmones

Linas Četkauskas (kairėje) ir kitąmet planuoja dalyvauti ralyje.

Gintaras Šalkauskas ir jo šturmanė 
Evelina Dringelienė.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugsėjo 12 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 6 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 5 s. (kart.). 
10:50 Klausimėlis.lt. (kart.). 11:15 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 11:45 Savai-
tė. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 
6 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:19 
Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nemato-
ma Lietuvos istorija. 22:25 Trumposios 
žinios. 22:30 Premjera. Obama Baltuo-
siuose rūmuose. 2 d. Sveikatos priežiū-
ros reforma. 23:35 Trumposios žinios. 
23:40 Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7. 
2 s. 00:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 6 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Nematoma Lietuvos 
istorija. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Teisė žinoti. (kart.). 05:30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.).

Antradienis, rugsėjo 13 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 7 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 6 s. (kart.). 
10:50 Stilius. (kart.). 11:35 Obama Bal-
tuosiuose rūmuose. 2 d. Sveikatos prie-
žiūros reforma. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlo-
vės dienos. N-7. 7 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:09 Sportas. 19:12 Orai. 19:20 
LR Seimo rinkimų debatai. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Istorijos detektyvai. 23:20 Trumposios 
žinios. 23:25 Premjera. Bodo. N-14. 2 
s. 00:25 Septynios Kauno dienos. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 7 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
02:55 LR Seimo rinkimų debatai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Naciona-
linė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, rugsėjo 14 d. 
09:10 Šlovės dienos. N-7. 7 s. 

(kart.). 10:00 Speciali laida. EK Pirminin-
ko J. C. Junckerio metinis pranešimas 
Europos Parlamente. 11:15 Nematoma 
Lietuvos istorija. (kart.). 12:15 Naciona-
linė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Šlovės dienos. N-7. 8 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 19:09 Sportas. 19:12 
Orai. 19:20 LR Seimo rinkimų debatai. 
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 Auksinis protas. 22:45 Trum-
posios žinios. 22:50 Italų kino magi-
ja. Premjera. Dangiškasis kūnas. N-7. 
00:30 Trumposios žinios. 00:35 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Tikri vyrai. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 02:55 LR Seimo rinkimų 
debatai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Auksinis protas. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Auksinis protas. (tę-
sinys, kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, rugsėjo 15 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 8 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 8 s. (kart.). 
10:50 Istorijos detektyvai. (kart.). 11:45 
Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietu-
vos“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 
9 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:09 
Sportas. 19:12 Orai. 19:20 LR Seimo 
rinkimų debatai. 20:25 Loterija „Keno 

Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Naujoji lie-
tuvių dokumentika. Premjera. Meistras 
ir Tatjana. 23:00 Trumposios žinios. 
23:05 Premjera. Legendinis Brukas. 
N-7. 00:35 Trumposios žinios. 00:40 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 8 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 02:55 LR Sei-
mo rinkimų debatai. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Tikri vyrai. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruo-
ta, kart.). 05:30 Mūsų gyvūnai. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 16 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 9 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 9 s. (kart.). 
10:50 Klausimėlis.lt. (kart.). 11:05 Bėdų 
turgus. (Subtitruota, kart.). 11:45 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Šlovės dienos. N-7. 10 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 19:30 
Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietu-
vos“. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim 
garo! 22:40 Trumposios žinios. 22:45 
Premjera. Kung fu kovotojai. N-7. 00:25 
Trumposios žinios. 00:30 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
9 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Interaktyvi vik-
torina „Paklauskim Lietuvos“. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Auksinis 
balsas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Auksinis balsas. (tęsinys, kart.).

Šeštadienis, rugsėjo 17 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Naci-

onalinė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“. (kart.). 07:25 Premjera. Lesė. 
24 s. 07:50 Mūsų kaimynai marsupila-
miai 3. 3/15 s. 08:15 Džiunglių knyga 
1. 2 s. 08:30 Girių horizontai. 09:00 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, 
Lietuva. 12:05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvūnų išgyvenimo strate-
gija. 6 d. Dauginimosi būdai. (subti-
truota). 13:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvūnų mamos. 2 d. Kai 
jaunikliai paauga. (subtitruota). 13:50 
Šerloko Holmso sugrįžimas. N-7. 5, 6 
s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (Subtitruota). 16:30 Sveiki-
nimų koncertas. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:45 Sportas. 
18:48 Orai. 18:55 Bėdų turgus. (Sub-
titruota). 19:40 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Auksinis balsas. 22:40 Trumposios ži-
nios. 22:45 Premjera. Reičel išteka. 
N-7. (subtitruota). 00:40 Trumposios 
žinios. 00:45 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų išgyvenimo strategija. 6 d. 
Dauginimosi būdai. (subtitruota, kart.). 
01:35 Pasaulio dokumentika. Gyvū-
nų mamos. 2 d. Kai jaunikliai paau-
ga. (subtitruota, kart.). 02:25 Šerloko 
Holmso sugrįžimas. N-7. 5, 6 s. (kart.). 
04:10 Klausimėlis.lt. (kart.). 04:25 Bė-
dų turgus. (Subtitruota, kart.). 05:10 
Stilius. (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 18 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Nauji Piterio Pe-
no nuotykiai. 20 s. 09:25 Premjera. Zo-
ro kronikos. 24 s. 09:50 Aviukas Šonas 
4. 4/23 s. 10:00 Gustavo enciklopedija. 
(Subtitruota). 10:30 Brolių Grimų pa-
sakos. 21 s. Baltuolė ir Rožytė. 11:30 
Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Laukinė karalystė. 4 d. Ru-
duo. (subtitruota). 13:00 Pasaulio do-
kumentika. Kerinti Prancūzijos gam-
ta 2. 2/1 s. (subtitruota). 14:00 Puaro. 
N-7. 4/1 s. 15:45 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą). 16:00 Klausimėlis.
lt. 16:20 Tikri vyrai. 17:15 Auksinis pro-
tas. (kart.). 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 
Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. Laris Kraunas. 
N-7. 22:40 Trumposios žinios. 22:45 
Naujoji lietuvių dokumentika. Meistras 
ir Tatjana. (kart.). 00:15 Trumposios ži-
nios. 00:20 Pasaulio dokumentika. Lau-
kinė karalystė. 4 d. Ruduo. (subtitruota, 
kart.). 01:10 Pasaulio dokumentika. Ke-
rinti Prancūzijos gamta 2. 2/1 s. (subti-
truota, kart.). 02:05 Puaro. N-7. 4/1 s. 
(kart.). 03:50 Teisė žinoti. (kart.). 04:15 
Tikri vyrai. (kart.). 05:05 Savaitė. (kart.).

Pirmadienis, rugsėjo 12 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (21). N-7. 06:55 
Simpsonai (14). N-7. 07:25 Simpso-
nai (15). N-7. 07:55 Gero vakaro šou. 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2424). N-7. 
09:55 Hobitas. Smogo dykynė. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (57). 
N-7. 13:30 Simpsonai (16). N-7. 14:00 
Simpsonai (17). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (592). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(593). N-7. 15:30 Itališka meilė (11). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(40). N-7. 20:00 Apie mus ir Kazlaus-
kus. N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau 
(9). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Ko-
bra 11 (3). N-7. 23:35 Kvantikas (3). 
N-14. 00:30 Elementaru (9). N-7. 01:30 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 02:45 Skandalas (18). N-14. 03:40 
Kerštas (21). N-7.

Antradienis, rugsėjo 13 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (57). N-7. 
06:55 Simpsonai (16). N-7. 07:25 
Simpsonai (17). N-7. 07:55 Naisių va-
sara. Sugrįžimas (40). N-7. 08:25 Mo-
terys meluoja geriau (9). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2425). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Svotai (9). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (59). 
N-7. 13:30 Simpsonai (18). N-7. 14:00 
Simpsonai (19). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (594). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(595). N-7. 15:30 Itališka meilė (12). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrįži-
mas (41). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (10). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Mergina iš Alabamos. N-7. 00:40 Ele-
mentaru (10). N-7. 01:40 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 02:05 
Skandalas (19). N-14. 03:00 Skanda-
las (20). N-14. 03:50 Kerštas (22). N-7.

trečiadienis, rugsėjo 14 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (59). N-7. 06:55 
Simpsonai (18). N-7. 07:25 Simpsonai 
(19). N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįži-
mas (41). N-7. 08:25 Moterys meluoja 
geriau (10). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2426). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Svotai (10). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (1). N-7. 13:30 Simpso-
nai (20). N-7. 14:00 Simpsonai (21). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (596). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (597). N-7. 15:30 Itališ-
ka meilė (13). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių vasa-
ra. Sugrįžimas (42). N-7. 20:00 Gero 
vakaro šou. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (11). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Valkirija. 
N-7. 00:55 Elementaru (11). N-7. 01:45 
Skandalas (21). N-14. 02:35 Skanda-
las (22). N-14.

ketvirtadienis, rugsėjo 15 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (1). N-7. 
06:55 Simpsonai (20). N-7. 07:25 
Simpsonai (21). N-7. 07:55 Naisių va-
sara. Sugrįžimas (42). N-7. 08:25 Mo-
terys meluoja geriau (11). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2427). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Svotai (11). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (2). 
N-7. 13:30 Simpsonai (22). N-7. 14:00 
Simpsonai (23). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (598). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(599). N-7. 15:30 Itališka meilė (14). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(43). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (12). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Everli. N-14. 
00:15 Elementaru (12). N-7. 01:15 
Dauntono abatija (3). N-7.

Penktadienis, rugsėjo 16 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (2). N-7. 06:55 
Simpsonai (22). N-7. 07:25 Simpsonai 
(23). N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįži-
mas (43). N-7. 08:25 Moterys meluoja 
geriau (12). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2428). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Svotai (12). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (58). N-7. 13:30 Simp-
sonai (1). N-7. 14:00 Simpsonai (2). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (600). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (601). N-7. 15:30 
Itališka meilė (15). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Kung 
Fu Panda. N-7. 21:15 Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas. 1 dalis. N-14. 
23:45 Kalinys. N-14. 01:50 Bagažo at-
siėmimas. N-7.

Pirmadienis, rugsėjo 12 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Di-

dysis žvejys" (19). 07:00 "Džiumandži" 
(40). 07:25 "Žmogus-voras" (5). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (128). 
N-7. 08:45 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (129). N-7. 09:40 24 valandos. N-7. 
10:30 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:35 "Auklė" (1). 13:05 
"Svajonių princas" (229). 13:35 "Svajo-
nių princas" (230). 14:05 "Turtuolė varg-
šė" (51). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Juodoji aušra. N14. 
00:10 "Judantis objektas" (20). N-7. 
01:00 "Visa menanti" (13). N-7. 01:50 
"Juodasis sąrašas" (1). N-7.

Antradienis, rugsėjo 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Di-

dysis žvejys" (20). 07:00 "Agentas Šuny-
tis" (7). 07:25 "Žmogus-voras" (6). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (130). 
N-7. 08:45 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (131). N-7. 09:40 24 valandos. N-7. 
10:30 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:35 "Auklė" (2). 13:05 
"Svajonių princas" (231). 13:35 "Turtuo-
lė vargšė" (52). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Chao-
sas. N14. 00:30 "Judantis objektas" (21). 
N-7. 01:20 "Vampyro dienoraščiai" (1). 
N14. 02:10 "Juodasis sąrašas" (2). N-7.

trečiadienis, rugsėjo 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Di-

dysis žvejys" (21). 07:00 "Agentas Šuny-
tis" (8). 07:25 "Žmogus-voras" (7). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (132). 
N-7. 08:45 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (133). N-7. 09:40 24 valandos. N-7. 
10:30 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:35 "Auklė" (3). 13:05 
"Svajonių princas" (232). 13:35 "Svajo-
nių princas" (233). 14:05 "Turtuolė varg-
šė" (53). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:25 Geriausi mūsų vakarai. N-7. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Advokatas iš 
Linkolno. N14. 00:45 "Judantis objek-
tas" (22). N-7. 01:35 "Vampyro dieno-
raščiai" (2). N14. 02:25 "Juodasis są-
rašas" (3). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Di-

dysis žvejys" (22). 07:00 "Agentas Šuny-
tis" (9). 07:25 "Žmogus-voras" (8). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (134). 
N-7. 08:45 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (135). N-7. 09:40 24 valandos. N-7. 
10:30 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:35 "Auklė" (4). 13:05 
"Svajonių princas" (234). 13:35 "Svajo-
nių princas" (235). 14:05 "Turtuolė varg-
šė" (54). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Valan-
da su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS Tikras teisingumas. Miesto kovos. 
N14. 00:05 "Judantis objektas" (1). N-7. 
00:55 "Vampyro dienoraščiai" (3). N14. 
01:45 Sveikatos ABC televitrina (kart.).

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

"Didysis žvejys" (23). 07:00 "Agentas 
Šunytis" (10). 07:25 "Žmogus-voras" 
(9). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (136). N-7. 08:45 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (137). N-7. 09:40 24 va-
landos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 
"Auklė" (5). 13:05 "Svajonių princas" 
(236). 13:35 "Svajonių princas" (237). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (55). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 Blogiausias Lietuvos vai-
ruotojas. N-7. 22:10 Prezidento me-
džioklė. N-7. 23:55 PREMJERA Para-
normalūs reiškiniai. Vaiduoklio dimen-
sija. N14. 01:40 Advokatas iš Linkolno 
(kart.). N14.

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

"Žmogus-voras" (8) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (33). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Linksmieji de-
tektyvai" (14). 07:45 "Neramūs ir triukš-
mingi" (3). 08:10 "Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys" (26). 08:35 "Linksmie-
ji Tomas ir Džeris" (14). 09:00 "Ponas 
Bynas" (3). 09:30 Kačiukas vardu Au 
2. 09:45 Kačiukas vardu Au 3. 10:00 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Kelio-
nė laiku. 11:40 Vėl septyniolikos. N-7. 
13:45 Pričiupom! N-7. 14:15 Pričiupom! 
N-7. 14:40 "Gyvenimo šukės" (92). 
N-7. 16:40 Bus visko. 17:35 Tik nesi-
juok. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Kung 
Fu Panda 2. 21:20 PREMJERA Tėtu-
kas namie. N14. 23:15 Ji man – ne po-
ra. N14. 01:25 Prezidento medžioklė 
(kart.). N-7.

Sekmadienis, rugsėjo 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Žmogus-voras" (9) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (34). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Linksmieji de-
tektyvai" (15). 07:45 "Neramūs ir triukš-
mingi" (4). 08:10 "PREMJERA Kempi-
niukas Plačiakelnis" (1). 08:35 "Links-
mieji Tomas ir Džeris" (15). 09:00 Svei-
katos ABC televitrina. 09:30 Kačiukas 
vardu Au 4. 09:45 Kačiukas vardu Au 
5. 10:00 KINO PUSRYČIAI Šnipų vai-
kučiai 2. Prarastų svajonių sala. 12:00 
Legenda apie Zoro. N-7. 14:40 "Di-
dingasis amžius. Jos didenybė Kio-
sem" (3). N-7. 16:40 Ne vienas kely-
je. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Aš galiu. 
21:45 PREMJERA Neįmanoma misi-
ja. Slaptoji tauta. N-7. 00:30 Tėtukas 
namie (kart.). N14.

Pirmadienis, rugsėjo 12 d. 
06:05 Sveikatos ABC televitrina. 

06:35 Pavojus Romos pasienyje. Limas 
(kart.). 07:30 "Tokia tarnyba" (71) (kart.). 
N-7. 08:25 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:25 "Mistinės istorijos" (11) (kart.). 
N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(17) (kart.). 11:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (330) (kart.). N-7. 12:45 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 13:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (14). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (72). N-7. 15:45 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (331). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (18). 19:30 
"Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos isto-
rija)" (5). 20:30 Pričiupom! N-7. 21:00 Fa-
rai. N14. 21:30 Oušeno tryliktukas. N-7. 
00:00 Merginų vargai (kart.). N14. 01:45 
"Sostų karai" (9) (kart.). N14. 02:45 "Sos-
tų karai" (10) (kart.). N14. 03:50 "Kalba-
me ir rodome" (365). N-7. 04:35 "Žvaigž-
dės kelias (Alos Pugačiovos istorija)" (5) 
(kart.). 05:30 Farai (kart.). N14.

Antradienis, rugsėjo 13 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (72) (kart.). N-7. 
08:25 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:25 "Mistinės istorijos" (12) (kart.). 
N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(18) (kart.). 11:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (331) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (15). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (73). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (332). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (19). 
19:30 "Žvaigždės kelias (Alos Pugačio-
vos istorija)" (6). 20:30 Pričiupom! N-7. 
21:00 "Pavariau" (8). N-7. 21:30 Opera-
cija "Baltosios pupytės". N-7. 23:45 Ou-
šeno tryliktukas (kart.). N-7. 01:55 "Lie-
žuvautoja" (2). N-7. 02:40 "Kalbame ir ro-
dome" (366). N-7. 03:25 "Žvaigždės ke-
lias (Alos Pugačiovos istorija)" (6) (kart.). 
04:20 "Kas žudikas? Baudžiamosios by-
los" (29) (kart.). N-7. 05:10 "Kalbame ir 
rodome" (366) (kart.). N-7.

trečiadienis, rugsėjo 14 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (73) (kart.). N-7. 

08:25 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:25 "Mistinės istorijos" (14). N-7. 10:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (19) (kart.). 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (332) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (16). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(74). N-7. 15:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(333). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių 
žibintų gatvės" (20). 19:30 "Žvaigždės ke-
lias (Alos Pugačiovos istorija)" (7). 20:30 
Pričiupom! N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 
Klientų sąrašas. N14. 23:15 Operacija 
"Baltosios pupytės" (kart.). N-7. 01:20 
"Mistinės istorijos" (14) (kart.). N-7. 02:10 
"Liežuvautoja" (3). N-7. 02:55 "Kalbame ir 
rodome" (374). N-7. 03:40 "Žvaigždės ke-
lias (Alos Pugačiovos istorija)" (7) (kart.). 
04:35 "Pavariau" (8) (kart.). N-7. 05:00 
"Kalbame ir rodome" (374) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 15 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (74) (kart.). N-7. 
08:25 "44-as skyrius" (48) (kart.). N-7. 
09:25 "Mistinės istorijos" (15). N-7. 10:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (20) (kart.). 
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (333) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (17). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(75). N-7. 15:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(334). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužu-
sių žibintų gatvės" (21). 19:30 "Žvaigž-
dės kelias (Alos Pugačiovos istorija)" 
(8). 20:30 Pričiupom! N-7. 21:00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:30 Logano karas. 
Susaistytas garbės. N14. 23:20 Klientų 
sąrašas (kart.). N14. 01:05 "Mistinės is-
torijos" (15) (kart.). N-7. 01:55 "Liežuvau-
toja" (4). N-7. 02:40 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (14) (kart.). N-7. 03:25 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (15) (kart.). N-7. 04:10 
"Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos is-
torija)" (8) (kart.). 05:05 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7. 05:30 Farai (kart.). N14.

Penktadienis, rugsėjo 16 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (75) (kart.). N-7. 
08:25 "Žurovas" (5). N-7. 09:25 "Žuro-
vas" (6). N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (21) (kart.). 11:35 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (334) (kart.). N-7. 12:45 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (18). N-7. 14:50 
"Tokia tarnyba" (76). N-7. 15:45 "Pro-
kurorų patikrinimas" (335). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(22). 19:30 "Amerikietiškos imtynės" (36). 
N-7. 20:30 "Amerikietiškos imtynės" (36). 
N-7. 21:30 Absoliutus blogis. Atpildas. 
N14. 23:15 Logano karas. Susaistytas 
garbės (kart.). N14. 01:05 "Liežuvauto-
ja" (5). N-7. 01:50 Absoliutus blogis. At-
pildas (kart.). N14. 03:15 "Žurovas" (5) 
(kart.). N-7. 04:05 "Žurovas" (6) (kart.). 
N-7. 04:55 "Muchtaro sugrįžimas" (405) 
(kart.). N-7.

Šeštadienis, rugsėjo 17 d. 
06:05 Pričiupom! (kart.). N-7. 06:30 

"Diagnozė - žmogžudystė" (16) (kart.). 
N-7. 07:20 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(17) (kart.). N-7. 08:10 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (18) (kart.). N-7. 09:00 Autopilo-
tas. 09:30 Apie žūklę. 10:00 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 10:30 Pričiupom! (kart.). N-7. 
11:00 Galiūnų varžybos. 12:00 "Ameri-
kietiškos imtynės" (36) (kart.). N-7. 13:00 
"Amerikietiškos imtynės" (36) (kart.). N-7. 
14:00 "Mistinės istorijos" (13). N-7. 15:00 
"Mistinės istorijos" (14). N-7. 16:00 "Kas 
žudikas? Baudžiamosios bylos" (30). 
N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 "44-as skyrius" (49). N-7. 19:00 
Už vaikystę. 19:30 Pasaulis priklauso 
vaikams. 21:45 MANO HEROJUS Bal-
tasis dramblys. N14. 23:30 AŠTRUS KI-
NAS 4-asis lygmuo. N14. 01:25 "Liežu-
vautoja" (3) (kart.). N-7. 02:10 "Liežuvau-
toja" (4) (kart.). N-7. 02:55 "Liežuvauto-
ja" (5) (kart.). N-7. 03:40 "Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos" (30) (kart.). N-7. 
04:30 Galiūnų varžybos. (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 18 d. 
06:00 "Pasaulio profesionalų imty-

nės" (21). N-7. 07:00 Savaitės kriminalai 
(kart.). N-7. 07:30 Sveikatos kodas. 08:30 
Tauro ragas. N-7. 09:00 "Viena už visus" 
(69). N-7. 09:30 "Viena už visus" (70). 
N-7. 10:05 Beatos virtuvė. 11:00 "BBC 
dokumentika. Australijos kaubojus" (3). 
12:00 "BBC dokumentika. Australijos 
kaubojus" (4). 13:00 Už vaikystę (kart.). 
13:30 Sveikinimai. Sveikinimų koncer-
tas. 16:00 "Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos" (31). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:05 "44-as skyrius" (50). N-7. 
19:05 Jau atvažiavom? 21:00 "PREM-
JERA Juodasis sąrašas" (1). N-7. 22:00 
"PREMJERA Juodasis sąrašas" (2). N-7. 
23:00 Pagrįsta abejonė. N14. 00:45 Bal-
tasis dramblys (kart.). N14. 02:20 4-asis 
lygmuo (kart.). N14. 03:50 Jau atvažia-
vom? (kart.). 05:20 "Australijos kaubo-
jus" (3) (kart.).

TV3

LNK

BTV

Šeštadienis, rugsėjo 17 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 Mon-

sunas (24). N-7. 07:00 Transformeriai. 
Praimas (11). N-7. 07:30 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (2). N-7. 08:00 An-
čiukų istorijos (48). 08:30 Kempas ir 
draugai. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 
Gardu Gardu. 10:00 Pasaulis pagal 
moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 11:00 
Trys didvyriai. Tolimi kraštai. 12:25 Du 
broliai – tigrės vaikai. N-7. 14:35 Išlais-
vinti Vilį. 16:45 Ekstrasensų mūšis (4). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojack-
pot. 19:30 Hobitas. Penkių armijų mū-
šis. N-7. 22:25 Savas žmogus. N-14. 
01:00 Atpildas. N-14. 02:35 Intymios 
pamokos. S.

Sekmadienis, rugsėjo 18 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 Mon-

sunas (25). N-7. 07:00 Transformeriai. 
Praimas (12). N-7. 07:30 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (3). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (49). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas. 10:00 Svajonių so-
dai. 11:00 Pabėgimas iš žemės plane-
tos. N-7. 12:45 Kaip sukurti tobulą vai-
kiną. N-7. 14:45 Išlaisvinti Vilį 2. 16:10 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis (5). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Faktorius. 
N-7. 22:00 Ta nejauki akimirka. N-14. 
23:55 Motinos diena. S. 02:05 Kruvina 
muzika. N-14.

LRT
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Neįgalieji  
pasaulyje

Specialistai keitė specia-
listus, jų išvados buvo 
vis niūresnės. Visi ban-
dymai „išeiti į pasaulį“ – 
nesėkmingi. Apie apsi-
lankymą ypatingų vai-
kų grupėje liko toks pri-
siminimas: ratu važiuo-
ja be perstojo švilpian-
tis garvežys, o šalia dar 
garsiau rėkia maža mer-
gytė. Namie irgi viskas 
buvo blogai. Airis sukąs-
davo plastikinį šaukšte-
lį, vis stipriau, kol nuo 
įtampos imdavo drebė-
ti galva. Ir kandžioda-
vo nuolat kraujuojan-
čias lūpas.

Pakruojo miesto neįgaliųjų klu-
bo „Optimistai“ pirmininkė Ge-
novaitė Laginauskienė kreipė-
si į „Pakruojo krašto“ redakciją, 
nes sulaukė perspėjimo, kad ga-
li tekti išsikraustyti iš pačių jė-
gomis suremontuotų kambarė-
lių. G. Laginauskienė netramdė 
emocijų. „Dešimtmetį veikian-
tys, per šešias dešimtis narių 
skaičiuojantys „Optimistai“ pa-
talpas panaudai gavo tik pernai 
rugsėjį, vieni iš paskutiniųjų ra-
jono nevyriausybinių organi-
zacijų. Ir, nors panaudos sutar-
tį su savivaldybe pasirašėme iki 
2025-ųjų, klubo pastoge nepasi-
džiaugėm nė metų“! – sakė pir-
mininkė. G. Laginauskienei ne-
suprantama, kodėl visuomeni-
ninkai, prieš pasirašydami su-
tartį, nebuvo perspėti, kad sutei-
kiamos patalpos neilgam laikui. 
„Galėjo pernai pasakyti, kad duo-
da laikiną pastogę – nebūtume 
tiek remontavę tų kambarėlių... 
Sveikesnieji, daugiau jėgų turin-
tys klubo nariai ir jų artimieji du 
mėnesius tarsi į darbą vaikščio-
jo, tvarkydami apleistas patal-
pas, už savo pinigus pirko dažus, 
kitas reikalingas medžiagas, net-
gi durų rankenas. Suskaičiavus 
ne vienas šimtas eurų būtų. Ko 
neįstengėme patys – samdėme 
statybininkus, sutikusius atlikti 
apdailą už simbolinį užmokes-
tį....“ Klubui kainavo ir patalpas 
apdrausti, ir užregistruoti orga-

nizacijos adresą Registrų centre. 
Anot G. Laginauskienės, tuomet 
visus rūpesčius atpirko džiaugs-
mas, kad pagaliau neįgalieji tu-
ri kur susirinkti, susidėti ren-
giniams naudojamą inventorių 
(iki tol laikytą narių namuose). 

Socialinės rūpybos skyriaus 
vedėja Daiva Rutkevičienė in-
formavo, kad pernai dar nebu-
vo aišku, ar investicinis socia-
linių paslaugų projektas laimės 
finansavimą. Kitaip nebūtų su-
darytos panaudos sutartys tiek 
su neįgaliųjų klubu, tiek su kito-
mis tame pačiame pastate įsikū-
rusiomis nevyriausybinėmis or-
ganizacijomis. Nes pastatą kapi-
taliai remontuojant ir pritaikant 
projektui vykdyti, išsikelti ga-
li prireikti visiems čia patalpas 
turėjusiems visuomenininkams. 
Pasak D. Rutkevičienės, viena iš 
organizacijų jau ir persikėlė į pa-
siūlytas kitas patalpas. 

Diskusijoje paaiškėjo, jog 
„Optimistai“ neprieštarautų iš-
sikelti į tvarkingas patalpas, ku-
rias prieš tai apžiūrėtų su savi-
valdybės atstovais. „Ieškosime 
kompromisinių sprendimų ne 
tik su „Optimistais“, bet ir su ki-
tais šio pastato patalpų naudo-
tojais. O gal pastato kapitalinio 
remonto projektas bus toks, kad 
čia užteks vietos visiems ir sure-
montuota dalis liks nevyriausy-
binėms organizacijoms“, – sakė 
D. Rutkevičienė.

Neįgalieji baiminasi prarasti pastogę 
Janina Šaparnienė laikraštyje „Pakruojo kraštas“ rašo, kad ne-
įgaliųjų klubas varomas iš patalpų, kurias neseniai susiremon-
tavo. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Pensininkams, neįgaliesiems ir 
vaikams skirtas didesnis kapšelis 
pinigų dantims protezuoti, tačiau 
iš jo išsiimti jie galės mažiau. Ko-
dėl odontologai kritikuoja nau-
ją dantų protezavimo paslaugų 
tvarką, o Ligonių kasa sutrikusi?

Šią vasarą ligonių kasos dan-
tų protezavimo laukiantiems gy-
ventojams pranešė gerą žinią. 
Esą nuo liepos 1 dienos didėja iš 
PSDF biudžeto skirta galima di-
džiausia suma protezavimo pas-
laugoms apmokėti. Pensinin-
kams ir neįgaliesiems ši suma pa-
didėjo maždaug 20 eurų ir dabar 
siekia 397 eurus, vaikams didėjo 
64 eurais ir siekia 1222 eurus.

Lietuvos respublikos odon-
tologų rūmai ministerijai pirštu 
baksnoja į jos sukurtus vienas 
kitam prieštaraujančius įstaty-
mus. Mat vieni nurodo, kad kom-
pensuojamos yra faktinės dantų 
protezavimo išlaidos, bet ne dau-
giau nei patvirtinto dydžio, tai yra 
suaugusiesiems – 397 eurų, vai-
kams – 1222 eurų. (Išimtiniais 
atvejais, esant sunkiai patologi-
jai, tokia suma kompensuojama 
ir suaugusiesiems.) O kiti liepia 
vadovautis nuo šių metų liepos 1 
dienos patvirtintomis bazinėmis 
kainomis, kurios, anot odontolo-
gų, neatitinka šiuo metu Lietuvo-
je esančių protezavimo įkainių.

Rugpjūčio antroje pusėje 
kvietimų protezuoti dantis su-
laukė 260 panevėžiečių. Taigi 
jiems jau buvo numatytas di-
desnis krepšelis. Tačiau paaiš-
kėjo, kad džiaugtis nėra kuo. 
Atvirkščiai. Pagal naujus teisės 
aktus, nemažai jų net negalėtų 
pasinaudoti visa priklausančia 
kompensacija, nes kompensuo-
jama tik bazinė protezų kaina. 
Pavyzdžiui, protezai realiai kai-
nuoja 200–300 eurų, o kompen-
suojama tik 80 eurų. 

Gydytojai odontologai, pa-
matę naują dantų protezavimo 
paslaugų teikimo ir išlaidų kom-
pensavimo tvarką, kuri įsigalio-
jo nuo liepos 1 dienos, neteko 
amo. Odontologų teigimu, dabar 
pensininkai, neįgalieji ir vaikai 
turės tenkintis prastesnės ko-
kybės protezais arba primokėti 
iš savo kišenės žymiai daugiau. 

Šalies odontologų bendruo-
menė įspėja, kad nesuderinus 
teisės aktų tarpusavyje ar nepa-
koregavus numatytų paslaugų 
bei jų įkainių, dantų protezavi-
mo paslaugas minėtai gyventojų 
grupei teikiančios gydymo įstai-
gos gali nutraukti sutartis su te-
ritorinėmis ligonių kasomis. Dėl 
to pensininkams, neįgaliesiems 
ir vaikams pablogės šių paslau-
gų prieinamumas.

Iš didelio rašto išėjo iš krašto
Inga Smalskienė „Sekundėje“ rašo apie painią dantų protezavi-
mo apmokėjimo tvarką.

Nė kruopelės  
vilties

Britei Airis Grace (dabar 
jai – šešeri) diagnozuota bene 
sunkiausia autizmo forma. Bu-
vo vos poros metukų, kai pasi-
matė jos prigimtis. Vos išvydu-
si bendraamžius, iškart suirz-
davo. Nekentė ir suaugusiųjų. 
Visus stūmė kuo toliau nuo sa-
vęs. Tėvas paliko namus ir da-
bar šeimos gyvenime dalyvau-
ja iš toli.

Mama, vardu Arabela, pri-
simena: „Ji niekam nežiūrėjo į 
akis. Miegodavo kur papuola. 
Nežaidė. Bijojo vandens, todėl 
nesiprausė. Kartais atsisaky-
davo ir apsirengti. Panikavo 
nuo bet kokio sąlyčio su aplin-
kiniu pasauliu.“

Ką daryti? Mama negalėjo 
pakeisti pasaulio, specialistų 
diagnozės. Bet ji turėjo tikslą: 
„Mūsų namus paverčiau žaislų 
rojumi, nes tikėjausi rasti raktą 
į dukros vidinį pasaulį ir padė-
ti išeiti iš jo.“

Darbo kabinete Arabela 
pastatė plastikinių rutuliukų 
pripildytą pripučiamą basei-
ną, svetainėje – batutą. Pripir-
ko autistams skirtų sensorinių 
žaislų. Apsišarvavo kantrybe. 
Tikėjo, kad jei ištvers, išlauks, 
vis tiek atsiras kažkas, nutie-
siantis tiltą tarp Airis ir ma-
mos, tarp Airis ir pasaulio.

Ypatingas talentas 
slėpėsi labai giliai ir 

gynėsi iš paskutiniųjų

Sulaukė stebuklo
Arabela tyliai sau dūmojo 

ir braižė pieštuku lape karto-
dama: „Taškas, taškas, paga-
liukas ir išėjo žmogeliukas...“ 
Pajuto audrą tyloje. Airis žiū-
rėjo į popieriaus lapą ir ištie-
sė ranką. Norėjo tuoj pat pati 
išmėginti.

Negi tai įvyko? Mama jau 
anksčiau suprato, kad Airis tu-
ri nepaprastai stiprią regimą-
ją atmintį. Pastebės, kad koks 
mažas daiktelis ne visai savo 
vietoje, net jei jis pastūmėtas 
per porą centimetrų.

Taip netikėtai į jų namus 
atėjo menas. Tapydama Airis 
krykščia iš džiaugsmo. Arabe-
la netgi parūpino molbertą. Be 
reikalo! Airis brūkštelėjo tep-
tuku, dažai nutekėjo žemyn – 
klyksmas, isterija... 3 metų 
mergaitei to įrenginio tik rai 
nereikėjo.

Negi perlenkė ir viską su-
gadino? Molbertą išmetė, vir-
tuvėje ant stalo patiesė popie-
rių, padėjo teptukų. Airis pa-
rodė, kad jai reikia guašo. Pas-
kui parodė, kiek vandens įpilti 
į žydrąjį buteliuką. Vandens ir 
dažų santykis visam laikui liks 
toks pats, griežtai kontroliuo-
jamas ir prižiūrimas.

Dar vienas 
stebukladarys – Tula

Tapymas neatpažįstamai 
pakeitė mergaitę. Ji pasida-
rė ramesnė, nebebijo svetimų 
žmonių, išmoko žiūrėti ma-
mai į akis. Svarbiausia, pradė-
jo šypsotis ir džiaugtis. Baig-
dama paveikslą ji visa švyti iš 
malonaus jaudulio. Bet arti-
miesiems vis dar norėjosi dau-
giau. Kas dar įstengtų padėti 
Airis, išmokytų ją svarbių da-
lykų, toliau ugdytų? Kažkas iš 
draugų patarė: įsigykite katę.

Įžengusi pro duris, katė Tu-
la iškart priėjo prie Airis ir štai 
jau porą metų nesitraukia nuo 
jos nė per žingsnį. Jų ryšys ne-
paprastai stiprus, lyg pačių ge-
riausių draugų.

Tula – ir draugas, ir gydy-
tojas, ir sargas. Ji supranta, ko 
reikia Airis, kaip jai padėti. Kai 
Arabela pripildė vonią ir pasi-
ruošė dukrelės protesto klyks-
mams, Tula tik apsižvalgė, įšo-
ko į vonią, paskui ją įlipo ir Ai-

ris. Nuo tos dienos jos visuo-
met maudosi kartu. Airis jau 
pamiršo, kad kažkada bijojo 
vandens. Baseiną jos taip pat 
lanko kartu.

Dar naujiena – Tula išmo-
kė Airis kalbėti. Pirmi žodžiai, 
kuriuos ištarė Airis (tuo metu 
jai jau buvo ketveri), buvo skir-
ti Tulai. „Kate, nelįsk“, – pasa-
kė mergaitė, kai katė siekė pa-
liesti letenėle išmaniojo tele-
fono ekraną. Taip, iš pradžių 
tai tebuvo trumpos komandos, 
bet pamažu Airis ėmė kalbė-
ti ilgesniais sakiniais. Jai ne-
bereikia ranka rodyti mamai, 
kokių dažų paduoti. Ji pasa-
ko spalvų pavadinimus. Beje, 
anksčiau Arabelai teko pačiai 
spėlioti, kaip pavadinti nau-
ją dukrelės paveikslą, o dabar 
jaunoji menininkė pati pasa-
ko. Pavyzdžiui, šis paveikslas 
vadinsis „Varlė po vandeniu“. 

Kai Airis tapo, Tula tupi po 
stalu ar šalia. Jos mėgsta kar-
tu būti gamtoje, stebėti gėles, 
vėją. Jei naktį mergaitė pabun-
da nuo susapnuoto košmaro ir 
ima garsiai verkti, Tula neša jai 
į lovą kokį žaisliuką, tada pri-
siglaudžia palindusi po antklo-
de. Netrukus abi užmiega.

Tapo žymia dailininke
Airis paveikslai išties nuos-

tabūs. Profesionalūs daili-
ninkai ją giria už nepaprastą 
spalvų suvokimą. Airis darbus 
mielai perka visame pasauly-
je garsūs aktoriai, dainininkai. 
Arabelai teko organizuoti in-
ternetinę prekybą pagal visas 
taisyk les, nes tai, kas anksčiau 
atrodė lyg pramoga, virto tikra 
kūryba ir verslu.

Arabela galėjo parduoti jau 
patį pirmą Airis paveikslą, kurį 
ji nufotografavo ir įdėjo į inter-
netą dukrai skirtoje paskyroje. 
Bet jis buvo per daug svarbus 
ir brangus. Tad pardavė jo fo-
tokopiją.

Airis paveikslai kainuoja 
pusantro tūkstančio svarų. Ne 
visiems įkandama kaina, to-
dėl ypač populiarios paveiks-
lų fotokopijos, kurios kainuoja 
200-300 svarų. Per mėnesį še-
šiametė dailininkė nutapo 6-7 
paveikslus. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
brigita bALIkIENĖ
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„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

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

Prie kūrybos 
šaltinio Sparnai kiekvienam 

dovanoti...

Svajonė

Skraidyti noriu po pasaulį,
Turėti sakalo sparnus.

Ir nuskrist į mylimą šalį,
Į vaikystės užburtus namus.

Užaugo medžiai ir miškai,
Banguoja vilnys ežeruos.
Prabėgo metai nelauktai,
Sulaukėm tėviškės laisvos.

O kur bebūtum, beskraidytum
Už jūrų marių svetimų.
Tu nepamiršk savos gimtinės, 
Gimtųjų protėvių namų. 

Jonas GIrDZIJAuSkAS
Jurbarkas 

Kaip drugeliai  
skraidykim

Vieną dieną laikas sustos,
Sustos ir nebegrįš atgalios.

Vieną dieną saulė nutilus
Mus visus vargšus numarins.

Tik baigtis ši niūri ir tamsi
Mums dar dabar negrasina.

Galim džiaugtis, kol vėjas tylus
Mūs gyvenimą gūsiais gaivina.

Na tai kas, kad baigsis diena,
Kad išmuš paskutinioji valanda,

Dabartis mus apgaubus tvirtai,
Leiskim jai būt už mus 

atsakingai.

Kaip drugeliai skraidykim, 
kol galim,

Ir miela mums pieva gimta.

Mes juk galim dar džiaugtis 
Ir įdomiai džiugint kitus.

Dar galim paliesti tikrovę,
Tą plazdančią virpančią srovę

Ir viską matuoti tik ja,
Lyg ji būtų realybė tikroji.

rasa ruTkAuSkAITĖ
Marijampolė 

Sparnai
 
Nuskubėjo klegėdama vaikystė,
Basomis kojytėmis 

taškydama balas.

Jaunystė sparnais išskleistais
Nuskriejo gimtinės laukais.

Brandos sparnai stipriausi
Skrenda aukštai, toli.
Atrodo, niekad nepaklys jie
Ir nepavargs gyvenimo kely.

Tiek daug gyvenime skraidyta.
Palūžo, nuskurdo sparnai.
Nusileido gimtinės žemelėj,
Galbūt nepakils amžinai. 

Teresė STANkEVIčIENĖ
raseiniai

Išbarstysiu 

Iš delnų išbarstysiu viską, 
kas liko...

Ateities nei vilties neišduosiu,
Pašnibždėsiu laikui paslaptį, 
Nes tik jis moka tylėti.

Metai – ne paukštis – 
Nenutūps ant šakos.
Jie slenka, sudyla, negrįžta
Ir nuveda į amžiną lizdą,

Sako – linai tenai mėlynuoja,
Baltas miražas aplinkui.
Kelių nei takų nesimato, 
Tik vėjas skrydžiais skamba. 

Leokadija MOCkIENĖ
kėdainiai 

Skrydis
(Lituanica)

Pakilo paukštė virš Atlanto,
Panūdusi Tėvynės kranto –
Panorusi pasiekt gimtinę,
Padovanoti džiugią žinią...

Klajoję vėtros pasitiko
Ir tamsūs debesys apniko,
Juodavo vandenyno bangos,
Ledėjo virš Atlanto rankos –

Audra padūkusiai kvatojo, 
Drąsuolė jai sparnais pamojo
Ir įlėkė į žalią šilą –
Ir balsas Soldine nutilo...

Tauta sutiko didžiavyrius,
Stiprybę sielvarte patyrus, 
Sugėrė Kauno žemė skausmą, 
O pėdsaką dvasia mes jausim,

Giesmėm jų žygį apipynę...

Danutė čEbATOrIENĖ 
kaunas 

Sulaužyti sparnai

Tas skrydis į namus...
Be galo buvo man sunkus,
Bet Tu turi stiprius sparnus
Ir man padėjai rasti lizdą savo.

Sutiko giminės, draugai.
Nepažinau, o jie nuliūdo, 

nesuprato.
O kaip kentėjo mūs vaikai, 
Kai su sulaužytais sparnais 

pamatė...

Prabėgo metai, visko buvo.
Dabar žinau tikrai –
Tik meilė suteikia sparnus,
Skraidyti galim amžinai!

Svetlana rYbAkIENĖ
Vilnius

(Pabaiga. Pradžia 31 numeryje)  
Aldonos Milieškienės nuotr.

Stefos Pocienės nuotr., Telšiai
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