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Kūrybinės dirbtuvės – vienas iš būdų 
griauti stereotipusLietuvos neįgaliųjų drau-

gija (LND) negalią turin-
čius jaunuolius pakvie-
tė į kūrybines dirbtuves, 
kuriose jie kūrė su žino-
ma menininke Nomeda 
Marčėnaite. 

Integracijos keliu

Menininkė Nomeda Marčėnaitė kūrybinių dirbtuvių dalyviams negailėjo patarimų.

Viešumas padeda 
sklaidyti mitus

Nomeda Marčėnaitė – ne tik 
daugelio mėgstama menininkė. 
Ji žinoma dar ir dėl to, kad ne-
vengia pasisakyti skaudžiais so-
cialiniais klausimais ir pati da-
lyvauja įvairiose veiklose, prisi-
dedančiose prie socialinių prob
lemų sprendimo. Todėl ir LND, 
įgyvendindama Lietuvos kultū-
ros tarybos ir Kultūros ministeri-
jos finansuotą projektą, pakvietė 
būtent šią menininkę pasidalyti 
kūrybos paslaptimis su negalią 
turinčiais jaunuoliais. Pasak pro-
jektą iniciavusios LND pirminin-
kės Jelenos Ivančenko, ir vieta – 
prekybos ir laisvalaikio centras 
„Panorama“ – pasirinkta neatsi-
tiktinai – norėjosi, kad visuome-
nė kuo daugiau sužinotų apie ne-
įgaliuosius, labiau su jais bend

rautų ir galbūt pamažu griūtų 
su negalia susiję stereotipai. Šiai 
minčiai pritaria ir N. Marčėnaitė. 
Jos teigimu, reikia parodyti, kad 
neįgalieji gyvena tarp mūsų, dau-
giau kalbėti apie tai. „Neįgalieji 
vis dar per mažai matomi. Man 
atrodo, kad būtent viešumas pa-
deda įgauti pagreitį procesams, 
kurių Lietuvoje dar labai trūks-
ta, – sako menininkė. – Dirbau ir 
su regos negalią turinčiais vai-
kais. Ir tikiu, kad viešoje erdvėje 
mes neturime slėptis. Man labai 
gera, kad situacija keičiasi – per 
kūrybines dirbtuves priėjo mer-
gaitės, kurios studijuoja sociali-
nę pedagogiką. Jos švytėjo, bu-
vo matyti, kad nebijo neįgaliųjų.“

Susirinko kurti 
mėgstantys jaunuoliai 

Neįgalieji kūrybinėse dirb-
tuvėse turėjo galimybę išmokti 
kurti naudojant koliažo techni-
ką. Šį kartą N. Marčėnaitė jiems 
pasiūlė gamtinėmis medžiago-
mis, įvairiomis smulkmenomis 
pasipuošti veidrodžio rėmelį. 
Menininkė pasidalijo patirtimi, 

kokias medžiagas naudoti, kad 
darbelis atrodytų gražiai, kad 
puošmenos gerai priliptų. Ji bu-
vo paruošusi ir pavyzdį, tačiau 

jo sąmoningai nerodė, norėda-
ma, kad dirbtuvių dalyvių kūri-
niai būtų skirtingi. Ir iš tiesų – 
kiekvienas veidrodžio rėmelis 

buvo vis kitoks, galima sakyti, 
atspindintis kūrėjo nuotaiką ar 
charakterį. 

(nukelta į 5 psl.)

Idėja atskleisti negalią 
turinčių, juos globojan-
čių žmonių grožį, jų vidi-
nę stiprybę Šiaulių aps-
krities cerebrinio para-
lyžiaus asociacijos pir-
mininkei Editai Navic-
kienei kilo neatsitiktinai. 
Dvi neįgalias dukras au-
ginanti moteris puikiai 
suvokė, kaip svarbu ne-
įgaliajam jaustis tokiam 
pačiam, kaip ir visi. Su-
manę vizualinį projektą, 
idėjos autoriai atsidūrė 
prieš rimtą iššūkį. Mode-
liai turi atitikti tam tik
rus grožio kriterijus. Ar 
gali su jais lygintis žmo-
nės su negalia? Gali! – 
patvirtino daugiau kaip 
šimtas prieš fotoobjek-
tyvus stojusių ir stigmas 
sulaužiusių neįgaliųjų, 
projekto „Ypatingas gro-
žis“ dalyvių. 

Integracijos keliu

šūkį mergina priėmė ilgai ne-
svarsčiusi. „Kodėl gi nepaban-
džius?“ – prisiminė tąsyk pagal-
vojusi. Ir pabandė: užpildė anke-
tą, įkėlė keletą nuotraukų. „Noriu 
prisidėti prie gražaus jūsų orga-
nizuojamo projekto. Ir dar kartą 
visuomenei įrodyti, kad neįgalu-
sis toks pat žmogus kaip ir visi“, – 
išsiųstoje anketoje parašė ji.

„Ypatingas grožis“ – projektas, leidęs 
pamatyti iš vidaus spinduliuojančią šviesą

Iš projekto organizatorių ga-
vusi patvirtinimą, tolesnę jo eigą 
Sandra priėmė kaip smagų nuoty-
kį. Fotografuotis mėgstanti mer-
gina jau buvo išbandžiusi vieną 
mėgėjišką fotosesiją, todėl labai 
magėjo patirti, kuo ji skirsis nuo 
profesionalaus fotografo darbo. 

Prieš fotosesiją Sandra nejau-
tė jokio nerimo. Gal todėl, kad ji 

vyko įprastoje aplinkoje, o gal to-
dėl, kad ją fotografavo kraštietis – 
uteniškis Aurelijus Tumulevičius. 
„Nors susitikom pirmą kartą, at-
rodė, kad esam seni pažįstami“, – 
prisimena Sandra. Pasak jos, su 
profesionaliu fotografu dirbti bu-
vo labai paprasta ir lengva. Suta-
po ir jų požiūris į gyvenimą, ir fo-
tosesijos vizija. Drauge nuspren-
dė – ji bus natūrali ir tikra. 

Nors projekto organizatoriai 
modeliams buvo sudarę sąlygas 
pasinaudoti grožio specialistų 
(kirpėjų, vizažistų) paslaugomis, 
Sandrai jų neprireikė. Mergina 
juokauja: kaip su šukuosena ir 
makiažu ji būtų atrodžiusi žy-
dinčio sodo fone? Tad pati ir pa-
sigražino, ir drugeliais išmargin-
tą suknelę išsirinko. Sandra pa-
sakoja, kad ir pozuoti jai nerei-
kėję. Fotografas prašė elgtis na-
tūraliai, būti savimi. „Manau, jis 
norėjo pamatyti tikrą žmogų“, – 
sako „Ypatingo grožio“ modelis. 

Sandra išties žavi savo tik
rumu. Visada linksma, besišyp-
santi ji tarytum spinduliuoja vi-
dinę šviesą. Tai, kad jos ūgis – vos 
1 metras 30 centimetrų (achon-
droplazija vadinama negalia lydi 
nuo vaikystės) merginai netruk-
do džiaugtis gyvenimu, būti įvy-

kių sūkuryje. „Dabar jau beveik 
nebekreipiu dėmesio į aplinki-
nių reakciją dėl savo žemo ūgio 
(tiesa, kartais skauda), – pasako-
ja Sandra. – Man labai liūdna, kad 
tėveliai vaikams nepaaiškina, jog 
tai negalia. Jie tiesiog vaiką nu-
tempia, pasakę, kad taip nega-
lima kalbėti. O vaikams, manau, 
reikia paprastai paaiškinti, kas 
ir kaip yra. Kai jie manęs paklau-
sia, kodėl aš maža, visada jiems 
pasakau, kad turiu negalią. Ir jie 
puikiai supranta, daugiau klau-
simų nebekyla.“

Modeliais tapo ir 
sunkiausios negalios 

žmonės 
E. Navickienė džiaugiasi, kad 

į projektą įsitraukė įvairias, net-
gi labai sunkias, negalias turin-
tieji. Modeliais tapo ir gulintys 
žmonės. Kai kurių teko lauk-
ti grįžtančių net iš reanimaci-
jos skyrių.

Šiaulių rajone, Kairiuose, 
gyvenanti Nadežda Urba atvi-
ra: jos sūnui Arnoldui dabar  
25eri. Gimdymo traumos pasek
mės – negailestingos. Dukart 
apie kaklą apsivijusi virkštelė 
Arnoldui lėmė amžiną vaikystę.  

Sandra Ragaišytė – projekto „Ypatingas grožis“ modelis.

„Norėjo pamatyti tikrą 
žmogų“

Kvietimą prisijungti prie pro-
jekto „Ypatingas grožis“ uteniš-
kė Sandra Ragaišytė rado socia
liniame tinkle „Facebook“. Šį iš- (nukelta į 3 psl.)
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Elektrėnai:
�� Elektrėnų neįgaliųjų 

draugijos pirmininkės pa-
vaduotojas, tarybos narys 
Andrius Špetas „Bičiulys-
tei“ parašė apie XIV neįga-
liųjų sporto žaidynės Elek-
trėnuose. 

Elektrėnų neįgaliųjų 
draugija surengė jau XIV 
regionines žaidynes Elek-
trėnų savivaldybės ir Vil-
niaus apskrities regėjimo, 
klausos, judėjimo, inte-
lekto ir kitus sutrikimus 
turintiems neįgaliesiems. 

Žaidynių dalyvius pa-
sveikinti atvyko Elektrė-
nų savivaldybės mero pa-
vaduotojas Arvydas Vyš-
niauskas, Elektrėnų spor-
to centro direktorius Alfre-
das Vainauskas, Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjas Džeraldas Dagys, 
vyr. specialistas Mykolas 
Krasnickas, Lietuvos neį-
galiųjų sporto žaidynių or-
ganizatorius Kauno miesto 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkas Ignas Mačiukas.

Žaidynėse dalyvavo 
5 komandos iš Vilniaus 
apskrities (Šalčininkų, 

Žaidynės surengtos jau 14 kartą

Širvintų, Švenčionių, Gri-
giškių neįgaliųjų draugijų 
ir Vilniaus neįgaliųjų die-
nos centro bei 4 koman-
dos iš Elektrėnų savival-
dybės (Šeimos tarnybos 
paramos skyriaus, bendri-
jos „Spindulys“, Elektrėnų 
krašto neįgaliųjų sąjun-
gos ir Neįgaliųjų draugi-
jos nariai). 

Sportininkai išbandė 
savo jėgas 8 rungtyse: smi-
ginio (pirmą vietą užėmė 
Bronislovas Tarulis ir Vil-
ma Augustaitytė); kimš-
tinio kamuolio metimo 

(Aud rius Cickevičius, Zi-
gmantas Jančauskis); bau-
dų mėtymo į krepšį (Dan-
guolė Žilinskaitė, Irina Le-
kavičiūtė, Artūras Ivoška); 
krepšinio 3 prieš 3 (Jonas 
Janušauskas, Artūras Ivoš-
ka, Audrius Cickevičius); 
šaudymo iš pneumatinio 
šautuvo (Vytautas Bara-
vykas); slalomo (Irina Le-
kavičiūtė). 

Pirmąsias vietas už-
ėmusieji galės dalyvauti 
finalinėse žaidynėse, ku-
rios vyks Kaune rugsėjo 
21 dieną.

Pirmą komandinę vie-
tą iškovojo Šalčininkų ra-
jono neįgaliųjų draugija, 
antra vieta atiteko Elek-
trėnų neįgaliųjų draugijai, 
trečia vieta – Elektrėnų 
krašto neįgaliųjų sąjungai.

Rungčių nugalėtojai 
buvo apdovanoti meda-
liais, diplomais bei pri-
zais. Renginio organiza-
torė Elektrėnų neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ona 
Medzikauskienė padėko-
jo teisėjams: Rimui Navic-
kui, Birutei VaišnieneiKa-
valiūnei, Irmai Ivoškienei, 
Ryčiui Triponui, Kęstučiui 
Šalkauskui. Taip pat padė-
kota rėmėjams, savano-
riams: Romualdui Pečiū-
rai, Jelenai Pavlovai, Viole-
tai Dzetlauskienei, Elenai 
Vaicekauskienei, Genei Ali-
šauskienei, Stasiui Sabinui.

Neįgalieji liko paten-
kinti turininga sportine 
programa, džiaugėsi ne 
vien apdovanojimų gau-
sa, bet ir galimybe susitik-
ti, pabendrauti, išbandyti 
savo jėgas ir patirti malo-
nių emocijų. 

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Džiaukimės tuo,  
ką duoda gamta

Apie tai,
kas

jaudina

Į žaidynes susirinko sportininkai iš Vilniaus apskrities.

Akmenė:
�� Akmenės rajono neįga-

liųjų draugijos padalinio 
vadovė Vida Veignorie-
nė informavo apie kelionę 
į Zarasų kraštą.

Akmenės rajono neįga-
lieji lankėsi ežerų krašte 
Zarasuose. Pasigrožėjome 
Zarasų miesto Sėlių aikš-
te, aplankėme švč. Merge-
lės Marijos ėmimo į dan-
gų bažnyčią. Nuvykome į 
Šlyninkos vandens malū-

Grįžo pilni gerų įspūdžių
ną, aplankėme švč. Mer-
gelės Marijos apsireiški-
mo vietos koplyčią prie Il-
gio ežero. Pamatėme Stel-
mužės ąžuolą ir prie jo vi-
sa grupė nusifotografavo-
me. Taip pat pavaikščio-
jome apžvalgos ratu, nuo 
kurio atsiveria labai graži 
panorama.

Į Akmenę grįžome pra-
turtėję dvasia, pilni įspū-
džių ir emocijų. Akmeniškiai apsilankė ežerų krašte.

Zarasai:

�� „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Zarasų rajono Du-
setų seniūnaitė Virgini-
ja Mazūrienė papasakojo 
apie šio rajono neįgaliųjų 
poilsį Šventojoje.

Zarasų rajono neįgalie-
ji paskutinę vasaros die-
ną, rugpjūčio 31ąją, iš-
vyko 5 dienoms pailsėti į 
Šventąją. Kad kelionė ne-
prailgtų, Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Vilhel-
mina Dubnikova sugalvo-
jo užduotį, kurią reikėjo 

Rudenį pasitiko prie jūros

įvykdyti važiuojant auto-
busu. Kiek vienam nariui 
buvo išdalyta po gražų at-
viruką, ant kurio reikėjo 
parašyti palinkėjimus, net 
nežinant, kuriam nariui jis 
bus skirtas. 

Gerokai į  pavakarį 
draugijos nariai pasiekė 
Šventąją ir įsikūrė visai ša-
lia jūros, Lietuvos neįga-
liųjų mokymo ir reabilita-
cijos centre. Poilsiautojus 
svetingai pasitiko centro 
administratorė Adelė Pet

Zarasų neįgalieji smagiai leido laiką prie jūros.

rutienė, kuri visą viešna-
gę ir rūpinosi, kad neįga-
lieji puikiai praleistų laiką 
šiame centre.

Neįgaliųjų centre yra 
treniruoklių, tad norin-
tys sportuoti turėjo gali-
mybių. Dalis poilsiautojų 
pasinaudojo centro šiau-
rietiškom lazdom ir ėjo su 
jomis pajūriu po kelis ki-
lometrus. 

Užimtumo salėje susi-
rinkę draugijos nariai išsi-
traukė po atviruką ir gar-
siai perskaitė linkėjimus. 
Buvo išrinkti ir gražiausi 
linkėjimai, jų kūrėjams bu-
vo įteikti prizai.

Savo kūrybos eilėraš-
čius skaitė draugijos narė 
Jūratė Kesilytė, kuriai pra-
sitarus, kad svajoja išleisti 
eilėraščių rinkinį, grupės 
nariai vieningai nuspren-
dė prisidėti ir paaukoti pi-
nigų knygos leidybai. Tai 
labai graži ir prasiminga 
neįgaliųjų iniciatyva, ku-
ri parodo, kad susitelkus 
galima įgyvendinti ir pa-
siekti užsibrėžtus tikslus, 
svajones.

Grupei vieningai nuta-
rus buvo aplankytas Klai-
pėdos delfinariumas, pra-
mogų parkas HBH neto-
li Šventosios. Draugijos 
pirmininkė V. Dubnikova 
šiemet prie jūros stengė-
si nuvežti naujus draugi-
jos narius, kurie nepame-
na, kada paskutinį kartą 
ten buvo. 

5 poilsio dienos prabė-
go kaip akimirka. Oras pa-
sitaikė geras ir saulutė ne-
pašykštėjo savo spindulių.

Labiausiai Neįgalių-
jų draugijos pirmininkės 
širdis džiaugėsi matant 
džiaugsmingus draugijos 
narių veidus, šypsenas, ge-
rą nuotaiką ir vieni kitiems 
skleidžiamą šilumą. Tokios 
kelionės naudingos ne tik 
sveikatai, bet ir dėl naujų 
pažinčių, vienas kito paži-
nimo ir susibičiuliavimo.

Smagu, kad šios gru-
pės stiprybė ir yra vienin-
gumas, pagarba, toleranci-
ja vieni kitiems. Kuo drau-
gija šiltesnė, atviresnė, tuo 
daugiau prasmingų darbų 
ir idėjų gali įgyvendinti.

Rugsėjo pabaigoje Varėnoje vyks tradicinė grybų 
šventė. Grybų sostine vadinamame mieste, jei ne-

klystu, tokia šventė bus organizuojama jau 25 kartą, o 
tradicijos čia – žilagalvės. Dzūkijoje grybai kaip niekur 
kitur Lietuvoje yra vertinami ir kaip pragyvenimo šalti-
nis, ir kaip kulinarinio paveldo bei etnokultūros objektas. 
Ne veltui 2012aisiais, kuomet iš žalio samanų apkloto 
kyšojo tik pavienės voveraičių taurelės, Varėnos meras 
juokavo, kad Dzūkijos mergaitės bei moterys šiais me-
tais naujų apdarų nesugebės nusipirkti. Tikėkimės, kad 
šie metai dzūkams bus dosnesni. 

Grybų šventes rudenį organizuoja ne tik varėniškiai. 
Gal ne 25 metus iš eilės, bet tradicija graži ir ji puoselė-
jama daugelyje miestų bei miestelių. Girdime, kad Skan-
dinavijoje, Danijoje, Olandijoje natūralioje aplinkoje au-
gančių grybų jau seniai niekas nerenka. Tiesa, vienur 
jie saugomi kaip neatskiriama ekosistemos dalis, kitur 
laikomi nuodingais ir net pavojingais sveikatai. Upsa-
los universitete besimokiusi doktorantė pasakojo, kad 
iš bendrabučio į mokslinio tyrimo laboratoriją kas ry-
tą eidavo per beržynėlį, kuriame augo daug raudonvir-
šių. Ji rytais prisigrybaudavo krepšelį pietums. Kolegos 
švedai, tai išvydę, buvo šoko ištikti. ,,Kai nepaklausiau 
jų patarimų grybų nevartoti maistui, jie kasdien su bai-
me laukė, kuomet aš, apsinuodijusi grybais, numirsiu“, – 
juokėsi ji. Kita Švedijoje gyvenanti pažįstama stebėjosi, 
kad net kaimiškos vietovės gyventojai grybų nerenka. Vi-
liuosi, kad mums ilgam užteks sveiko proto ir puoselėti 
gamtą, ir su saiku naudotis jos teikiamomis dovanomis. 

Pasirodo, vyksta net pasauliniai grybų rinkimo čem-
pionatai, spalio pradžioje organizuojami Italijoje. Pernai 
trečiajame pasaulio grybavimo čempionate dalyvavo 
ir lietuvių komanda ,,Krembliai“ (krembliais tarmiškai 
vadinami grybai). Septynis kartus Lietuvos grybavimo 
čempionatuose nugalėjusi komanda išsikovojo teisę da-
lyvauti ir pasaulio grybavimo varžytuvėse. ,,Kremblių“ 
komandos branduolį sudarė Trakų rajono gimnazijos 
moksleiviai, vadovaujami mokyklos direktoriaus. Tie-
sa, Italijoje grybauti lietuviams buvo labai sunku... „Kaip 
ožkos ant ledo – miškai, kokių neregėjome: skardžiai, 
šlaitai, akmenys“, – pasakojo tuomet sugrįžusieji. Pirmą 
vietą tarp užsieniečių pernai vykusiame grybų rinkimo 
čempionate užimti padėjo vienintelis komandos kapi-
tono surastas baravykas (neradusi šio grybo komanda 
į finalą net nepatenka). Na, ir grybavimo taisyklės Itali-
joje labai griežtos: negalima pririnkti daugiau nei 3 kg 
grybų (pas mus – kuo daugiau, tuo geriau), už dalyva-
vimą varžybose reikia mokėti. O, neduok Dieve, jei pa-
siklysi ir grybausi jau ne čempionatą organizuojančio 
rajono valdose, tuomet teks sumokėti dar ir baudą! Šie-
met lietuviai ruošiasi vykti jau į ketvirtą pasaulinį grybų 
rinkimo čempionatą. 

Grybų rinkimo šventes bei čempionatus prisiminiau 
įkvėpta jų gausos aplinkui. Smalsiai paklausite, kur? Pra-
ėjusią savaitę visos Monciškės kvepėjo nuo verdamų gry-
bų aromato, o prie kiekvieno namelio stovėjo dar ir ne-
darinėtų grybų krepšiai. Ne, ne voveraitės šokinėjo mūsų 
puoduose, kaip įprasta pušynams, o ūmėdės, kazlėkai, 
šilo baravykai, baltikai, kelmučiai, rudmėsės. Ypatingos 
pagarbos ir dėmesio sulaukė žvynabudės, kurias galima 
valgyti ir žalias. Tris dienas trukusį lietų pakeitusi saulė 
įšildė smėlio ir samanų paklotes. Miške grybų mažai, o 
šilto smėlio ir samanų pataluose – apstu. Ir nors patiems 
neįgaliesiems po smėlį judėti sunku, bet pritaikius vie-
ną kitą techniką, teigiamo rezultato sulaukti įmanoma 
(kito rankomis surinkti grybai neteikia tiek džiaugsmo). 
Tad neįgaliųjų grybų čempionato dalyviai, apsiginklavę 
specialia įranga (lazda su užlenkta vinimi gale, druge-
liams gaudyti tinkliuku) sėkmingai grybavo važinėdami 
ir dairydamiesi į šalis trinkelėmis grįstais pušyno take-
liais. Pasisekė ir man – tankių krūmų pavėsyje išvydau 
dvi susiglaudusias žvynabudes bei keletą kazlėkų. Ma-
nau, kad visi galime džiaugtis ne tik grybais, bet ir tuo, 
kad gyvename tokiame turtingame krašte, kad dar ne-
same praradę giliomis tradicijomis besiremiančio ryšio 
su gamta bei jos gėrybėmis... 



2017 m. rugsėjo 14–20 d., Nr. 36 (1375), „Bičiulystė“3 psl.

Jonava: 
�� Marius Glinskas parašė 

apie Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugijos keliones.

Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugija rugsėjo pradžioje lai-
kė savotišką kūrybiškumo eg-
zaminą. Vienu užmoju teko su-
rengti tris keliones, visas tris – 
skirtingais maršrutais.

Pirmiausia suburta penkio-
likos žmonių grupė, trokštanti 
aplankyti Nidą. Kaip netrokš, jei 
pasižvalgyti į visas puses kvie-
čia didingoji Parnidžio kopa, 
jei turizmo informacijos centre 
egzotinėmis spalvomis nušvito 
tarptautinis dailininkų plene-
ras, pasakojantis apie slaptin-
gąją Indiją ir Nepalą, jei evange-
likų liuteronų bažnytėlėje sus-
kambo sostinės vario kvinteto 
„Po baroko skliautais“ akordai. 

Nors pasirinktąjį penkia-
dienį beveik nuolat lynojo, jo-
naviečiai naudojosi menkiau-
siomis prošvaistėmis ir drąsi-
no vienas kitą ne tik „kultūrin-
tis“, bet ir nueiti prie jūros, pa-
braidyti po bangų skalaujamą 
paplūdimį, pasisemti sveikatos. 

Grįžtant namo ties Juod-
krante visi apžiūrėjo pilkąsias 
kopas, prieš kelis šimtmečius 
užpusčiusias žvejų kaimelius, 

Trys kelionės vienu užmoju

Jonavos neįgalieji sėmėsi sveikatos Nidoje.

Visiškai paralyžiuotas vaikinas 
tik guli, nekalba, pats nevalgo. 

Tačiau E. Navickienės pa-
skatinta įsitraukti į projektą 
Nadežda nedvejodama sutiko. 
Ji atsisakė Editos pasiūlymo 
nuotraukoje atspindėti tik ra-
teliuose įsitaisiusio sūnaus si-
luetą. Motina Arnoldo negalios 
neslepia ir nesivaržo. Kairių gy-
venvietės žmonės dažnai ma-
to ją su sūnumi vaikštinėjan-
čią, kaimynai nevengia užsuk-
ti į jų namus. Nors Arnoldas ir 
nekalba, tačiau Nadežda tikina 
mananti, kad jis viską supran-
ta, tik negali pasakyti. Jam pa-
tinka, kai kas pakalbina, nebi-
jo svetimų žmonių. Vienai kitai 
valandai Nadežda ramiai gali 
palikti Arnoldą kaimynės glo-
bai ir išsprūsti į teatrą ar kon-
certą. Sūnui gyvenimą pasky-

rusi moteris tokias akimirkas 
labai brangina. 

Nadežda su Arnoldu kaip 
nors ypatingai fotosesijai nesi-
ruošė. Vaikinui neprireikė nei 
kirpėjos, nei vizažistės. Apsi-
sprendusi likti sūnaus šešėlyje, 
ir motina grožio specialistų pas-
laugomis nesinaudojo. Nepilną 
valandą trukusioje fotosesijoje 
profesionalus fotografas Rolan-
das Parafinavičius juos įamžino 
gamtos apsuptyje. Apie 30 kilo-
gramų tesveriantį sūnų Nadežda 
paėmė ant rankų, prisėdo su juo 
ant suoliuko, įsitaisė ant žolytės. 
Pasak Nadeždos, Arnoldas buvo 
patenkintas, nereiškė jokių nei-
giamų emocijų. 

N. Urba labai patenkinta, kad 
projekto iniciatoriai buvo atviri 
ir sunkiausią negalią turintie-
siems. „Jie irgi žmonės. Savaip 
gražūs ir unikalūs, – sako Na-

dežda. – Svarbu, kad žmonės ir 
juos matytų.“ 

Nadežda neslepia, kad visuo-
menės supratimo ir tolerancijos 
dar labai trūksta. Prieš kurį lai-
ką ji Arnoldą vežiodavo į dienos 
centrą, bet pastaruosius šeše-
rius metus jiedu dienas leidžia 
namuose, nes centro darbuo-
tojams vaikino negalia pasiro-
dė per sunki, kad galėtų su juo 
dirbti. Gerai, kad nors „Vilties“ 
bendrija Arnoldo neišskiria – jau 
porą vasarų kartu su visais jiedu 
galėjo pasidžiaugti jūra. 

Gyvenimas kupinas 
netikėtų galimybių

26erių tauragiškę Eglę Lau-
rinaitytę negalia lydi nuo vaikys-
tės – ji gimė su stuburo išvarža. 
Paauglystėje dar stengėsi vaikš-
čioti, tačiau negalia vis labiau ri-
boja merginos judesius. Namuo-
se ir dabar pakyla iš vežimėlio, 
tačiau į ilgesnes keliones be ra-
telių leistis jau nedrįsta. Savo 
negalios Eglė nesureikšmina. 
Pasak jos, ir rateliuose žmogus 
gali gyventi įdomiai bei turinin-
gai. Tereikia to norėti. Mergina 
juokauja, kad nė vienas dides-
nis renginys Tauragėje be jos 
neapsieina. Bendrauti mėgstan-
ti Eglė sako besistengianti iš gy-
venimo pasiimti visas jo siūlo-
mas galimybes, mėgaujasi nau-
jais įspūdžiais. 

Projektas „Ypatingas grožis“ 
tapo dar viena proga įsitikinti – 
gyvenimas kupinas netikėtų ga-
limybių. Apie projektą Eglė su-
žinojo internete perskaičiusi 
jo iniciatorių kvietimą. Mergi-
na prisimena ilgokai dvejojusi. 
„Idėja gal ir įdomi, bet ne man. 
Koks gi iš manęs modelis?“ – 
svarstė ji. 

Ko gero, įsitraukti į projektą 
Eglė taip ir nebūtų pasiryžusi, 
jei ne tauragiškis fotografas Si-
gitas Kancevyčius. Pasiteiravęs 
Eglės, ar ši yra ką nors girdėjusi 
apie „Ypatingo grožio“ projektą, 
pasisiūlė ją nufotografuoti. Tą-
kart Eglė neprieštaravo. Kaip ir 
kitąsyk, kai atsitiktinai mieste 
merginą sutikęs Sigitas pasiūlė 
ekspromtu surengti fotosesiją. 
Eglė juokiasi: nebuvo nei specia
liai pasipuošusi, nei kitaip pasi-
ruošusi. Tačiau fotografas nura-
mino: natūralumas – geriausias 
pasirengimas. 

„Natūrali, kokia esu kasdien, 
tokia būsiu ir nuotraukose prie 
bažnyčios, Jūros upės. Ir pozuoti 
Sigitas neprašė, norėjo, kad vis-
kas būtų kuo natūraliau“, – pa-
sakojo Eglė. Ji neslėpė neįsivaiz-
duojanti, ko gali tikėtis, tad pa-
matyti savo nuotrauką parodoje 
bus dar vienas smagus nuotykis.

Parodą pristatys  
Seime

Daugiau nei metus trukęs ir 
ne tik po visą Lietuvą pasklidęs, 
bet Angliją, Airiją pasiekęs socia-
linis projektas „Ypatingas grožis“ 
artėja prie pabaigos. Pasak E. Na-
vickienės, projekte dalyvavę fo-
tografai jau atsiuntė beveik visų 
modelių nuotraukas – ne daugiau 
kaip po 10 kiekvienas. Iš fotogra-
fų ekspertų sudarytos komisijos 
nariai atrinks po vieną geriausią 
kiekvieno modelio nuotrauką. 
Lapkričio 22 d. Seime, Europos 
informacijos centre, atidaromoje 
parodoje, kuri čia veiks iki gruo-
džio 15osios, bus eksponuota 
113 fotografijų. Planuojama, kad 
kartu su nuotraukomis bus pri-
statytas ir Ramūno Snarskio su-
kurtas dokumentinis filmas apie 

projektą. Jį montuoti bebaigiąs 
režisierius įsitikinęs: grožis slypi 
visur, reikia jį pamatyti, suteikti 
galimybę žmonėms pasijusti lai-
mingiems ir reikalingiems. 

Į parodos pristatymą bus pa-
kviesti visi jo dalyviai. Kiekvie-
nam modeliui prisiminimui bus 
įteikta po kompaktinę plokštelę, 
kurioje jie ras visas savo fotose-
sijos nuotraukas. 

E. Navickienė pasakoja nesi-
tikėjusi nei tokio didelio mode-
lių susidomėjimo, nei projekto 
idėjai pritarusių fotografų akty-
vumo. 113 modelių įamžino 80 
fotografų. Jie susidraugavo su 
negalią turinčiais žmonėmis, pa-
žino jų gyvenimą. Tarp daugelio 
fotosesijų dalyvių užsimezgė ar-
timesnis ryšys, jie ir toliau ben-
drauja. E. Navickienė neslepia – 
projektą lydi didžiulis pozityvių 
emocijų proveržis. 

„Ypatingą grožį“ atspindinti 
paroda bus eksponuojama ne tik 
sostinėje. Projekto sumanytojai 
tikisi, kad ji apsilankys miestuo-
se, kuriuose gyvena šią idėją pa-
laikę modeliai. 

Aldona Milieškienė

„Ypatingas grožis“ – projektas, leidęs pamatyti iš 
vidaus spinduliuojančią šviesą

(atkelta iš 1 psl.)

Nadežda Urba su sūnumi Arnoldu 
džiaugiasi jūra.

Dalyvavimas projekte Eglei Laurinaitytei buvo smagus nuotykis.

Kviečiame į jubiliejines sporto žaidynes
Kauno miesto neįgaliųjų draugija kviečia į dešimtąsias  

Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynes.
Žaidynėse kviečiami dalyvauti įvairių negalių, bet kokio amžiaus žmonės.

sporto šakos, kuriose varžysis dalyviai:
šaškės ir šachmatai; bočia; smiginis; krepšinis 3×3;  

krepšinio baudų mėtymas; rankų lenkimas. 
Žaidynės vyks 2017 m. rugsėjo 21 d. kaune,  

s. dariaus ir s. girėno sporto centre (Kauno sporto halė), Perkūno al. 5.
Visais rūpimais klausimais kreiptis į žaidynių direktorių Igną Mačiuką

(tel. 8 615 15504, el. p.   ignas.maciukas@gmail.com).
Kviečiame aktyviai registruotis ir dalyvauti!

Žmogus gimsta, dažniausiai ir 
miršta, vienas. Liūdna dalia 

tų, kuriuos gyvenimas įstumia į 
kankinančią vienatvę.

Kiekvienas savaip išgyve-
na vienišumą. Daugelį vienat
vė sužlugdo, atneša psichologi-
nes kančias. Nesvarbu, kieno ta 
vienatvė: sveiko ar sunkios ne-
galios kamuojamo žmogaus. Ji 
mažiau skaudi tiems, kurie daug 
skaito, domisi menu, kultūra, 
mėgsta humorą. Gelbsti pomė-
giai, užimtumas. Kartais vienat
vėn bėga žmogus, norėdamas 
pailsėti, daug ką apgalvoti, kurti. 

Vienas iš patikimiausių būdų 
išvengti vienatvės – ieškoti ryšio 
su žmonėmis. Kažin, ar galima ne-
sidžiaugti didžiule laime, kai tavo 
širdies virpesys randa atgarsį ki-

to širdyje. Pačiam irgi reikia būti 
jautriam, nuoširdžiam, dosniam.

Vienus su kitais jungia šimtai 
matomų ir nematomų gijų. Man 
sunku suprasti, kaip galima ne-
bendrauti su kaimynais, vienmin-
čiais, likimo draugais.

Gražus, malonus būna ben-
dravimas, kai galvojame ne tik 
apie savo interesus, tikslus, bet 
sugebame įsijausti ir į kito žmo-
gaus vidaus pasaulį, jo akimis pa-
žvelgti į žmones ir aplinką. Svar-
bus bendraujant taktas, gerano-
riškumas, žmogiškumas. Rei-
kia išmokti džiaugtis, kai kitam 
linksma, liūdėti – kai jam liūdna.

Vinis į tarpusavio santykių 
karstą – pyktis, pavydas, neapy-
kanta, kerštas.

Janina OžAlinskAitė

Bijote vienatvės?

o miško keliuku kirtę siauriau-
sią nerijos ruožą, vėl išvydo ra-
mutėlę jūrą, kuri nesutrukdė į 
saujas prisirinkti ir gintaro ske-
veldrėlių. 

Vieniems besižvalgant pa-
jūryje, kiti patraukė į sostinė-
je šurmuliavusią šventę „Tau, 
Vilniau“. Čia nusidriekusioje 
mugėje ne vienas pardavė savo 
floristikos kūrinį ar nertą skry-
bėlaitę, vilniečiams ypač pa-
tiko medžio drožėjo Broniaus 
Sedlecko „ežiukai“. Šiemet se-

nolis juos patobulino – prikli-
javo ausytes, tad darbeliai dar 
labiau primena mielus miško 
gyvūnus.

Du draugijos pasiuntiniai – 
Mykolas Kručas ir Gražina Če-
kavičienė – Vepriuose sėmė-
si literatūros kūrimo išmonės. 
Sėkmės jiems mintyse linkėjo 
ir plunksnos sesė Danutė Kulia-
vienė, negalėjusi dėl sveikatos 
kartu išvykti, bet ketinanti ne-
trukus „Bičiulystei“ vėl pareng-
ti naujų eilių pluoštelį.
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Daktaras
Aiskauda

Banano kilmė siejama su In-
dija, Šri Lanka, Birma ir Ki-

nija. Iš šių šalių bananas išpli-
to į Mažosios Azijos šalis, po to 
į Afriką, Pietų ir Centrinę Ame-
riką. Manoma, kad Europoje jis 
paplito tik X amžiuje, nors Alek-
sandras Makedonietis su bana-
nais buvo supažindintas Indijo-
je 327 m. prieš Kristų. 

Pastaruoju metu bananai 
auginami 100 šalių, daugiausia 
jų užauginama Indijoje (apie 30 
tūkst. tonų per metus), tačiau 
didžiausias bananų eksportuo-
tojas – Ekvadoras. 

Daugiausia auginamos šios 
rūšys: tikrasis bananas, pluoš-
tinis bananas (iš jo lapų gami-
namas labai tvirtas, jūros van-
deniui atsparus pluoštas, skir-
tas virvių, lynų ir kitų gaminių 
gamybai) ir japoninis bananas 
(labai atsparus žemai tempe-
ratūrai). Beje, dar yra abisini-
nis bananas, kuris nevalgomas 
ir auginamas tik kaip stambus 
dekoratyvinis augalas. Mano-
ma, kad visos valgomojo bana-
no rūšys kilusios iš Pietryčių 
Azijos smailiojo banano.

Pastaba: žymus XVI a. anglų 
botanikas Džonas Džerardas 
banano augalą vadino Adomo 
obelimi, kai kurių šiltų kraštų 
gyventojai – banna, ghana, tu-
nana; dabartinis pavadinimas 
„bananas“ pasisavintas iš vie-
nos afrikiečių genties. 

Ne medis, o žolinis 
augalas

Bananas, priklausomai nuo 
rūšies, gali užaugti ir iki 15–18 m, 
būti apie 30–40 cm skersmens, 
tačiau botanikai jį laiko ne me-
džiu, o didžiausiu pasaulyje žo-
liniu augalu (banano vaisius bo-
tanikai vadina uogomis). 

Daugelio šalių gyventojams 
bananai yra svarbiausias mais-
tas, pakeičiantis duoną, bul-
ves (bananai maistingesni už 
bulves beveik 1,5 karto), mėsą 
ir kitus produktus. Iš bananų 
minkštimo daromi miltai, dže-
mas, kavos pakaitalas, saldai-
niai, marmeladas, džemas, želė, 
sirupas, sultys, vynai, likeriai, 
be to, bananų žiedai ir jauni la-
pai naudojami salotoms. Visos 
augalo dalys gali būti naudoja-
mos kaip naminių gyvulių pa-
šaras. Švieži ir džiovinti bana-
nų lapai kai kuriose šalyse nau-
dojami vietoje lėkščių, vynioja-
mojo popieriaus. 

Didelė bananų  
įvairovė

Vienas augalas užaugina 
apie 300 bananų, kurių bendras 
svoris gali būti apie 500 kg. Mū-
sų parduotuvėse prekiaujama 
išimtinai geltonais bananais, 
tačiau kitose šalyse būna ir ki-
tų spalvų bananų, pavyzdžiui, 
žalios, sidabro, raudonos ar net 
juodos spalvos. Antai Seišelių 
salose auginami geltoni, raudo-
ni ir juodi bananai. Prieš maž-
daug pusšimtį metų įvairiuo-
se žinynuose, enciklopedijose 
ir vadovėliuose buvo rašoma, 
kad pasaulyje žinoma 70 bana-
no rūšių (jau tada buvo žinoma, 
jog ne visos banano rūšys yra 

valgomos). Pastarojo meto lei-
diniuose nurodoma, kad dabar 
pasaulyje gali būti nuo 25 iki 
40 bananų rūšių ir pastebima 
jų mažėjimo tendencija. 

Cheminė sudėtis
100 g bananas turi 89 kilo-

kalorijas (vidutinio dydžio ba-
nanas sveria maždaug 180 g). 
Banano minkštime rasta: 
18,1–22,5 % angliavandenių, 
iš kurių 18,5–19,5 % – gliuko-
zė, fruktozė ir sacharozė; 1,5 % 
baltymų, 0,4 % organinių rūgš-
čių (obuolių, citrinos), 0,8 % 
ląstelienos, 1,1 % pektininių 
medžiagų, 0,2 % riebalų, 0,3 % 
eterinių aliejų, 0,9 % minera-
linių medžiagų (kalio, magnio, 
fosforo, geležies, natrio kalcio), 
vitaminų (žr. žemiau lentelę); 
be to, dar yra kitų biologiškai 
aktyvių medžiagų: serotonino, 
dopamino ir noradrenalino.

Banano žievėje yra 0,5 % 
karoteno (žmogaus organizme 
jis virsta vitaminu A).

Pastabos: 
  pernokusiuose bana-

nuose vitamino C sumažėja iki 
5–7 %,
  nesunokusiuose bana-

nuose angliavandenius dau-
giausia sudaro krakmolas, pra-
sidėjus nokimo procesui, krak
molas virsta gliukoze, fruktoze 
ir sacharoze.

Paaiškinimai:
  serotoninas – audinių 

hormonas; jo yra ne vien tik 
bananuose, bet taip pat šoko-
lade, pomidoruose, dilgėlių la-
puose, graikiniuose riešutuose, 
fermentiniuose sūriuose, ka-
lakutienoje, širšių, skorpionų, 
gyvačių ir kai kurių kitų gyvių 
liaukose; šis hormonas svarbus 
nervinių impulsų sklidimui, 
kraujo krešėjimui, reguliuoja 
kraujagyslių traukimąsi ir plė-
timąsi, mažina kapiliarų pralai-
dumą, skatina žarnų judesius 
(padeda išvengti vidurių už-
kietėjimo); kai serotonino or-
ganizme susikaupia per daug, 
apima nerimas, nervinis dir-

glumas, pyktis, depresija (atsi-
radus šiems reiškiniams reikia 
nutraukti serotonino turinčių 
produktų vartojimą). 
 dopaminas – pagumbu-

ryje gaminamas natūralus che-
minis junginys, kuris dar va-
dinamas laimės hormonu, nes 
atsakingas už pasitenkinimo 
būseną, kuri labai svarbi žmo-
gaus veiklos motyvacijai, mo-
kymuisi;
 noradrenalinas – fiziolo-

giškai aktyvus junginys, kuris 
gaminasi antinksčių šerdinė-
je dalyje ir simpatinės nervų 
sistemos tam tikrose nervinių 
skaidulų galūnėse; didina ar-
terinį kraujospūdį, stimuliuo-
ja širdies darbą, angliavande-
nių ir riebalų apykaitą, kaip ir 
dopaminas sukelia pasitenkini-
mo (laimės, džiaugsmo) pojūtį.
 gliukozė – vynuogių cuk

rus, svarbiausias ląstelių ener-
gijos šaltinis,
 fruktozė – labai saldus or-

ganinis junginys, C6H12O6; yra 
vaisiuose, uogose, meduje,
  sacharozė – organinis 

junginys, sudarytas iš gliuko-
zės ir fruktozės; cukranendrių 
ir cukrinių runkelių cukrus, 
lengvai kristalizuojasi ir len-
gvai tirpsta vandenyje.

Ketvirtoje vietoje  
po vynuogių, citrusų  

ir obuolių
Bananai pagal cheminę su-

dėtį yra palyginti aukštoje 4oje 
vietoje (po vynuogių, citrusinių 
vaisių ir obuolių). Kad tai nė-
ra bananų augintojų, tiekėjų ir 
prekybininkų reklama, gali pa-
dėti susiorientuoti čia nurody-
tų produktų energinės vertės 
bei vitaminų lyginamoji lente-
lė (dėl vietos stokos praleidžia-
mi mineralai bei kitos svarbios 
medžiagos, esančios bananuo-
se), kuri buvo sudaryta kur kas 
anksčiau negu atsirado teiginys 
apie bananų užimamą vietą. 

Lentelėje naudojamos šios 
santrumpos: Energ. (energinė), 
kcal (kilokalorijos), mkg (mik

rogramai), mg (miligramai),  
F. r. (Folio rūgštis), H (biotinas). 

Kaip matome iš lyginamo-
sios lentelės, bananai pagal vi-
tamino B1 kiekį susilygina su 
vynuogėmis, pagal kitus vita-
minus (A, B2, B3, B6, C, H, PP) 
jas lenkia. 

Bananai ir jų sultys
Daugelyje šalių valgomi ba-

nanai bei geriamos jų sultys, 
kai reikia suaktyvinti medžia-
gų apykaitą, iš organizmo pa-
šalinti įvairius šlakus, suma-
žinti blogojo cholesterolio kie-
kį, tonizuoti skrandžio ir žar-
nyno darbą, atsikratyti streso, 
blogos nuotaikos. 

Atvejai, kada reiktų varto-
ti bananus ir jų sultis:
 imuniteto susilpnėjimas,
 skrandžio ir žarnyno li-

gos (gastritas, opaligė ir kt.),
 peršalimo ligos,
 nervų sistemos ligos,
 rudens depresija, 
 bendras silpnumas,
  raumenų skausmas ir 

traukuliai, 
 mažakraujystė dėl gele-

žies stokos,
 nedidelis B grupės vita-

minų stygius,
 odos senėjimo ir plaukų 

žilimo pradžia,
 aterosklerozės profilak-

tika,
  premenstruacinis sin-

dromas,
 vidurių užkietėjimas,
 pykinimas.
 rėmuo,

Kiek galima  
suvalgyti bananų  
ir kada jų vengti

Dietos specialistai sutaria, 
kad dažniausiai nieko blogo ne-
atsitinka, jei per dieną suvalgo-
ma ne daugiau kaip du bana-
nai ar išgeriamas šaukštas ki-
tas jų sulčių. Tik nepatartina jų 
valgyti prieš naktį, nes gali su-
kelti nemigą. Apskritai bananų 
turėti vengti tie žmonės, kurie 
serga įvairiomis neurozėmis, 
yra hiperaktyvūs (pavyzdžiui, 
vaikai), negalintys susikoncen-
truoti, kuriuos vargina migreni-
niai galvos skausmai (bananuo-
se esantis tiraminas gali sustip
rinti galvos skausmo priepuo-
lį). Asmenims, kuriuos vargina 
vidurių pūtimas, sunokę bana-
nai gali sukelti virškinimo trak-
te dar didesnį rūgimą (rūgstant 
angliavandeniams gausiai išski-
ria angliarūgštės dujos); nesu-
nokę bananai nebūna tokie sal-
dūs, todėl nuo jų vidurių daž-
niausia nepučia.

Romualdas OGinskAs

Bananas – vienas pirmųjų žmogaus 
sukultūrintų augalų

Produktai 
100 g

Energ. 
vertė

A mkg E mg B1 mg B2 mg PP mg B6 mg F. r. 
mkg

B3 mg H mkg C mg

vynuogės 67 6 0,67 0,05 0,03 0,23 0,07 43 0,06 1,50 4,20

citrinos 36 1 0,40 0,05 0,02 0,17 0,06 6,30 0,27 0,50 50,68

obuoliai 54 4 0,49 0,04 0,03 0,30 0,01 12,00 0,10 4,50 12,00

bananai 88 8 0,27 0,05 0,06 0,65 0,36 17,00 0,23 5,50 12,00

vidutinis 
paros 

800 10 1,2-1,6 1,4-1,7 15-18 1,0-1,4 300 6 30-100 60

Vitaminai

poreikis

kcal

Perteklinis cukraus ir drus-
kos vartojimas sukelia dau-

gybę ligų ir negalavimų. Dieto-
logė Laura RomeraitėKuklie-
rienė drąsina – sumažinti suvar-
tojamą cukraus ir druskos kiekį 
paprasta, o rezultatai pranoksta 
lūkesčius.

Liepą tyrimų bendrovės 
„Spinter tyrimai“ mažmeninės 
prekybos tinklo „Rimi“ užsaky-
mu atliktas tyrimas parodė, kad 
net 78 proc. šalies gyventojų ma-
no, jog produktų sveikumą le-
mia juose esantis cukraus kie-
kis. Nors druskos vengiama re-
čiau, jos perteklius sveikatai yra 
ne mažiau pavojingas.

Siekiant išvengti širdies ir 
kraujagyslių sistemos ligų, Pa-
saulio sveikatos organizacija 
(PSO) suaugusiam žmogui reko-
menduoja per parą suvartoti ne 
daugiau kaip 5 g druskos.

„Cukraus rekomenduojama 
suvartoti ne daugiau kaip 50 g 
per dieną. Amerikos širdies 
asociacijos rekomendacijos dar 
griežtesnės: vyrams rekomen-
duojama neviršyti 37,5 g, o mo-
terims 25,2 g cukraus per dieną. 
Tokį kiekį cukraus gauname val-
gydami vaisius, daržoves, pieną 
bei jo produktus, duoną, todėl 
papildomai dėti cukraus į gėri-
mus ir maistą nevertėtų. Tuo la-
biau nereikėtų vartoti pagamin-
tų maisto produktų, gėrimų ar 
pusgaminių su pridėtiniu cukru-
mi“, – primena dietologė Laura 
RomeraitėKuklierienė.

Pagrindinė priežastis, dėl ku-
rios vertėtų sumažinti suvartoja-
mo cukraus ir druskos kiekį, yra 
mūsų sveikata ir gera savijauta. 
Cukraus perteklių organizmas 
verčia riebalais, kurie mažina 
didelio tankio lipoproteinų kie-
kį organizme, todėl nesaikingas 
cuk raus vartojimas sukelia nutu-
kimą, metabolinį sindromą, dėl 
to vystosi širdieskraujagyslių li-
gos bei II tipo cukrinis diabetas. 

„Per dieną suvartojamos 
druskos kiekį sumažinus nuo 
10 iki 5 g, širdies ir kraujagyslių 
ligų tikimybė sumažėja 17 pro-
centų, o insulto – net 23. Per di-
delis natrio kiekis, gaunamas su 
valgomąja druska, sutrikdo or-
ganizmo skysčių pusiausvyrą, 
todėl pastebimai padidėja kraujo 
spaudimas. Per didelis kiekis su 
maistu gaunamo natrio taip pat 
labai susijęs su skrandžio vėžiu, 
inkstų akmenlige, osteoporoze, 
astma bei nutukimu“, – pažymi 
gydytoja. 

Dietologė vietoje druskos 
maistui gardinti pataria naudo-
ti įvairius prieskonius, o cukraus 
poreikiui patenkinti apsiriboti 
Pasaulio sveikatos organizacijos 
rekomenduojamais 300 g vaisių 
per dieną. Cukrų keisti frukto-
ze, medumi, saldikliais, anot gy-
dytojos, taip pat ne išeitis. Išim-
tis tik natūralus ir sveikatai ne-
kenkiantis saldiklis stevija, ku-
ris yra puikus cukraus pakaita-
las sergantiems cukriniu diabe-
tu ar nutukimu.

„Bičiulystės“ inf. 

Nuo geresnės 
savijautos  

skiria tik keli 
gramai druskos 

ir cukraus
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Tėvai – Lietuvos patriotai
Barzdaičių šeima įsikūrė Gu-

delių kaime (dabar – Kazlų Rū-
dos savivaldybė). Joje gimė 5 vai-
kai. Tėtės Petro, gimusio 1922 
m., jau nebėra, o mama Izabelė, 
ir dabar gyvenanti Kazlų Rūdo-
je su dukterimi Kazyte, kitąmet 
švęs 90 metų jubiliejų. Mama 
baigė Marijampolės amatų mo-
kyklą ir tapo siuvėja. Visas Gu-
delių kaimo moteris, merginas 
ir mergaites apsiūdavo, nepa-
miršdama ir savo šeimos. 

Tėtė Petras buvo laiškanešys 

ir kolūkio bitininkas. Į kolūkį ne-
stojo, savo vaikams neleido tapti 
nei spaliukais, nei pionieriais ar 
komjaunuoliais. Pasak Valės, tė-
tė buvo tikras kaimo šviesuolis. 
Matyt, tvirto charakterio šeimos 
galvos būta, kad sunkiu pokario 
metu jam pavyko išlaviruoti ir 
gausią šeimą išlaikyti, išsaugoti. 

Valė prisimena, kad buvo dar 
ketvirtokė, kai ją atrinko moky-
tis Vilniaus M. K. Čiurlionio me-
nų mokykloje, baleto klasėje. 
Tačiau buvo smulkutė, lieknutė, 
dar labai maža ir neteko jai per-
žengti menų mokyklos 5 klasės 
slenksčio – tėtė pagailėjo ir ne-
išleido. 

Gyvenimo džiaugsmai, 
rūpesčiai, išbandymai

Valė baigė Veiverių vidurinę 
mokyklą, svajojo stoti į tuometi-
nį Kūno kultūros institutą, tačiau 
kelio trauma neleido įgyvendin-
ti šios svajonės. Tad mokėsi gė-
lininkystės ir apželdinimo pro-
fesijos. Mokykloje daug sporta-
vo: lengvoji atletika, orientacinis 
sportas, turizmas – ir dabar tas 
energijos užtaisas neleidžia nu-
rimti, padeda išlaikyti palyginti 
neblogą sveikatą. Valė sako, kad 
gal todėl ir visi vaikaičiai dabar 

sportuoja. Ji noriai dalyvauja Ne-
įgaliųjų draugijos organizuoja-
muose sporto renginiuose. Už 
aktyvią veiklą yra pelniusi dau-
gybę medalių, garbės raštų.

Gyvendama Kazlų Rūdoje, 
23 metus dirbo tuometinėje re-
monto mechaninėje gamykloje 
šlifuotoja. Ten brigadoje buvo 
vieni vyrai. Vis dėlto šis darbas 
jai labai patiko. Paskui 10 metų 
dirbo siuvykloje sandėlininke.

Dabar Valė gyvena viena. 
Dukterys Reda ir Jūratė jau se-
nokai paliko namus, kuria savo 
gyvenimus. Moteris džiaugiasi 2 
vaikaitėmis ir 2 vaikaičiais, turi 
vieną provaikaitę. 

V. Kaušikienei ir jos šeimai 
ypač sunkūs buvo 2007 metai. 
Kaune po sunkios avarijos (dėl 
kauniečio vairuotojo kaltės) jai 
buvo lūžęs kryžkaulis, sužalo-
ta dešinė ranka, nukentėjęs vei-
das. Kol atvyko greitoji, pagalbą 
suteikė netoliese savo automo-
bilį pastatęs kunigas – jis įteikė 
paveikslėlį „Jėzau, pasitikiu Ta-
vimi“, liepė saugoti sakydamas, 
kad iš mirties išgelbės. Taip ir 
buvo, ji ir dabar tebeturi šį pa-
veikslėlį.

Po šios traumos Valė gavo 
antrą neįgalumo grupę. Net 7 

mėnesius vaikščiojo su įtvaru, 
nes dešinioji ranka buvo sutvir-
tinta varžtais, plokštelėmis. 

Buvo ir kitas eismo įvykis, 
jau Kazlų Rūdoje, kai nepatyru-
si vairuotoja rėžėsi į jos automo-
bilį. Iš mašinos liko tik metalo 
krūva, tačiau Valė nukentėjo ne-
sunkiai. Dėl jos kaltės jokių ava-
rijų neįvyko, nes vairuoja nuo 
26erių, turi 40 metų vairuoto-
jos stažą. Moteriai būtų sunku be 
automobilio, nes turi sodą, ma-
mą su seserimi dažnai aplanko, 
padeda dukteriai darbe, mėgsta 
grybauti, uogauti. 

Kūrybinės valandėlės – 
atgaiva sielai

Lieka laiko ir rankdarbiams: 
dekupažui, mezgimui, siuvimui, 
dirbiniams iš vilnos, netradici-
niams vilnoniams margučiams 
(jie labai patinka vaikams ir... 
kačiukams), gėlėms iš organ-
zos. Potraukį menui paveldėjo 
iš mamos ir tetos, kuri mėgo da-
ryti popierines gėles, papuošalų 
dėžutes iš šiaudų.

Valė turi ir poetinę gyslelę, 
nuo paauglystės kuria eilėraš-
čius. Kai ateina įkvėpimas, pa-
rašo apie Neįgaliųjų draugijos 
veiklą, mėgsta kurti apie gamtą. 

Moteris šypsosi parašiusi nuo-
taikingą eilėraštį apie pievoje šė-
liojančius zuikučius, kurių savo 
vaikaičiams jau negali parodyti, 
nes jų dabar nei giriose, nei pie-
vose nesimato...

Šalia jos buto pirmame aukš-
te – sodelis, vynuogės, gėlių dar-
želis, tačiau ne visai įprastas, o 
tikras meno kūrinys. Visur gra-
žu, švaru, tvarkinga, kaip ir na-
muose. 

Tik nepaprastas darbštu-
mas, optimizmas, gera nuotai-
ka padeda žmogui nugalėti vi-
sus gyvenimo išbandymus. Kaz-
lų Rūdos savivaldybės neįgalių-
jų draugija visada džiaugiasi to-
kiais darbščiais savo nariais.

Vitalija kAVAliŪnAitė

Gyvenimas nepagailėjo skaudžių išbandymų
Valė BarzdaitytėKauši-
kienė – simpatiška, ener-
ginga, kūrybinga, spor-
tuojanti, nuolat skubanti 
ir visur spėjanti moteris. 
Ji – Kazlų Rūdos savival-
dybės neįgaliųjų draugi-
jos narė, ilgametė tary-
bos narė. Valės gyveni-
mas – ne iš lengvųjų: ku-
pinas traumų, sunkių iš-
bandymų. Tačiau ji nu-
siteikusi optimistiškai: 
„Užsidaro durys – Dievas 
atidaro langą“...

Valė Kaušikienė su savo sukurtomis 
nuotaikingomis raganaitėmis.

22metei Povilei Leigaitei 
patinka piešti, ji nuo vaikys-
tės lanko dailės būrelį Lietuvos 
moksleivių ir jaunimo centre. 
Baigusi Vilniaus „Versmės“ mo-
kyklą mergina mokėsi Techno-
logijų mokymo ir reabilitacijos 
centre pagal dailiųjų rankdar-
bių ir leidybos darbuotojų mo-
kymo programą, dabar svajoja 
rasti darbą. Mergina labai džiau-
gėsi galimybe kurti su Nomeda, 
o papuoštą veidrodį mielai pasi-
kabins namuose. 

Savo darbo rezultatu buvo 
patenkinti ir bičiuliai Dominy-
kas Damkauskas bei Titas Bagdo-
navičius. Jie taip pat ne naujokai 
dailės srityje, irgi daug metų lan-
ko minėtą dailės būrelį. Dominy-
kas jau suspėjo įgyti ir specialybę, 
susijusią su taikomąja daile. Šiuo 
metu vaikinas mokosi siūti. Na, 
o Titas nori tapti dailininku. Tie-
sa, vaikinus atlydėjusi Tito mama 
Ilona Jasaitytė abejoja, ar Lietu-
voje Dauno sindromą turintiems 
žmonėms realu įgyti tokią spe-
cialybę, o juo labiau rasti darbą. 

Dominykas veidrodį puošė 
savo kažkada prie jūros surink-
tais akmenukais, kriauklytėmis. 
Jis džiaugėsi, kad pavyko labai 
gražų veidrodžio rėmelį pada-
ryti. Niekas kitas tokio neturės. 

J. Ivančenko sako besitikin-
ti, kad kūrybinių dirbtuvių da-
lyviams atmintyje ilgai išliks ne 
tik tai, ko išmoko, bet ir bendras 
darbas su Nomeda, kuri stengėsi 
su kiekvienu pabendrauti, kiek
vienam patarti. Ypač jai įsiminė 
momentas, kai viena dirbtuvė-
se dalyvavusi mergaitė meni-
ninkei padovanojo savo sukurtą 
apyrankę iš karoliukų. Priėmusi 
dovaną mainais Nomeda jai ati-
davė savo apyrankę. Kokia mer-
gaitė buvo laiminga! 

Kūryba padeda 
atsipalaiduoti 

Kūrybinė veikla padeda ati-
trūkti nuo darbų, atsipalaiduo-
ti, sako kartu su draugu į kū-
rybines dirbtuves atėjusi Ieva 
Kurmilavičiūtė. Mergina – Vil-
niaus universiteto sociologijos 
studentė. Fakultetą rinkosi pa-
gal tai, kad būtų labiau pritai-
kytas judėjimo negalią turin-
tiesiems, nes Ieva serga raume-
nų atrofija. Tiesa, jai vežimė-
lio nereikia, tačiau vaikščioti, 
lipti laiptais sunku, kartais ga-
li suklupti net ir lygioje vieto-
je. Filosofijos fakultetas, kuria-
me mokosi Ieva, pritaikytas, ta-
čiau vis tiek ne visas auditorijas 
lengva pasiekti. Nors beveik vi-
sur įrengti nuožulnūs keltuvai, 
tačiau jie yra užrakinti, norint 
pasinaudoti reikia eiti prašyti 
rakto. Besimokant mokykloje 
Ievai taip pat tekdavo iš aukšto 
į aukštą lipti laiptais, tačiau pa-
dėdavo klasiokai, kurie ją netgi 
užnešdavo. 

„Bet aš negaliu skųstis, man 
viskas gerai. Esu gana savaran-
kiška, vairuoju mašiną, kad rei-
kėtų mažiau vaikščioti kartais 
pasinaudoju paspirtuku“, – sako 
Ieva. Tačiau ji neslepia, kad kur 
kas saugiau jaučiasi turėdama 
šalia pagalbininką. 

Mergina pasakoja, kad bai-
gus mokyklą Joniškėlyje ir pla-
nuojant studijas Vilniuje buvo 
nerimo, kaip pavyks vienai su-
sitvarkyti. Ypač nerimavo tėvai. 
Tačiau Ieva sako buvusi katego-
riška: suprato, kad tikrai nenori 
pasilikti namie, mažame mies-
telyje. „Žinojau, jei aš prasėdė-
siu visą laiką vienoje vietoje, 
nieko nepamatysiu“, – sako Ie-
va. Ji ir kitus neįgaliuosius ragi-
na išdrįsti: „Mes, žmonės, daž-
nai ko nors bijome, nes apie tai 

nieko nežinome. Reikia pasiryž-
ti, išsiaiškinti, ir viskas pasidaro 
įmanoma.“  

Svajonės pildosi
„Ir apskritai reikia atsar-

giau svajoti, mat svajonės pil-
dosi“, – juokauja Ieva. Norė-
jo plaukti baidarėmis – taip ir 
padarė, svajojo nušokti nuo til-
to su guma – ir tai įgyvendino. 
Tačiau bene labiausiai mergi-
ną pradžiugino žinia, kad pagal 
Erasmus programą galės išvyk-
ti studijuoti į Bristolį, Didžiąją 
Britaniją. Ievą maloniai nuste-
bino, kad tik pateikus paraišką, 
universitetas pradėjo klausi-
nėti, kokie jos poreikiai, siūlyti 
pagalbą. Mergina sako važiuo-
sianti ramiai, nes žino, kad ja 
bus pasirūpinta, kad gyvens jos 
poreikiams tinkančiame ben-
drabutyje. „Turbūt nenorėsiu 
sugrįžti“, – šypsosi ji. 

Ieva pasakoja pamačiusi, 

kokios galimybės kitose užsie-
nio šalyse, kai 2 savaites pabu-
vo neįgaliųjų stovykloje Sicilijo-
je. Kartu dalyvavo 17metis Gle-
nas iš Olandijos. Vaikinas gimė 
su neišsivysčiusiomis galūnė-
mis, tačiau tokio aktyvaus gy-
venimo, kaip jo, galėtų pavydė-
ti kiekvienas: yra didžėjus (turi 
specialiai jam pritaikytą pultą), 
futbolo klubo garbės preziden-
tas, šoka breiką. Pasak Ievos, 
valstybė labai padeda tokiems 
žmonėms – jiems nemokamai 
suteikiamos visos reikalingos 
priemonės. Be to, Olandijoje su-
darytos sąlygos neįgaliesiems 
gyventi savarankiškai – prirei-
kus jie visada sulaukia pagalbos. 
Mes apie daug ką galime tik pa-
svajoti. Nepaisant to, Ieva ragi-
na visus neįgaliuosius būti akty-
vius ir drąsiau išsakyti savo po-
reikius. „Jei tau būtina pagalba, 
reikia kitiems pasakyti apie tai. 
Ir tikrai atsiras padedančių. Ta-

da visas kliūtis galima įveikti“, – 
sako mergina. 

Ieva mėgsta piešti. Kai tik tu-
ri laisvo laiko, pasiima pieštu-
kus. Todėl ir prie šių kūrybinių 
dirbtuvių prisijungė. „Turbūt iš 
senelio šį polinkį paveldėjau“, – 
šypsosi mergina. 

„Projekte kvietėme dalyvau-
ti ne tik LND narius, bet ir kitus 
neįgalius vilniečius. Atėjo labai 
skirtingų negalių žmonės. Kai 
kurie nuolat dalyvauja įvairio-
se veiklose, kitus matėme pir-
mą kartą. Tačiau daugeliui kūry-
binės dirbtuvės patiko. Tikimės 
pratęsti bendradarbiavimą ir 
ateityje“, – projektą apibendri-
no J. Ivančenko. Pasak jos, LND 
žada įgyvendinti daugiau tokių 
projektų, kai neįgalieji bus kvie-
čiami išeiti iš uždarų savo orga-
nizacijos patalpų, įsilieti į gau-
siai lankomas erdves.

Aurelija BABinskienė 
Autorės nuotr. 

Kūrybinės dirbtuvės – vienas iš būdų griauti stereotipus
(atkelta iš 1 psl.)

Ieva Kurmilavičiūtė su draugu kūrybinėse dirbtuvėse sakė norintys atsipalaiduoti, išmokti ką nors naujo.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 
8.05 – orai.  7.05, 7.35, 8.35 – 
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugsėjo 18 d. 
09:05 Senis. N-7. 148 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 1. N-7. 8 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 1. N-7. 5 s. 11:40 Savaitė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 136 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 LRT forumas. 22:20 Nema-
toma Lietuvos istorija. N-7. 23:20 Mo-
dernus serialas. Premjera. Jaunasis 
Popiežius. N-14. 4 s. 00:15 Premje-
ra. Detektyvas Monkas 4. N-7. 4/11 s. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gimę tą 
pačią dieną. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Beatos 
virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Generalinis planas. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 136 s. (kart.).

Antradienis, rugsėjo 19 d. 
09:05 Senis. N-7. 149 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 1. N-7. 9 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 1. N-7. 6 s. 11:40 Beatos vir-
tuvė. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 137 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Naciona-
linė ekspedicija. 22:30 Istorijos detek-
tyvai. 23:20 Modernus serialas. Prem-
jera. Tvin Pyksas 3. N-14. 3/4 s. 00:15 
Premjera. Detektyvas Monkas 4. N-7. 
4/12 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
LRT forumas. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Nema-
toma Lietuvos istorija. N-7. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Emi-
grantai. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
137 s. (kart.).

trečiadienis, rugsėjo 20 d. 
09:05 Senis. N-7. 150 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 1. N-7. 10 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 1. N-7. 7 s. 11:40 Emigran-
tai. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 138 s. 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gy-
venimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis pro-
tas. 22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Prem-
jera. Vokietija 1983-iaisiais. N-14. 4 s. 
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 
4. N-7. 4/13 s. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Istorijos detekty-
vai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 Se-
serys. N-7. 138 s. (kart.).

ketvirtadienis, rugsėjo 21 d.
09:05 Senis. N-7. 151 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 1. N-7. 11 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 1. N-7. 8 s. 11:40 Gyveni-
mas. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 139 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dė-
mesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 

Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Po-
kalbių laida „Svarbios detalės“. 22:30 
Premjera. Ramybė mūsų sapnuose. 
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 
4. N-7. 4/14 s. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
139 s. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 22 d. 
09:05 Senis. N-7. 152 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 1. N-7. 12 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 1. N-7. 9 s. 11:40 Stilius. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 140 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 
Gamtos inspektoriai. 23:00 Fantastiš-
kas penktadienis. Premjera. Skorpio-
nų karalius. N-7. 00:30 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Mūsų 
gyvūnai. (kart.). 03:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 140 s. (kart.).

Šeštadienis, rugsėjo 23 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2. 2/4, 2/5 s. 07:20 Prem-
jera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 
1. 30 s. 07:30 Šervudo padauža Ro-
binas Hudas. 42 s. 07:45 Premjera. 
Džeronimas 3. 3/4 s. 08:10 Karinės 
paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:10 
Premjera. Angela Merkel. Neįtikėtina 
karjera. 13:45 Premjera. Agata Kris-
ti. Mįslingos žmogžudystės. N-7. 9 s. 
Protero byla. 15:15 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 
Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 Teisė žinoti. 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 19:30 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Dainuoju Lietu-
vą. 23:00 Premjera. 40-ies ir vis dar 
skaistus. N-14. (subtitruota). 00:55 
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“. (kart.). 01:20 Angela Merkel. 
Neįtikėtina karjera. (kart.). 02:50 Klau-
simėlis.lt. (kart.). 03:05 Teisė žinoti. 
(kart.). 03:30 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.). 04:00 Karinės paslaptys. 
(kart.). 04:45 Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 24 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (kart.). 

07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. (kart.). 07:30 Šventa-
dienio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te. 09:00 Premjera. Mažasis princas 3. 
3/4 s. 09:25 Premjera. Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2. 2/6 s. 09:35 Prem-
jera. Auklė Mun. 48 s. 09:45 Premjera. 
Šikšnosparnis Patas. 42 s. 10:00 Gus-
tavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 
Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Gyvenimas ore. 1 d. Pasi-
priešinę traukos dėsniui. (subtitruota). 
12:50 Pasaulio dokumentika. Šikšnos-
parnis ir žmogus. (subtitruota). 13:40 
Mis Marpl 4. N-7. 4/2 s. Žudyti lengva. 
15:15 Laisvės vėliavnešiai. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Auksinis protas. (kart.). 17:15 
Klausimėlis.lt. 17:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Lietuvos Respublikos Prezi-
dento Algirdo Brazausko 85-osioms 
gimimo metinėms. Algirdas Mykolas 
Brazauskas: liudijimai. 19:30 Savai-
tė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 „Laisvės kaina. Sa-
vanoriai“. N-7. 12 s. 21:55 Premjera. 
Apetitas meilei. N-14. 23:30 Skorpionų 
karalius. N-7. (kart.). 01:00 Pasaulio 
dokumentika. Gyvenimas ore. 1 d. Pa-
sipriešinę traukos dėsniui. (subtitruo-
ta, kart.). 01:55 Pasaulio dokumentika. 
Šikšnosparnis ir žmogus. (subtitruota, 
kart.). 02:50 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 03:15 Savaitė. (kart.). 
04:10 Dainuoju Lietuvą. (kart.).

Pirmadienis, rugsėjo 18 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 INO-

progresas. 06:55 Didvyrių draugužiai 
(23). 07:25 Simpsonai (4). N-7. 07:55 
Rezidentai (107). N-7. 08:25 Reziden-
tai (108). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2677). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Tėvelio dukrytės (33). N-7. 12:30 
Tėvelio dukrytės (34). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (12). N-7. 13:30 
Simpsonai (5). N-7. 14:00 Simpsonai 
(6). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2046). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2047). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (94). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(9). N-7. 20:00 Legendinės legendos. 
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 
Kobra 11 (1). N-7. 23:35 Gaudynės 
(1). N-7. 00:35 Kastlas (20). N-7. 01:30 
Naujokė (11). N-7. 01:55 Naujokė (12). 
N-7. 02:25 Paskutinis iš vyrų (11). N-7. 
02:50 Salemas (6). N-14. 03:45 Melas 
ir paslaptys (2). N-14.

Antradienis, rugsėjo 19 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (24). 06:55 Simpso-
nai (5). N-7. 07:25 Simpsonai (6). N-7. 
07:55 Rezidentai (109). N-7. 08:25 
Rezidentai (110). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2678). N-7. 10:00 TV Pagal-
ba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (35). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (36). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (13). 
N-7. 13:30 Simpsonai (7). N-7. 14:00 
Simpsonai (8). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(2048). N-7. 15:00 Pažadėtoji (2049). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (95). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Bruto ir Neto (10). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (10). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Pavojingasis. N-14. 00:20 
Kastlas (21). N-7. 01:20 Naujokė (13). 
N-7. 01:50 Naujokė (14). N-7. 02:15 
Paskutinis iš vyrų (12). N-7. 02:40 Sa-
lemas (7). N-14. 03:30 Melas ir paslap-
tys (3). N-14.

trečiadienis, rugsėjo 20 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (25). 06:55 Simpso-
nai (7). N-7. 07:25 Simpsonai (8). N-7. 
07:55 Rezidentai (111). N-7. 08:25 
Rezidentai (112). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2679). N-7. 10:00 TV Pagal-
ba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (37). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (38). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (14). 
N-7. 13:30 Simpsonai (9). N-7. 14:00 
Simpsonai (10). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(2050). N-7. 15:00 Pažadėtoji (2051). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (96). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 
19:25 Vikinglotto. 19:30 Bruto ir Ne-
to (11). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. 
N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau 
(11). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Tai bent mamytė!. N-7. 00:20 
Kastlas (22). N-7. 01:20 Naujokė (15). 
N-7. 01:50 Naujokė (16). N-7. 02:15 
Paskutinis iš vyrų (13). N-7. 02:40 Sa-
lemas (8). N-14. 03:30 Melas ir paslap-
tys (4). N-14.

ketvirtadienis, rugsėjo 21 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (26). 06:55 Simpso-
nai (9). N-7. 07:25 Simpsonai (10). N-7. 
07:55 Rezidentai (113). N-7. 08:25 Re-
zidentai (114). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2680). N-7. 10:00 TV Pagal-
ba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (39). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (40). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (15). 
N-7. 13:30 Simpsonai (11). N-7. 14:00 
Simpsonai (12). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(2052). N-7. 15:00 Pažadėtoji (2053). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (97). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Bruto ir Neto (12). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Moterys meluoja ge-
riau (12). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Naujoji dukra. N-14. 00:45 
Kastlas (23). N-7. 01:35 Naujokė (17). 
N-7. 02:00 Paskutinis iš vyrų (14). N-7. 
02:30 Salemas (9). N-14. 03:25 Melas 
ir paslaptys (5). N-14.

Penktadienis, rugsėjo 22 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Di-

dvyrių draugužiai (27). 06:55 Simpso-
nai (11). N-7. 07:25 Simpsonai (12). 
N-7. 07:55 Rezidentai (115). N-7. 
08:25 Rezidentai (116). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2681). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(41). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (42). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(16). N-7. 13:30 Simpsonai (13). N-7. 
14:00 Simpsonai (14). N-7. 14:30 Pa-

Pirmadienis, rugsėjo 18 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (44). 07:05 „Kaukė“ (22). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (4). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (47). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (48). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 24 valandos (kart.). N-7. 12:40 
Bus visko (kart.). 13:30 „Gyvenimo šu-
kės“ (26). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (173). 
16:00 „Dvi širdys“ (174). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Meilė gy-
do“ (7). 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Masa-
las. N14. 00:20 „Juodasis sąrašas“ (12). 
N-7. 01:15 „Judantis objektas“ (11). N-7. 
02:05 Audros sūkuryje (kart.). N14.

Antradienis, rugsėjo 19 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (45). 07:05 „Kaukė“ (23). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (5). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (49). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (50). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7. 
12:40 Nuo... Iki... (kart.) 13:30 „Gyve-
nimo šukės“ (27). N-7. 15:30 „Dvi šir-
dys“ (175). 16:00 „Dvi širdys“ (176). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 „Meilė gydo“ (8). 20:30 Čia tai ge-
ras! 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Super-
bombonešis. Naikinti viską. N-7. 00:55 
„Juodasis sąrašas“ (13). N-7. 01:50 „Ju-
dantis objektas“ (12). N-7. 02:40 Masa-
las (kart.). N14.

trečiadienis, rugsėjo 20 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (46). 07:05 „Kaukė“ (24). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (6). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (51). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (52). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 
Anapus nežinomybės. N-7. 13:30 „Gy-
venimo šukės“ (28). N-7. 15:30 „Dvi 
širdys“ (177). 16:00 „Dvi širdys“ (178). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 „Meilė gydo“ (9). 20:30 Pagauk 
dainą. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Pasekmė. N14. 00:20 
„Juodasis sąrašas“ (14). N-7. 01:15 „Ju-
dantis objektas“ (13). N-7. 02:05 Super-
bombonešis. Naikinti viską (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 21 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (47). 07:05 „Kaukė“ (25). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (7). 07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (53). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (54). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. 13:05 KK2 (kart.). N-7. 
13:30 „Gyvenimo šukės“ (29). N-7. 
15:30 „Dvi širdys“ (179). 16:00 „Dvi šir-
dys“ (180). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Pasmerktas bū-
rys. N14. 00:25 „Juodasis sąrašas“ (15). 
N-7. 01:20 „Visa menanti“ (23). N-7. 
02:10 Alchemija. VDU karta. 02:40 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumenti-
ka. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, rugsėjo 22 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (48). 07:05 „Kaukė“ (26). 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (8). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (55). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (56). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. 13:05 KK2 (kart.). N-7. 
13:30 „Gyvenimo šukės“ (30). N-7. 
15:30 „Dvi širdys“ (181). 16:00 „Dvi šir-
dys“ (182). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 PREM-
JERA Sąjungininkai. N14. 23:25 Bė-
glys. N14. 01:25 Nepageidaujamas 
kaimynas. N14.

Šeštadienis, rugsėjo 23 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (25) (kart.). 06:55 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (7) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis 
ir stebuklingos mašinėlės“ (29). 07:45 
„Neramūs ir triukšmingi“ (4). 08:10 
„Keista šeimynėlė“ (19). 08:35 „Tomo 
ir Džerio nuotykiai“ (7). 09:00 „Ponas 
Bynas“ (8). 09:30 „Tinginių miestelis“ 
(29). 10:00 KINO PUSRYČIAI. PREM-
JERA Tomas ir Džeris. Paklydėlis sli-
binukas. 11:05 PREMJERA Keistuolis. 
12:55 „Pričiupom!“ (12). 13:25 Ostinlen-
das. N-7. 15:25 Sugrįžimas į Žydrąją pa-
krantę. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA Mamos ei-
na į trasą. N-7. 21:25 PREMJERA Ne-
brendylos 2. N14. 23:30 Ultravioletas. 
N14. 01:10 Sąjungininkai (kart.). N14.

Sekmadienis, rugsėjo 24 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (26) (kart.). 06:55 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ (8) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės“ (30). 07:45 „Ne-
ramūs ir triukšmingi“ (5). 08:10 „Keista 
šeimynėlė“ (20). 08:35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“ (8). 09:00 „Ponas Bynas“ (9). 
09:30 „Tinginių miestelis“ (30). 09:55 KI-
NO PUSRYČIAI Visa tiesa apie ryklį. 
11:40 Šnipų klubas. 13:25 „Pričiupom!“ 
(13). 13:55 Valgyk, melskis, mylėk. N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 22:10 PREMJE-
RA Teisėjas. N14. 01:00 Nepažįstamo-
jo skambutis. N14.

Pirmadienis, rugsėjo 18 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(20). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (7) (kart.). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (18) (kart.). N-7. 09:30 „Įteisintas 
faras“ (15) (kart.). 10:35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 11:35 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 12:40 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (32) (kart.). 
N-7. 13:45 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (8). N-7. 14:45 „Voratinklis“ (19). 
N-7. 15:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (33). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas 
žmogus“ (81). N-7. 19:30 „Įteisintas fa-
ras“ (16). 20:30 Farai. N-7. 21:00 Įka-
linti laike. N-7. 23:10 Paskutinė naktis 
(kart.). N14. 00:55 „Kortų namelis“ (7) 
(kart.). N14. 01:45 „Kortų namelis“ (8) 
(kart.). N14. 02:30 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (20) (kart.). N-7. 03:15 „Gyvybės 
galia“ (6) (kart.). 04:05 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“ (1) (kart.).

Antradienis, rugsėjo 19 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(21). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (8) (kart.). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (19) (kart.). N-7. 09:30 „Įteisintas 
faras“ (16) (kart.). 10:35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 11:35 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 12:40 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (33) (kart.). 
N-7. 13:45 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (9). N-7. 14:45 „Voratinklis“ (20). 
N-7. 15:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (34). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 LKL čem-
pionatas. Lietkabelis – Juventus. 21:00 
Šokis hip-hopo ritmu 3. N-7. 23:10 Įka-

TV3

LNK

BTV

žadėtoji (2054). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(2055). N-7. 15:30 Pamilti vėl (98). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Aladinas. N-7. 21:15 Juros 
periodo parkas. N-7. 23:55 Baikeriai. 
N-7. 02:00 Sumokėti vaiduokliui. N-14.

Šeštadienis, rugsėjo 23 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (61). 07:00 Bailus vove-
riukas (11). 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (10). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (62). 08:30 Kur giria žaliuo-
ja. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gar-
du Gardu. 10:00 Misija - dirbame sau. 
10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Netikusios 
šukuosenos diena. N-7. 12:55 Inspek-
torius Gadžetas. 14:25 Šoklusis bičiu-
lis. Sugrįžimas. 16:10 Ekstrasensų mū-
šis (1). N-7. 18:00 INOprogresas. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:15 TV3 sportas. 
19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Naktis muziejuje. Kapo paslap-
tis. N-7. 21:25 Marsietis. N-14. 00:20 
Stokeriai. N-14. 02:20 Fredas. N-7.

Sekmadienis, rugsėjo 24 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (62). 07:00 Bailus vove-
riukas (12). 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (11). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (63). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas (8). 10:00 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių sodai 
(59). 11:30 Bildukas Rumciunciukas. 
N-7. 12:40 Kaštonas. Centrinio par-
ko didvyris. 14:20 Gerbėja. N-7. 16:10 
Ekstrasensų mūšis (2). N-7. 18:00 Rau-
donas kilimas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X 
Faktorius. N-7. 22:00 Nesunaikinamieji. 
N-14. 00:05 Drakonų karai. N-14. 01:45 
Grainderis (7). N-7. 02:10 Grainde-
ris (8). N-7. 02:35 Grainderis (9). N-7. 
03:00  Grainderis (10). N-7.

LRT
linti laike (kart.). N-7. 01:15 „Mentalis-
tas“ (7). N-7. 02:00 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (21) (kart.). N-7. 02:50 „Pragaro 
katytė“ (4) (kart.). 03:35 „Kas žudikas?“ 
(47) (kart.). N-7.

trečiadienis, rugsėjo 20 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(1). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (9) (kart.). N-7. 08:30 „Voratin-
klis“ (20) (kart.). N-7. 09:30 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (8) (kart.). N-7. 10:35 
„44-as skyrius“ (80) (kart.). N-7. 11:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 12:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (34) (kart.). 
N-7. 13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(10). N-7. 14:45 „Voratinklis“ (21). N-7. 
15:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 16:55 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (35). N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Savas žmo-
gus“ (82). N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ 
(17). 20:30 Pagalbos skambutis. N-7. 
21:00 Kario kumštis. N14. 22:50 Šo-
kis hip-hopo ritmu 3 (kart.). N-7. 00:55 
„Mentalistas“ (8). N-7. 01:40 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (1) (kart.). N-7. 02:25 
„Pragaro katytė“ (5) (kart.). 03:10 „Kas 
žudikas?“ (48) (kart.). N-7. 04:05 Pa-
galbos skambutis (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 21 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(2). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (10) (kart.). N-7. 08:30 „Vora-
tinklis“ (21) (kart.). N-7. 09:30 „Įteisin-
tas faras“ (17) (kart.). 10:35 „44-as sky-
rius“ (81) (kart.). N-7. 11:35 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 12:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (35) (kart.). N-7. 
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (11). 
N-7. 14:45 „Voratinklis“ (22). N-7. 15:50 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 16:55 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (36). N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 „Savas žmogus“ (83). 
N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ (18). 20:30 
Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 Pavojus 
iš kosmoso. N14. 22:55 Kario kumštis 
(kart.). N14. 00:45 „Mentalistas“ (9). 
N-7. 01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(2) (kart.). N-7. 02:15 „Savas žmogus“ 
(81) (kart.). N-7. 03:00 „Savas žmogus“ 
(82) (kart.). N-7. 03:45 „Savas žmogus“ 
(83) (kart.). N-7. 04:30 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7.

Penktadienis, rugsėjo 22 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(3). N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (11) (kart.). N-7. 08:30 „Vora-
tinklis“ (22) (kart.). N-7. 09:25 „Žvaigž-
dės kelias (Alos Pugačiovos istorija)“ 
(3) (kart.). 10:30 „Žvaigždės kelias 
(Alos Pugačiovos istorija)“ (4) (kart.). 
11:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (36) 
(kart.). N-7. 13:45 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (12). N-7. 14:45 „Voratinklis“ 
(23). N-7. 15:50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(1). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas 
žmogus“ (84). N-7. 19:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (37) (Wrestling - RAW 6). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(37) (Wrestling - SmackDown 2). N-7. 
21:30 Jokių stabdžių! N14. 23:35 Pa-
vojus iš kosmoso (kart.). N14. 01:25 
„Mentalistas“ (10). N-7. 02:05 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (3) (kart.). N-7. 02:50 Jo-
kių stabdžių! (kart.). N14.

Šeštadienis, rugsėjo 23 d. 
06:30 „Ekstrasensų mūšis“ (7) 

(kart.). N-7. 08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 09:00 Brydės. 09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu“ (26). 10:35 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“ (2). 11:40 „Praga-
ro katytė“ (6). 12:40 „Žvaigždės kelias 
(Alos Pugačiovos istorija)“ (5). 13:45 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (9). N-7. 
14:40 „Kas žudikas?“ (49). N-7. 15:50 
Blogiausias Lietuvos vairuotojas. N-7. 
17:00 LKL čempionatas. Juventus – 
Lietuvos rytas. 19:30 Muzikinė kau-
kė. 22:00 MANO HEROJUS Šešios 
kulkos. N14. 00:15 AŠTRUS KINAS 
Akies krašteliu. N14. 02:05 „Mentalis-
tas“ (9) (kart.). N-7. 02:45 „Mentalis-
tas“ (10) (kart.). N-7. 03:25 Muzikinė 
kaukė (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 24 d. 
06:30 Lietuvos čempionato fina-

las Panevėžyje (kart.). 07:30 Akivaiz-
du, bet neįtikėtina. 08:00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čempiona-
tas Kaune. II dalis. 10:00 „Vandenyno 
paslaptys su Džefu Korvinu“ (27). 10:35 
„Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“ (3). 
11:40 „Pragaro katytė“ (7). 12:40 „Nu-
trūkę nuo grandinės“ (3). 13:10 „Nutrū-
kę nuo grandinės“ (4). 13:40 Sveikini-
mai. 16:00 „Policijos akademija“ (1). 
N-7. 17:00 LKL čempionatas. Neptū-
nas – Nevėžis. 19:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (8). N-7. 21:55 Anapus nežino-
mybės. N-7. 23:00 „Kortų namelis“ (9). 
N14. 00:05 „Kortų namelis“ (10). N14. 
01:05 Šešios kulkos (kart.). N14. 02:55 
„Ekstrasensų mūšis“ (8) (kart.). N-7.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Šiais mokslo metais Len-
kijoje įsigaliojo naujos 
vaikų su ypatingais po-
reikiais mokymo taisyk
lės, kurios išgąsdino jų 
tėvus. Ypač daug protes-
tų kilo dėl individualaus 
ugdymo, kuris nuo šiol 
neva galės būti vykdo-
mas tik namuose. Savo 
ruožtu permainų orga-
nizatoriai kaltina tėvus 
nereikalingos panikos 
skleidimu ir nenoru įsigi-
linti į permainų esmę. Ar 
galima juos kaltinti? Juk 
vyksta ne mažiau ginčų 
kelianti bendra mokyklų 
reforma – ne pats geriau-
sias metas keisti neįgalių 
vaikų mokymo taisykles.

Sutvarkyti Padvarių namai šian-
dien labiau primena sanatoriją ar 
poilsio namus, negu globos įstai-
gą. Prižiūrėti ir puoselėti aplinką 
darbuotojams kasdien padeda ir 
būrys globotinių, kurie šią įstai-
gą vadina savo tikraisiais namais.

Ūkio priežiūra bei darbo te-
rapija Padvarių globos namuose 
besirūpinanti užimtumo specia-
listė Irena Vainorienė sakė, kad 
dirbti norinčių ir fiziškai pajėgių 
žmonių iš 230 gyventojų tėra vos 
dešimt. Kiti iš anksto kviečiami, 
kad pagelbėtų per talkas – iš vi-
so galinčių fiziškai dirbti susida-
ro apie pusšimtis.

„Pagrindiniai mano talkinin-
kai, kaip ir tikrieji šeimininkai, vos 
atsikėlę, išeina apžiūrėti aplinką, 
o po pusryčių imasi veiklos: šluo-
ja, ravi lysves, prižiūri šiltnamį. 
Kelissyk per metus važiuojame 
tvarkyti kapų – prižiūrime apie 
250 iš čia iškeliavusių gyvento-

jų kapaviečių. Šiuo metu einame 
į sodą rinkti obuolių, pjaustome 
juos, verdame obuolienę, džiovi-
name – turime 2 džiovykles“, – sa-
ko I. Vainorienė.

Globos namų gyventojai kas-
dien pagelbsti valgykloje: išdali-
na ir nurenka indus, nuvalo sta-
lus, išplauna grindis. Kiti rūpi-
nasi kambarinėmis gėlėmis, al-
pinariumais.

„Pabaigę darbus, pasėdime, 
išgeriame arbatos ir pasišne-
kame – žmonės labai atsiveria. 
Jaučiamės artimi lyg šeimoje“, – 
atviravo I. Vainorienė. Jos teigi-
mu, per darbo terapiją žmonės 
po insulto, turintys dimensiją ar 
sergantys Alzheimerio liga prisi-
mena prarastus įgūdžius. Dirb-
dami kartu, patiria bendrystės 
ir komandinio darbo džiaugs-
mą, kuris jiems teikia didžiausią 
pasitenkinimą“, – darbo terapi-
jos svarbą pabrėžė I. Vainorienė.

Dirbdami jaučiasi svarbūs ir reikalingi
Irena Šeškevičienė tinklalapyje www.pajurionaujienos.lt rašo 
apie tai, kaip Padvarių socialinės globos namų gyventojai įtrau-
kiami į aplinkos tvarkymo darbus. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąPermainos mokykloje. 
Izoliacija ar didesnė 

viltis?

Tėvai netiki naujomis 
galimybėmis

Kilus ginčams, Švietimo mi-
nisterija prisiekinėja, kad nau-
jasis individualus ugdymas tu-
rės daug alternatyvų ir bus labai 
palankus vaikams. Tėvai vis tiek 
baiminasi, kad jų vaikai bus pa-
smerkti izoliacijai tarp keturių 
sienų. Kaip yra iš tikrųjų?

14metis Kuba, turintis As-
pergerio sindromą, iki šiol bu-
vo individualiai mokomas mo-
kykloje. Kai kurias pamokas 
lankė kartu su kitais mokiniais. 
Nuo šio rugsėjo jis mokysis vie-
nas. Namuose.

Anot ministerijos darbuo-
tojų, pokyčiai buvo reikalingi, 
nes anksčiau mokyklose bu-
vo pikt naudžiaujama. Vaikų su 
ypatingais poreikiais mokymas 
mokyk lose virsdavo farsu, tokie 
vaikai jausdavosi vieniši, nemė-
giami. Kubos mama Evelina įsi-
tikinusi, kad dabar bus tik blo-
giau, nes naujos taisyklės jos 
sūnų uždarys namuose, izoliuos 
nuo bendraamžių.

Evelinos ir kitų tėvų neįtiki-
no edukologijos žinybų pažadai, 
kad jų vaikai vietoj ugdymo mo-
kyklose gaus individualią moky-
mo ir terapijos programą. „Gra-
žūs pažadai atsitrenks į lenkišką 
realybę“, – sako jie.

„Nebuvo idealu, bet 
kažkaip veikė“

„Ligi šiol individualiai bu-
vo dirbama su neįgaliaisiais 
mokyk lose, – komentuoja per-
mainas sociologas Pavelas Ku-

bickis. – Nebuvo idealu, bet kaž-
kaip veikė. Kiekviena mokykla 
organizuodavo šią veiklą pagal 
savo galimybes. Tai, ką sumanė 
Švietimo ministerija, nėra blo-
gai. Bus užtikrintas kiekvieno 
vaiko mokymas pagal jo gali-
mybes ir poreikius, periodiškai 
tikrinami jo pasiekimai moksle 
ir bendravimas su kitais vaikais, 
daromos atitinkamos išvados.“

Permainos atnešė daug neri-
mo. Dar tik pradžia, tad visiems 
tenka taikytis ir laukti. Tikra ko-
šė ir mokytojų galvose. Juk dau-
gelį metų buvo teigiama, kad ne-
įgaliems vaikams labai naudin-
ga mokytis mokykloje kartu su 
sveikais vaikais.

Dabar siūlomi įvairūs mo-
kymo būdai. Kiekvienam vaikui 
bus sukurta individuali progra-
ma. Daugiausia ginčų – dėl vai-
kų su įvairiais autizmo pasireiš-
kimais, taip pat ir su Aspergerio 
sindromu. Minėtasis paauglys 
Kuba, turintis šį sindromą, sun-
kiai bendrauja, nesupranta hu-
moro, kitų žmonių emocijų. Jo 
mama baiminasi, kad sūnui pa-
siūlys tik mokymą namie.

Baimės akys  
didelės

Nors tėvai kalba apie gre-
siančią izoliaciją, vis dėlto vai-
kams paliekama galimybė lan-
kyti kai kurias pamokas kartu su 
visa klase, jei tik mokykla turės 
galimybių jas organizuoti. Ir jei-
gu tam pritars specialiai sukurta 
pedagogų komisija.

Informacijos išties trūksta. 
Tėvai net nežino, kiek valandų 
bus skiriama jų vaikų ugdymui, 
ir kokie bus mokyklų įsipareigo-
jimai dėl ugdymo kokybės.

Naujose taisyklėse parašy-
ta, kad neįgalūs mokiniai, įsten-
giantys lankyti mokyklą ir mo-
kytis ten pagal individualią 
prog ramą arba mažose grupė-

se, galės tai daryti, jei tam pri-
tars pedagogų komisija. Būtent 
ši kiekvienoje mokykloje atsira-
sianti komisija ir sukurs kiekvie-
nam vaikui individualią progra-
mą, į kurią bus įtraukti ir tėvai.

Žodžiu, daug galimybių, daug 
atsakomybės. Ir tėvelių, ir peda-
gogų. Kaip paveiks permainos 
neįgalius vaikus, tarp kurių yra 
daug bijančių bet kokių poky-
čių? Anot sociologo P. Kubickio, 
esama pavojaus, kad permainos 
duos gražių vaisių tik tiems, ku-
rie ir taip daug turi. Vaikams iš 
pasiturinčių šeimų, kur suda-
romos geros sąlygos mokytis ir 
namie, ir mokykloje, nekils jo-
kių problemų. Tačiau Lenkijo-
je – kaip ir Lietuvoje. Gimus ne-
įgaliam vaikui, dažnai tėtis bėga 
kuo toliau nuo nelaimės, o mama 
lieka vargelio vargti. Paprastai ji 
gauna mažą uždarbį, gyvena su 
savo vaikeliu nekokiomis sąly-
gomis, plėšosi tarp poros darbų 
ir neturi nei laisvalaikio, nei ga-
limybių ar sugebėjimo auklėjimo 
pamokoms. Labai gali būti, kad 
pedagogų komisija, kuri įparei-
gota tikrinti, kaip neįgalusis mo-
kosi ir bendrauja, išsiųs jos vai-
ką mokytis į namus ir taip užsi-
tikrins, kad klasėje bus ramu ir 
bendro gražaus vaizdo negadins 
vieno mokinio prastas švarke-
lis. Ar išdrįs mama skųstis? Juk 
taip daug ir gražiai suokiama, 
kad viskas daroma vaikų labui ir 
kiekvienas gaus tai, ko jam būti-
niausiai reikia. Tiesiog reikia pa-
miršti ligšiolines kalbas, kaip ge-
rai visiems mokykloje...

Besiginčijant dėl permainų, 
daug kalbama apie pajamų ne-
lygybės problemą. Ji gali tapti 
ypač aktuali vargingesnėse sa-
vivaldybėse, kuriose pristigs pi-
nigų apmokėti neįgaliųjų moky-
mo reformą. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

Įgimtą stuburo išvaržą, mielome-
ningocelę, nuo gimimo turinti šei-
mos atžala reikalauja nuolatinės 
priežiūros. „Praktiškai visą laiką 
reikia praleisti prie vaiko: jį reikia 
ir pakelti, ir nunešti, ir paduoti tai, 
ko jis užsinori ar ko jam prisirei-
kia. Tik su mankštų, masažų, ki-
neziterapijos bei reabilitacijų pa-
galba galime sulaukti pagerėjimo 
– nuolat to ir imamės. Iš pradžių 
masažus ir mankštas atlikdavo 
specialistai, bet juk neprivažinė-
si, todėl jau dabar tuo užsiimu na-
muose pati – turime dviratį, kurį 
bandome minti, nuolat mankšti-
namės, pagal reikiamą grafiką at-
liekame masažus ir du kartus per 
metus keliaujame į sanatorijas“, – 
apie rūpinimąsi vaiku pasakoja 
berniuko mama.

„Jau trečius metus mokomės 
Krakių M. Katkaus gimnazijoje. 
Šiuo metu mokykloje visos vyk-
domos veiklos, reikalingos mūsų 
berniukui, yra pirmame aukšte, 
todėl vėžimėliu lengviau laviruo-
ti, vis dėlto padėjėjo pagalba jam 
vis tiek visada reikalinga. Aišku, 
kai pradėsime mokytis vyresnė-
se klasėse, situacija pasikeis, tuo-
met teks ir į kitus aukštus keliau-

ti, todėl nežinau, ar rinksimės na-
mų mokymą, ar prisiderinsime 
prie aplinkos“, – pasakoja mama.

Pirmą kartą jautriai reaguo-
dama į šeimos pagalbos prašy-
mą atsiliepė labdaros ir paramos 
fondo „Viltis–Vikonda“ komanda. 
Berniukui buvo reikalingas nau-
jas neįgaliojo vežimėlis – sena-
sis jau nebetiko: buvo per siau-
ras, negana to, po truputį ir gedo. 
Tik išgirdę apie šeimos poreikį, 
padėti ėmėsi verslininkai. Prisi-
dėjo ir labdaros ir paramos fon-
das. Vykdant projektą „Paramos 
ir pagalbos grupės – tiems, kas 
nori keistis“ padedama tiems, 
kam labiausiai tos paramos rei-
kia, taip pat teikiamos ir indivi-
dualios psichologo konsultacijos 
įvairiose seniūnijose.

Antrą kartą fondo „Viltis–Vi-
konda“ projektų organizatorė 
V. Surgautienė pas neįgalų ber-
niuką auginančią šeimą apsilan-
kė, kai sužinojo apie šeimai rei-
kalingo panduso įrengimą.  

Darbai baigti, o negalią turin-
tis berniukas savo neįgaliojo ve-
žimėliu jau spėjo naująjį nuvažia-
vimą išbandyti. Beliko tik turė-
klus ties nuvažiavimu pastatyti.

Pagerino neįgalaus berniuko buitį
Džestina Borodinaitė Kėdainių rajono naujienų portale 
www.rinkosaikste.lt rašo apie tai, kad Kėdainių r. Krakių se-
niūnijoje gyvenančiam negalią turinčiam berniukui padėti 
ėmėsi labdaros ir paramos fondas. 

Biostiklą 1969 m. išrado ame-
rikietis mokslininkas Laris 

Henčas. Pastarąjį dešimtmetį 
chirurgai naudojo į miltelius su-
trintą biostiklą (jie atrodo kaip 
glaistas) kaulų defektams paša-
linti, esant nedideliems įskili-
mams. Nuo 2010 m. tas pats bio
stiklo „glaistas“ tapo pagrindine 
dantų pastos Sensodyne Repair 
and Protect sudedamąja dalimi. 
Žmogui tokia pasta valantis dan-
tis, biostiklas tirpsta ir išskiria 
kalcio fosfato jonus, kurie susi-

jungia su dantų audinio minera-
lais. Pamažu jie pradeda stimu-
liuoti dantų audinio atsistatymą.

Šiek tiek pakeitus cheminę 
formulę, biostiklas tapo ne tra-
pus, o labai lankstus. Tokios me-
džiagos implantą galima įstaty-
ti į koją sunkaus lūžio vietoje, ir 
jis išlaiko paciento svorį – žmo-
gus gali vaikščioti be ramentų, 
papildomų metalinių plokštelių 
ar kitokių implantų.

Keičiant cheminę biostiklo 
sudėtį, gaunamos naujos jo for-

mos – minkštesnės, liečiant pri-
menančios gumą. Mokslininkai 
tikisi, kad toks biostiklas padės 
sudėtingiausioje ortopedinės chi-
rurgijos srityje – kremzliniam au-
diniui atkurti. Dabar artrito pa-
žeistas dubens ar kelių sąnarių 
kremzles chirurgai stengiasi at-
kurti sudėtinga procedūra – mi-
krofrakturingu. Šis chirurginis 
audinio augimo stimuliavimo 
metodas suteikia tik laikiną re-
zultatą. Britų mokslininkas Julia-
nas Džounsas siūlo savo sprendi-

mą – tokią biostiklo formą, iš ku-
rios 3D spausdintuvu būtų galima 
atspausdinti implantą ir jį įterp-
ti į skylę kremzlėje. Kad organiz-
mo ląstelės neatmestų implanto, 
medžiaga turi pasižymėti viso-
mis natūraliomis kremzlės savy-
bėmis. Bandymams J. Džounsas 
naudoja jo tyrimams paaukotų 
kūnų kelių sąnarius.

Toks biostiklas galėtų būti 
naudojamas ir skausmingoms 
stuburo disko išvaržoms gydy-
ti. Dabar chirurgai pažeistus dis-

kus keičia kauliniais transplan-
tais, kurie suauga su stuburu. 
Skausmą tai pagydo, tačiau ap-
riboja judėjimą.

Biostiklo impantus būtų ga-
lima paprasčiausiai atspausdinti 
3D spausdintuvu ir įstatyti vie-
toje pažeisto disko. „Jei viskas 
klosis gerai, ir sėkmingai atliksi-
me visus būtinus saugumo ban-
dymus, tai po 10 metų šia me-
džiaga galės naudotis gydyto-
jai“, – sako mokslininkas.

BBC Future ir „Bičiulystės“ inf. 

Perversmas medicinoje – biostiklo implantaiMokslo pažanga neįgaliesiems
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Jūros 
šauksmas

Rytmečio klavyrai
Gal tiktai aušra bežadė,
Į miglas melsvas įklimpusi,
Viešnią stirnakoję matė,
Vėlei moterim pavirtusią?
Gal nusvirę gluosnio šakos,
Glostančios mintis ankstyvas?..
Rytmetį prisirpę rasos
Skambina lašų klavyrais.
Gal prie mėlynakės jūros,
Smėly žėrinčios vienatvės,
Bangos tarsi sapno burės
Suplaka žvaigždes į krantą?..
Gal tiktai aušra bežadė,
Gal nusvirę gluosnio šakos?
Gal prie mėlynakės jūros – 
Švytury – svajonės akys?

Svetimas
Sunkius žodžius
Lengvai man pasakei.
Aš basas išėjau
Rugių ražienomis,
Žaizdotom kojom 
Per skaldą geležinkelio…
Atrodo, nieko nemačiau.
Tiktai pražydę 
Medžių pumpurai,
Nedrąsiai sveikindamiesi,
Šakomis man linkčiojo…
Nulijo netikrom monetom
Pažadai…
Dangus švytėjo nepadoriai –
Vaiskiai, mėlynai.
Nugriaudėjo griaustinis…
Sniegą nuo eglišakių 
Nupurtė,
Pažadino ant ledo
Gulbių pulką…
Kažką netikrą,
O gal tikrą 
Praradau – 
Net nežinau…
Aš basas išėjau rugių ražienomis,
Žaizdotom kojom
Per skaldą geležinkelio…

Depresija
Nelaukiama,
Nematoma
Ir nekviesta…
Ateina, laukia, tyko,
Ramiai prie šono stovi.
Visur jos pilna –
Jau per smegenis
Ropoja.
Jos nenubaido kregždės
Savo čirškimu.
Ji dauginasi  
Pravažiuojančiojo
Traukinio greičiu.
Debesimis pilkais,
Nurausvintais šiek tiek
Saulėlydžio, 
Liepsnoja.
Nekurstomi ir nuolat
Rūksta baimės, 

Nerimo ir pykčio kaminai.
Kranksėdama prie lango
Šmėklom sklando;
Banalios dainos skamba
Erzelynėj;
Mintys šoka juodą tango…
Gal neturiu širdies?
Ateiki, atiduoki,
Jeigu išmestą
Pakelėje radai.

Nuolankumas
Tylėjime,
Tiktai tokiam tylėjime,
Sulaukęs ryto valandos,
Sustiręs beržas
Šalną iškentėjo;
Rasa pravirksta.
Apšviestas aušros…
Kalbėjime,
Tiktai tokiam tylėjime –
Kai žmonės klauso
Ne iš savo lūpų
Nuosavos maldos,
Išpažinties tos
Tylūs žodžiai 
Sprogsta ore.
Tartum rimsta,
Tarsi šviečia, raibuliuoja
Ir nelieka
Sietuvoj kančios…

Laiškas žmonai
Pasidalinkime:
Kas juoda – man,
Kas balta – tau…
Žinau,
Dar mano kryžius
Maišosi po kojom.
Tu lauki dėmesio,
Paguodos 
Valandom, dienom,
O aš gana retai
Prieš tavąjį persižegnoju.
Stipresnė tu,
Net mūs trapiosios
Laimės buvimu.
Ir po nesantaikos
Naktų neišmylėtų
Tu priglundi 
Greita kaip šūvis,
Vaistas – tvarstis
Nuo visų ligų, bėdų, žaizdų,
Kaip kankinė –
Sudegt ant laužo pakylėta…
Net nežinau,
Kaip garbinti tave – 
Turi ir ydų, ir kaprizų,
Tu net pro ašaras
Mane ramindama sakai,
Kad viskas bus gerai…
Pasidalinkime viskuo,
Kiek Dievas duos ir leis,
Viskuo per pusę…

Jonas kAtkeViČiUs
Kaišiadorys

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Iš tolo girdėti, kaip šniokščia 
jūra, lyg kviestų pasikalbė-

ti. Einu. Ankstyvas rytas. Ką tik 
aušra atbėgo per mišką, pakė-
lė iš miego žoleles, samanėles, 
pušeles. Saulės spinduliai raižė 
miško takelius, paglostė kiekvie-
ną augalėlį.

Jūra pasitinka baltomis kete-
romis, krintančiomis viena per 
kitą, susipinančiomis kasomis. 
Atrodo, kad pakrantės smėlis jų 
laukia, norėdamas pasveikinti 
su nauja diena. 

Neseniai sužinojau, kad neri-
jos smėlis yra ypatingas. Jis turi 
net septynis atspalvius. Taip pa-
sakojo mokslininkai, tyrę jo sa-
vybes. Matėme, kad smėlis bal-

tas, geltonas, o jis dar būna švie-
siai rudas, rudas, pilkas, žalias 
ir net mėlynas. Ypač akį traukia 
pasakiškas mėlynas smėlis. 

Jūra kaip aikštinga mergelė 
keičia savo veidą. Kartais ji to-
kia rami, bangelės vos vos juda, 
atrodo, kad miega, ilsisi. Retkar-
čiais mažai bangelei pavyksta 
lyžtelėti pakrantės smėlį ir vėl 
pabėgti. Tolumoje blyksteli pra-
plaukiančio laivo kontūrai. Tada 
ir mūsų žvejai išmeta tinklus, 
norėdami ištraukti jūros dova-
nų – plekšnių, otų, ešerių. 

Nežinau, kas supykdo jūrą, 
kokios galingos jėgos priver-
čia ją parodyti savo galią. Bai-
su darosi vien pagalvojus, koks 
pavojus tyko laivų, juose esan-
čių žmonių. Audra praeina, iš-
mesdama gintarą pakrantėn. 
Senieji žvejai, kurie jau žvelgia 
į jūrą iš dangaus, sakydavo, kad 
tokiomis dienomis išeidavo su 
pintinėmis gintaro traukti. Se-
nas žvejys Martynas pasakoda-

vo, kad rasdavo didelių stukių 
(gabalų), net kaip plyta. Tai bu-
vo papildomas žvejo uždarbis. 

Labai gerai atmenu, kaip 
pajūryje rinkdavome didelius 
parafino luitus. Miške tarpo 
daug mėlynių, tik cukraus trū-
ko. Išvirdavome uogas be cu-
kraus, indelį užpildavome pa-
rafinu ir puikiausiai laikyda-
vosi. Buvo metų, kai žmonės 
rinkdavo išmestus arbatžolių 
pakelius.

Kiek rasdavo, ir dabar atran-
da, išmestų butelių su įdėtais 
rašteliais, monetomis. Daug su-
rinktų gintaro gabalėlių sugulė 
ne vieno namuose.

Jūra dosniai žeria savo dova-
nas. Paimi rastą gintarėlį į ran-
kas, džiaugiesi jo švytėjimu, su-
pranti jo kalbą.

O jūra vis šaukia, vis kviečia. 
Nesvarbu, ką girdi: tylų šnabžde-
sį, užburiančią kalbą ar griaus-
mingą maurojimą. Eini, nes jū-
ros šauksmą girdi.

Tyliai ritasi Kuršmarių bange-
lės į Gintaro įlanką, palydė-

damos dalelę savęs. O įlankoj ra-
mu, keli žvejai vis įmerkia meš-
keres, tikėdamiesi geros žūk lės. 
Vandenį sudrumsčia iš nendrių 
supintos lygiadienio šventei sta-
tomos skulptūros. Kokios jos 
gražios, kaip iš pasakos! Didžiu-
lė kopa, žmogus, iškėlęs rankas, 
ant kurių prigludę balandžiai. Ir 
nendrinės žuvys pleškenasi apie 
kojas. Net pilkasis garnys, iškė-
lęs snapą, žvelgia į saulę. Greit jie 
liks tik nuotraukose, sudegs, pa-
kils į dangų.

Įsileisk į širdį Anapus kelio takelis nuves 
tolyn į mišką. Ant kalvos stūk-
so „garsų gaudyklė“, primenanti 
muzikos instrumentą – dūdą. Ją, 
apglėbęs šakomis, saugo galin-
gas ąžuolas, šalia beržas, išskėtęs 
margaspalvį skėtį. Išlakios pušys 
tyliai šlama, dainuoja, migdo savo 
daina, nuskriejančia su aitvarais.

Prisimeni juodkrantiškio 
Arūno Balnos sukurtas eiles:

Mano miškas – jo amžinos 
įsčios

Gobia, globia, į pasaką 
nuneša.

Slėpingon garsų karalystėn
Skęstu – mažas purslelis 

mūšoje.

Užeik, atsisėsk ir klausykis 
miško garsų. Miškas dieną nuti-
lęs, nes paukščiai susirūpinę sa-
vo atžalomis. Reikia jas pamai-
tinti, pagirdyti, pamokyti.

Lekia į „gaudyklę“ įvairūs 
balsai. Pastuksena medį genys, 
suūbauja pelėda, nusikvatoja 
gegutė. Vieni išvinguriuoja gra-
žiausias treles, kiti tik pritaria. 
Kaip orkestre, visi balsai rei-
kalingi.

Sėdi, grožiesi ryškia žaluma, 
svajonės kyla į dangų. Supranti, 
kokį grožį tau dovanoja dangus. 
Tik mokėk įsileisti į širdį.

Aldona BAlseViČienė
Juodkrantė

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.

Mano miestelis
Didmiesčio žmonės jį kartais 

pavadina bažnytkaimiu, o čia iš-
vydusiajam pasaulį tas mažas 
miestelis daug mielesnis už par-
duotuvių vitrinomis žėrinčius 
didmiesčius. Čia viskas taip arti-
ma ir sava. Širdį džiugina ąžuolų 
šlamėjimas, per pievas almantis 
upelis, gandralizdyje kalenantys 
gandrai. O kai baigiasi diena, mė-
nulio ragelis saugo miestelio ra-

Miniatiūros

mybę, sidabrine mėnesiena ap-
liedamas medžių viršūnes ir na-
mų stogus. 

Susitikimas
Pušų ošimas primena nuos-

tabiausią melodiją. Aš turiu savo 
pušį. Ji man lyg išdidi karalienė, 
nepabūgusi vėtrų, atlaikiusi aud
ras. Myliu tą gražuolę. Ir paukš-

čiams smagu joje sukti lizdus. 
Kai tik yra proga pabūti pu-

šyne, aš ieškau akimis savo gra-
žuolės. Prisiglaudžiu prie jos 
kamieno ir, rodos, paslaptin-
gas ošimas nusineša užmarštin 
sunkiausias akimirkas. Grįžtu 
pasisėmusi dvasinės energijos 
ir vėl laukiu susitikimo su sa-
vo pušimi. 
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