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Parolimpiada – būdas paskatinti gerus 
socialinius pokyčius 

Žaidynes lietuviai pradėjo 
medaliu

Rio de Žaneiro parolimpinėse 
žaidynėse mūsų šaliai atstovauja 
13 sportininkų. Savo pasirodymą 
lietuviai pradėjo sėkmingai – jau 
pačią pirmą varžybų dieną pelnė 
medalį. Lengvaatletis Mindaugas 
Bilius, diską nusviedęs 53,50 m, 
pasiekė asmeninį rekordą, bet ir 
iškovojo sidabrą. Jo rungtyje pa-
saulio rekordą (59,75 m) pasie-
kė ir auksą pelnė Khusniddinas 
Norbekovas iš Uzbekistano. 

Per plauką nuo medalio liko 
lengvaatletė Ramunė Adomai-
tienė. Ji, nušokusi 4,52 m, šuolio 
į tolio rungtyje tik 1 centimetru 

Šiuo metu Rio de Žanei-
re, Brazilijoje, vyksta be-
ne svarbiausias ir ne
abejotinai didžiausias ne-
įgaliųjų bendruomenės 
renginys – parolimpinės 
žaidynės. Nepaisant kur 
kas mažesnio nei anks-
tesniais metais biudžeto 
ir Rusijos parolimpiečių 
diskvalifikacijos, žaidy-
nėse dalyvauja rekordinis 
skaičius – 4,350 atletų iš 
160 šalių. Jie stebina vis 
naujais rekordais ir pa-
rodo vis naujas žmogaus 
galimybių ribas. Sporti-
ninkai plaukia be galūnių, 
žaidžia tenisą be rankų – 
jokios kliūtys netrukdo 
jiems siekti svajonės. 

Tolerancijos link

atsiliko nuo bronzos medalį iško-
vojusios sportininkės. Auksą lai-
mėjusi kinė Junfei Chen nušoko 
4,77 m. R. Adomaitienės asme-
ninis geriausias rekordas šuo-
lio į tolį rungtyje siekia 4,65 m. 
Likimo ironija – Londono paro-
limpinėse žaidynėse sportinin-
kei iki medalio taip pat pritrū-
ko tik 1 cm.

Visą sezoną labai intensyviai 
sportavusi R. Adomaitienė sakė: 
„Aš dariau viską, ką galėjau šiuo 
momentu. Man tiktai gaila jūsų, 

draugų, pažįstamų, kad jūs vi-
si tikėjotės“. 47 metų Lietuvos 
sportininkė juokavo, kad te-
ko varžytis su dukters amžiaus 
leng vaatletėmis, tačiau sporto 
mesti dar nežada. 

4 vietą užėmė ir kaunietis 
Kęstutis Skučas, tik kitoje leng
vosios atletikos rungtyje – mes-
damas diską. Neseniai šioje 
sporto šakoje treniruotis pra-
dėjęs buvęs plaukikas diską nu-
sviedė 17,08 m ir pasiekė asme-
ninį rekordą. Lyderio poziciją iš-

saugojo ir aukso medalį iškovojo 
pasaulio čempionatų ir parolim-
pinių žaidynių rekordininkas lat
vis Aigaras Apinis, diską nusvie-
dęs 20,83 m.

Dar vienas Lietuvos lengva
atletis ieties metikas Jonas Spu-
dis savo pasiektu rezultatu paro-
limpinėse žaidynėse nebuvo pa-
tenkintas. Pirmuoju, sėkmingiau-
siu, bandymu, jis ietį nusviedė 
50,79 m. Tai jam lėmė 10tą vietą. 
Aukso medalininkas ietį nuskrai-
dino 57,32 m.

„Aišku, truputį nusivyliau sa-
vimi, bet pamatysite dar geres-
nių rezultatų. Yra kaip yra – pa-
saulio čempionas irgi nepapuolė 
į finalą, išėjo kartu su manimi“, – 
po varžybų sakė J. Spudis. 

Kartais ir dešimta vieta 
džiugina

Osvaldas Bareikis varžė-
si dziudo rungtyje. Jis pateko į 
ket virtfinalį, tačiau varžydama-
sis dėl bronzos nusileido dziudo 
imtynininkui iš Ukrainos Davy-
dui Khoravai ir savo klasėje (iki 
66 kg ) liko penktas. Dziudo į pa-
rolimpinių rungčių sąrašą pirmą 
kartą buvo įtraukta 1988 metais 
Seule. Nuo 2004ųjų prisijungė 
ir moterys. Paprastai šioje rung-
tyje dalyvauja regėjimo negalią 
turintys sportininkai. 

Jauniausias Lietuvos paro-
limpinės rinktinės dalyvis Ed-
garas Matakas plaukdamas 400 
metrų liko 8tas, paskutinis, o 
plaukdamas 50 metrų – 11tas. 
Tačiau dėl to nenusiminė: abiem 
atvejais jis pagerino mūsų šalies 
rekordą. Dar E. Matako laukia 
100 m plaukimo laisvuoju sti-
liumi rungtis. Plaukiko treneris 
Ramūnas Leonas taip pat gerai 
įvertino auklėtinio rezultatą – 
pasak jo, reikia turėti omenyje, 
kad parolimpinės žaidynės – tik 
antros svarbios varžybos vaiki-
no gyvenime. 17mečiui nere-
giui sportininkui tai dar tik kar-
jeros pradžia.

Ramunei Adomaitienei iki medalio pritrūko tik centimetro.

(nukelta į 3 psl.)

Susikūrė kuriančiųjų 
bendruomenė 

Jau kelerius metus dailės mė-
gėjus svetingai sutinkantys Vep
riai ir šiemet priėmė 15 kūrėjų iš 
įvairiausių šalies vietų: Vilniaus, 

Utenos, Kazlų Rūdos, Kėdainių, 
Elektrėnų, Joniškio, Telšių. Šį-
syk plenerui vadovavo profesi-
onali tapytoja, Utenos Krašuo-
nos progimnazijos dailės mo-
kytoja ekspertė, menotyrinin-

kė, tapybos kūrinių restaurato-
rė Dalia Puodžiukienė.

Daugiau kaip ketvirtį am-
žiaus savo žinias ir patirtį dos-
niai mokiniams dalijanti tapyto-
ja turi ir darbo su neįgaliaisiais 

patirties. Pernai dailės užsiėmi-
mus ji vedė Utenos rajono neį-
galiųjų draugijos nariams – mo-
kė juos įvairiais būdais kurti na-
tiurmortus. 

Visų menų esmė – mėgavimasis kūrybos procesu 

Daugiau nei dešimtmetį 
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos rengiami dailininkų 
plenerai jau turi savo tra-
dicijas. Nepaisant to, šios 
kūrybinės stovyk los kas-
met atnaujinamos, sten-
giamasi kūrėjams pasiū-
lyti vis kitokių iššūkių. 
Aliejinę tapybą pakeitė 
linoraižybos plenerai, o 
bandymus tapyti akrili-
niais dažais dar labiau 
išplėtė galimybės pasi-
mokyti faktūrinės tapy-
bos bei smėlio koliažo 
technikų, patirti kūrybos 
džiaugsmą eksperimen-
tuojant, realizuojant nau-
jas idėjas. 

Integracijos keliu

(nukelta į 5 psl.)

Dailininkų plenero dalyviai su vadove Dalia Puodžiukiene (antra iš kairės pirmoje eilėje). L. Mockienei patiko pastelinė raižyba.



Jau nuo mažens mes dažnai mokomi daryti viską 
greitai ir gerai. Deja, retai šias dvi sąvokas galime 

rašyti greta. Tiesiog yra darbų, kurių greitai ir ge-
rai atlikti neįmanoma. Europinė civilizacija mums 
įdiegė siekiamybę būti visur pirmiems. Na, o rinkos 
santykiams vis labiau plintant, stiprėjant konkuren-
cijai visose mūsų visuomeninio gyvenimo srityse, 
toks noras daugumai tampa ir gyvenimo kredo. Ži-
noma, dažnai į šį sūkurį įsisukame ir ne savo noru, 
jei esame samdomi darbuotojai, mūsų darbo tem-
pą reguliuoja vadovai ar atsakingi asmenys. Visų 
nuostabai, japonai vis dėlto sugeba laužyti nesvei-
kos konkurencijos taisykles ir dirbti moko tik gerai, 
neatsižvelgiant į tam sugaištą laiką. 

Ne paslaptis, kad didelė dalis Lietuvą paliekan-
čių žmonių yra jauni. Svetur jie reikalingi kaip grei-
ta, pigi ir naši darbo jėga. Ir jie dirba – po 1416 val. 
per parą, kol leidžia sveikata. Juos skatina didesnis 
nei gimtoje šalyje atlygis. Naivu galvoti, kad pridė-
jus 30 eurų prie minimalios algos, jaunimas liks tė-
vynėje. Tad stovime ant bedugnės krašto, nes de-
mografinė padėtis yra pagrindinis tautos sveikatos 
ir ateities rodiklis. O jis mūsų kraštui ateityje nieko 
gero nežada. Graudu suvokti, kad pagrindinė dir-
banti tautos dalis esame mes, tarp 5060 metų la-
viruojantys ir niekur važiuoti jau nenorintieji ar ne-
galintieji (reikia kažkam auginti išvažiavusių vaikų 
vaikus). Tad darbas darbą veja, o jėgos ne tos. To-
kie nesveiki gyvenimo tempai žalingi visiems bran-
daus amžiaus sulaukusiesiems. Bėgame, skubame, 
klumpame, nervinamės, taip ardydami visą mūsų 
iš gamtos paveldėtą harmoniją. 

Esame girdėję apie keturis charakterių tipus. Kai 
kurie sociologai jų išskiria net per 800, bet nė vie-
nas turbūt idealiai netilptume nė į vieną. Tad dažnai 
klausiu savęs: ,,Kur, kada ir kas sugalvojo kažkokius 
standartus, kurie iš unikalių mus stengiasi padaryti 
vienodus – visur skubančius ir niekur nespėjančius, 
nors viduje kažkokia nežinoma jėga sako: ,,Nurimk, 
neskubėk ir visur suspėsi.“ Panašų patarimą bylo-
ja ir senovės lotynų patarlė: Festina lente (skubėk 
lėtai). Žvelgiant atgalios, net sunku suvokti, kur tie 
graikai bei romėnai galėjo skubėti, kai nebuvo au-
tomobilių, lėktuvų, išmaniųjų technologijų. 

Išmintinga galvoti, kad vidinis iš gamtos gautas 
ritmas yra pirmapradis. Reikėtų labai įsiklausyti, ką 
jis sako. O byloja jis apie labai įdomius dalykus. Nu-
stebau sužinojusi, kad visos planetos, jų palydovai, 
asteroidai, žodžiu – dangaus kūnai, juda... valso ri-
tmu. Esame kosmoso dalis, tad logiška būtų galvoti, 
kad šis ritmas ir mums, tiksliau mūsų viduje vyks-
tantiems gyvybiniams procesams, taip pat nesveti-
mas. Ir esame visiškai teisūs, darydami tokią prie-
laidą – mūsų ląstelėse esančios molekulės sukasi 
ir juda valso ritmu (kartais net susikibusios viena 
su kita), o ląstelės jungiasi į bendrijas (organus) ir 
juose funkcionuoja tuo pačiu ritmu... Ir turbūt tas 
iš mūsų organizmo vidaus sklindantis valso ritmas 
vis stengiasi mus grąžinti į pirmapradžių virpesių 
harmoniją. Jau nepamenu, kaip tai pavyksta vaikš-
čiojančiam žmogui, bet judančiam vežimėliu labai 
lengva išlaikyti tą ritmą. Suki vežimėlio ratlankius 
viensdutrys, viensdutrys, viensdutrys... Nepati-
kėsite, judėjimas valso ritmu padėjo ne vienam žmo-
gui sureguliuoti padidėjusį kraujospūdį – pradedi 
niūniuoti valso melodiją, sumažini tempą ir po kiek 
laiko visas organizmas nurimsta. Tad ar verta sielo-
tis, kad į senatvę nespėjame atlikti visų savo suma-
nytų darbų, kad vis dažniau norisi ramiau pasėdė-
ti? Gal taip gamta, mums sufleruodama ,,neskubėk“, 
nori padėti ir į brandžios senatvės amžių palydėti 
ne visai nukamuotus ligų ir negalių. 

Valso ritmu

Apie tai,
kas

jaudina

 Romutė Udrakienė 
su „Bičiulystės“ skaitytojais 
dalijasi turiningai praleistos 
vasaros prisiminimais.

„Reikia gyventi tiek, 
kiek Dievas skyrė“, – užtik
rintai kalba Alytaus „Art
rito“ klubo nariai. Tačiau 
reikia nesėdėti namuose, 
o kiek jėgos leidžia judėti, 
bendrauti. Sveikos gyven-
senos įgūdžius turime for-
muoti visą gyvenimą. Nuo-
latinė veikla yra būtina ge-
ros sveikatos sąlyga. Užsiė-
mimai klube ir aktyvi lais-
valaikio veikla ne tik pade-
da gerinti sveikatą, bet ir 
teikia daug socialinės bei 
švietėjiškos naudos. 

Klubo „Artritas“ narių 
vasara buvo aktyvi. Buvo 
ramių savaičių ir mėnesių, 
kada veikla vyko klubo pa-
talpose, tačiau rinkomės ir 
gamtoje. 

Birželį vykome į Drus-

Aktyvi „Artrito“ klubo vasara
kininkus. Maloniai bendra-
vome su reabilitacijos cen-
tro „Upa“ kolektyvu, po-
pietę praleidome Mirosla-
vo užeigoje, ten skambėjo 
muzika, daina. Esame dė-
kingi klubo ansamblio va-
dovei Genutei Bartnykie-
nei. Jos vadovaujamas ko-
lektyvas pasirodė ir mies-
to, bendruomenės centro, 
kituose renginiuose. Dai-
na skambėjo ir mūsų narės 
Onutės Kavaliauskienės ju-
biliejinėje šventėje. Vasara 
su daina – dovana širdžiai.

Kiekvienas metų laikas 
yra pilnas dovanų, tereikia 
tik jas atrasti. Vieniems 
dovana – klubiečių apsi-
lankymas, kitiems – Lietu-
vos artrito asociacijos sto-
vykla Šventojoje, koncerti-
nis pasirodymas ar laikas 
su šeima.

Vasara neleido „mie-
goti“ klubo aktyvistams 

Janei Rinkevičienei, Zitai 
Bekešienei, Bronei Mer-
kininkienei, Marytei Kaži-
mekaitienei, Janei Kume-
tienei, Aldonai Butkaus-
kienei, Danei Grigaitienei, 
Česlovui Gregerui, Danu-
tei Mazėtienei, Teresei An-
tanaitienei, Marytei Mas-
teikienei ir daugeliui kitų.  

Džiugu, kad radome laiko 
tarp nesibaigiančių kas-
dienybės problemų susi-
burti, pabūti kartu ir pail-
sėti. Visada smagu džiaug-
tis ir linksmintis su likimo 
draugais, kurių mes turi-
me visoje Lietuvoje. 

Rudenį rinksime šių 
metų veiklos derlių. 

Važiuojant pro Trakus 
turbūt daugelis paste-

bime pėsčiomis su fotoa-
paratu keliaujantį žmogų. 
Ar šviečiant saulei, ar vė-
jui barstant rudeninius la-
pus, jis niekada neskuba – 
fiksuoja saulėje blizgančių 
ežerų ir žemės sąlyčio taš-
kus. Taip besižvalgydamas 
į vis atsiveriančius naujus 
gamtos peizažus, tarytum 
skaitydamas Vytauto Di-
džiojo testamentą, jis pa-
mažu keliauja tolyn.

Kas jis? Tai – Vytautas 
Žemaitis, žurnalistas, il-
gametis Trakų rajono lai-
kraščių „Galvė“ ir „Trakų 
žemė“ bei laikraščių „Vo-
ruta“, „Bičiulystė“ kores-
pondentas, Trakų rajono 
literatų brolijos „Aukuras“ 
narys, poetas, gyvenan-
tis Vytauto Didžiojo gim-
tinėje – Senuosiuose Tra-
kuose. Galėčiau išvardyti 
dar daugelio visuomeni-
nių organizacijų pavadi-
nimus, kuriose Vytautas 
nuolat dalyvauja ir labai 
tuo didžiuojasi. 

Meno paroda ir žmogus keliauja po Trakų rajoną

Vytautą pažįstu nuo 
pat jaunystės. Kažkada 
abu lankėme jaunųjų ko-
respondentų mokyklą prie 
buvusio Trakų rajono lai-
kraščio „Spartuolis“. Abu 
svajojome tapti žurnalis-
tais. Deja, mane likimas 
nukreipė į ekonomikos 
mokslus, o Vytautas liko 
ištikimas savo svajonei. Jis 
nesukaupė turtų, neįsigijo 
brangių automobilių, nuo-
lat vaikšto pėsčiomis, ta-
čiau visuomet jaučiasi la-

bai turtingas. Tai žmogus, 
kuris, kartais ir sveikatos 
stokodamas, moka džiaug-
tis gyvenimu, nes visas jo 
gyvenimas yra pašvęstas 
žurnalistikai ir fotografijai. 

Aukštadvario žemės 
ūkio mokyklos aktų salė-
je, kur nuolat vyksta įvai-
rūs renginiai, bendruome-
nės šventės, seminarai, vi-
są vasarą puikavosi V. Že-
maičio meninių fotografi-
jų paroda. Joje atsispindi 
nuostabūs Trakų rajono 

gamtos peizažai, žmogaus 
sąlytis su gamta. 

Parodą aplankė kraš-
tietis profesorius Mečislo-
vas Randamanskas, Aukš-
tadvario seniūnijos kaimo 
turizmo sodybų šeiminin-
kai, verslininkai, bendruo-
menės nariai, svečiai. Įgy-
vendinant bendruomeninį 
projektą „Gyvenimas kaip 
sodas“ V. Žemaičiui buvo 
įteikta Aukštadvario se-
niūnijos ir bendruomenės 
padėka už tai, kad meninė-
se fotografijose atsispindi 
ir Aukštadvario krašto pei-
zažai. Esame nuoširdžiai 
dėkingi fotokoresponden-
tui už jo sukauptą didžiu-
lę ir neįkainojamą gamtos 
peizažų kolekciją.

Fotografijų paroda, 
kaip ir pats autorius, nuo-
lat keliauja po Trakų rajo-
ną. Šiuo metu ji pradžiu-
gins Dusmenų bendruo-
menę ir renovuoto dau-
giafunkcinio centro lan-
kytojus. 

Jadvyga Dzencevičienė
Aukštadvario seniūnė

Autorės nuotr.

Klubo nariai noriai dainuoja.

Lietuvos muzikų rėmi-
mo fondo Stasio Vai-

niūno namų 19tas sezo-
nas įsibėgėja. Jam pradžią 
davė „Sugrįžimų“ aidų 

Pasaulis kurčių vaikų akimis

koncertas, kuriame daly-
vavo iš JAV sugrįžusi dai-
nininkė Miglė Žaliukai-
tė ir vilnietė pianistė Eglė 
Perkumaitė, pažėrusios 

lietuvių kompozitorių M. 
Petrausko, K. V. Banaičio, 
K. Kavecko, B. Dvariono, 
A. Belazaro, V. Klovos ir 
K. Brundzaitės vokalinių 
kūrinių. 

Tą pačią dieną S. Vai-
niūno namuose sužvilgo 
ir paroda „Pasaulis kur-
čių vaikų akimis“, kurią 
parengė Lietuvos šeimų, 
auginančių kurčius ir ne-
prigirdinčius vaikus, ben-
drija „Pagava“. Tai apie 60 
neįtikėtinos raiškos dar-
bų – ne tik spalvoti pieši-
niai, bet ir lipdiniai, kurie 
atsirado meninės eduka-
cinės stovyklos bei res-

publikinio meno ir dailės 
plenero kurtiems ir ne-
prigirdintiems vaikams 
bei jų broliams ir sese-
rims iš Vilniaus ir kitų 
Lietuvos vietovių metu. 
Tad ir piešiniuose atgy-
ja Vilniaus, Trakų isto-
rinė praeitis, nuostabūs 
Lietuvos gamtos vaizdai. 
Įvairių muzikinių rengi-
nių lankytojai nuoširdžiai 
žavėjosi šios parodos au-
torių kūrybine išmone. 

Malonu, kad iš S. Vai-
niūno namų ši paroda ke-
liaus į Vilniaus savivaldy-
bės patalpas.

vaclovas JuoDpusis

Parodos atidarymo momentas.

V. Žemaičio fotografijos parodą apžiūri Aukštadvario bend
ruomenės nariai.
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26erių irkluotojas Augus-
tas Navickas parolimpiadoje 2 
kartus pagerino savo asmeninį 
rekordą – 1000 metrų vienvie-
te valtimi nuplaukė per 5,10’21 
min (pirmą dieną rezultatas bu-
vo 5,10‘24 min.). Sportininkas 
parolimpiadoje užėmė 10 vie-
tą, tačiau rezultatu liko paten-
kintas, nes taip pat dar neilgai 
irkluoja. A. Navickas džiaugė-
si tobulėjantis, aplenkė tuos ir-
kluotojus, kurie dar neseniai bu-
vo jam nepavejami.

Golbolas – specialiai 
neįgaliesiems sukurta 

sporto šaka 
Bene didžiausios viltys pa-

rolimpiadoje siejamos su Lietu-
vos golbolo (aklųjų riedulio) ko-
manda, kuri jau iškovojo 3 per-
gales. Pirmiausia jie 13:6 įvei-
kė parolimpinę čempionę Suo-
mijos rinktinę, vėliau rezultatu 
8:7 – komandą iš JAV, o pirma-
dienio naktį 9:6 nugalėjo Kini-
jos atstovus. Jie savo pogrupy-
je yra pirmi.

Golbolas – komandinė aklų-
jų ir silpnaregių sporto šaka. 
Tai viena iš dviejų rungčių, su-
kurta specialiai negalią turintie-
siems – šiuo atveju akliesiems. 
Žaidžiama 9x18 m ploto aikšte-
lėje, su 9 m ilgio ir 1,3 m aukščio 
vartais ir skambančiu kamuoliu, 
kurio skersmuo – toks pat kaip 
krepšinio kamuolio. Golbolas 
žaidžiamas tyloje, kad žaidėjai 

girdėtų atlekiantį kamuolį. Tyla – 
pagarba sportininkams. Žinoma, 
tai nereiškia, kad žiūrovai negali 
išreikšti savo emocijų po įvarčio. 
Tradiciškai labai triukšmingiems 
Brazilijos žiūrovams tyliai stebėti 
rungtynes – tikras iššūkis. Tai bu-
vo akivaizdu ir Lietuvos varžybo-
se su Kinija. Lietuvos komandos 
trenerio asistentė Adelė Marke-
vičiūtė rankų gestais tildė maž-
daug 3000 į varžybas susirinku-
sių žiūrovų, kurie aikčiojo ir plo-
jo stebėdami sudėtingas rungty-
nių situacijas, nors savanoriai ir 
laikė iškėlę informacines lente-
les „Tylos!“ 

Ar parolimpinės 
žaidynės – sąžiningos? 

Būtų visiškai neįdomu stebė-
ti varžybas, kuriose visi varžytų-
si vienodomis sąlygomis – jų re-

zultatas būtų nuspėjamas, nes 
laimėtų fiziškai stipriausi. To-
dėl parolimpiados dalyviai yra 
skirstomi į kategorijas pagal jų 
turimus apribojimus (negalios 
laipsnį). Rio de Žaneiro paro-
limpinėse žaidynėse, be sporti-
ninkų, dirba ir trys teisėjai bei 
du klasifikatoriai iš Lietuvos. Li-
nas Radykas teisėjauja vežimė-
lių krepšinio, Vilma Bašinskai-
tė – golbolo, Ringa Baltrušaitė – 
šaudymo iš lanko varžybose. Vai-
das Stravinskas parolimpiadoje 
atlieka vežimėlių krepšinio kla-
sifikatoriaus, o Jūratė Kėsienė – 
neįgaliųjų tinklinio klasifikato-
rės funkcijas.

V. Stravinskas papasakojo 
apie savo darbo specifiką: „Ve-
žimėlių krepšinį žaidžia sporti-
ninkai su stuburo pažeidimais 
arba amputantai. Jeigu išleisime 
į aikštelę vieną penketuką žaidė-
jų su kojų apmutacija, o kitą – su 
stuburo pažeidimais, pastarųjų 
komanda bus žymiai silpnesnė. 
Todėl klasifikatorių užduotis yra 
suvienodinti komandas pagal 
funkcinį pajėgumą, o paskui jau 
viską lemia meistriškumas“. Pa-
sak jo, pasitaiko atvejų, kai treni-
ruočių, apšilimų metu arba ma-
žesnės reikšmės čempionatuose 
sportininkai dedasi esą silpnesni 
negu iš tikrųjų yra. Tačiau rim-
čiausių varžybų įkarštyje prak-
tiškai neįmanoma simuliuoti, to-

dėl klasifikatoriai turi galimybę 
parolimpiados atkrentamosiose 
varžybose dar koreguoti žaidėjų 
neįgalumo klasę. 

Vilniaus Santariškių klinikų I 
stacionarinės reabilitacijos sky-
riaus vedėja J. Kėsienė, kuri pir-
mą kartą parolimpinėse žaidy-
nėse atlieka klasifikatorės darbą, 
teigia, kad Rio de Žaneire tokių 
atvejų dar nebuvo.

Vis dėlto pasitaiko nesąži-
ningo žaidimo atvejų. Golbolo 
arenoje teisėjas užfiksavo, kad 
Kanados vyrų rinktinės centro 
gynėjas buvo pirštu pradūręs 
skylutę akių lipdukuose, klijuo-
jamuose po akiniais, ir buvo pa-
šalintas iš aikštelės. Už nespor-
tišką pražangą pašalinto žaidė-
jo negalima pakeisti kitu, tad 
su dviem žaidėjais likusi Kana-
da pralošė rungtynes. Panašus 
atvejis atsitiko ir su plaukikais – 
teisėjai pastebėjo, kad sportinin-
ko iš Moldovos akiniai nėra juo-
dais stiklais ir jis buvo diskvali-
fikuotas. Tokios taisyklės – nors 
sportininkas aklas, jo akiniai tu-
ri būti nepermatomi. 

Žaidynėse dalyvauja fizi-
nę, regėjimo ir lengvą intelekto 
negalią turintieji. Labai sunku 
įvertinti ir pamatuoti pastarąją. 
2000aisiais kilo skandalas, kai 
paaiškėjo, jog tik 2 iš 12 Ispani-
jos komandos žaidėjų turi inte-
lekto sutikimų. 

Ne išimtis ir dopingas. Paro-
limpinėse žaidynėse draudžiami 
tie patys preparatai, kaip ir olim-

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas informuoja, kad 

2016 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministras pasirašė įsa-
kymą Nr. A1509 „Dėl Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro 2012 m. liepos 
20 d. įsakymo Nr. A1345 „Dėl 
Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektų atrankos konkur-
so organizavimo nuostatų, So-
cialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų vertinimo ir atrankos 
komisijos darbo organizavimo 
tvarkos aprašo, Socialinės re-
abilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projek-
tui vykdyti skirtų lėšų pervedi-
mo ir naudojimo sutarties for-
mos patvirtinimo“ pakeitimo”.

Atkreipiame dėmesį į es-
minius pakeitimus: 

1. Naikinama nuostata  

dėl pareiškėjo netinkamumo 
teikti projektų paraiškas ir gauti 
lėšas vykstant teisminiams gin-
čams tarp Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, Neįgalių-
jų reikalų departamento ir pa-
reiškėjo dėl pareiškėjo padaryto 
ankstesnių projektų įgyvendini-
mo sąlygų pažeidimo.

2. Papildyti projektų pri-
oritetai. Vadovaujantis atliktais 
pakeitimais prioritetas bus tei-
kiamas ir projektams, kuriems 
įgyvendinti organizacija turi 
ne mažiau kaip 10 procentų 
lėšų iš kitų šaltinių.

3. Naikinama nuostata 
skaičiuojant darbo apmokėjimo 
išlaidas ir apskaičiuojant projek-
to darbo užmokesčio fondą va-
dovautis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. 
nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžeti-
nių įstaigų ir organizacijų dar-
buotojų darbo apmokėjimo tvar-
kos tobulinimo“ bei LRV 2003 m. 

kovo 3 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl 
Valstybės tarnautojų ir darbuo-
tojų, gaunančių darbo užmokes-
tį iš Lietuvos Respublikos vals-
tybės biudžeto, savivaldybių 
biudžetų ir valstybės pinigų fon-
dų, darbo užmokesčio fondo ap-
skaičiavimo metodikos patvirti-
nimo“.

4. Nustatoma, kad darbo 
užmokesčio, socialinio drau-
dimo įmokų, įmokų į Garan-
tinį fondą išlaidos ir apmokė-
jimo įmonei už teikiamas bu-
halterines paslaugas išlaidos, 
jeigu pareiškėjas neturi buhal-
terio, gali sudaryti ne daugiau 
kaip 80 proc. projektui pla-
nuojamų lėšų.

5. Projekto išlaidos (kan-
celiarinės, telekomunikacijos, 
transporto, patalpų eksploa-
tavimo)priskiriamos tik prie 
projekto vykdymo išlaidų.

6. Patvirtinta nauja 
nuostata dėl projektų įgy-

vendinimo kontrolės, numa-
tanti tolesnius veiksmus, nu-
stačius, kad pareiškėjas skirtas 
valstybės biudžeto lėšas panau-
dojo ne pagal paskirtį. Nustato-
ma, kad pareiškėjas privalo jas 
grąžinti savivaldybės adminis-
tracijai per savivaldybės admi-
nistracijos nustatytą laikotarpį. 
Negrąžintos lėšos išieškomos 
Lietuvos Respublikos teisės ak-
tų nustatyta tvarka. Pareiškėjas 
praranda teisę teikti paraiškas ir 
gauti finansavimą iš visų Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
jos programų trejus metus nuo 
teismo sprendimo, kuriuo iš pa-
reiškėjo priteisiamos neteisėtai 
panaudotos valstybės biudžeto 
lėšos, įsiteisėjimo dienos.

7. Patvirtinti nauja redak-
cija Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektų atran-
kos konkurso organizavimo 
nuostatų 1 ir 2 priedai.

8. Patvirtinti nauja redak-
cija Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektui vykdyti 
skirtų lėšų pervedimo ir nau-
dojimo sutarties 1 ir 2 priedai.

Iki 2016 m. rugsėjo 7 d. įsa-
kymo Nr. A1509 įsigaliojimo 
pradėti finansuoti Socialinės re-
abilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektai 
baigiami finansuoti pagal Socia-
linės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje pro-
jektų atrankos konkurso organi-
zavimo nuostatus, galiojusius iki 
šio įsakymo įsigaliojimo.

Savivaldybių administraci-
jos, Nuostatų nustatyta tvarka, 
iki šių metų rugsėjo 17 d. savo 
interneto svetainėse paskelbs 
2017 m. Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektų atrankos 
konkursus.

„Bičiulystės“ inf. 

Patvirtinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų pakeitimai

Parolimpiada – būdas paskatinti gerus socialinius pokyčius
pinėse. Šiemetinėje parolimpia-
doje didžiulis skandalas kilo dėl 
Rusijos atstovų, kuriems buvo 
uždrausta dalyvauti žaidynėse 
nustačius, kad šioje šalyje vei-
kė valstybės palaikoma dopin-
go vartojimo schema. 

Šiuo metu lietuviai pagal me-
dalių skaičių yra 64ti. Tačiau 
skaičiuojame ne vien medalius. 
Kiekvienas į parolimpinėse žai-
dynėse dalyvaujantis sportinin-
kas yra vertas pagarbos, nes ats-
tovaudamas mūsų šaliai atidavė 
daug jėgų. 

Tarptautinio parolimpinio 
komiteto prezidentas Filipas 
Kravenas sakė besitikintis, kad 
šios žaidynės paskatins gerus 
socialinius pokyčius visuome-
nėje ir prisidės prie požiūrio į 
įvairių sutrikimų turinčiuosius 
kaitos. Ir tai jau vyksta. Paskel-
bus tarptautinę akciją „Užpildy-
kime vietas“ negalią turintiems 
Brazilijos vaikams buvo nupirk-
ta 10 tūkst. bilietų. Skelbiama, 
kad prie šios akcijos prisidėjo ir 
Britų karališkoji šeima, ir dau-
gelis kitų žinomų žmonių. Dar 
33 tūkst. bilietų buvo išdalinti 
paaugliams iš 92 savivaldybių 
aplink Rio de Žaneirą siekiant 
paskatinti aktyvų gyvenimo bū-
dą. Iš viso į parolimpines žaidy-
nes išparduota 1,8 mln. bilietų. 

Aurelija BABinsKienė 
Rengiant straipsnį remtasi 

Lietuvos parolimpinio komiteto 
pranešimais spaudai 

Rimanto Navicko nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Augustas Navickas parolimpiadoje pagerino savo asmeninį rekordą.

Osvaldas Bareikis liko penktas parolimpiadoje. Edgaras Matakas taip pat pasiekė Lietuvos rekordą.
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Folio rūgštis yra bendras vie-
nodą poveikį turinčių jungi-

nių pavadinimas. Nustatyta, kad 
mūsų organizme yra skirtingas 
kiekis folio rūgšties poveikį tu-
rinčių junginių. Maždaug 25 % 
folio rūgšties yra laisvo pavida-
lo, įsisavinama 100 %. Ši rūgš-
tis, esanti junginiuose (randa-
ma žarnyne, yra žinoma kaip vi-
taminas BC), įsisavinama 20 %.

Pats folio rūgšties pavadini-
mas siejamas su lotynišku žo-
džiu folium – lapas. Mat pirmą 
kartą ji buvo laboratorijoje iš-
skirta iš špinatų lapų. 

Folio rūgštis organizme virsta 
tetrahidrofoline rūgštimi, kuri bū-
tina mūsų kraujodarai, nervų sis-
temai, normaliam galvos smege-
nų funkcionavimui, baltymų apy-
kaitai ir nukleino rūgščių, kurios 
perduoda paveldimumo informa-
ciją, sintezei. Taip folio rūgštis da-
lyvauja ląstelių dalijimosi ir atsi-
naujinimo procesuose.

Paaiškinimas: nukleinas – 
ląstelės branduolio baltymas.

Folio rūgšties poreikis 
nėštumo metu

Labai svarbu, kad folio rūgš-
ties netrūktų nėštumo metu (ta-
da šis poreikis padidėja; ja pir-
miausia aprūpinamas vaisius, o 
moterims šios rūgšties gali pri-
trūkti). Mat folio rūgšties trūku-
mas (jį nustato tik gydytojas) ga-
li sukelti megaloblastinę maža-
kraujystę (pasitaiko 3–5 % mo-
terų); kalbant paprastai, ši rūgš-
tis padeda išnešioti vaisių. Beje, 
persistengti nedera: dėl labai 
didelio folio rūgšties kiekio vai-
sius gali gimti neišnešiotas ar-
ba negyvas.

Dėl folio rūgšties trūkumo 
ne vien tik nėščiosioms, bet ir 
kitiems žmonėms vystosi ne tik 
mažakraujystė, bet taip pat ate-
rosklerozė, kaulų čiulpuose su-
trinka raudonųjų kraujo kūne-
lių gamyba, gali prasidėti bur-
nos, skrandžio, žarnų gleivinių 
uždegimas, susilpnėti regėjimas, 
pablogėti nuotaika. 

Paaiškinimas.
Megaloblastinei mažakrau-

jystei būdinga liguista organiz-
mo būsena, kai dėl vit. B12 ir/ar 
folio rūgšties stygiaus yra suma-
žėjusi hemoglobino koncentraci-
ja ir eritrocitų skaičius. 

Padeda augti ir vystytis
Folio rūgštis yra svarbi augi-

mo ir vystymosi procesams, nes 
turi įtakos baltymų ir nukleino 
rūgščių sintezės greičiui. Kartu 
su vitaminu B12 ji neleidžia susirg-
ti mažakraujyste (abu vitaminai 
būtini eritrocitų brendimui kau-
lų čiulpuose). Be to, folio rūgštis 
yra svarbi chemoterapijos šaluti-
nio poveikio profilaktikai. 

Poreikis smegenims ir 
nervų sistemai 

Maždaug 30 % ligonių, kurie 
kreipiasi į psichiatrus, kraujyje 
būna labai sumažėję folio rūgš-
ties. Beje, žmogaus psichinei 
sveikatai dar labai svarbus vita-
minas B12  ir metioninas. Pasta-
rasis reguliuoja organizmo lipi-
dų apykaitą. Jeigu ląstelėse ima 
trūksti vitamino B12, folio rūgš-

Šiais laikais, kai galimybės 
domėtis, ieškoti ir pažinti yra 
beveik neribotos, atrasti malo-
numą teikiančią veiklą yra ne-
palyginti lengviau, nei prieš ke-
letą dešimtmečių. Kartais norint 
užsiimti savo hobiu net neberei-
kia išeiti iš namų. Sakysite, kad 
jau per vėlu ieškoti pašaukimo?.. 
Jokiu būdu! Juk dabar, kai vaikai 
užauginti ir didžioji dalis darbų 
jau nudirbta, pats tinkamiausias 
metas daugiau laiko skirti sau ir 
mėgstamai veiklai.

„Man patinka tai daryti. Ke-
tinu nesustoti tol, kol kitaip ne-
begalėsiu“, – sako 59erių ame-
rikietė Arlenė, šokanti pilvo šo-
kius. Ji dukart įveikė vėžį ir gydy-
damasi neapleido savo mėgsta-
mos veiklos. „Dabar aš jaučiuosi 
puikiai, jaučiuosi graži. Kai šoku, 
esu laiminga“, – ištaria moteris ir 
nusišypso.

Arlenės istorija – puikus pa-
vyzdys, kaip mėgstama veikla 
gali padėti ištverti sunkiausius 
gyvenimo periodus. Tokių pa-
vyzdžių yra ne vienas. 

Kodėl taip svarbu daryti tai, 
ką mėgsti? Mėgstama veikla su-
teikia energijos, didina pasitikė-
jimą savimi, skatina atkaklumą, 
mažina stresą ir stiprina sveika-
tą bei teigiamai veikia santykius 
su aplinkiniais žmonėmis. Užsi-
imdami mėgstama veikla galime 
atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių, 
bent trumpam pabėgti nuo to, 
kas mus vargina ar kelia nerimą. 
Natūralu, kad po tokių malonių 
pertraukų jaučiamės laiminges-
ni ir esame geresnės nuotaikos. 
Jei mėgstama veikla yra susiju-
si su pagalba, tai galimybė gerai 
jaustis ne tik jums, bet ir kitiems 
(mokslininkai seniai patvirtino 
savanorystės naudą sveikatai). 
Pagaliau mėgstama veikla – pui-
kiausia priežastis su džiaugsmu 
pradėti naują dieną ir iš naujo at-
rasti gyvenimo prasmę!

Nereikia tikėtis, kad mėgs-
tamą užsiėmimą pavyks atras-
ti iš karto. Gali būti, jog veiklos, 
kurias ryšitės išbandyti, nebus 
tokios įdomios ir įtraukiančios, 
kaip iš pradžių tikėjotės. Tačiau 
jokiu būdu iš karto nenuleiskite 

rankų! Viena iš pagrindinių sėk
mingo ir laimingo gyvenimo są-
lygų – nuolatinis domėjimasis ir 
naujų dalykų pažinimas. Įvairios 
patirtys atveria kelius naujoms 
galimybėms ir netikėtiems gy-
venimo posūkiams. Net jei nau-
jai išbandyti užsiėmimai netaps 
gyvenimo aistra, jūs neabejoti-
nai pradėsite gyventi visaver-
tiškesnį ir įdomesnį gyvenimą. 
Svarbiausia atsiminti vieną da-
lyką: nauji pomėgiai atrandami 
ne galvojant, o darant. Štai kele-
tas būdų, kaip lengviau atrasti 
tai, kas iš tiesų teiks be galo di-
delį malonumą.

Sudarykite sąrašą
Gyvenimas suteikia tiek įvai-

rių galimybių, kad jų gausa gali 
apsukti galvą. Jei tiesiog sėdė-
site ir galvosite, kad norite ką 
nors išbandyti, tačiau nežinote 
ką, niekuomet nesiimsite jokios 
veiklos, nes daugybė pasirin-
kimų baugina. Todėl pradėkite 
nuo paprasčiausio dalyko – vis-
ką užrašykite. Pasiimkite popie-
riaus, rašiklį, patogiai įsitaisykite 
ir pradėkite. Užrašykite tuos da-
lykus, kuriuos visuomet norėjo-
te išbandyti, prisiminkite, kas jus 
domino vaikystėje, pagalvokite, 
ką būtinai norite padaryti, kol 
dar esate šioje žemėje. Kelionės, 
maisto gamyba, užsienio kalbų 
mokymasis, siuvimas, savano-
rystė... Tai tik keletas pavyzdžių. 
Užrašykite net tas idėjas, kurios 
jums atrodo beprotiškos. Kuo il-
gesnis ir įvairesnis sąrašas, tuo 
daugiau pasirinkimo galimybių. 
Kuo daugiau dalykų išbandysite, 
tuo geriau suprasite, kas iš tiesų 
jums patinka.

Pradėkite veikti
Jei kaip reikiant pasistengė-

te, jūsų sąraše neišvengiamai 
bus tokių veiklų, kurių šiuo me-
tu nepavyks įgyvendinti dėl lai-
ko, lėšų stokos ar kitų aplinky-
bių. Nepaisant to, jei jūsų sąra-
še yra veikla, į kurią tikrai nori-
te investuoti – tai jau nemenkas 
ženklas, kad ji iš tiesų gali tapti 
jūsų gyvenimo aistra. Tačiau jei 

ties molekulės palieka ląstelę. 
Tada atsiranda pavojus susirgti 
psichikos ar nervų liga. Taip pat 
sutrinka ar net visai sustoja to-
kių ląstelių dalijimosi procesas 
(tas ypač negatyviai atsiliepia 
gimdoje besivystančiam vaisiui).

Paaiškinimai:
1. Metioninas – viena iš ami-

norūgščių, reguliuojanti orga-
nizmo lipidų apykaitą.

2. Lipidai – augalinės ir gy-
vūninės kilmės organinės me-
džiagos, kurioms priklauso rie-
balai ir į juos panašios medžia-
gos; jų yra visų organizmo ląste-
lių sudėtyje.

Padeda gaminti „laimės 
hormonus“

Folio rūgštis padeda orga-
nizmui gaminti vadinamuosius 
„laimės hormonus“. Jie užtikrina 
gerą nuotaiką, pasitikėjimą savi-
mi, optimizmą, padeda lengvai 
įveikti stresą, garantuoja sveiką 
miegą ir t. t. 

Kaip tai vyksta? Folio rūgštis, 
aktyviai dalyvaudama baltymo 
metionino medžiagų apykaitos 
procesuose, stimuliuoja seroto-
nino ir noradrenalino gamybą.

Paaiškinimai: 
1. Serotoninas – audinių hor-

monas, kuris ramina galvos sme-
genis ir nervų sistemą, skatina 
pozityvių minčių atsiradimą ir 
ramų miegą.

2. Noradrenalinas (jį išskiria 
antinksčių šerdis ir simpatinės 
nervų sistemos nervinių skaidu-
lų galūnėlės) skatina optimizmą, 
padeda lengviau susidoroti su 
streso pasekmėmis, stimuliuoja 
širdies darbą, angliavandenių ir 
riebalų apykaitą bei atlieka dar 
kai kurias kitas funkcijas. 

Stimuliuoja druskos 
rūgšties gamybą 

Folio rūgštis žadina apetitą, 
skrandyje stimuliuoja druskos 
rūgšties gamybą. Beje, viena iš 
problemų, kuri vargina daugelį 
žmonių, perkopusių 40ies metų 
slenkstį, – mažas skrandžio sulčių 
rūgštingumas. Dėl to skrandis ne-
begali susidoroti su įvairiais pa-
razitais, maistiniais nuodais, taip 
pat susidaro katastrofiška padė-
tis įsisavinant baltymus.

Kada atsiranda folio 
rūgšties stygius

Folio rūgštis tirpsta vande-
nyje, yra nepatvari saulės spin-
dulių, aukštos temperatūros po-
veikiui, „nemėgsta“ būti ilgai lai-
koma kambario temperatūroje. 
Šios rūgšties deficitas taip pat 
atsiranda ilgesnį laiką pavarto-
jus šlapimą varančius, bakteri-
cidinius, kontraceptinius vais-
tus ir ypač vartojant alkoholi-
nius gėrimus. Beje, kai kalbame 

apie alkoholio vartojimą, nebū-
tina tai suprasti kaip įsisenėjusio 
alkoholizmo. Mat folio rūgšties 
deficitas atsiranda netgi tik ret-
karčiais išgėrinėjant alaus, vy-
no, aperityvo ir įvairių kokteilių.

Pastaba: folio rūgšties nepa-
kankamai įsisavinama vartojant 
kai kuriuos vaistus nuo pastoji-
mo, sergant epilepsija, žarnyno, 
kepenų ligomis, mažakraujyste, 
sutrikus virškinimui, nėštumo ir 
žindymo laikotarpiu.

Folio rūgšties stygiaus 
požymiai:

galvos skausmas; nervinis 
dirglumas; atminties susilpnė-
jimas; nedraugiškumas kitiems 
žmonėms; išbalimas; nuovargis; 
nerimas, prislėgta nuotaika, bai-
mė; nemiga; išsiblaškymas, už-
maršumas; augimo sutrikimai; 
virškinimo sutrikimai; viduria-
vimas; liežuvio, burnos ertmės, 
lūpų gleivinės uždegimas; prieš-
laikinis žilimas; mažakraujystė.

Šaltiniai
Folio rūgšties yra: braškėse, 

burokėliuose, bulvėse, kopūs-
tuose, petražolėse, špinatuose, 
salotose, pomidoruose, pupose, 
pupelėse, kviečiuose, rugiuo-
se, kiaušinio trynyje, kepenyse, 
inkstuose, neriebioje mėsoje, 
karvės piene, kepimo ir alaus 
mielėse ir kt.

Poreikis
Suaugusiesiems folio rūgš-

ties paros norma – 300 mikrogra-
mų (toliau mkg); nėščiosioms – 
400 mkg (jeigu gydytojas nenu-
rodo kitaip, ši dozė vartojama 
kasdien iki 12osios nėštumo sa-
vaitės; laikoma, jog folio rūgštis 
sumažina vaikų gimimo su ner-
vų sistemos trūkumais riziką), 
žindyvėms – 480 mkg. Moterims, 
vartojančioms vaistus nuo pasto-
jimo, taip pat reikės didesnio šios 
rūgšties kiekio (konkrečiu atveju 
dozę nustato gydytojas). 

Kas per daug – visada 
nesveika

Nuolat vartojant per daug fo-
lio rūgšties, gali pablogėti savijau-
ta. Pavyzdžiui, vieno tyrimo metu 
visiškai sveikiems žmonėms bu-
vo duodama per dieną 15 mg fo-
lio rūgšties. 60 % dalyvių po mė-
nesio pasireiškė vidurių pūtimas, 
vėmimas, nemiga, nervinis dirg
lumas, pablogėjo apetitas.

Ypač folio rūgšties perdoza-
vimas yra pavojingas vaisiui – 
gali gimti neišnešiotas arba ne-
gyvas kūdikis. 

Pastaruoju metu ypač daž-
nai primenama, kad folio rūgš-
ties perteklius gali susargdinti 
kai kurių organų vėžiu.

Romualdas oGinsKAs

Kas ta paslaptingoji 
folio rūgštis? 

Mano gyvenimo 
aistra

Neretai girdime, kaip svarbu gyvenime atrasti savo pa-
šaukimą ar aistrą. Nuo pat mažų dienų vaikams, galbūt 
nesąmoningai, diegiama, kad jie bus laimingi tik tuomet, 
kai darys tai, kas juos iš tiesų domina. Viskas būtų gerai, 
jei atrasti būtent tą vienintelį mėgstamą užsiėmimą bū-
tų taip paprasta. Kai kuriems pasiseka, tačiau daugelis 
žmonių savo pašaukimo ieško visą gyvenimą. Nemažai 
jo taip ir neatranda. Tačiau ne viskas yra taip liūdna. 

(nukelta į 5 psl.)
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šiuo metu nenorite ar negalite 
skirti didelių resursų, pradėkite 
nuo tų veiklų, kurias įgyvendinti 
yra lengviausia. Neabejoju, kad 
sąraše atrasite tokių, kurias ga-
lite išbandyti tiesiog dabar. Jei, 
pavyzdžiui, norite išmokti pieš-
ti, popierius, keletas spalvų bei 
teptukų ir paprastas pradžia-
mokslis jums tikrai nekainuos 
brangiai. O gal netoli jūsų gyve-
namosios vietos už prieinamą 
kainą yra organizuojami pieši-
mo kursai. Jei naudojatės inter-
netu, jame galite atrasti filmukų, 
kurie padės išmokti beveik vis-
ką! Nelaukite rytojaus, išsirinki-
te labiausiai dominančią veiklą 
ir imkitės jos šiandien. 

Įpraskite ieškoti naujovių
Jei nė viena iš bandytų veiklų 

nesuteikė laukto rezultato – ne-
nuleiskite rankų ir imkitės kitos. 
Naujų dalykų išbandymas turėtų 
tapti įpročiu. Tiesą pasakius, ver-
ta tai daryti net tuomet, kai savo 
aistrą jau atradote. Peržiūrėki-
te savo sąrašą ir išsirinkite svar-
biausias veiklas. Jas pasižymėki-
te. Tuomet išskirkite dalykus, ku-
riuos norėsite išbandyti vėliau. 
Išbandę labiausiai dominančias 
veiklas, atraskite laiko naujoms. 
Taip pat nepamirškite retkarčiais 
papildyti savo sąrašo. Įsipareigo-
kite sau išbandyti ką nors naujo 
bent kartą per mėnesį. Tai jokiu 
būdu nereiškia, kad nuolat turi-
te užsisakinėti naujus kursus ar 
pirkti brangią įrangą. Pabandy-
kite gaminti valgį, užsiimti ama-
tais, aplankyti naujus miestus ar 
muziejus. Yra daug veiklų, nerei-
kalaujančiomis daug laiko, išlai-
dų ar pastangų.

Atpažinkite aistrą
Kai atrasite veiklą, galinčią 

tapti jūsų gyvenimo aistra, nea-
bejotinai tai suprasite. Jums tie-
siog norėsis tai daryti. Pastebė-
site, kad pradėjote domėtis nau-
juoju pomėgiu ir apie jį galvoti. 
Nauja veikla pradės užimti di-
džiąją dalį jūsų laisvo laiko ir ne-
galėsite sulaukti rytojaus, kuo-
met vėl bus galimybė daryti tai, 
kas teikia tokį didelį malonumą. 
Kai tik tai pastebėsite, pradėkite 
į savo veiklą investuoti daugiau 
turimų resursų, atraskite nau-
jų jos aspektų, pasidalykite sa-
vo džiaugsmu su kitais. Didelė 
tikimybė, kad jums pasisekė ir 
atradote savo gyvenimo aistrą. 
Na, o jei po kurio laiko išsikvėp-
site, išsitraukite iš stalčiaus sa-
vo sąrašą ir imkitės naujų daly-
kų veiklos. Kitos veiklos taip pat 
gali virsti puikiomis patirtimis, 
jei tik suteiksite tam šansą. At-
siminkite, kad atrasti galima tik 
ieškant, tad nenuleiskite rankų.

Svarbu nepamiršti, kad bet 
koks užsiėmimas darosi vis įdo-
mesnis tobulėjant. Nors iš pra-
džių gali sektis sunkiai, nenuver-
tinkite savęs ir nenuleiskite ran-
kų. Gerėjant rezultatams naujas 
pomėgis pradės vis labiau džiu-
ginti ir jo imsitės su vis didesniu 
malonumu. Atradę mėgstamą 
užsiėmimą į gyvenimą įsileisite 
daugiau džiaugsmo ir teigiamų 
emocijų. Keltis rytais pasidarys 
smagiau, o vakare nueisite mie-
goti laimingi, nes šiandien vei-
kėte tai, ką visuomet norėjote.

parengė Miglė Levinienė

(atkelta iš 4 psl.)

Parduodu automobilį
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kiniu valdymu. Automatinė pavarų dėžė, gamyklinis originalus valdymo 
mechanizmas. Kreiptis tel. 863733280, Henrikas.

Plenerą vadovė tarsi padali-
jo į dvi dalis: kūrybinę ir pažin-
tinę. Dailininkai jau įpratę, kad 
stovykloje reikia sukurti po vie-
ną paveikslą. Kaskart keičiasi tik 
juose turinti atsispindėti tema. 
Šįsyk meno kalba vadovė pasiū-
lė perteikti savąjį bendruome-
nės, bendrijos suvokimą – juk 
2016ieji paskelbti bendruome-
nių metais. D. Puodžiukienė ne-
slepia – pasiūlytoji tema pasėjo 
nerimą, kaip tai reikės atspindė-
ti paveiksle. Labai pravertė dis-
kusija, atviras pokalbis apie ben-
drystę, jos jėgą, emocinį poveikį. 
Pasak vadovės, bendruomenės 
egzistuoja ir augalų bei gyvū-
nų pasaulyje: tai ir rugių laukas, 
ir skruzdėlynas, ir bičių avilys...  

„Kūrėjai rinkosi tai, kas arti-
miau, mieliau širdžiai. Vieni tapė 
augalų grupes, kiti – drugelius, 
paukščius, gyvūnus, – pasakojo 
D. Puodžiukienė. – O svarbiau-
sia – plenere susibūrė kuriančių-
jų bendruomenė: vieni kitiems 
šypsojosi, bendravo, patarinėjo.“ 

Bendruomenių tema pamažu 
sužadino fantaziją ir atsiskleidė 
pačiais netikėčiausiais vaizdais. 
Uteniškė tautodailininkė Geno-
vaitė Adiklienė pasirinko ger-
vių pulkelį, kėdainiškė Leokadija 
Mockienė – švelnių pūkelių pilną 
pienės galvą, iš Kazlų Rūdos atvy-
kusi Genutė Bučiūnienė – žydintį 
dekoratyvinį česnaką, o elektrė-
niškė Zita Kapiliorienė – iš bi-
čių apsupties išnyrančią jų deivę 
Austėją. Originaliai bendruome-
nių ir bibliotekų metus į visumą 
apjungė telšiškė Vilija Jocienė – 
atverstų knygų piramidė netikė-
tai įgijo drugelio pavidalą. 

Kūrybinėse dirbtuvėse – 
faktūrinės interpretacijos 

D. Puodžiukienės įsitikinimu, 
plenerai skirti ne tik tam, jog jų 
dalyviai parodytų, ką gali, bet ir 
kad išmoktų ką nors naujo. Šį-
kart savo sumanytose kūrybinė-
se dirbtuvėse vadovė nusprendė 
parodyti, kaip kūrinyje panaudo-
ti įvairias faktūras. „Faktūra – vie-
nas iš trijų pagrindinių elementų 
(forma, spalva, faktūra), kurian-
čių tapybos darbo emocinį povei-
kį. Išraiškingas faktūrinis pavir-
šius kviečia prieiti arčiau, palies-
ti, pažvelgti iš kelių pusių.... Toks 
paviršius suvokiamas ne vien re-
gėjimu, bet ir lietimu, todėl įvai-
rios iškilios formos pasitelkia-
mos kuriant regėjimo negalią tu-
rintiems žmonėms skirtus meno 
kūrinius“, – apie sumanymą pasa-
kojo dailininkė, pati itin mėgstan-
ti įvairias faktūras, naudojanti jas 
kūriniams su lino pluoštu.

Į dailininkų plenerus papras-
tai susirenka skirtingą patirtį tu-
rintys kūrėjai. Šiame visi pasiju-
to naujokais – nė vienas netu-
rėjo darbo su faktūriniu gruntu 
patirties. 

D. Puodžiukienė buvo nu-
mačiusi pirmiausia plenero da-
lyvius supažindinti su naujomis 
technikomis, leisti paeksperi-
mentuoti, o tik vėliau imtis tapyti 
baigiamąjį plenero paveikslą. Ta-
čiau gyvenimas dažnai pakore-
guoja išankstinius planus. Taip 
buvo ir šįsyk – ką tik išmokda-
vo, dailininkai iškart bandyda-

vo perkelti į pagrindinį darbą. 
Todėl visų tapytojų paveiksluo-
se buvo galima išvysti skirtingų 
faktūrų žaismę.

Persipinantys menai 
Vieną priešpietę dailininkė 

paskyrė dar vienai naujai pažin-
čiai – šįsyk su pastele. Ji taip pat 
pristatė visiškai kitą, ne itin pla-
čiai paplitusią pastelės raižymo 
techniką. Plenero dalyviai pasa-
kojo vadovės dėka pakeitę įpras-
tinę sampratą, kad pastelinėms 
priskiriamos tik šviesios, švel-
nios spalvos. Dailininkės pateik-
ti pavyzdžiai įtikino – jos gali bū-
ti ir labai ryškios. Tokį koloritą 
D. Puodžiukienė drąsino rinktis 
ir aliejinę pastelę plenere išban-
džiusius dailininkus. „Iš pradžių 
susigalvoto piešinio detales pa-
dengėm dviem skirtingų spalvų 
sluoksniais, o paskui smailiais pa-
galiukais raižėm mintyse susikur-
tus ornamentus. Niekada anks-
čiau nebuvau to dariusi, – nauja 
patirtimi dalijosi G. Adiklienė. – 
Įdomūs, išraiškingi darbai išėjo.“

Ši technika labai patiko kar-
pinių meną įvaldžiusioms, mar-
gučius skutinėti mėgstančioms 
plenero dalyvėms. Viena jų – 
karpinių meistrė G. Bučiūnie-
nė. Šiam menui reikia ypatingo 
kruopštumo, atidos ir kantrybės. 
Jau 14 metų moteris dalyvau-
ja garsiuosiuose įvairių meno 
šakų kūrėjus sukviečiančiuose 
„Zyplių žiogų“ pleneruose, savo 
karpinius eksponuoja respubli-
kinėse bei tarptautinėse paro-
dose. Smulkiais rašteliais G. Bu-
čiūnienė išdailino ir savo paste-
linį darbelį. 

Karpinių techniką į savo kū-
rinėlį perkėlė ir patyrusi šio me-
no puoselėtoja uteniškė Rasa 
Slesoriūnienė. O vilniečio Sigi-
to Leimonto ekspromtu išraižy-
ta piramidė tapo ir jo baigiamo-
jo darbo dalimi. Vienintelis ple-
nere dalyvavęs vyriškis pasako-
jo besidomintis įvairiais menais: 
dainuoja vyrų chore „Aidas“, ta-
po, fotografuoja. Į Lietuvos neį-
galiųjų draugijos surengtą daili-
ninkų plenerą atvyko pirmą kar-
tą ir jame išmoko daug naujo.

Plenero vadovę nustebino iš 
Kazlų Rūdos atvykusios Zofijos 
Petkevičiūtės tapybos būdas – 
moteris akrilo dažais tapo taip, 
tarsi akvarelę lietų. Ir kas galė-
tų užginčyti, kad taip negalima? 
D. Puodžiukienė tikina, kad me-
ne viskas įmanoma. Svarbu, kad 
kūryba išlaisvintų žmogų, leistų 
jam pasijusti laimingam. „Mes, 
lietuviai, esame per daug susi-

kaustę, visada siekiame tobulo 
rezultato. Ir tai neleidžia mėgau-
tis pačiu kūrybos procesu“, – da-
lijosi mintimis menininkė. 

Įvairiaspalvės kūrybinės 
patirtys 

D. Puodžiukienė neslepia – ją 
maloniai stebino į Veprius susi-
rinkusių dailininkų kūrybingu-
mas, gebėjimai, noras tuo daly-
tis su kitais. Ne vieną meno rū-
šį išmėginusi telšiškė V. Jocie-
nė šįsyk bičiuliams papasakojo 
apie kontaktinio dažymo auga-
lais techniką, parodė ja sukurtų 
darbelių. Nauja tai buvo netgi 
visko mačiusiai vadovei. 

Uteniškė Vaidilutė Juškienė – 
kruopščių darbelių iš džiovintų 
augalų kūrėja. Plenero dalyviai 
susidomėję vartė jos sukurtus at-
virukus. O pati moteris prasitarė 
kiekvieną laisvą minutę išnaudo-
janti jai dar nematytų, lapų ar žie-
dų forma išsiskiriančių augalėlių 
paieškoms. „Čia žemė kitokia nei 
Utenoje, ir augalai čia kitokie“, – 
Veprių atradimais džiaugėsi Vai-
dilutė. Savo darbą, atspindintį 
drugelių bendruomenę, ji taip 
pat paįvairino augalų motyvais. 
Jie atsispindėjo ir pasteliniame 
raižinyje. V. Juškienė parodė ir 
įspūdingą daugiau kaip 100 me-
tų vandenyje išgulėjusio juodo-
jo ąžuolo atplaišą, ant kurios pri-
klijavusi keletą gabalėlių gintaro, 
menininkė sukūrė originalų koljė. 
Pasak Vaidilutės, potraukį menui 
tiek ji, tiek grafika užsiimanti jos 
sesuo paveldėjo iš mamos, kurda-
vusios dekoracijas spektakliams. 

„Visi mano mokslai čia – 
pleneruose“

Kėdainiškė Nijolė Railai-
tė prisipažįsta dailininke tapu-

si tik Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos rengiamų plenerų dėka. 
2007aisiais ji pirmą kartą at-
vyko į kūrybinę stovyklą, ku-
rioje žinių tąsyk drauge sėmėsi 
ir dailininkai, ir literatai. Nijolė 
buvo nutarusi tobulinti savo ra-
šymo gebėjimus, tačiau užsuku-
si pasidomėti, ką veikia tapyto-
jai, čia ir pasiliko. Taip gimė pir-
mieji eskizai, pirmieji potėpiai. 
„Visi mano mokslai čia – plene-
ruose“, – sako moteris. O vadovė 
D. Puodžiukienė tikina – Nijolė 
labai gabi kūrėja. 

Peizažus, šviesias spalvas 
mėgstanti moteris šįsyk iš es-
mės pakeitė braižą: ir spalvinę 
gamą, ir netgi aliejinę tapybą 
išmainė į akrinius dažus. „Ben-
druomenių tema man buvo di-
delis iššūkis“, – sako N. Railaitė. 
Ją dailininkė pabandė atskleis-
ti tapydama paukščius. „Varnų 
seimas“, – taip juokais moteris 
įvardijo savo paveikslo temą. Ji 
džiaugėsi išmokusi sukurti ki-
tokią paveikslų faktūrą – pui-
kiai pavyko mergaitės portretas 
su iškiliomis plaukų sruogomis.

O štai Leokadija Mockienė ta-
pyti pradėjo prieš 25erius me-
tus, sulaukusi savo auksinio ju-
biliejaus. Moteris sako tuomet 
išgyvenusi sunkų periodą: rei-
kėjo išlaikyti šeimą, prasimany-
ti pinigų. Leokadija puikiai pri-
simena pirmąjį savo paveikslą – 
miškas, trobelė, eglutė priešais, 
sodybos link nusidriekusios pro-
vėžos, viską gaubiantis šerkšnas. 
Tapė žiūrėdama į nediduką at-
viruką. Darbas pavyko – greitai 
pardavė ne tik šį paveikslą, bet 
ir gavo užsakymą dar penkis to-
kius nutapyti. 

Šiandien Leokadija – jau 5 
autorinių parodų autorė, dau-
gybės Kėdainiuose ir apie juos 
vykstančių parodų bendraau-
torė. Labiausiai kūrėjai įsimi-
nė trečioji jos autorinė paro
da Kėdainiuose. Kartu su ja 
L.Mockienė pristatė ir pirmąją 
savo knygą „Pienės gyvenimo 
būsenos“. Iki šiol pienė jai – pati 
gražiausia gėlė. Ją moteris tapė 
ir Vepriuose. Tik šįsyk – ne tep-
tuku, o mentele. Leokadijai tai 
buvo nauja patirtis. Galbūt daili-
ninkė ja pasinaudos ir dar vienu 
kitu paveikslu papildydama me-
tų pabaigoje Vilniuje rengiamai 
parodai atrenkamus kūrinius.

Aldona MiLiešKienė
Autorės nuotr.

Visų menų esmė – mėgavimasis kūrybos procesu 
(atkelta iš 1 psl.)

Nijolė Railaitė tapyti išmoko pleneruose.

Kūrybinėse dirbtuvėse – D. Puodžiukienės (viduryje) pamokos.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, rugsėjo 19 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 10 
s. (kart.). 10:50 Klausimėlis.lt. (kart.). 
11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
11:45 Savaitė. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlo-
vės dienos. N-7. 11 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
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 Nematoma Lietuvos istorija. 
22:25 Trumposios žinios. 22:30 Prem-
jera. Obama Baltuosiuose rūmuose. 3 
d. „Nedaryk klaidos!” 23:35 Trumpo-
sios žinios. 23:40 Premjera. Valdžios 
tvirtovė. N-7. 3 s. 00:40 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 10 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Nematoma Lietuvos istorija. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Teisė žinoti. (kart.). 05:30 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. (kart.).

Antradienis, rugsėjo 20 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 11 s. 
(kart.). 10:50 Stilius. (kart.). 11:35 Oba-
ma Baltuosiuose rūmuose. 3 d. „Neda-
ryk klaidos!” (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės die-
nos. N-7. 12 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:09 Sportas. 19:12 Orai. 19:20 
LR Seimo rinkimų debatai. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Na-
cionalinė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Istorijos detektyvai. 23:20 Trumposios 
žinios. 23:25 Premjera. Bodo. N-7. 3 s. 
00:25 Septynios Kauno dienos. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 11 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 02:55 LR Seimo rinkimų debatai. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, rugsėjo 21 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

12 s.10:00 Šlovės dienos. N-7. 12 s. 
(kart.).10:50 Nematoma Lietuvos istori-
ja. (kart.).11:45 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. (kart.).12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.).13:10 
Klauskite daktaro. (kart.).14:00 Žinios. 
Sportas. Orai.14:15 Laba diena, Lietu-
va.15:00 Žinios. Orai.15:10 Laba diena, 
Lietuva.16:00 Žinios. Orai.16:20 Šlo-
vės dienos. N-7. 13 s.17:10 Klauskite 
daktaro.18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą).19:09 Sportas.19:12 Orai.19:20 
LR Seimo rinkimų debatai.20:25 Lote-
rija „Keno Loto“.20:30 Panorama.21:05 
Dėmesio centre.21:20 Sportas.21:25 
Orai.21:29 Loterija „Jėga“.21:30 Auk-
sinis protas.22:45 Trumposios ži-
nios.22:50 Italų kino magija. Premjera. 
Kartoninis kaimelis. N-7.00:15 Trumpo-
sios žinios.00:20 Stilius. (kart.).01:00 
LRT radijo žinios.01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 12 s. (kart.).02:00 LRT 
radijo žinios.02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.).02:55 LR Seimo rinkimų deba-
tai. (kart.).04:00 LRT radijo žinios.04:05 
Auksinis protas. (kart.).05:00 LRT radijo 
žinios.05:05 Auksinis protas. (tęsinys, 
kart.).05:25 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.).

ketvirtadienis, rugsėjo 22 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

13 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 13 
s. (kart.). 10:50 Istorijos detektyvai. 
(kart.). 11:45 Interaktyvi viktorina „Pa-
klauskim Lietuvos“. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Šlovės dienos. N-7. 14 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:09 Sportas. 19:12 
Orai. 19:20 LR Seimo rinkimų debatai. 

20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Naujoji lietuvių dokumentika. 
Premjera. Pasitikiu tavimi. 22:40 Trum-
posios žinios. 22:45 Premjera. Juoda-
sis auksas. N-14. 00:55 Trumposios 
žinios. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 13 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 02:55 LR Seimo rin-
kimų debatai. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Tikri vyrai. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Popietė su Al-
gimantu Čekuoliu. (subtitruota, kart.). 
05:30 Mūsų gyvūnai. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 23 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

14 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 14 
s. (kart.). 10:50 Klausimėlis.lt. (kart.). 
11:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės die-
nos. N-7. 15 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 19:30 Inte-
raktyvi viktorina „Paklauskim Lietu-
vos“. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim 
garo! 22:40 Trumposios žinios. 22:45 
Premjera. 21. N-7. 00:45 Klausimėlis.
lt. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 14 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Interaktyvi viktorina „Pa-
klauskim Lietuvos“. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Auksinis balsas. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Auksinis balsas. (tęsinys,kart.).

Šeštadienis, rugsėjo 24 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Nacio-

nalinė ekspedicija „Nemunu per Lietu-
vą“. (kart.). 07:25 Premjera. Lesė. 25 
s. 07:50 Mūsų kaimynai marsupilamiai 
3. 3/16 s. 08:15 Džiunglių knyga 1. 3 s. 
08:30 Girių horizontai. 09:00 Labas ry-
tas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 
Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:05 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Gyvūnų išgyvenimo strategija. 7 d . 
Apgaulės meistrai. (subtitruota). 13:00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvū-
nų mamos. 3 d. Branda. (subtitruota). 
13:50 Šerloko Holmso sugrįžimas. N-7. 
7, 8 s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu. (Subtitruota). 16:30 Svei-
kinimų koncertas. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:45 Sportas. 
18:48 Orai. 18:55 Bėdų turgus. (Sub-
titruota). 19:40 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Auk-
sinis balsas. 22:55 Trumposios žinios. 
23:00 Premjera. Vidurnaktis Paryžiu-
je. N-14. (subtitruota). 00:35 Trumpo-
sios žinios. 00:40 Pasaulio dokumenti-
ka. Gyvūnų išgyvenimo strategija. 7 d 
. Apgaulės meistrai. (subtitruota, kart.). 
01:30 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų 
mamos. 3 d. Branda. (subtitruota, kart.). 
02:20 Šerloko Holmso sugrįžimas. N-7. 
7, 8 s. (kart.). 04:05 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.). 04:30 Bėdų turgus. 
(Subtitruota, kart.). 05:15 Stilius. (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 25 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Nauji Piterio Pe-
no nuotykiai. 21 s. 09:25 Premjera. Zo-
ro kronikos. 25 s. 09:50 Aviukas Šonas 
4. 4/24 s. 10:00 Gustavo enciklopedi-
ja. (Subtitruota). 10:30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Viduriniųjų Rytų gamta. 1 d. Tur-
kija. Kova dėl išlikimo. (subtitruota). 
13:00 Pasaulio dokumentika. Kerinti 
Prancūzijos gamta 2. 2/2 s. (subtitruo-
ta). 14:00 Puaro. N-7. 4/2 s. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Klausimėlis.lt. 16:20 Tikri vyrai. 
17:15 Auksinis protas. (kart.). 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Tei-
sė žinoti. 19:30 Savaitė. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Premjera. Daug vargo dėl pinigų. N-7. 
22:35 Trumposios žinios. 22:40 Naujoji 
lietuvių dokumentika. Pasitikiu tavimi. 
(kart.). 23:50 Trumposios žinios. 23:55 
Pasaulio dokumentika. Viduriniųjų Rytų 
gamta. 1 d. Turkija. Kova dėl išlikimo. 
(subtitruota, kart.). 00:50 Pasaulio do-
kumentika. Kerinti Prancūzijos gamta 
2. 2/2 s. (subtitruota, kart.). 01:45 Pu-
aro. N-7. 4/2 s. (kart.). 03:30 Istorijos 
detektyvai. (kart.). 04:15 Tikri vyrai. 
(kart.). 05:05 Savaitė. (kart.).

Pirmadienis, rugsėjo 19 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (58) (R). N-7. 
06:55 Simpsonai (1) (R). N-7. 07:25 
Simpsonai (2) (R). N-7. 07:55 Gero 
vakaro šou. N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2429). N-7. 10:00 Hobitas. Penkių 
armijų mūšis. N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (47). N-7. 13:30 Simpso-
nai (3). N-7. 14:00 Simpsonai (4). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (602). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (603). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (16). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių 
vasara. Sugrįžimas (44). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (13). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (4). 
N-7. 23:35 Kvantikas (4). N-14. 00:35 
Elementaru (13). N-7. 01:30 Dauntono 
abatija (4). N-7.

Antradienis, rugsėjo 20 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (47). N-7. 
06:55 Simpsonai (3). N-7. 07:25 Simp-
sonai (4). N-7. 07:55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (44). N-7. 08:25 Moterys 
meluoja geriau (13). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2430). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Svotai (13). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (48). 
N-7. 13:30 Simpsonai (5). N-7. 14:00 
Simpsonai (6). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (604). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(605). N-7. 15:30 Itališka meilė (17). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrįži-
mas (45). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (14). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Saugus prieglobstis. N-7. 00:55 Ele-
mentaru (14). N-7. 01:45 Dauntono 
abatija (5). N-7.

trečiadienis, rugsėjo 21 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (48). N-7. 
06:55 Simpsonai (5). N-7. 07:25 Simp-
sonai (6). N-7. 07:55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (45). N-7. 08:25 Moterys 
meluoja geriau (14). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2431). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Svotai (14). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (49). 
N-7. 13:30 Simpsonai (7). N-7. 14:00 
Simpsonai (8). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (606). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(607). N-7. 15:30 Itališka meilė (18). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrį-
žimas (46). N-7. 20:00 Gero vakaro 
šou. N-7. 21:00 Moterys meluoja ge-
riau (15). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 
22:25 Vikingų loto. 22:30 Universalus 
karys. N-14. 00:35 Elementaru (15). 
N-7. 01:35 Dauntono abatija (6). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 22 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (49). N-7. 
06:55 Simpsonai (7). N-7. 07:25 Simp-
sonai (8). N-7. 07:55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (46). N-7. 08:25 Moterys 
meluoja geriau (15). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2432). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Svotai (15). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (50). 
N-7. 13:30 Simpsonai (9). N-7. 14:00 
Simpsonai (10). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (608). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(609). N-7. 15:30 Itališka meilė (19). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Naisių vasara. Sugrįžimas 
(47). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (16). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Prieš ugnį ugni-
mi. N-14. 00:25 Elementaru (16). N-7. 
01:25 Dauntono abatija (7). N-7.

Penktadienis, rugsėjo 23 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (50). N-7. 
06:55 Simpsonai (9). N-7. 07:25 Simp-
sonai (10). N-7. 07:55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas (47). N-7. 08:25 Moterys 
meluoja geriau (16). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2433). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Svotai (16). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (51). 
N-7. 13:30 Simpsonai (11). N-7. 14:00 
Simpsonai (12). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (610). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(611). N-7. 15:30 Itališka meilė (20). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Nerealieji. N-7. 21:50 
Siuntėjas. N-14. 23:45 Meteorų audra. 
N-14. 01:30 Linkolnas. N-14.

Šeštadienis, rugsėjo 24 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 

Monsunas (26). N-7. 07:00 Transfor-
meriai. Praimas (13). N-7. 07:30 Nin-
džago: Spinjitzu meistrai (4). N-7. 

Pirmadienis, rugsėjo 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys" (24). 07:00 "Agentas 
Šunytis" (11). 07:25 "Žmogus-voras" 
(10). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (138). N-7. 08:45 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (139). N-7. 09:40 24 va-
landos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 
"Auklė" (6). 13:05 "Svajonių princas" 
(238). 13:35 "Svajonių princas" (239). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (56). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SE-
ANSAS Į saulę. N14. 00:15 "Judan-
tis objektas" (2). N-7. 01:10 "Vampyro 
dienoraščiai" (4). N14. 02:00 "Juoda-
sis sąrašas" (4). N-7.

Antradienis, rugsėjo 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys" (25). 07:00 "Žmogus-
voras" (11). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (1). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (140). N-7. 08:45 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (141). N-7. 
09:40 24 valandos. N-7. 10:30 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:35 "Auklė" (7). 13:05 "Sva-
jonių princas" (240). 13:35 "Svajonių 
princas" (241). 14:05 "Turtuolė varg-
šė" (57). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Karo 
menas. N14. 00:40 "Judantis objek-
tas" (3). N-7. 01:35 "Vampyro dieno-
raščiai" (5). N14. 02:25 "Juodasis są-
rašas" (5). N-7.

trečiadienis, rugsėjo 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (1). 07:00 "Žmo-
gus-voras" (12). 07:25 "Kempiniu-
kas Plačiakelnis" (1). 07:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (142). N-7. 
08:45 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(143). N-7. 09:40 24 valandos. N-7. 
10:30 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:35 "Auklė" (8). 
13:05 "Svajonių princas" (242). 13:35 
"Svajonių princas" (243). 14:05 "Tur-
tuolė vargšė" (58). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Geriau-
si mūsų vakarai. N-7. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Nau-
jienų medžiotojas. N14. 00:40 "Judan-
tis objektas" (4). N-7. 01:35 "Vampyro 
dienoraščiai" (6). N14. 02:25 "Juodasis 
sąrašas" (6). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 22 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (2). 07:00 "Žmogus-
voras" (13). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (2). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (144). N-7. 08:45 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (145). N-7. 
09:40 24 valandos. N-7. 10:30 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:35 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 12:35 "Auklė" (9). 13:05 "Sva-
jonių princas" (244). 13:35 "Svajonių 
princas" (245). 14:05 "Turtuolė varg-
šė" (59). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Tikras teisingumas. Juodas 
kerštas. N14. 00:05 "Judantis objektas" 

(5). N-7. 01:00 "Vampyro dienoraščiai" 
(7). N14. 01:50 Sveikatos ABC televi-
trina (kart.).

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

"Didysis žvejys 2" (3). 07:00 "Ponas 
Bynas" (13). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (3). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (146). N-7. 08:45 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (147). N-7. 09:40 
24 valandos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:35 "Auklė" (10). 13:05 "Svajonių 
princas" (246). 13:35 "Svajonių prin-
cas" (247). 14:05 "Turtuolė vargšė" 
(60). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 Blogiausias 
Lietuvos vairuotojas. N-7. 22:05 Viską 
prisiminti. N14. 00:25 PREMJERA Ap-
sėstasis Maiklas Kingas. S. 02:05 Nau-
jienų medžiotojas (kart.). N14.

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

"Žmogus-voras" (13) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (35). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Linksmie-
ji detektyvai" (16). 07:45 "Neramūs ir 
triukšmingi" (5). 08:10 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (2). 08:35 "Tomo ir Dže-
rio pasakos" (1). 09:00 "Ponas Bynas" 
(4). 09:30 Krokodilas Gena. 10:00 KI-
NO PUSRYČIAI Rifo pasaka 2. 11:40 
Antroji džiunglių knyga. Mauglis ir Ba-
lu. 13:30 Pričiupom! N-7. 14:00 Pri-
čiupom! N-7. 14:30 "Gyvenimo šu-
kės" (93). N-7. 16:40 Bus visko. 17:35 
Tik nesijuok. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPER-
KINAS Madagaskaras 3. 21:15 Tūks-
tantis žodžių. N-7. 23:05 PREMJERA 
Skautai prieš zombius. N14. 00:50 Vis-
ką prisiminti (kart.). N14.

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

"Ponas Bynas" (13) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (36). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Linksmieji de-
tektyvai" (17). 07:45 "Neramūs ir triukš-
mingi" (6). 08:10 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (3). 08:35 "Tomo ir Džerio pasa-
kos" (2). 09:00 Sveikatos ABC televi-
trina. 09:30 Kūlverstukas. 09:55 KINO 
PUSRYČIAI Šnipų vaikučiai 3. Žaidimo 
pabaiga. 11:40 Laukiniai laukiniai vaka-
rai. N-7. 13:45 Pričiupom! N-7. 14:15 
Pričiupom! N-7. 14:40 "Didingasis am-
žius. Jos didenybė Kiosem" (4). N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Aš galiu. Iššūkių šou. 21:45 
Džekas Ryčeris. N14. 00:25 Laukiniai 
laukiniai vakarai (kart.). N-7.

Pirmadienis, rugsėjo 19 d. 
06:10 Sveikatos ABC televitrina. 

06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 07:30 
"Tokia tarnyba" (76) (kart.). N-7. 08:25 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:25 
"Mistinės istorijos" (13) (kart.). N-7. 
10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (22) 
(kart.). 11:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(335) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (19). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (77). N-7. 15:45 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (336). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (23). 19:30 
"Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos is-
torija)" (9). 20:30 Pričiupom! N-7. 21:00 
Farai. N14. 21:30 Sargybinis. N-7. 23:45 
Pagrįsta abejonė (kart.). N14. 01:25 
"Juodasis sąrašas" (1) (kart.). N-7. 
02:15 "Juodasis sąrašas" (2) (kart.). 
N-7. 03:05 "Kalbame ir rodome" (375). 
N-7. 03:45 "Žvaigždės kelias (Alos Pu-
gačiovos istorija)" (9) (kart.). 04:40 Farai 
(kart.). N14. 05:05 "Kalbame ir rodome" 
(375) (kart.). N-7.

Antradienis, rugsėjo 20 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (77) (kart.). N-7. 
08:25 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:25 "Mistinės istorijos" (14) (kart.). 
N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(23) (kart.). 11:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (336) (kart.). N-7. 12:45 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (20). N-7. 14:50 
"Tokia tarnyba" (78). N-7. 15:45 "Pro-
kurorų patikrinimas" (337). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (24). 19:30 "Žvaigždės kelias 
(Alos Pugačiovos istorija)" (10). 20:30 
Pričiupom! N-7. 21:00 "Pavariau" (9). 
N-7. 21:30 Kaip pavogti nuotaką. N-7. 
23:40 Sargybinis (kart.). N-7. 01:40 
"Liežuvautoja" (6). N-7. 02:25 "Kal-
bame ir rodome" (376). N-7. 03:10 
"Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos 
istorija)" (10) (kart.). 04:05 "Pavariau" 
(9) (kart.). N-7. 04:30 "Kalbame ir ro-
dome" (376) (kart.). N-7. 05:15 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7.

trečiadienis, rugsėjo 21 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (78) (kart.). N-7. 
08:25 "44-as skyrius" (49) (kart.). N-7. 
09:25 "Mistinės istorijos" (16). N-7. 
10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (24) 
(kart.). 11:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(337) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (21). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (79). N-7. 15:45 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (338). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (25). 19:30 
"Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos is-
torija)" (11). 20:30 Pričiupom! N-7. 21:00 
Farai. N14. 21:30 Kaulų kolekcininkas. 
N-7. 23:55 Kaip pavogti nuotaką (kart.). 
N-7. 01:50 "Mistinės istorijos" (16) 
(kart.). N-7. 02:40 "Liežuvautoja" (7). 
N-7. 03:25 "Kalbame ir rodome" (377). 
N-7. 04:10 "Žvaigždės kelias (Alos Pu-
gačiovos istorija)" (11) (kart.). 05:05 
"Kalbame ir rodome" (377) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 22 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (79) (kart.). N-7. 
08:25 "44-as skyrius" (50) (kart.). N-7. 
09:25 "Mistinės istorijos" (17). N-7. 
10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (25) 
(kart.). 11:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(338) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (22). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (80). N-7. 15:45 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (339). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (26). 19:30 
"Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos is-
torija)" (12). 20:30 Pričiupom! N-7. 21:00 
Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 Penkia-
kovė. N14. 23:40 Kaulų kolekcininkas 
(kart.). N-7. 01:50 "Mistinės istorijos" 
(17) (kart.). N-7. 02:40 "Liežuvautoja" 
(8). N-7. 03:25 "Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)" (12) (kart.). 04:20 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 04:45 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 05:35 
Pričiupom! (kart.). N-7.

Penktadienis, rugsėjo 23 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (80) (kart.). N-7. 
08:25 "Žurovas" (7). N-7. 09:25 "Žuro-
vas" (8). N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (26) (kart.). 11:35 "Prokurorų 
patikrinimas" (339) (kart.). N-7. 12:45 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 
"Diagnozė - žmogžudystė" (1). N-7. 
14:50 "Tokia tarnyba" (1). N-7. 15:45 
"Prokurorų patikrinimas" (340). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (27). 19:30 "Amerikietiškos im-
tynės" (37). N-7. 20:30 "Amerikietiškos 
imtynės" (37). N-7. 21:30 Sučiupus nu-
žudyti. N14. 23:40 Penkiakovė (kart.). 
N14. 01:35 "Liežuvautoja" (9). N-7. 
02:20 Sučiupus nužudyti (kart.). N14. 
03:55 "Žurovas" (7) (kart.). N-7. 04:50 
"Žurovas" (8) (kart.). N-7.

Šeštadienis, rugsėjo 24 d. 
06:05 Pričiupom! (kart.). N-7. 

06:30 "Diagnozė - žmogžudystė" (21) 
(kart.). N-7. 07:20 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (22) (kart.). N-7. 08:10 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (1) (kart.). N-7. 
09:00 Brydės. Istorinė-publicistinė lai-
da. 09:30 Apie žūklę. 10:00 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 10:30 Pričiupom! (kart.). 
N-7. 11:00 Lietuvos galiūnų čempiona-
to kvalifikacija. Trakai. 12:00 "Amerikie-
tiškos imtynės" (37) (kart.). N-7. 13:00 
"Amerikietiškos imtynės" (37) (kart.). 
N-7. 14:00 "Mistinės istorijos" (15). 
N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" (16). N-7. 
16:00 "Kas žudikas? Baudžiamosios by-
los" (32). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" (51). 
N-7. 19:00 Už vaikystę. 19:30 Muzikinė 
kaukė. 22:00 Muzikinė kaukė. SUPER-
FINALAS. 00:30 AŠTRUS KINAS Kru-
vinoji Valentino naktis. S. 02:15 "Liežu-
vautoja" (8) (kart.). N-7. 03:00 "Liežu-
vautoja" (9) (kart.). N-7. 03:40 Muziki-
nė kaukė (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 25 d. 
06:00 "Pasaulio profesionalų imty-

nės" (22). N-7. 07:00 Savaitės krimina-
lai (kart.). N-7. 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 "Viena 
už visus" (71). N-7. 09:30 "Viena už vi-
sus" (72). N-7. 10:05 Beatos virtuvė. 
11:00 "BBC dokumentika. Laukinių gy-
vūnų pasaulis" (1). 12:00 "BBC doku-
mentika. Laukinių gyvūnų pasaulis" (2). 
13:00 Už vaikystę (kart.). 13:30 Sveiki-
nimai. 16:00 "Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos" (33). N-7. 17:05 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:05 "44-as sky-
rius" (52). N-7. 19:05 Aš - šnipas. N-7. 
21:00 "Juodasis sąrašas" (3). N-7. 22:00 
"Juodasis sąrašas" (4). N-7. 23:00 Vi-
liojimo menas. N14. 00:45 Kruvinoji Va-
lentino naktis (kart.). S. 02:25 Aš - šni-
pas (kart.). N-7. 03:55 "Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos" (32) (kart.). N-7. 
04:50 "Kas žudikas? Baudžiamosios by-
los" (33) (kart.). N-7.

TV3

LNK

BTV

08:00 Ančiukų istorijos (50). 08:30 
Kempas ir draugai. 09:00 Virtuvės is-
torijos. 09:30 Gardu Gardu. 10:00 Pa-
saulis pagal moteris. 10:30 Svajonių 
ūkis. 11:00 Kalakutai. Atgal į ateitį. 
12:50 16 norų. N-7. 14:40 Išlaisvin-
ti Vilį 3. 16:15 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7. 16:45 Ekstrasen-
sų mūšis (6). N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 UNI-
CEF šou „Už kiekvieną vaiką“. 22:30 
Neliečiamieji. N-7. 00:50 Greisės nuo-
puolis. N-14. 02:20 Belė. N-7.

Sekmadienis, rugsėjo 25 d. 
05:45 Teleparduotuvė. 06:00 Ma-

giška vidurinė mokykla. Sosto šventė. 
07:00 Transformeriai. Praimas (14). 
N-7. 07:30 Nindžago: Spinjitzu meis-
trai (5). N-7. 08:00 Ančiukų istorijos 
(51). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 Ku-
linariniai triukai. 09:30 Penkių žvaigž-
dučių būstas. 10:00 Svajonių sodai. 
11:00 Visa tiesa apie ryklį. 12:45 Šuo, 
kuris išgelbėjo vasarą. 14:35 Penelo-
pė. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis (7). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Fak-
torius. N-7. 22:00 Auklė nakčiai. N-14. 
23:45 Tylus liudininkas. N-14. 01:30 
Marta Marsė Mei Marlena. N-14.

LRT
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Neįgalieji  
pasaulyje

Kodėl naujagimė, var-
du Džanet, nesustoda-
ma verkia? Kodėl laiko-
si aukšta temperatūra? 
Kodėl augdama atsilie-
ka nuo bendraamžių, ne-
įstengia vaikščioti? Gydy-
tojai spėliojo: gal čia tai, 
o gal tai? Skirdavo įvairių 
vaistų. Buvo poros me-
tų, kai žengė pirmuosius 
žingsnius – ir nugriuvo. 
Koja lūžo, o kaulas de-
formavosi. Netikėtai lū-
žio vietoje kaulinis au-
dinys ėmė augti po pusę 
centimetro per dieną. Gy-
dytojai daugiau neabejo-
jo: onkologija! Vaikutis 
gyvens porą mėnesių, ne 
daugiau.

Klaipėdos maltiečiai jau antrus 
metus Giruliuose surengė neį-
galiųjų reabilitacijos ir integra-
cijos stovyklą „Judėk laisvai“ 
(angliškai „Move it“). Ji skirta 
jauniems žmonėms, neseniai 
patyrusiems stuburo traumą ir 
priverstiems atsisėsti į neįgalio-
jo vežimėlį.  Pabuvę stovykloje 
neįgalieji prisipažįsta, kad ji la-
bai pakeitė jų gyvenimą, sutei-
kė jėgų naujiems darbams, tiks-
lams ir svajonėms.

„Neseniai tapusius neįgaliais 
stovykloje mokome jiems gyvy-
biškai svarbių įgūdžių, kurie la-
bai svarbūs, visiškai pasikeitus 
jų gyvenimui po stuburo trau-
mos, – kalba vienas stovyklos 
kūrėjų, Klaipėdos maltiečių va-
dovas Bronius Einars.  – Mūsų 
metodika tikrai veiksminga, nes 
dirbantys stovykloje neįgaliųjų 
instruktoriai yra tokie pat neįga-
lieji, kaip ir į ją atvykusieji, turi 
tokias pat traumas ir ilgą gyve-
nimo su stuburo pažeidimu pa-
tyrimą, todėl būtent jie gali ge-
riausiai padėti ir patarti.  Ins-
truktoriai moko stovyklos daly-
vius, kaip tvarkytis buityje, kaip 
valdyti vežimėlį, kaip teisingai 
sportuoti. Šie įgūdžiai yra ypač 
svarbūs tolesnei šių jaunuolių 
integracijai į visuomenę, suge-
bėjimui prisitaikyti prie nau-
jų sąlygų ir gyventi aktyvų  gy-
venimą.“ 

„Tai tikrai yra ypatinga sto-
vykla, – kalba stovyklos instruk-
torius Mindaugas Baltuška. – 
Nieko panašaus Lietuvoje kitur 
nėra. Visi stovykloje gyvename 
kartu – tiek instruktoriai, tiek ir 
atvykusieji. Vien jau tai pastarie-
siems duoda didžiulės patirties. 
Jie mato, kaip mes valdome veži-
mėlį, kaip atliekame įvairias bū-
tinas higienos procedūras, kokią 
mankštą darome. Vien pamaty-
ti tai yra neįkainojama patirtis, 
kurios daugiau niekas jiems ne-
gali suteikti.“ 

Pasak stovyklos iniciato-
riaus ir vadovo Vitalijaus Žurke-
lio, stovykloje įgyjami įgūdžiai 
yra labai svarbūs ne tik neįga-

liųjų sveikatai, tačiau ir toles-
nei jų integracijai į visuome-
nę, todėl į stovyklos programą 
įtraukta ir pažintinė ekskursija 
po miestą, apsilankymas delfi-
nariume, pabuvimas prie jūros, 
pažintinė ekskursiją į Kukuliš-
kių bateriją ir kt.  Visa tai pade-
da neįgaliesiems nebijoti viešų 
vietų, išmokti valdyti vežimė-
lį važiuoti ne visai pritaikyto-
se vietose. 

Stovyklos instruktoriais ga-
li dirbti toli gražu ne kiekvienas, 
jiems yra keliami labai aukšti 
reikalavimai. Instruktoriai tu-
ri ne tik mokėti gerai apmoky-
ti jaunuolius reikalingų ir nau-
dingų įgūdžių, tačiau privalo 
tapti jiems sektinu pavyzdžiu ir 
autoritetu.

Kad galėtų tai padaryti, ins-
truktoriumi gali būti žmogus, ne 
tik kažkada pats patyręs traumą 
ir atsisėdęs į vežimėlį, tačiau ką 
nors pasiekęs gyvenime. 

Du praeitais metais vykusios 
„Move it 2015“ stovyklos da-
lyviai per metus pasiekė tikrai 
daug. Aistė Krušinskaitė  pati 
tapo instruktore, pradėjo siek-
ti aukštų tikslų tiek gyvenime, 
tiek versle. 

Artimiausias Klaipėdos mal-
tiečių tikslas  – dar šį rudenį 
surengti bent jau trumpalaikę 
dviejų dienų stovyklą, į kurią bū-
tų galima pasikviesti visus daly-
vavusius vasaros stovykloje, kad 
būtų galima įvertinti, kokią pa-
žangą jie padarė po stovyklos, 
kaip pavyko išnaudoti ten įgy-
tus įgūdžius.

„Reabilitacija, kurią dabar ne-
įgalieji gauna po traumos, yra aiš-
kiai per trumpa. Ji  neduoda jau-
nuoliams pakankamai įgūdžių ir 
patirties siekiant visavertiškai 
integruotis į visuomenę, todėl 
platesnė aktyvios reabilitacijos 
programa neįgaliesiems yra tie-
siog būtina, – sako B. Einars. – Kai 
matai, kokį didžiulį potencialą tu-
ri šie vežimėliuose sėdintys jauni 
žmonės, kiek juose energijos, kū-
rybiškumo, noro save realizuoti – 
negali jiems nepadėti.“

Neįprasta reabilitacijos stovykla
Tinklalapyje maltieciai.lt rašoma apie stovyklą, keičiančią gy-
venimus. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Išsiaiškino, kad tai –  
ne vėžys

Medicina ėjo vienu keliu, o 
Džanet mama Svetlana pasuko 
visai kitu. Kadangi pagaliau su-
žinojo diagnozę, galima buvo tik
rinti ir aiškintis, ar ji tiksli.

Svetlana naktimis užgulė 
kompiuterį. Turkmėnijoje tais 
metais internetas (valdžios kon-
troliuojamas ir labai brangus) 
vis dar buvo naujiena, norma-
lesnis ryšys atsirasdavo tik nak-
tį. Ieškojo fondų, ligoninių, ra-
šė laiškus, siuntė Džanet kaulų 
nuotraukas.

Kartą iš Maskvos gavo keis-
tą atsakymą: vaikui ne vėžys, o 
nebaigtinė osteogenezė, kojos 
„sugedusios“, jas reikia ampu-
tuoti. Užsieniečiams vienos ko-
jos amputacija kainuoja 5 tūkst. 
dolerių. 

Daug buvo nesusipratimų, 
susidūrė ir su aferistais, bet tapo 
vis aiškiau: Turkmėnijos gydyto-
jai klydo, Džanet tikrai neserga 
vėžiu. Pagaliau mama susipaži-
no su maskviete genetike Nata-
lija Belova, kuri tapo Džanet gy-
dytoja ir angelu sargu.

Taip, nebaigtinė osteogene-
zė, vadinamoji trapių kaulų li-
ga. Genetinis susirgimas. Ir ne 
šiaip, bet labai reto penktojo ti-
po. Tokių ligonių visame pasau-
lyje – vos 12.

Jau nebeskaičiuoja 
rankų ir kojų lūžių

Turkmėnijoje šios ligos ne-
įstengė nei diagnozuoti, nei gy-
dyti. Mažylė jau gimė su keliais 
lūžiais, todėl ir verkė. Kai mo-
kydamasi vaikščioti nugriuvo 
(ir vėl lūžo kaulai), Džanet dau-
giau niekada neatsistojo ant ko-
jų. Tik šliaužioja arba juda veži-

Klaidinga diagnozė

mėliu. Ši liga tokia klastinga, kad 
kaulai lūžta net ir nuo neatsar-
gaus judesio.

Džanet jau nebeskaičiuo-
ja, kiek kartų lūžo rankos, ko-
jos. Net ir nuo įtrūkimų kaulas 
ima plėstis, deformuotis. Taip 
atsirado pseudosarkoma – dėl 
jos nebesilanksto Džanet ran-
kos ir kojos.

Šiandien mergaitei 14 metų. 
Kaip ji gyvena? Buitine prasme 
štai taip: kadangi neįstengia su-
lenkti rankos, ilga keista šaku-
te pasmeigia lėkštelėje trešnę, 
įdeda į burną, tada spjauna kau-
liuką ant stalo, paima jį ranka ir 
mesteli į šiukšliadėžę. O ne bui-
tine viskas daug įdomiau! 

Bet grįžkime į tą metą, kai 
Svetlana suprato: Džanet su-
lauks pagalbos tik Maskvoje. 
Kiekvieną kartą važiuojant tik
rintis ir gydytis reikėjo gauti iš-
kvietimą, vizą ir kt.

Svetlana pardavė Turkmėni-
joje turėtą 3 kambarių butą, kurį 
tėvai padovanojo vestuvių pro-
ga, ir su šešiamete Džanet bei vi-
sai mažyte jaunesniąja dukryte 
Milana persikėlė į Maskvą. Pini-
gų pakako pirmam gydymo kur-
sui ir mediniam barakui Vladi-
miro srityje nusipirkti. Leidimą 
gyventi Rusijoje gali gauti tik jei 
turi čia nekilnojamojo turto. O 
kaip išsinuomoti butą Maskvo-
je, kai neturi Rusijos pilietybės, 
esi įtarimą keliančios rytietiškos 
išvaizdos ir dar su dviem vaikais 
ant rankų, iš kurių vienas – ne-
įgalus?

Tikra tiesa – mylinti mama 
gali viską, net jei ir nėra visą 
laiką šalia stipraus vyro, į ku-
rį galėtum atsiremti. Užtat kai 
šiandien Svetlana praveria buto 
Maskvoje duris, pirmiausia su-
tinki Milaną, kuri skuba į muzi-
kos mokyklą, po to pamatai ma-
žiausią broliuką Arslaną, kurį 
sūpuoja ant rankų tėvelis, o tada 
išgirsti trešnių kauliukus spjau-
dančią Džanet.

Džanet yra šauni ne dėl 
ligos retumo

Svetlana žurnalistams yra 
sakiusi, kad yra dėkinga likimui 
už visus išbandymus. Mat jei ne 
dukrelės liga, šeimos gyvenimas 
nebūtų toks įdomus, turiningas. 
Keisti, šokiruojantys žodžiai, bet 
juos ištarti Svetlana turi teisę. Ji 
apie tai gi negalvojo, kai nepasi-
davė šarlatanams daktarams, kai 
tiesiog rūpinosi Džanet ir siekė 
padaryti viską, kas tik įmanoma, 
kad dukrelė galėtų augti, vysty-
tis, gauti tinkamą gydymą.

Juk Svetlana nekalta, kad vi-
suomenė buvo atsilikusi, norėjo 
matyti ligonius lovose, o jų arti-
muosius – šalia stovinčius nu-
leistomis galvomis. Dar Turk
mėnijoje, jau pradėjusi gydytis 
Maskvoje, Džanet lankė pirmą 
klasę. Ji turbūt buvo pirmas ne-
įgalus vaikas, šioje šalyje priim-
tas į mokyklą. Svetlana per vi-
sas pamokas sėdėjo koridoriuje 
ir laukė. Per pertrauką nešdavo 
dukrytę aukštyn ar žemyn laip-
tais, kur pasakydavo mokytojas.

Persikėlus į Maskvą, iškart 
ėmė ieškoti mokyklos čia. Ne, ne, 
ne. Nėra keltuvų, specialių tuale-
tų, vaikai žiaurūs ir t.t. Svetlana 
nenusileido. Dabar Džanet mo-
kosi meno pakraipą turinčioje 
mokykloje. Šalia jos išsinuomojo 
butą. Viename mokyklos priesta-
te keltuvą jau įrengė, netrukus pa-
statys ir pagrindiniame pastate.

Džanet įvairiose mokyklo-
se dalyvauja gerumo pamokose. 
Pasakoja apie gyvenimą neįgalio-
jo vežimėlyje. Ji tapo ir parduo-
da savo paveikslus aukcionuose. 
Gautus pinigus aukoja neįgaliai-
siais besirūpinantiems fondams. 
Ji lanko TV žurnalistų mokyklos 
pamokas. Filmuoja reportažus 
apie neįgalius, bet aktyvius žmo-
nes. Rašo pjeses, kurios statomos 
teatruose. Myli dramblius. Nese-
niai išmoko plaukti.

pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALiKienė

Džanet gyvena turiningą gyvenimą, jaučia šeimos rūpestį.

Jauni ir pensinio amžiaus žmo-
nės ketvirtadienį prisijungė prie 
Alytaus miesto Rotušės aikštė-
je vykusios mankštos. Ją alytiš-
kiams surengė Alytaus sociali-
nių paslaugų centro lankytojai. 
Pajudėti ryžosi ir savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotoja, savivaldybės gy-
dytoja.

„Renginys skirtas Europos 
judriajai savaitei. Prisitaikyda-
mi prie gero oro, ją pradėjome 
anksčiau. Kiekvienais metais 
paminime Judriąją savaitę, bet 
renginio dar neteko organizuo-
ti Rotušės aikštėje. Norime, kad 
apie mus sužinotų kuo daugiau 

žmonių. Neįgalieji judėjo patys 
ir ragino pajudėti sveikuosius. 
Jie nuo pat ryto laukė šio rengi-
nio“, – pasakojo Socialinių pas-
laugų centro direktorės pava-
duotoja socialiniams reikalams 
Asta Graužinienė.

Pasportuoti muzikos ritmu 
atėjo Alytaus miesto savival-
dybės administracijos direkto-
riaus pavaduotoja Silvija Pešte-
nienė ir savivaldybės gydytoja 
Jovita Katkauskaitė. 

Po mankštos Neįgaliųjų  die-
nos centro ir Vaikų dienos cen-
tro lankytojai išbandė greitą-
jį ėjimą ir sparčiu žingsniu pa-
traukė į miesto sodą. 

Alytaus Rotušės aikštėje praūžė 
visuotinė mankšta

Raimonda Andriulionytė tinklalapyje alytusplius.lt pasakoja, 
kaip neįgalieji paminėjo Europos judriąją savaitę. 

Tarptautinė žmonių su nega-
lia diena nuo 1992 m. visa-

me pasaulyje minima gruodžio 3 
d. Jungtinių Tautų štabas Niujor-
ke paskelbė šių metų šventės te-
mą – „17 tikslų mūsų trokštamai 
ateičiai“. Taip norima pabrėžti 
neseniai priimtų septyniolikos 
„Tvarios raidos tikslų“ svarbą 

siekiant sukurti palankesnį pa-
saulį žmonėms, turintiems ne-
galią. Šiemet ši šventė sutampa 
su dešimtosiomis Neįgaliųjų tei-
sių konvencijos priėmimo meti-
nėmis. Šventės renginiuose bus 
skiriama daug dėmesio Konven-
cijos idėjoms.

Taip pat šiemet bus kalba-

ma apie problemas, susijusias 
su neįgaliųjų įtraukimu į mies-
tų raidą. Šia proga organizuoja-
ma trečioji Jungtinių Tautų kon-
ferencija. 

Šventės metu lauks diskusi-
jos, pristatymai, filmų peržiūros, 
meno parodos ir kiti renginiai.

parengė Miglė Levinienė

Tarptautinė žmonių su negalia diena – apie 17 svajonių 
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

*
Rugsėjo saulės įkaityje
Džiugesingas veidas. 
Pilnavidurių pelargonijų
Raudonis
Senamiesčio stogų
Pilkumoje.
Kavos puodelis.
Lėtas žvilgčiojimas.
Neskubi šneka.
Tolymė.
Ramus širdies
Klegėjimas
Iškilumoj.
Tarp metų virsmo.
Ir tarp to,
Kas nepraeina.

*
Ruduo
Kvepia
Laukiniais astrais
Ir perdžiūvusiu
Pievų dagiu.

Sutrūnijo
Medis.

Lengvėja kryžius.

*
Pro aukštumą,
Nusėtą
Sulaukėjusių krienų,
Pro obelį,
Dar vis glėby
Per vasaras visas
Išsinešiojančią
Vaisius,
Pro tvorą
Palei vieškelį,
Seniai nedulkantį,
Pro vienkiemio
Ribas žymėjusių
Krūmokšnių juostas –
Saulės zuikučiu
Grįžtu...
Vaikystės pievom
Pabraidyti
Pareinu...

Rita MocKeLiŪnienė 
Šakių r. 

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

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

Sakoma, kad genys margas, 
o pasaulis ‒ dar margesnis. 

Taip ir jūsų kūryba ‒ po posme-
lį ar po eilutę dėliojasi eilėraščiai 
tarsi spalvoti stikliukai į gyve-
nimo vitražą. Malonu juos gau-
ti, malonu skaityti. Ne visuomet 
pavyksta išspausdinti atskirai, 
tad kartkartėmis stengiamės iš 
atsiųstųjų tekstų bendrą apž-
valgą sudėlioti. Atrodo, kad au-
toriai, gyvenantys skirtinguose 
Lietuvos kampeliuose, susikal-
ba ‒ tekstais pratęsia vienas kito 
mintį, papildo ar panašiais sąs-
kambiais ataidi. 

Štai Ramutė Pažėraitė 
(Kaunas), atsiuntusi nemažą 
pluoštelį eilėraščių, viename iš 
jų, pavadintame „Gyvenimo spal-
vos“, rašo:

Po aukštus kalnus vaikščiojau.
Jų vingiuose plačiuos,
Aš sutikau gyvenimą su įvairiom 

spalvom.
Pačioj kalnų viršūnėje ir dar 

aukščiau už jų
Ten erdvėje beribėje baltuose 

pūkuose
Sau miega debesėliai ramiu 

tyliu miegu
O jų blankumą baltą nušviečia 

spinduliai
Saulutės šypsnis mielas pakalnėm 

ir kalnams.

Kalnai, atvira erdvė simboli-
zuoja kalbėtojos norą pakilti virš 
kasdienybės, išsivaduoti nuo sle-
giančių patirčių. Autorė brėžia 
opozicinę paralelę tarp žmogaus 
ir gamtos. Gamta ‒ didinga, žmo-
gus prieš ją ‒ tik menkas vabalė-
lis, kurį „žiedų tas įvairumas“ ga-
li net apakinti. Nežinomybė gąs-
dina, kelia nerimą tamsios spal-
vos. Tačiau galbūt jis galėtų tą 
šviesiųjų gamtos spalvų paletę 
perkelti į savo gyvenimą? 

O spalvos gelsvos, baltos, 
užsukite ir čia

Juk taip gyventi norisi baltam, 
gelsvam fone

Deja, vien tiktai juoda su 
potėpiais baltais.

Ir kaip pakeist gyvenimą 
gelsvom,

Šviesiom spalvom...    

Klemas Gelumbauskas 
(Radviliškis) irgi kreipia žvilgs-
nį į dangų, įkvėpimo ieškodamas 
debesėlių formose:

Vasaros trupiniai
Ratelį savo kasdieninį
Saulutė šypsos sukdama,
O debesėliai danguje
Kažkuo panašūs į banginį.
     
Jie plaukia iš kažkur tolyn
Bekraštėje dangaus platybėj.
Panyra pamažu gilyn
Ir dingsta vėl nežinomybėj.

Jo eilėraščiai iš pirmo žvilgs-
nio ‒ paprastučiai, kasdieniški, 
tačiau juose ieškoma atsakymų 
į turbūt neįmanomus atsakyti 
klausimus:

Jeigu laiką atgal kas pasukti 
galėtų,

Ką žmogus pasirinkti 
iš tikrųjų norėtų:

Ar jaunystę, kuri niekad nebegrįš?
Ar senatvę, kur klesti darna, 

patirtis?

Tačiau svarbiausia ‒ nepa-
miršti padėkoti Dievui už duotą 
gyvenimą: Už spindulį saulės / 
Kasryt dovanotą / Už dangų nak-
tinį / Žvaigždelėm nuklotą. / Už 
teisę gyventi / Žemelėj šitoj / Už 
šilumą, šviesą / Šiandieną, rytoj.

Žaismingų, į gamtą akis krei-
piančių eilių atsiuntė Regina 
Mineikienė-Cikanaitė (Vilka-
viškis). Vėlgi vienas iš jų ‒ apie 
debesėlius. Žaismingumo, len-
gvumo šiam eilėraščiui sutei-
kia pasirinkta utos forma, ku-
rią, kaip prisimename, mėgo ir 
Kazys Binkis.  

Debesėliai ramiai plaukia
Virš berželių ir pušų.
Jų ten niekas nebevaiko,
Debesėliai ramiai plaukia.
Lengvutėliai, iš pūkų ‒
Tarsi pagalvės vaikų.
Debesėliai ramiai plaukia
Virš berželių ir pušų.

Autorę norisi pagirti ir už 
kitus utos formos eilėraščius ‒ 
smagiai nuteikia „Mėnulis pa-
virtęs ant šono“: 

Pavirtęs mėnulis ant šono,
Vakarė jį saugo šalia.
Stebiu jį pakėlusi galvą – 
Pavirtęs mėnulis ant šono.
Bijau, kad nekristų staiga,
Nespėčiau ištiesti net rankų.
Pavirtęs mėnulis ant šono,
Vakarė jį saugo šalia.

Rodos, tiek nedaug terei-
kia ‒ tik personifikuoti dangaus 
kūnus, eilėraštyje suteikti jiems 

žmogiškų savybių, ir atsiran-
da dinamiška situacija, mažu-
tis šypseną keliantis siužetėlis. 

Taigi kurti apie gamtą ‒ la-
bai populiaru. Tačiau ne mažiau 
gražių žodžių skiriate artimiems 
žmonėms, ypač mamoms. Juoza-
pas Levickis (Panevėžio r.) at-
siuntė keletą eilėraščių apie ma-
mą, į kuriuos sudėjo visą savo šir-
dies šilumą ir dėkingumą už prie 
vaiko lovelės nemiegotas naktis.

Mama, tu mūsų krantas,
Paprastas ir šiltas,
Vienintelis kaip gimtas židinys...
Tu ‒ jungiantis per upę tiltas,
Neužgesinama namų ugnis.

O pabaigai ‒ pluoštelis Jur-
barko poetų kūrybos. Jų visas 
pulkas. Stasys Arbačiauskas 
eilėraštyje „Su meile“ moko pa-
sitikti svečius: 

Vedam svečią į svetainę,
Rodom meilės jam jausmus,
Džiaugiamės, kad jis ateina –
Mūsų lauktas, įdomus.

Jam antrina Aušra Brazaity-
tė, sukūrusi eilėraštį „Draugui“:

Jei nelengva, drauge, tai ateik – 
paguosiu,

Tau paguodos žodžių niekad 
nepritrūks.

Jeigu laimė šypsos ir sėkmė 
palydi,

Tai žinok, kad aš su tavimi 
džiaugiuos.

Julija Galbuogienė eilėmis 
budina žemę:

Jau girdisi gervių trimitai,
Pabudo strazdas, bunda šilas.
Pabalyje šviečia purienų tiltai –
Pasrūva šiluma gaivia šis rytas.

O štai Jonas Girdzijauskas 
eilėraščiu „Koks gražus pasaulis“ 
bando aprėpti visumą ‒ turbūt 
tiek, kiek akys užmato ir toliau:  

Apkabinčiau, išbučiuočiau 
Tą pasaulį aš karštai,
Kad žydėtų, kad siūbuotų
Mūsų tėviškės laukai.

Tad kaip čia nepatikėsi, kad 
pasaulis gražus ir vertas atsispin-
dėti jūsų kūryboje kaip ežeruose 
ar upėse atsispindi debesys, pluk-
dydami jūsų mintis tolyn ‒ į rude-
niu kvepiančias pievas.

nijolė KvietKAusKė

Rugsėjui
Ir vėl tu astrų žiedais pasidabinęs rugsėji, atėjai pas 

mus auksindamas medžių lapus, ašarodamas lietaus 
ašaras ir visą žemę supdamas į pilką miglų skraistę. 
Kad sušvelnintum savo niūroką įvaizdį, tu kartais nu-
tiesi miškuose grybų tiltus, raudonais karoliais padabini 
šermukšnį. Praskleidęs danguje debesų šydą pažeri jau 
šykštokus saulės spindulius. Išlydi mokyklon vaikus ir kartu 
su vėju judindamas medžių šakas niūniuoji besiruošiančiai 
užmigti žiemos miegu gamtai lopšines.

Kaštonai
Aksominiai kamuoliukai krenta nuo medžio 

šakų. Senasis kaštonas atiduoda žemei ir žmogui 
savo brandintą derlių. Vaikai iš kaštonų kurs pasakų 
herojus, o suaugusieji juos pasidės ant stalo ir 
mintyse sugrįš vaikystėn. O senasis kaštonas, mes-
damas savo auksinį lapų geltonį, ruošis ilgam žiemos 
miegui. Kad auštant pavasariui vėl galėtų pasveikinti 
mus, uždegdamas savo baltąsias žiedų žvakes. 

Aušra veRBLiuDAvičiŪtė, Radviliškio r. 

Miniatiūros

Sigutės Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.
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