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Lietuvos parolimpiečiai grįžo 
su 8 medaliais

Kopiklis laiptais
Scalamobil

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Lietuvos parolimpiečiai 
vakar grįžo iš Rio de Ža-
neiro parolimpinių žai-
dynių ir į Lietuvą parve-
žė aštuonis medalius – 
septynis aukso ir vieną 
sidabro.

Tolerancijos link

Po įtemptų varžybų parolimpiečiai turėjo laiko pasigrožėti Rio de Žaneiru.

(5:1) finale įveikė JAV rinktinę ir 
pirmą kartą istorijoje iškovojo pa-
rolimpinius aukso medalius gol-
bolo rungtyje. 

„Skamba kaip golbolo kamuo-
lys, tik lengvesni“, – barškindami 
ant kaklo kabančius aukso me-
dalius juokavo silpnaregiai gol-
bolo vyrai. Pagrindiniai Lietuvos 
komandos puolėjai – vyriausias 
Genrikas Pavliukianec (40 m.) ir 
jauniausias Justas Pažarauskas 
(24 m.), finale pasikeisdami suri-
deno 14 įvarčių ir abu puikuojasi 
rezultatyviausių parolimpiados 
golbolo žaidėjų trejetuke. G. Pav-
liukianec pelnė 35 įvarčius, vidu-
tiniškai po 5 įvarčius per rungty-
nes. J. Pažarauskas parolimpiado-
je įrideno 22 įvarčius, vidutiniškai 
po 3,3 per rungtynes.

 „Labai didžiuojuosi visais 
vyrais. Visais. Ir tais, kurie na-
muose liko, labai didžiuojuo-
si“, – iškart po finalo sakė Lie-
tuvos golbolo rinktinės treneris 
Karolis Levickis.

Visos parolimpiados metu 
Lietuvos komanda slėpė, kad 
G. Paviukianec yra traumuo-
tas (treniruočių stovyklos me-
tu jam trūko dešiniosios rankos 
sausgyslė), kad nesužinotų var-
žovai. Visas rungtynes kapito-
nas pražaidė su nuskausmina-
maisiais. „Tai darkart įrodo, kad 
žmogus yra ne tik talentingas, 
bet ir valingas. Man yra garbė 
treniruoti tokį žmogų“, - kalbė-
jo K. Levickis.

Auksinis golbolo 
komandos finalas 

Rugsėjo 17-osios naktį Lietu-
vos laiku Rio de Žaneiro parolim-
pinėse žaidynėse „Future“ areno-
je skambėjo „Ant kalno mūrai“, 
„Lietuva“, „Mes laimėsim“. Mūsų 
golbolo komanda rezultatu 14:8 (nukelta į 5 psl.)

Neįgalieji įrodė: mes 
esame ir galime 

Pasveikino garbūs 
svečiai

Šventės dalyvius pasveikin-
ti atvažiavo socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Algimanta Pa-
bedinskienė, Seimo narė Orinta 
Leiputė, Kūno kultūros ir spor-
to bei Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentų, Kauno miesto savival-
dybės atstovai. Lietuvos neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Jelena 
Ivančenko, sveikindama žaidy-
nių dalyvius, palinkėjo, kad iš jų 
išaugtų parolimpiečiai. Žaidynių 
pradžią paskelbė jų direktorius 
Kauno miesto neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Ignas Mačiukas. 
Šventės dalyviams geros nuotai-
kos pliūpsnį padovanojo Lietuvos 
karinių pajėgų orkestras. 

Žaidynių dalyviai, jau 9 kartą 
susirinkę į S. Dariaus ir S. Girėno 
sporto centrą, vos sulaukę duoto 
starto, rikiavosi prie smiginio len-
tų, bočios aikštelėje, ruošėsi žaisti 
krepšinį 3x3, mėtyti į krepšį bau-
das, lenkti rankas ir varžytis prie 
šaškių bei šachmatų lentų. Visą 
pusdienį senojoje sporto halėje 
bumpsėjo kamuoliai, žaidėjai ry-
mojo prie šachmatų lentų, stovėjo 
smiginio eilėje, buvo girdėti ploji-
mai ir palaikymo šūksniai. 

Lenkiant ranką – azartas 
ir nusivylimai 

Atkaklios kovos vyko prie 
rankų lenkimo stalų. Rimvydas 

Grauslys iš Plungės į šventę at-
vyko pirmą kartą. Jis anksčiau 
buvo treniravęsis, bet pastaruo-
ju metu jau seniai rankos nelen-
kė. Tačiau R. Grauslys nuolat dir-
ba ūkyje, o tai reiškia, kad jėgos 
jam netrūksta. Varžytis nesu-
trukdė nė po traumos pažeistas 
stuburas. Iškovota II vieta (kaire 
ranka) ir III vieta (dešine ranka) 
tarp vyrų iki 80 kg Rimvydą labai 
pradžiugino, o žiūrovams malo-
nių akimirkų suteikė atkakli jo 
kova su pirmosios vietos laimė-
toju klaipėdiečiu Denisu Jančen-
kovu. R. Grauslys žadėjo ir kitais 
metais būtinai atvykti į varžybas. 

Visus nustebino rankų lenki-
mo rungtyje tarp vyrų, sverian-
čių daugiau nei 80 kg, geriausiai 
pasirodęs klausos negalią turin-
tis palangiškis Darius Jašinskas. 
Vaikinas treniruojasi sporto salė-
je, tačiau varžytis neturi su kuo. 
Pakviestas į šią sporto šventę 
jaunuolis labai apsidžiaugė. Dar 
didesnis jo džiaugsmas buvo, kai 
pavyko iškovoti pirmą vietą. 

Radviliškietė Irena Vilniuvie-
nė tarp moterų buvo trečia. Žaidy-
nių nuostatai numato, kad atski-
rai varžosi moterys iki 60 kg ir per 
60 kg. Kadangi Irena sveria šiek 
tiek daugiau nei 60 kg, jai teko 
varžytis ir su didesnio nei 100 kg 
svorio konkurentėmis. I. Vilniu-
vienė mano, kad reikėtų pakore-
guoti žaidynių nuostatus – mote-
rų, kaip ir vyrų grupėje, turėtų bū-
ti išskirtos iki 80 kg ir daugiau nei 
80 kg sveriančiųjų grupės. 

I. Vilniuvienė yra Radviliškio 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkės pavaduotoja. Ji pasa-
koja, kad ten sportas labai mė-
giamas. Važiuojama į įvairias 
sporto šventes ne tik Lietuvo-
je, bet ir kaimyninėje Latvijoje.  
Ir šį kartą su medaliais namo 
grįžo visas būrys radviliškiečių. Lietuvos žmonių su nega-

lia sąjunga kartu su Lie-
tuvos neįgaliųjų draugija 
surengė po visą šalį pa-
sklidusią akciją „Mes esa-
me“, per kurią domėjo-
si viešosios aplinkos pri-
einamumu. 18 miestų ir 
miestelių nevyriausybinės 
neįgaliųjų organizacijos 
vertino jiems svarbių me-
dicinos, kultūros, preky-
bos bei kitų objektų pri-
taikymą, prie apskritojo 
stalo diskutavo, ką reikė-
tų padaryti, kad žmonės 
su negalia visur galėtų ju-
dėti laisvai ir nevaržomai. 

Aplinka visiems

Sporto šventė ne tik 
įvyko, bet ir pavyko

Jau 9 kartą neįgaliuosius 
į Kauną sukvietė sporto 
žaidynės. Į šventę susi-
rinko apie 400 dalyvių, iš-
dalinta 60 medalių kom-
plektų – vien skaičiai ro-
do, kad renginys neišsi-
kvėpė ir yra reikalingas. 

Integracijos keliu

R. Grauslys (dešinėje) po įtemptos kovos nusileido D. Jančenkovui.

(nukelta į 7 psl.)

Be pagalbos neįgaliesiems būtų sunku. (nukelta į 3 psl.)Aldonos Milieškienės nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Kalvarijos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Daiva Rentelytė su 
„Bičiulystės“ skaitytojais 
pasidalijo turiningai orga-
nizacijos narių praleistos 
vasaros įspūdžiais. 

Kalvarijos savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos 
nariai vasarą pradėjo Lie-
tuvos pajūryje. Kaip ir vi-
si Lietuvos poilsiautojai, 
džiaugėmės jūros teikia-
mais malonumais, gražia 
gamta ir geru oru. Šven-
tojoje ne tik ilsėjomės, 
bet ir vykdėme Kalvari-
jos savivaldybės finan-
suotą visuomenės svei-
katos projektą tema ,,Psi-
chikos ligos“. Psichologė 
Gražina Alminaitė-Vaiva-
dienė surengė paskaitą 
apie psichikos sveikatą, 
stresą ir jo valdymo bū-
dus. Išmokome atpažinti 
savo emocines būsenas 
ir konstruktyviai spręs-
ti problemas, kad išsau-

Kalvarija: Turininga vasara

gotume psichologinę pu-
siausvyrą. 

Šiemetinė mūsų vasa-
ra buvo paženklinta ke-
lionėmis. Mažomis grupe-
lėmis leidomės į ekskursi-
jas po Lietuvą. Aplankėme 

gražiuosius Druskininkus, 
vieno geriausių Dzūkijos 
skulptorių Antano Česnu-
lio drožinių sodybą, kilom 
Lynų keliu, apžiūrėjome 
„Snow areną“, plaukėme 
laivu į Liškiavą, kopėme į 

Merkinės apžvalgos bokš-
tą. Rimties sėmėmės Liš-
kiavos, Druskininkų baž-
nyčiose, Merkinės pira-
midėje, Kryžių kalne Šiau-
liuose, Tytuvėnų, Pažaislio 
vienuolynuose, Merkinės 
piramidėje, Pivašiūnų at-
laiduose. Rumšiškių mu-
ziejuje sugrįžome į pra-
eitį, grožėjomės Naisiuo-
se įsikūrusio Baltų dievų 
muziejaus skulptūromis. 

Nedidelė grupelė drau-
gijos narių ilsėjosi Jur-
gežerių stovykloje ,,Gin-
taras“. 

Vasarą užbaigėme tra-
dicinėje miesto šventėje 
„Šypsausi savo kraštui“. 
Amatų būrelio moterys 
Valerija Rašimienė, Vero-
nika Raškauskienė, Aldo-
na Dzedulevičienė ir Ona 
Belevičienė audė floristi-
nį kilimą tema „2016 m. 
bibliotekų metai“. Gerai 
nusiteikę nekantriai lau-
kiame kitos vasaros. 

Mūsų name gyvena jaunuolis, neseniai grįžęs iš kalė-
jimo. Buvo nuteistas už ne itin sunkius, bet nuolat 

pasikartojančius nusikaltimus: automobilių nuvarymą, 
mobiliųjų telefonų atėmimą iš vaikų ir pan. Paauglys-
tėje mokėsi profesinėje mokykloje, bet į tuos mokslus 
numojo ranka. Nepadėjo nei policijos įspėjimai, nei tė-
vų prašymai liautis valkatauti, nei bausmės.

Beveik metus praleidus už grotų, jaunuoliui griež-
tos pamokos praėjo pro šalį. Padirbėjęs kelias savaites 
tai ten, tai šen, vaikinas vėl vaikšto įsikandęs cigaretę 
ir sutikęs tokio pat likimo draugus, su meškere slan-
kioja paupiais. 

Žodžiu, žmogus nepakirdo iš sustingimo ir abejin-
gumo būsenos ir niekas kol kas negali pasakyti, ar jis 
ieškos dorovės bei gyvenimo prasmės kelio.

Galbūt psichologai įtartų, kad jaunuolį ištiko psi-
chinių galių ir požiūrio į gyvenimą sutrikimai, kuriems 
būdingas pasyvumas, motyvacijos stoka. Gal išgyvena 
sunkias emocijas: blogą nuotaiką, liūdesį, neviltį, jau-
čiasi kaltas dėl įvairių nuopuolių. Laikas tokiai asme-
nybei tarsi sustoja.

Ne vienam pasitaiko suklupti – dėl kliūties, ligos, 
įvairių negandų. Daugeliui nesunku vėl pasikelti ir ženg-
ti toliau. Kartais su draugų, kaimynų, valdžios parama.

Sudegė šiauliečių sutuoktinių E. ir A., auginančių tris 
mokyklinio amžiaus dukreles, namas. Pačių statytas, 
trylika metų puoselėtas. Kitam gal atrodytų, kad kartu 
su ugnimi sudegė ir viltis viską pradėti iš naujo. Tačiau 
šiauliečių šeima buvo tvirta, tikėjo, kad pakils iš pelenų 
ir languose vėl spindės šviesa. Tikėjimą atgimti ypač sti-
prino nepaprastas žmonių gerumas: vyro darbovietė su-
rado nuomotiną butą ir už metus sumokėjo nuomą, bui-
ties daiktais padėjo savivaldybė, net nepažįstami gera-
dariai, banke buvo atidaryta aukų padegėliams sąskaita.

Grublėtą gyvenimo kelią teko įveikti jaunai moky-
tojai iš Akmenės. Bendradarbiai ir artimieji vieningai 
sutarė, kad liga nepaiso socialinio sluoksnio ir išsilavi-
nimo. Moteris pasinėrė į alkoholį, rūkė, vartojo kvaiša-
lus. Per kelerius metus ji neteko darbo, tėvo, vyro, ati-
tolo sūnus. Laimė, viename reabilitacijos centre pavy-
ko pripažinti savo ligą ir iš jos pakilti. Gyvenimas ėmė 
tekėti ankstesne vaga. Moteris gavo naują darbą, antrą 
kartą ištekėjo, gerai sutaria su sūnumi. Kaip nesidžiaug-
ti pasibaigusiu nuosmukiu ir susigražintu geru vardu! 

Gal ir jus buvo apėmusi neviltis ar nusivylimas? Ne-
abejoju, kad parolimpinėse žaidynėse puikiai pasirodę 
mūsų šalies atstovai ne vien talentu iškovojo įsimintinų 
pergalių. Jų gyvenimuose taip pat būta ir dvejonių, ir nu-
sivylimų. Tačiau visada svarbiausia buvo valia bei viltis.

Tiesą sakant, ko gi šiais laikais slogūs jausmai ne-
vargina? Kai pasaulį drebina ekonominės problemos, 
nesiliauja smurtas, įsigali neteisybė, korupcija, nieko 
keista, kad daugybę žmonių užvaldo liūdesys, nepama-
tuotas kaltės ar menkavertiškumo jausmas.

Tokie išgyvenimai pavojingi. Esame prislėgti, tad 
galbūt imsime savimi nepasitikėti, nebesugebėsime 
blaiviai mąstyti kaip tas jaunuolis iš mūsų namo. Kad 
nepasiduotume slegiančiai nuovokai, visiems reikia 
stiprybės ir jėgų.

Kaip nepalūžti atsitikus katastrofai, ekonominei 
krizei ar asmeniniam vargui? Matyt, derėtų stengtis 
sutelkti dėmesį ne į tai, kas prarandama, o į tai, ką dar 
turime – įsitikinimus, pažiūras, kurios padeda išvaiky-
ti juodas mintis.

Tačiau pagrindinė žibinto šviesa – tai valios ir vil-
ties prasmė. Žmogus be vilties – tartum laivas be inkaro. 
Prieš septynetą šimtmečių gyvenęs italų poetas Fran-
českas Petrarka rašė, kad „viltis ir troškimas vienas ki-
tą skatina, todėl kai viena vėsta, tai ir kitas aušta, o kai 
viena įsiliepsnoja, tai ir kitas užverda.“

Tenka apgailestauti, kad po daugelio metų poeto 
pastebėjimai nuo mūsų tolsta – dažniau vėstame ne-
gu užverdame.

Žibintas vilties takui 
nušviesti

Apie tai,
kas

jaudina

 Zita Vaidilienė ra-
šo apie Šiaulių Parkinsono 
draugijos įvykdytą projek-
tą „Bendradarbiavimui ir 
draugystei nėra ribų“. Pro-
jektas buvo vykdomas šių 
metų trečiame ketvirtyje .

Įgyvendinant projek-
tą vyko įvairūs renginiai. 
Bendradarbiauti buvo 
pakviestos kitos Šiaulių 
miesto organizacijos. Šiau-
lių cukrinio diebeto klubo 
(pirmininkė D. Jakutienė) 
atstovai per renginį mata-
vo cukraus kiekį kraujyje. 
Koncertavo Šiaulių miesto 
neįgaliųjų draugijos (pir-
mininkė R. Petronienė) 
ansamblis „Verbena“. Inks-
tų ligomis sergančiųjų klu-
bo „Atgaja“ pirmininkas 
E. Kalinaitis pakvietė vyk-
ti į Ankyščius ir apžiūrėti 
Lajų taką. Draugijos nariai 
išklausė pirmosios pagal-
bos paskaitas, kurias vedė 
Raudonojo kryžiaus dar-
buotoja I.Sungailienė, ir 
gavo pažymėjimus. Buvo 
pakviesti Šiaulių „Artrito“ 
klubo nariai, kuriems va-
dovauja pirmininkė I. Gai-
damavičienė. Renginiuose 
taip pat dalyvavo Šiaulių 
nevyriausybinių organiza-
cijų koalicijos vykdančio-

Įgyvendintas naudingas projektas

ji direktorė J. Šivickienė, 
Šiaulių mero pavaduoto-
jas S. Tumėnas, Seimo na-
rės R.Baškienės padėjėja 
J. Šakočiuvienė.

Projektą vainikavo iš-
vyka į Šiluvos maldinin-
kų susiėjimą ir pažinti-
nė ekskursija į Žemaitiją. 
Kretingoje aplankėme vie-
nuolyną, bažnyčią, daug 
informacijos suteikė vie-
nuolis ir turizmo infor-
macijos centro gidė Dia-
na Jomantaitė. Draugijos 
nariai buvo aplankė Kre-
tingos grafo Tiškevičiaus 
rūmus, susipažino su jų 

gyvenimo istorija, dvarų 
kultūrą reprezentuojan-
čiais meno kūriniais, ar-
cheologinėmis vertybė-
mis, senąja liaudies bui-
timi. Įstiklintoje oranže-
rijoje-Žiemos sode auga 
580 augalų rūšių. Dvaro 
parkas draugijos narius 
džiugino vandens, gėlynų 
ir astronominiu kalendo-
riumi su saulės laikrodžiu 
ir dvylika medinių skulp-
tūrų. Draugijos nariai ap-
lankė didžiausią Europoje 
japonišką sodą Mažučiuo-
se. Tai puiki susikaupimo 
ir savęs pažinimo vieta, 

jėgų bei ramybės ir ge-
ros nuotaikos šaltinis. Ja-
poniškame sode įkurtas 
bonsų ir akmenų sodas, o 
šiltuoju metu žydi saku-
ros. Pabuvojome ir Baltų 
mitologijos parke, kurio 
pažintiniai takai išsidės-
tę miško teritorijoje. Ke-
liaudami pažintiniais ta-
kais neigalieji susipažino 
su baltų grupės tautų mi-
tologine pasaulėjauta ir 
religija. Ekskursija buvo 
finansuojama iš Šiaulių 
miesto savivaldybės ne-
vyriausybinių organiza-
cijų projekto lėšų.

Amatų būrelio narės prie savo „išausto“ floristinio kilimo.

Lietuvos kurčiųjų drau-
gija kartu su Kurčiųjų 

jaunimo asociacija rugsė-
jo 19–25 dienomis inici-
juoja kurčiųjų savaitę, ku-
ri švenčiama daugumoje 
pasaulio valstybių. 

1951 m. Tarptautinė 
kurčiųjų federacija pasku-
tinį rugsėjo sekmadienį 
paskelbė Tarptautine kur-
čiųjų diena.  Šiemet  ji bus 
minima jau 65 kartą.

Šią dieną skatinama 
spręsti kurčiųjų integra-
cijos į visuomenę proble-
mas, todėl kurčiųjų aso-
ciacijos visame pasaulyje 
organizuoja susitikimus, 
įvairius renginius, kuriuo-
se diskutuojama kurtie-
siems aktualiomis temo-
mis. Siekiama atkreipti 
didesnį visuomenės dė-
mesį, aktyviau kovoti dėl 
lygių teisių.

Pasaulio kurčiųjų fede-
racija paskelbė, kad 2016 
metų Tarptautinės kurčių-
jų savaitės tema – „Aš esu 
lygus dėl gestų kalbos“. 
Tarptautinė kurčiųjų sa-
vaitė apima tokius aspek-
tus: gimimo teisė, kurčio-
jo identitetas, prieinamu-
mas, lygi kalba, lygios įsi-
darbinimo galimybės, dvi-
kalbis švietimas, lygus da-
lyvavimas visuomenėje, 

mokymasis visą gyvenimą.
Rugsėjo 25 dieną nuo 

10 iki 17 val. keturiose 
Vero Cafe kavinėse, esan-
čiose Gedimino prospek-
te, visų visuomenės narių 
lauks savanoriai kurtie-
ji, kurie mokys gestų kal-
bos. Pramokusiems užsi-
sakyti kavos gestų kalba 
bus suteikta nuolaida ka-
vos puodeliui!

„Bičiulystės“ inf. 

Tarptautinė kurčiųjų savaitė

Šiaulių Parkinsono draugija keliavo po Lietuvą.
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Akcijos metu – renginių 
įvairovė

Išskirtinis akcijos „Mes esa-
me“ bruožas – didelė renginių 
įvairovė. Akcijoje dalyvavusios 
nevyriausybinės neįgaliųjų or-
ganizacijos galėjo pasirinkti joms 
priimtinesnę, aktualesnę ren-
ginių organizavimo formą: su-
kviesti visus prie apskritojo sta-
lo, subūrus komandą imtis neįga-
liesiems svarbių objektų patikros 
ar pasirinkus maršrutą pakeliau-
ti po savo miestą ir įvertinti, ar jis 
draugiškas visiems. Poroje mies-
tų neįgalieji surengė simuliacinę 
situaciją „Pasikeiskime tik vieto-
mis, o ne gyvenimais“, kurios me-
tu siūlė išbandyti neįgaliojo veži-
mėlį; poroje, pasitelkę į pagalbą 
policiją, organizavo automobilių 
statymo patikros akciją, domėjo-
si, ar vairuotojai nepiktnaudžiau-
ja neįgaliesiems skirtomis stovė-
jimo vietomis. 

Alytiškiai dar labiau išplėtė 
akcijos ribas – vien žinia „Mes 
esame“, jie nepasitenkino. Pa-
reiškę „Mes galime“, surengė di-
džiulę konferenciją su solidžiais 
pranešimais, diskusijomis, Šve-
dijos ir Lietuvos neįgaliųjų valią 
ir ryžtą atskleidžiančių nuot-
raukų paroda. Neseniai iš sta-
žuotės Švedijoje grįžusi Alytaus 
neįgaliųjų reikalų komisijos na-
rė Kristina Dūdonytė pasidalijo 
savo pastebėjimais, kaip Skan-
dinavijos šalyse sprendžiamos 
aplinkos pritaikymo proble-
mos, o Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktorės pavaduoto-
ja Jolanta Šliužienė papasakojo, 
kaip Lietuvoje pritaikomos uni-
versalaus dizaino idėjos. Nema-
žai dėmesio konferencijoje skir-
ta ir anksčiau Neįgaliųjų reikalų 
komisijos susitikimuose prista-
tytoms pagrindinėms Alytaus 
miesto pritaikymo problemoms.

Zarasuose – net 5 
renginiai

Labai rimtai akcijai „Mes 
esame“ pasirengė Zarasų krašto 
žmonių su negalia sąjunga. Čia 
surengti net 5 viešosios aplin-
kos prieinamumą analizuojan-
tys renginiai: neįgalieji žvalgė-
si po Zarasus, patikrino apie 20 
objektų, kartu su jų savininkais, 
neįgaliaisiais, savivaldybės at-
stovais surengė apskritojo stalo 
diskusiją, negalios neturintiems 
pareigūnams pasiūlė išbandyti 
neįgaliojo vežimėlį, policijai pa-
dedant tikrino automobilių sto-
vėjimo aikšteles. 

Organizacijos pirmininkė Ol-
ga Ludziš neslėpė: situacija Za-
rasuose liūdnoka, tačiau ne be-
viltiška. Kai kur reikia visai ne-
daug, kad neįgalieji galėtų jaus-
tis patogiai, kai kur – būtina iš 
esmės keisti požiūrį. Kartu su 
rateliuose sėdinčiais jaunuoliais 
apsilankius bibliotekoje paaiš-
kėjo, kad ją pritaikant nepagal-
vota apie elektriniais vežimė-
liais judančius žmones. Tarki-
me, tualetu pasinaudoti jie ne-
galėtų. Galimybės laisvai judėti 
neturėtų varžyti ir koridoriuo-
se, kitose patalpose sustatyti 
baldai, kiti daiktai. Pasak O. Lu-
dziš, iki neįgaliųjų apsilankymo 
apie tai nepagalvoję bibliotekos 

darbuotojai pažadėjo, kad tai, kas 
nuo jų priklauso, bus sutvarkyta. 

Akcijos dalyviai aplankė ir 
naują, miesto pasididžiavimu ta-
pusį objektą – Zarasų ežero Di-
džiąją salą, piktinosi, kad ji ne-
įgaliesiems sunkiai prieinama.   
Pirmininkė neslepia jau 5 metus 
„kariaujanti“, kad apžvalgos rato 
prieigose būtų paklota viena pa-
pildoma terasinė lenta ir taip iš-
spręsta neįgaliesiems nepatogu-
mų kelianti problema.  Atrodytų, 
konfliktui įsiplieksti čia nėra nė 
mažiausio pagrindo, tačiau netgi 
problema, kurią galima taip pa-
prastai išspręsti, iš mirties taš-
ko nejuda.

Patys neįgalieji pasiūlė ir kaip 
bent iš dalies būtų galima ras-
ti išeitį dėl nepritaikyto pastato, 
kuriame įsikūręs Socialinės para-
mos skyrius ir Zarasų miesto bei 
rajono seniūnijos. „Jeigu jau nėra 
kitos išeities, reikėtų bent skam-
bučius įrengti, kad būtų galima 
pasikviesti šių įstaigų darbuoto-
ją“, – sakė O. Ludziš. 

Neįgaliųjų vadovę stebina ir 
atsakingų savivaldybės atstovų 
požiūris į situaciją Sporto moky-
kloje. Neįgalieji neturi kur mankš-
tintis, sportuoti, o pastatas visą 
dieną stovi tuščias, įvairūs užsi-
ėmimai, treniruotės čia dažniau-
siai prasideda tik pavakariais. Tie-
sa, neįgaliesiems pastatas visiškai 
nepritaikytas. O ar neįmanoma to 
padaryti? „Viską lemia požiūris“, – 
atsidūsta O. Ludziš. 

Jam keisti buvo sumanytas 
dar vienas renginys. Bent trum-
pam atsisėsti į neįgaliųjų pasiū-
lytus vežimėlius, patirti, kaip jau-
čiasi jais judantys žmonės, sutiko 
tik du akcijos dalyviai – Zarasų 
miesto seniūnė Olga Podolskie-
nė ir savivaldybės tarybos narys 
Ignas Zavadskas. O. Podolskienė 
šią patirtį įvertino kaip neįkaino-
jamą pamoką, paskatinsiančią vi-
sai kitomis akimis pažvelgti į su-
pančią aplinką. 

Puikia pamoka akcija tapo ir 
geranoriškai prie jos prisijungu-
siems policijos darbuotojams. 
Tik iš neįgaliųjų jie sužinojo apie 
visoje Europoje galiojančią neį-
galiųjų automobilių statymo kor-
telę, pažadėjo atkreipti dėmesį, 
kad galimybę stovėti pažymėtose 
vietose turi tik ja, o ne paprastu 
neįgaliojo ženklu pažymėti auto-
mobiliai. Beje, net ir jokiu ženklu 
nepažymėtų automobilių neįga-
liųjų vietose netrūksta. 

O. Ludziš patikino, kad ši ak-
cija tebuvo pradžia. Jau ruošia-
mos rekomendacijos, kurios bus 
išsiuntinėtos patikrintų objektų 
savininkams, organizacijoms. O 

paskui jie vėl domėsis, ar vyks-
ta kokie nors pokyčiai. O. Ludziš 
nuomone, norint, kad situaci-
ja keistųsi, reikia ir tokias akci-
jas dažniau organizuoti, ir mo-
kymus įvairiose organizacijose 
rengti, ir didesnės atsakomybės 
iš projektus rengiančiųjų, pasta-
tus statančiųjų reikalauti. 

Apskritojo stalo 
diskusijose – 
konstruktyvūs 

sprendimai 
Populiariausias akcijos „Mes 

esame“ renginys – apskrito-
jo stalo diskusijos. Jos buvo su-
rengtos net 11-oje šalies miestų. 
Per 30 žmonių į tokią diskusiją 
susirinko ir Garliavoje. Neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Vitalija 
Gabartienė džiaugėsi, kad po-
kalbis buvo dalykiškas ir kons-
truktyvus. Visus savo rūpesčius 
neįgalieji galėjo išsakyti tiesio-
giai Kauno rajono savivaldybės 
atstovams: vicemerui Kęstu-
čiui Povilaičiui, Socialinės para-
mos skyriaus vedėjai Margaritai 
Venslovienei, seniūnams ir kt. 
Daugiausiai buvo kalbama apie 
transporto, susisiekimo proble-
mas. Pasak V. Gabartienės, drau-
gija neturi transporto priemo-
nės, todėl į savo veiklas negali 
įtraukti atokesnėse seniūnijose, 
pavyzdžiui Rokuose, gyvenančių 
neįgaliųjų. Per apskritojo stalo 
diskusiją rasta išeitis – pažadėta, 
kad Socialinių paslaugų centro 
autobusiukas nustatytomis die-
nomis atveš neįgaliuosius į drau-
giją, pavėžės į gydymo įstaigas. 

Pažadėta išspręsti ir dar vie-
ną problemą – Rokų seniūnijoje 
esančiame Girininkų kaime į ki-
tą vietą perkelti pėsčiųjų perėją. 
Prie prieš porą metų uždarytos 
mokyklos įrengta perėja beveik 
niekas nesinaudoja, o prie par-
duotuvės, kur yra autobusų sto-
telė ir perėja būtina, jos nėra. Po 
apskritojo stalo diskusijos ir pa-
čioje Garliavoje turėtų atsiras-
ti papildoma autobusų stotelė. 

Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkės V. Gabartienės nuomone, 
tokios akcijos, diskusijos – labai 
reikalingos. Nors garliaviškiai ra-
jono savivaldybės dėmesio stoka 
nesiskundžia, tačiau tokie susi-
tikimai savivaldybės atstovams 
leidžia išgirsti daugiau neįgaliųjų 
nuomonių, padiskutuoti. 

Šiai nuomonei pritaria ir Ša-
kių rajono neįgalieji. Šioje savival-
dybėje apskritojo stalo diskusija 
apie viešosios aplinkos prieina-
mumą buvo surengta Neįgaliųjų 
draugijos ir Šakių krašto žmonių 
su negalia sąjungos pastangomis. 
Neįgaliųjų draugijos pirmininko 
pavaduotoja Edita Zabramskie-
nė pasakojo, kad dar pernai sa-
vivaldybės mero potvarkiu buvo 
sudaryta speciali darbo grupė, tu-
rėjusi išsiaiškinti, kaip Šakių rajo-
no viešoji aplinka pritaikyta neį-
galiųjų poreikiams. Joje dalyvau-
jantis draugijos pirmininkas Sau-
lius Rakauskas kartu su kitais šios 
komisijos nariais, tarp kurių yra ir 
Aklųjų ir silpnaregių sąjungos ats-
tovė, patikrino ir įvertino ne vie-
ną neįgaliesiems svarbų objektą. 
Daugiausia dėmesio buvo skirta 
gydymo įstaigų prieinamumui, 
apžiūrėti ir neįgaliųjų dažnai lan-
komi kultūros, prekybos objek-
tai. Pasak E. Zabramskienės, yra 
ne vienas pavyzdys, kai įvairių 
statinių savininkai geranoriškai 
sureagavo į neįgaliųjų pastabas. 
Štai prie „Aibės“ parduotuvės at-
sirado ir neįgaliesiems skirta au-
tomobilių statymo vieta, ir nuo-
lydis. Parduotuvės savininkai ne-
prieštaravo ir dėl skiriamosios 
juostos akliesiems įrengimo, tik 
iš karto paprašė jų konsultacijos, 
kaip tinkamai tai padaryti.

Vardydama savo eilės dar 
laukiančius pritaikyti būtinus 
statinius, E. Zabramskienė už-
simena ir apie ligoninę, ir apie 
prie parapijos namų įsikūrusią 
kavinę. Pasak jos, žmones pik-
tina ir tai, kad įrengiant nau-
jus šaligat vius nepagalvota apie 
nuolaidžius bortelius. 

Turistinis žygis po 
Vilniaus senamiestį 
neįgaliųjų neįkvėpė 
6 vietose akcijos dalyviai pa-

sirinko keliones po savo miestą. 
Vilniaus neįgaliųjų nevyriausy-
binės organizacijos nutarė išmė-
ginti turistų itin mėgstamą marš-
rutą sostinės senamiesčiu nuo 
Rotušės iki Katedros aikštės. Čia 
tikrai yra kuo pasigrožėti, kur ap-
silankyti. Deja, neįgaliųjų galimy-
bės visa tai patirti – gerokai men-
kesnės. Į daugelį pastatų, kultū-
ros objektų galima pažvelgti tik 
iš tolo, nes artimesnei pažinčiai 
kelią pastoja laiptai. 

Jeigu akcijos dalyviams būtų 
nepadėję iš kino bei televizijos 
ekranų gerai pažįstami super-
herojai, judantieji neįgaliųjų ve-
žimėliais nebūtų patekę nei į Ro-
tušės pastate įsikūrusį Turizmo 
informacijos centrą, nei į knygy-
ną ar didžiąją daugumą parduo-
tuvių. Nepavyko neįgaliesiems 
pasižvalgyti ir iš remontuojamos 
Šv. Jonų bažnyčios varpinės. Tie-
sa, į akademiniais, kultūros ren-
giniais garsėjančią Šv. Jonų baž-
nyčią superherojai rateliuose sė-
dinčius neįgaliuosius nesunkiai 
užstūmė čia įrengtu metaliniu 
pandusu, todėl jie galėjo pasi-
klausyti gidės pasakojimo apie 
šventovės praeitį.

„Turistinio žygio“ dalyviai da-
lijosi ekspromtu kilusiais pasiū-
lymais, kaip sostinės senamies-
tį padaryti patogų visiems. So-
cialinės apsaugos ir darbo vice-
ministras Algirdas Šešelgis siūlė 
parengti lankstinukų, kuriuose 
būtų pateikti nedidelių parduo-
tuvių, kavinių, kitų objektų pri-
taikymo variantai, konkretūs pa-
vyzdžiai, aptarti juos su tų pasta-
tų savininkais. Premjero padėjė-
jos Genovaitės Paliušienės nuo-
mone, šio turistinio maršruto 
pritaikymas visiems vilniečiams 
ir sostinės svečiams galėtų tapti 
gera magistro darbo tema. Lietu-
vos neįgaliųjų forumo preziden-
tės Dovilės Juodkaitės teigimu, 
su būsimaisiais projektuotojais, 
architektais jau tariamasi dėl pa-
žintinės paskaitos apie neįgalie-
siems aktualius pritaikymus, o 
kultūros objektų prieinamumas 
netrukus bus aptartas su Kultū-
ros ministerijos atstovais. 

Akcija „Mes esame“ savo tiks-
lą pasiekė – paskatino iš nau-
jo pažvelgti į aplinkos prieina-
mumo problemas. Tačiau labai 
svarbu, kad tai nebūtų vienkarti-
nė akcija, kad viešosios aplinkos 
pritaikymas liktų nevyriausybi-
nių organizacijų dėmesio centre.

Aldona Milieškienė 

Neįgalieji įrodė: mes esame ir galime
(atkelta iš 1 psl.)

Į „turistinį žygį“ išsiruošę sostinės neįgalieji domėjosi senamiesčio prieinamumu. 

Trūksta tik vienos terasinės lentos. 

Aldonos Milieškienės nuotr.

Olgos  Ludziš nuotr.
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Kefyras (turkiškai kef – svei-
kata) rūgštus skystas pieno 

produktas, gaunamas rauginant 
karvių pieną natūraliu kefyro 
grybų raugu, kuriame yra pieno 
ir acto rūgšties bakterijų, pieno 
mielių. Kitas rauginto pieno pro-
duktas – rūgpienis (rūgusis pie-
nas) – gaminamas paprasčiau: į 
pieną įmaišoma tik grynųjų pie-
no rūgšties streptokokų kultūrų, 
todėl rūgpienio skonis mažiau 
aštrus negu kefyro. 

Pagal rūgštumą kefyras bū-
na: mažai rūgštus (vienos pa-
ros), vidutiniškai rūgštus (dvie-
jų parų) ir labai rūgštus. Nors ir 
sakoma, kad dėl skonio nesigin-
čijama, tačiau kuo kefyras rūgš-
tesnis, tuo jis skanesnis ir nau-
dingesnis sveikatai. 

Ypač svarbu, kad kefyrą, kaip 
ir kitus rauginto pieno produk-
tus, gali vartoti asmenys, ku-
rie dėl įvairių priežasčių negali 
gerti pieno. Kefyras ne tik pats 
lengvai įsisavinamas (jei lygin-
sime su pienu), bet dar padeda 
greičiau įsisavinti ir kitus mais-
to produktus.

Nors šiuolaikinių techno-
logijų dėka kefyras nesugenda 
iki 15 parų, vis tik geriau rink-
tis tokį kefyrą (ta pati nuoroda 
taikoma ir kitiems rauginto pie-
no produktams), kurio galioji-
mo laikas ne ilgesnis kaip 7 die-
nos. Mat kuo trumpesnis galio-
jimo laikas, tuo didesnė tikimy-
bė, kad produkte bus mažiau ar 
visai nebus įvairių priedų (pvz., 
konservantų).

Mažiau riebalų –  
mažiau kalorijų

Antai 100 gramų 1 % kefy-
ro yra 40 kilokalorijų (toliau – 
kcal), 2,5 % – 50 kcal, 3,2 % – 
56 kcal. Pieninės gamina 1 %, 
2,5 %, 3,2 %, 6 % riebumo ir lie-
są kefyrą (jame riebalų būna ne 
daugiau kaip 0,05 %). 

2,5–3,2 % riebumo kefy-
ras yra maistingesnis ir kalo-
ringesnis.

Jeigu žmogus vartoja raudo-
ną mėsą, sviestą, augalinį alie-
jų, sūrį, kiaušinius, nėra jokios 
prasmės „liesintis“, pavyzdžiui, 
1 % riebumo kefyru. Tiesa, 

ną kartą per metus gali daly-
vauti vyrai nuo 40 iki 55 metų.

Dauguma širdies ir krauja-
gyslių bei vėžinių susirgimų su-
kelia mirtį ar negalią tik todėl, 
kad jos diagnozuojamos ir pra-
dedamos gydyti per vėlai. Pre-
vencija suteikia progą išveng-
ti ligų. Tad norint laiku aptik-
ti sutrikimus, reikia reguliariai 
tirtis, net nejaučiant jokių svei-
katos problemų. Dėl to būtina 
kreiptis į savo šeimos gydyto-
ją, kuris išsamiai supažindins 
su programomis ir paskirs rei-
kiamus tyrimus.

Rūpimus klausimus visi gy-
ventojai gali pateikti el. pašto 
adresu info@vlk.lt arba ligonių 
kasų informacijos telefono nu-
meriu 8 700 88888

„Bičiulystės“ inf.

pastarasis kefyras padeda ge-
riau mažinti cholesterolio kiekį 
(šiuo atveju teks per dieną iš-
gerti 0,5 l kefyro), tinka diabeti-
kams, tačiau 2,5–3,2 % riebumo 
kefyras turi daugiau mikroorga-
nizmų, vitaminų ir kitų svarbių 
medžiagų. Antra vertus, liesame 
kefyre gali būti įmaišyta kokių 
nors tirštiklių (pvz., krakmolo).

Cheminė sudėtis
– organinės rūgštys,
– angliavandeniai,
– probiotikai,
– natūralūs cukrūs,
– riebalai,
– vitaminai (A, B grupės, C, 

H, PP),
– mineralai (natris, chloras, 

varis, chromas, fosforas, kalcis, 
siera, jodas, molibdenas, cin-
kas, geležis, manganas, selenas, 
ftoras, magnis, kalis, kobaltas),

– kai kurios kitos medžiagos.
Paaiškinimai: 
1. Probiotikai – bakterijos, 

kurios, patekusios į žarnyną, ne 
tik gerina mikrofloros būseną, 
bet ir padeda organizmui įsisa-
vinti maisto medžiagas.

2. Mikroflora – mikrobų rū-
šių visuma, esanti kokioje nors 
terpėje ar organizme: vandeny-
je, dirvožemyje, maisto produk-
tuose, žmogaus gyvūnų organiz-
mo ertmėse bei paviršiuje.

Nauda sveikatai
– malšina troškulį, alkio po-

jūtį,
– gerina apetitą ir virški-

nimą,
– stiprina imunitetą (kefyre 

daug vitaminų ir triptofano – ne-
pakeičiamos aminorūgšties, ku-
ri yra daugelio baltymų sudeda-
moji dalis),

– tinka nutukimo profilakti-
kai ir gydymui,

– kraujyje didina hemoglo-
bino kiekį,

– mažina cholesterolio kon-
centraciją,

– padeda įveikti chronišką 
nuovargį, 

– slopina streso pasekmes,
– šalina iš organizmo nuo-

dingąsias medžiagas, padeda 
apsinuodijus sunkiaisiais me-
talais,

– slopina alergines reakcijas,

– mažina podagros skaus-
mus,

– silpnai laisvina vidurius 
(tuo pasižymi tik šviežias kefy-
ras, „senas“ veikia atvirkščiai),

– mažina pabrinkimus, 
– padeda apsaugoti žarnyną 

nuo kolito (storosios žarnos už-
degimo) ir vėžio (kartu su kito-
mis profilaktikos priemonėmis),

– šiek tiek normalizuoja pa-
didėjusį arterinį kraujospūdį 
(ne pagrindinė, o tik papildoma 
priemonė), 

– iš dalies padeda naudin-
gosioms žarnyno bakterijoms 
išvengti žalingo vaistų poveikio 
(tai ypač aktualu po antibiotikų 
vartojimo),

– lėtina aterosklerozės vys-
tymąsi,

– veikia kaip antidepresan-
tas,

– normalizuoja miegą (prieš 
miegą išgeriama stiklinė ke-
fyro),

– palankiai veikia nervų 
sistemą, širdies, kraujagyslių 
(stabdo jų kalkėjimą), kvėpavi-
mo organų (palengvėja kvėpavi-
mas), kasos, kepenų, lyties, šla-
pimo organų ir raumenų veiklą,

– stiprina plaukus, nagus, 
kaulus, dantis, 

– gerina veido spalvą, 

– tinka mažakraujystės pro-
filaktikai ir gydymui (kartu su 
kitomis priemonėmis),

– moterims reguliuoja hor-
monų lygį (tai aktualu mėnesi-
nių metu ir klimakso periodu),

– iš dalies padeda išvengti 
osteoporozės (kaulo išretėjimo 
(išakijimo).

Pastaba: kai kefyras varto-
jamas ilgesnį laiką (per dieną 
pakanka išgerti 1–2 stiklines), 
pastebimai pagerėja medžiagų 
apykaita, normalizuojama žar-
nyno mikroflora, o tai ypač ak-
tualu disbakteriozės (žarnyno 
mikrofloros pasikeitimo į blo-
gąją pusę) profilaktikai ir gy-
dymui. 

Kas turėtų vengti  
kefyro

– sergantys gastritu, pankre-
atitu (kasos uždegimu), skran-
džio ir dvylikapirštės žarnos 
opalige,

– asmenys, besiskundžian-
tys padidėjusiu skrandžio sul-
čių rūgštingumu,

– vaikai iki vienų metų am-
žiaus (pastaruoju metu išsivys-
čiusiose šalyse tokio amžiaus 
vaikams gaminamas specialus 
kefyras); vyresniems negu vie-
nų metų vaikams rekomenduo-

Minint Pasaulinę kovos 
su prostatos vėžiu die-

ną Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (VLK) primena, kaip la-
bai svarbu visiems vyrams lai-
ku apsilankyti pas šeimos gy-
dytoją ir išsitirti dėl prostatos 
vėžio. Anksti nustatyti šią ligą, 
diagnozuoti ikivėžines ligas gali 
padėti prostatos vėžio preven-
cinė programa. Tyrimai priva-
lomuoju sveikatos draudimu 
(PSD) apdraustiems žmonėms 
apmokami Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis.

VLK Paslaugų ekspertizės ir 
kontrolės skyriaus vedėjos Dai-
vos Berūkštienės teigimu, šios 
ligos prevencijos tyrimas visiš-
kai nesudėtingas – pacien tui 

paimama kraujo ir jame nusta-
tomas prostatos specifinio an-
tigeno kiekis.

„Profilaktiniai tikrinimai 
būtini, nes pacientai ankstyvo-
je šios ligos stadijoje ilgai ne-
jaučia jokių  simptomų.  Pavyz-
džiui, ilgus metus prostatoje ga-
li progresuoti vėžys, nes šie na-
vikai auga labai lėtai, nesuke-
lia jokių problemų. Simptomai 
atsiranda tik vėlyvosiose ligos 
stadijose, tačiau ligos galima iš-
vengti. Todėl svarbu reguliariai 
atlikti prevencinėje programoje 
numatytą kraujo tyrimą“,–  tei-
gia D. Berūkštienė.

Pagal šią prevencinę prog-
ramą nemokamai išsitirti gali 
vyrai nuo 50 iki 75 metų, o jei 
šia liga sirgo jų tėvai ar broliai – 
nuo 45 metų. Vyrai, esantys rizi-

kos grupėje, pasitikrinti gali kas 
dvejus metus. 2015 m. dėl pro-
statos vėžio pasitikrino daugiau 
nei 115 tūkst. vyrų, t. y. 6 proc. 
daugiau nei 2014 metais.

„Nors kasmet minėtoje 
prog ramoje dalyvauja vis dau-
giau vyrų, pasitikrinti galėtų 
ir daugiau. Dalis vyrų, matyt, 
drovisi, todėl įvairius negalavi-
mus kenčia. Kiti – nevertina šios 
vėžio prevencijos, tretiems – 
trūksta informacijos“, –  sako 
D. Berūkštienė.

D. Berūkštienės teigimu, vy-
rai gali nemokamai išsitirti ir 
pagal kitas šiuo metu vykdo-
mas prevencines programas.

„Kiekvienas Lietuvos vyras 
turėtų suprasti, kad tik profi-
laktiškai tikrindamasis gali iš-
vengti ligos. VLK užsakymu vi-

suomenės nuomonės tyrimas 
parodė, kad žmonės, vengian-
tys prevenciškai ir nemokamai 
išsitirti, teigia, jog jie bijo suži-
noti blogą diagnozę, neturi laiko 
arba nenori laukti eilėse. Tikrai 
nereikia to bijoti, norime padrą-
sinti vyrus labiau rūpintis savo 
sveikata“, – sako D. Berūkštienė.

Vyrai turi galimybę pasinau-
doti ir dar viena programa, ga-
linčia užskirsti kelią vėžiui. Tai 
prevencinė programa dėl sto-
rosios žarnos vėžio, skirta žmo-
nėms nuo 50 iki 75 metų, ku-
rie gali išsitirti kartą per dvejus 
metus. Atliekamas slapto krau-
javimo testas, kuris leidžia įtar-
ti storosios žarnos vėžį.

Išsitirti taip pat galima pa-
gal širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencijos programą. Joje vie-

Vyrai raginami labiau rūpintis savo sveikata

jama per dieną išgerti ne dau-
giau kaip stiklinę kefyro.

Pastabos:
1. Net ir visai sveikiems žmo-

nėms nerekomenduojama var-
toti kefyro, kai yra pasibaigęs 
jo galiojimo laikas (galima ap-
sinuodyti). 

2. Sergant gastritu su suma-
žėjusiu skrandžio sulčių rūgš-
tingumu galima vartoti nerie-
bų kefyrą.

3. Šiltai laikomas kefyras su-
genda per kelias valandas.

4. Tie žmonės, kurių orga-
nizmas greitai šalina skysčius, 
neturėtų piktnaudžiauti kefyru 
prieš pat miegą. Patartina išger-
ti stiklinę (ar kiek mažiau) kefy-
ro prieš dvi valandas iki numa-
tomo miego.

Ar kefyre yra  
alkoholio?

Šiek tiek etilo spirito turi ir 
kefyras, ir kiti rauginto pieno 
produktai, taip pat vaisiai, duona 
ir t. t. Antai duonoje (ypač juodo-
joje) etilo alkoholio yra daugiau 
negu rauginto pieno produktuo-
se. Obuoliuose jo rasta 0,1 %, vy-
nuogių sultyse – 0,35 %. 

Kiek alkoholio iš tikro yra 
rauginto pieno produktuose? 
Praėjusio šimtmečio žinynuose 
būdavo nurodoma gana didelė 
alkoholio koncentracija (0,2–0,6 
%) ir net įspėjama, kad vartojant 
tokius „alkoholizuotus“ produk-
tus kartais galima susirgti (deja, 
nėra duomenų, kad kas būtų su-
sirgęs)... alkoholizmu. Beje, šiuo-
laikinių technologijų sąlygomis 
pagamintuose rauginto pieno 
produktuose alkoholio būna la-
bai mažai (0,04–0,05 %).

Prieš kurį laiką buvo manyta, 
kad iš čia paminėtų maisto pro-
duktų reiktų pašalinti bet kokius 
alkoholio pėdsakus. Deja, idė-
ja nesulaukė visuotinio susido-
mėjimo. Mat vykstant medžiagų 
apykaitos procesams, labai maža 
dalis alkoholio savaime gaminasi 
mūsų organizme (kraujyje ir ke-
penyse alkoholio koncentracija 
būna 0,003–0,015 %), jo randa-
ma ir motinos piene (tai nedaro 
jokios žalos kūdikiui, nes alkoho-
lis pašalinamas kartu su šlapimu 
ir prakaitu).

Romualdas OGinSkAS

Rauginto pieno produktai: kefyras Daktaras
Aiskauda
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„Jaučiuosi kažkiek pavargęs, 
išsekęs po šito maratono. Buvo 
labai sunkios pogrupio rungty-
nės, nežmoniškai sunkiai žaidė-
me ketvirtfinalyje, pusfinalis gal 
buvo kažkiek lengvesnis. Pama-
tėme, kad su JAV galime žaisti. 
Ta nelemta mano trauma – ne-
žinojau, ar sužaisiu tą finalą, ar 
nesužaisiu. Pradėjau žaisti, įsi-
jaučiau, įsižaidžiau, pradėjome 
pirmauti. Kai liko  dvi sekundės 
dar netikėjau, kad laimėjom, ir 
dabar dar netikiu“, – apibūdino 
G. Pavliukianec.

Dėl golbolo nemato 
dukros

G. Pavliukianec po finalo juo-
kavo, kad jis nieko nežino apie 
tai, kad tapo rezultatyviausiu 
turnyro žaidėju. 25 metus gol-
bolą žaidžiantis vyras sakė, kad 
jo kolekcijoje dabar trūksta tik 
parolimpinio bronzos medalio. 
Visų kitų čempionatų visų spal-
vų medalius jis jau turi. 

„Bet jau tikrai dėl parolimpi-
nės bronzos aš nekovosiu. Kur 
matėte, kad 44 metų golbolą dar 
žaistų? Aš nebeištempsiu. Tai 
buvo paskutinės mano rungty-
nės. Manau, kad savo jau atida-
viau Lietuvai. 25 metų sporto jau 
užteks. Turiu dėl sporto šeimą 
vis palikti – kiek jie gali su ma-
nim kankintis? Turiu ir aš skirti 
laiko šeimai. Mano dukrai – 10 
metų, ji praktiškai manęs nema-
to. Mes po treniruočių grįžtame 
9 val. vakaro, jai jau miegoti lai-
kas. Gal metus pailsėsiu ir kaž-
kas pasikeis, bet šiandien tikrai 
nežadu daugiau žaisti golbo-
lo. Padėsiu komandai, bet ar už 
rinktinę žaisiu – vargu“, – G. Pav-
liukianec pabrėžė, kiek daug lai-
ko sportininkai skiria aukščiau-
sio lygio treniruotėms.

Medalį dedikuoja Lietuvai 
ir visiems neįgaliesiems 

Kiek anksčiau, rugsėjo 15 d., 
džiaugėmės dar vienu aukso me-
daliu. Lengvaatletis Mindaugas 
Bilius rutulio stūmimo rungtyje 
(F37 klasėje) varžovus palikęs 

toli už nugaros, rutulį nustūmė 
16 metrų 80 centimetrų ir nusi-
pelnė parolimpinio aukso. 

Tuo pačiu M. Bilius pageri-
no asmeninį, Lietuvos bei Eu-
ropos rekordą. „Didžiausias lai-
mėjimas yra ne man pačiam, o 
visai šaliai ir visiems neįgalie-
siems. Aš tikiuosi, kad bus įma-
noma pakeisti tai, kas dedasi pas 
mus neįgaliųjų sporte, ir parody-
ti, paaiškinti visiems ir pasakyti. 
Viską stengsiuosi daryti, kad ne-
įgaliųjų sportas Lietuvoje įgau-
tų kažkokią prasmę. Nes pras-
mė nėra iškovoti medalį. Prasmė 
yra, kad žmonės čia atvažiuoja 
būdami be rankų, be kojų. Plau-
kia be abiejų rankų – va čia yra 
visa esmė“, – iškart po pergalės 

su trykštančia energija kalbėjo 
M. Bilius.

Šiaulietis M. Bilius pasako-
jo, kad tarp šešių rutulio stūmi-
mo bandymų jo viduje vyko tik-
ra kova. 

„Vėl pasiteisino tai, ką mes 
su treneriu visada dirbom tre-
niruotėse, kad ketvirtas stūmi-
mas turi būti pats geriausias. 
Po trijų bandymų treneris Ri-
mantas Plungė pašaukė iš tri-
būnų, kaip ir su disku, „atpalai-
duok ranką“. Mėtymo rungtyse 
tai yra labai reikšmingas daly-
kas – laisva ranka išmesti rutu-
lį, diską. Pirmą kartą mečiau įsi-
tempęs, jaučiau, kad galiu dau-
giau, bet treneris pasako: „at-
palaiduok ranką“. Atpalaiduoji 

ir skrenda. Kai išleidimas vyks-
ta laisva ranka, o ne raumenų 
įjungimas, viso kūno inercija 
persiduoda į rutulį. Čia yra me-
nas. To mane treneris išmokino. 
Treneriui esu žiauriai dėkingas, 
jis penkis metus negaudamas 
jokio atlyginimo dirbo“, – po 
pergalės kelis kartus treneriui 
R. Plungei dėkojo parolimpinis 
čempionas iš Šiaulių.

Rugsėjo 15-osios naktį M. Bi-
liaus treneriui gimė naujas ka-
lambūras: „dirbau už dyką, bet 
ne veltui“. 

Žada didinti premijas 
Po Rio žaidynių kilus ažiota-

žui, kad parolimpiečių premijos 
7 kartus mažesnės nei olimpie-
čių, kilo diskusijos. Seimo narys 
konservatorius Arvydas Anu-
šauskas yra registravęs patai-
są, kuria siūlo parolimpinių žai-
dynių čempionams mokėti pir-
mojo laipsnio valstybines pen-
sijas kaip ir olimpiniams čem-
pionams, parolimpiečių ir olim-
piečių premijas sulyginti siūlo 
Sveikatos reikalų komiteto narė 
„darbietė“ Dangutė Mikutienė.

Ministras pirmininkas Algir-
das Butkevičius sakė vertinan-
tis parolimpinių žaidynių daly-
vių nuopelnus Lietuvai ir teigė, 
kad premijos jiems bus dides-
nės, nei iki šiol.

„Aš manau, kad mes tikrai su-
gebėsime sportininkus pagerbti 
ir ieškosime variantų, kaip skir-
ti jiems daugiau už tuos pasieki-
mus“, – sakė premjeras.

Premjerui pritarė ir vidaus 
reikalų ministras Tomas Žilins-
kas. „Situacija nėra gera ir tikrai 
nematyčiau skirtumo tarp olim-
pinių ir parolimpinių medalinin-
kų, tiek kartų skirtis premijos 
tik rai neturėtų. Pasiaiškinsiu si-
tuaciją savo ruožtu, kiek tai pri-
klauso nuo manęs kaip vidaus 
reikalų ministro, ir manau, kad 
čia turėtų būti pakeistas šitas 
santykis. Aš pasiaiškinsiu, ko-
dėl būtent tokios premijos su-
dėliotos, ir jei galimybės leidžia, 
tik rai reikia ištaisyti tą neteisy-
bę“, – naujienų agentūrai BNS sa-
kė T. Žilinskas.

Sportininkų premijas už pa-
siekimus reglamentuoja Vyriau-
sybės nutarimas, jame olimpi-
nių žaidynių aukso medalis įver-
tintas 115,85 tūkst., sidabro – 
57,92 tūkst., bronzos – 43,44 
tūkst eurų. Tuo metu premija už 
auksą parolimpinėse ar kurčių-
jų žaidynėse yra 17,38 tūkst. eu-
rų – kaip už penktąją vietą olim-
pinėse žaidynėse.

Kūno kultūros ir sporto de-
partamento generalinis direk-
torius E. Urbanavičius sako, kad 
parolimpiečių premijas didinti 
galima pagal valstybės finansi-
nes galimybes, tačiau parolimpi-
nių žaidynių pasiekimų prilygin-
ti olimpiniams negalima.

„Mes matome didelę dispro-
porciją, bet klausimas keliamas 
dvejopai – dėl disproporcijos, 
ir dėl vienodumo. Kokia galė-
tų būti disproporcija, tai vals-
tybės galimybių klausimas. Jei 
valstybė išgali ir gali, gali didin-
ti, bet jei kažkas kelia klausimą, 
kad tai turi būti vienodai, tai jau 
rimtesnė diskusija“, – BNS sakė 
E.Urbanavičius. Departamento 
direktorius paragino ir žinias-
klaidą skirti daugiau dėmesio 
parolimpiečiams – parolimpi-
nių žaidynių netransliavo nė vie-
na televizija. 

„Bičiulystės“ inf.

Lietuvos parolimpiečiai grįžo su 8 medaliais
(atkelta iš 1 psl.)

Daugiau laisvės
Kaip sako išmaniųjų namų 

sprendimus parduodančios ir 
mokančios juos diegti „Jung Vil-
nius“ direktorius Raimundas 
Skurdenis, kai paralyžius ar ki-
ta negalia neleidžia laisvai judėti, 
valdyti galūnių, išmaniosios sis-
temos gali būti pritaikytos val-
dyti jas tais būdais, kurie neįga-
liajam dar liko. „Tarkim, galintys 
kalbėti gali balsu reguliuoti švie-
sas, oro temperatūrą, atidarinė-
ti duris, įjungti televizorių, išsi-
kviesti pagalbą. Jei negali to da-
ryti balsu, galima bent pūstelėti į 
vamzdelį. Vienas pūstelėjimas – 
įjungti šviesas, trys – iškvies-
ti pagalbą, du trumpi – pakelti 

temperatūrą 2 laipsniais... ir pa-
našiai“, – aiškino R. Skurdenis.

Automatizuoti procesai pa-
deda užtikrinti didesnį komfor-
tą, o tuo pačiu gali padėti ir efek-
tyviau stebėti ligonio būklę. „To-
kios sistemos palaiko būtent tam 
neįgaliajam tinkamas tempera-
tūras, oro drėgnumą, apšvieti-
mo lygį ar foninę muziką. Visa 
tai vyksta automatiškai, tad ge-
rokai sumažėja priklausomybė 
nuo kitų žmonių. Be to galima su-
programuoti taip, kad išmanioji 
apyrankė sektų gyvybinius para-
metrus ir primintų išgerti vaistus 
tada, kai žmogus dar net nejaučia 
pablogėjimo, o jautrūs prietaisai 
jau tai numato“, – pasakojo „Jung 
Vilnius“ direktorius.

Būtina gydytojo 
konsultacija

Renkantis technologijas, ku-
rios padėtų prižiūrėti ligonius ar 
neįgaliuosius, būtina konsultuo-

tis su gydytojais. Kiekvieną sykį 
būtina įvertinti žmogaus fizines 
ir psichines galias naudotis kon-
krečiomis technologijomis.

„Žinoma, išmaniojo namo 
technologijos tiesiogiai nevaldo 
gyvybės palaikymo įrangos – tai 
jau specializuotos įrangos sritis. 
Tačiau jos gali veikti kartu – ga-
vus signalą iš šių sistemų išma-
nieji namai gali siųsti praneši-
mus reikalingiems žmonėms, 
uždegti šviesas, duoti garsinius 
pranešimus, kur ir kas įvyko. 
Šios sistemos veikia kartu, ta-
čiau turi skirtingas atsakomy-
bės ribas“, – dėstė R. Skurdenis.

Medicininės paskirties išma-
nioji įranga yra specialiai sertifi-
kuojama, jos kokybei yra keliami 
patys aukščiausi reikalavimai. Ją 
sujungus su labiau tradiciniais iš-
maniųjų namų sprendimais gali-
ma pasiekti puikių rezultatų. „Iš-
maniųjų namų sistemos visų pir-
ma skirtos formuoti sveiką aplin-

ką bei komfortą, mažinti krūvį 
aptarnaujančiam personalui ir 
paciento priklausomybę nuo ki-
tų“, – teigė pašnekovas.

Pagalba senjorams
Šiandien mes vis garsiau kal-

bame ir apie senstančią visuo-
menę. Akivaizdu, jog žmonių, ku-
riems reikia priežiūros, tik dau-
gės. R. Skurdenis pastebi, kad 
šiam procesui besitęsiant atitin-
kami technologiniai sprendimai 
taps būtinybe.

„Kai kuriose šalyse jau vykdo-
mi eksperimentai, kurie leidžia 
išmaniųjų technologijų pagalba 
ETIŠKAI stebėti senjorus, ir esant 
pavojingai situacijai jiems nusiųs-
ti pagalbą. Tai veikia taip: senjo-
rai savo namuose (su įdiegtomis 
išmaniosiomis technologijomis) 
gyvena visiškai savarankiškai. 
Juos tik kartais lanko socialiniai 
darbuotojai. Sistema nuolat se-
ka gyvenimo algoritmą (primin-

siu, stebėti kameromis būtų ne-
etiška). Fiksuojama, kada žmogus 
atsikėlė (įjungė šviesą) ar nuėjo į 
tualetą (vandens davikliai), val-
gė (elektros suvartojimas virtu-
vėje), ar buvo išėjęs pasivaikščio-
ti (davik liai duše)“, – vardina jis.

Jei gyvenimo ritmas staiga 
ima skirtis nuo įprasto, sistema 
iš karto siunčia pranešimą pri-
žiūrinčiam personalui, kad reikia 
patikrinti, ar žmogui viskas gerai. 
Jei telefonu susisiekti nepavyks-
ta, iškart siunčiama pagalba. „Be-
je, tai ir papildomas saugumas, 
nes jei senjoras būtų apiplėštas, 
vėl būtų pažeistas gyvenimo rit-
mas ir sistema sureaguotų. Taip 
stengiamasi, kad žmonės kuo il-
giau išliktų visiškai savarankiški. 
Taigi išmaniosios technologijos 
tikrai nėra vien prabangaus būs-
to atributas. Jos realiai gali pa-
gelbėti senjorams ar neįgaliems 
žmonėms“, – teigė R. Skurdenis.

„Bičiulystės“ inf. 

Išmaniosios technologijos padės ir neįgaliesiems

Parolimpinėse žaidynėse aukso medalį iškovojo Lietuvos golbolo komanda.

Mindaugas Bilius medalį skiria Lietuvai ir neįgaliesiems.

Šiuolaikinės technolo-
gijos neįgaliesiems ga-
li tapti raktu į daug len-
gvesnį gyvenimą. 
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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 26 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 15 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 15 s. (kart.). 
10:50 Klausimėlis.lt. (kart.). 11:15 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 11:45 Savaitė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Šlovės dienos. N-7. 16 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 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 Premje-
ra. Obama Baltuosiuose rūmuose. 4 d. 
Istorijos ratas. 23:35 Trumposios žinios. 
23:40 Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7. 
4 s. 00:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 15 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Nematoma Lietuvos 
istorija. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Teisė žinoti. (kart.). 05:30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.).

Antradienis, rugsėjo 27 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 16 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 16 s. (kart.). 
10:50 Stilius. (kart.). 11:35 Obama Baltuo-
siuose rūmuose. 4 d. Istorijos ratas. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Šlovės dienos. N-7. 17 s. 17:10 Klauski-
te 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 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dė-
mesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 22:25 
Trumposios žinios. 22:30 Istorijos detek-
tyvai. 23:20 Trumposios žinios. 23:25 
Premjera. Bodo. N-7. 4 s. 00:25 Septy-
nios Kauno dienos. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 16 
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 „Ne-
munu per Lietuvą“. (kart.). 05:00 LRT radi-
jo žinios. 05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, rugsėjo 28 d. 
09:15 Lietuvos laisvės gynimo 

25-mečiui. Pamoka laisvei. 10:00 Iškil-
mingas Laisvės gynėjų dienos minėji-
mas, skirtas Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Tiesioginė transliacija iš LRS 
Kovo 11-osios Akto salės. 11:30 Lietu-
vos laisvės gynimo 25-mečiui. Laisvės 
dainos. (kart.). 12:00 Lietuvos laisvės gy-
nimo 25-mečiui. Valstybės vėliavos pa-
kėlimo ceremonija Nepriklausomybės 
aikštėje. Tiesioginė transliacija. 12:25 
Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui. Die-
na po rytojaus. (kart.). 13:30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Premjera. Sausio 13-oji. Iš ci-
klo „Lietuvos valstybės atkūrimo kronika“. 
2015 m. II dalis. 17:05 Lietuvos laisvės 
gynimo 25-mečiui. Laisvės dainos. 17:30 
Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui. Prem-
jera. Skirmantas Valiulis. Laiko labirintuo-
se. 2015 m. 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 
19:30 Gyvenimas.  20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 
Auksinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Pinigų karta. Ved. Andrius Tapinas. 
23:25 Trumposios žinios. 23:30 Lietuvos 
laisvės gynimo 25-mečiui. Laisvės lieps-
na. Koncertas iš LRT Didžiosios studijos. 
(kart.). 00:20 Stilius. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 85 s. 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:10 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis 
protas. (kart.). 05:30 Pinigų karta. (kart.).  

ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 18 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 18 s. (kart.). 
10:50 Istorijos detektyvai. (kart.). 11:45 
Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietu-
vos“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 

14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 
19 s. 17:10 Klauskite 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 de-
batai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Naujoji lietuvių dokumentika. Prem-
jera. Mariupolis. N-14. 23:05 Trumposios 
žinios. 23:10 Amerikos gangsteris. N-14. 
01:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Komisaras Reksas. 
N-7. 18 s. (kart.). 02:55 LR Seimo rinki-
mų debatai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Tikri vyrai. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 05:30 Mūsų 
gyvūnai. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 30 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 19 

s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 19 s. (kart.). 
10:50 Klausimėlis.lt. (kart.). 11:05 Bėdų 
turgus. (Subtitruota, kart.). 11:45 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Šlovės dienos. N-7. 20 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 19:30 Interakty-
vi viktorina „Paklauskim Lietuvos“. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija 
„Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 Trum-
posios žinios. 22:45 Uždaras ratas. N-14. 
00:20 Trumposios žinios. 00:25 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 19 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Interaktyvi viktorina „Pa-
klauskim Lietuvos“. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Auksinis balsas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis 
balsas. (tęsinys. kart.).

Šeštadienis, spalio 1 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Nacio-

nalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
(kart.). 07:25 Premjera. Lesė. 26 s. 07:50 
Mūsų kaimynai marsupilamiai 3. 3/17 s. 
08:15 Džiunglių knyga 1. 4, 5 s. 08:40 Ta-
tonka ir mažieji draugai. 1 s. 09:00 Labas 
rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 
Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. 
Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:05 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvū-
nų išgyvenimo strategija. 8 d. Išmoningieji 
statytojai. (subtitruota). 13:00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Ypatingi gyvūnų tė-
vai. 1 d. Vieniši tėvai. (subtitruota). 13:55 
Šerloko Holmso sugrįžimas. N-7. 9, 10 s. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kal-
bą). 16:00 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
(Subtitruota). 16:30 Sveikinimų koncertas. 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
18:45 Sportas. 18:48 Orai. 18:55 Bėdų tur-
gus. (Subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 Lo-
terijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Auksi-
nis balsas. 22:55 Trumposios žinios. 23:00 
Premjera. Mėnesienos magija. N-7. (sub-
titruota). 00:35 Trumposios žinios. 00:40 
Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyveni-
mo strategija. 8 d. Išmoningieji statytojai. 
(subtitruota, kart.). 01:35 Pasaulio doku-
mentika. Ypatingi gyvūnų tėvai. 1 d. Vieni-
ši tėvai. (subtitruota, kart.). 02:30 Šerloko 
Holmso sugrįžimas. N-7. 9, 10 s. (kart.). 
04:15 Klausimėlis.lt. (kart.). 04:30 Bėdų tur-
gus. (Subtitruota, kart.). 05:15 Stilius. (kart.).

Sekmadienis, spalio 2 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 Šven-
tadienio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Premjera. Nauji Piterio Peno nuo-
tykiai. 22 s. 09:25 Premjera. Zoro kroni-
kos. 26 s. 09:50 Aviukas Šonas 4. 4/25 
s. 10:00 Gustavo enciklopedija. (Subti-
truota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Viduriniųjų Rytų 
gamta. 2 d. Egiptas. Išgyvenantieji dyku-
mose. (subtitruota). 13:00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Galapagai. Poky-
čiai salose. (subtitruota). 14:00 Puaro. 
N-7. 4/3 s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Vėliavnešiai. 16:30 
Tikri vyrai. 17:15 Lietuvos humoro lyga. 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Tei-
sė žinoti. 19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Koncer-
tas, skirtas Policijos – Angelų sargų, die-
nai. 22:30 Trumposios žinios. 22:40 Po-
nas Bynas. N-7. 00:10 Trumposios žinios. 
00:15 Naujoji lietuvių dokumentika. Mariu-
polis. N-14. (kart.). 01:45 Pasaulio doku-
mentika. Viduriniųjų Rytų gamta. 2 d. Egip-
tas. Išgyvenantieji dykumose. (subtitruota, 
kart.). 02:40 Pasaulio dokumentika. Gala-
pagai. Pokyčiai salose. (subtitruota, kart.). 
03:35 Puaro. N-7. 4/3 s. (kart.). 05:15 Ti-
kri vyrai. (kart.).

Pirmadienis, rugsėjo 26 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (51). N-7. 06:55 
Simpsonai (11). N-7. 07:25 Simpso-
nai (12). N-7. 07:55 Gero vakaro šou. 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2434). N-7. 
10:00 Neliečiamieji. N-7. 12:25 Pasku-
tinis iš Magikianų (1). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (52). N-7. 13:30 
Simpsonai (13). N-7. 14:00 Simpsonai 
(14). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (612). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (613). N-7. 
15:30 Itališka meilė (21). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Nai-
sių vasara. Sugrįžimas (48). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (17). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (5). 
N-7. 23:35 Kvantikas (5). N-14. 00:35 
Elementaru (17). N-7. 01:30 Dauntono 
abatija (8). N-7. 02:50 Ekstrasensai ti-
ria (61). N-7.

Antradienis, rugsėjo 27 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (52). N-7. 06:55 
Simpsonai (13). N-7. 07:25 Simpsonai 
(14). N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįži-
mas (48). N-7. 08:25 Moterys meluoja 
geriau (17). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2435). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Paskutinis iš Magikianų (2). N-7. 
12:30 Paskutinis iš Magikianų (3). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (53). 
N-7. 13:30 Simpsonai (15). N-7. 14:00 
Simpsonai (16). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (614). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(615). N-7. 15:30 Itališka meilė (22). 
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 
(49). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (18). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Brangusis Džo-
nai. N-7. 00:40 Elementaru (18). N-7. 
01:35 Dauntono abatija (9). N-7. 02:30 
Ekstrasensai tiria (62). N-7.

trečiadienis, rugsėjo 28 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (53). N-7. 06:55 
Simpsonai (15). N-7. 07:25 Simpso-
nai (16). N-7. 07:55 Naisių vasara. Su-
grįžimas (49). N-7. 08:25 Moterys me-
luoja geriau (18). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2436). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Paskutinis iš Magikianų (4). 
N-7. 12:30 Paskutinis iš Magikianų (5). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(54). N-7. 13:30 Simpsonai (17). N-7. 
14:00 Simpsonai (18). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (616). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (617). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (23). 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 (50). N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (19). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 13. N-14. 
00:20 Elementaru (19). N-7. 01:20 Dau-
ntono abatija (10). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 29 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (54). N-7. 06:55 
Simpsonai (17). N-7. 07:25 Simpsonai 
(18). N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįži-
mas (50). N-7. 08:25 Moterys meluoja 
geriau (19). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2437). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Paskutinis iš Magikianų (6). N-7. 
12:30 Paskutinis iš Magikianų (7). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (55). 
N-7. 13:30 Simpsonai (19). N-7. 14:00 
Simpsonai (20). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (618). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(619). N-7. 15:30 Itališka meilė (24). 
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 (51). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (20). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Šalutinis efek-
tas. N-14. 00:35 Elementaru (20). N-7. 
01:35 Agentūra S.K.Y.D.A.S. (12). N-7.

Penktadienis, rugsėjo 30 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (55). N-7. 06:55 
Simpsonai (19). N-7. 07:25 Simpsonai 
(20). N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįži-
mas (51). N-7. 08:25 Moterys meluoja 
geriau (20). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2438). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Paskutinis iš Magikianų (8). N-7. 
12:30 Paskutinis iš Magikianų (9). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (56). 
N-7. 13:30 Simpsonai (21). N-7. 14:00 
Simpsonai (22). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (620). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(621). N-7. 15:30 Itališka meilė (25). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 La troškinys. N-7. 21:50 Bė-
gantis labirintu. N-14. 00:00 Dingusios. 
N-14. 01:45 Išgelbėti poną Benksą. N-7.

Pirmadienis, rugsėjo 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (4). 07:00 "Ponas 
Bynas" (14). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (2) (kart.). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (148). N-7. 08:45 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (149). 
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" (11). 13:05 
"Auklė" (12). 13:35 "Svajonių princas" 
(248). 14:05 "Svajonių princas" (249). 
14:30 "Turtuolė vargšė" (61). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Sveti-
mas. N14. 00:10 "Judantis objektas" (6). 
N-7. 01:05 "Vampyro dienoraščiai" (8). 
N14. 01:55 "Juodasis sąrašas" (7). N-7.

Antradienis, rugsėjo 27 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Di-

dysis žvejys 2" (5). 07:00 "Ponas Bynas" 
(15). 07:25 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(3) (kart.). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (150). N-7. 08:45 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (151). 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" (12). 13:05 "Svajonių princas" 
(251). 13:35 "Svajonių princas" (252). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (62). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Greičio gatvės. Be taisy-
klių. N14. 00:40 "Judantis objektas" (7). 
N-7. 01:35 "Vampyro dienoraščiai" (9). 
N14. 02:25 "Juodasis sąrašas" (8). N-7.

trečiadienis, rugsėjo 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Di-

dysis žvejys 2" (6). 07:00 "Ponas Bynas" 
(16). 07:25 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(4). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (152). N-7. 08:45 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (153). N-7. 09:40 24 va-
landos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 
"Auklė" (13). 13:05 "Svajonių princas" 
(253). 13:35 "Svajonių princas" (254). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (63). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Ge-
riausi mūsų vakarai. N-7. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Pabėgi-
mas. N14. 00:05 "Judantis objektas" (8). 
N-7. 01:00 "Vampyro dienoraščiai" (10). 
N14. 01:50 "Juodasis sąrašas" (9). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 29 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Di-

dysis žvejys 2" (7). 07:00 "Ponas Bynas" 
(17). 07:25 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(5). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (154). N-7. 08:45 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (155). N-7. 09:40 24 valan-
dos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 
Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 "Auklė" 
(14). 13:05 "Svajonių princas" (255). 
13:35 "Svajonių princas" (256). 14:05 
"Turtuolė vargšė" (64). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Tikras teisingumas 
2. Kruvini pinigai. N14. 00:05 "Judantis 
objektas" (9). N-7. 01:00 "Vampyro die-
noraščiai" (11). N14. 01:50 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.).

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

dysis žvejys 2" (8). 07:00 "Ponas Bynas" 
(18). 07:25 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(6). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (156). N-7. 08:45 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (157). N-7. 09:40 24 va-
landos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 
"Auklė" (15). 13:05 "Svajonių princas" 
(257). 13:35 "Svajonių princas" (258). 
14:05 "Turtuolė vargšė" (65). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 Blogiausias Lietuvos vai-
ruotojas. N-7. 22:00 Šoklys. N-7. 23:50 
Namas girios glūdumoj. S. 01:40 Pabė-
gimas (kart.). N14.

Šeštadienis, spalio 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Ponas Bynas" (17) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (37). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Linksmieji de-
tektyvai" (18). 07:45 "Neramūs ir triukš-
mingi" (7). 08:10 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (4). 08:35 "Tomo ir Džerio pasa-
kos" (3). 09:00 "Ponas Bynas" (5). 09:30 
Skrybėliuotė. 09:55 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Stebuklų šalis. 11:45 Ne-
paprasta komanda. 13:35 Pričiupom! 
N-7. 14:05 Pričiupom! N-7. 14:30 "Gy-
venimo šukės" (94). N-7. 16:40 Lietuvos 
kaimo spindulys 2016. Lietuvos kaimo 
bendruomenių apdovanojimai. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA Mėnulio 
užkariautojai. 21:20 PREMJERA Bu-
kas ir bukesnis 2. N14. 23:35 PREM-
JERA Vaiduoklių namas. N14. 01:20 
Šoklys (kart.). N-7.

Sekmadienis, spalio 2 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Ponas Bynas" (18) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (38). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Linksmieji de-
tektyvai" (19). 07:45 "Neramūs ir triukš-
mingi" (8). 08:10 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (5). 08:35 "Tomo ir Džerio pasa-
kos" (4). 09:00 Sveikatos ABC televitri-
na. 09:30 Pingviniuko Lolo nuotykiai. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Mažius. N-7. 
11:45 "Na, palauk!" (11). 11:55 Tai nu-
tiko Manhatane. N-7. 14:10 Pričiupom! 
N-7. 14:40 "Didingasis amžius. Jos di-
denybė Kiosem" (5). N-7. 16:40 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Aš ga-
liu. Iššūkių šou. 21:45 PREMJERA Ame-
rikietiška afera. N14. 00:30 Bukas ir bu-
kesnis 2 (kart.). N14.

Pirmadienis, rugsėjo 26 d. 
06:10 Sveikatos ABC televitrina. 

06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 07:30 
"Tokia tarnyba" (1) (kart.). N-7. 08:25 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:25 
"Mistinės istorijos" (15) (kart.). N-7. 
10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (27) 
(kart.). 11:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(340) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (2). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (2). N-7. 15:45 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (241). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (28). 
19:30 "PREMJERA Vladimiras Vysoc-
kis: „Ačiū, kad gyvas“" (1). 20:30 Pri-
čiupom! N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 
Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas. 
N-7. 23:45 Viliojimo menas (kart.). N14. 
01:25 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
02:15 "Juodasis sąrašas" (3) (kart.). 
N-7. 03:00 "Juodasis sąrašas" (4) 
(kart.). N-7. 03:45 "Vladimiras Vysoc-
kis: „Ačiū, kad gyvas“" (1) (kart.). 04:40 
Farai (kart.). N14. 05:05 "Laukinių gy-
vūnų pasaulis" (1) (kart.).

Antradienis, rugsėjo 27 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (2) (kart.). N-7. 
08:25 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:25 "Mistinės istorijos" (16) (kart.). 
N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
(28) (kart.). 11:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (241) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (3). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (3). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (242). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (29). 
19:30 "PREMJERA Vladimiras Vysoc-
kis: „Ačiū, kad gyvas“" (2). 20:30 Pri-
čiupom! N-7. 21:00 "Pavariau" (10). 
N-7. 21:30 Alaus šventė. N14. 23:50 
Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas 
(kart.). N-7. 01:50 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 02:40 "Liežuvautoja" (10). 
N-7. 03:20 "Kalbame ir rodome" (378). 
N-7. 04:05 "Vladimiras Vysockis: „Ačiū, 
kad gyvas“" (2) (kart.). 05:00 "Kalbame 
ir rodome" (378) (kart.). N-7.

trečiadienis, rugsėjo 28 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (3) (kart.). N-7. 

08:25 "44-as skyrius" (51) (kart.). N-7. 
09:25 "Mistinės istorijos" (18). N-7. 
10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (29) 
(kart.). 11:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(242) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (4). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (4). N-7. 15:45 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (243). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (30). 19:30 
"PREMJERA Vladimiras Vysockis: 
„Ačiū, kad gyvas“" (3). 20:30 Pričiupom! 
N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 Gyvenimo 
vingiai. N-7. 23:50 Alaus šventė (kart.). 
N14. 01:55 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 02:45 "Vampyro dienoraščiai" (1). 
N14. 03:30 "Kalbame ir rodome" (379). 
N-7. 04:15 "Vladimiras Vysockis: „Ačiū, 
kad gyvas“" (3) (kart.). 05:10 "Kalbame 
ir rodome" (379) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 29 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (4) (kart.). N-7. 
08:25 "44-as skyrius" (52) (kart.). N-7. 
09:25 "Mistinės istorijos" (19). N-7. 
10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (30) 
(kart.). 11:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(243) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (5). N-7. 14:50 "Tokia 
tarnyba" (5). N-7. 15:45 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (244). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (31). 
19:30 "PREMJERA Vladimiras Vysoc-
kis: „Ačiū, kad gyvas“" (4). 20:30 Pri-
čiupom! N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21:30 Taikdarys. N14. 23:40 Gyve-
nimo vingiai (kart.). N-7. 01:45 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 02:35 "Vam-
pyro dienoraščiai" (2). N14. 03:15 "Di-
agnozė - žmogžudystė" (2) (kart.). N-7. 
04:00 "Diagnozė - žmogžudystė" (3) 
(kart.). N-7. 04:45 "Vladimiras Vysoc-
kis: „Ačiū, kad gyvas“" (4) (kart.). 05:40 
Farai (kart.). N14.

Penktadienis, rugsėjo 30 d. 
06:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

07:30 "Tokia tarnyba" (5) (kart.). N-7. 
08:25 "Žurovas" (9). N-7. 09:25 "Žuro-
vas" (10). N-7. 10:30 "Sudužusių žibin-
tų gatvės" (31) (kart.). 11:35 "Prokuro-
rų patikrinimas" (244) (kart.). N-7. 12:45 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 
"Diagnozė - žmogžudystė" (6). N-7. 
14:50 "Tokia tarnyba" (6). N-7. 15:45 
"Prokurorų patikrinimas" (245). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (32). 19:30 "Amerikietiškos imty-
nės" (38). N-7. 20:30 "Amerikietiškos im-
tynės" (38). N-7. 21:30 Greitojo reagavi-
mo būrys. N-7. 23:55 Taikdarys (kart.). 
N14. 01:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 02:35 "Vampyro dienoraščiai" (3). 
N14. 03:20 "Mistinės istorijos" (18) 
(kart.). N-7. 04:10 "Žurovas" (9) (kart.). 
N-7. 05:00 "Žurovas" (10) (kart.). N-7.

Šeštadienis, spalio 1 d. 
06:05 Pričiupom! (kart.). N-7. 

06:30 "Diagnozė - žmogžudystė" (4) 
(kart.). N-7. 07:20 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (5) (kart.). N-7. 08:10 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (6) (kart.). N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 10:00 
"Nepaprastai mieli!" (1). 11:00 Lietu-
vos galiūnų čempionato finalas. 12:00 
"Amerikietiškos imtynės" (38) (kart.). 
N-7. 13:00 "Amerikietiškos imtynės" 
(38) (kart.). N-7. 14:00 "Mistinės istori-
jos" (17). N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" 
(18). N-7. 16:00 "Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos" (34). N-7. 17:00 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 "PREMJERA 
Šuo" (1). 19:00 "Pavariau" (10) (kart.). 
N-7. 19:30 PREMJERA Muzikinė kau-
kė. 22:05 MANO HEROJUS Prezidento 
patikėtinis. N-7. 23:55 AŠTRUS KINAS 
Urvarausiai. S. 01:50 "Vampyro dieno-
raščiai" (2) (kart.). N14. 02:30 "Vampy-
ro dienoraščiai" (3) (kart.). N14. 03:10 
"Kas žudikas? Baudžiamosios bylos" 
(34) (kart.). N-7. 04:00 Muzikinė kau-
kė (kart.).

Sekmadienis, spalio 2 d. 
06:00 "Pasaulio profesionalų imty-

nės" (23). 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" (73). N-7. 09:30 "Viena už visus" 
(74). N-7. 10:00 "Viena už visus" (75). 
N-7. 10:35 Beatos virtuvė. 11:30 "BBC 
dokumentika. Laukinių gyvūnų pasau-
lis" (3). 12:30 "BBC dokumentika. Lau-
kinių gyvūnų pasaulis" (4). 13:30 Svei-
kinimai. 16:00 "Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos" (35). N-7. 17:00 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 "PREMJERA 
Šuo" (2). 19:05 Vagis policininkas. N-7. 
21:00 "Juodasis sąrašas" (5). N-7. 22:00 
"Juodasis sąrašas" (6). N-7. 23:00 Ke-
lias į žvaigždes. N14. 01:10 Urvarau-
siai (kart.). S. 02:45 Vagis policininkas 
(kart.). N-7. 04:15 "Laukinių gyvūnų pa-
saulis" (3) (kart.). 05:10 "Laukinių gyvū-
nų pasaulis" (4) (kart.).

TV3

LNK

BTV

Šeštadienis, spalio 1 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (50). 07:00 Transforme-
riai. Praimas (15). N-7. 07:30 Nindža-
go: Spinjitzu meistrai (6). N-7. 08:00 
Ančiukų istorijos (52). 08:30 Kempas 
ir draugai. 09:00 Virtuvės istorijos. 
09:30 Gardu Gardu. 10:00 Pasaulis pa-
gal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 11:00 
Džiunglių karalius. N-7. 12:50 101 dal-
matinas. N-7. 14:50 Keistas penkta-
dienis. N-7. 16:50 Ekstrasensų mūšis 
(8). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Auksiniai svogūnai 
2016. N-7. 22:00 Apsimeskime farais. 
N-14. 00:10 Keršto aitvaras. S. 01:55 
Šalutinis efektas. N-14.

Sekmadienis, spalio 2 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (51). 07:00 Transforme-
riai. Praimas (16). N-7. 07:30 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (7). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (53). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas. 10:00 Svajonių so-
dai. 11:00 Užkerėtoji. N-7. 13:05 Bio 
kupolas. N-7. 15:00 Rojun nublokšti. 
N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis (9). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Faktorius. 
N-7. 22:00 Ties riba. N-14. 00:05 Mirti-
na priesaika. S.

LRT

6 psl.2016 m. rugsėjo 22–28 d., Nr. 37 (1326), „Bičiulystė“



Vilkaviškio rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės para-
mos ir sveikatos priežiūros sky-
riaus vyresnioji specialistė Jani-
na Sabaliauskienė paaiškino, kad 
nuo šių metų padidėjo suma, ku-
ria savivaldybės prisideda prie 
valstybės skiriamų lėšų pritai-
kant būstą. Savivaldybės skiria-
mos lėšos neįgaliųjų būstams 
pritaikyti paaugo iki 30 proc. vi-
sos sumos. Kitąmet savivaldybei 
teks padengti 40 proc. šių išlaidų.  

Šiuo metu eilėje neįgaliųjų 
būstams pritaikyti laukia 7 ra-
jono gyventojai. Per metus pri-
taikomi 2–4 būstai. 

Nuo šių metų pasikeitė eilių 
sudarymo tvarka. Anksčiau gy-
ventojai buvo rašomi į tris eiles, 
šiemet jų liko dvi. Vienoje eilėje 
registruojami prašymai žmonių, 
kuriems yra nustatytas specia-
lusis nuolatinės slaugos ar bet 
kurio tipo neįgaliojo vežimėlio 
poreikis ir kurie turi labai ryš-
kių arba ryškių judėjimo bei ap-
sitarnavimo funkcijų sutrikimų. 

Į kitą būsto pritaikymo eilę 
traukiami prašymai tų gyven-
tojų, kuriems dėl judėjimo ir ap-
sitarnavimo funkcijų vidutinių 
sutrikimų yra nustatytas tech-
ninės pagalbos neįgaliesiems 
priemonių (vaikštynių, ramen-
tų ir pan.) poreikis. 

Dažniausias pageidavimas – 
pritaikyti vonios kambarį. To-
kį norą paprastai išreiškia dau-
giabučiuose gyvenantys neįga-
lūs asmenys. Tačiau daugiabu-
čių butus specializuoti neįgalie-
siems sudėtinga dėl ploto trūku-
mo, taip pat dėl namo statybinių 
ypatumų. Tačiau kaimuose yra ir 
tokių namų, kuriuose nėra ele-
mentarių patogumų, tad pagal 
galimybes stengiamasi padėti ir 
tokiems neįgaliesiems. 

Kai kurie neįgalieji pageidau-
ja, kad būtų įrengtas pandusas, 
kuriuo galėtų vežimėliu išriedė-
ti į lauką. Vienai nevaikštančiai 
merginai buvo įrengtas mobilusis 
keltuvas, jaunam vaikinui – keltu-
vas, skirtas pakelti iš vieno namo 
aukšto į kitą. 

Šiemet neįgaliems rajono gy-
ventojams pritaikyti trys būstai. 

Nors eilė būstams pritaikyti 
per metus sumažėja kone dvi-
gubai, vis dėlto jos laukiantiems 
neįgaliesiems net ir toks laikas 
prailgsta. J. Sabaliauskienė ne-
slėpė, jog būna atvejų, kai sun-
kiai sergantis žmogus net ir to-
kios trumpos eilės nesulaukia. 
Pasitaiko ir tokių, kurie persigal-
voja ir patys skiria lėšų būstui 
pritaikyti, atsisako vietos eilė-
je dėl kitų sumetimų ar nutaria 
išvykti gyventi į globos namus. 

Neįgaliųjų būstai pritaikomi pagal 
poreikius

Eglė Kviesulaitienė www.santaka.info rašo apie būsto pritaiky-
mą Vilkaviškio rajone.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Nuo gimimo cerebriniu paraly-
žiumi sergantis aštuoniolikame-
tis vilnietis Jokūbas Maknavi-
čius juda tik neįgaliojo vežimė-
liu. Programavimu ir interneto 
puslapių kūrimu besidomintis 
jaunuolis gyvena Jurgio Bielinio 
gatvėje Vilniuje, kurios neįvei-
kia vežimėlio ratai, o mokykli-
nis autobusiukas, atėjus rudens 
darganai, taip pat nepravažiuos.

„Tai sudaro man daugybę 
nepatogumų. Pirmiausiai, mo-
kyklos autobusiukui dėl kelio 
būk lės sudėtinga privažiuoti 
prie mano namų, ypač rudenį ir 
žiemą. Man pačiam su vežimėliu 
važiuoti gatve praktiškai neįma-
noma, o mane lydinčiam žmogui 
stumti vežimą yra labai sudėtin-
ga“, – problemas vardijo moks-
leivis, socialiniame tinkle „Face-
book“ viešai paklausęs Vilniaus 
mero Remigijaus Šimašius, ar 
būtų galimybė Jurgio Bielinio 
gatvę išasfaltuoti.

 „Ateis eilė ir jūsų gatvei. At-
sižvelgsime į jūsų padėtį būti-
nai“, – pažadėjo meras R. Šima-
šius ir pridūrė, kad pirmiausia 
reikia sutvarkyti asfaltą prie 
„Versmės“ katalikiškosios mo-
kyklos, kur jis mokosi.

Vis dėlto savivaldybės atsto-
vė Neringa Kolkaitė, komentuo-
dama situaciją, patikslino, kad 
toks įrašas nereiškia, jog gatvė 
greitai bus asfaltuota. Kadan-
gi sostinėje nemažai asfalto ne-

turinčių gatvių, Jurgio Bielinio 
žvyrkelis naują dangą gautų vei-
kiausiai tada, kai gyventojai pa-
tys prisidėtų prie jos paklojimo 
arba paremtų techninį projektą.

Neįgalaus moksleivio prob-
lemai neabejingi žmonės sus-
kato raginti paaukoti gatvės as-
faltavimui ar kitokiam spren-
dimui. Jis pats tokiai idėjai ne-
prieštarauja.

Pasiekęs mokyklą, vilnietis 
gali jaustis patogiai – ši neįga-
liems mokiniams pritaikyta. Ta-
čiau „Versmės“ katalikiškoji gim-
nazija antrus metus neišsiprašo 
savivaldybės pagelbėti užlygi-
nant duobes šalia esančioje aikš-
telėje. „Vaikai su negalia, su veži-
mukais, tėvai atveža, o aikštelėje 
palijus duobės pilnos vandens – 
vaikus iš automobilių tiesiog ant 
rankų išneša“, – sako gimnazijos 
direktorė Violeta Ališauskienė.

Iš 104 negalią turinčių vaikų 
didžioji dalis į mokyklą atkeliauja 
tėvų automobiliais, mokykla turi 
ir vieną autobusiuką, kuriame tel-
pa 10 vaikų, vairuotojas ir lydin-
tis suaugęs. Mokyklos bendruo-
menė svajoja apie antrą tokio pa-
ties dydžio transporto priemonę, 
ją turėdama, galėtų atsivežti visus 
vaikus, kurių tėvai pageidauja pa-
vėžėjimo. Dabar mokyklos admi-
nistracija su tėvais ieško rėmėjų, 
bando rinkti savo lėšas ir rašy-
ti projektus neįgaliems vaikams 
pritaikytam autobusui įsigyti.

Neįgalus moksleivis prašo išasfaltuoti 
gatvę 

Rugilė Audenienė www.alfa.lt rašo apie sunkumus, kuriuos vil-
nietis moksleivis patiria bandydamas įveikti nepritaikytą gatvę. 

Visos negalios –  
kartu

Didžiulis azartas buvo jau-
čiamas prie krepšinio lentos. Čia 
buvo varžomasi krepšinio 3x3 ir 
baudų metimo rungtyse. Krep-
šinio varžybos vyko atskirai vy-
rams ir moterims, buvo išskirtos 
klausos, intelekto negalią turin-
čiųjų ir neįgaliųjų vežimėliuo-
se grupės. Na, o mėtant baudas 
klausos negalią turintieji nebu-
vo išskirti. 

Niekam ne paslaptis, kad 
mūsų kurtieji krepšinį žaidžia 
itin gerai. Aukso medalį iško-
vojo Algirdas Jurkša, Lietuvos 
kurčiųjų vyrų krepšinio rinkti-
nės, skinančios pergales Euro-
pos ir pasaulio čempionatuose, 
treneris. Vyriškis teigė seniai 
nežaidžiantis krepšinio, tačiau 
pasimankština treniruodamas 
rinktinę, kartą kitą ir kamuolį į 
krepšį įmeta. A. Jurkšas džiau-
giasi, kad yra tokios žaidynės, 
kur fizinę negalią turintieji var-
žosi su klausos ar intelekto ne-
galią turinčiais. Ir tai jau tampa 
gražia tradicija. 

Atvažiuoja ir 
pabendrauti, ir rimtai 

pasportuoti
Šiaulių miesto neįgaliųjų 

draugijos pirmininkė Rolanda 
Petronienė pasakoja, kad jos va-
dovaujamos draugijos nariai žai-
dynėse rungiasi smiginio ir bo-
čios rungtyse. Draugija turi spor-
to būrelį, kuriam vadovauja pati 
pirmininkė. „Vyresnio amžiaus 
žmonės nieko daugiau neno-
ri, tik smiginio strėlytes mėtyti, 
toks azartas juos pagavo“, – sa-
ko R. Petronienė. Tiesa, bočios 
mokomasi tik teoriškai – drau-
gija neturi kamuoliukų, nes jie 
labai brangūs. Na, o rimtai pasi-
treniruojama dalyvaujant var-
žybose, kurių nemažai vyksta ir 
Šiaulių mieste, ir rajone, ir pas 
kaimynus. 

Andrius Lukšys žaidynėse 
atstovavo Marijampolės klubui 
„Siekis“. Vyriškis sako šiuo me-
tu nedirbantis, todėl noriai nu-
eina į klubą pasportuoti, mielai 
važiuoja į sporto šventes. Ma-
rijampolėje veikia 2 neįgaliųjų 
sporto klubai („Šešupė“ ir „Sie-
kis“), todėl norintieji tikrai gali 
atrasti sau mielą veiklą.

Gražina Lekavičienė – kau-
nietė, todėl taip pat noriai kas-
met atvyksta į žaidynes, suda-

lyvauja ir kokioje nors rung-
tyje (smiginis ir bočia tinkami 
visiems). Nepaisant garbaus 
amžiaus ir visą gyvenimą lydė-
jusių sveikatos negandų, mo-
teris išlieka aktyvi ir energin-
ga. Ji juokauja neturinti laiko 
pasenti, turi būti visada pasi-
tempusi ir jauna. G. Lekavičie-
nė anksčiau vadovavo Lietuvos 
paraplegikų asociacijos Kau-
no skyriui, dainavo ansambly-
je. Ji prisimena, kaip buvo sun-
ku turint judėjimo negalią au-
ginti vaikus, mokytis. Niekas 
nebuvo pritaikyta. Moteris ir 
universitetą baigė namuose. 
„Dėstytojai į namus turėdavo 
ateiti, be jokių konsultacijų at-
siskaitinėdavau. Tuo metu tai 
buvo didžiulis dalykas. Reikėjo 
prašyti leidimo mokytis. Dabar 
tiktai studijuok, daug kas pri-
taikyta“, – pasakoja moteris. Į 
sporto žaidynes G.Lekavičienė 

atvažiuoja ne tiek sportuoti, 
kiek senų bičiulių susitikti. O 
jų per tiek metų susikaupė ne 
viena dešimtis.

Išsiskirstė puikios 
nuotaikos

Žaidynių direktorius I. Ma-
čiukas džiaugiasi, kad šventė 
ne tik įvyko, bet ir pavyko. Tai 
rodo faktas, kad jose dalyva-
vo apie 400 sportininkų, vyra-
vo gera nuotaika ir entuziaz-
mas. „Šių žaidynių tikslas – ne 
gerų rezultatų siekimas, o daly-
vavimas, bendravimas. Paren-
kamos paprastos rungtys, ku-
rias gali įveikti kiekvienas neį-
galusis“, – sakė I. Mačiukas. Dar 
daugiau emocijų suteikė faktas, 
kad žaidynės vyko parolimpia-
dos įkarštyje, girdint apie mūsų 
sportininkų iškovotus medalius. 

10-osiose, jubiliejinėse, žai-
dynėse žadama dar labiau atsi-
žvelgti į trenerių pastabas. Pa-
vyzdžiui, šiemet bočios rungtyje 
buvo išskirta „parolimpinė“ gru-
pė. Joje varžėsi žmonės, kurių pa-
žeistos visos 4 galūnės. Kaunietis 
Rimantas Pileckis šiuo pokyčiu la-
bai džiaugiasi ir svajoja dar dau-
giau – kad vyktų atskiros bočios 
varžybos, kad atsirastų galimybė 
išvykti į tarptautines varžybas.

Nors šventė nepasiėjo be 
traumų, buvo girdėti nusivylimo 
šūksnių nelaimėjus, tačiau dau-
guma žaidynių dalyvių išsiskirs-
tė su šypsenomis, o keli šimtai – 
ir medaliais nešini, palydėti nuo-
širdžių plojimų. Iki kitų metų, iki 
jubiliejinių žaidynių. 

Aurelija BABinSkienė 
Autorės nuotr.

Sporto šventė ne tik įvyko,  
bet ir pavyko

(atkelta iš 1 psl.)

Rungčių nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais.

Įtempta kova baudų metimo aikštelėje.

Nemažas būrys dalyvių palinko prie šaškių lentų.
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Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija vasariško rudens 
pradžioje sukvietė me-
niškos sielos neįgaliuo-
sius pasimokyti fotogra-
fijos paslapčių. 16 kūrėjų 
iš visos Lietuvos, su foto-
aparatais rankose klai-
džiodami po vaizdingas 
Veprių apylinkes Ukmer-
gės rajone, ieškojo įspū-
dingų kadrų, kurie kol kas 
sugulė į filmą, tačiau tiki-
masi, kad atspausdinto-
mis nuotraukomis galės 
pasigrožėti ir patys vep
riškiai. 

Prie kūrybos 
šaltinio

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“.

Svarbu rasti „auksinį“ 
kadrą 

Vepriuose fotografų plenero 
dalyvius buvo sunku sugaudyti – 
jie su fotoaparatais rankose bu-
vo pasklidę po laukus, po mies-
telį. Vis dėlto dauguma kūrėjų 
sako dažniausiai fotografuojan-
tys anksti ryte. „Tai – pats bran-
giausias laikas, – teigia marijam-
polietis Almas Matulaitis. – Kai 
pataikai gerą laiką, 5-10 minu-
čių ir gali eiti namo.“ Ypač, pa-
sak Almo, įdomu fotografuoti rū-
ką virš upės, vakare gerų kadrų 
pasiseka „pagauti“ fiksuojant de-
besis. Labiausiai Almui patinka 
natiurmortai ir naktinė fotogra-
fija. „Norėtųsi kažką iš nakties iš-
pešti, kad kiti pasakytų „Vau“. Jo 
teigimu, naktį fotografuoti ne-
lengva. Tai daroma saulei dar lei-
džiantis. A. Matulaitis įsitikinęs, 
kad fotografuojant reikia žinoti, 
ką tu nori parodyti. Jei nežinai, 
pyškini, pyškini, ir gali nė viena 
nuotrauka nepavykti. 

Jam pritaria ir vilnietis Sigitas 
Norvaišas. Svarbiausia – atras-
ti tinkamą fotografavimo kam-
pą, „auksinį“ kadrą. Bet tai ne-
dažnai pasiseka. Vyriškis sako 

trejus metus lankęsis botanikos 
sode ir fotografavęs gėles. „Gėlės 
visą laiką gražu, bet jas irgi reikia 
mokėti fotografuoti. Pavyzdžiui, 
tulpės nelabai fotogeniškos, ro-
žės – fotogeniškesnės. Obelų žie-
dai irgi labai gražu. Reikia maty-
ti kompoziciją, koks kadras bus 
geras“, – pasakoja nuo vaikystės 
fotografija besidomintis vyriškis. 

Panevėžietė Dalė Hokušienė 
sako fotografuoti pradėjusi visai 
neseniai. Anksčiau su fotografi-
ja nieko bendro neturėjo. „Ne-
žinojau, nuo ko pradėti, kai fo-
toaparatą paėmiau į rankas“, – 
pasakoja moteris. Ji prisimena, 
kad pirmas mokytojas buvo Al-
gis Giba, kuris Panevėžyje vado-
vavo fotografų būreliui, o dabar 
kartu dalyvauja plenere. „Už-
sikabinau. Anksčiau nieko ne-
matydavau, dabar ir mažiausią 
šapeliuką pastebiu, galiu nufo-
tografuoti“, – emocingai dalija-
si įspūdžiais D. Hokušienė. Jos 
manymu, fotografą kojos maiti-
na, todėl reikia daug vaikščioti. 
„Veprių nedaug yra, apeinam vi-
sus kampelius, kol randam gerų 
kadrų. Būna visko – pargriūni, 
atsikeli“, – teigia plenero dalyvė.

Stanislava Juozapaitytė – irgi 
panevėžietė. Ji sako taip pat ne-
siskirianti su fotoaparatu. „Tai 
lyg liga – pradedi visą laiką ieš-
koti, ką nufotografuoti. Krenta į 
akis kokia smulkmena, žiūrėk, ir 
pavyksta nuotrauka. Kuo toliau, 
tuo daugiau imi pastebėti“, – da-
lijasi įspūdžiais Stanislava. 

Traukia galimybė 
bendrauti 

Jonas Valantiejus į plenerą 
atvyko iš Kelmės. Jis sako esan-
tis pradedantysis fotografas, ta-
čiau bičiuliai (o ir plenero vado-
vė) giria, kad jaunuoliui gerai 
sekasi fotografuoti gėles. Pats 
Jonas labiausiai mėgsta fiksuo-
ti peizažus, gamtą. Apskritai šis 
užsiėmimas jam labai patinka. 
Vyriškis sako plenere gaunantis 
daug žinių, plečiantis savo gali-
mybes. Tačiau ne mažiau svarbu 
surasti naujų bičiulių, pasidaly-
ti patirtimi. Jonas Šiaulių darbo 
rinkos mokymo centre yra įgijęs 
siuvėjo operatoriaus specialybę, 
tačiau darbo jam kol kas nepa-

vyko rasti. Dažniausiai laiką lei-
džia namuose ir labai pasiilgsta 
bendravimo. 

Pagėgiškė Rasa Baranaus-
kaitė džiaugiasi, kad seminaruo-
se dalyvaujantys fotografai labai 
susidraugauja, susidaro lyg ats-
kira jų bendruomenė. Ir pasibai-
gus stovyklai bičiuliai nenutrau-
kia ryšių. Pasak Rasos, neįgalūs 
žmonės dažnai neturi galimybės 
ilgesniam laikui išvažiuoti iš na-
mų, o kūrybinės stovyklos jiems 
suteikia tokią galimybę. „Jau pasi-
baigus plenerui pradedame lauk-
ti kito“, – sako R. Baranauskaitė. 

Fotografija moteris susido-
mėjo vaikystėje. Dar juosteles 
patiems ryškinti reikėjo. Paskui 
teko atidėti šį pomėgį – neturėjo 
fotoaparato. Paprastai Rasa fo-
tografuoja draugijos renginius, 
veiklą ir džiaugiasi, kad kasmet 
gali dalyvauti fotografų plenere. 
Čia ji daug išmoksta, labai ver-
tingi ir vadovų, ir kolegų patari-
mai. R. Baranauskaitė sako ste-
binti ir „Bičiulystėje“ publikuo-
jamas nuotraukas – smagu ma-
tyti pažįstamų fotografų darbus. 

Svarbu geras vadovas 
Kūrybinei stovyklai jau trečią 

kartą vadovauja fotomenininkė 
Marija Čičirkienė. Ji sako semi-
narą Nidoje iškeitusi į šį plenerą, 
nes į neįgaliųjų kūrybinę stovyklą 
sugrįžta su džiaugsmu. Šiemetinė 
plenero tema – „Fotografų žinia iš 
Veprių“, todėl ir teko kūrybinės 
stovyklos dalyviams apeiti apy-
linkes bei paieškoti netikėto ra-
kurso. „Mano tikslas – kad jie eitų 
link meno. Noriu, kad daugiau pa-
stebėtų, gilintųsi, ne tik gimtadie-
nius fotografuotų, – sako M. Čičir-
kienė. – Norisi pasiekti, kad nuot-
rauka sujaudintų, kad joje „kaž-
kas“ būtų.“ Jos teigimu, kartais ir 
smulkmena labai svarbi, padaro 
fotografiją išskirtinę.

Pasak vadovės, vieni plene-
ro dalyviai pasirinko dirbančius 
žmones, kiti – architektūrą, tre-
ti – gamtą, vandenį. Visi ieškojo 
savojo kadro. Vakarais susėda 
kartu, aptaria darbus, pasišne-
ka, kas gerai, kas ne, pasidžiau-
gia, jei pasiseka. M. Čičirkienė 
sako pastebėjusi, kad tie, kurie 
seminare dalyvauja jau ne pir-

Į fotografijas sugulė Veprių krašto vaizdai 

mus metus, tobulėja. Jie prade-
da kitaip matyti, daugiau ieškoti. 

D. Hokušienė pasidžiaugė, 
kad seminaro vadovė labai ge-
ra – kas neaišku, paaiškina, nie-
kad neįžeis, išklausys, pasiūlys, 
kaip ką geriau padaryti, nura-
mins, kai nesiseka. „Visi esam 
skirtingų lygių, skirtingos svei-
katos. Jei kartais jaučia, kad kas 
stipresnis, duoda sunkesnę už-
duotį“, – pasakoja D. Hokušie-
nė. Jai pritaria ir kiti plenero 
dalyviai. 

Dar fotografai mokytoju va-
dina ir A. Gibą, kuris labiau pa-
taria techniniais klausimais. 
A.Gibos teigimu, norint nufoto-
grafuoti gerą kadrą, nebūtina tu-
rėti brangų fotoaparatą. „Kartais 
su „muilinėmis“ geriau pavyks-
ta nei su dideliais fotoaparatais. 
Su jais reikia mokėti fotografuo-

ti. O jei nesinori gilintis, dabar ir 
su telefonais galima fotografuoti. 
Visi seminaro dalyviai skirtingi 
ir iš jų nereikalaujama, kad visi 
vienodai darytų“, – teigia Algis, 
pats siekiantis aukščiausios ko-
kybės nuotraukų.

Per seminarui skirtą laiką jo 
dalyviai pamatė bei užfiksavo 
tai, ko patys miestelio gyvento-
jai nebepastebi. Tikimasi, kad 
fotografų darbai bus įdomūs ir 
Veprių bendruomenei. M. Čir-
čirkienė mano, kad tas nuotrau-
kas galėtų seniūnija nuolat eks-
ponuoti. Seminarą organizavu-
si Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
projekto vykdytoja Saulė Vėjelie-
nė sako jau kalbėjusi su Vep rių 
seniūne Dalia Urboniene ir tiki-
si, kad nuotraukos papuoš ben-
druomenės namų patalpas.  

Aurelija BABinSkienė 

Neįgaliųjų fotografų plenero dalyviai. Vakare plenero dalyviai aptardavo, ką pavyko nufotografuoti.

A. Giba plenere fotografavo pastatus ir jų elementus.

Neįgalieji klauso Algio Gibos patarimų.

Jonas Valantiejus mėgsta fotogra-
fuoti gamtą.
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