
 Šiame numeryje:
 Kreipimasis dėl ortopedinės avalynės ................................ 3 psl.

 Cukinija – naudinga daržovė ................................................... 4 psl.

Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2017 m. rugsėjo 28 d. – spalio 4 d.,   Nr. 38 (1377)   Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.   Kaina 0,66 Eur

Sporto pasiekimai – paskata 
treniruotis, aktyviai gyventi 

Fotografų plenere – 
naujovių pulsas 

Idėjų paieškos – 
kūrybingumo variklis 

Tautodailininkas Virgaudas Lynikas savo kelią į kūry-
bos pasaulį pradėjo kaip juvelyras. Ilgainiui dirbinius iš 
lietuviško aukso – gintaro ėmė keisti kitos tautodailės 
rūšys – Virgaudas mielai dirba su medžiu, jo rankoms 
paklūsta ir oda, ir molis. Pastaraisiais metais tautodai-
lininkas vis daugiau laiko skiria koliažų, asambliažų kū-
rimui. Tokia plati kūrybos amplitudė V. Lynikui leidžia 
nuolat atsinaujinti, tobulėti, menu paversti netgi nie-
kam nereikalingus daiktus.

Tautos paveldo aruodas

Neringos miesto sociali-
nės reabilitacijos kultū-
ros centre surengtas tra-
dicinis Lietuvos neįga-
liųjų draugijos fotogra-
fų pleneras šiemet intri-
gavo pažintimi su nau-
jomis technologijomis, 
pastabumą ugdančiomis 
užduotimis, nakties švie-
sų atspindžių perteikimo 
galimybėmis. Plenerui 
vadovavusiai meninin-
kei, tyrėjai, Lietuvos tarp-
disciplininio meno kūrėjų 
sąjungos narei Daliai Mi-
konytei netrūko įdomių 
idėjų, kuriomis užkrėtė 
ir iš įvairių šalies miestų 
susirinkusius fotografijos 
mėgėjus, paskatino juos 
įsitraukti į bendrą Nerin-
gai skirtą projektą.  

Prie kūrybos 
šaltinio

Respublikinės sporto žai-
dynės, kasmet suvieni-
jančios neįgaliuosius iš 
visos Lietuvos, šiemet su-
rengtos jau 10 kartą. Kad 
jos dar nenusibodo, rodo 
tai, kad į Kauno S. Da-
riaus ir S. Girėno sporto 
centrą suvažiavo per pu-
sę tūkstančio negalią tu-
rinčių žmonių. 

Integracijos keliu

Tautodailininkas Virgaudas Lynikas prie savo kūrinių.

Medinis kryželis iš sakralinės kolek-
cijos.  

Lietuvos neįgaliųjų draugijos surengto fotografų plenero dalyviai.

Žaidynėse dalyvavo per 600 neįgaliųjų iš įvairių organizacijų, sporto klubų, dienos centrų.

(nukelta į 8 psl.)

Paroda „Lietuviški 
kryžiai“ – tautodailininko 

pasididžiavimas
Šią vasarą Molėtų šv. apašta-

lų Petro ir Povilo parapijos na-
muose surengta V. Lyniko paro-
da „Lietuviški kryžiai“ – ne vienų 
metų darbas. Artėjančiam Lietu-
vos nepriklausomybės šimtme-
čio jubiliejui skirtoje ekspozici-
joje – kelios dešimtys sakralinei 
tematikai skirtų tautodailininko 
darbų. Virgaudas sako tarsi su-
kūręs savąjį Kryžių kalną. 

Tautodailininkas pasakoja 
kryžių kūrimo ėmęsis gana at-
sitiktinai. Druskininkuose nu-
sipirko paveikslą, kurį puošė iš 
auksinių šiaudelių sudėliotas 
kryžius. Virgaudas prisimena, 
kad apžiūrėjusi šį paveikslą mo-
čiutė paklausė, kodėl gi jis nega-
lėtų padaryti ko nors panašaus. 
Pabandė. Tačiau iš pirmo žvilgs-
nio nesudėtingas kūrinys pasi-
rodė esąs ne toks jau paprastas. 
Nepadėjo net gintaro gabalėlių 

inkrustacijos. Galų gale kartu 
su menininku Valentinu Anta-
navičium nusprendė – kito pa-
našaus šedevro iš vytelių nesu-
kursi, neatkartosi. Gal čia ir sly-
pi meno paslaptis?

Šis nepavykęs bandymas 
paskatino Virgaudą ieškoti sa-
vo stiliaus, savito raiškos būdo. 

(nukelta į 5 psl.)

Entuziazmas  
neblėsta 

Žaidynių nuostatai skelbia, 
kad jose gali dalyvauti įvairaus 
sportinio pasirengimo, įvairių 
negalių žmonės, todėl į šią šven-
tę susirenka labai skirtingi da-
lyviai. Vieni siekia medalių, kiti 
naują sporto šaką išbando pir-
mą kartą. Fizinę, judėjimo, re-
gos, klausos, intelekto negalią 
turintieji – visi varžėsi vienoje 
sporto salėje. Krepšinį žaidė ir 
proto negalią turintieji, kurie tik 
mokosi varyti kamuolį, ir Euro-
pos čempionai kurtieji krepši-

Intriguojantis 3D 
projektas

Plenero dalyviai neslėpė šį-
syk įžengę į įdomų, daugeliui dar 
nepažįstamą fotografijos pasau-
lį. D. Mikonytė juos supažindino 
su fotogrametrija, kitaip tariant, 

fotografija 3D erdvėje. Vadovei 
pademonstravus, kaip iš pluoš-
to nuotraukų naudojantis spe-
cialia programa galima sukurti 
to paties objekto 3D vaizdą, visi 
panoro to išmokti. 

ninkai. Žinoma, buvo pagalvo-
ta apie tokią dalyvių įvairovę 
– atsižvelgiant į rungties pobū-
dį kai kuriose iš jų atskirai var-
žėsi vyrai ir moterys, sėdintieji 
vežimėliuose ir vaikštantys. Iš 
viso buvo išdalyta 60 medalių 
komplektų. 

Šiemet, pasak žaidynių di-
rektoriaus Igno Mačiuko, seno-
ji Kauno sporto halė priėmė per 
600 neįgaliųjų iš 38 Lietuvos 
miestų ir miestelių. Dalis žaidy-
nių dalyvių – regionuose vykusių 
atrankinių varžybų prizininkai.  

(nukelta į 3 psl.)
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Kupiškis:

Kupiškio rajono neį-
galiųjų draugijos na-

riams rugsėjo antroje pu-
sėje rengiantis kelionei 
prie Baltijos, į Mokymo ir 
reabilitacijos centrą Šven-
tojoje, pažįstami negailėjo 
užuojautų: „Suvargsit, su-
šalsit, taip lyja kasdien...“

Kelios dešimtys pasiry-
žusiųjų išvykai nepasidavė 
slogioms nuotaikoms, ku-
rias dar pakurstė pajūrį už-
klupusios varginančios liū-
tys ir vėtros. Likimas buvo 
maloningas – kai tik bičiu-
liai iš Kupiškio, Pasvalio ir 
Šiaulių pasiekė kelionės 
tikslą, nustojo lyti. Puikiau-
sios trys giedros dienos, po-
ra dar ir kaitrių, vasariškų, 

Baltija dovanojo vasaros likučių...

tik viena tikrai rudeniška, 
su pilka dargana pasitaikė. 

„Puikiai užbaigėm šią 
rudenišką vasarą, geriau 
pasibuvom nei kiti birželį 

ar liepą, rugpjūtį“, – džiau-
gėsi važiavusieji ir nepra-
šovusieji. Ir ką gi jie veikė?

Kupiškėnai vaikštinė-
jo su šiaurietiškomis laz-

domis, mėgavosi mieste-
lio ir pušynų ramybe, gau-
dė saulės spindulius ir kai-
tinosi kopose, kai pabos-
davo, ėjo grybauti, prisi-
rinko gražiausių kazlėkų, 
rudmėsių, raudonviršių... 
Kasdien virtuvėlė kvepė-
jo grybais. O vakarais sėdo 
prie televizorių žiūrėti ži-
nių, aktyvesnieji mynė tre-
niruoklius rytais ir popie-
tėmis. Puiki buvo išvyka, 
gal tik stigo kolektyviško ir 
draugiško visų aukštaičių 
pasibuvimo, apie tai vienas 
kitas prasitarė tarpusavy-
je, bet čia tik menkniekis, 
nublankęs prieš pasimaty-
mą su pasiilgta jūra.  

Valius DOMANTAS

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Iš ryto ir vakarop buvo išbandyti visi treniruokliai.

Ruduo. Vėl užvertę galvas danguje akimis sekame 
išskrendančių paukščių virtines. Pavasarį jos lin-

gavo į Šiaurę, o dabar banguoja Vakarų link. Turime 
unikalią paukščių žiedavimo stotį Ventės rage, kur su-
sirenka tūkstančiai sparnuočių. Kodėl paukščiai mig
ruoja, mokslininkams iki šiol didžiulė mįslė. Kol žieda-
vimo stotys tapo tokiomis moderniomis, teko įveikti 
daug sunkumų. Pirmas pasaulyje žieduoti paukščius 
sugalvojo Viborgo (Danija) parapinės mokyklos mo-
kytojas Hansas Mortensenas (1856–1921). 1899 m. 
birželio 5 d. jis iš aliuminio padarytu žiedu paženklino 
pirmąjį varnėną. Ilgai visiems žieduojamiems paukš-
čiams buvo tvirtinami lengvi žiedai ant kojos (pirmo-
ji pasaulyje Rasytės ornitologinė stotis buvo įkurta 
1901 m. sausio 1 d. Kuršių nerijoje, tuometinėje Vo-
kietijos teritorijoje). 

Visi esame girdėję apie paukščių žiedavimą, bet 
retas kuris suvokiame realius jų migracijos dydžius. 
Prieš savaitę Ventės rago paukščių žiedavimo centre 
per dieną buvo sužieduota 7 tūkst. sparnuočių, o pir-
maisiais žiedavimo metais (1929 m.) jų skaičius siekė 
vos 380. Per 85 metus šalyje buvo apžieduota beveik 
3,6 mln. paukščių. Šiandien jie žieduojami įvairiau. 
Žiedas su užrašu tampa paukščio tapatybės kortele. 

Remiantis mokslininkų rekomendacijomis paukš-
čiai žieduojami spalvotais plastmasiniais žiedais. Ant 
kojos, įskaitant visus smulkius paukštelius, žieduoja-
mi ereliai rėksniai (žaliais žiedais), didžiosios antys 
(mėlynais), juodieji gandrai (baltais). Kartais ant vie-
nos kojos dedami du žiedai arba po vieną ant abiejų 
kojų (jūriniai ereliai). Žiedu ant kojos, o kitu ant kaklo 
žieduojami kormoranai ir t.t. Kartais žiedai gali turė-
ti net vėliavėlę su įrašu. Tokius žiedus plika akimi ar 
net su žiūronu pamatyti sunku. Bet tokie paukščiai, 
kaip giesmininkė ir nebylė gulbės, gervės, žąsys, žie-
duojami gana dideliais spalvotais žiedais ant kaklo, 
kurie per žiūronus gerai matomi. Žuvinto ežere gyve-
nančios gulbės nebylės žieduojamos mėlynais žiedais. 
Stambūs retesni paukščiai kartais žymimi specialiais 
mažais siųstuvais.

Prieš tris dešimtmečius oranžiniais žiedais man 
teko žieduoti Tolimuose Rytuose gyvenančias kanadi-
nes gulbes. Žiedus mums atveždavo Kanados moksli-
ninkai. Žinoma, vadinti tą procesą žiedavimu būtų la-
bai gražu. Iš tikrųjų mes tundroje gaudydavome dar 
skristi nemokančius gulbiukus (tai buvo labai nelen-
gva, nes tėvai, o ypač patinas, gindavo savo vaikus ne-
sigailėdami mūsų). Tekdavo aukotis – kol gulbėstėvai 
gnaibydavo vieną mūsų savanorį, kiti turėdavo suspė-
ti gulbiuką atskirti nuo tėvų, pasverti, uždėti žiedą ir į 
žurnalą užrašyti žiedo numerį. 

Šiandien labai nedaug šalių pasaulyje neturi žie-
davimo centrų. Valstybėse, kuriose jų nėra, tą darbą 
atlieka kitos šalys ekspedicijų metu. Visame pasaulyje 
labai daug paukščių apžieduoja žieduotojai mėgėjai. 
Vieniems tai hobis, kiti, bendradarbiaudami su profe-
sionaliais ornitologais, tai daro atlikdami vienokius ar 
kitokius paukščių tyrimus. Bet kokiu atveju šis darbas 
labai reikalingas ir naudingas. Deja, mūsų šalyje yra 
vos 35–45 žieduotojų mėgėjų. Na, o Jungtinė Karalys-
tė didžiuojasi 2 tūkstančių būriu. Kiekvienas žieduo-
tojas mėgėjas privalo turėti Paukščių ženklintojo pa-
žymėjimą, kuris išduodamas 18 m. amžiaus sulauku-
siam asmeniui, gebančiam be klaidų nustatyti paukš-
čio rūšį, lytį, amžių. 

Ventės rago ornitologinė stotis vykdo nemažai įdo-
mių programų moksleiviams bei suaugusiems, tad lan-
kytojų joje netrūksta. 

Galime pasidžiaugti, kad po rekonstrukcijos Ven-
tės rago žiedavimo stoties patalpos pritaikytos neį-
galiesiems. Čia galime išsamiai susipažinti su stoties 
įkūrimo bei gyvavimo istorija. Tiesa, dar nebaigtas re-
konstruoti molas mariose. Įdomu, ar po rekonstrukci-
jos juo galės naudotis neįgalieji?

Paukščių žiedavimas

Apie tai,
kas

jaudina

Kėdainiai:
�� „Bičiulystei“ atsiųsta-

me laiške Celestina Rima-
vičienė papasakojo apie 
smagią šventę.

Nors rudenėlis jau že-
ria ant takų auksinius me-
džių lapus, vis rečiau pa-
sirodo saulė ir dažniau 
ašaroja dangus, Kėdainių 

Likimo bičiulius subūrė šventė
rajono neįgaliųjų tai ne-
gąsdina. Lietučiui lyjant 
susiruošėme į Kėdainių 
rajone esantį Skinderiš-
kių parką, kur vyko mū-
sų šventė.

Atvyko ir svečių. Iš 
Kauno rajono ir miesto, iš 
Ukmergės ir Raseinių, ke-

letas ansamblių iš mūsų 
rajono ir kitur. Vyko dar-
belių parodos.

Visi atvažiavusieji pa-
rodė savo programėles. Iš-
girdome daug gražių dai-
nų. Pasivaišinome kava, 
susiradome naujų draugų. 

Už šventę dėkojame 

būrelių vadovams: darbš-
čiųjų rankų būrelio vado-
vei Reginai Rylienei, an-
samblio „Gaja“ vadovui 
Ričardui Gečui ir litera-
tų būrelio vadovei Dan-
guolei Barauskienei. Ne-
kantriai lauksime kitos 
šventės.

Lietuvoje pradedamas 
įgyvendinti sociali-

nis eksperimentas „Mė-
nuo neįgaliojo vežimė-
lyje“, kurio metu sveikas 
jaunuolis visą mėnesį 
naudosis neįgaliojo ve-
žimėliu ir bandys patir-
ti, su kokiais sunkumais 
susiduria negalią turin-
tys žmonės.

Vilniečiui Mindaugui 
Jodogalviui yra 28 me-
tai, jis dirba vadybininku 
vienoje telekomunikaci-
jų bendrovėje. Ateinantį 
mėnesį Mindaugo gyve-
nimas pasikeis iš esmės: 
nuo šiol jis neįgaliojo ve-
žimėliu judės namuose, 
vyks į miestą, naudosis 
įvairiomis paslaugomis ir 
net bandys susirasti dar-
bą. Tai Lietuvos gyvybės 
draudimo įmonių asocia-
cijos kartu su Lietuvos neį-
galiųjų draugija inicijuotas 
socialinis eksperimentas.

Kad lengva nebus, Min-
daugas suprato jau pirmą-
ją eksperimento dieną grį-
žęs su neįgaliojo vežimė-
liu namo. Vaikinas be kitų 
žmonių pagalbos negalėjo 
įvažiuoti net į namo laipti-
nę, nes kelią pastojo laiptų 
pakopos. 

Užnešti Mindaugą su 
vežimėliu į antrąjį dau-
giabučio aukštą, kuriame 
yra vaikino butas, padėjo 
jo draugas ir į pagalbą pa-
sikviestas nepažįstamas 
kaimynas. Du vyrai suplu-
kę nešė Mindaugą su ve-
žimėliu, kol šiaip ne taip 
įveikė visus laiptelius ir 

pargabeno vaikiną namo. 
Pasirodo, daugiabutyje lif-
tas yra, bet antrame aukš-
te nestoja.

„Man pasidarė baisu, 
nes suvokiau, kad daugybė 
žmonių taip gyvena kiek
vieną dieną – jiems net 
grįžimas namo kas kartą 
yra tarsi didžiulis iššūkis. 
Kita vertus, likau malo-
niai nustebintas nepažįs-
tamo vyriškio reakcijos, 
kuris maloniai sutiko pa-
dėti užnešti vežimėlį, tik 
stebėjosi, kaip aš iki šiol 
grįždavau namo ir ką to-
liau darysiu“, – įspūdžiais 
dalijasi socialinio ekspe-
rimento dalyvis.

Šiuo socialiniu projek-
tu siekiama atkreipti dė-
mesį į sudėtingą neįgaliųjų 
padėtį Lietuvoje. Daugybė 
žmonių dėl įvairių traumų, 
nelaimingų atsitikimų ar 
ligų kasmet tampa neįga-
lūs ir jų gyvenimo kokybė 
nuo to momento stipriai 
pablogėja: išlaidos smar-
kiai išauga, nors gauna-
mos pajamos gerokai su-
mažėja. Susiduriama ir su 
daugybe infrastruktūros 
bei integracijos problemų.

„Įvairią negalią turin-
tys žmonės sudaro apie 
10 proc. Lietuvos gyven-
tojų. Tai yra grėsmingas 
skaičius, kuris mus įspė-
ja, kad nė vienas nesame 
nuo to apsaugotas: atsi-
sėsdamas į neįgaliojo ve-
žimėlį, kurį pasirinkome 
kaip neįgalumo simbo-
lį, eksperimento dalyvis 
tarsi parodo, kad jo vie-

toje gali atsidurti kiekvie-
nas“, – sako Lietuvos gyvy-
bės draudimo įmonių aso-
ciacijos prezidentas Artū-
ras Bakšinskas.

Eksperimento dalyvis 
Mindaugas skaičiuoja, kad 
jei jis iš tikrųjų atsidurtų 
neįgaliojo vežimėlyje, jo 
gaunamos pajamos suma-
žėtų daugiau nei du kartus. 
Šiuo metu vadybininku 
dirbantis vaikinas uždir-
ba daugiau nei 600 eurų 
per mėnesį atskaičius mo-
kesčius, o atsidūręs neįga-
liojo vežimėlyje gautų apie 
295 eurų netekto darbin-
gumo pensiją. „Sodra“ vai-
kinui prognozuoja ir pana-
šaus dydžio senatvės pen-
siją. Neįgaliems asmenims 
mokama vidutinė netekto 
darbingumo pensija Lie-
tuvoje yra dar mažesnė 
ir šiandien siekia vos 168 

eurus, rodo „Sodros“ duo-
menys. 

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Jele-
na Ivančenko papildo, kad 
šiuo metu šalyje dirba vos 
29 proc. visų darbingo am-
žiaus neįgaliųjų. Tai reiškia, 
kad daugumai tenka gyven-
ti vien iš valstybės išmokų 
stipriai susiveržus diržus.

„Tai yra labai sunku. 
Valstybė čia padeda kaip 
gali, padėtis pamažu kei-
čiasi, bet neįgalių žmonių 
gyvenimo sąlygos Lietuvo-
je vis dar yra kur kas blo-
gesnės nei Vakaruose. To-
dėl turime galvoti visi kar-
tu, ką galime padaryti, kad 
pakeistume šią situaciją 
ir pagerintume neįgaliųjų 
galimybes integruotis“, – 
pastebi J. Ivančenko.

„Bičiulystės“ inf. 
Aurelijos Babinskienės nuotr.

Jaunuolis sėdasi į neįgaliojo vežimėlį, kad 
atkreiptų dėmesį į sunkią neįgaliųjų padėtį 

Mindaugo Jodogalvio pasiryžimą mėnesiui sėsti į neįgaliojo ve-
žimėlį pasveikino LND pirmininkė Jelena Ivančenko.
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Seimo Tėvynės sąjungosLie-
tuvos krikščionių demokra-

tų frakcijos seniūno pavaduo-
toja, Seimo Neįgaliųjų teisių ko-
misijos narė Radvilė Morkūnai-
tėMikulėnienė kreipėsi į sveika-
tos apsaugos ministrą Aurelijų 
Verygą dėl ortopedinės avalynės 
kokybės kontrolės ir kompensa-
vimo tvarkos problemų.

Valstybė šiuo metu yra nu-
mačiusi galimybę kasmet kom-
pensuoti dvi ortopedinės avaly-
nės poras neįgaliems vaikams, 
tačiau jau ne vienus metus vie-
šojoje erdvėje tėvai kelia klau-
simus tiek dėl akredituotų ga-

mintojų teikiamos produkcijos 
siauro asortimento ir kokybės, 
tiek dėl ilgai trunkančio gamy-
bos proceso, tiek dėl apsunki-
nimo nustatant terminus užsa-
kymams priimti.

Kreipimesi parlamentarė 
R. MorkūnaitėMikulėnienė pra-
šo ministro pateikti informa-
ciją, kiek yra numatyta ir kiek 
panaudota lėšų šio tipo kom-
pensacijoms. Seimo narė taip 
pat domisi, ar yra vykdoma sa-
valaikės gamybos ir galutinio 
produkto kokybės kontrolė, taip  
pat kaip ketinama spręsti termi-
nų problemą, dėl kurios tėvai, 

gamybai vėluojant, netenka tei-
sės aktuose numatytos galimy-
bės įsigyti antrą kompensuoja-
mosios ortopedinės avalynės 
porą per metus.

„Kreipiausi į ministrą A. Ve-
rygą, prašydama atkreipti dė-
mesį ir spręsti problemas, su 
kuriomis susiduria neįgalių 
vaikų – pažeidžiamiausios gru-
pės – tėvai. Reikėtų peržiūrėti, 
ar kompensavimo tvarka veikia 
efektyviai, nes jau kurį laiką tė-
vai, norintys pasinaudoti vals-
tybės garantuojama teise, su-
siduria su įvairiomis kliūtimis. 
Pažymėtina, kad vaikai sparčiai 

auga, tad periodiškai atnaujin-
ti avalynę, taip pat atsižvelgiant 
ir į sezonų kaitą, yra ypač svar-
bu jų vystymuisi. Mano įsitikini-
mu, atsakingų institucijų tikslas 
turėtų būti, kad valstybės lėšos 
būtų naudojamos kaip įmano-
ma efektyviau, kad paslauga bū-
tų lengvai prieinama tiems, kam 
jos reikia, ir kad būtų pasiektas 
užsibrėžtas tikslas – visiems ne-
įgaliems vaikams taptų prieina-
mas kokybiškas ir jų specialiuo-
sius poreikius atitinkantis apa-
vas“, – komentavo R. Morkūnai-
tėMikulėnienė.

Žiniasklaidoje yra pasirodęs 

ne vienas atvejis, kai užsakius 
avalynę metų pradžioje, pro-
duktas pateikiamas tik po ke-
leto mėnesių, pavyzdžiui, liepą. 
Pagal numatytą tvarką antros 
kompensuojamosios avalynės 
poros užsakymas yra galimas 
tik po pusmečio, skaičiuojant 
nuo tos datos, kada buvo atiduo-
ta pirmoji pora. Tokiu atveju su-
sidaro situacija, kai tėvai ne dėl 
savo kaltės netenka galimybės 
pasinaudoti įstatymų numaty-
ta teise į dvi kompensuojamo-
sios ortopedinės avalynės po-
ras per metus.
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Atkreiptas dėmesys į ortopedinės 
avalynės kompensavimo tvarkos trūkumus

Aktualijos

(atkelta iš 1 psl.)

Taip pat šventėje dalyvavo ne-
įgalieji iš dienos centrų, sporto 
klubų, įvairių neįgaliųjų orga-
nizacijų. 

Puikią šventinę nuotaiką 
renginio dalyviams dovanojo 
Kauno pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Ažuolynas“ ir, žino-
ma, visas būrys besišypsančių 
bičiulių, nors trumpam pamir-
šusių kasdienius rūpesčius, svei-
katos bėdas ir pasiryžusių pasi-
varžyti smiginio, bočios, šaškių, 
šachmatų, krepšinio 3x3, baudų 
metimo ir rankų lenkimo rung-
tyse. Kaip visada, daugiausiai 
sportuojančiųjų pasirinko žaisti 
smiginį, bočią, nemažai jų palin-
ko prie šaškių ir šachmatų lentų. 
Didelis būrys išsirikiavo rankų 
lenkimo sektoriuje, baudų mė-
tymo aikštelėje. 

Pasak žaidynių direktoriaus, 
renginio tikslas – kad įvairių ne-
galių turintieji pamatytų vieni 
kitus, susivienytų, pabendrau-
tų, o svarbiausia taptų aktyves-
ni. Tiems, kurie siekia aukščiau-
sių sportinių rezultatų, rengia-
mos kitokios varžybos, jas or-
ganizuoja sporto klubai ir fe-
deracijos. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Asta Kandra-
tavičienė pasidžiaugė, kad žai-
dynėse dalyvauja tiek daug ne-
įgaliųjų, kad sudarytos galimy-
bės sportuoti kiekvienam. „Jau 
dešimtą kartą suvažiuojate į 
šias varžybas, reiškia, jums svar-
bu čia dalyvauti“, – sveikindama 
šventės dalyvius sakė A. Kandra-
tavičienė. Ji priminė, kad Depar-
tamentas gavo 20 autobusiukų, 
kurie netrukus bus išdalyti ne-
įgaliųjų organizacijoms, kad ir 
į tokius renginius jie galėtų at-

važiuoti patogiau. Nepristigti 
sportinio ryžto žaidynių daly-
viams linkėjo ir LND projektų 
koordinatorė Kristina Vainienė 
bei Kauno miesto savivaldybės 
Sporto skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Jovilė Bartnikienė. 

Reikia visur dalyvauti
Jurbarko rajono neįgaliųjų 

draugijos pirmininkė Vida Pie-
niutienė įsitikinusi – jei ištikus 
negaliai, ligai niekur nedalyvau-
si, nebendrausi su kitais, labai 
greitai gali užklupti liūdesys, de-
presija, ypač rudenį. „Mus gelbs-
ti tai, kad galime susirinkti“, – 
mintimis dalijasi organizacijos 
vadovė. Pasak V. Pieniutienės, 
draugijoje galima rasti pačių 
įvairiausių veiklų: čia ir rankdar-
biai, ir ansamblis, dienos užim-
tumas, kompiuterinis mokymas 
ir pan. Kurie aktyvesni, į draugi-
ją eina beveik kiekvieną dieną. 
Pasak V. Pieniutienės, žmonėms 
be galo svarbūs įvairūs susibū-
rimai. Jie labai nori išvažiuoti į 
ekskursijas, koncertus. Džiugu, 
kad savivaldybė duoda trans-
portą lengvatinėmis sąlygomis. 

Sportinė veikla – viena iš die-

nos užimtumo formų. Tam suda-
rytos geros sąlygos: draugijos 
patalpos erdvios, čia yra sporto 
salė su treniruokliais. Draugijos 
nariai noriai žaidžia šaškėmis, 
šachmatais, o pastaruoju me-
tu populiarėja vaikščiojimas su 
šiaurietiškomis lazdomis. V. Pie-
niutienė džiaugiasi, kad nese-
niai Girdžiuose buvo surengtas 
įdomus seminaras, kurio metu 
draugijos nariai sužinojo, kaip 
reikia teisingai jomis naudotis. 
O Jurbarke tikrai yra daug gra-
žių vietų, kur galima pasivaikš-
čioti. Draugijos vadovė pasako-
ja, kad sportiniam užimtumui 
vadovaujanti Regina Kriščiukai-
tienė neleidžia neįgaliesiems už-
sisėdėti – vis paragina pajudėti, 
būti aktyviems. Žodžiu, veiklos 
sočiai – reikia tik norėti spor-
tuoti. Virginija Kripaitienė – vie-
na sportiškesnių draugijos na-
rių. Nuo jaunų dienų ji žaidžia 
krepšinį. Moteris juokauja: šie-
met nebuvo progų pamėtyti ka-
muolio į krepšį – aikštelėje nuo-
lat telkšojo balos, o mokykla, kur 
yra sporto salė, uždaryta. Nepai-
sant to, V. Kripaitienė ir šiemet 
respublikinėse žaidynėse iško-
vojo antrą vietą baudų mėtymo 
į krepšį rungtyje. Vis dėlto V. Pie-
niutienė apgailestauja, kad drau-
gija sensta – labai sunku į veiklas 
prikviesti jaunų žmonių.

Žmonės nori išvykų ir 
švenčių

Džiugiai žaidynėse buvo nu-
siteikusi Kalvarijos savivaldybės 
neįgaliųjų draugija – jos moterys 
iškovojo pirmą vietą krepšinio 
3x3 varžytuvėse, o Irma Kardo-
kienė dar 2 (sidabro ir bronzos) 
medalius pelnė rankų lenkimo 
(kaire ir dešine ranka) rungty-
se. Paklausta, ar treniruojasi, 
sportuoja, ji juokėsi, kad tikrai 

taip: ūkyje dirbama, bulves kas-
dama. Nors moteris nėra sporti-
ninkė, jau iš antrų varžybų par-
siveža medalių. Kalvarijos sa-
vivaldybės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Daiva Rentelytė sa-
ko, kad į sportines veiklas žmo-
nių ilgai raginti nereikia. Tomis 
dienomis, kai numatyti užsiėmi-
mai, draugijos patalpos ilgai šur-
muliuoja. Einama sportuoti ir į 
sporto centrą. Žinoma, tai nėra 
labai rimtas sportas, veikiau fi-
zinis aktyvumas, tinkantis kie-
kvienam: vyksta mankštos, ga-
lima pamėtyti smiginį, pažaisti 
petankę. Pirmininkė tikisi ne-
trukus įsigyti ir bočios kamuo-
liukus. Tokias veiklas žmonės 
mėgsta, jose noriai dalyvauja ne 
tik moterys, kaip dažniausiai bū-
na, bet ir vyrai. 

Kazlų Rūdos neįgaliųjų drau-
gija vienija apie 480 žmonių. 
Pasak organizacijos pirminin-
kės Ramutės Sarapinavičienės, 
žmonės skirtingi, todėl ne vi-
siems reikia tų pačių dalykų. 
Vieniems patinka rankdarbiai, 
kitiems ekskursijos, teatrų lan-
kymas, yra daug tokių draugijos 
narių, kurie nori paprasčiausiai 

pasikalbėti, išsipasakoti. „Drau-
gijoje nė vienas žmogus neturi 
jaustis svetimas“, – sako organi-
zacijos vadovė. Neįgalieji labai 
noriai važiuoja ir į sporto var-
žybas – šiemet buvo Marijampo-
lėje, Tauragėje, dabar atvažiavo 
į Kauną. Tokios išvykos suvieni-
ja, pakelia nuotaiką, o gal kai ką 
ir daugiau judėti paskatina. 

Pasak I. Mačiuko, džiugu, 
kad jau 10 metų šią šventę re-
mia Kūno kultūros ir sporto de-
partamentas (KKSD), prisideda 
ir Kauno miesto savivaldybė. Jis 
tikisi, kad renginys palaikymo 
sulauks ir toliau. Žaidynių orga-
nizatorius prisimena, kad pieš 
10 metų KKSD siūlė visų negalių 
žmones vienijantį renginį orga-
nizuoti Lietuvos parolimpiniam 
komitetui. Jam atsisakius, to 
ėmėsi Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija. Kadangi respublikinė or-
ganizacija neturėjo pajėgumų, 
žaidynes buvo pavesta surengti 
Kauno miesto neįgaliųjų drau-
gijai, mat jai vadovavo sportinės 
patirties turintis I. Mačiukas. Ir 
tai tęsiasi jau dešimtmetį. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr. 

Sporto pasiekimai – paskata treniruotis, aktyviai gyventi

Žaidynių dalyvius pasveikino (iš kairės) jų organizatorius I. Mačiukas, NRD di-
rektorė A. Kandratavičienė, LND projekto vykdytoja K. Vainienė ir Kauno m. 
savivaldybės atstovė J. Bartnikienė. Baudų metimas sėdint vežimėlyje – nelengvas iššūkis.

Rankų lenkimo rungtis – viena emocingiausių. 180 žaidynių dalyvių namo išsivežė medalius.
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Daktaras
Aiskauda

Ši į agurką panaši moliūginių 
šeimos derlinga nelepi dar-

žovė Europos žemyną pasiekė 
iš Meksikos. Laukinės cukinijos 
atsirado prieš 10 tūkst. metų ir 
savo skoniu skyrėsi nuo tų, ku-
rias mes valgome šiandien. Pietų 
Amerikos gentys valgė tik cuki-
nijų sėklas, nes minkštimas buvo 
gana kartus. XVI a. cukinija buvo 
atgabenta į Europą. Pradžioje eu-
ropiečiai cukinijas augino tik bo-
tanikos soduose, nuo XVIII a. jas 
pradėta vartoti ir maistui. Šio-
je srityje ypač pasižymėjo italai 
(ir pastaruoju metu daugiausia 
cukinijų suvartojama Italijoje). 
Iš italų kalbos kilo ir cukinijos 
pavadinimas „zucchine“; mažy-
binis žodžio „zucca“ (moliūgas) 
variantas. 

Cheminė sudėtis
100 g cukinijos minkštimas 

turi: 1 g ląstelienos, 1,2 g balty-
mų, 0,32 g riebalų, 3,11 g anglia-
vandenių, 261 miligramus (mg) 
kalio, 8 mg natrio, 0,37 mg gele-
žies, 16 mg kalcio, 18 mg magnio, 
0,18 mg mangano, 38 mg fosfo-
ro (dar yra cinko, seleno, vario, 
fluoro); vitaminų: 25 mikrogra-
mus (mkg) A, 17,9 mg C, 0,12 mg 
E, 4,3 mkg K, 0,04 mg B1, 0,09 mg 
B2, 0,45 mg B3, 9,5 mg B4, 0,2 mg 
B5, 0,16 mg B6, 24 mkg B9, 0,12 
mg beta karoteno, 0,45 mg PP; 
dar yra pektinų, angliavande-
nių, organinių rūgščių, nepakei-
čiamųjų ir pakeičiamųjų amino-
rūgščių, riebalų rūgščių (ome-
ga 3, omega 6) ir kitų medžiagų. 

Cukinija laikoma viena iš ma-
žiausiai kaloringų daržovių. Mat 
100 g minkštimo dažniausiai turi 
15–21 (tik retesniais atvejais gali 
siekti iki 27) kilokalorijų. Jos su-
dėtyje visiškai nėra sočiųjų rie-
balų rūgščių, tačiau nestokojama 
ląstelienos, zeaksantino bei liu-
teino. Beje, dvi pastarosios me-
džiagos ypač reikalingos akims.

Nauda sveikatai
 iš organizmo šalina skys-

čių perteklių (tai ypač aktualu, 
kai brinksta audiniai),
 gerina virškinimą, 
 suteikia sotumo pojūtį,
  kraujyje reguliuoja cuk

raus koncentraciją,

 mažina „blogojo“ choles-
terolio kiekį, 
 stabdo kraujagyslių kalkė-

jimo procesus,
  tinka insulto ir infarkto 

profilaktikai,
 skatina nuodingų medžia-

gų šalinimą iš organizmo,
 mažina arterinį kraujos-

pūdį,
 naikina žarnyno paraziti-

nes kirmėles (naudojamos cu-
kinijos sėklos),
  gerina skydliaukės, an-

tinksčių, kepenų funkciją,
  greitina medžiagų apy-

kaitą,
 stiprina širdį, kraujagys-

les, raumenis, sąnarius, inkstus,
  padeda išvengti vidurių 

užkietėjimo,
  skatina šlapimo išsisky-

rimą,
 ramina nervų sistemą, 
 nesukelia alerginių reak-

cijų, 
 lėtina organizmo senėjimo 

procesus,
 kartu su kitomis priemo-

nėmis tinka celiulito profilakti-
kai ir gydymui,
 prisideda gydant geležies 

stokos mažakraujystę, 
 tinka podagros profilakti-

kai ir gydymui,
 padeda organizmui geriau 

įsisavinti baltymus,
 šiek tiek saugo odą nuo ul-

travioletinių spindulių,
 atitolina plaukų žilimą,
  saugo organizmo ląste-

les nuo žalingo laisvųjų radika-
lų poveikio,
 turi antiuždegiminių sa-

vybių,
 mažina riziką sirgti kai ku-

riomis akių ligomis.
Paaiškinimai:
 podagra – liga, kurią su-

kelia šlapimo rūgšties apykaitos 

sutrikimas organizme; šiai ligai 
būdingas sąnarių sustorėjimas, 
pirštų nejudrumas, patinimas ir 
skausmas;
 laisvieji radikalai – nesta-

bilūs atomai, molekulės, jonai, 
kurie turi vieną ar daugiau ne-
suporintų elektronų. Jie pasisa-
vina elektronus iš kitų ląstelių 
molekulių ir sutrikdo normalius 
organizmo cheminius procesus. 
Su laisvaisiais radikalais sieja-
mos tokios ligos, kaip katarakta, 
cukrinis diabetas, reumatoidinis 
artritas, vėžys.

Naudojimas kulinarijoje
Jaunos (labai mažos arba ne 

ilgesnės kaip 15 cm) cukinijos 
pasižymi švelniu skoniu, jos daž-
niausiai naudojamos kaip prie-
das įvairioms salotoms, subren-
dusios – kepamos, troškinamos, 
verdamos, farširuojamos, varto-
jamos kaip atskiras patiekalas, iš 
jų gaminami padažai, uogienės, 
verdami kompotai, kepami bly-
nai, pyragai, duona (ji būna drėg
na ir puri), taip pat cukinijų de-
dama į bulvių plokštainį. Ši dar-
žovė puikiai dera su įvairių rūšių 
mėsa, žuvimi, bulvėmis, morko-
mis, žaliomis pupomis, špara-
gais. Cukinijoms pagardinti tinka 
petražolė, bazilikas, rozmarinas, 
peletrūnas, svogūnas.

Pastabos:
 žalios spalvos cukinijose 

būna daugiau skaidulų ir vitami-
no C, geltonose – karoteno;
 svarbu, kad cukinijos ne-

peraugtų; valgymui geriausiai 
tinka 20–30 cm ilgio vaisiai, kon-
servavimui galima naudoti ir di-
desnes cukinijas; peraugusių cu-
kinijų sukietėja minkštimas (di-
delę jo dalį tenka išmesti, o ir li-
kusi dalis gali būti prastoko sko-
nio); antra vertus, kai tenka lupti 
milžiniškų cukinijų storesnį žie-

vės sluoksnį, kartu su juo praran-
dama daug vertingų medžiagų; 
 kadangi cukinijos nerūgš-

čios, todėl gaminant, pavyzdžiui, 
uogienę, reiktų kartu naudoti ko-
kius nors rūgštesnius vaisius ir 
daržoves; tam reikalui tiks, pa-
vyzdžiui, spanguolės, citrinos, 
svarainiai, kaukazietiškos sly-
vos ir t. t.
  gaminant patiekalus su 

jaunomis cukinijomis, nebūtina 
nuo jų pašalinti žievę;
 jei cukinijos pernelyg ilgai 

troškinamos arba į jas dedama 
daug prieskonių, nukenčia cuki-
nijų aromatas;

Kulinarinių receptų su 
cukinija pavyzdžiai

Pyragas
 1 vidutinio dydžio ar dide-

lė cukinija,
 1 svogūno galvutė,
 1 stiklinė kvietinių miltų, 
 60–70 g smulkiai sutar-

kuoto kieto sūrio,
 3 kiaušiniai,
 truputis šviežio baziliko,
 1 šaukštelis druskos,
 truputis maltų pipirų.
Paruošimas:
1. Cukinija nuplaunama, nu-

lupama ir sutarkuojama viduti-
nio rupumo trintuve.

2. Svogūno galvutė nulupa-
ma, nuplaunama, smulkiai su-
pjaustoma ir sumaišoma su su-
tarkuota cukinija.

3. Į šią masę įmaišomi kiau-
šiniai, didžioji dalis sutarkuoto 
sūrio (šaukštelis ar kiek mažiau 
smulkinto sūrio paliekama galu-
tiniam gaminimo etapui), drus-
ka, pipirai, bazilikas.

4. Ruošinys gerai išmaišo-
mas, sudedamas į kepimo formą.

5. Kepama 45–50 min. 1800 C 
temperatūros orkaitėje (kol py-
rago plutelė įgauna auksinį ats-
palvį).

6. Ištrauktas iš orkaitės pyra-
gas iš viršaus pabarstomas tar-
kuotu sūriu ir 10–15 min. auši-
namas. 

Cukinijos su faršu
Recepto duomenys paskai-

čiuotos 6 porcijoms
 2 didelės cukinijos,
 1 didelė svogūno galvutė,
 0,5 kg jautienos faršo,

tvarkant namus ir pan., nes taip 
šis turės mažiau vargo. Tačiau 
tai turės atvirkščią efektą. No-
rint ilgiau išlaikyti žmogaus pro-
tą guvų, jam reikia kartoti įpras-
tus veiksmus ir versti jo smege-
nis nuolat veikti“, – aiškina Lie-
tuvos Alzheimerio ligos asocia-
cijos prezidentė D. Vadauskaitė.

Taip pat verta kalbėti papras-
tais sakiniais, patalpoje naudoti 
kuo daugiau laikrodžių, kalen-
dorių bei spalvotų lapukų, žen-
klinančių, kur kas padėta.

Galiausiai ligonį slaugan-
tiems negalima pamiršti savęs – 
kito poreikiams paskyrus visą 
savo laiką žmogus paprasčiau-
siai išsenka psichologiškai, o tuo-
met pasirūpinti ligoniu tiesiog 
nebeįmanoma.
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 2 skiltelės česnako,
 2 šaukštai pomidorų pas-

tos,
 70 g kietojo sūrio,
 alyvuogių aliejaus,
 druskos,
 1 saldžioji raudonoji pa-

prika.
Paruošimas:
1. Įjungiama orkaitė, nustato-

ma 1800 C temperatūra.
2. Rupiai supjaustomi svogū-

nas ir paprika.
3. Į keptuvę įpilama aliejaus, 

suberiami svogūno ir paprikos 
gabaliukai, kepama 3–4 min., po 
to įberiama susmulkinto česna-
ko ir kepama dar 1 min.

4. Antrajame etape į įkaitu-
sią keptuvę sudedamas faršas, 
pabarstomas druska ir kepamas 
ant vidutinės ugnies, kol mėsa 
parausvėja.

5. Keptuvė nukeliama nuo 
ugnies, nupilami pertekliniai rie-
balai, į faršą įmaišomas svogūno 
ir paprikos mišinys, įdedama po-
midorų pastos.

6. Keptuvė su ruošiniu 10 
min. pastatoma ant ugnies, po to 
leidžiama mėsai atvėsti.

7. Trečiajame etape ruošia-
mi cukinijos „indeliai“. Cukinijos 
supjaustomos skersai 5 cm sto-
rio žiedais, išskobiamas jų vidus. 

8. Užpildyti faršu „indeliai“ 
kepami orkaitėje 20 min.

9. Iš orkaitės ištraukti gami-
niai apiberiami tarkuotu kietu 
sūriu, palaukiama 10–15 min., 
po to pateikalą jau galima valgyti. 

Cukinijų uogienė
 1 kg cukinijų,
 1 citrina,
 1 kg cukraus.
1. Cukinijų minkštimas su-

pjaustomas kubeliais, citrina – 
griežinėliais.

2. Žaliava sudedama į puo-
dą, užpilama cukrumi, išmaišo-
ma, paliekama valandai.

3. Puodas su ruošiniu pasta-
tomas ant ugnies, palaukiama, 
kol pradės virti. Tuomet puodas 
nukeliamas nuo viryklės, palau-
kiama, kol atvės iki kambario 
temperatūros.

4. Toliau puodas su uogiene 
pastatomas ant viryklės ir verda-
ma maždaug 40–45 min.

Romualdas OGINSKAS 

Sergančiųjų daugėja
Alzheimeris – lėtinė smege-

nų liga, pažeidžianti smegenis 
ir laipsniškai priverčianti žmogų 
pamiršti įvykius, faktus, veiks-
mus ir galiausiai net savo galūnių 
valdymą. Iki šiol nežinoma, kas ją 
sukelia, ir nėra būdų jos išgydyti.

„Ligos pradžia yra visiškai 
nematoma ir ją pastebėti gali 
tik akyli artimieji. Kai vyresnis 
žmogus ima pamiršti dalykus, 

kuriuos anksčiau darė visiškai 
paprastai, jei, pavyzdžiui, į ka-
vą vietoje cukraus pradeda dė-
ti druską, tai jau yra labai aiškus 
ženklas apie galimą ligą“, – teigia 
Lietuvos Alzheimerio ligos asoci-
acijos prezidentė Daiva Rūta Va-
dauskaitė.

Sergamumas Alzheimerio 
liga tiek Lietuvoje, tiek visame 
pasaulyje sparčiai auga. Paskai-
čiuota, kad šia liga serga 5–12 

proc. vyresnių kaip 65 m. žmo-
nių, 20–25 proc. 80–90 m. am-
žiaus žmonių, ir daugiau nei 30 
proc. perkopusių 90 m. ribą žmo-
nių. Specialistų nuomone, po 30 
metų daugiau negu pusė 85erių 
sulaukusių žmonių sirgs Alzhei-
merio liga. 

Pasak „Gintarinės vaistinės“ 
ekspertės Jolitos Skinderskienės, 
svarbiausia kovojant su Alzhei-
meriu – kuo greitesnis ligos di-
agnozavimas.

„Vyresnio nei 50 metų žmo-
gaus organizme vyksta sklero-
ziniai pakitimai. Jo kraujagys-
lės siaurėja, o cholesterolio kie-
kis didėja. Kad senėjimas vyktų 
sveikai, žmogus negali pamirš-
ti nei fizinio krūvio, nei krū-
vio protinei sistemai“, – teigia 
J.Skinderskienė.

Patarimai jau 
sergantiems 

Be atmintiems ir motorikos 
susilpnėjimo ligoniams būdin-
ga ir staigi nuotaikų kaita. Vie-
ną akimirką žmogus gali atro-
dyti ne tik ramus, bet ir apatiš-
kas, o jau po kelių sekundžių be 
jokios priežasties tapti piktas ir 
agresyvus. 

Norint palengvinti naštą, ra-
ginama kasdienybėje įvesti aiš-
kią rutiną. Ligonį turėtų prižiū-
rėti tie patys asmenys, jis turėtų 
praustis, valgyti ir keltis tuo pa-
čiu metu, visuomet palikti daik-
tus ten pat ir t.t.

„Ankstyvesnėse stadijose jo-
kiu būdu negalima pradėti už 
žmogų daryti jo darbų. Dažnai 
artimieji nori už ligonį ruošti 
maistą, perimti jo atsakomybes 

Alzheimerio ligos gniaužtuose: patarimai sergantiems ir jų artimiesiems

Cukinija – viena iš mažiausiai kaloringų daržovių, 
nestokojanti ir gydomųjų savybių 

Nors Alzheimerio liga kasmet kamuoja vis daugiau 
žmonių, o prognozuojama, kad po 30 metų ja sirgs net 
kas antras 85 metų ribą perkopęs senjoras, ankstyvo-
se stadijose ji vis dar diagnozuojama gana retai. Svei-
katos specialistai ragina susipažinti su požymiais, ku-
rie gali išduoti ligą, ir būdais, kurie galėtų padėti jau 
sergantiems.
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(atkelta iš 1 psl.)
Kryžiais pamažu virto pajūryje 
rasta bangų mūšos nugludinta 
šaka, kruopščiai nušlifuota įdo-
mesnė medžio pliauska. V. Ly-
nikas neslepia – šiame kūrybos 
procese jam labai padeda Vala-
kupių reabilitacijos centre pro-
fesinės reabilitacijos metu įgyti 
medžio apdirbimo įgūdžiai. 

Iš Molėtų šv. apaštalų Petro ir 
Povilo parapijos namų „Lietuviš-
kų kryžių“ paroda persikėlė į In-
turkės bažnyčią. Ją apžiūrėti ga-
lėjo ir Inturkėje įsikūrusio „Ben-
drystės centro“ lankytojai. Kai 
kurie šios kolekcijos ekspona-
tai puošia ir sostinėje, Vilniaus 
įgulos karininkų ramovėje, šiuo 
metu veikiančią V. Lyniko kūry-
bos parodą. 

Karininkų ramovėje – 
tautodailininko kūrybos 

įvairovė
Vilniečiams bei sostinės sve-

čiams pristatomoje parodoje 
eksponuojama pastarųjų metų 
V. Lyniko kūryba. Jos tematika 
gana plati – nuo sakralinių iki 
humoristinių kūrinių. Iš įvairių 
po ranka pasitaikiusių medžia-
gų Virgaudas kuria abstrakčia-
jam menui artimus paveikslus. 
Jo sudėliotas odos aplikacijas 
papildo tapybos akcentai, teks-
tilės atraižų kompozicijas – me-
džio detalės. 

Tautodailininkas pasakoja ir 
dabar dažnai pasitariąs su an-
sambliažo meistru V. Antana-
vičium. M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje dėstęs, savo kūrybi-
nes dirbtuves turintis meninin-
kas pakonsultuoja, kaip geriau 
kompoziciškai perteikti suma-
nytą idėją, pakoreguoja spalvas. 

Tautodailininkas juokauja 
savo paveikslams panaudojan-
tis su menu nieko bendro netu-
rinčias medžiagas. Dažnai namo 
parsineša niekam nereikalingų, 
žmonių išmestų daiktų. Kartais 
jau prieš pakeldamas tokį niek
niekį žino, kaip panaudos, o kar-
tais jį įkomponuoti pavyksta tik į 
trečią ar penktą paveikslą. Taip, 
žiūrėk, nušvinta dykumos sau-
lė ar netikėtai susidėlioja raga-
niaus portretas. 

Naujausioje V. Lyniko paro-
doje – nemažai įvairiomis mimi-
komis lankytojus pasitinkančių 
velniūkščių. Pragaro gyventojų 
paveiksluose galima įžvelgti ir 
V. Lyniko – juvelyro patirtį. Be-
veik visi jo raguotieji modeliai 
segi auskarus – tokiems papuo-
šalams kurti Virgaudas ne vie-
nus metus paskyrė. 

Į Tautodailininkų 
sąjungą – su juvelyrikos 

darbais
Kai baigęs mokslus Kaune 

apsigyveno sostinėje, apie meno 
pasaulį Virgaudas nedaug teiš-
manė. Vyriškis juokauja, kad įsi-
darbinęs dispečeriu Energetikos 
valdyboje turėjo nemažai laisvo 
laiko, tad bičiulio paragintas pa-
mėgino imtis gintaro papuošalų: 
karolių, apyrankių, auskarų. Kū-
rybinis darbas patiko, sekėsi. Įsi-
gijus reikalingos įrangos (valcą, 
presą) Virgaudo papuošalai da-
rėsi vis kokybiškesni, įdomes-
ni. Vyriškis prisimena – visi jo 
dirbiniai buvo vienetiniai, todėl 

juos mielai priėmė ne tik Meno 
tarybos parduotuvės, bet ir par-
odų organizatoriai. Trys zoni-
nės, viena respublikinė paroda – 
ir 1983iaisiais V. Lynikas tapo 
Tautodailininkų sąjungos nariu.

Dar vos ne dešimtmetį prie 
gintarinių papuošalų praleidęs 
Virgaudas ėmėsi kitokios rūšies 
darbų – iš nikeliu dengto vario 
pradėjo gaminti paprastesnius 
dirbinius – plataus vartojimo bi-
žuteriją. Tuo metu gretimuose 
kraštuose tokie papuošalai bu-
vo gana populiarūs, tad, neslepia 
Virgaudas, jų kūrimas padėjo iš-
gyventi, pasirūpinti šeimos atei-
timi, pradėti sodybos statybas. 

Menui tuomet laiko liko ne-
daug. Daug jo atėmė statybos, 
kurios pareikalavo ir nemažai 
fizinių jėgų. O jos taip pat seko.

Septyni insultai ir 
išsėtinės sklerozės 

diagnozė
Virgaudas pasakoja, kad jo 

sveikatos būklė pradėjo keistis 
vos sulaukus 27erių. Per me-
tus medikai diagnozuodavo po 
porą jo patiriamų insultų. Gali 
būti, kad tai buvo mikroinsul-
tai, nes jaunas vyras gana grei-
tai atsigaudavo. Tiesa, prisimena 
V. Lynikas, ne kartą pas gydyto-
jus vykdavo zaporožietį vairuo-
damas viena ranka, nes antroji 
tapdavo neklusni. 

Po 15 metų visiškos remi-
sijos, kai vyras tikėjosi jau atsi-
sveikinęs su visais negalavimais, 
liga smogė visu stiprumu. Ben-

dradarbių į ligoninę nuvežtam 
Virgaudui atlikus magnetinio re-
zonanso tyrimus buvo nustaty-
ta išsėtinės sklerozės diagnozė. 
Vis dėlto 49erių vyras sugebė-
jo pakilti ir po šios ligos atakos.  

Tačiau, pasak liaudies išmin-
ties, nelaimės po vieną nevaikš-
to. Virgaudas tikina tai patyręs 
savo kailiu. Kai atrodė, kad vi-
sos negandos jau praeityje, ne-
laimingo atsitikimo metu jį per-
važiavo mašina. Po ratais pateko 
kairioji ranka, lūžo šonkauliai, 
dubens kaulai, nukentėjo koja. 
Gydymas buvo ilgas. Net klubo 
sąnarį teko protezuoti. 

Pažeistas kūnas neatlaikė ir 
dar vieno išbandymo. Po poros 
metų lapkričio 1ąją lankyda-
mas kapines užkliuvo už tvorelės 
ir griūdamas susilaužė stuburą. 

Šių nelaimingų atsitikimų 
pasekmės akivaizdžios ir šian-
dien. Medikų išvadose rašoma, 
kad Virgaudas tegali nueiti vos 
30 metrų. Kad galėtų judėti to-
liau, privalo sustoti, pailsėti. 
Naujas gyvenimo taisykles pri-
ėmęs vyriškis sako taip ir da-
rąs. „Visur, kur reikia toliau, nu-
važiuoju automobiliu, – juokiasi 
jis. – Dar ir dviratį paminu, kad 
sąnariai visai nesustingtų, basei-
ne paplaukioju.“

Su likimu susitaikęs V. Lyni-
kas tikina, kad kurdamas jis pa-
miršta apie visas savo negalias, 
gyvena vis nauja idėja. Vartyda-
mas ką tik išleistą nediduką buk
letėlį, kuriame sudėtos jo sukur-
tų kryželių nuotraukos, vyriškis 
šypsosi sugalvojęs, kaip šį leidi-
nuką paversti visų savo kūrinių 
katalogu. Pakaks kokybiškai nu-
fotografuoti į bukletą nepateku-
sius, vėliau sukurtus paveikslus, 
laikantis to paties stiliaus suma-
ketuoti naujus puslapius ir juos 
atspausdinus įsegti į leidinuko vi-
durį. „Svarbiausia – nenukabinti 
nosies, susigalvoti vis naują idė-
ją, ir gyvenimas nebus nei pilkas, 
nei nuobodus“, – savo optimizmo 
paslaptimi dalijasi tautodailinin-
kas Virgaudas Lynikas. 

Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr.

Idėjų paieškos – kūrybingumo variklis

Virgaudo Lyniko „Kryžių kalnas“.

Dykumos saulė. Kipšo portretas.

Originalus paveikslas iš medžio 
atraižų.

Akis bado / širdį glosto 

Vyriausybė pritarė Socialinės 
apsaugos ir darbo minis-

terijos siūlymui nuo kitų metų 
didinti valstybės remiamas pa-
jamas iki 122 eurų. Dėl to pa-
daugės socialinę paramą gau-
nančių žmonių, augs kai kurios 
išmokos.

„Lietuvoje žemiau skurdo ri-
bos gyvena beveik 22 proc. as-
menų. Šiems žmonėms valsty-
bės parama ir dėmesys itin svar-
bus. Kol kas negalime užtikrinti 
jiems oraus gyvenimo, tačiau tu-
rime stengtis, kad jų ateitis bū-
tų šviesesnė. Didesnės sociali-
nės išmokos yra vienas žingsnis 
link šio tikslo“, – sako Ministras 
Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Valstybės remiamos paja-
mos šiuo metu yra 102 eurai. 
Šis dydis taikomas skaičiuojant 
socialinę paramą skurdžiai gy-
venantiems asmenims, būsto 
šildymo kompensacijas, teisę į 
nemokamą mokinių maitinimą 
ir kitas išmokas.

Ministerija skaičiuoja, kad 
padidinus valstybės remiamas 
pajamas 20 eurų, socialinę para-
mą galinčių gauti gyventojų pa-
daugės 40 tūkst., o dar 80 tūkst. 
žmonių gaus didesnes pašalpas.

Tam iš valstybės biudžeto 
per metus papildomai reikės 
6,8 mln. eurų, o iš savivaldybių 
biudžetų – 64,8 mln. eurų lėšų.

Vyriausybės ir „Bičiulystės“ inf. 

Nuo kitų metų didės 
socialinė parama ir augs jos 

gavėjų skaičius

Neįgaliojo vežimėliu judantieji neretai susiduria su situacija, kai 
kelią užstoja ne vietoje pastatytas automobilis. Vaikštantys vai-

ruotojai tikriausiai nepagalvoja, kad jie automobilį gali apeiti, o ką 
daryti judantiems rateliais? „Nei apeisi, nei apvažiuosi“, kaip sako 
liaudies išmintis. Ar yra koks nors šios situacijos sprendimas? Ką 
manote jūs? 

Užstatytas automobilis – 
nedidelė problema?

Rūtos Kupčinskaitės nuotr. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 
8.05 – orai.  7.05, 7.35, 8.35 – 
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, spalio 2 d. 
09:05 Senis. N-7. 158 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 1. N-7. 18 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 2. N-7. 2/2 s. 11:40 Savaitė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 146 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Koncertas, skirtas Policijos – 
Angelų sargų, dienai. 23:20 Modernus 
serialas. Premjera. Jaunasis Popiežius. 
N-14. 6 s. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 5. N-7. 5/2 s. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Beatos virtuvė. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Pramo-
ginė laida „Editos šou“. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 146 s. (kart.).

Antradienis, spalio 3 d. 
09:05 Senis. N-7. 159 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 1. N-7. 19 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 2. N-7. 2/3 s. 11:40 Beatos virtuvė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 147 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionali-
nė ekspedicija. 22:30 Istorijos detekty-
vai. (subtitruota). 23:20 Modernus se-
rialas. Premjera. Tvin Pyksas 3. N-14. 
3/6 s. 00:15 Premjera. Detektyvas Mon-
kas 5. N-7. 5/3 s. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Savaitė. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Karinės paslaptys. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 147 s. (kart.).

trečiadienis, spalio 4 d. 
09:05 Senis. N-7. 160 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
1. N-7. 20 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
2. N-7. 2/4 s. 11:40 Emigrantai. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 148 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis pro-
tas. 22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Prem-
jera. Vokietija 1983-iaisiais. N-14. 6 s. 
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 
5. N-7. 5/4 s. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Nacionalinė ekspedicija. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Istorijos detektyvai. (subti-
truota, kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 148 s. (kart.).

ketvirtadienis, spalio 5 d.
09:05 Senis. N-7. 161 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/1 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
2. N-7. 2/5 s. 11:40 Gyvenimas. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 149 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Pasaulio 
futbolo čempionato atrankos rungty-
nės. Malta – Lietuva. 23:50 Klausimė-
lis.lt. 00:15 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 5. N-7. 5/5 s. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
149 s. (kart.).

Penktadienis, spalio 6 d. 
09:05 Senis. N-7. 162 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 2. N-7. 2/2 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 2. N-7. 2/6 s. 11:40 Stilius. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 150 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Beatos virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Duokim garo! 22:35 Gamtos inspekto-
riai. 23:00 Fantastiškas penktadienis. 
Premjera. Nerealusis Halkas. N-7. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Pokal-
bių laida „Svarbios detalės“. 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Mūsų gyvūnai. (kart.). 03:30 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 150 s. (kart.).

Šeštadienis, spalio 7 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2. 2/10, 2/11 s. 07:20 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1. 32 s. 07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 44 s. 07:45 Premjera. 
Džeronimas 3. 3/6 s. 08:10 Karinės 
paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Neįtikėtini Afrikos 
laukiniai gyvūnai. 4 d. Ypatingi gyvūnų 
pojūčiai. (subtitruota). 12:50 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Nepapras-
tos gyvačių galios. (subtitruota). 13:45 
Agata Kristi. Mįslingos žmogžudystės. 
1 s. Žmogžudystė mugėje. N-7. 15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes nugalė-
jom“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
Teisė žinoti. 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Dai-
nuoju Lietuvą. 23:00 Premjera. Atos-
togos. N-7. (subtitruota). 01:15 Pa-
saulio dokumentika. Neįtikėtini Afrikos 
laukiniai gyvūnai. 4 d. Ypatingi gyvūnų 
pojūčiai. (subtitruota, kart.). 02:10 Pa-
saulio dokumentika. Nepaprastos gy-
vačių galios. (subtitruota, kart.). 03:05 
Teisė žinoti. (kart.). 03:30 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. (kart.). 04:00 Karinės 
paslaptys. (kart.). 04:45 Auksinis pro-
tas. (kart.).

Sekmadienis, spalio 8 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji 
žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 
8 s. Nykštukėnas. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas ore. 3 d. Perpildytos pa-
dangės. (subtitruota). 12:50 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Baltieji liūtai. 
Gimę laisvėje. 2 d. Kova dėl išgyveni-
mo. (subtitruota). 13:45 Mis Marpl 4/4 s. 
Tai daroma su veidrodžiais. N-7. 15:15 
Laisvės vėliavnešiai. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Auk-
sinis protas. (kart.). 17:15 Klausimėlis.
lt. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Pasaulio 
futbolo čempionato atrankos rungty-
nės. Lietuva – Anglija. 21:00 Panora-
ma. 21:22 Sportas. 21:27 Orai. 21:30 
Premjera. Laisvės kaina. Partizanai. 
N-7. 2 s. 22:25 Premjera. Patvirtinta 
bučiniu. N-7. 24:00 Nerealusis Halkas. 
N-7. (kart.). 01:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Gyvenimas ore. 3 d. Perpildytos pa-
dangės. (subtitruota, kart.). 02:45 Pa-
saulio dokumentika. Baltieji liūtai. Gi-
mę laisvėje. 2 d. Kova dėl išgyvenimo. 
(subtitruota, kart.). 03:40 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 04:05 Dainuoju Lietuvą. (kart.).

Pirmadienis, spalio 2 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 INOpro-

gresas. 06:55 Didvyrių draugužiai (33). 
07:25 Simpsonai (2). N-7. 07:55 Le-
gendinės legendos. N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2687). N-7. 10:00 TV Pagal-
ba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (53). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (54). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (24). 
N-7. 13:30 Simpsonai (4). N-7. 14:00 
Simpsonai (5). N-7. 14:30 Pažadėto-
ji (2056). N-7. 15:30 Pamilti vėl (104). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto (17). 
N-7. 20:00 Legendinės legendos. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (17). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Kobra 11 (3). N-7. 23:35 Gaudynės 
(3). N-7. 00:35 CSI kriminalistai (5). 
N-7. 01:30 24 valandos. Palikimas (1). 
N-14. 02:20 Paskutinis iš vyrų (19). 
N-7. 02:45 Rouzvudas (4). N-7. 03:40 
Melas ir paslaptys (10). N-14.

Antradienis, spalio 3 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvyrių 

draugužiai (34). 06:55 Simpsonai (4). 
N-7. 07:25 Simpsonai (5). N-7. 07:55 
Bruto ir Neto (17). N-7. 08:25 Moterys 
meluoja geriau (17). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2688). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(55). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (56). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(23). N-7. 13:30 Simpsonai (6). N-7. 
14:00 Simpsonai (7). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (2064). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (2065). N-7. 15:30 Pamilti vėl (105). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto (18). N-7. 
20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Mote-
rys meluoja geriau (18). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Sučiupus 
nužudyti. N-14. 00:35 CSI kriminalis-
tai (6). N-7. 01:30 24 valandos. Paliki-
mas (2). N-14. 02:20 Paskutinis iš vy-
rų (20). N-7. 02:45 Rouzvudas (5). N-7. 
03:35 Ponas Jangas (24). 04:00 Ponas 
Jangas (25).

trečiadienis, spalio 4 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvy-

rių draugužiai (35). 06:55 Simpsonai 
(6) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (7) 
(kart.). N-7. 07:55 Bruto ir Neto (18). 
N-7. 08:25 Moterys meluoja geriau 
(18). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2689). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tė-
velio dukrytės (57). N-7. 12:30 Tėve-
lio dukrytės (58). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (24) (kart.). N-7. 
13:30 Simpsonai (8). N-7. 14:00 Simp-
sonai (9). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2066). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (2067). N-7. 
15:30 Pamilti vėl (106). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:30 
Bruto ir Neto (19). 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 Vikinglotto. 22:30 Rembo. 
Pirmasis kraujas. N-14. 00:20 CSI kri-
minalistai (7). N-7. 01:20 24 valandos. 
Palikimas (3). N-14. 02:10 Paskutinis 
iš vyrų (21). N-7. 02:35 Rouzvudas (6). 
N-7. 03:25 Ponas Jangas (26). 03:55 
Ponas Jangas (1). N-7.

ketvirtadienis, spalio 5 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvy-

rių draugužiai (36). 06:55 Simpsonai 
(8) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (9) 
(kart.). N-7. 07:55 Bruto ir Neto (19). 
N-7. 08:25 Moterys meluoja geriau 
(19). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2690). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tė-
velio dukrytės (59). N-7. 12:30 Tėvelio 
dukrytės (60). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (25). N-7. 13:30 Simpsonai 
(10). N-7. 14:00 Simpsonai (11). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2068). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (2069). N-7. 15:30 Pamilti 
vėl (107). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(20). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Mote-
rys meluoja geriau (20). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Karštas kubilas - laiko 
mašina. N-14. 00:35 CSI kriminalistai 
(8). N-7. 01:30 24 valandos. Palikimas 
(4). N-14. 02:25 Paskutinis iš vyrų (22). 
N-7. 02:50 Rouzvudas (7). N-7. 03:40 
Ponas Jangas (2). N-7. 04:05 Ponas 
Jangas (3). N-7.

Penktadienis, spalio 6 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Didvy-

rių draugužiai (37). 06:55 Simpsonai 
(10) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (11) 
(kart.). N-7. 07:55 Bruto ir Neto (20). 
N-7. 08:25 Moterys meluoja geriau 
(20). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2691). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Tė-
velio dukrytės (61). N-7. 12:30 Tėvelio 

Pirmadienis, spalio 2 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (54). 07:05 „Kaukė“ 
(32). 07:30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ (14). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (67). N-7. 08:50 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (68). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7. 
12:40 Bus visko (kart.). 13:30 „Gyveni-
mo šukės“ (36). N-7. 15:25 „Dvi širdys“ 
(193). 15:55 „Dvi širdys“ (194). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
„Meilė gydo“ (13). 20:30 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Pa-
grobimas. N14. 00:20 „Juodasis są-
rašas“ (18). N-7. 01:15 „Visa menan-
ti“ (28). N-7. 02:05 Paskutinė tvirtovė 
(kart.). N14.

Antradienis, spalio 3 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (55). 07:05 „Kaukė“ 
(33). 07:30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ (15). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (69). N-7. 08:50 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (70). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7. 
12:40 Nuo... Iki... (kart.) 13:30 „Gyve-
nimo šukės“ (37). N-7. 15:25 „Dvi šir-
dys“ (195). 15:55 „Dvi širdys“ (196). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 „Meilė gydo“ (14). 20:30 Čia tai 
geras! 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Taksi 2. N-7. 00:15 „Juodasis sąrašas“ 
(19). N-7. 01:10 „Visa menanti“ (29). 
N-7. 02:00 Pagrobimas (kart.). N14.

trečiadienis, spalio 4 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (56). 07:05 „Kaukė“ 
(34). 07:30 „Nepaprastas Gumuliu-
ko gyvenimas“ (16). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (71). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (72). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 
Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:35 Anapus nežino-
mybės. N-7. 13:30 „Gyvenimo šukės“ 
(38). N-7. 15:25 „Dvi širdys“ (197). 
15:55 „Dvi širdys“ (198). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Meilė gy-
do“ (15). 20:30 Pagauk dainą. 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Blo-
gas poelgis. N14. 00:15 „Juodasis są-
rašas“ (20). N-7. 01:10 „Visa menanti“ 
(30). N-7. 02:00 Taksi 2 (kart.). N-7.

ketvirtadienis, spalio 5 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (57). 07:05 „Kaukė“ 
(35). 07:30 „Nepaprastas Gumuliuko 

gyvenimas“ (17). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (73). N-7. 08:50 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (74). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 12:40 KK2 (kart.). N-7. 13:05 KK2 
(kart.). N-7. 13:30 „PREMJERA Rožių 
karas“ (1). 14:30 „Dvi širdys“ (199). 
15:00 „Dvi širdys“ (200). 15:30 „Dvi 
širdys“ (201). 16:00 „Dvi širdys“ (202). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Terminatorius. Išsi-
gelbėjimas. N14. 00:45 „Juodasis są-
rašas“ (21). N-7. 01:40 „Visa menanti“ 
(31). N-7. 02:30 Alchemija. VDU kar-
ta. 03:00 RETROSPEKTYVA. Kultū-
rinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, spalio 6 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (58). 07:05 „Kaukė“ 
(36). 07:30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ (18). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (75). N-7. 08:50 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (76). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 12:40 KK2 (kart.). N-7. 13:05 KK2 
(kart.). N-7. 13:30 „PREMJERA Rožių 
karas“ (2). 14:30 „Dvi širdys“ (203). 
15:00 „Dvi širdys“ (204). 15:30 „Dvi 
širdys“ (205). 16:00 „Dvi širdys“ (206). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS. 
PREMJERA Godzila. N14. 23:25 Esko-
baras. Kruvinas rojus. N14. 01:40 Ter-
minatorius. Išsigelbėjimas (kart.). N14.

Šeštadienis, spalio 7 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (35) (kart.). 06:55 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (17) (kart.). 
07:20 „ „Nickelodeon“ valanda. Žybsnis 
ir stebuklingos mašinėlės“ (33). 07:45 
„Neramūs ir triukšmingi“ (8). 08:10 
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (3). 08:35 
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (11). 09:00 
„Ponas Bynas“ (12). 09:30 „Tinginių 
miestelis“ (33). 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI. PREMJERA Romos gladiatorių 
nuotykiai. 11:50 Mažius. N-7. 13:35 Za-
tura. Nuotykiai kosmose. 15:40 Tomas 
Sojeris ir Heklberis Finas. N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Kara-
te vaikis. N-7. 22:20 Pasodinsiu savo 
EKS. N-7. 00:35 PREMJERA „Fuksų“ 
krikštynos. S. 02:30 Godzila (kart.). N14.

Sekmadienis, spalio 8 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Kaukė“ (36) (kart.). 06:55 „Nepa-
prastas Gumuliuko gyvenimas“ (18) 
(kart.). 07:20 „ „Nickelodeon“ valan-
da. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“ 
(34). 07:45 „Neramūs ir triukšmingi“ 
(9). 08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(4). 08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 
(12). 09:00 „Ponas Bynas“ (13). 09:30 
„Tinginių miestelis“ (34). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Srovės nublokšti. 11:40 
Ieškokit Gudručio! N-7. 13:55 „Pričiu-
pom!“ (3). 14:25 PREMJERA Rizikin-
gos lenktynės. N-7. 16:40 Ne vienas 
kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Lie-
tuvos balsas. 22:10 PREMJERA Mano 
tobulas gangsteris. N14. 00:05 Nakvy-
nės namai 2. S. 02:00 Pasodinsiu savo 
EKS (kart.). N-7.

Pirmadienis, spalio 2 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(18). N-7. 07:35 „Farų karai“ (5) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (4) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (6) 
(kart.). N-7. 11:35 „Žvaigždės kelias 
(Alos Pugačiovos istorija)“ (6) (kart.). 
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (3) 
(kart.). N-7. 13:45 „Farų karai“ (6). N-7. 
14:45 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:50 
„Voratinklis“ (5). N-7. 16:55 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (7). N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(4). N-7. 19:35 „Įteisintas faras“ (21). 
N-7. 20:35 Farai. N-7. 21:05 Žvaigž-
džių kelias į begalybę. N-7. 23:25 Pjū-
klas (kart.). S. 01:25 „Kortų namelis“ 
(11) (kart.). N14. 02:15 „Kortų namelis“ 
(12) (kart.). N14. 03:10 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (9). N-7. 03:55 Pašvaistė. 
Liepsnojanti padangė (kart.).

Antradienis, spalio 3 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(19). N-7. 07:35 „Farų karai“ (6) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (5) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (7) 
(kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas faras“ (21) 
(kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (4) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 

TV3

LNK

BTV

dukrytės (62). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (26). N-7. 13:30 Simpsonai 
(12). N-7. 14:00 Simpsonai (13). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2070). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (2071). N-7. 15:30 Pamilti 
vėl (108). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Pelenė. 21:05 
Juros periodo parkas 3. N-7. 22:55 Ki-
to gyvenime. N-14. 01:15 Rembo. Pir-
masis kraujas. N-14.

Šeštadienis, spalio 7 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų 

istorijos (65). 07:00 Bailus voveriukas 
(15). 07:30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai (14). N-7. 08:00 Ančiukų istori-
jos (1). 08:30 Kur giria žaliuoja. 09:00 
Virtuvės istorijos. 09:30 Gardu Gardu. 
10:00 Misija - dirbame sau. 10:30 Sva-
jonių ūkis. 11:00 Teisinguolis Dadlis. 
N-7. 12:40 Beždžionėlė ledo ritulininkė. 
14:20 Nuleist periskopą!. 16:15 Ekstra-
sensų mūšis (5). N-7. 18:00 INOpro-
gresas. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Garfildas 2. 21:10 Aš 
ir Erlas, ir mirštančioji. N-7. 23:25 Re-
gresija. N-14. 01:30 Karštas kubilas - 
laiko mašina. N-14.

Sekmadienis, spalio 8 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų 

istorijos (1) (kart.). 07:00 Bailus vove-
riukas (16). 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (15). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (2). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas (8). 10:00 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių sodai 
(59). 11:30 Skraiduolis. N-7. 13:20 Grei-
tis. N-7. 15:45 Simpsonai (2). N-7. 16:15 
Ekstrasensų mūšis (6). N-7. 18:00 Rau-
donas kilimas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X 
Faktorius. N-7. 22:00 Nesunaikinami 
3. N-14. 00:30 Nuodėmių miestas 2. S. 
02:20  Kito gyvenime. N-14.

LRT
karai“ (7). N-7. 14:45 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (6). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (8). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (5). N-7. 19:35 „Įtei-
sintas faras“ (22). N-7. 20:35 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:05 Dingę be žinios. 
N14. 23:15 Žvaigždžių kelias į begalybę 
(kart.). N-7. 01:30 „Begėdis“ (2). N14. 
02:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (10). 
N-7. 03:15 „Pragaro katytė“ (8) (kart.). 
04:00 Pagalbos skambutis (kart.). N-7.

trečiadienis, spalio 4 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(20). N-7. 07:35 „Farų karai“ (7) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (6) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (8) 
(kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas faras“ 
(22) (kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (5) (kart.). N-7. 13:45 „Fa-
rų karai“ (8). N-7. 14:45 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (7). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(9). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 LKL 
čempionatas. Lietkabelis – Neptūnas. 
21:00 Teisingumo misija. N14. 23:05 
Dingę be žinios (kart.). N14. 01:05 „Be-
gėdis“ (3). N14. 02:00 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (11). N-7. 02:50 „Pragaro ka-
tytė“ (9) (kart.).

ketvirtadienis, spalio 5 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(21). N-7. 07:35 „Farų karai“ (8) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (7) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (9) 
(kart.). N-7. 11:35 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (18) (kart.). N-7. 12:40 „Va-
nity Fair. Visiškai slaptai“ (10) (kart.). 
N-7. 13:45 „Farų karai“ (9). N-7. 14:45 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:50 „Vora-
tinklis“ (8). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (10). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (6). 
N-7. 19:35 „Įteisintas faras“ (23). N-7. 
20:35 Savaitės kriminalai. N-7. 21:05 
Mirtini priešai. N14. 23:10 Teisingu-
mo misija (kart.). N14. 01:10 „Begė-
dis“ (4). N14. 02:00 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (1). N-7. 02:50 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7. 03:15 „Kas žudikas?“ 
(50) (kart.). N-7.

Penktadienis, spalio 6 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(22). N-7. 07:35 „Farų karai“ (9) (kart.). 
N-7. 08:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:30 „Voratinklis“ (8) (kart.). N-7. 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (10) 
(kart.). N-7. 11:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (19) (kart.). N-7. 12:40 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (6) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (10). N-7. 14:45 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 15:50 „Voratinklis“ (9). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(11). N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (7). N-7. 19:35 
„Amerikietiškos imtynės“ (39) (Wres-
tling - RAW 6). N-7. 20:35 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (39) (Wrestling - Smack-
Down 2). N-7. 21:35 Sunku nužudyti. 
N14. 23:35 Mirtini priešai (kart.). N14. 
01:35 „Begėdis“ (5). N14. 02:25 „Džei-
kas, Storulis ir šuo“ (2). N-7. 03:10 Sun-
ku nužudyti (kart.). N14.

Šeštadienis, spalio 7 d. 
06:00 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (20) (kart.). N-7. 06:55 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (21) (kart.). N-7. 07:50 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (22) (kart.). 
N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Autopilotas. apie automobilius. 
09:30 Apie žūklę. 10:00 „Vandeny-
no paslaptys su Džefu Korvinu“ (30). 
10:30 „Kiti pasauliai. Tradicijų sargai“ 
(1). 11:40 „Pragaro katytė“ (10). 12:40 
„Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos 
istorija)“ (7). 13:45 „Vanity Fair. Visiš-
kai slaptai“ (11). N-7. 14:40 „Kas žudi-
kas?“ (1). N-7. 15:55 Blogiausias Lietu-
vos vairuotojas. N-7. 17:00 LKL čempi-
onatas. Dzūkija – Nevėžis. 19:30 NAU-
JAS SEZONAS Muzikinė kaukė. 22:05 
MANO HEROJUS Laiko įkaitai. N-7. 
00:20 AŠTRUS KINAS Pjūklas 2. S. 
02:05 „Begėdis“ (4) (kart.). N14. 02:55 
„Begėdis“ (5) (kart.). N14. 03:40 Muzi-
kinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, spalio 8 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lygos 

etapas Vokietijoje (kart.). 07:30 Svei-
katos kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnų čempionų lygos etapas 
Olandijoje. 10:00 „Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu“ (31). 10:30 „Ki-
ti pasauliai. Tradicijų sargai“ (2). 11:40 
„Pragaro katytė“ (1). 12:40 „Nutrūkę 
nuo grandinės“ (7). 13:10 „Nutrūkę 
nuo grandinės“ (8). 13:40 Sveikinimai. 
16:00 „Policijos akademija“ (3). N-7. 
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos rytas 
– Žalgiris. 19:30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(10). N-7. 21:45 Anapus nežinomybės. 
N-7. 22:45 „Kortų namelis“ (13). N14. 
23:55 Laiko įkaitai (kart.). N-7. 02:05 
„Ekstrasensų mūšis“ (10) (kart.). N-7.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Žemutinėje Saksonijoje, palei saugomą gamtinį rezer-
vatą, įsikūrė pirmasis Vokietijoje demencijos kaimas 
Toeneboen. Nuo kitų slaugos įstaigų jis skiriasi, nes pri-
taikytas žmonėms, kuriuos senatvėje pakirto demenci-
ja. Jie atrodo visai sveiki, tačiau netekę atminties, da-
lies intelekto.

„Prieš kelias dienas čia pagavau 
pusantro kilogramo lydeką, o dar 
anksčiau – kiek mažesnio svorio 
lydekaitę. Čia malonu atvykti, 
mat ir visai netoli gyvenu. Kartu 
ratukuose atvažiuoja bei žvejoja 
ir mano kolegos. Didžiulis pliu-
sas, kad čia labai patogu priva-
žiuoti prie kranto“, – šypsojosi 
vėlyvą vienos dienos ryt metį su 
meškere rankose sutiktas žvejys 
mėgėjas Stasys Antanaitis.

Kuo šis tvenkinys ypatingas? 
Pirmiausia tuo, kad krantai pa-
daryti patogūs privažiuoti neį-
galiųjų vežimėliais, yra statūs. 
Be to, padaryti ir takeliai, kuriais 
neklimpstant galima privažiuoti 
prie norimos kranto vietos. Pri-
taikymo darbai buvo atlikti ben-

dromis savivaldybės ir Kėdainių 
miesto seniūnijos pastangomis.

Pasak Kėdainių rajono mero 
Sauliaus Grinkevičiaus, idėją šio-
je vietoje įrengti neįgaliesiems 
skirtą tvenkinį pasiūlė patys ra-
jono paraplegikai. 

„Prieš kelis mėnesius prie šio 
tvenkinio jau vyko neįgaliųjų tar-
prajoninės spartakiados viena 
rungčių – sportinė žvejyba, ku-
rioje dalyvavo ne tik kėdainiečiai, 
bet ir kitų šalies miestų sporti-
ninkai. Iš jų tąkart ne kartą teko 
išgirsti pagyrų, kad mes, kėdai-
niečiai, turime įrengę specialų, 
paraplegikams skirtą tvenkinį“, – 
sakė meras. Planuojama šioje 
aikštelėje įkurti grilio zoną, įreng-
ti tualetą, atlikti kitus darbus.

Nauja laisvalaikio erdvė
Kėdainių laikraštis muge.eu rašo, kad Kėdainiuose, Liepų alėjos 
gale, esantis tvenkinys specialiai pritaikytas neįgaliųjų poreikiams.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Keliasdešimt pasaulių 
viename kaime        Sveikiname

Sveikiname rugsėjo mėnesį gimtadienius šventusius 

Šventosios mokymo ir reabilitacijos centro admi- 
nistratorę Adelę Petrutienę, Šilutės rajono neįgaliųjų  
draugijos pirmininkę Laimą Micienę, Varėnos rajono neįga- 
liųjų draugijos pirmininką Algį Ulbiną, Skuodo rajono  
neįgaliųjų draugijos pirmininkę Ramintą Zabitienę, Kelmės  
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę Eleną Kančiauskaitę, Kretin-
gos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininką Antaną Juškėną, Jurbar-
ko rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę Vidą Pieniutienę.

Linkime, kad visos Jūsų dienos būtų paženklintos įdomiais suma-
nymais, sėkmingais jų įgyvendinimais, žmonių palaikymu ir dė-

kingumu. Ištvermės ir kantrybės, išminties ir stiprybės Jums.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija 

Lietuvos neįgaliųjų forumo admi-
nistracijos direktorė Henrika Var-
nienė, auginanti dukrą su negalia, 
sako, kad sunkią negalią turin-
tiems vaikams sanatorijoje ten-
ka laukti registracijos į procedū-
ras, mankštintis susispaudus. Ne-
mokamų procedūrų skaičius ma-
žėja, individualios terapijos virsta 
grupinėmis, vaikus atvežusiems 
tėvams patiems reikia užkelti ne-
vaikštančius vaikus ant masažinių 
stalų, o pervargęs personalas ne-
bespėja užtikrinti tvarkos. 

Pasak H. Varnienės, sunkią 
negalią turintiems, nevaikštan-
tiems vaikams paprastai skiria-
mas kambarys, palata pirmajame 
aukšte. Tačiau slaugytojų postas, 
gydytojo kabinetas yra antrame 
aukšte, valgykla – trečiame. Lif-
tas veikia tik su vienintele korte-
le, kurios pasiimti tenka keliau-
ti į antrą aukštą, pas slaugytojas.

Problemų kyla ir atvedus vai-
ką į procedūras: „Nevaikštančio 
vaiko niekas nepadeda nei iškelti 
iš ratukų, nei įsodinti. Tačiau ir sa-
natorijoje, kur, atrodytų, pagalba 
galėtų būti maksimali, nėra pakė-
lėjų, įrangos, kaip vaikus užkelti, 
pavyzdžiui, ant masažo stalo. Ma-
sažo kabinetai itin mažiukai, vos 
telpa masažo stalas, su ratukais 
neprasisuksi. Kasmet masažas 
vis trumpėja ir trumpėja. Kažka-
da masažuodavo nugarą, rankas 

ir kojas, vėliau – nugarą ir rankas 
arba kojas, o šiemet – tik nugarą... 
Sako, labai apkrauti darbuotojai.“

„Pacientų srautų netolygumas 
vasaros ir ne vasaros laikotarpiu 
yra pati didžiausia sanatorijos 
problema, – pripažino įstaigos di-
rektorius Kęstutis Speičys. – Šių 
srautų reguliavimas yra ne sana-
torijos kompetencija, kadangi pa-
cientus medicininei reabilitacijai 
atrenka ir siunčia šeimos bei sta-
cionarių įstaigų gydytojai“. 

Šiuo metu sanatorija ruošiasi 
renovuoti IV korpuso naująją da-
lį, norima įrengti dar 9 kambarius 
pacientams su judėjimo negalia.

Septynerių metų cerebriniu 
paralyžiumi sergantį sūnų į „Pa-
langos gintarą“ kartą per metus 
nuvežanti Jonavos gyventoja An-
želika Muznikienė prisipažino, 
kad sunkiausia yra gauti gydy-
tojų siuntimą reabilitacijai. Jau 
ketverius metus ji iš šeimos gy-
dytojo išgirsta, kad reabilitacijai 
skirtos lėšos išnaudotos.

13 metų paauglį, turintį įgim-
tą raumenų miopatiją, auginan-
ti vilnietė Laura Vilkinienė sa-
ko, kad dirbti su sunkią negalią 
turinčiais mažaisiais pacientais 
reikia kasdien. Reikėtų specialis-
tų pagalbos, kurie galėtų vaikui 
sudaryti fizinių užsiėmimų pro-
gramą, sektų jo būklę, pritaiky-
tų technines priemones. 

Sanatorijoje – grūstis, prasta procedūrų 
kokybė, pervargę darbuotojai

Naujienų portalas alfa.lt rašo apie prastą paslaugų kokybę sa-
natorijoje „Palangos gintaras“.

Visiška laisvė – už tvoros
Čia nieko nėra privaloma. 

Galima sakyti, seneliai pateko į 
rojų. Daro ką nori. Be abejo, slau-
gos specialistai nepastebimai 
vykdo savo programą ir stengia-
si visaip gaivinti gyventojų at-
mintį ir įvairius įgūdžius. Taip, 
pacientai čia vadinami gyven-
tojais, o pačios keisčiausios jų 
kalbos ar norai nieko nestebina.

82 metų Vilma vėl jaučia-
si jauna mama. Štai ji dainuo-
ja su kitomis gyventojomis, o 
po minutės sunerimsta – sako, 
kad tuoj iš mokyklos grįš vai-
kai, o jauniausioji dukrelė, kaip 
visuomet, neras savo puodelio, 
reikia skubėti jų pasitikti. A, iki 
autobuso dar pusvalandis, galiu 
su jumis padainuoti. Padainuo-
ja ir eina pasiremdama vaikšty-
ne, pastovi prie kampo. Netru-
kus pamiršta, ko atėjusi. Po va-
landėlės juokiasi: „Palikau vyrą 
vieną namuose, teks jam visus 
darbus nudirbti.“ Iš tikrųjų jos 
vyras seniausiai miręs.

Šios įstaigos teritorija labai 
saugiai įrengta. Ją supa tvora. 
Dėl jos sulaukiama priekaištų, 
neva ribojama gyventojų laisvė. 
Bet tikrai nepriekaištauja tie, 
kuriems yra tekę kelias dienas 
ieškoti išėjusių ir prapuolusių 
senų tėvų, kurie nei savo vardo, 
nei kelio atgal nežino.

Užtat viduje – visiška laisvė. 
Net durys nerakinamos. Gyven-
tojai gali vaikščioti vienas pas ki-
tą į svečius, išeiti į sodą. Žodžiu, 
bendravimas labai skatinamas.

Kaip namie
Čia stengiamasi, kad kiekvie-

nas gyventojas jaustųsi kaip na-
mie. Keliasi kada nori ir patys 
sprendžia, kaip praleis dieną. 
Niekas nepriekaištaus, jei sene-
lis ateis pusryčių su skirtingomis 
kojinėmis, tačiau slaugės visuo-
met padės, jei tik bus reikalas. 
Viskas atrodo lyg iš filmo apie 
idealius senelių namus.

Aukštas lieknas Diteris yra 
išvažinėjęs visą pasaulį, nugy-
veno labai turiningą gyvenimą. 
Kartais Diteris ima pykti, nes 
nesupranta, kodėl jis čia. Susi-
taiko su padėtimi tik susigalvo-
jęs, kad čia jį gydo nuo kažkokios 
infekcijos. Ima visų klausinėti, 
kiek dar laiko gydys. Pavargsta 
klausinėti, nurimsta. Va pagis – 
ir grįš namo. Diteris kasdien ap-

suka 50 ratų apie sodą, todėl yra 
geros fizinės formos. Dar jam di-
delį džiaugsmą teikia draugystė 
su daug jaunesne gyventoja Bar-
bara. Juodu užeina į parduotu-
vę, kur Diteris nuperka dvi por-
cijas ledų. Paskui eina į sodą ir 
mėgaujasi.

50ties Barbara neseniai iš-
girdo diagnozę: Alzheimeris. 
Viskas prasidėjo taip nekaltai. 
Vieną dieną kažkur nukišo ban-
ko kortelę, sudegino maistą, pas-
kui nebegalėjo prisiminti, kur 
pastatė dviratį. Ją ir dukrą sieja 
labai glaudus ryšys. Kurį laiką 
jos dar gyveno dviese, bet duk
rai tapo per sunku. Mama visiš-
kai nebesiorientavo erdvėje, jos 
negalima buvo palikti vienos. 
Ligos pradžioje Barbarai buvo 
sunkiau nei dabar, mat kol dar 
galėjo mąstyti, suprato, kas jos 
laukia, nes ta pačia liga sirgo 
jos tėvas.

Dukra nuolat lanko Barbarą, 
kartais išsiveda ją pasivaikščioti 
į šalia esantį Hamelną. Juodvi ei-
na stipriai apsikabinusios ir vis 
glosto viena kitą.

Gelbėja meilė
Gyventojus lankantys gimi-

naičiai dažnai klausia darbuo-

tojų, kaip elgtis su ligoniais, kaip 
reaguoti į jų pasakymus, ar verta 
išvis lankyti, jei tie neatpažįsta, 
kas čia atėjo.

Patarimas visuomet tas pat: 
būtinai lankykite. Nors jūsų ir 
neatpažins, bet meilę pajus. Bu-
činiai ir paglostymai, kartu pra-
leistas laikas – pats geriausias 
vaistas.

Pusmetį kaimą filmavę do-
kumentalistai sakė pajutę, kad 
čia svarbiausia yra džiaugtis dar 
viena gyvenimo diena ir daryti 
tai, kas šauna į galvą. Nors kiek
vienos savaitės meniu patvirti-
namas ir suderinamas su visais 
gyventojais prieš kelias dienas, 
niekas nepyks, jei ateisi į virtuvę 
kažko ypatingo išsivirti. Juk tas 
maistas, kurio taip užsimanei, 
galbūt primins savosios virtu-
vės kvapus ir ten sėdėjusius ar-
timus žmones. Čia su visais el-
giamasi švelniai, nekritikuojami 
jokie poelgiai, nes negali žinoti, 
kokius atminties šešėlius jie ve-
jasi, o gal ir pavys... 

Paskaičiuota, kad 2050 me-
tais Vokietijoje net 3 milijonai 
senelių kentės nuo demenci-
jos. Nuo olandų „De Hogeweyk“ 
(prie Amsterdamo) nusižiūrė-
tas Toeneboen – vienas iš puikių 
pavyzdžių, kaip galima rūpin-
tis demenciniais ligoniais. Šiuo 
metu jų čia gyvena apie pusšim-
tį. Pagrindiniame pastate įsikū-
rusi registratūra, parduotuvė, 
kirpyk la, kavinė. Pusračiu stovi 
keturi pailgi gyvenamieji namai, 
kurie turi vardus: „Vila prie žir-
gyno“, „Vila prie ežero“ ir kt. Kie-
kvienoje viloje – po 13 gyvento-
jų. Be abejo, kiekvienas gyvena 
atskirame šviesiame kambaryje 
su dideliais langais. 

Dainos, šokiai, kortos, atmin-
ties lavinimo pratimai, kolekty-
viniai pasivaikščiojimai. Kas ten 
ryte žiovauja? Na aišku, žilagal-
vė močiutė pusę nakties žiūrė-
jo per televizorių kriminalinius 
serialus.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Fotografų plenere – naujovių pulsas 

Vydmantas Bručas su fotoaparatu nesiskiria daugiau kaip 50 metų.Plenero vadovė Dalia Mikonytė su Algirdu Vaškiu aptaria dienos darbą.

(atkelta iš 1 psl.)
Marijampolietė Zita Anta-

navičienė pasakoja, kad iš pir-
mo žvilgsnio užduotis neatro-
dė sudėtinga – reikėjo išsirinkti 
kokį nors objektą ir žingsnis po 
žingsnio jį iš visų pusių nufoto-
grafuoti. Vadovė ragino atkreipti 
dėmesį į detales, pasistengti bū-
tent per jas perteikti vaizdą, iš-
ryškinti charakteringus akcen-
tus. Savo eksperimentui pasirin-
kusi Neringos skulptūrą Z. Anta-
navičienė padarė apie porą šim-
tų jos nuotraukų. „Tokio dėmesio 
nebuvo sulaukęs nė vienas anks-
čiau mano fotografuotas objek-
tas“, – juokavo Zita. 

Pasvaliečio Vydmanto Bru-
čo dėmesį patraukė dar viena 
Neringos vizitine kortele tapusi 
skulptūra – ant suolelio sėdin-
tis Vytautas Kernagis ir netolie-
se stovinti telefono būdelė. Vy-
riškis savo fotoaparatą taip pat 
paspaudė apie du šimtus kartų. 
Pasak jo, visada geriau, kai yra iš 
ko pasirinkti, nei kad pritrūksta 
vieno kito kadro. 

V. Bručas sako, kad fotogra-
metrija jam nebuvo visiška nau-
jiena. Daugiau kaip 50 metų fo-
tografuojantis vyriškis yra iš-
bandęs įvairiausių naujovių. Yra 
prisilietęs ir prie trimačio vaiz-
do kūrimo. Tiesa, plokštumoje 
perteikti vaizdai atrodo kitaip 
nei plenero vadovės pademons-
truotos vaizdo projekcijos, tad 
fotografas džiaugėsi plenere dar 
labiau praplėtęs akiratį. 

V. Bručas pasakoja, kad 3D 
technologija naudojasi ir drož-
damas medinius šaukštus. Vyras 
tikina, kad darbas su medžiu – jo 
kraujyje. Visa giminė medį drožia. 
Ir kiekvienas drožėjas stengiasi 
sugalvoti ką nors naujo, nematy-
to, išsiskirti iš kitų. Iš raudonme-
džio, riešutmedžio, buko, ąžuolo 
naudojantis 3D technologijos ži-
niomis Vydmanto išdrožti šaukš-
tai – vienetiniai ir išties ypatingi. 

Fotografas įsitikinęs, kad 
meninei nuotraukai sukurti ne-
pakanka ant kaklo pasikabinti 
naujausio modelio fotoaparatą. 
Supančią aplinką reikia mokėti 
savaip pamatyti. „Kad matytum 
kitaip, reikia ir kitais menais – 
daile, skulptūra, kinu, ir kitų dar-
bais domėtis. Tik taip ateina ki-
toks matymas ir fotografijoje“, – 
savo V. Bručas. 

Nors, pasak D. Mikonytės, ši 
užduotis buvo labiau techninio 
pobūdžio, plenero dalyviai no-
riai jos ėmėsi. Jų nuotraukas va-
dovė persiuntė šį procesą išma-
nančiam menininkui Adomui 

Žudžiui, tad plenerui baigiantis 
didžioji dauguma neįgaliųjų jau 
galėjo pasigrožėti savo į 3D erd
vę perkeltu darbu. Visų dalyvių 
nuotraukos „suguls“ į bendrą, 
kartu su kitais autoriais kuriamą 
Neringos „portretą“, kuris lapkri-
čio 17 dieną bus pristatytas Ni-
dos „Agilos“ kino teatre. 

D. Mikonytė džiaugiasi, kad 
toks kūrybinis procesas labai su-
domino telšiškę Viliją Jocienę. 
Moteris ir toliau domisi šia tech-
nologija, nori rašyti projektą, kad 
galėtų įsigyti reikalingą programą 
ir šiuo būdu įamžinti savo kaimą. 
Vilijos planai siekia dar toliau – 
jeigu pavyktų gauti finansavimą, 
galbūt trimatį kaimo vaizdą pa-
sisektų perkelti ant popieriaus ir 
padaryti jį kaip dėlionę. Būtų gera 
istorijos pamoka jaunimui.

Pastabumą ugdanti 
užduotis

D. Mikonytė plenero daly-
viams pasiūlė ir dar vieną ne-
tikėtą, pastabumą ugdančią ir 
nuotraukų kadravimo meno mo-
kančią užduotį – gamtoje paieš-
koti raidžių, jas nufotografuoti 
ir iš šių nuotraukų sudėlioti sa-
vo vardą, pavardę ar kokią nors 
frazę. Kad užduotis įgytų realią 
išraišką, vadovė pateikė ir kele-
tą tokių nuotraukų pavyzdžių. 

Z. Antanavičienė stebisi, kaip 
iki šiol neatkreipė dėmesio, kad 
gamtoje – visa abėcėlė. Gal tik ke-
purėtąsias – Č, Š – sunku atrasti, 
bet savo pavardei sudėlioti rei-
kalingą „Č“ raidę vis dėlto įžvel-
gė – virš lenktos šakos įsitaisęs 
samanų kupstelis puikiai atstojo 
šios raidės „kepurėlę“. O štai fra-
zės „Dainuok, širdie, gyvenimą“ 
sukurti nepavyko. Dėl tos gamtoje 
retos „Š“ raidės. Tačiau Zita džiau-
giasi Nidoje įamžinusi beveik visą 
abėcėlę – pritrūko vos 5 raidžių. 

V. Jocienė šypsosi: žaisminga 
raidžių paieškos užduotis visus 
labai įtraukė. „Akys taip ir šmi-
rinėjo po medžius, aplinką – kur 
čia dar kokia raidė galėtų būti 
pasislėpusi“, – juokauja ji. 

Vilkaviškietė Aušra Vasiliaus-
kaitė tokios užduoties irgi ėmė-
si pirmą kartą gyvenimą. Pasak 
jos, tai buvo labai įdomi patirtis. 
Iš savo pastebėtų raidžių ji su-
dėliojo frazę „Palaimink, Dieve, 
mus.“ Aušra pasakoja, kad iš pra-
džių buvo sunku susiraizgiusiose 
medžių šakose, gėlynuose, marių 
pakrantėje įžiūrėti kažką pana-
šaus į raides, bet kuo toliau, tuo 
lengviau jas pastebėdavo. „Bene 
daugiausiai gamtoje raidžių A ir 
V, – sako Aušra. – O štai savo su-
sigalvotai frazei reikalingą „S“ 
raidę teko pačiai susikurti – ja 
tapo tokią formą įgijęs gyvatėlę 
primenantis papuošalas.

Pusmetį fotografijos kursus 
Kaune lankiusi Aušra sako daug 
naudingų dalykų ten sužinojusi. 
Peizažui, augalams, paukščiams 
pirmumą teikiančią fotografę 
sudomino ir Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos organizuotas plene-
ras. Pirmą kartą tokioje kūrybi-
nėje stovykloje dalyvavusi Auš-
ra buvo patenkinta joje išmokto-
mis pamokomis, nauja patirtimi.

Vietoj teptukų – šviesa
Plenero dalyviams D. Mikony-

tė pasiūlė ir dar vieną, šįsyk – ga-
na tapybišką užduotį. Naktį foto-

grafuotos nuotraukos dažnai pri-
mena paveikslus, kuriuose tamsa 
persipina su šviesa. Tačiau kad 
sukurtum tokius tapybiškus kū-
rinius, reikia nemažai išmanyti. 
Daug dėmesio teorijos dalykams 
plenere skyrusi D. Mikonytė ne-
pagailėjo laiko ir žinioms apie 
nakties fotografiją perteikti.

Tiesa, prieš keletą metų vy-
kusiame panašiame plenere fo-
tografai šį būdą jau išbandė, ta-
čiau, pasak Z. Antanavičienės, vi-
sada pravartu dar ką nors naujo 
sužinoti, išbandyti. 

Visi smagiai prisimena vie-
ną vėlyvą vakarą, kai susiskirstę 
grupelėmis fotografavo tą patį 
šviesos žybsnių šokį, o nuotrau-
kos išėjo visų skirtingos. Tokią 
įvairovę lėmė ir pasirinkta vie-
ta, iš kurios buvo fotografuoja-
ma, ir apšvietimas, ir netgi tech-
ninės fotoaparatų charakteristi-
kos (vienų išlaikymas ilgesnis, 
kitų – trumpesnis). Niekas ne-
kreipė dėmesio ir į prasidėjusį 
lietų, kai nuo šaltų lašų turėjęs 
saugoti spalvingas skėtis, žibin-
tuvėlio apšviestas, netikėtai tapo 
originalios fotosesijos „taikiniu“.

Plenero dalyvių nuotrauko-
se – ir daug kitokių nakties švie-
sos atspindžių. Čia ji sklinda iš 
už bažnyčios bokšto, čia žybsi 
marių pakrantėje. Fotografų al-
bumus papildė ir Kuršių nerijos 
vaizdai, nuo Parnidžio kopos at-
sivėrusi panorama, Baltijos jū-

ros keteros. Plenerą primins ir 
nuot raukos iš kelionės kurėnu 
„Kuršiu“, viešnagė Nidoje kūru-
sio E. Jonušo muziejuje, apsi-
lankymas Vilniaus dailės aka-
demijos Nidos meno kolonijoje. 
Įspūdžių užteks visiems metams. 
Juos vis atnaujinančių nuotrau-
kų – taip pat.

Aldona MILIEšKIENĖ

Vilija Jocienė iš gamtoje pastebėtų raidžių sudėliojo savo pavardę.

Neringos skulptūrą Z. Antanavičienė 
nufotografavo 200 kartų.

Nakties fotosesijos „taikinys“ – skėtis.

Gamtoje – visa abėcėlė.

Vilijos Jocienės, Zitos Antanavičienės, Aušros Vasiliauskaitės, LND archyvo nuotr.


